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FIDALGO DA CASA DE SUA MAGESTADE CAVALLEÍRO
,

Profeflo da
teria

Ordem de Chrifto , Coronel do Regimento

da Infan-

da Ordenança da Cidade da Bahia , e dos Privilegia-

Académico Supranumerário da Academia Real da Hiftoria Portugu^a,

dos delia

,

e

V

LISBOA OCCIDENTAL,
Na
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ImpreíTor da Academia Real.
M. DCC.XXX.
Com

todas as licenças nccejfarias:

frriP-^rtirjJ:im-^

SYLVA,

í

AMERICA

Torfugueza

em íofcos mas

breves rafgos , hufca os foberanos fés àe Voffa Magejlade ^porque a obri,

:

gafaõ»

j

gâçaò^ e amor a encamtnhaô ao Monarcha
Supremo ^ de quem reconhece o domínio e re-,

cebe as Lejs

,

e

a quem com a major humil-

implorando a Real
protecção de Voffa CMageflade ^ porque ao
Trineipe que lhe rege o Império , pertence

dade confagra

os votos

,

;,

patrocinarlhe a

Hifloria,

Nella verá

f^ojfa

Magejlade emgrojfeiro rifco delineada aparte do

Novo Mundo que

entre tantas do Or-,

:,

dajua
Coroa 5 he a major dafua Monarchia. Naô
oferece a Foffa Magejlade grandez^as de outras Regioens -^emque domina o Jeu poderofo
Sceptro^ tendo tantas que lhe tributar nado
BrafiL Se o quadro parecer pequeno para idéa
tao grande ^ em curtos circulo s je figurão as
immenjas Zonas e Esjeras celejles ; emej^^
treito mappafe expõem ^as dilatadas porções
da terra\ huma fó parte bajia para repreJentar a grandeza de hum corpo ; hum Jó Simulacro para fjmbolizar as Monarchias do
he antigo

,

que comprehende

o circulo

^^

Mundo: faltarlhe-ha o pincel de Tim antes
para em hum dedo moftrar hum Gigante ; a
intelligencia de Daniel para em huma Ef^

tatua

tatua explicar mui tos Impérios ; mas [obralhe a grandeza de Voffa Magejlade ^ em cuja

àmpUjJima fuperior Esfera fe ejiaô as fuás
^Provindas contemplando como Eftrellas : jó
com ella 'pode defempenharfe o livro aprender

fã as folhas ^ fe Fofja ^JMageflade Joltar os
rayos ^ que elies allumiaráô {com Reaes^ventagens) mais âmbitos dos que pertende illuf
trar a penna ^ exiflindo efies borrões fó na
jorma ^ em que às luzes podem fervir as tret
T^orêm^ Senhor ^ como deferem hum a dãs
majores Regiões da terra ^permitta-^me í^úf
fa Magejlade , que dos rejplandores dej]a própria Esfera Regia tire huma luz parai Ilu-

minar as fombras dos meus efcritos^ fem o
deHão de "Prometheo , em roubar hum rajo
ao Soli para animar obarrodafua eftatuay
tanto fe de^ve pedir a hum Trincipe ^ em tal
extremo génerofo ; e tudo pode conceder hum
Monarcha , como Foffa ^JHageflade ,por todos os at tributos grande ^ e tao digno de Império 5 que nos annos pela idade menos rohuf
tos

5

tm

tempo que vacillante

o

Orbe hia

ca-

hindon

^

puzeraÕ a natureza , e a fortuna
hum Rejno floaos homhrosy naÕfóopezo de
Mundo arruirente , mas a machina de hum
verdadeiro
nado. Foy Foffa dMageftade o

hindo

,

lhe

Athlante , e afortijjma columna, quefujientando-o com as forças , e com as difpoffões,
ainda hoje o ajlhe evitou os eftragos ; eque
Vominios,
Jegura , naS fó aosfeus naturaes
mas a todos os ejlranhos , fendo a refulgente

T

alias
Coroa deVofjaMageftade Efcudode
rayo
para a defenfa ,eofeu venerado Sceptro
Real Teffoa
Júpiter para o refpeito.
mmtos ande Vojja Mageflade guardeVeos

â

A

nos.

Sebaftiaó da Roclia Pitta.
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OLOGO.
S grandezas, e excellencias , ò Leitor difcreto^
da Regiaó do Braíil , ta6 celebre depois de defcuberta

como

aniquilada

em

quanto occulta,
exponho ao publico juízo , e attençao do Munido 5 onde as fuás riquezas tem chegado mais , que as fuás
noticias, pofto que algumas andem por vários Authores introduzidas em diverfos aílumptos , difFerentes do
meu 5 que na5 tem outro objecto.
coftume fempre notada nos Portuguezes de conquiílarem Impérios , enaó
os encarecerem , he caufa de que tendo creado o Braíil
talentos por eminência grandes , nenhum compuzeíTe a
Hiftoria defta Regiaò, com mayor gloria da Pátria, da
que pode lograr nos meus efcritos , tomando eu com inferiores forças o pezo , que requeria mais agigantados
hombros porem o reípeitado carafter , em que por fua
grandeza, e naó por merecimento meu, me conftituío
a Real Academia , honrandome com o preclariílímo lugar de íèu Académico , me dará alentos de Hercules para íuftentar pezos de Athlante. t
,

O

;

Com

efta expreíiao oííereço efte

deres, que o

compuz emapplaufo,

ma em que nafci

volume

:

íè enten-

e reverencia

do Cli-

podes crer , que faó feguras , e fieis as
noticias , que efcrevo , porque os obíèquios naõ fizer ao
divorcio com as verdades. Se em alguns termos o efty lo te
^^arecer encarecido , ou em algumas matérias demafiado
,

cor-

i

!

!»

o ornato , reconhece , que

ena

mappa dilatado a varieda-

das cores , e das valentias
de das fisuras carece da viveza
humilde nas imagens,
do pincel e que o meu ainda eftá
de engenho, como por
que aqui pinto , aíTim por falta
fazendo a mayor parte
naÓ ter vifto todos os originaes,
pode re, das quaes me nao
das copias por informaçoens
pelos verfultaroacertodeApelles no retrato deElena
i

fos de

naó conciliar agrado pelas tinpela
naÓ deixem de merecerte attençao

Homero mas

tas a pintura

5

,

fe te

vifta for tao melindroía,

grandeza os objeftos ; e fe a tua
com lhe apartares os olhos,
que naó baftem a contentalla
mim a cenfura.
a ti te efcufas o enfado , e a
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ADVERTÊNCIAS.
ADverte

o Author, que da riquiílima America
(taó dilatada , que fe eftende por quaíi quatro mil
legoas de comprimento eftando ainda por faber
,

que tem de largo , e jaz debaixo de três di verias Zonas^
dividindofe em Septentrional , e Meridional) da parte
Septentrional naó falia , e fó trata na Meridional da grandiílima porçaó , que comprehende o Eftado do Brafil 3 afas

fumpto

defta Hiftoria da

Que Haõ põem nella

America Portugueza.
o computo dos tempos em nu-

porque deíde o de mil e quinhentos 5 em que foy defcuberta a America Portugueza,
por largo curfo, até o de mil e quinhentos e trinta e cinco,
em que fe doaraó algumas Provincias, e fe principiou a
fundação delias, naò acontecerão outros progreflbs mais,
que a vinda do Cofmografo Américo Vefpucio , por ordem delRey Dom Manoel, a demarcar efta Regiaò, e as
fuás Coftas e depois a de outros Geógrafos, e Capitaens
enviados pelo mefmo Rey , e por feu filho , e fucceíTor
ElRey D. Joaó III. a tomar poíTe , meter marcos , obfervar o curfo dos mares , fondar os portos , explorar o Paiz,

mero

fuccellivo de annos

,

j

e levar delle mais diftindas noticias.
Que eftas operações íe fizerao com intervallos de
tempos ; e defde o anno de mil e quinhentos e quarenta
e nove , em que veyo o primeiro Governador do Eftado,
leva a conta delles pela fucceíTao dos Governos , e ordem dos fados , mediando ainda alguns largos efpaços

^^
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fem

f

que precifamente in-.
dos annos, mas naó altera a verdade da
noticias do Brafil , que he o fim para que

fem acções para a efcritura
terrompe

a íèrie

Hiftoria ,

nem as

í

falta,

o Author a efcreve, e toda a alma, e fubftanciados efcritos pois o mais fao accidentes.
Que as matérias , e noticias , que nella trata , fao colhidas de relações fidedignas , conferidas com os Authoi

que eílas matérias tocarão , e com particulares informações modernas , (que elles naó tiverao) feitas por peffoas , que curfaraó as mayores partes dos continentes do
Braíil , e as depuzeraó fielmente como teftemunhas dç
fado, com a fciencia de que o Author as inquiria para
compor eíla Hiftoria , cujo eífencial inftituto he a verdares

5

de.

..i^

Que como nos dous primeiros

livros defcreve

o cor4

e material defta Regiaó , as maravilhofas
obras , que nella fez a natureza , as admiráveis producçõesf
em vários géneros, eefpecies 5 e as fumptuofas fabricas,

po natural

,

que para o trato Civil, e Politico das fuás Povoações foy
compondo a arte , no retrato de tanta fermofura , precifada a fer pincel a penna , naõ teme fahir dos preceitos da
Hiftoria, quando altera a pureza das fuás leys com as ideas
da pintura , que requer mais valentes fantezias , tendo por
exemplar portentos, em que a mais elevada frafe Poética he verdade ainda mal encarecida.
Qge nos outros livros, que contem matérias Politicas , leva o eftylo Hiftorico com eftudo caftigado , e nao
põem nas margens os numerofos rios, e as varias efpecies
das producçoes do Braíil , porque fendo tanto do inftituto defta obra , entende , que devem ir no corpo delia.

LICEN-

,

CENÇAS.
Da Academia Real.
da,

CoBa,

Sua tlTidagefiide , e do/eu
Tribunal do Vhramar , sjcademico da Acado Conjelho de

demia %eal da Hiporia.

EXCELLENTISSIMOS SENHORES.

EM

execução da ordem de Voíías Excellencias vi o
livro , intitulado Hiftoria da zJmerica Tortugm^a compofta pelo Coronel Sebaftia5 dá Rocha Pitta e ainda que
me parece mais elogio, ou panegyrico, que Hiftoria,
nao entendo, que defmerece o Author, que VoíTas Excellencias lhe concedaõ a faculdade, que pede de poder
condecorar o feu nome na edição , que fizer defta obra
com o titulo, que goza de Académico Provincial defta
Academia Real da Hiftoria Portugueza. Voflas Excellencias ordenarão o que for mais jufto , e acertado. Deos
guarde as peíToas de VoíTas Excellencias. Gafa lo. de
,

;

Agoftodei72^.

'entorno %pdr'i£ues

da Cojla,

^TT%0-

f

,

^TTWFJC.áÔ ©£
de Soufa

,

2).

Ckngo %eguUr ,

JHfO^O

,

CMTA^hCP

Qualificador do Santo Offiao

Crw^ada , e <tácademico
Confultor da "Bulia da Santa
da Academia %eal da Bftoria.

EXCELLENTISSIMOS SENHORES.

VI

efcrita por
a Hi^oria da America Tortugue^a ,
Sua
Sebaftiao da Rocha Pitta , Fidalgo da Gafa de

f-

1»

Mageftade, Cavalleiro Profeffo da Ordem de Chrifto,
Coronel do Regimento de Infanteria da Ordenança da
Cidade da Bahia, e dos Privilegiados delia, e Académico Provincial do Eftado do Brafil.
he a úniEfta Hiftoria 5 Excellentiffimos Senhores,
e rica, que temos feguida, e completa dos dilatados,
nefquiffimos Dominios , que ElRey noíTo Senhor tem
grande parte do Mundo ; pelo que he muito de agrata

emdecer a curiofa applicaça5,com que feu Authorfe
pregou em efcrever efta Hiftoria , que fendo principalmente politica, tem muito da natural, pelo que fefaz
mais agradável, naó fó pela noticia dos feus preciofos
mineraes , mas pela de innumeraveis animaes terreftres,
quadrúpedes, reptiles, e voláteis, monftruos horriveis,
couainda aquáticos , porque aquelles mares produzem
as vegetáfas de grande admiração , como tambeni o faò
natureza,
veis , com taó extraordinárias producçoes da
que fazem fertiliffima aquella grande porção de terra

comprehendida debaixo do dominio do noíTo Auguílo
Proteítor.

da Rocha Pitta nafcido na Bahia ; e nao
he muito , que o amor da Pátria o obrigue a engrandecer,
nós
e ornar com efpeciofas vozes aquellas coufas, que a

He Sebaftiao

íè

,

nos fazem mais eftrânhas, ou
por ferem raras vezes
viítas, ou fomente cridas
pelas informações com que
as
labemos. He fem duvida, que
aquella parte do
fe

Mundo

contem prodígios, que excedendo

aos hyperboles , naÔ
ofíendem a verdade , ley mais eíTencial
para a Hiftoria , do
que os outros mais rigorofos preceitos, com
que elia fe
deve compor. Efte Author o faz emeftylo
taõ elefante
que tem muito de Poético , em que lhe acho
companhei«
ros de tao grande nota, como algum de
eminentiffimo
carader , e efte fera o motivo porque concijie
na mayor
,

parte dos Leitores applaufo, e louvor
porque entendo,
que nao fera menos eftimada efta Hiftoria, do
que ouí

que vemos de femelhante eftylo na noíTalingua, e
na dos noflbs vifmhos, aonde tem baftante reputação.
Por diíFerentes meyos conciliaò os Authores a aura po^
pular com que os feus livros faÕ eftimados.
Os exemplatras,

res da Hiftoria

a

hum

Hiftoriador,

imitallos

bal

Romana ^

nome

,

cuja liçào he taó recomendável

vemos quam poucos confeguem o

e por iflo faó taó poucos os que lograó o
cade Hiftoriadores. Qiiantas vezes ouvimos cri-

ticar aquelles

Meftres da Hiftoria , de quem os outros
,
quefeíeguirao, beberão nao fó omethodo, mas ainda o

mefmo eftylo >

Nefta parte fao

bem

diverfos o$ goftos

porque também alguns enfaftiados da eloquência per,
tendemfeja a Hiftoria huma narração taõ nua de vozes,
como de reflexões , de forte , que a quereni antes infulfa,
que com algum adorno porém eftes difcdl^fos faõ tidos
de huns por paradoxos, e de outros por afíedos da melancolia, que os domina de modo, que o naõ chegaõ a
;

executar nefta parte ainda os mais aufteros Cenfores. Efte livro me parece muy digno da licença que feu Author
,
pede , para o ornar com o nome de Académico da noífa
Real Academias e aílim devem Voflas Excellencias man^'

'

darlhe

'/

deípe^a na
a fua própria
^oflas
he o meu parecer,

com
te

que for mais

'^P
^xC'H^

--^SadeNoíTa

refolveráó

j

o

^^^^^^j^^
Senhora da Divina

ae i-noik.
, na Cala
Occidental
Lisboa
deNovembrodex72^.
Providencia, 24.

de Soufa
2). António Caetano

,

Clérigo Regular.

Academia Real da Hiftoda
eCenfores
v^cmu
Director , e
Onireftor
Coronel Sebaftiao da
ao ^o^
licença
dao
ria Portugueza
^^
Rocha PktaFr^^^^^^^^^

merano no livro intituiac^o mi
dos^^us^^^^^^^
viftas as Approvaçoe1-isDoa wc^
commetteo o feu exame.
zembrode 172^*
.

Uanue^àeAlegret}.

,

•

^mq
,

9

fe

^^^

^.Manoel Caetano de Sou/..

Marque:^de Fronteira:

Spa.
Marque;^ Mamã Telles da
i\

Do

^
^'^

-Do Santo

Officio.

^TT%0VACJÔ VO %T.
Guilherme

,

í5M. Fr.

Qualificador do Santo 0/ficio

dasTres Ordens

,

éMAHP^k
Examinador

tS\<íiliaret.

eminentíssimo senhor.
Tortu^uei^

VI

í
o livro intitulado Bftoria da America
e na brecompofto por SebaftiaÓ da Rocha Pitta
moftro admirey a frafe
vidade de dez dias , em que o li ,
;

pura,conciverdadeiramente Portugueza^defaffedada,
parecer, que o Author deQjjerme
conceituofa.
e
fa,
que ouço dizer íao
fempenba todas as leys da Hiftoria,
Pela principal razão de
muitas , e de difficil obíervancia.
ou bons cottumes , me parece
naÓ ter coufa contra a Fé,
licença , que pertende. Voffa
da
obra
efta
merecedora
he
S. Domingos de
Eminência mandará o que for fervido
Dezembro de 1 7 2 6.
Lisboa Occidental , 2 o. de

fr. Manoel Guilherme.
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de a. ÇiaÕ, Qualificador do Santo
Officio.

eminentíssimo senhor,

SEmpre

o génio Portuguez foy avaro

em narrar

por

eícrito fuás heróicas acções, e oftentar

.

no Prelo as
fuás proezas; naò afpirando chegar com a
penna , onde
fe arrojou a fua efpada , nem voar com o
difcurlo onde fe
remontou o feu valor; por fenaó difpor a reduzir a
efcritura , o que em todo o Univerfo publicou
a fama ; como
excepção; porem deita regra fe animou
Sebaftiaó da Rocha Pitta aprefentar aos olhos do Mundo,
e attençaó
das gentes a Htjtoria da America Tortugueu
, que compoz e
^rdenou em beneficio da Pátria , e credito da
naçaÒ onde refufcita de entre as cinzas , em queha
;

tantos annos jazia envolta tao admirável eftatua,
antigamente lavrada,
e pnmorolamente efculpida com o
íèrro, e armas Lufitanas, retratando-a no breve mappa
defte papel, onde fe
dará bem a conhecer pela copia o
original.

He a idea do

Efcritor igualmente elevada que o af,
íumpto, e a fua penna proporcionada a
taó fublime emprego , pois defempenha nefta obra o
que premeditou o
leu conceito , e ajuizou o feu
penfamento , e com grande
brado reputará no theatro do
Mundo as proezas! e façanhas do braço Portuguez, no
defcobrimento
terras

de novas

tao dilatadas, como incógnitas.
,
Defcreve a boixlade do clima , fertilidade da terra,
fempre fecunda nas
luas producçoes; faz prefente
o paíTado ; e põem à nofla
vilta , o que efta taõ longe
dos noíTos olhos.
Pontualmente cumpre os preceitos da
narração , e as
leys da Hiíloria porque
determina acçÓes, ajuíla annos,
;

obfer-

êbrerv-a

tempos , diftingue lugates^ deirarca

tertas, in-

dividua fucGeflbSjreduzindo a abbreviados períodos o que
poderá fer matéria de copiofos tratados. E denominandofe efta parte do Orbe , Novo Mundo , para nós he agora

Mundo novo

,

pela noticia , que

o Autor nos commu-

do que he, e do que contém taó dilatado Paiz, ex*
pundo à noíTa comprehenfaó, o que atéqui fe occultou ao
nica

conhecimento.
Pouco importa defcobrír o thefouro, fe fenaó conhece a fua precioíidade porque achallo , he fortuna, cónhecello, difcriçao, e mais o logra quem o fabe avaliar,
valor do diaman*
que quem o poíTue fem o conhecer.
do ouro
te depende da eftimaçaó do Lapidario , o valor
do exame do Contrafte , porque hum lhe fonda o fundo,

fidíTô

j

O

outro lhe examina os quilates.
Eftou certo fe ha de ler a prefente Hiftoíia com
difpofr
gofto 5 e íem faftio pela boa ordem , e admirável
refere , parçaó com que eftá compofta , novidades , que
adorna porticulares que relata , elegância com que fe
j

,

que o eftylohe grave, efpeciofo, e agradável, natural
que
fem artificio, e culto fem affedaçao, e taó fingular ,
período,
naó tem regra ociofa, oraçaô fuperflua nao tem
em feu
que naó feja próprio, palavra, que naõ efteja
perceba com clareza,
lugar: nao ha termo, que fenao
igualmente cofíobjedo, que fe naó veja com diftíncçaó
:

;

porque hiítoyida a curiofidade,e defafia a emulação $
poucos , e inveja de muiriar defta forte , he felicidade de
tos.

de achar na eloquência de
o melhor inftrumento da fua gloria, e o mayor

Tem o
hum filho

Brafil a ventura

com efte premanifefto do feu luzimento , pois publica
fuás fingulagão as fuás excellencias, e dá a conhecer as
antigas , e os íucridades i animando de novo as proezas
^^^
i!¥!lk

••
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ceílos?

I

ceíTos paíTados

,

que por caducos eílavao amortecidos , e

por eíquec idos er ao cadáveres e torna verdes as palmas,
que a dilação do tempo tinha murchas , naó fendo menos
úteis aos Impérios os empregos da penna , que as vitorias
da efpada porque nas imagens dos efçritos , como nos
j

;

mármores , fe coníèrva a memoria

5

e fe eterniza a

fama

dos triunfos das armas.
He pois benemérito da mayor attençaõ efte precioíbUvro^e digno de todo o credito o que nelle fe exprime y pela authoridade do Efchtor , e coherencia das no^
ticias,fem ominimo efcrupulo, de que o affedo de natural 5 e amor da Pátria viciaíTe a Hiftoria , ou adukeraf.
íe a verdade. E porque em tudo fe conforma com a pureza de nofla Santa Fé Catholica, ebons çoftumes, íe
lhe deve de juftiça a licença, que pede por favor para a
eftampa , íendo merecedor do primeiro lugar np Prelo.
Efte o meu parecer. VoíTa Eminência mandará o que for
fervido. Lisboa Occidental , no Hoípicio do Duque, i o.
de Fevereiro de 1 7 2 7.
'

>:J

W

.,

Fr. 'Boaventura de S. Glaoi.

VIftas

informações , pódefe imprimir a Hiftoria
da America Portugueza , compofta por Sebaftiaó
da Rocha Pitta, e depois de imprefla tornará para íè
conferir, e dar licença que corra , fem a qual naó correrá.

as
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1
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z^Aíilitares,

ILLUSTRISSIMO SENHOR.

ORdename VoíTa Illuftriílíma

que veja a Bfloria da
America Tortuguez^a que efcreveo o Coronel Sebaf,
tiaó da Rocha Pitta. Efta grande porçaò do
Mundo , deicuberta no anno de mil e quinhentos, efteve ate agora
como incógnita por falta de Hiftoriador , que déffe a conhecer com exacça5 as portentofas maravilhas , de que
a dotou a natureza. Efcreveo defta Região hum brevifíimo tratado , com o titulo de Hiftoria da Província de
Santa Cruz, Pedro Gandavo de Magalhaens , e nelle , nem
a brevidade, nem o eftylo podiaó fazer agradável a íua
relação. Em mayor volume , mas feín exceder de Chro,

nifta natural daquellas dilatadiílímas terras, efcreveo

o Pa-

dre Simão de Vafconcellos, da Companhia de Jefus,dous
livros de noticias curiofas, que depois foraõ incorporadas na Chronica da mefma ReHgiaó daquelle Eftado.
alguns livros fe achaõ poucas memorias da America, que
pentençaõ juntamente aos fucceflbs políticos, e milita-

Em

porque fuppofto que temos o valerofo Lucideno de
Fr. Manoel Callado, o Caftrioto Luíitano de Fr. Rafael
de Jefus , as Memorias Diárias da guerra de Pernambuco
de Duarte de Albuquerque Coelho, a Nova Luíitania de
Francifco de Brito Freire , e a Guerra do Braíil^na lingua

res,

^^^ 111

.*

•>

Italiana

/

I

:i

de Fr. João Jofeph de Santa Therefa , nenhum
America
deftes Authore.^ he Chronifta Geral de toda a
Portugueza, porque a mayor parte deftas pennasfe occuparaó com a hiftoria das guerras , que introduzirão na
Capitania de Pernambuco as armas Hollandezas e ten-

Italiana

;

do algumas
lhes faltou

delias hiftoriado as noílas defgraças

o tempo para darem

,

fempre

noticia dasnoíTas vito-

ainda que neftes livros fe veja o brio militar
dos Americanos Portuguezes, tudo o que nelles fe efcre^
ve 5 he huma pequena parte a refpeito de tao grande to-

rias.

Mas

do. Sabiamos o valor , com que poucos Soldados mal armados, e peyor difciplinados , animando-os o zelo d^
Fé, e o amor da liberdade das fuás Pátrias, fouberaó vencer, e triunfar de huma gente tao valerofa, como a
landeza , em que naó he fácil de examinar , qual feja nel-

HoU

Sabiamos
em commum os nomes dos Governadores de muitas Capitanias , em que fe dividio o agigantado corpo daquella
Conquifta, mas na5 lhes fabiamos a continuação até os
nofiòs tempos , porque eftas noticias até agora erao fiBifpalhas do acafo. Sabiamos , que em alguns daquelles
dos floreceraó Prelados Santiííimos , que com generofo,
e ApoftoHco trabalho accrefcentaraó o rebanho deChrifla

mayor ,

fe

o esforço ,

fe a induftriá militar.

ignorada pelos Efcritóres. Sabiamos os milagres , que pelo efpaço de tantos feculos efcondeo a natureza a todo o reíto do Mundo e fabiamos,
to,

mas

a fua ferie era

,•

que aquelles Certoens mais erao povoados de ouro , e de
pedraria, que de homens mas tudo iílo fabiamos com
tanta confufao, que naó feria grande erro o affirmar, que
era o mefmo, que fe o ignoraííemos , porque efta coí ruma fer a pena do que fe fabe em confufo. Para que tudo
fe foubeífe com diftinçaõ , efcreveo o Coronel Sebaíliao
da Rocha Pitta efta Hiftoria da America Portugueza,
que
j

que comprehende duzentos e vinte e quatro
annos de
tempo 5 enn que fe praticarão todos aquelles acontecimentos, em que moftra afortuna a firme variedade
da
fua inconftancia.

Com

devida proporção verão os Leitores nefta Hiftoria todos aquelles cafos, que
fizeraõfamofas a muitas Monarchias, porque aqui íè verão Poa

vos mal contentes, e logo fatisf eitos, verfehaÓ promeflas
de thefouros , humas vezes mal compridas , e outras defcubertas, acharfe o ouro em tanta abundância, como fe
fora terra e huns Governadores defcuidados da humaí

nidade por culpa da diftancia , e outros fempre os mefmos, ainda que tao diftantes da Corte porque os homens
,
verdadeiramente Chriftaos, adoraó em toda a parte a
prefença de Deos de forte que attendendo ao que efte
i

,

Author efcreveo , entendo , que juftamente fe lhe deve
dar o titulo de novo Cólon , porque com o feu trabalho,

com o feu eftudo nos foube defcobrir outro Mundo novo no mefmo Mundo defcuberto. Efta Hiftoria eftá efcrita com tanta elegância, que fó tem o defeito de naó

e

mais dilatada, para que os Leitores fepudeíTem divertir com mayor torrente de eloquência. Todos os fuc-

fer

ceíFos eftaó eícritos

com

taó artifíciofa brevidade

que
fe percebem fem defeito das noticias neceflarias porque
,
de outra forte occupariaó muitos volumes os negócios
políticos

,

e as acçoens militares de taò grande

,

numero

de naçoens , como faó as que habitaó o dilatadiíTimo Certa6 da noíía America. Parece-me , que Voffa Illuftriílijna lhe deve dar a licença que pede, para fe imprimir efta
Hiftoria , nao fó porque nao oíFende a Fe , ou bons coftumes fenaó também para que veja Europa , que lhe naó
cede o Braíil na qualidade dos Efcritores. Voífa lUuftriffíma ordenará o que for fervido. Nefta Cafa de NoíTa
Senhoi;^ da Divina Providencia , 2 8 de Março de 1 7 2 7.
,

.

V,ií

t> Jofeph 'Barhofa

,

Clerlp Aguiar,

/

pódefe imprimir o livro de que
fe confe trata , e depois de impreffo tornará para
correrá,
ferir, e dar licença que corra , fem a qual naó
Lisboa Occidental 3 o. de Março de 1 727.
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de Lacedemonia.
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Do
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-Pxl:^

Do Defembargo do Paço.
zSMendoça de

Tma e de "Proença

,

'

Académico da 4:ademia

^

%e(d da Hifloria Tortugue'^,

SENHOR.
LEndo

a Hifloria dd tAmerlca Tortuguei^

Sebaftiao da

Rocha

,

que comp02r

naó achey nella coufa,
porque íe deva negar a licença de fe imprimir antes me
parece , que naó fomente he digno de louvor , porem
ainda de premio o zelo, com que feu Author quiz augmentar a gloria da Pátria. Delle íe vê , que a íbberana
protecção , que VoíTa Mageftade concede às artes , e fciencias , inípirando os mayores efcritores da Europa , aniPitta

,

i

ma fambem

os das mais diftantes partes

nefte livro

o qual

do Mundo pois
as remotas, e dilatadas Províncias da America Ihetributaó mais preciofos thefouros , que os de fuás minas
,

fe

adorna

com os

}

fucceíTos hiftori-

cos 5 que refere , e brilha com vários ornatos poéticos de
largos epifodios , frequentes figuras , e difcretos panegyricos

,

que contem.

Algum reparo

em

fe

poderá fazer na miudeza ,

com que

mais digmas naò fa-

hiftoria taó fuccinta relata alguns fucceíTos

nos de horror , e íilencio , que de memoria ,
zer delles menção, feria diminuir a gloria dos leaes, encobrindo a infâmia dos traidores contra as íeveras leys da
hifloria 3\Qhd veri non audeat. Eíle he o meu parecer. Voffa Mageílade mandará o que formais conveniente ao feu
Real ferviço. Lisboa Occidental 2 5. de Julho de 1727.
:

Martinho de
/f^\t^S'^é

'Zlli

L

Mmdoca de ^Ina
•

e

de Proença.

Que

/

à

:'.!!

QUe

fe poíFa imprimir^viftas as licenças

do Santo Of-

e Ordinário, e depois de impreíTo tornará
correMefa para fe conferir , e taixar , que fem iíTo nao
Agofto de 1727.
ra. Lisboa Occidental i. de
ficio,

Mar(iue;ifi

'

fenirs.
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SUMMARIONtroducfâÔ da Htftoria. Eflado
em que fe achava o Império Lufitam. T)efcubrimento do BrafiL
Nomes ^ que lhe foraô impojios.
Defcripfãõ do corpo natural ^ e material
defta Região. 'Dijlancia dasfuás cofias rumos 5 e ^ventos dafua navegação. Movimen:^

tos dos feus mares.

Extenfao do feu Continente.

/

nente.

Grandeza dos[eus mais

celebres rios.

Benignidade do
feu clima ^ e dos jeus Jflros. Os Jeus montes mais jamofos. Os jeus campos ^ produc-

Fermofura do feu

fões

5

e lavouras.

terreno.

As fuás h ervas aflores

,

ar-

vores ^ efrutas ajjim naturaes ^ corno ejirangeiras. As feras , brutos e caças ^ que tem.
:,

O que gerao

:,

e cri ao os feu s

mares.

Os feus

aspe[cari as dos charcos ^ edas balças ; a defcripça^ dejle monftro marinho. Os
marifcos de vários géneros pelas fuás prajasy
barbara vida ^ e cojiumes dos Gene rios.

pefcados

^

A

feus primeiros habitadores. Vinda de
Américo Vefpucio , e de outros Capitães y e

tios

:,

Exploradores , enviados pelos Reys 2). Manoel eD. Joaõ 111. Linha imaginaria , e
:,

'li

determinação das Conquiflas
aos

Monarchas

"Tortuguez.es

^

^

que tocarão

e Cafielhanos.

e Diogo Alvares
Catharina
Corrêa. Vinda do gloriofo Apojlolo S. Thomé
a ambas as Américas Cajlelhana^^ eTortu-

Succefjos de

:,

gueza.

LI-
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O

Novo Mundo, tantos feculos

efcondido, e de tantos Sábios calumniado , onde naó chegarão

Hannon com as fuás navegações,
Hercules Lybico comas fuascolumnas, nem Hercules Thebano com as fuás emprezas, he a melhor porção o Brafil vaftifííma Regia5 , felicifíimo terreno , em cuja fuperficie tudo faõ fru;

cujo centro tudo faó thefouros, em cujas
montanhas , e coftas tudo faó aromas j tributando
tos

5

em

os feus

campos o mais

útil

alimento

,

as fuás

mi-

nas o mais fino ouro , os feus troncos o mais fuave
balfamo, e os feus mares o âmbar mais felefto:
admirável Paiz , a todas as luzes rico , onde pro-

digamente profufa a natureza, fe defentranha nas
férteis producçoes , que em opulência da Monarchia , e benefício do Mundo apura a arte , brotando as fuás canas efpremido nedar , e dando
as fuás frutas fazonada ambrozia , de que forao
mentida fombra o licor , e vianda , que aos feus
Deofes attribuío a culta Gentilidade.
Em nenhuma outra Região fe moftra o
2
Ceo mais fereno , nem madruga mais bella a Aurora: o Sol em nenhum outro Hemisfério tem os
rayos
Aii

falfos

Introducçsô,

,
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4

rayos tao dourados,

nem

os reflexos

nodurnos

mais benignas
e fe moílrao fempre alegres os horizontes , ou
nafça o Sol, oufefepulte, eílao fempre claros:

taó brilhantes

:

as Eftrellas fao as
:

nas fontes pelos campos,
ou dentro das Povoações nos aquedudos , fao as
mais puras he em fim o Braíil Terreal Paraifo
as aguas,

ou

fe

tomem

:

onde tem nafcimento , e curfo os
mayores rios; domina falutifero clima; influem
benignos Afl:ros, e refpiraó auras fuavifíímas, que
o fazem fértil, e povoado de innumeraveis habitadeícuberto

,

dores, pofl:oque por ficar debaixo da Tórrida Zona, o defacreditafl^em , edeflem por inhabitavel
Arifl:oteles,

PHnio, e Cicero

,

e

com Gentios

os

Padres da Igreja Santo Agofl:inho , e Beda , que a
terem experiência deflie feliz Orbe , feria famofo
aflTumpto das fuás elevadas pennas , aonde a minha recea voar, poflio que o amor da Pátria me dê

grandeza me dilate a esfera.
Florccia O Impcrio Lufitano muitos fecu3
Jq^ dcpols dc fcr fiiudado por Tubal , amphado
por Lufo , e por Lyfias , e de terem os feus naturaes gloriofamente na Pátria obrado acções heróias azas , e a fua

Eftado

emqne

fe

achavaaMonarchia.

e concorrido fora delia para as mayores emprezas , já nos foccorros , que derao aos Carthagicas

,

nezes conduzidos por Safo , para domar a Mauritânia já nos que acompanharão a Annibal , para
conquiftar a Itália já concorrendo com Mithri;

;

dates contra

Pompeo ,

e

com Pompeo

,

e feus

fi-

e de haverem na defenfa da
própria liberdade feito admiráveis provas de valhos contra Cefar

;

lor

,

LIVRO PRIMEIRO.
lor

com os feus Capitães Viriato

tra os

Romanos

j

,

5
e Sertório con-

e finalmente depois que livres

da fogeiçaó dos Suevos , dos Alanos , dos Godos
e dos Sarracenos tendo já logrado no íeu primeiro Rey Portuguez o inviílo D. AíFonfo Henriques, e na fua Real prole o fuave dominio de treze fuccefíivos Monarchas naturaes , fe achava na
obediência do feliciffimo Rey D. Manoel.
4 Mantinha com aThiara Romana a antiga
.

união 5 firme

com

com

i

as

obediência, e Religião ;
paz aíTegurada pelas nof-

a nofla

Caítella eftava

fas vitorias
rial,

com

em

com

tinha amizade

a

Coroa Impe-

de França, Inglaterra, Efcocia, Sué-

Polónia, e Dinamarca com as Republicas,
e Nações Septentrionaes , e Italianas , pelos intereíTes reciprocos , e communs das Monarchias;
fazia guerra aos Mauritanos, aosEthiopes, e aos

cia

5

,

para lhes introduzir a Fé Catholica,
achava-fe dilatado com os defcubrimentos d^s
Ilhas do Porto Santo , da Madeira , e dos Açores

Afiaticos

,

no Oceano

5

e por diíFerentes mares

Praças, e Provincias

,

com muitas

em Africa com grandes Po5

voações , e Conquiftas na Ethiopia e começava
a moílrarlhe os íèus mayores dominios a Afia
quando o Novo Mundo Iheabrio as portas da fua
5

mais vafta Região.

dado o Sol cinco mil e quinhentas e cincoenta e duas vpkas ao Zodiaco , pela
mais apurada Chronologia dos annos , quando no
5

Tinha

já

de mil e quinhentos da nofla Redempçaó ( oito
depois que a Chriftovaó Cólon levou a efpecula-

4
conforme

a
"^

^%]^^^

conw
'^'
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6

ça6 a demandar as índias) trouxe a tempeftade a
Pedro Alvares Cabral a defcubrir o Braíil. Hia
efte illuftre , e famofo Capitão ( o primeiro, que
depois deD. Vafco da Gama, paffava do Tejo ao

f

Defcubrimento do
Brafil.

Indo , e Ganges ) governando huma fermofa Armada de treze poderofas nãos , com que partio aos
nove de Março , e navegando ao principio com
profpera viagem , experimentou aos doze dias taó
contraria fortuna , que arribando hum dos baixeis
a Lisboa , os outros correndo tormenta , perdidos
os rumos da navegação , e conduzidos da altiffima Providencia, mais que dos porfiados ventos,
na altura do Polo Antartico , dezafeis grãos , e
meyo da parte do Sul , aos vinte e quatro de Abril,
aviftou ignorada terra, e já mais íiircada cofta,
6 Nella furgindo as nãos, pagou o General a
aquella ribeira a fegurança, que achara depois de
tao evidentes perigos, com lhe chamar Porto Seguro e a terra Santa Cruz , pelo Eftandarte da
noíTa Fé , que nella arvorou com os mais exemplares júbilos, e ao fom de todos os inftrumentos, e
artilheria da Armada fazendo com a mefma mi,

;

litar

oftentaçaõ , e piedade celebrar oSantoSacri-

daMiíla fobre huma Ara , que levantou entre aquelle inculto arvoredo , que lhe fervio de
docel , e de Templo, a cujas Catholicas ceremonias eftiveraó admirados, mas reverentes, todos
aquelles Bárbaros , e conformes com o exemplo
dos Fieis, premiíTas do aíFefto , com que depois
abraçarão a noíTa Religião. Efte foy o primeiro
defcubrimento 5 efte o primeiro nome defta Re-

ficio

gião,

,,

LIVRO PRIMEIRO.

^

que depois eíquecida de título ta5 fuperior, fe chamou America , por Américo Vefpucio 5 e ultimamente Brafil , pelo pao vermelho
ou cor de brazas, que produz.
7 Jaz o opulento Império doBraíil no Hegiao

5

misferio

An tartico

,

debaixo da

Zona Tórrida

^^*

foSpi^o^'

AÇmCmâçzô^e

/^'"'""^p^"''^"'*''

correndo do.meyo delia (em que começa) para a
parte Auftral ao Trópico de Capricórnio , de donde entra na Zona temperada Meridional grandiííimoeípaço. He de forma triangular principia
pela banda do Norte no immenío rio das Ama^
fonas , e termina pela do Sul , no dilatadifíimo
rio da Prata para o Levante o banhaõ as aguas
j

j

do Oceano Atlântico para o Occidente lhe ficaó os Reynos de Congo , e Angola , e tem por
Antipodas os habitadores da Áurea Cheríbnefo
onde eftá o Reyno de Malaca. Na ília longitude
grandifíima contaõ os Cofmografos mil e cincoenta e féis legoas de cofta , a mais fermofa , que
;

curfao os navegantes, pois

em toda ella, e emquaW

quer tempo eftao as fuás elevadas montanhas , e
altos arvoredos cubertos , e veftidos de roupas , e
tapeçarias verdes , por onde correm innumeraveis
caudalofos rios , que em copiofas , e diáfanas correntes precipitao criftaes nas fuás ribeiras

,

ou

le-

vaó tributo aos feus mares , em que ha grandes
enfeadas , muitos , e continuados portos ca|)acifíimos dos mayores baixeis 5 e das mais numerofas
Armadas.
A fua latitude pelo interior da terra he lat8
guifííma mais de quatrocentas legoas fe achaõ já
:

cultiva*

li 'II

,
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f

cultivadas

o

feu

Continente

Povoações , fendo mmpor defcubrir. Efte famofo Con-

com as

terreftrctasasqueeftao

iioíTas

tinente he taó digno das fufpenfoens humanas
pelas diftancias que comprehende , e pelas rique,

que contem , como pelas perfpedivas , que
moftra porque até em algumas partes , em que
por afpero parece impenetrável , aquella mefma
rudeza , que o reprefenta horrivel , o faz admirána defvel. A fermofa variedade das fuás formas
concertada proporção dos montes , na conforme
zas

5

;

defuniaó das prayas

,

compõem huma

tao igual

harmonia de objedos , que nao fabem os
aonde melhor poíTao empregar a vifta.

-olhos

Com inventos notáveis fahio a natureza na

p

em altas continuadas

fer-

fuccefíivos dilatados valless as

ma-

compoííçao do Brafilí
ranias, já

em

já

yores porções delle fez fertiliffimas, algumas inúdo
teis; humas de arvoredos nuas, expoz às luzes
Sol , outras cubertas de efpeífas matas , occultou
aos feus rayos

;

humas creou com difpofiçoes , em

dos Aftros achao qualidades
proporcionadas a compoííçao dos mixtos , outras
deixou menos capazes do beneficio dasEftrellas.

que

as influencias

huns partidos
brandamente por arroyos pequenos , outros utilmente tyrannizados por caudalofos rios. Fez por-

Formou

dilatadiffimos

campos

;

e outras falgadas,
navegáveis de embarcações, e abundantes de peixes ; eftupqidas grutas , afperos domicilios de

tentofas lagoas,

humas doces,

denfosbofques, confufas congregações de
caças, fendo também defte género abundantifíimo

feras;

,

'> - ' >
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^

no qual a natureza por varias
partes depoíítou os feus mayores theíouros de fiíimo efte terreno

;

nos metaes , e pedras preciofas , e deixou em todo
elle o retrato mais vivo, e o mais confiante teftemunho daquellaeílupenda, e agradável varieda-

de 5 que a faz mais bella.
j o Os montes famofos defta Região , pofto
que fejaó muitos , e compitaõ em grandeza , fó
dos mais celebres pela altura , pela extenfaó , e por
outras circunftancias memoráveis, faremos menção. Ao Norte o monte Jaricoacoara , que eftan- ted^NOTl.
do aíTentado no continente da terra do Seara , he
marco , que muitas legoas ao longe defcobrem as
embarcações , quando navegaõ para as Capitanias
do Norte. Nodeftrifto dejagoaribe afamofa Serra 5 cujo cume fe remata com a forma de Sete-Pães
de AíTucar. A Serra daBorborema , fita no Porto dos Touros entre o Cunhaú, e à Paraíba , que
correndo com o mefino nome até a ribeira do Pinhancô , dalli até a Igoapava ( em que mais elevada fenece , efcondendo-fe entre as nuvens) fe chamontanha do Ararobâ
ma Serra do Araripe.
que nafce no continente da terra do Porto do Calvo, e vay com a mefina grande altura .cortando
por muitas legoas o interior do Certaó. O monte
das Tabocas em Pernambuco , nove legoas da
Villa do Recife. As montanhas dos Guararapes,
que principiando menos elevadas quatro legoas
da mefma Villa , va6 continuando para o Certao

A

\

com

grandiffima altura

quepenetraó os ares i

,

e acabaó

eftas

em

ferranías

,

montanhas ,e aquelle
monte.
B

•

m
feia

par»

'<*{
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monte ,

celebres pelas três famofas vitorias,

que

em três

fan-

nelles alcançámos dos

Montes

do

Sul.

pela parte

HoUandezes

guinolentas batalhas campaes,
P^ra o Sul a cordilheira de montes, que
jXM

começando na Capitania dos IlLeos com o nome.
de Serras dos Ay mores , e atraveíTando as do Por^
to Seguro, e do Efpirito Santo, vaopor cento e
quarenta e três íegoas de curfo acabar na enfeada

do rio de Janeiro , onde lhes chamao Montes dos
Órgãos. No caminho daquella Cidade para as
Minas Geraes a altiffima Serra da Itatiay a. Nos
vaftos deftridos das Minas do Ouro , as inaccejP
ííveis ferranías , de cujas vertentes ( dizem os feus
defcubridores) nafce o grandiffimo rio de S. Francifco. Nas próprias Minas do Sul o opulento Serro Frio 5 que tem mais partos de ouro, que o
,

Potosí teve de prata.

que tendo aíTento no continente viíiíiho às Villas de Santos , e S. Vicente , vay inconfiantemente fubindo em voltas , humas íbbre
o mar ^outras para o interior da terra , e dando
por algumas partes entrada menos difficil , por
outras eftreito , e fragofo traníito para a Cidade
de S. Paulo, que lhe fica peloCertaó fete Íegoas

nâ-Piacaba

u

A eftupendà Serra de i?ara-

,

diílante.
I

f:\

12

Apartado quaíl duas da dita Cidade

,

o

dos primeiros corpos
terrenos , que naquella Região foltarao veas de
ouro. Junto à Villa de Sorocaba , o monte Marocoyaba., tao robufto , que tem de ferro as entranhas. Na Villa deTaubaté, a grande montanha
de
celebre

monte Jaragoahí

,

,
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.

O

alto monte Ayapí , fronteiro à Villa
de Itajuba.
de Parnaíba. Entre ella , e a de Utú , a Serra de
Aputerihibú. No caminho das novas Minas do
Cuyabâ , a cordilheira dos montes de Iboticatúj
e mais ao Sul a do Cochipone. Finalmente , das
elevadiffimas montanhas da noíTa Portugueza A-

merica , humas parecem ter aos hombros o Ceo
outras penetrallo com a cabeça. Nao íe jaílem fó
Africa , e Grécia dos feus dous fagrados montes
porque também ( a menos oftentaçao de cultos )

tem Atlantes ,
13 Toda

Olympos o Braíil.
a mayor porção do feu

íff

•(

li

,

e

em grandifíimas campanhas

terreno íe

taõ ef- f/'Jn"anCT°^
tendidas, que caminhando-fe muitas legoas fuc-^^""-

dilata

razas

,

fempre parece que vaõ terminar nos horizontes. Valles taõ defmedidos , que em larguifíimos diâmetros , he menos difficil abrirlhes os centros 5 que comprehenderlhes as diftancias no comprimento 5 e largura das fuás planicies. Nefte dilatadifíímo theatro, em que a natureza com tan-

cefíívas 5

tas, e taó varias fcenas reprefenta a

fa6 da fua grandeza

,

e apura todos os alentos dos

íeus primores, regando
plifíimas Provincias

mos
mos

mayor exten-

,

com portentofos rios am-

e pofto que lhes nao poíTa-

'
I

feguir as correntes , he preciíb lhes declare-

os nomes, primeiro aos mais celebres, e de-

pois a outros

chegando

14
pudera

também famofos , quando

I

a elles for

a hiftoria.

O rio das Amafonas
fer

ou Grão Para , que
pay de todos os rios , como o Oceano

hepay de todos

os mares

,

,

tendo principio lon-

B ii

guiíTimo

ríos mais famo°*

*

*

*^'**''
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guiflimo no mais interior íeyo do Reyno do Peru,
com o corpo de eftupendo vulto , e o traníito de

innumeraveis legoas , por huma boca de oitenta
de largo fe defentranha no mar , taõ impetnofo,
que transíbrmandolhe as ondas íalgadas em aguas
doces , as bebem os navegantes , fe tenta legoas
efte rio , com o granantes de chegarem à foz.

A

difíimo intervallo de cento e feíTenta legoas de
fcofta, por onde defembocaó outros (pofto que in-

também generofos rios) fefegue o Maranhão, que com immenfo comprimento , e largo
feriores,

corpo, pordezafete legoas de capacidade de boca , vomita as fuás aguas no Oceano. Do rio Maranhão , em diftancia de cento e trinta e quatro legoas de cofta , corre o Jaguaribe , também cauDelle fe contao quarenta legoas ao rio
Grande 5 que leva copiofo tributo ao mar. Do rio
Grande, correndo a cofta porcento e vinte e fete

dalofo.

comprehende os Cabos de
S. Roque, e de Santo Agoftinho, ha treze rios de
groíTos cabedaes , fendo entre elles o mais rico, e
de mais eftirado nafcimento o Paraíba neftaProvincia , e o Beberibe na de Pernambuco.
legoas de diftancia , que

1

5

Diftante cincoenta legoas por cofta

,

nu-

meradas defde o Cabo de Santo Agoftinho , eftá o grandifiimo rio de S. Francifco , que com o
Graõ Pará, e o da Prata , podem fazer hum Triumvirato das aguas, dominante fobre todos os rios
do Mundo. Saó as fuás margens mais povoadas,
que todas as dos outros do Braííl, feguidas as fuás
ribeiras pelo continente, mais de quatrocentas legoas?

,,

LIVRO PRIMEIRO.
goas

j

fecundifíimas , e medicinaes âs

13
ílias

aguas

navegáveis de embarcações medianas mais de
quarenta íegoas pelo Certaó i por duas abre a boca y querendo tragar o

mar quando

por muitas o penetra, adoçandolhe
ganarao-fe alguns Efcritores

em

nelle entra
as ondas.

,

e

En-

que efte
fumidouro

dizer

,

no meyo do feu curfo , por hum
fe mete na terra , e depois de penetrarlhe as entranhas pela diftancia de doze Íegoas , torna a fahir
com a mefma copiofa corrente fendo o certo
que eftreitando-fe entre duas cordilheiras de
montes oppoftos, e dilatados em todo aquelle espaço, parece que fe fubterra, em quanto por eí^
ta caula feefconde, affirmando os Gentios, que
daquellas montanhas he viílo correr pelas fuás
rio

5

raizes defcuberto.

Defte portentoíò rio fe contao ate a barra da Bahia íetenta Íegoas de cofta , em cujo
grande eípaço correm ao mar vinte famofos rios,
lendo entre elles de mayor grandeza os de Serzipe. Rio Real, e Itapicuru. Da barra da Bahia, correndo as prayas feiTenta Íegoas , eftá o rio Santa
Cruz no Porto Seguro. Nefte intervallo tributao copiofas aguas ao Oceano trinta rios , avultando por mais celebres oTaygpe, o Camamú,
ojagoaripe, o das Contas, e o de S.Jorge.
diftancia do rio de Santa Cruz , quarenta e cinco
Íegoas, fica o rio Doce , recolhendo as aguas de
outros muitos , com que leva groíTo tributo ao
mar , fendo hum dos feudatarios a efte rio o das
:

'

1

6

Em

Caravellas ,

também notaveL

,
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17 No efpaço de oitenta legoas, que ha do
rio Doce a Cabo Frio correm vinte e quatro rios
,

caudalofos. Dezoito legoas diftante de Cabo Frio

aenfeada doRió de Janeiro, em que deíembocaó dezafete. No intervallo de quarenta e duas
legoas 5 que fe contaó delia por cofta a barra de S.
Vicente , ha trinta rios de puriffimas aguas. Trinta legoas a diante eftá o rio Cananéa, com grande
foz 5 e navegável a todo o género de embarcações. Em duzentas legoas de cofta , que ha do
rio da Cananéa ao da Prata , fe achaó vinte grandes rios 5 fendo os mayores o de S. Francifco do
Sul 5 e o dos Patos.
Ultimamente fe fegue o eftupendo rio
1 8
da Prata , mayor que todos , e fó inferior ao
Gra6 Pará , ou das Amafonas traz o feu nafcimento da meíhcia mây e pofto que irmaó menor,
tem o curfo quaíi igualmente dilatado , mas por
difFerente rumo correndo o das Amafonas para o Norte, eo da Prata para o Meyodia.
largura de cincoenta legoas de foz entra pelo
Oceano , e outras tantas , antes de o aportarem
va5 os navegantes bebendo doces as fuás aguas.
Os Efcritores impropriamente lhe chamao também Paraguay , fendo efte o nome de outro rio
que recolhendo mais dous no feu regaço , vay
com elles a entranharfe no da Prata , nao no principio do feu nafcimento, mas já no progreílb do
fica

:

;

;

Em

íèu curfo.
Illias

mais celebres

deita coita.

1

vem

No

bojo de hum, e na boca de outro íe
dous Archipelagos de Ilhas , fendo menos as

5?

que

LIVPxO PRIMEIRO.
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achaó na diftancia marítima , que ha de
hum a outro onde as mais celebres faó , a de Ita^
maracâ , a de Santo Aleixo, a de S. Sebaftiaó, a Ilha
Grande , e a de Santa Catharina j e por efta cauíà
fao os mares de toda eftacofta tao limpos, ena-^
cegáveis , pois naó achao os mareantes outros
baixos celebres, e dignos deattençao para a cau-^
tela do perigo , maia que o de S. Roque , o de
Vafa-Barriz em Serzipe, o de Santo António na
barra da Bahia 5 e os Abrolhos.
20 Os Rumos da Navegação pelas coitas da
nofla America Portugueza de Norte a Sul , e os
ventos 5 com que íè fazem as viagens para as íiias
alturas, eparaosfeus portos, exporemos, declarando, que de hum grão Auftral ^ fahindo do Gra5
Pari para o Sul , nenhuma embarcação redonda
pode navegar as coitas das Cds Provincias Mara*
nlia5, Seara, Rio Grande, Paraíba, Itamaracâ,
e Pernambuco , por correrem violentas as aguas
pela coita abaixo ao OePce , e curfarem por ella
impetuofos os ventos Sueftes , e Les-Sueítes, cauíe

;

do Gra5 Pará fe vaó os navios fazendo na volta do Norte até a altura de dezoito,
fa pela qual

e vinte grãos de latitude pelo Suduefte , e Oeíte,
para dobrarem o Cabo de Santo Agoítinho , €

profeguirem a viagem para

do

Braííl

;

mas do

as outras Provincias

Cabo para o Graó
monçaó , navegáveis os mareferido

Pará he perpetua a
res, e os ventos deíervir fempre favoráveis.
21 No Cabo de Santo Agoítinho, que eítá
em oito grãos , e hum terço , corre a cofta pelo

Noro-

Baixos

de mais

nome.

Rumos

da Nave^'

foffaVmlricf

*
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Nororoefte. Delle ao rio de S. Francifco , que fica em dez grãos, emeyo , correacofta Nornor'defte Suduefte. Do rio de S.Francifco ao Rio Real,

II

.

que eftá em onze grãos , e hum quarto , o rumo
Nordeíte Suduefte. Do Rio Real à ponta de Itapoa , que eftá em treze grãos , corre Nordefte
Suduefte. Da ponta da Itapóa a de Santo António da barra da Bahia , que fica na mefina altura,
corre a cofta Lefte Oefte.

tónio ao

Morro que fica
,

Da ponta de Santo Anem treze grãos e dous
,

Do

terços 5 corre a cofta Nornordefte Suftiduefte.
Morro aosUheos, que eftaó em quinze grãos efcaíTos, corre Norte Sul. Dosllheos ao Porto Se-

.1

guro , que eftá em dezafeis grãos , e meyo , corre
a cofta o mefino rumo. Do Porto Seguro aos
Abrolhos, que eftao em altura de dezoito grãos,
e lançaó ao mar cincoentae cinco legoas, corre
a cofta Norte, e Sul. Dos Abrolhos ao Efpirito
Santo , que eftá em altura de vinte grãos , corre
ao Norte quarta de Nordefte , ao Sul quarta do
Suduefte.

ao Cabo Frio , que eftá em vinte e três grãos , vay correndo a cofta ate
a ponta do Cabo de S. Thomé pelo Sul quarta do
22

Do Efpirito Santo

Suduefte, edeftaaté o Cabo Frio pelo Suduefte.
Do Cabo Frio até o Rio de Janeiro, que fica na
mefma altura de vinte e três grãos , corre a cofta
Lefte Oefte. Do Rio de Janeiro ao Porto de San-

que eftá em vinte e quatro grãos , corre a cofta a Oes-Suduefte. De Santos ao rio de S. Francifco do Sul , que eftá em altura de vinte e féis grãos,
e dous

tos ,

,,

MÉ
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e dous terços, vay correndo a cofta pelo Suduef-

do

Delle à Ilha de Santa Catharina , cuja altura fao vinte e oito grãos , e meyo
corre ao Suduefte quarta do Sul. Da dita Ilha ao
te quarta

Sul.

Lagoa , que

em altura

de trinta e dous
grãos 5 corre a cofta pelo Suduefte guinando para
o Sul. Dalli ao Cabo de Santa Maria , que fica em
altura de trinta e cinco grãos corre-íe a cofta ao

rio da

eftá

-,

Suduefte.

Tem

o Oceano neftas coftas diverfo mon
J
vimento , e curío no circulo do
anno , porque
do Cabo de Santo Agoftinho correm as aguas
para o Sul deíde vinte de Outubro até vinte de
Janeiro de vinte de Janeiro até vinte de Abril
eftao indifFerentes no curfo
de vinte de Abril
até vinte de Julho , correm para o Norte
e de
vinte de Julho até vinte de Outubro , íe moftrao
outra vez como indeclináveis porém do Cabo
de Santo Agoftinho até o rio dasAmafonas, tem
íèmpre huma meíma arrebatada corrente por toda aquella cofta para Loefte até o Graó Pará.
razaó natural detta variedade he, porque como
o Sol fere com perpendiculares rayos os mares da
Tórrida Zona , e o feu calor confome grande
porção das aguas do Oceano Atlântico , eEthiopiço 5 convertendo humas em nuvens , e attenuando outras em ar , diípoz a próvida natureza,
que o Oceano Boreal transforme com o feu húmido temperamento em fi o ar viílnho ^ e conceba hum continuo augmento de aguas 5 que correndo para o Sul (como as que o Oceano Auf-

23

•

.

1

;

;

;

:

A

C

trai

Diverfos

ffio^i-

mentos do Oceano
peias mefmas cof-

;

I:
1

AMERICA POKTUGUEZA.

1 8

Zona Frigida
conformem ambos
da

trai participa

Norte ) fe
çaó do todo
.

com

,

fupprindo

as fuás aguas, as

hum

,

correm para o

para a coníèrva,

e outro

Oceano

que na Zona Tórrida fe con-

fomem.

24

Vifta já, pofto que em fombras, a pincorpo natural defta Regiaó, a benevo-

do
lência do feu clima

tura

fermofura dos feus Aftros 5 a diílancia das ííias coftas , o curfo da íiia
navegação, o movimento dos feus mares, objed:os , que mereciaõ mais vivos , e dilatados rafcunhos moftraremos também em bruteíco breve,
as fuás producçoes, frutos, plantas, lavouras, e
manufacturas , com que os Portuguezes foraó fazendo grandes os intereíTes do feu commercio , e
as delicias das fuás Povoações, e outras arvores^
,

a

í

I

11

flores, e frutas eftrangeiras

lhes introduzirão

,

,

que com o tempo

recebendo-as a terra para as

produzir tao copiofamente

,

que

bem

moftra,
deixa de íèr pro-

que fó donde naó he cultivada ,
fufa exporemos o mimo dos feus marifcos , o
regalo dos feus pefcados , e a riqueza das fuás
pefcarias j de tudo daremos breve , mas diftinta
:

noticia.
Planta da cana.

25

i

(planta

commua

a toda a

Ame-

Portugueza) íè cultiva em íítios próprios
para a fua producçao , que fe chamao MaíFapés
huns em terra firme , outros em Ilhas. Eftendida,
fe mete na terra, e delia vao brotando olhos , que
crefcendo entre as fuás folhas , parecem a vifta
cearas de trigo. Quando eftao fazonadas , e pelo
conhe-

rica

(

A cana

LIVRO PRIMEIRO.
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conhecimento dos Lavradores perfeitas , de dezoito mezes nos continentes , e de hum anno nas
Ilhas, fe cortao, e levaó para os Engenhos , onde Manufaíiwra
affucar.
efprimidas em inftrumentos , que chamao Moendas, humas , que movem correntes de aguas,
outras gyros de cavalios, fe derretem emdocifíimo fucco 5 que cahindo liquido , vay correndo
por aquedudtos de pao a huma grande taxa , chamada Parol, e metida na terra, de donde em taças pequenas de cobre , prezas por cadeas de ferro, o fobem para o botar nas caldeiras , em que íè
coze em fervendo , lhe lançao huma agua de certa qualidade de cinza , que nomeaó decoada , e
pofto no ponto neceíTario , o paíTaõ a vaíilhas de
barro pyramidaes , que chamao Formas , e cubertâs de barro as fuás circulares bocas , depois de
quarenta dias , que nellas fe eftá purificando o
afílicar , fe põem hum dia ao Sol , e fe mete nas
j

caixas.

7.6

O pezo

mafcavado , que

mas

,

do

aíTucar

fe tira

fendo todas

,

afíim branco ,

de cada

feitas quaíi

como

huma deitas forpor huma medi-

da nas fuás officinas , he diverfo nos Engenhos í
porque as canas , que fe moem próprias , ou obrigadas , e fe cultivao em terras de maífapê mais
legitimo , ou fe plantão de novo em outras menos cançadas , e mais diftantes das prayas ( caufa
porque lhes chamao propriedades do mato , por
difFerença das outras, que fe dizem de beira mar)
fàô mayores no comprimento
tancia dos nós,

etem mais

,

groíTura

,

e dif-

fucco, que as outras,

Cii

que

áo

AMERICA PORTUGUEZA.
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de muitos annos culfao todas as Fazendas, que ficao

que nafcem eúi terrenos
tivados,

como

já

perto dos rios , e pela fua viíinhança , e commodidade dos feus portos , forao as primeiras, que
fe fabricarão , e já por antigas faó hoje menos
rendofas , carecendo as canas de mais trabalho
para crefcerem, pela muita herva, que naquelles
lugares as fuíFoca, (como azizania ao trigo) fe

nao ha continuo cuidado em as alimpar , naó fendo às novas Fazendas do mato neceífarias tantas
limpas e também coníífte o rendimento , e bondade do aífucar nos Meftres delle , que afíiftem
;

às caldeiras

riências

,

,

os quaes

devem

ter grandes expe-

para o cozer, e pôr no ponto da

ma-

yor perfeição.

27

Nos Engenhos em que concorrem as re,

feridas qualidades, circunftancias

,

e benefícios,

dá cada forma três arrobas , e três e meya de
branco , huma, ou meya de mafcavado havendo Engenhos , que fazem três mil , três mil e quinhentos , e quatro mil páes dos declarados pezos;
e moradores , que tem dous , três , e quatro Enge:

nhos moentes , para cujas fabricas fazem groíTas
deípezas, principalmente no tempo prefente, em
que pelo defcubrimento , e lavra das Minas , que
levao muitos efcravos, temcrefcido o valor delles a excefíivo preço , e a efte refpeito os outros
géneros neceíTarios para

a cultura

do aífucar e
í

a

defconto, feriao os Senhores dos
Engenhos os Vaífallos de mayores rendas , e os
mais opulentos de toda a Coroa Portugueza.
Sao

nao haver

1:5

1

hi

efte

LIVRO PRIMEIRO.
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Saõ copiofos os melles , que as formas
botaó 5 quando depois de congelado o aíTucar, lhes
tirão pelo fundo, em que tem hum furo, as fo'

lhas

do

5

tilã

com que

Manufaàurasdo.
'""''''' ^*"'^°''

tapao, quando lho lançao liquie no tempo em que íè eftá purificando , defos referidos melles , os quaes fe os Senhores
as

dos Engenhos os querem cozer , tem outras officinas para efle fim , e com novo beneficio, e

fazem outra qualidade de aífucar , que chamaó batido, aílím branco , como mafcavado,
na cor , e apparencia como o outro , mas na doçura, e fubibncia diverfo, porque duas arrobas
de branco batido , nao fazem o effeito de huma de
arte,

branco fino , e a mefma diíFerença ha entre
e outro mafcavado.

2^

Também

hum,

género de aíTucar deílila
outra eípecie de mel , que chamaò remei , do
^ual fe fazem outras manufaduras quando os Senhores dos Engenhos nao querem ufar deíles inferiores géneros de aíTucar, vendem os melles aos
eíle

:

fabricadores das aguas ardentes, que em pipas,
e toneis oslevaõ para as fuás ofifícinas , onde ten-

do-os algum tempo em certa infufaó, os põem
a cozer em lambiques , cuja deílilaçaó he agua
ardente, de que coníla a mayor parte da carga
das embarcações , que navegaõ para a cofia de
Africa a buícar efcravos , e fe gafta por elles , e
pela plebe do Braíil em lugar das do Reyno.
tabaco , planta , que fendo por mui3 o

O

tas qualidades

chamada herva Santa , o luxo dos

liomens lhe faz degenerar

em vícios

as virtudes,

he

,es^',''|;;''*'*^'"*

,
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he tao melindrofa, que na fua creaçao qualquer
accidente a deftroe, afíím como no feu ufo qualquer fopro a defvanece. Culciva-fe fó nas Capitanias do Norte femea-fe em Mayo , e nafcida,
i

a transplantao
fiada

chuva

a

o muito Sol a queima , e a demaapodrece crefce cega, porque lhe
i

;

tirão os olhos; hefogeita

com

exceíTo à lagarta,

nao tem ramos, fó lança folhas,
mas em cada pé na6 paíTao de doze a fua coquando efta
lheita he de Agofto até Fevereiro
fazonada , fe lhe fazem amarellas as folhas as que
vao declinando , fe vaó colhendo , e guardando
em cafas dc palha , feitas em proporção à grandeza do íitio 5 em que a íèmeao tirafelhe o talo
e no feu beneficio, defde que a começao a troe ao mofquito

j

;

;

;

suamanufaaura.

:

eer até a fua ultima perfeição
4

Segunda folha cha

mada Soca.

,

máos
fazem os

paíla pelas

doze vezes, enopezo conveniente fe
rollos , que cobrem de couro em cabello
fe embarcarem.
3 I

çhamaó

,

para

Efta planta dá duas folhas , a fegunda
fua bondade, e perfeição proSoca.

A

cede nao fó da qualidade do terreno , em que a
cultivao, da proporção, oucompoftura com que

o tempo (vario nas mefmas naturaes Eftaçóes do
clima ) fe differença , e moftra defigual porém
do beneficio, que fe lhe applica, da arte com que
fe coxa, e troce, algum àmaó, outro com engenhos, (donde he menos o trabalho , e fahe mais
;

perfeita a obra ) algumas vezes de mil pés fe co-

lhem nove, ou dez arrobas, fendo efta amayor
grandeza, a que chega a fua liberaHdade: mas a
produc-

,
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commua década

mil pes he íète, até
oito arrobas, entrando nefte numero a primeira
folha, e a fegunda da Soca efta fe colhe emdous
mezes, e acontece às vezes íer melhor, emais
abundante.
:
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Os

íèus Lavradores neceíTariamente

tem

curraes de gado, para lhe fecundarem as terras
defta cultura com omefmo, que hao mifter as

para produzirem as plantas
Agricultores alguns, que tem tantos

hortas

:

ha deftes

íitios defta

lavoura , taes fabricas de efcravos , e officinas qtie
,
recolhem cada anno três mil e quinhentas , ou

quatro mil arrobas , quando os accidentes do tempo, ou falta do cuidado, e benefício, lhe nao di-

minuem o feu coftumado rendimento.
As Capitanias do Norte carecem de
33
rinha de trigo

fa-

de que abundaõ algumas do Sul
mas a commum , e geral em todas he a da man- Pianta
dioca. Efta fe planta com huns ramos, ou gar-'^'"'"'
fos , que em qualquer tempo ( excepto nos mezes de Abril, Mayo, e Junho, que faó os do mais
rigorofo Inverno no Brafil) fe metem na terra,
chamados Manaíbas, os quaes lançaogroflas raizes, que aos doze, até os dezafeis mezes (conforme os fitios em que fe cultivao, de mais, ou
menos fympatia com efta planta) as arrancão, e
ralaó em huma forma de engenho, que chamao
,

efpremem em inftrumentos de palha , que nomeao Tapitís , e logo a cozem em alguidares de barro, ou de cobre, e fazem farinha
dos géneros , e nomes, que diremos , e humas del-

Bolandeira , e

gadas

5

da man-

Sua manufadurti.

,,,,

AMERICA PORTUGUEZA.

24

gadaS) e ténues fatias, que fupprem o paó,

com

o nome de beijuz.
Das mefmas raízes lançadas de molho , fe
34
faz a mandioca-puba e poftas ao Sol , a carimâ
ambas fubftancialiffimas, e com virtudes para remédio de muitas enfermidades. Da agua , que fahe dos tapitís , coada , e pofta ao Sol , fe faz a
farinha, que chamao de tapioca , e goma feleda,
a melhor matéria para os polvilhos das cabelleiras. Da mandioca 5 que depois de pofta em molho chamaó puba , feitos htms bollos cozidos , e
depois ralados , fe fazem farinhas , que fovadas
e amaíTadas em forma de páes , e de fatias de bifcouto 5 e cozidos em fornos, fahem com admirável goftoj o mefmo feitio , e perfeição ^ que os
5

de
Géneros de
nha.

fari-

trigo.

35
frefca

,

regalo

i

.

Efta farinha fe faz de vários modos
que dura fó dous dias , e he de mayor
fina

,

verfos nomes,
ca, e a que fe

de que

fe ufa nas

huma de pitanga,

mefas

com

di-

outra de tapio-

chama de guerra , que he o paó de

munição dos Soldados , fuftento da gente vulgar.
Todas , excepto a primeira , fahindo do fogo bem
cozidas

,

e guardadas

em partes fecas

,

durão hum

o próprio gofto e féis mezes os beijuz , que fempre fe fazem de farinha fina. Das
Villas do Cayrú , Camamú, Boypeba, e rio das
Contas , vem em compridos fardos de palha

anno

com

chamados

í

Sirios, e lançaó féis quartas, e

fete quartas cada
iiji>

3^

A mais

,

meya, e

hum.
que

fe lavra

em differentes partes.
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5

fe

conduz

em

facos

ou

,

As circunftancias mais

ções.

25

folta nas

embarca-

notáveis deftas raí-

zes 5 fao duas a primeira, eftarem dous , e três ani

nos metidas na terra , fem apodrecerem , quando,
aos feus Agricultores parece , que em as dilatar,
podem confeguir mayores intereíTes a fegunda
ferem refinado veneno antes de lançadas de molho 5 e utiliffimo íliftento depois de beneficiadas.
Ha Lavradores ta5 poderofo^ , que dos firios fazem cada anno dous mil e quinhentos , e da que fe
;

vende folta 5 mais de três mil alqueires.
Outras raízes ha do mefmo género , e fei37
tio, mas dediverfa qualidade , que fe chamao Aypís , de quatro efpecies, aílu , branco, preto, e
poxâ de todas fe fazem por vários modos agradáveis guizados aífadas tem o mefmo fabor , que
as caftanhas de Portugal , e nas olhas fe aífeme-

'^''^^'''"°''

:

i

Ihao aos nabos. He tradição entre os Gentios,
que todas as referidas raízes , a forma da fua cul-

do feu ufo , lhes deixara aquelle Varão,
cuja doutrina nao quizerao receber , e a quem
fizerao aufentar de todo oBraíil, que foy oglotura, e

riofo Apoílolo

S.

Thome como
,

logo moílrare-

mos.

He immenfa

no Brafil a producçao do
arroz , igual na bondade ao de Hefpanha, ao de
Itália, e melhor que o da Aíía , e pudera fervir de
pa6, como na índia, feem o noífo Clima fe naò accommodaraó os corpos mais à farinha da mandioca , que melhor os nutre porem continuamente
3 8

;

feufadelle por regalo, afíim guizado

D

em muitas
vian-

Producçao doar

,
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viandas ,

como em outros vários

compoftos.

Na

colhem
nao tem numero faó tantos nas dos Ilheos , e do
Porto Seguro , que fahe para varias partes em íirios, como a farinha. Eíle graótem circunftan^
cia maravilhafa na do Pará, porque penetrados
aquelles Certoens , fe experimentou , que os feus
naturaes o colhem fem o femearem , produzinProvincia da Bahia os alqueires

,

que

íe

;

!

,

:iti!

do-© naturalmente a terra em dilatadiffimos brejâes, com abundância , e fem cultura mas nao fó
para aparte do Norte feacha efta fingularidade,
porque pela do Sul , muito além de S. Paulo , nas
novas Minas do Cuyabâ fe vio o arroz produzido
na meíma forma , e o grão mayor que todos os
;

.<!

defte género.
De

outros vários

gráos 5 e legumes.

i

p De outros grãos , e legumes produz a noffa America em quantidade trigo, feijão, milho,
favas , algumas hervilhas do Reyno , anduzes,
como ellas na forma , e melhores no gofto , mangallôs, mendubís, gerzilim, gengibre , do qualfe
3

faz útil conferva

,

e ferve de íimples

em

vários

mixtos de doces , e de guizados batatas , inhames,
geremús, carazes brancos, roxos , e de outras cores, e caftas, mangaras , mangaritos , tamataranas,
remédio iníigne para os enfermos de eftilicidio , e
afma. Dos incultos dá em abundância , pinhoens,
fapucayas, caftanhas de caijú , que eftando maj

duras , fe comem aíTadas

,

e fe confeitaó

como

as

amêndoas , das quaes tem o gofto , e fupprem a
falta em varias efpecies de doces, íáborofos por
extremo , e quando eftaó verdes fe chamaó mutoris,

"
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e delles fe fazem excellentes guizados , e com-

poftos regalados.

40

Das hervas naturaes comeftiveis faó prin-

cipaes os quiabos , os gilôs

,

e os maxixeres

,

as lar-

Hervas comeftlyeís
aturaes.

que íe guiza
das folhas da mandioca , as cheirofas pimentas de
muitas efpecies, e cores , que fervem ao gofto , ao
olfato 5 e à vifta. Das hortalices da Europa ha no ^^^^^5 },o„e„f^
, '^''"&""''
Braíll alfaces, couves de varias caftas, repolhos
gas tayobas

,

a peitoral

maniçoba

,

nabos , rabãos , íinouras , pepinos , efpinafres,
abóboras de agua cebollas , alhos , cardos , bredos 5 moftarda , tomates , e beldroegas. Das hervas cheirofas hortelaa , íègurelha , poejo , coentro , funcho 5 falfa , mangerona , endro , mangericaó, alecrim, arruda, elofna. Das medicinaes,
canafiftula , tamarindos, gelapa, falfa parrilha, filipodio , pao da China , malvas , tançagem , fene , a
que os naturaes chamao Tacumburi.
41 As outras hervas naturaes faó innumeraveis , e tao aéliva a virtude de algumas , que fe alcançarão a noticia , e experiência delias Diofcorides , e Plinio , íeriao o mayor emprego das ílias
pennas , e obfervaç5es.
conhecimento dos feus
eíFeitos nos occultarao femprc os Gentios , tenazes do fegredo , e avaros dos bens , que lhes concedeo a natureza porém de alguns mais domefticos, e da experiência , que a falta dos outros remédios deu aos penetradores dos Certoens , onde
nao haviao boticas , nem medicinas , fe veyo a conhecer a fua força , e a exercer a fua pratica.
-,

O

i

42

As mais

fambambay a, que
foída
Dii

celebres faó a

suaseípcGies.

,
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que desfaz
todos os apoítemas , a herva de leite, que alimpa
de todas as belidas , e névoas aos olhos , o mata
pafto , que tira as febres , a caroba , que tira as
boubas , o ananaz , que expulfa a pedra , o coroatâ, que arroja as lombrigas, a buta, que conforta oseftomagos, e expelle as dores deeabeça, o,
mil-homens , para mil enfermidades , e outras para varias queixas, ou tomadas em potagens, ou
poftas como remédios tópicos ha também herva
de rato para matar , e tanharôn para attrahir outras libidinofas , que provocao a lafcivia , das quaes
he mais conveniente occultar a noticia , e callar
os nomes.
Duasiiervasnota^^ Duas portcutofas heivas ha, que merecem particular narração: huma he a que chamao
Seníível , porque parece ter naó fó a natureza vegetativa das plantas, mas também aíèníitiva dos
animaes porque no próprio inftante em que a
tocaó , murcha todas as íiias folhas , e naó as torna a abrir , até que íenaó aufenta a peíToa , que
pondolhe a ma6 , a offendeo, ou a violou tem em
íi mefma (como a vibora) a peçonha , e a triaga
na folha o veneno , e o antidoto na raiz.
44 A outra , com eíFeito diverío , he também notável 5 o nome íe ignora , e a virtude íe
vio na Aldeã da Natuba, quarenta legoas diftante
da Cidade da Bahia, e a nao fer taó authorizada
e fidedigna a peflba , que como teftemunha de
íblda todas as quebraduras , acapeba,

:

:

VC3S.

.

i;,

i

;

vifta

o depoz, o naó efcreveramos. Achou a hum

Gentio
i

já

domeftico

,

e Chriftaó fazendo certo
inftru-

,
:
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dehuma

herva, que Iheapplicara, o fez taó brando , que
o cortava como a qualquer fruta ; e ofFerecendo
prémios ao índio , para que lhe moftraíTe a folha,
os reputou em menos , que o fegredo , naó lho
querendo revelar e feria provável , que teria outra folha de contraria virtude para o íòlidar , pois
na brandura , em que eftava , lhe nao fervia para
j

o inftrumento , que difpunha.

45 As flores eftrangeiras que ha nefta Regiao em abundância grande faõ rofas de Alexandria e de Portugal que dao em todo o curfo do
anno edehuma fe faz já aíTucar rofado maravi-

Fbrescftrangdras.

,

,

,

,

,

mefclados , Almirantes , e vermelhos jamins de Itália , e Gallegos
em copia excefíiva mofquetas , tulipas , angélicas , aífucenas , maravilhas , pofto que adulteradas, macellas , girafoes, lirios, caracoes, e efpon-

Ihofo

;

cravos de Arrochella

,

•

i

;

que chamao Corona-Chriíli , fuípiros , mayores que as perpetuas , porém femelhantes a ellas na
figura , na folha , e na duração , a cor he entre roxo , e carmezi , com humas miúdas refpiraçóes
brancas no diâmetro da fua breve circunferência
trouxeraõ-fe da índia Oriental , e no feu nome
bem moilrao ferem de longe mugarins fragranjas 5

5

tifíímos , claros

como eftrellas , também da Afia

mufambis , que nafcem fó nos fins dos ramos , que
a fua arvore lança , formando pyramides , compoílas de flores tofl:adas, amarellas

,

e brancas,

fao oriundas de Cabo Verde.

4^

Das naturaes ha muitas admiráveis,

íen-

do

Floras naturaes.

30
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do a primeira a do maracujá , myfteriofo parto
da natureza, que das meímas partes , de que compoz a flor 5 lhe formou os inftrumentos da Sagrafazendolhe nas folhas cumuladas ao
pé o Calvário , em outras peíTas a Columna , os
três Cravos, a Coroa de efpinhos, e pendentes em
cinco braços, que com igual proporção fe abrem

da Paixaó

5

da Columna para a circunferência , as cinco Chagas 5 de cada três, com attençaó , fe forma a Cruz,
e no ramo em que fe prende o pé , fe vê a Lança.
47 Outra he o methamorfoíi das flores , íenaõ na fubfl:ancia, nos accidentes, rofamayor que
a de Alexandria , que trajando namanhaa de branco, fe vay corando, e difpondo ao meyo dia para
veftir purpura de tarde , nafcendo neve , e aca^
bando nácar 5 he produzida de huma arvore pequena de grande copa , e folhas largas. Outras ha,
que íechamaó Flores deS.Joaõ, por começarem
hum mez antes do feudia, dasquaes fe matizaõ
as íuas capellas nafcem de huma arvore de mediana eílatura, e copa , cujos ramos rematao em tal
profufaó de gemadas flores , que parecem cachos
de ouro em folhagens de eímeralda da própria
cor dourada outras rofas pequenas, que parecem
maravilhas, de innumeraveis , e crefpas folhas.
vulgo immenfo de boninas de muitas
48
caílas, roxas, e brancas, que dormem de dia, e
í

^^Il

:

O

defpertaó a noite,
débil fuavidade.

com taó melindro fo fer como
,

As flores da Qiaarefma por vi,

rem naquelle tempo, azues, e em forma de pyramidesjcom as quaes fe ornaó os Altares. Os jafmins

31
mins miúdos , e vermelhos , mas em tal copia produzidos por entre as eftreitas folhas das brandas
varas y em que nafcem , que enredando-fe por
qualquer tronco y ou edifício , o fazem huma conf ufa5 verde y ou hum encarnado lahyrintho. As
aíTucenas , que imitao no tronco y e na folha às de
Europa, humas brancas com cheiro, outras fem
fragrância nacaradas , os bredos namorados de
muitas caftas y com folhas de varias cores. As flores da courana miúdas , e íiiaves.
Das frutas eftrangeiras logra o Brafil pe45?
cegos , peros , marmelos peras , e açafrão nas Capitanias do Sul porém em todas fe dao figos de
duas caftas , excellentes ambas , romaas admiráveis y perfeitas uvas mofcateis de Jefus y ferraes y e

Frutaseft,rangeiras.

,

;

baftardos

y

cujas cepas

,

e vides produzem duas^ e

três vezes

no anno. Melancias

melões e

em íummo grão fermofas

í

todas as frutas , que fe

feleâias , regalados
,

e deleitáveis

chamaó de eípinho , exce-

que deite género ha em Europa. Mangas da Afia em grande numero , e perfeição , de
que já íe fazem preciofos doces.
Das naturaes cultas ha infinitas , fendo
5o
primeira o ananaz, que como aReydetodas, a
coroou a natureza com diadema das fuás mefinas
folhas, asquaes em circulo lhe cingem a cabeça,
e o rodeou de eípinhos , que como archeiros o
guardaó. As outras fao as fragrantes pitombas,
como pequenas gemas de ovos: as pitangas, do
mefino tamanho , mas golpeadas em gomos , hu-

dendo

às

mas roxas , outras vermelhas,

todas frefcas

,

Frutas naturaes (íultas.

P

e re-

frige-

r:

,
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frigerantes dos calores da febre.

cordealifíimos de cinco efpecies ,

Os maracujás
mas de huma fó

qualidade, de cujo fucco fe fazem deliciofos Ibrvetes

,

e da cafca perfeitas confervas.

também de cinco

Os araça-

dos quaes os perinhos 5 e merins fe daó aos enfermos , e de todos íe
fazem prezados doces com o nome de marmela-

zes 5

caftas ,

das, taõfinas, e feledas

das

muy brancas

,

como

as

doReyno,

to-

e fó as das goayabas carmezins,

cor da fua maífa.
,:Í«l!

5 1

Ha cocos

de outros tantos géneros , cuja
e frefca da fruta fe fazem fabo-

agua he fuave ,
Tofos doces 5 e mimofos guizados. Frutas do Conde grandes , e deliciofas. Bananas de dous géneros 5 que fervem de regalo, e por muitos modos,
de mantimento , na falta da farinha , e aíTadas Íà5
melhores , que as maçaas camoezas pelo íèu regalo, cheiro, efermofura, íepóde prefumir foy
o pomo , com que a ferpente tentou no Paraifo a
noflbs primeiros Pays, podendo também o comprimento , e largura das ílias folhas perfuadir forao as de que elles fe cobrirão , das quaes podiaõ
cortar grandes roupas.
52 As frutas íílveftres fao muitas , e entre
ellas as de melhor fabor , e mais nome , as mangabas , que fazonadas excedem a muitas , e em
conferva nenhuma as iguala , fuaves no cheiro
e agradáveis a vifta , de huma parte vermelhas
amarellas de outra
os moeu j és , como ellas na
maífa , no gofto , e na forma , porém difFerentes
na cor, entre verde , e pardo corta felhe a arvore
para
:

:

:

;

,,
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para fe colherem. Os areticús-apés , os mamões
os moricís , os caijús , que tem outro fruto de differente qualidade na caftanha , de que

já fallámoç,

aquelles frefcos 5 e eftas quentes; os cajás, e os ja-

nipapos

mago

:

excellentes confortativos para o eftodeftas duas ultimas fe fazem também ex5

cellentes doces

5

e os Gentios tiraõ delias os feus

mais generofos vinhos. De outras agradáveis , pof=
to que de inferior eftimaçaõ , fe achaó cubertas
as brenhas, e matos do Braííl , tendo nefta multidão muito lugar a jabotecaba

no Certao fuppre com

a copia

,

e o

umbu o qual
,

do fucco a falta da

agua.

Das plantas , e arvores preciofas logra a
noíTa America o cravo nafce de huma arvore
em que fe achaõ cravo , pimenta , e canella cravo na flor , pimenta no fruto , e canella na cafca,
porém eftas três producçoes tem a mefma acrimonia, fabor, e cheiro íò do cravo da índia, de
que todas tomaó o nome. A canella em fua própria efpecie, que veyo da Afia aoBrafil por or5 3

;

;

dem Real ha poucos

annos, fe colhe de hum^ arvore na altura grande , fermofa na copa , eítendida nos ramos, de folhas compridas delias ha já

>

;

no

grande numero , que abunda defta
a qual fuppre dignamente à de Ceilaó

Brafil tao

efpecieria

por todos

,

eíles Paizes

,

e fe envia muita a Portu-

gal.

S4

^ cacao

,

cujo fruto nao

tem

flor,

he

ar-

vore de mediana altura, de ramos muy apartados
do tronco nafce o pomo todas as Luas, fendo
:

E

mais

Plantas

do cacao.

,;
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mais perfeitos os do Verão tem a forma de hum
pequeno melaó , a cor amarella , fuave o cheiro
e dentro humas poucas pevides menores, que as
amêndoas , mas do mefmo feitio , que faó o que
propriamente chamao Cacao , e dao o nome à
arvore, e ao pomo a polpa defte , desfeita em licor fuave 5 ferve de regalado vinho aos naturaes
as amêndoas, ou pevides fecas ao Sol , he a maté;

:

ria principal

do chocolate

:

produzem em

terras

húmidas , e alagadiças femeao-fe os grãos frefcos 5 porque fecos naó nafcem , e os troncos fe
vao diípondo em forma de bem ordenados pomares o benefício he mais fácil aos que cultivaõ
as arvores , que o refguardo dos frutos íempre
combatidos, e penetrados dos paíFaros.
;

:

Planta da bahinilha,

5 5
ras, a

A bahiuilha nafce em humas delgadas va-

que no idioma dos naturaes chamaõ Sipôs,
compridas , fempre verdes , e cheas de apartados

nós

,

com

fó duas folhas

em

cada

humas bahinhas do comprimento

,

hum

j

brotao

e groífura de

o
pequenos,

paos de lacre eftando fazonadas, ficao negras
;

iil

Do anil

Do

algodão.

í

miolho he cheo de huns grãos muy
com fucco , que parece óleo , e cheiro frangrantifíimo, fendo o primeiro ingrediente do chocolate.
O anil, pobre de tronco, de humilde folha muy
miúda, nafce pelas brenhas. Do algodão ha infinita copia , que fe fabrica em muitos teares , dos
quaes fahem innumeraveis peíTas de pano , que

tem ufo para
fe

varias coufas, e

fazem groífas, mas

damefma

viílofas obras

i

matéria

porém

nas

;^

redes para as íerpentinas fe apurao os íèus fabricadores,

:

..•'
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com

primorofas pinturas,
de muitas cores agradavelmente matizadas.
urucú nafce de arvores pequenas, o fruto hedo
tamanho, e feitio de huma lima mais pyramidal,
tem huns grãos negros engaftados em huma maíTa
Gadores

,

lavrando-as

O

deefcarlata, he admirável tinta nacarada , que fe
tarajuba
compra em Europa por muito preço.

A

he raiz de hum incorruptivel tronco

;

Nações do Norte para muitas de tantas cores , como as fuás eagenhofas artes fabem fazer delle.
O balfamo he diftilaçaó fragrante de ro5^
buítas arvores , que por muitos efpaços de diftan;

faô cinzentas , e

tem a fo-

domirtho, muy altas, copadas^
e tantas, que formando denfas matas defte aroma , occupaó fuccefíivas legoas de terreno , fendo em huns lugares melhor o feu licor , que em
outros , e no feu género , o mais perfeito do Mundo provocado de qualquer golpe , que pelas Luas
Ihesdao nos troncos, corre em tanta copia, que

lha femelhante às

;

colhe em mais
abundância: fazem delle, com outros ingredientes, admiráveis obras de contas, caixas , e peífas

em nenhuma parte

da Paleftina

fe

maravilhofas , taó agradáveis à vifta , como ao
olfato: he medicinal para muitas enfermidades,
prodigiofo na cura das feridas , tem fympathia
com o cérebro , e com o ventre , e muitas outras

prtudes.

'57 Ha

,^;.-

.-

-

ou tro género deílas arvores da mef-

E

ii

oa

tarajuba.

tirarão delia

os Hollandezes grandes intereíTes com a preciofa
tinta amarella, que faz , e do pao Braíil todas as

cia refpirao fuavidades

Tinta do urucÕJ

ma

oopaoBraa

Do balfamoí
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ma cor,
Do cupaàba.

(}a bicuiba.

e grandeza,

linhaça.

As

também granparecem nozes como asnoíca-

bicuíbas fao arvores

,

o feu miolo pizado diílilla hum óleo finifíimo , que íe applica às dores , e curas gallicas com
maravilhofo efíeito. Ha outra cafta de arvores de
menos altura , e ramos, que brotaó perfeita almecega, goma aéliva para emplaftos nos peitos,
das

I^a almccega.

diíFerentes na qualida-

de, e brotaó dos troncos óleo menos fuave, mas
também cheirofo , que chamao cupaúba, igualmente proveitofo para muitos achaques , dores , e
feridas, prefervando-as deefpamos, ecurando-as
mais brevemente, que os unguentos da Cirurgia,
e para as pinturas tem o mefmo efFeito , que o de
des, cujos frutos

iiii

mas

j

partes rendidas, e carnes quebradas

,

com

outras

virtudes para remédios de muitos males.
Das

58

madeiras.

deza

As madeiras pela fermofura

,

preço, gran-

e incorruptibilidade fao as melhores do
Mundo. Seja a primeira aquelle pao , que deu o
,

nome

Regiaó , e concorreo para
Q feu commercio, e grandeza defde o feu defcubrimento , fendo appetecido , e follicitado de tantas Nações. Logo o jacarandá , igual na eftimaçaó, e luzimento aoevano, com aventagem das
ondas pardas, que o fazem mais viftofo. Ofalfafraz , que além do luftre , e fuave cheiro , tem vira efta opulenta

tude para curar muitas enfermidades, caufa por-r
que fe lavrao delle muitos púcaros , e copos.
violete, admirável pelas aguas roxas , que parecem roubadas às mais finas amatiftas.
pequiâ,
da cor do mais peregrino amarello , e ferve de

O

O

í;//

tauxiar

,,
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táuxiar as obras das outras madeiras , que

com elle

matizao j e o vinhatico 5 luzente , e dourado.
Os incorruptíveis paos vermelhos , ange5^
lins 5 cedros, jatay pevas, e maçarandubas ; ospoíe

tumujús

5

fupopiras

,

e adernos acaftanhados

í

P.aos porsemoros.

as

claraíbas, os louros , tapinhóas, os bacurís, gua-

biranas, e jandirobas,

opao

ferro, o de arco,

o

dafapocaya, e outros troncos das mefmas qualidades , e varias cores , taó groflbs , que delles fe
lavraó as embarcações inteiriças , que chamao Canoas; e no Pará, Maranhão, e Ceará, fe dizem

de viagem inteira, que tem dezafeis, e vinte palmos de diâmetro carregao cincoenta , e feflenta
caixas de aífucar de quarenta arrobas cada huma,
e levao vinte, e vinte e quatro remos por banda:
de outros paos , pofto que inferiores , também
grandes , fe lavraó capacifíimas canoas de muita
carga, em tanto numero, que delias eftao cheas
i

todas asprayas.

60

Os

que
fe criaó neftes campos , bofques , e montanhas
faõ incomparáveis em grandeza, numero, e efpecies. Do gado , que chamamos mayor , he tanta a quantidade, que nos campos, que jazem entre Parnagóa , e o rio da Prata , andaó íèm dono
e fem cultura , e os vao matar, fó por lhe tirarem
os couros da carne fe nao faz cafo nas outras
partes do Braíil he tanto , que antes de fe defcubrirem as Minas de ouro, para cujos numerofos
Povos vaó inriumeraveis cabeças , valia cortado
irracionaes viventes feníitivos

:

;

nos açougues ordinariamente

,

,

a cento e feíTenta,

edu-

do

gado mayor.
l:

.'

f

,
;
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e duzentos reis a arroba
oitenta, e a

em muitas

reis, e fó

quando

occaíioens a
as fecas

dos

ou as enchentes dos rios lhe caufao
prejuizo, ou lhe impedem o tranííto, deixa de
abundar nas Povoações com o referido exceíTo
certoens

'"'li

!

cem

,

,

'I

fendo alguns deftes animaes de tanta grandeza
que peza cada hum vinte , e vinte e quatro arrobas.

Em algumas

61

do Paiz de S. Paulo
ha gado vacum de tal qualidade , que deixando
de pafcer aherva abundante, que produz aquelle
terreno , íe fuftenta fó da terra, a qual tem tal
fympathia , ou propriedade para o engordar , e
lhe fazer goftofa a carne , que entre todas as defte género , por aquella Região , he a mais faborofa, eappetecida, e as rezes tamanhas, que as
naò igualaó as outras na grandeza , e pezo , em
prova de que a terra , de que fe mantém , as nutre com ventagem às mais , que fe criao com o

Do menori

partes

pafto

commum

vem

a ficar dijfferentes

a todos os

animaes

,

dos quaes

na fingularidade do

ali-

mento.

Do menor

he grande a criação, porque
naó ha morador dos termos , ou recôncavos , que
o deixe de ter em tanto numero, quanto lhe bafte para o feu regalo, e para o feu intereíTe, mandando-fe bufcar das Povoações para comida , mi62.

mos

e matolotagens. Sao excel lentes os capados,
que fe fuftentao, e criao com a mandioca, e al,

guns chegaó
robas

:

a ter

de pezo doze, e quatorze

ar^

tenrifíimgs os leitoens , faborofos , e gran-

des

:

Mft
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des os carneiros, brandos os borregos, mimofos,
e faudaveis os cabritos.

Do

6^

gado cavallar

íe cria nefta

Região

Do cavallar.

muita copia, fahindo briofos ginetes, de fina raça , com a grandeza, íinaes, cores, e propriedades , que iè procurao neftes generofos brutos
tomaó docilmente os primores , que lhes eníínaõ,
e faó extremados na velocidade. Deixem os Poetas de pintar ao cavallo Pegaíb com azas os antigos de fabular, que as egoas daLuíítania concebem do Zéfiro porque as do Braíil tem partos
tao ligeiros, que correm parelhas com os ventos.
Ha perros de caça , e de cafa , com grande inf- Dos perros.
tindo e para guardar as fazendas muitos de tanto vulto , que parecem bezerros.
^4 Das feras ha tigres , onças, antas, fu- Das feras c bihos horríveis.
fuaranas, e javalis, quechamaõ porcos do ma-""
to eftes de duas caftas , huns nomeados cahetatús , outros , queixadas-brancas. Em géneros de
cobras monftruofas , a giboya , tao grande , que fe
alcança o mayor touro , o prende com a cauda , e
apertando-lhe os oíTos , lhos quebra , e o come.
furucucú, que poílo que inferior, faz o próprio ao gado menor. Dos bichos afquerofos , a
preguiça, de taó tardo movimento, que apenas
fe lhe enxerga o curfo , e em poucos paíTos gafta todo hum dia.
camaleão, também fleumatico , fem embargo de beber as cóleras ao vento.
:

j

j

>

}

A

O

Os Sarehues

,

piratas das criações domefticas.

As

guaribas, de trifte, e porfiado canto nas arvores,
e os guaffinins, que faó do feu coro, e folfa.

Ha

,
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Dos monos j

e bu-

gios.

6^

Ha monos

montes , e docaftas. de bugios

horríveis nos

mefticos nas poufadas

varias

j

e faguins, huns cinzentos, outros entre pardos,
e amarellos , que Te chamao de cheiro por algum
,

caças quadrufcdes.

que exhalaõ naó defagradaveU e faó os animaes,
que moftrao mais inftind:o , pelos brincos , e acçõcs quc fazcm. Das caças quadrúpedes íilveí^
três, ha veados, capivaras, coelhos, cotias, coatis, periâs, teus, tatus,

e pacas j eftas,poftoque

nocivas para a faude , tem a carne fuperior na
goílo a todas as doBraííl.
Caças

voJatiles.

66

Das muitas

emontanhezabelê , emula

caças volatiles,

zas deftes Paizes, a primeira he a
dos fayçanes deMilaò, e dos francolins de Chipre j tem a grandeza , e feitio das gallinhas pe-

quenas , com alguma difFerença na cabeça , em ter
pennas porcriftas. Logo asenhapopés, mayores

que

as gallinhas

pombas

de mais

e melhor gofto:
de muitas caftas torocazes, de mais gran-

deza , que

,

as outras

,

competem com

;

no tamanho , forma

titellas

,

peito

,

e fabor

as
:

perdizes

as juritis

epararis, tenras, e goftoíifíimas as hirapongas,
mais regaladas que todas muitas , e agradáveis
roUas. De outros paíTaros também comefliveis
:

:

.

Criações domefti'•

ha araquans , mutuns , jacus , jacutingas , e nas
ribeiras do mar, e dos rios , marrecas, e galeifocns. Das avcs , e criações domefticas ha muy
grandes gallinhas , capoens , peruns,hemas, ganços , patos , e patoris.

Aves de

canto.

Das que tem alguma voz, e canto, papagayosj periquitos, araras, e canindês, que fao

6j

pelas

,:
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animados nas felvas , e ramalhetes de pennas nas Regioens dos ares
proferem
todas as palavras, que lhes eníinaõ. Os bicudos negros 5 como os melros , quaíi do íhu tamanho
mais déftros, e agradáveis no canto: fabiâs, que
chamaô das prayas, por andarem fempre nas rk
beiras , onde fó cantão , mais que todos fuaves i
pelas cores

iris

;

tem cinzentos
patatibas

,

em menos
te cantão.

os coitados

côleirinhos

,

,

e os peitos brancos

canários

,

e outros, que

também agradavelmentintas com que os colorio ^

ajuftada folfá,

As

vivas

e matizou a natureza, fao tao admiráveis, que os

fazem parecer

nos jardins da esfera os mais celebres fao os tocanos pelas pennas
mimofas , e gemadas , que como pelles de ouro
lhes cobrem os peitos , e os guarazes pela purpura de que veftem os corpos.
6S Para augmentar as riquezas da noífa
America Portugueza , lhe lança o mar por muiflores volantes

:

tas partes das fuás coftas
j

.

.

^

o âmbar gris, mais pre-

!•-

n

zaao , e mais precioío. He tradição conítante ^
que a hum dos primeiros homens , que cafaraó
na Bahia , fe lhe dérao quatro arrobas em dote,
colhido nas fuás prayas , onde tem íàhido muito , e em mais quantidade fe tem achado nas da
Ilha de Itaparica porém com abundância mayor
na Provincia do Ceará, cujos Gentios o trocaó
com os Portuguezes por drogas de pouco preço,
€ às vezes lho daó fem intereíTe. Em muitas das
outras Províncias fe colhem alguns aljôfares perfeitos , e pérolas netas.
De huma fomos teíle-,

:.

F

munha

AmWgfísjafjo.
far, e pérolas

cnao

cftes

,

q

mares,

,
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munha, achada em hama

H

oftra depois

era de grandeza mais que mediana

,

de

aíTada;

em fummo

gráo esférica de huma parte tinha perdido o luA
tre ao rigor do fogo , e da outra , onde lhe naó
chegara 5 eftava com a fua natural cor , e fermoíii5

ra 5 tao brilhante

como

a

mais preciofa margarita.

Muitas fe colherão em diíFerentes temj5p
pos, e entre eJlas huma em exceííb grande, tam-

bém

oíFendida do fogo

em

,

que lhe fora aíTada

concha , ficandolhe as porções illezas admiravelmente bellas. He fem duvida , que fe os naturaes as foíTem bufcar ao centro por intereíTe, como as Nações Indianas , Orientaes , e Occidentaes,
a

mefma

porém a gente
do Braíil por falta de ambição, ou de aâiividade,
das riquezas do mar colhe as que arroja, e nao
lograriaó a

rica pefcaria

j

penetra as que efconde.
Os

pefcados eftrangeiros , e naturacs.

70

Cria abundante

numero de vários pefca-

dos de Europa, linguados, faveis , tainhas,
pefcadas , falmonetes , roballos , meros , arrayas
caçoes, gallos , encharrocos , voadores, carapáos,
xernes , fardos, corvinas, agulhas, e fardinhas:

dos

:

dos naturaes

,

por íerem

infinitos

,

nomearemos

fó os mais notáveis , baleas, beyjupirâs, cavallas,

garopas, vermelhos, corimàs, pâmpanos, carepebas, parus, ubaranas,guaracemas, jaguaraçâs,

Pefcaria dos chareos,

camoropíns , olhos de boy , dourados , e charcos;
efte ultimo , ainda que muito vulgar pela fua
quantidade , merece efpecial noticia , pela grandeza da fua pefcaria , e por fer o fuftento dos
efcravos, e do povo miúdo da Bahia

Tem

,;

71
e
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Tem quatro palmos de comprido, hum

meyo de largo

-,

faõ fempre gordos , e goftofos

por terem ellaçaó própria em que correm , que
he do primeiro de Dezembro, até o fim de Abril.
Asíuas ovas tem grandeza proporcionada, enaó
deixao de lograr eftimaçaõ, affim frefcas, como
falprezadas em huma fórma de prenfas , onde espremidas, as põem a fecar por alguns dias, em
que a cor amarella, que lhes deu a natureza, fe
lhe converte na rubicunda , que o' Sol lhes dá
com efte beneficio permanecem muito tempo, e
as levao por matolotagem , e regalo os mareantes. Ha para as ílias pefcarias muitas armações
defde a enfeada da Cidade, até a Itapòa, quatro
legoas por cofta além da barra, e fe fazem confideraveis defpezas em fabricas de cafas , efcravos, e redes, taó grandes algumas, que carecem
de cincoenta , e íèflenta peíToas , para as recolher,
contando-íe

em alguns

dos lanços mil e quinhentos, e dous mil charcos, eem outros com pouca
diíFerença, deixando aos feus Armadores importantes lucros.

72
inferior

A pefcaria
também

das baleas

,

que

em numero

na Provincia do Rio de
Janeiro , he portentofa na Bahia. Correm defde
Junho até Outubro , começando por Santo António, e acabando por Santa Therefa. He a balea eftupendo parto das ondas , útil monftro do
mar tem as verdadeiras fetenta palmos de comprimento , vinte e féis de largura , e dezoito de
alto
fendo peixe todo o feu corpo , he toucife faz

p^^cana das
''''•

i

j

Fii

nho.

A [m

pintura.

k.

;
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nhò, e carne; todas

as fuás efpinhas fao oíTos;

huma branda pelle entre parda,

cobre-a

e negra,

em partes

de miúdos búzios, que vivem
do que lhe chupão; em poucas fe vem algumas
manchas brancas; naó moftra termo , ou íinal,
que lhe difference a cabeça, mais que para o fim
hum pequena diminuição , que faz à proporção do
corpo na parte inferior lhe fícaó os medonhos
olhos , entre os quaes tem por nariz hum largo
canal , que lhe fahe acima da cerviz, por onde
ferheada

:

com elevada

expulfa

refpiraçaó as groíí as ondas,

que forve ao mar mais tempeftuofo. Aboca he

huma

fenfitiva gruta,

em queaccommoda

adif*

forme, e pezada lingua, que tem de comprimento doze palmos , féis de groíFura , e diftila huma
pipa de azeite dezafeis a balea toda nao tem
:

;

porem em cada hum dos queixos traz
hum feixe de quarenta, e mais barbatanas , com-

dentes

,

pridas dezafeis palmos, negras, e de huns nervos

emais rijos, que a madeira, flexíveis, mas fem quebrarem.
73 Do lugar dos hombros lhes fahem por
braços humas chamadas alas que lhes acompanhaó os lados por efpaço de vinte palmos , de carne nervofa, como a cauda, que traz fempre in-

incorruptíveis,

,

huma

parte, eíla, e as alas levanta,
batendo os mares com eftrondo formidável , e

clinada para

em que
Do lugar

perigo evidente de qualquer embarcação ,
defcarregar aquelles terriveis golpes.

do €fpinhaço fe lhe levanta huma porção de carne curva , que em forma de arco lhe occupa doze
palmos

,1

u!
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coftado* Importa à fazenda Real o feu

contrato, de íeis

em

,

importância

à&

annos, termo da fuare- g?ftoTedas'fuas£
^"''''
matacão, cento e oitenta mil cruzados e no anno
de mil fete centos e vinte três chegou a duzentos
e cinco mil: vinte mil fe gaílao na fua pefcaria
íeis

>

A

cada anno.
fabrica de cafas , armazéns , tanques 5 formas para recolher azeite , taxas para o
cozer, e outros inftrumentos, afíim de fuaMageflade , como dos Contratadores , vale mais de
quarenta mil cruzados.

74
lhos

5

O

amor , que efte monílro tem
he também monftruofo , por elles

aos

íí-

fe dei-^"'^^''''

xa5 matar , pois fegurando-os a eíle fim primeiro os Arpoadores , os feguem ellas até a ultima
refpiraçao dos feus alentos.
bufcallas por toda
a enfeada da Bahia ( aonde naquelle tempo vem
de mais longe a parir ) fahem todos os dias féis
lanchas, quatro de arpoaçaó, é^duas de foccorro,

A

e

metendo os arpoens nos

filhos

,

para as fegu-

rarem, lhos lançaõ depois, e logo alanceando-as
com huns compridos dardos , lhes diílilao a vida pelo fangue , conduzindo-as para a ponta de
Itaparica, onde fe beneficíaó , eeftao as fabricas;
acontecendo quando o anno he propicio a efte
contrato, pefcarem-fe a três, e quatro por dia.
confumo que eíle género tem , de que
74
refulta a ganância que dá, he porque da balea fe
fazem carnes , de que os efcravos fe fuftentao os
moradores , que poíTuem muitos , affim nas ca-

O

:

las

,

como

nas lavouras, as mandão betiefíciar em

pipas, e barriz , que lhes dura

dehuma

oamofjquetem

a outra fa-

,
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,

e delias confta a matolotagem da gente

ma-

que ferve nas embarcações, que vao para a cofta de Africa, e para outros portos e também porque da immenfa inundação de azeite,
que fe tira defte peixe , fe allumiaò todas as cafas,
fabricas , e officinas do Braíil , excepto as eftaneias particulares de algumas peíToas mais poderòfas 5 em que arde o de Portugal. Também ha para efte minifterio outros géneros de azeite, que
fao o da mamona , arvore pequena , e flexivel,
cujo fruto tem humas pevides groíTas , de que
elle fe diftila, o qual fefaz também dos fígados
dos peixes caçoes 5 dando huns, e outros perfeita
luz , porém por mais raros , e artificiofos , naó
faó tao communs , como o das baleas.
"jô Os marifcos, que fe criaó nos côncavos dos
Os marifcos, que
criaó
faòinfini-'
todas SarcoLf' recifes, ecoftas de todos eftes mares,
rítima

5

>

tos ; grandes

,

e regalados polvos , lagoftas , lagof-

tins, fantoUas, e fapateiras

i

e pelos lameiros , que

ondas formão naquellas porções queabraçaó,
íe colhem outros marifcos , e oftras de muitos géneros já nos mefmos lodos , onde fe criao , e de
que fe fuílentaõ , já nos troncos , e raízes de proas

}

Arvoreschamadas
mangues.

chamadas mangues , que nafcem
do mar , ou nas mugens dos rios

fufas arvorcs

nas ribeiras

,

grande
altura, produzem muitos ramos, que abáíxandofe , tornaó a meterfe naquelles alagadiços , lançando nelles outras novas raízes, das quaes brotaó troncos novos , que fubindo , fe vaó outra vez

que lhe tributao

as aguas, e crefdfcndo a

enlaçando, e formão por muitas legoas confiifoes

de labyrinthos verdes.

Por

,

)
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cos

e madeiros

j

^y

Por entre elles,e nos feusmefmostron,

fe

achaó

as oftras eriripebas

outrosvawosge.
''''°' '^^ "'*"^'^''

,

que produzem aljôfares , mexilhoens , amêijoas,
breguigoens , caramujos , unhas de velha períj
guarís, fernambís, e huns marifcos compridos
de feiça5 de medianos búzios , onde fe achaó algumas vezes as pérolas , que também fe encontrão nas oftras.

Os

carangueijos

,

gordifíimos, e

de que fe fazem admiráveis , e mimofos guizados 5 faó de cinco géneros , uíTás ganhamús , fe,
ris

5

aratus

,

lim do mar

garaúfás
,

:

excellentes camarões

como dos

rios

,

e lagoas

,

af-

,

onde

fe

colhem alguns quaíí tamanhos como os lagoftins,
a que chamao potiaíiiis.
78 Pofto que temos narrado em commum Diferença da. pro>
^'^''°
as mais eífenciaes producçóes defta Região
, he dX«iu.
precifo declararmos , que nem todas fe achaó
em qualquer parte delia emhumas fe dao huns
géneros , em outras fe colhem outros porque os
movimentos do Sol , a difpofiçaó da terra , e as
diftancias em que fe vaó diíFerençando os climas,
fazem efta diveríídade nos frutos , e mineraes
mas fempre a natureza em todas pródiga, aquelles géneros, que doou a qualquer
delias, os produz em grandifíima abundância pofto que mais
i

;

í

,

generofamente em huns lugares que em outros;
,
excepto nas partes, que quiz deixar eftereis, para oílentar nefta mefma differença de
terrenos em
huma Região , a conftante variedade da fua fermofura.

7^

As

Eftaçoes do anno no Braíil

,

faõ

em

As Eftaçoes do an"^"«•
dijíFe- "^
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difFerentes
I

mezes , que

em Europa, e entre fi meA

que coftumao entrar humas pelas outras, mas com tao ordenada
deíbrdem , que nao caufaó prejuízo , antes algumas plantas das naturaes appetecem no tempo
de Sol a chuva, outras no curfo do Inverno aPííftencias do Verão e fem efta mudança intempeftiva, ounaonafcem, ou crefcem pouco: nem os
corpos humanos fentem efta variedade , por fer
natureza nefta Região e affim vemos , que enfermao menos das mutações do tempo , que dos pró-

mas

''l

taó varias, e infenííveis

,

;

í

prios defconcertos

,

pois os ares

em nenhuma

operação os oífendem excepto quando naò fabem aproveitar a fua benevolência , ou procurao
abufar da fua bondade.
8O
Todo eftc vaftiffimo corpo, que temos
Agentiiidade,quc
ahabuava.
moftrado eftava poíTuido, e habitado de inculta
gentilidade , dividida em innumeraveis Nações ^
i

algumas menos feras , mas todas barbaras naó
tinhaó culto de Religião , idolatravao a gula , e
ferviao ao appetite, fem regimen de ley , ou de
razão tinhaó principaes , a quem davaó moderada obediência , que mais era refpeito , que fogeiçaõ , repugnantes à doutrina Euangelica , que
:

->

pregou o gloriofo Apoftolo S. Thomé , a
quem nao quizeraó ouvir, e afFugentaraó de todos os feusPaizes , dos quaes aufentando-fe o Sagrado Apoftolo , deixou por muitos lugares ( em
prova da fua vinda , e dos feus prodigios) impreffos , e retratados em laminas de pedra os finaes
do feu cajado , e dos feus pes , huns ainda perlhes

manen-

i,illi!
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manentes nas eftampas , e todos conftantemente
venerados nas tradições ( fe pode aíTegurarfe efta^
pia opinião 5 authorizada com os teftemunhos,

''é.

Efcritores , que
8 1

em abono delia

Porém entre

elles

trataremos logo.)
a Nação dos Gentios,

que chamao Papanazes , moftrava alguma fombra de juftiça , ou de razaô, pofto que incivil, e
barbaramente praticada porque fe algum tirava
a vida a outro por qualquer pendência , ou dezaftre /ióbrigavao aos parentes do matador , a entregallo aos dafamilia do morto, que oafFoga-

de huma
^'í°*^"

Abafo

^^^^

í

vaó , e metiaó debaixo da terra logo , em prefença de huns , e outros e no cafo que fe houveífe
aufentado, e o naò pudeíTem os parentes defcubrir para o entregarem, lhe tomavaó hum filho
varaò, ou fêmea, e nàó os tendo, lançavaõ maó
do parente mais próximo em grão , ao qual naó
matavaõ, mas ficava efcravo do mais propinquo
emfangue ao morto, edefta forte todos contentes fe faziaó amigos , fem machinarem outro género de vingança , evitando muitas mortes com
;

forma decaftigo, efatisfaçao.
Naonifavao de roupas os Gentios das va82
rias Nações defta Regiaó. Todos andavaó nus , re-

efta

prefentando a innocencia dos noífos primeiros
Pays,( em quanto o peccado lhes naó introduzio

o pejo , com o conhecimento da graça , e natureza, dequetinhao degenerado, para fe cubrirem
de folhas) porque eftes feus defcendentes de tudo o que era culpa tinhao ignorância fá em algumas feftas manchavao os corpos de tintas de
;

G

paos.

Coftumes, cvida
coíiun^' ''^'^

,;
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paos

que imaginavao os faziaô mais fermofos,
e ficavaó mais horriveis excepto os Gentios da
Naçaõ dos Carijós , que pelo Inverno lançavao
fobre íi por huma, e outra parte as pelles das caças^ que matavao, com que fe reparavaó do frio.
Nas cabeças ufavao algumas pennas de paflaros,
que lhes ferviao de rufticos martinetes e os da
y

i

5

As

10

fuás cafas.

Naçaõ Tamoyos furavaó os beiços , e nelles me-^
tiaó humas pontas de oíTos , com cabeças como de
pregos 5 que pela parte interior as fuftentavaõ
fendo efte o íinal, ou carader da fua dignidade,
ou nobreza.
83 No mayor numero das fuás Nações as
cafas 5 em que poufavaó, eraõ de campo, e os edifícios, que tinhaõ, eraõ de monte, como os dos
primeiros habitadores do Mundo , antes que nelle
fe levantaíTem montes de edifícios. Tinhaõ por
teélo o Ceo , e a terra por pavimento, fó em algumas horas , por fe abrigarem dos rigores do
Sol, ou doexceífo das chuvas, formavaõ humas
choupanas telhadas de ramos , fem eleição de fimais que os das fuás jornadas, deixando humas, e fabricando outras, para aquelle pouco temtios,

po que

como
bâs ,

as queriaó

,

fendolhes taõ fácil fazellas

Naçaõ dosTopinanque as tinhaõ fufficientes e a dos Tamoyos,
abandonallas

;

falvo a

;

em

que eraõ mais fortes , e as fuás Aldeãs cercadas de groífas madeiras e fobre todas mais feguras (por mais efcondidas) as da Naçaõ dos Guaynazes , que as fabricaõ pelo campo , debaixo do
chaó , onde confervaó de dia , e de noite o fo;

go >

)

.

e
as

'

LIVRO PRIMEIRO.

fazem das rama^ ^^^e das

51

pelles dos animaes'

camas.

O alimento

84

de que íe íiiftentavaõ , era O feu alimento.
femcompoíiçaô, logrando aíimples bondade dos
frutos, das caças 5 e dos pefcados mantimentos,
que como puros, os recebia melhor a natureza para a nutrição dos corpos, fem o artificio, que o
appetite das outras cultas Nações , abufando do
regalo natural dos niiantimentos , introduzio em
beneficio da gula, mas em defperdicio da faude,
e da vida , como o fentem os Médicos. Nas mais
das fuás Nações era acame humana o feu melhor
prato, menos na dos Gentios Guaynazes , é na dos
Carijós, que anão comiao, elhe tinhao natural
horror i:xaufa, pela qual aos que venciaò nas fuás
guerras , nao matavaó , e fó ficavaó cativos (fe
pode julgarfe por menos mal que a morte, a efcravidao no dominio daquelles próprios, de quem
-^ '^aÍ3iílo''
já muitas vezes fe triunfara.
Sobre a origem
c
&5 Deixo 'kcbntroverfia íbbre á origéni dos que tiveraõ.
primeiros habitadores, que a efta Região paíTara6,e de donde vieraó, fe deTroya, deFenicia,
de Carthago, dejudéa, dos fabricadores da Torre ^
de Babel , ou fe de Ofir Indo , porque fobre efte
ponto na5 tem mais forças , que algumas débeis
conjeéluras, os argumentos dos Authoresi fendo
em quanto aos accidentes da cor, pela grande intenfao do Sol , mais verofimel a opinião dos Filofofos he commua em todos a cor baíTa , menos
corada , ou mais vermelha também omitto as fuperíliciofas ceremonias dos feus enterros, tao dif5

;

:

c

j

;

Gii

feren-

,
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.

!«

ferentes, e barbaras 5

como pontualmente obfer^

vadas* em cada

das fuás Nações.

huma

..a

'M

Na5

B6

tinhaó os Gentios da America Por-

tugueza Templos, ídolos, e facrificios, Palácios,
e grandeza da mageftade nos feus Príncipes , co^
mo os da Caílelhanai porque osnoíTos, das coufas eternas fó alcançavao , e reconheciaò , que
havia noGeo hum fuperior poder, que era movei de tudo, âo qual chamavaoGraòTupâ, po^
rcxnnap o iíaiploravao com outros votos, eroga4
tivas, maÍ3 que com as vinganças 5 que tomavao
dos feus próprios inimigos , que eraõ entre elles
ias

virtudes

,

e os ados meritórios

,

que fabiaó

obrar, e oiFerecer. Ocaradter, e reprefentaçaó
dos feu$ priBcipaes Senhores, nao coníiftia em ou^
ira eeremonia, e oftentaçao defoberania, íènaó
lia obediência que lhes queriaõ dar, porque eraó
tao feros, e bárbaros eftes Gentios, como cultos,
e politicos os outros.

Por

efta caufa cuftaraõ aos Caftelhanos

fadigas as conquiftas dos feus , que

cionaes

,

fe lhes fizerao

menos

como mais ra-

mais domefticos

>

porém

psPortuguezes em domar aos do Brafil , e fundar
asPovoaçóes das noífas Provincias , acharão tao
cruel reíiftencia , e tao aípera porfia , que derramarão muito fangue , e perderão muitas vidas
para os fogcitar, ou fazer retirar para o interior
dos Certoes , onde ainda vivem , como feras , innumeraveis Nações , que repetidas vezes vierao
fobre as noíTas culturas, e fabricas, caufando eftragos, e mortes e com efta differença de coni

quiftas

-^tlVRO PRIMEIRO.
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poderá julgar, qual delias tem fahido
ça^is cara, ou mais gloriofa.
B8 Neftf eftado exiftia anoíTa America, e
quiftas fe

yiviao os feus naturaes? a terra inculta, e bárba-

quando a defcubrio o General
Pedro Alvares Cabral , que alegre de fer o primeiro, que achou hqma incógnita Região de tanto
Gentilifmo , (em que osnoflbsMonarchas tinhao
o que fuípiravaò, para dilatar a noíTa Catholica
Fe , que era o intento , çom que mandavaó furc-ar os m^res com ta5 repetidas Armadas) e gloriofo de haver deixado nella, com a afííftencia de
dous Portiiguezes , o Padrão da Sagrada Cruz , e
de ter feito celebrar a Sacrofanta primeira MiíTa,
que íè ouvio no Braíil, em o çoncurfo de toda
a gente da fua Armada, e da multidão daquellas
ignoradas, e barbaras Nações, profeguindo com
X)nze das doze nãos , com que fe achava, a fua
viagem da índia , mandou por huma , com alguns
Gentios , e moftras dos géneros do Paiz, avifo
ros os habitadores

,

3ínA si

defte defcubrimento a Portugal.

Imperava o venturoíifíimo Rey D. Manoel, tao amado entre os Portuguezes , como Tito Vefpaíiaiio , ou Nerva Cocceyo entre os Romanos, e tao temido como Alexandre, e Ceíar,
em todas as Nações. Era naquelle feculo o mimo
da Fortuna , que deíviou de muitos Príncipes Lur
íitanos a Coroa, para lha pôr na cabeça: Monarcha a todas as luzes grande, e benemérito daquet
la vida, que eternizou na fama, e na immortalidade. Q^aiz; Deos dilatarlhe o nome, e o domí-

8^

nio

,

Reynado delRey
^' ^'"°'^
11 'Ij

'

.
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nio^com odeícubrimento, e emprego da Afia ^
e da America duas partes do Mundo taes que
,

,

qualquer delias pudera fer empreza deAugufto,
e de Trajano , e ambas fó daquelle invido Reyi
Recebeo efta noticia com o alvoroço próprio do
defejo grande , que lhe fervia no peito, de que

houveflèm mais Mundos , em que dilatar a Fé
Catholica 5 e empregar o invencível esforço dos
feus VaíTallos í e a própria

commoçaó

conP
tantemente nos generofos ânimos de toda a Naí
fe vio

çao Portugueza, por ferem defcubertos novos Or^
bes, que ofeu valor podeíFe fogeitar àfoberaniá

do feuMonarcha.
-^^

cowpuct'/"''"'

Mandou

logo efte grande Príncipe por

Américo Veípucio , Tofcano de Naçaõ , e infigne
Gofmografodaquelles tempos, a reconhecer, e
.examinar os mares 5 e terras defta Região. Depois deípedio algumas embarcações com oCapi^
De Gonçaiocoe- tao Gouçalo Coclho, para indagar individualmente as noticias do Paiz, coftas, portos , e enfeadas, tomar poílè , e meter marcos na parte do
Mundo Novo , que ficava pertencendo a fua Coroa, para a pôr na fua obediência pofto que os
,
progreífos, que o tinhao empenhado na Africa,
e Afia, lhe nao permittirao adiverfao de Armadas , e gente para a Conquifta , e Povoação do Brafil.

lltl

Defcubrimentodo
Infante D. Henrique,

^1

Tinha

j^ft^ologo
Eftrellas

,

,

e

vifto

muitos annos antes o Real

Cofmografo

,

a

qucm

e obedeciao os mares

,

fallavao as

o Sereniílimo

Infante D. Henrique , logrados os frutos das fuás

obíerva-

'
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obfervaçóes

,

eftudos

,

5 5

e defpezas nos defcnbri-'

mentos de varias Ilhas nõ Oceano , e coníegaid©
delRey D. Duarte yíèu irmaó, que todas «ts terras , que fe foíTem defcubrindo pela Coroa Por^
tugueza, fcaíTem adjudicadas à Ordem de noíro^^^05?b:e?nMmB
Senhor Jefus Chriílo , da qual era Gra5 Meftre^,
alta Dignidade, que depois com os dous Meftrados de Santiago, eAviz, por Bulia doPontifice .mofa.r
o cJúlio in. paíTada no anno de mil e quinhentos e
•

.IIí

cincoentae hum, unio ElRey D.Joaó III. perpetuamente à Coroa , e dominio dos Rey s de Portugal, que pofluem efta parte da America, como
grandes Meftres , e perpétuos Adminiftradores
da dita Ordem.

P2

Pelas referidas Conquiftas (defcubêrto

no

anno de mil e quatrocentos e noventa é dous por
Coion o ignorado Mundo ) fe moverão duvidas
entre

osMonarchasD. João

de Portugal, eD.
Fernando V. de Caftella , às quaes poz termo a
Santidade do Pontifíce Alexandre VI. por Bulia
expedida no anno de mil e quatro centos e noventa e três , e outra no de mil e quatro centos
e noventa e quatro, à inftancia delRey
João II.
em que lhe concedeo mais duzentas e fetenta legoas fobre as cem , que na primeira lhe tinha confignado. Por ellas mandou, que contando-fe trezentas e fetenta legoas para oOccidente das Ilhas
de Cabo Verde , do ultimo ponto, em que acabaifem eftas trezentas è fetenta legoas, fe lançaífe
huma linha imaginaria de Norte Sul , que rodean-

Duvidas entfe as
Reys de Portugal j e

cE

II.

D

do o Globo terráqueo , o dividiíFe

em duas partes

•

iguaesj

l>

Linha íinagifiarráj
^o^í^^f^^i^^^^^»"

.

,
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iguaes, concedendo àCaftella a parte, que calie

para oOccaíby e a Portugal, a que fica aoNaí^
cente , em cuja demarcação eftá a noila America determinação , que alguns annos depois fe torHou 3. confirmar por fentença de doze Juizes Co6
:

sentença de conErmaçaó,

mografos, no de mil e quinhentos e vinte equa.10

Keynado delRey
D. Joaó o

III.

'9^
MoYxa ,nefte tempo , defde o de mil e
quinhentos e vinte e hum, as rédeas daMonarf
chia ElRey p.Joaó III. Principe,

mo Real

,

em cujo pio ani-

fobre muitos attributos avultarão a Paz,

achando por tantos Mundos obe^
decido o poder do feu Sceptro , e por novos Orbes
dilatada a circunferência da fua Coroa , empenhou o feuCatholico zelo naempreza, afíimdas

e

a Religião, e

terras

,

como

das almas

do

Braffl

,

è-

confegui©.

ambos os triunfos , trazendo tantas ovelhas ao re^
banho doUniverfal Paftor , como fubditos ao jugo do feu dominio. Enviou juntos Capitães , e
Mifíionarios , para que ao paíTo que as Colónias

Portuguezas , crefceífem as Searas Euangelicas
fendo hum dos feus Cabos ( chamado ChriftovaÓ
Jaques) o primeiro , que entrou pela enfeada da
Bahia, ainda até alli naó defcuberta dos noíTos
Exploradores , e penetrando por ella o feu recôncavo , chegou ao rio PâraguaíTú , onde meteo
a pique duas nãos Francezas , que eftavao com-

merciando com os Gentios.
Succeflos de Catharina

,

e

Diogo Al-

vares Ojrrea.

^4 Nao paíTarâ em íílencio a noticia de huma notável Matrona deíle Paiz(que fendo por
nafcimento primeira entre os naturaes

,

pudera

naó
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fegunda por amor entre os eftranhos) a
a natureza, e a fortuna fizerao beneméri-

fer

quem

ta defta

memoria ,

e feria defattençao excluir def-

te theatro tao eííèncial figura ,

que foy inftrumen-

to de que mais facilmente fe dominaíTe a Bahia,

que veyo a

Cabeça do Eftado. Referiremos a
liia hiftoria pelo que confta de antigos verdadei-^
ros manufcritos
que fe confervaó em varias
fer

,

em muitas circunftancias
em que a efcrevem os Au-

partes defta Provincia
differente da

forma ,

,

thores, que nellafallaraó.

Era

do principal da Provincia da Bahia , em cujas prayas, onde chamao o rio Vermelho , dando a coita huma nao Portugueza que
,
paíTava para a índia , feita em pedaços, veyo a fer

p$

filha

defpojo dos mares, e dos Gentios, os quaes recolherão muitos géneros, e alguns náufragos, que
efcaparaõ de fer pafto de peixes, para regalo de

homens. Foraó os Gentios comendo a todos porem Diogo Alvares Corrêa , natural de Viana , ê
í

das principaes familias daquella nobiUiffima Villa, que foy hum dos primeiros que as ondas pu,
zerao fobre as áreas, aquém eíperava a fortuna

no próprio caminho da defgraça

achou tanto
recolherem os

,

agrado nelles, por lhes facilitarão
defpojos da nao , ajudando-os com agilidade , e
prornptidaõ a conduzirlhos à terra, que fe quizerao fervir delle, quiçá reconhecendo algumas
prendas, de que era dotado, que também "as fa-

bem

avaliar os Bárbaros.

9^
1:,

Como

íi

nao conduzia para

H

a índia inf-

trumen-
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trumentos militares , fahirao entre os deípojos
muitos barris de pólvora ^ outros de munição,
cunhetes de balias^ e algumas efpingardas preí

parou-as Diogo Alvare&j. e fazendo tiros com ellas, derrubou algumas aves: o fogo, oecco, ea
queda dos paíiaros caufou tal horror aos Gentios,

que fugindo huas, e ficando eílupidos outros , fe
renderão todos ao temor, tendo a Diogo Alvares
por homem mais que humano, e o tratavao com
grande veneração , vendo-o continuar com tanto
acerto nas caças o emprego dos tiros, que ouviao
fempre com terror e tendo-fe rebellado, havia
alguns tempos, ao principal de toda aProvincia
os fubditos do dfeftricTio de Paffé determinou ir
contra elles, levando comíígo a Diogo Al vares
j
5

,

com

as fuás armas.

,

.

..

..,;

^
v

.

i

^ iPf7' Afrontaraõ-íe os Exércitos inimigos; e
eftando o General dos rebeldes em praticas diante dos íeus Soldados

tiro,

,

lhe fez

com que o matou, com

Diogo Alvares

hum

aíTombro dos
levantados, os quaes fugindo fem atinar no que
faziao , fó íè conformarão em obedecer , e íe íbgeitarem ao íèu antigo Senhor , ponderando , que
igual

a aquellas para elles eftranhas, e formidáveis ar-

mas na5 poderiao fefiftir, Efte accidente augmentou os reípeitos a Diogo Alvares de forte ^
que todos os Gentios de mayor fuppoíiçao lhe
derao

por concubinas, e o Senhor principal a fua por eíppíà , conferindo-lhe o nome
deCaramurú-aíTu, que no feu idioma he omefmo que Dragão, que fahe domar.
Nefta
as filhas

O
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p^ Nefta barbara união viveo algum tem^
po porem defcubrindo hum navio, que forçado
j

de contrários ventos , vagava fluâiuando pelo golfo da Bahia , em diftancia que pode fazerlhe fenhas, fendo pelos mareantes viftas , lhe mandarão hum batel , ao qual fe lançou a nado fugitivo,
e vendo a conforte , que fe lhe aufentava , levandolhe aquella porçaó da alma , fem a qual lhe
parecia já impoilivel viver , trocou pelas prizoes
do amor, pelas contingências da fortuna, e pelos
perigos da. vida, a liberdade, os pays, e o dominio, e lutando com as ondas, ecom os cuidados,
o feguio ao batel , que recolheo a ambos , e os
conduzio ao navio era Francez , e os traníportou àquelle Reyno.
Henrique de VaPP Dominavaó a França
y^
lois, legundo do nome, eCatharma de Medices,
Reys Chriftianifíimos , que informados do fucceííb , e qual idade dos hofpedes, os receberão com
Real agrado, e deípeza, dando em folemnifíimo
adio, com afliftencia de muitos Principes, a ella
o Sacramento do Bautifmo com o nome da Rainha , e a ambos o do Matrimonio , fendolhes em
hum, e outro. Padrinhos osReys, que lhe conferirão honorificos titulos mas pedindolhes Diogo Alvares os enviaíTem a Portuga! , o nao quizerao fazer
e depois follicitada occultamente
huma nao Franceza , a troco de a carregarem de
pao Braíil, os conduzio à Bahia.
100 Efta Matrona , que depois obrou acções
de Heroína, já chamada Catharina Alvares, to;

1

z'

11

1

•

1

-» JT

1

•

j

5

Hii

mando

Foraõ a França.

Henrique

n.eCi-

tharina de Medices

Reys de França.

i!

I<

,

6o
•
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mando da Rainha de França o nome e do erpofo
oappellido, como Senhora deftes Gentios , fez,
que com menor repugnância fe fogeitaííem ao ju,

go Portuguez. Viviaó na Villa Velha 5 quando por
Mikgrofa Imagem,
a catharina Alvares,

myfteriofo fonho dc Catharina Alvarcs , acharão
a milagrola imagem da May deDeos, quelahira

em huma caixa,

entre os defpojos de

hum

baixel

Caftelhano , que navegando para as fuás índias, fe
perdera na cofta deBoypeba, aonde paíTou Dio-

go Alvares Corrêa a foccorrella , e a recolher os
náufragos, que levou comíigo , eproveo de todo
o neceífarioj ferviço, e grandeza , que merecerão o agradecimento doEmperador Carlos V. expreíTado em huma carta , em que lho íignificou.
loi Foy levada a caixa, em que fe guardava a Santa Imagem , por Gentios , que reíidiao em
diftancia grande do lugar do naufrágio e como
nao conheciao divindade , tinhaó o Sagrado Si^
mulacro fem culto, mas dentro da própria arca,
em huma cabana e íèndo achada por exadtas dii

;

Diogo Alvares
Icvantaraó hum Templo, com ain-*

ligencias de Catharina Alvares
Templo, que
cngio.

lhe

,

e

Corrca , llic
vocação de nolTa Senhora da Graça , que depois
doarão com muitas terras aos Monges do gloriofo Patriarcha S. Bento ( hoje Abbadia defta efclarecida Religião) onde eftaó fepultados. Lograrão
em toda a vida muitas regalias , concedidas pelos
Reys de Portugal , que ordenavao aos feus Governadores lhas fizeíièm guardar, de que ha memorias nos feus defcendentes. Tiveraó muitos
porque cafando as fuás filhas , e netas com Fidalgos

k
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gos vindos de Portugal com os mayores cargôg
da Bahia y íízeraó nobilliffimas familias, dasquaes
exiftem poderofas cafas , de grandes cabedaes , e

conhecida nobreza, que em todos os tempos õccuparao os primeiros lugares da Republica , e fora da Pátria tiveraó relevantes empregos.

02

A

vinda do gloriofo Apoftolo S. Tho- Ra.óesíobrc.
mé, annunciando a doutrina Catholica, nao fó no foiosSé:
Braííl , mas em toda a America , tem mais razões
para fe crer , que para fe duvidar pois mandando Chrifto Senhor noíTo aos feus Sagrados Apóstolos, pregar oEuangelho a todas ascreaturas, e
por todo o Mundo , nao confta , que algum dos
outros vieíiè a efta Regiaó , tantos feculos habitada antes da noíTa Redempçao e depois de remi1

;

í

das tantas almas, naõ deviao ficar mil e quinhentos annos em ignorância invencivel dá Ley da
Graça í e pofto que nas fortes tocaífe a efte Santo Apoftolo amiífao da Ethiopia, e da índia, e

nao

ha America , (entaó por defcubir) nao
fe pode imaginar que faltaíTe a Providencia dé
,
Deos a eftas creaturas com a pregação, que mandara fazer a todas.
fe

falle

103
fito

do

A razão de duvidar efta vinda pelo traii*
Mundo Velho

ao Novo

,

ainda encuber-^

to, nao

havendo communicaçao, que facilitafleo
paflb, nao heforçofa fendo maispoderofa que
;

ella, a neceffidade deftas

almas, remidas pelo preciofiffimo Sangue de Chrifto que podia em exe,
cução do feu preceito , e da fua rniíèricordia por
,
minifterio de Anjos , permittir que S. Thomé fe
,
achafle-

/

,,
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éi;

America como per-

achaffe milagrofamente na

;

que ao traníito de fua Máy Santiílíma fe
achaíTem , fem faberem o como , os Apoftolos
que então viviaó ^ eftando nas fuás miílbens divididos por diíFerentes partes do Mundo , às quaes
pelo mefmo modo forao outra vez reftituidos
fendo, que a objecção fe ve naturalmente vencida
com o traníito , que à America fizer ao os feus

mittio

5

primeiros habitadores.

104 De fer o Apoftolo S. Thomé o que no
Mundo Novo pregou a doutrina Euangelica, ha
provas grandes com o teftemunho de muitos íí,

,

sinaes

em ambas

cm ambas as Américas na Caftelhana aquelduas Cruzes, que em diíFerentes lugares acha-

nacs

as Américas.

las

,

:

com letras, e figuras, que deo próprio nome do Apoílolo como eí^

rão os Eípanhoes
claravaó

,

crevem Joachim Brulio, Gregório Garcia, Fernando PiíTarro , Juílo Lipíio , e o Biípo de Chiapaí
e na noíTa Portugueza America , os íinaes do feu
báculo

,

e dos feus pes

em todos
hum homem de

confiante
,ffl

,

eftes

e a tradição antiga

Gentios

,

,

e

de que erao

largas barbas, a quem com
de
pouca corrupção chama vao no feu idioma Sumê
accrefcentando , lhes viera a eníinar coufas da outra vida, eque nao fendo delles ouvido, o íize-

ra6 auíentar.

105

O Padre Pedro de Ribadaneira, da Com-

panhia dejefus, taó diligente, e efcrupulofo averiguador da verdade na vida dos Santos , nao duvida dizer na de S. Thome , que pregara no Brafíl , allegando ao Padre Manoel de Nóbrega, da

mefma
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mefma

Sagrada Religião, Provincial, e dos primeiros Obreiros das Searas Euangelicas nefta Região 5 o qual affirma achara neíles Gentios muitas,
e conftantes noticias da vinda do Santo , e que
lhe moftraraodelle impreíTps, erafcunhados em

pedra vários íinaes. Seis fe confervaõ ainda defde aProvincia de S. Vicente, até a da Bahia, em
cujo termo fora o ultimo o das Tuas pegadas em

hum

que por efte milagre chamaõ S. Tho5
mé, de donde diziao os Gentios , que perfeguido dos feus antepaíTados, o viraó, com admiração de todos, fazer traníito fobre as ondas , e por

1

íitio

m

ellas paíTaria a

outras partes das fuás miíToens , a
que deu gloriofo fim em Aíía , na Cidade de Meliapôr

,

onde foy martyrizado.

'/
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mero dos feus habitadores ^ ^ dosfeus Engenhos. Grandez»a dofeu recôncavo e dofeu
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I

com*
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commefcio.
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de
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Fundações das outras Trovinque comprehende a Tortugueza Ame-

Tara, Maranhão, Ceara , Rio GranTaraiba , Itamaracâ, ^Pernambuco

,

Serzipe

Torto Seguro , Efprito
Santo, Rio de Janeiro, e S, Ficente. T>efcripçaõ das fuás Capitães. Numero dasjuas
Filias , dos Engenhos de cada huma, e dos
jeus

,

llheos y

Cathedraes , Tarochias,
Igrejas, Gónèentos , Religioens , e Fortalezas. DefcripfaS da Cidade de S. Taulo , e
viftnhos.^

da Nova Colónia do Sacramento. Luiares*
e pojtos , que occuparao os naturaes da nojja
yímerica. Embarcações , que fahem cada
anno de todos os portos do Brafil para os do
Rejno, épara acojla de África, Os géneros

W- (4rr?gdõ,

Rendas deflas 'FKovincias pa-

ra a Coroa Lufttana. AJua appHcaçaõ. Os
mineraes que tem , ajjtm as Trovincias , que

ficm^mNorte, como as que ejiaõ ao Sul

LI-

,
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Potentifííma Província da Bahia ,
n

-^

/^

*

rr*

oefcripçaõ da próvincia daBahiae

•

poíto que nao foíle a primeira
pela antiguidade da

ção, defcreveremos

fua,

povoa-

em lugar pri-

meiro peia grandeza da fua dignidade pois íèndo Cabeça doEftado, deve preferir aos outros
membros, aos quaes leva por muitos titulos venlagens, que fobrao adarlhe efta precedência, ainda quando naò lograra aquella prerogativa. Eftá
em altura de treze grãos ElRey D. Joaó III. a:
deu a Francifco Pereira Coutinho , que foy o primeiro , que veyo a povoalla depois de Diogo Alvares Corrêa, que a habitou, ede Chriftovaójaquês, que a defcubrio. Chegara Francifco Pereira Coutinho da índia com grandes cabedaes de
merecimentos, e fazenda, e confeguida a mercê
Real , prevenio huma efquadra de nãos , em que
acompanhado de gente nobre para a habitar , e
de guerra para a defender , a veyo conquiftar e
fogeitando aos Gentios da Nação dos Tupinanbâs , que a fenhoreavao , a poíTuhio profperamente alguns annos com Engenhos , e outras muitas lavouras , de que hia colhendo intereíTes gran-;

:

;

des.
,

2
:

Mas conípirando
,

contra elle os Bárbaros
lii

depois

ií

,,
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depois de lhe haverem morto muita gente , e arruinado as fuás fabricas , o fizeraó , com os mo-^
radores, que lhe ficarão , embarcar em duas ca-

que tinha no porto , e falvarfe na Província dos Ilheos , já então povoada porém achando-fe os inimigos arrependidos , por lhes faltar a
conveniência do alborque dos feus géneros pelos
noíTos 5 lhe mandarão ofrerecer a paz , e a j uft ada
voltando Francifco Pjereira Coutinho em huma
das fuás embarcações com as peíFoas, que levara,
naufragou nacofta de Itaparica, efahindo huns
mortos 5 outros mal vivos, foraõ todos comidos
pelos Gentios habitadores daquella Ilha , e por
morte do donatário tomou ElRey efta Provincia
elegendo-a Cabeça do Eftado , e mandando-a de
ravellas

,

j

»

Mi

novo povoar.
Sitio,

em que

fe

Bahia^^^Sf™tnes

O fitio

[%

cm que

Cidade de Si
Salvador, Bahia de Todos os Santos , (nomes dos
quaes , hum lhe deu o primeiro Defcubridor , outro o primeiro General ) foy conftituido Cabeça
do Eftado , nao fó da eleição , mas da natureza ^
que o fez fuperior a todos os do Brafil , como
3

,

íè edificou a

Conftantinopla aos de Grécia ,
lia , e Lisboa aos de Heípanha ,
A

fua enfeada.

Roma

aos de Itá-

com as ventagens

de porto , que tem o Oceano ao Bosforo , ao Tibre , e ao Tejo, formandolhe a fua grande enfeada , defde a barra de Santo António , ate a praya de
Tapagipe, hum dos mayores golfos do Mundo , e
o mais capaz de todas as Armadas, com três legoas de boca , doze de diâmetro , e trinta e féis de
circunferência , limpo , e deíòccupado de Ilhas
forman-

,

A^LIVRO SEGUNDO.
formando pelo recôncavo os
que nao tem numero»
~rf4

ao mar

ê^

íèus braços tantas,

Nefte capaciffimo pélago paga5 tributo mos.<^^úm
féis

caudalofos rios

,

ParaguaíTú, Serzipe

^'"^''"''*

,

Jaguaripe , Matuim , Paranamerim , e Pirajâ , que
de muito longe vem cortando , e dividindo as ter^

do recôncavo , e dao commodidade a grandes
Povoações , as quaes pelas machinas dos Engenhos, cafas dos Lavradores 5 e dos que íènhoreaò
aquellas propriedades , ou vivem ao benefício delias 5 parecem Villas fendo navegáveis , e curfados
de tantos barcos , que conduzindo mantimentos
ras

;

e.todo o género de regalos à Cidade , fe vem nas
fuás prayas cada dia mais de oitocentos , fendo
quafi dous mil os

que curfao
taópoíTantes, quecarregao

a fua carreira , alguns

xas de aíTucar
baco.

e mais

,

trezentos

,

feíTenta , e mais
,

rollos

,

caii

de

ta-

iM

OCeo, que

o cobre, heomais alegre os
Aftros, que o allumiao, os mais claros; o clima,
que Iheaflifte, o mais benévolo; os ares, que o
refrefcao, os mais puros; as fontes, queofecundao , as mais criftalinas os prados , que o florecem , os mais amenos as plantas aprazíveis , as
i;i;::5o

j

;

;

»

i(

arvores frondofas

,

os frutos faborofos

,

as Efta-

çóes temperadas. Deixe a memoria o Tempe de
Thefalia, osPensís deBabylonia, e os Jardins das

Hefperides, porque efte terreno em continuada
Primavera lie o Vergel do Mundo e fe os antigos
;

o alcançarão, com razão podiaó pôr

o Terreal Paraifo , o Lethes , e os Campos Elyíios que
,
nelle

das

,
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das fuás inclinações lifongeados, ou reverentes,
às íuas Pátrias fantaziarao
.

Defcripçaô da Ci-

dade.

I

,.:'

'il

6

em outros

lugares.

A Cidade com prolongada forma fe eften-

de em huma grande planicie , elevada ao mar, que
lhe fica ao Poente , e ao Nafcente a campanha.
Eftá eminente à dilatada Povoação da marinha , e
aos repetidos portos , de donde fe lhe fóbe com
pouca fadiga por capaciffimas ruas. Tem duas
portas, huma ao Sul , e ao Norte outra, em cujo
eípaço eftao os famofos Templos de NoíTa Senhora da Ajuda , o da Mifericordia , que tem a fi unido o magnifico Recolhimento de mulheres, a mageftofa Igreja Matriz, à qual eftá próximo o gran^
de Palácio Archiepifcopal , a Igreja nova de S.Pedro da Irmandade dos Clérigos , o Templo , Collegio,e Aulas Efcholafticas, e doutas dos Refc
gioíbs da Companhia de Jelus ,. e o fumptuofo
Templo , e Convento de S. Francifco.
7 Em féis bairros íè divide a Cidade, o das
Portas de S. Bento , o de NoíTa Senhora da Ajuda y
o da Praça , o do Terreiro , o de S. Francifco , e o
das Portas do Carmo , além dos outros , que ficaó
extramuros , dos quaes faremos mençaõ. Duas
Praças lhe augmentaò a fermofura , a de Palácio,
quadrada com cento e feífenta e dous pés Geométricos por face , e vinte e f^is mil e duzentos e
quarenta e quatro de área. Na frente tem o mageftofò Paço, onde refidem os Generaes na parte
pppofta, a Cafa da Moedas ao lado direito , as da
Camera , e da Cadea ao eíquerdo , a da Relação
e por féis fermofas ruas fe communica a todas as
;

;

partes da Cidade.

Afe-

.^i^XiyRO SEGUNDO........;,

.8 A fegundâ Praça
fus

5

fe

prolonga

de comprimento

,

t

chamada .Terreiro de Je

com
,

trezentos e cincoenta pés
e duzentos e vinte e oito de

formando huma área de fetenta eiiove
mil e oitocentos* Tem no principio a Igreja do
referido CoUegio dos Padres da Companhia , de
que tomou o nome ^ie por todas as partes vay
acompanhada f e ennobrecida de fumptuofos edilargura,

fícios

5

jde

que lhe

refulta agradável perípecíliva

e continua frequência

-,

^

por fete ruas fe franquea a

todos os bairros j continuafelhe a grandifííma rua
de S. Francifco, que lhe dá o nome, e tem o feu

Convento na parte em que ella termina fendo o
íím do Terreiro de Jefus a em que principia. Tem
trezentos e dez pés de comprimento , e feflenta e
quatro de largura, com dezanove mil e oitocentos e quarenta de área* He cercada por ambos os
,

lados de cafas nobres , iguaes

entre as quaes de

huma

,

em altura

,

e fabrica,

e outra parte fe entre-

põem algumas
p

A

fermofas ruas*
grandeza da Cidade fe lhe confidera

me-

nos pelo âmbito , que o feu circuito comprehende, que pela diftancia, em que além das fuás portas fe dilata;

porque deftas partes

fe

forma o to-

do da fua extenfao , e fermofura* Sahindo pelas
portas que tem ao Sul , lhe fica o bairro de S.Bento , mayor , e mais aprazivel , que todos os outros; appellida~fe do nome defte gloriofo Patriarcha pelo fumptuofo Templo, e Convento, que
tem na entrada delle , fundados em hum alto de
pouca elevação , e muita capacidade.

Baiffo de S. Bea-

,

Vay'

to.
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Vay continuando o

rua até a Igreja de

Pedro

bairro a principal

de
donde profegue o dilatado traníito ao fermofo
Hoípicio dos Padres Capuchinhos deNoíTa Senhora da Piedade e dalli com o mefmo povoado curíò 5 até perto da Fortaleza de S. Pedro. Por huma,
e outra parte defte grande deftrióto ha muitas
ruas 5 fendo celebre a que chamaó rua Debaixo,
todas ennobrecidas de fermofas cafas , com viftas
dilatadifíímas para o mar, epara aterra, repetidos portos , e fahidas , admiravelmente apraziveis , todas da jurifdicçao da Fregueíla de S. Pedro,

3í1!hIU

S.

,

fua Parochia

,

j

^^

em

tem também aíTento para a parte do
mar o magnifico Convento dos Religiofos de Sana qual

ta Therefa dejefus

,

e para a de terra as novas

Igrejas de Nofla Sen]iora daBarroquinha, e a da

Lapa.
Bairro do Carmo.

"

•

^

da Cidadc , que lhe fícao ao
Norte, fe fahe a nova Parochia de Noíía Senhora do Rofario , de donde por largas , e feguidas
ruas , compoftas de muitas cafarias , fe fobe ao
monte Carmelo, (de que fe appellida efte bairro)
Convento de NoíIa Senhora do Carmo, e de Santo Elias , e fe continua o feu meíino largo tranfiI

to

lí. ^

com

.,Das Portas

a própria largura, até a Igreja Parochial

de Santo António ,Vigairaria de grande deftridto,
em que eftá a Fortaleza defta invocação , continuando a fua numerofa povoação em cafas , e
moradores , até além do fitio chamado o Rofario , quartel dos Soldados, que vem nas nãos de
comboy. A jurifdicçaõ defta Parochia , por partes

LIVRO SEGUNDO.

73

menos povoadas, fe eftende a muitos eípaços
do Paiz 5 comprehendendo a nova Igreja da So^
ledade, o Noviciado dos Padres da Companhia,
as Ermidas da Boa Viagem de Frades de S. Frantes

cifco 5 e de Monferrate de

Monges de S. Bento.

Para a parte do Oriente lhe fíca5 os dous
grandes, e viftofos bairros da Palma, e do Def1

2

terro, efte ennobrecido

largo deílrido,

com Igreja Parochial de

ecom oMofteiro das Religiofas
aquelle com o Hoípicio de NoA

de Santa Clara
fa Senhora da Palma de Frades de Santo Agoftinho , e a Capella de NoíTa Senhora do Rofario de
hum dos Terços do preíidio , ambos ornados de
boas cafas, e habitados de muitos moradores , freguezes do Pároco doDefterro.
Para o Occaf© tem a marinha, que ap13
^
pellidando-fe bairro daPraya, fe divide em duas
Parochias , a de NoíTa Senhora da Conceição , e a
ido Pilar, ambas povoadas de innumeraveis moradores, e ornadas de grandes edifícios, que guarnecem de hum, e outro lado a povoação, defde
o lugar chamado Preguiça, até o referido fitio,
quartel dos Soldados doReyno, incluindo a primeira no feu deftrido as Igrejas do Corpo Santo,
e Santa Barbara, asfumptuofas cafas da Alfandega, e daRibeira, easqueforao da Junta. As dos
i

particulares

vadas

j

em ambas

humas

faó magnificas ,

fe fabricarão fobre

emuy ele-

omar,

e outras

encoftadas aos penhafcos da terra , abrindo-í è nel-

por muitas partes , com grande artificio , e.
deípeza 5 repetidos tranfitos, para fubir com mais
les

(

Bairros da Paimaj
e Defterro.

K

brevi-

Bairro daPraya,
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brevidade a todas as da Cidade; nefta íe contao
féis mil fogos, e vinte eoito mil viíinhos capazes
dos Sacramentos 5 qualificada nobreza, e luzido

Povo.
Fortalezas mariti-

m^s

He defendida de muitas Fortalezas tem
na entrada da barra a de Santo António, feita em
1

4

;

forma de humaEftrella
e hum torreão no meyo
centada para aparte de

:

mo

zetangulo

,

irregular,
a

guaritas,

de Santa Maria , accref-

terra,

com feus

com

em

parallelo gra-

ângulos reintrantes

em

forma deEftrella. A de S. Diogo, com hum lanço de muralha em forma circular, que defende a
praya, e porto de Santa Maria. Dentro da barra^
pela eftendida ribeira da fua grande enfeada

,

íè

vaó continuando adeS. Filippe, e Santiago, que
confta de hum baluarte, e dous lanços de cortina,
fechada pela parte da ribeira , em que fe fabricaÓ
as nãos a de S. Francifco , que he hum grande
baluarte , fundado fobre firmes lages de pedra,
que alli tem o mar, e defende as nãos, que eftaó
à carga a de Monferrate com torreoens, fituada
emhuma ponta da terra, que defende porhuma
parte , e por três o mar. No meyo do feu dilatado golfo, a de NoíTa Senhora do Populo, e S.
Marcello , que eftá como antemural de toda a
marinha, hoje ampliada em mayor circunferência de recinto , de terrapleno , e de torreão , fendo o Santelmo da Bahia.
I 5
Para a parte da terra tem a mageftofa
Fortaleza de S. Pedro , para impedir o tranfito ao
inimigo, que do rio Vermelho, fem penetrar a
:

:

Forulezfs
trcs.

terref-

barra,

,
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intentar por terra a invafao da Cidade:

em forma

de hum parallelo gramo , com
quatro baluartes defende por duas partes ã ter^
ra 5 e por huma baixa o mar. Efta força fe tem
accrefcentado com muita defpezã , e arte , fazendo-fe de novo as obras , e defenfas exteriores
de cavas , eftradas torcidas , e cubertas , ramaes
efplanadas , e muralhas de parapeito , que vao terminar eminentes ao mar , em cujas fabricas fe
apurarão as linhas de Euclides , as machinas de
Vitruvio 5 e de Archimedes.
Fortaleza de San-^
to António alem do Carmo , do próprio feitio de
hum parallelo gramo , com quatro baluartes , a
qual defende as baixas , e caminho da Agua-Bruca, que vay bufcando apraya, e por hum lanço
eftá fronteira ao mar.
16 Na parte do íitio, que hoje fe denomina a Soledade ( invocação de huma nova Igreja de
NoíTa Senhora , celebre Santuário de milagres, que
frequentaó com repetidos votos todos os moradores da Bahia) eftá o Forte doBarbalho, appel-^
lido de hum Cabo , que no tempo da invafaó dos

he feita

;

A

HoUandezes

levantara naquelle lugar

huma

ba-

oureduâio, agora pofto em grandeza competente a defender o defembarque de qualquer
inimigo, que por Tapagipe , ou pela praya grande ( onde faltarão em terra os Belgas na guerra da
Bahia) aquizer invadir. Sobre as duas portas da
Cidade eftao duas foberbas plataformas, com dous
teria,

baluartes^

1

7

cada huma.

Na

Eraça de Palácio

huma

Kii

bateria de
groífit
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groíTa muralha para a parte

do mar

:

outra da

mefma qualidade em NoíFa Senhora da Conceição,
na Ribeira das Nãos. Em dous íítios, pouco diftantes da Cidade, fe vem duas magnificas , e Reaes
cafas de pólvora huma em que fe fabrica , outra
em que fe guarda , e huma grande cafa em que fe

ttr

5

recolhe o trem. Todas eftas Fortalezas , defenfas, e fabricas, efta5 com a mayor regularidade
"

'

aperfeiçoadas pelos preceitos, e regras da fortificação moderna , e guarnecidas de abundante nu-

mero de artilheria

groíía

em

peças de bronze, e

ferro de grande calibre.
1 8

do o
vo 5

Nos dilatados braços, que vay

eftenden-

Povoações interiores do recôncaachao muitos redudlos em lugares pró-

niiarpelas
fe

prios para as defender das invafoens inimigas , que

experimentarão

fendolhes roubados , e deftruidos Engenhos, fazendas, e cafas poderofas,
já

,

com morte

dosfeus habitadores, edamnos confideraveis, por acharem aquelles lugares fem de-

Outra Fortaleza tem Itaparica ( Ilha ao
Poente da Cidade) hoje accrefcentada no mefmo
lugar , em que a fundarão aquelles inimigos Hollandezes, quando tomarão efta Ilha.
fenfa.

ip

Fortaleza do Morrodcs-pauio.

Dos

últimos limites delia , correndo , e
navegando a cofta para o Sul , eftá a importante
Fortaleza do Morro de S.Paulo, com baluartes,
e cortinas em forma regular, eftancia em que refide

huma Companhia paga ,

Cabo, que

a governa. Serve

cujo Capitão he o

de propugnaculo , e
defenfa àsVillas maritimasdo Cayru, Camamú,
Boypebaj

LIVRO SEGUNDO,
Boypeba , e

Povoação do fio das Contas , que
fãò os celleiros da Bahia como o Egypto o fòy
do Povo Romano , e Sicília de toda a Europa j
conduzindo-fe daquellas Villas a mayor parte da
farinha , que fe gafta na Cidade , e no íèu recôncavo. Guarnecem a Cidade dous veteranos , e valerofos Terços delnfanteria paga outro de Arà

^

j

tilheiros , e Granadeiros déftros í quatro Regimen-

'

infantems pagas,
^' ordenança.

Ordenança , hum da
Corte ) com todas as Companhias dos Privilegia^
dos, e os três dos Arrabaldes fazendo em mui-

tos de luzida Infanteria da

í

tas occaííoens as

meímas operações da

milicia

paga.

2o

Por

terra

,

a

mayor defenfa

que lhe

,

poz a natureza , em que ainda naó teve exercício
a arte, he hum dilatadiílimo dique , emulo dos
de Flandes , que cortando os campos viíinhos a
Cidade , fe lhe tem reprefadas as correntes , por

Dique vifmhoà
'*
'

*

lhe reprimir as inundações, das quaes a querer
valerfe

em apertos

de guerra , baftaráó para a defender dos mayores exércitos , e dos inimigos
mais porfiados, e intrépidos.
.í..í,. u
21 As campanhas do contorno da Cidade fe
vem fabricadas com maravilhofas cafas de campo, e quintas de rendimento , e recreyo, abundantes de copados, e frud:iferos arvoredos, cultivadas de varias hortaliças, hervas, e flores, que
regaò innumeraveis correntes criftalinas , formando efte Penfil hum fermofo efpeíbaculo aos
olhos, e fendo emprego na5 fó davifía, mas de
.todos os fentidos.
exceffiva copia de frutos,
.

.

A

^

e re-

Cuitura , e akndancia do fevi eoh*
torno.

,
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e refrefcos, que delias fe colhe, prove com prodigalidade a todos os moradores , e a quantas em-

barcações

Grandeza , e povoaçaódoíeu reconcavOr

vem

Cidade 5 e fahem do ieu porto,
que defte género (o mais fufpirado, e appetecido no mar) como de todos os outros viveres,
vaó com grandeza providas para longas viagens.
22
feu recôncavo He taó culto, e povoado , que fe lhe defcreveramos as fabricas , e lhe
à

O

numeráramos os

viíinhos

,

gaftariamos muitas

paginas, e naó poucos algariíhios

r

:

porém redu-

zindo a fua narração a breves claufulas , e letras,
diremos fomente, que exiftem nelle cento ecincoenta Engenhos, huns de agua , outros de cavallos , fazendo cada anno , e hum por outro
quinze , e dezaíeis mil caixas de aíFucar , de muitas arrobas cada huma, alem de innumeraveis feixos, e caras. Ha varias fazendas de canas, algii-^
mas taó grandes na extenfa5,e pela bondade do
terreno taó fecundas , que rendem dous mil , e
dous mil e quinhentos pães, dos quaes a metade
fica aos Senhores dos Engenhos que as moem , e
,
beneficiaõ o aíTucar. Muitas ha inferiores , ou
pelo tamanho, ou por fer menos legitima a terra de maíFapê , em que as culti vaó e mais que tudo por lhes faltar o beneficio, e fabrica de efcravos; porém naó deixaó de fer rendofas.
23 Ha muitas cafas de cozer os melles para

r

j

os aílucares batidos , outras para os reduzir a aguas
ardentes.

Defcobremfe dilatados campos, plan-

tados de tabaco

,

vários fitios occupados de

dioca, outros cultos

com pomares,

man*

e jardins.

De

todos
h!i
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todos os géneros de Artífices ha Meftres , e Offi-

de que aquelles moradores fe fervem

ciaes,

os

mandar bufcar

O

à Cidade.

numero

,

fem

das

peA

que habitaõ o recôncavo 5 onde refide â mayor parte da nobreza , os trabalhadores , os efcravos, queandaó noferviço dos Engenhos, das
canas , das outras lavouras , e os que fervem nas
cafas , excede o computo de cem mil almas de
Confiffaó , alem dos que naó fa6 capazes dos Safoas,

cramentos.

O

24

commerçio, que lhe

reíulta dos feus

ofeu commercio.

preciofos géneros , e da frequência das embarcações dos portos do Reyno , das outras Conquiftas^

e das

mefmas Províncias do Brafil , trocando

hu-^

mas por outras drogas a faz huma feira de todas
as mercadorias, hum empório cie todas as riquezas , e o pudera fer de rodas as grandezas do Mundo, íe os intereffes de Eftado, e da Monarchia
,

lhe naó impedirão o trafego

,

com
falta com

e navegação

Nações Eftrangeiras , às quaes fe naó
a hoípitalidade , quando necefíitadas de mantimentos , agoadas ou concertos , vem as fuás nãos
arribadas a efte porto , a pedir o neceíTario para
profeguirem as fuás viagens mas prohibe-fe aos
moradores com penas graviffimas, e capitães, o
as

,

?

comprarlhes os feus géneros , ou veíiderlhes os
noíTos em tudo o mais pertencente ao aprefto
das fuás embarcaçóes, agoadas, refrefcos, ema:

tolotagens, faó cortez , e amorofamente tratados^
e íèrvidos.

2 $

Foy

a Igreja da Bahia

èreda

em

Cathe
dral

Erecção da fua
Igreja

p^'

em Caíhetíral,

,
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no anno de mil e
quinhentos e cincoenta e hum , e o feu primeiro
Biípo D. Pedro Fernandes Sardinha, que chegou
a ella no de mil e quinhentos e cincoenta e dous.
Como efte Prelado veyo a dar forma a fua Dioceíí 5 trouxe treze Capitulares, que continhaó cindral pelo Pontífice Júlio III.

Numero das fuás
Dignidades, Prebendados, ecapdiáes.

'i"i

>a

CO Dígnidadcs 5 Dcao , Chantre, Meftre Efcholj
í^
r
r
la, Arccdiago , e rheioureiro morj íeis Cónegos
Prebendados, e dous meyos Prebendados, com
íeis Capelláes, humMeílre dasCeremonias, e outro da Capella e fendo naquelle tempo ténues as
rendas Reaes , tinhaÕ parcos ordenados depois fe
lhes accrefcentaraó por ordem delRey Catholico
1

»

.

•

^t-iI

•

f^

;

;

Filippe III.

»l

em Caílella, e Segundo em Portugal,

no anno de mil e ki$ centos e oito.
116
No de mil efete centos e dezoito, o Serenifíimo Senhor Rey D. Joaò V. queDeos guarde , com grandeza auguifta , e animo Real lhos
mandou dar em dobro , augmentando o numero
das Cadeiras , com três Cónegos Prebendados
Doutoral, Penitenciário, eMagiílral, dous meyos Prebendados , e dous Capelláes , mandando
crear mais vinte Igrejas Parochiaes, de que carecia
a noífa

America pela

fua grande extenfaó

los dilatados limites das Vigairarias

à diligencia dos Párocos.

tem occupado

gares

Todos

,

,

e pe-

invencíveis

os referidos lu-

fogeitos de nafcimento cla-

ro , qualificados por virtudes , e letras e nos que
de prefente exiílem , fe achao as meímas prerogaí

tivas

m4^Seíropo£
""•

,

^1

e qualidades.

No

anno de mil

e féis centos e fetenta e
l^is

,

il
.
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foy elevada a Cathedral em Metropolitana
por Innocencio Undécimo , fendolhes SufFraganeos os Biípados de Pernambuco , Rio de Janeiro,
Angola 5 e S. Thomé ^ eujas ovelhas tem na fuperior inftancia recurfo ao Arcebifpo da Bahia
como Paftor mayor de todo o rebanho.
primeiro foy D. Gafpar Barata de Mendoça , que
por feu Procurador tomou poíTe no de mil efeis
féis

O

centos e fetenta e fete

*

e morreo

fem

ijl

o

feu

primeiro

^'^^^'^'^°'

vir ao feu

Arcebifpado , fendo D. Fr. João da Madre de
Deos' o fegundo na ordem da eleição mas o primeiro y que logrou no Brafil ( pofto que por poucos annos) efta fagrada Dignidade , Primaz da
America Portugueza.
- 2 8
Na mefma Cabeça do Eftado foy introduzido, no anno de mil e feifcentos e nove, pelo
referido ReyFilippe o Tribunal redifíímo da Relação, Aula de Tribuniano, e credito dosjurifconfultos^para o qual feaggrava dos outros Magiítrados, e feappella dasfentenças dos Ouvidores, Juizes de fora, e maisMiniftros, que nefta,
e rias outras Provincias tem lugares de juftiça.
Para ella vierao emtodos os tempos, defde a fua
erecção , Miniftros grandes , que voltando para
Portugal , occuparaó os mayores Confelhos do
Reyno , e o fupremo lugar das letras , onde fe
achao de prefente alguns exercendo digniflima;

mente

aquelles fuperiores empregos.

Confta a

Relação da Bahia de dez Miniítros, Chanceller,
cinco Defembargadores de Aggravos, dous Ouvidores geraes

,

hum do Crime

,

outro do Civel j

L

tribunal da Re^
^'^*°'

hum

i

«1
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hum

Procurador da Coroa , e Fazenda , e hum
Afca,jarian:ôrda Juiz dos Fcltos dclla.
Alcaídaria mor da CiCidade.
dade andou primeiro na Familia dos Monizes , e
de prefente na dos Aragòes , defcendentes de Catharina , e Diogo Alvares Corrêa.
VilUs dofeu
19 As Villas da Provinda da Bahia, comirido.
prehendidas nas cincoenra legoas , que fe lhe déraò por coíla , e fem limite pelo continente, fao,
Noíía Senhora do Rofario da Cachoeira, NoíTa
Senhora da Ajuda dejagoaripe, Santo António
de João Amaro, S.Francifco, chamada do Sitio,
e as novamente ereítas, dajacoabina, e deMaragogipe, que mandou fundar o Vice-Rey Vafco
Fernandes Cefar de Menezes, como diremos no
feu feliciffimo governo; em todas feach ao fump;..«
tuofas Igrejas Parochiaes , Ermidas devotas , boas
cafas de vivenda , trato , e commercio de differentes drogas , abundantes dos mantimentos do
Paiz , e dos do Reyno , que a humas fe conduzem por terra , e a outras por mar, tendo qualquer delias muy dilatado deftridio.

A

(.:

def-

^^ ^'^^^^

dafilhif

^^^ ElRey D. Joaó III. à Cidade da Bahia por Armas , em campo verde huma Pomba branca, com hum ramo de Oliveira no bico,
circulada de huma orla de p^ata , com eftas letras
de ouro Sk ilU ad aream rever/ a ejl, Eftas Armas
fe vem em ambas as Portas da Cidade, nas cafas
3°

,

:

da Camera, no feu Pendaó, e nas varas dos feus
Cidadãos.
Pomba he fymbolo do amor , a Oliveira final de íerenidade, attributos, que refplandeceraó naquelle Príncipe, e prerogativas, em que

A

fe

,
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íè

eímeraõ

narchas

nem

j

eftes VaíTallos

pois

nem

para

com

as invaroens

outras calamidades
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os feus Mo-

dos inimigos,

do tempo , poderão

di-

minuir a conílancia da fua fidelidade nas execuções da fua obediência , e por eftas virtudes merecerão os prezados titulos, que logra efta Cidade 5 de muito nobre , e fempre leal , e o íeu Senado os privilégios todos , que tem o da Cidade do
Porto. Perdoe-fe ao Author o dilataríe tanto na
pintura da Bahia por fer Pátria fua e naó fe ofí

fenda o original de

ficar tao

pouco fermofo no

retrato.
3 I

Defcripta efta Província

com

preferen-

continuaremos a narração das outras,
começando onde principia a noífa America Portugueza 5 e acabando onde termina. As duas gran-

cia a todas

,

diffimas Provincias

do Maranhão

,

e

do Gra5

que pela extenfaó de quatrocentas legoas
de cofta , e innumeraveis de Paiz , fórmaó o íegundo Eftado dos dous , que comprehende a noffa Regia5 , foraó das ultimas que fe povoarão
fendo as primeiras onde fe principia a demarcação da noíTa America da banda do Norte , feparadas do governo geral do Braíil , e com pouca
communicaçao com as fuás Provincias , porque
affim como o poder lhes aparta as jurifdicçóes , as
diftancias lhes difficultao o trato , fendo também
os perigos daquelles portos , e coftas , a caufa de
que poucas embarcações das outras partes do Brafíl frequentem a fua navegação.
Q^ndo o famofo Francifco PiíTarro an3 2
dava
L ii
Pará

5

\^\
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dava na conquifta do Reyno do Peru , hum dos
Francifco de Are- íèus Capitács , chamado Francifco de Arelhano
lhano entra no no
indo por ordem fua com alguma gente no deí^
Graõ Pará.
cubrimento da terra , tanto a penetrou , que íe
vio quaíi junto ao nafcimento do rio GraóPará,
e admirando-fe de o ver tao eftupendo , fez alli
muitas embarcações das em que fe coíluma navegar por aquellas partes , e nellas com todas as
peíToas , que o acompanhavaõ , foy pelo rio abaixo, cuja furiofa corrente os houvera de çoçobrar,
fe com grande trabalho , e diligencia naó tomaffem terra 5 na qual defembarcando , acharão outro
igual perigo na reííftencia de vários encontros
dos Gentios de Nações diverfas , fendo mayor o
da batalha , que tiveraõ ( como fe affirma) com
hum exercito de valerofas mulheres, que armadas de grandes arcos, e penetrantes fettas , os acometerão mas livrando com valor, e fortuna , de
todos eftes combates , poz Francifco de Arelhano por efta caufa ao Graò Pará o nome de rio das
Amazonas. Outras diíTerao também os exploradores do rio deS. Francifco, que haviaó nas fuás
campanhas , no que íè nos ojfFerece ainda mayor
duvida, da que temos nas Amazonas do Grão Para , que faz verdadeiras a grande authoridade do
Padre Chriftovao da Cunha, Religiofo da Companhia dejefus, porque deftas dá algum apparente teftemunho o nome do rio , e daquellas naó ha
mais que a vaga tradição.
Tornando aembarcarfe o Capitão Fran^3 3
cifco de Arelhano com a fua gente, foy navegan-^

j

do

,
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que chegou aom ar, e
aportou na Ilha Margarita , que eftá em onze
grãos do Norte 5 de donde fazendo embarcações
mais capazes , navegou a Hefpanha , meditando
voltar com poder mayor a povoar efte rio , e o
ir conquiftando por elle acima
e preparadas no
porto de S. Lucar , por ordem do Emperador Carlos V. quatro nãos , em que fe embarcara com
fua mulher 5 e muita gente, tornou ao GraoParáí
mas chegando à foz do rio , faleceo alli de enfermidade natural e nao parecendo à gente das nãos
poder fem elle continuarfe a empreza , voltarão
para Hefpanha , de donde fe na5 intentou outra
expedição , e depois foy povoada a Provincia pela
Coroa Luíítana ( a quem pertencia pela divifao
das Conquiftas ) a pezar das oppoííçôes , que em
íiia defenfa fizerao os Gentios , que a poíiuhiaõ,
de muitas linguas, e dííFerentes Nações.
34 Eftá em altura de hum grão, e tomou o
nome do feu eftupendo rio , também chamado
das Amazonas, em cujas margens tem viftofo affento a Cidade deNoíTa Senhora de Belém, fua

do tanto pelo

rio abaixo,

;

;

Capital , nobilifíimamente edificada
cida de fumptuofas Igrejas

,

I

oefcrípçaó da pro^"^'^'^oGraóParâ.

e ennobre-

Matriz , e Mifericor^
dia , e dos grandes Templos , e Conventos de No A
fa Senhora do Carmo , das Mercês Redempçaõ de
Cativos, dos Religiofos da Companhia, dos Capuchos de Santo António, da Capella do Santo
Chrifto , que he dos Soldados , e das magnificas
cafas dos moradores , huma Cidadella , a Fortaleza de NoíTa Senhora das Mercês, e a da boca da
,

barra

.

,
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barra fobre o rio ,

com muita

,

e boa artilheria de

peças de bronze, e ferro de grande calibre. Tem
quatro Companhias pagas de preíídio , com Sar-

gento

mor

5

e Capitão

mor, numerofo Povo , que

confta de quaíi quatro mil viíínhos, os mais delles
ricos, e luzidos todos.

He o íèu porto capaz de navios grandes,
quaes em fufficiente numero todos os annos

3

os

^

?

vao do Reyno

a bufcar os feus preciofos géneros,

cacao, bahinilha

cravo , falfa parrilha, urucú,
e as eftimadas madeiras condurú, violete, bura,

penimâ , que tem ondas compoftas como por
gras; e de umiri

,

cujo tronco deftila

hum

re-

óleo

mais fragrante que o do balfamo, e a cafca he taó
fuave queimada, que ferve de íimples paftilha,
para os perfumes admirável e a carregar o fino
;

aíTucar,

que

fe lavra

em mais

de

trinta

Engenhos

dofeu recôncavo, de cujo dilatadifíimo deftrido
vao (entre outros muitos) fepultar as fuás aguas
no das Amazonas, cinco famofos rios , o Xingu , o
rio Negro , o Tapajós , o Cambéas , e o Colimoes
todos abundantes de peixe , e o mar de tartarugas , e de outros muitos pefcados , entre os quaes
he de mayor eftimaçao o peixe boy. Humas , e
outras ribeiras cheas de caças volatiles , e quadrúpedes , das quaes ha copia immenfa por todos aquelles Certoes.

6

Em diftancia da Cidade

quatorze legoas
maritimas , fe vê na definedida boca do rio das
Amazonas huma dilatada lingua de terra , que
tem noventa de comprimento , retalhada em mui3

,

tas

A
,

^

tas Ilhas

nelia

,

/. >:
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das quaes a

huma

Igreja

^

8

^

mayor he a dos Joatines ha
;

como Freguefia, que

trao os. Religiofos de

Francifeo

adminiíi

fervindo de
Párocos ihe povoada de muita gente, com pre-*
íidio de Soldados; humaguarita, eartilheria; fe^
S.

,

cunda na creaçao dos gados ^ mayor , e menor
pródigas as fuás ribeiras depefcados, emarifcos.
He titulo de Baronia 5 que. fe concedeo a António
dejSoufa deMacedo, e permanece nos fèus descendentes. Em pouca diftancia da Cidade eftá a
j

Ilha das Pacas , e mais,

innumeraveis 5 que

No

ou menos viíi nhãs

jazempor

as outras

aquelle Archipela-

ha outra , que
chamaõ Cahetê, com huma Villa do melmo nô^
me, Capitão mor, Ordenanças, Igrejas, ehuma
Reíidenciados Padres da Companhias he da Cafa
dos Porteiros mores de Sua Mageftade/
-íi:37
-^^ outra Villa, intitulada S.Jorge dos
Alamos , que foy de Jorge Gomes Álamo, em
hum íitio, que chsma.5 a Vigia; a fua Matriz he da
invocação Noíía Senhora deNazareth* Tem hu-^
ma Fortaleza em forma regular , com boa , e gro
go.

deftriclo defta Capitania

fa artílheria

;

quaíi legoa e

meya

diftante da Ci--

dade, em huma fazenda , que foy de hum mora-^
dor poderofo , ha hum Hofpicio dos Reiigioíbs
da Piedade.
diftancia quarenta legoas da Ci^.
dade fica a Villa do Camutà , fenhorio da Cafa de

Em

António de Albuquerque Coelho de Carvalho
junto ao Igarapé do Limoeiro que he o caminho,
ou eftreito , por onde fe faz a navegação para o
rio das Amazonas , e onde eftá a Fortaleza do
Gurupâ,

i

i

,
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Gurupâ, em que reííftaó as embarcações , que vaS
para aquelle rio
tem bom preíidio , muita , e
5

groíTa artilheria, e outro Hofpicio dos Religio-

acima eftaó as Fortaie^
zas do Paru , do Tapajós , e o Forte do rio Ne^
gro, todos fabricados com grandeza, e regulari-^
fos da Piedade. Pelo rio

dade.

O ultimo termo da jurifdicçaó defta Pro-^

38

he o que chamaó Cabo do Norte , em que
eftaó a Fortaleza do Cumahú , na foz do rio, o
Forte dos Aragoariz , a Fortaleza do Camou
fronteira à de Caena, que he dos Francezes, os
quaes no anno de mil e féis centos e noventa e oito tomarão a noíTa Fortaleza do Paru mas indo
contra elles António de Albuquerque Coelho de
Carvalho, que entaó era Governador, eCapitaa
Geral do Eftado do Maranhão , a tornou a reftau^
rar comeftrago dosFrancezes, que deixarão envincia 5

j

cravada a noíTa artilheria , retirando-íe bem caftigados do noíTo ferro , e fahindolhes cara a fua ou-*
viiias pertencen-

^°

GraõiSr^"'^

fadia.

As Villas, que pertencem a efta Provincia,

faó as três acima referidas, Caheté

Alamos, Camutâ,

e as Ilhas

,

S.Jorge dos

também

declaradas

mais, que lhe ficaó
fronteiras naquelle portentofo rio das Amazonas;
ha nefta amplifíima Província Ouvidor da profíf-

dosjoannes, das Pacas, e

as

faó Hteraria.

p Foy a Igreja do Graó Pará fogeita a do
Maranhão , defde que efta foy eredta em Cathe3

dral

no anno de mil e

féis

pelo

Summo Pontifice

Innocencio Undécimo e
queren-

centos e fetenta e

féis
;

,
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querendo depois o Serenifíímo Senhor Rey D. Pedro 11. fazer também Cathedral a do Pará, nomeou por Bifpo delia a D. Fr. Manoel daNatividade. Provincial que fora dos Religiofos Capuchos de Santo António do Curral mas impugnando efta feparaçao D. Gregório dos Anjos , Bifpo do Maranhão 5 durarão as duvidas, quereprefentou, tantos annos, que nelles morrerão ambos
os contendores porem de próximo , no anno de
mil e fete centos e vinte, a fez Cathedral o Papa
Clemente Undécimo , à inftancia do Serenifíímo
Senhor Rey D. João V. que foy fervido nomear
Biípo delia a D. Fr. Bartholomeu do Pilar , Religiofo do Carmo , que he o primeiro do Grão Pará , para onde fe embarcou no anno de mil e íete

a igreja do Pará
^-^^^"^^^^^-p^^-

;

:

centos e vinte e dous.

40

Luiz de Mello da Sylva, filho fecundo Lniz de Mello da
Sylva dcfcobre o Made Manoel de Mello , Alcaide mor de Elvas , na- xlZ.í
vegando voluntariamente em huma embarcação
'

própria

com

gente à fua cufta ,

como

aventurei-

ro no defcubrimento das coftas, e portos doBrafil, chegou ao de Pernambuco, e intentando paffar adiante

defgarrou por elle abaixo , levado da
força dos ventos, e da correnteza das aguas, e foy
,

no rio Maranhão defembarcou na Ilha
à qual poz o nome de S. Luiz continuou a nave-

entrar

;

i

gação para o rio das Amazonas , e tanto fe agradou de ambos , e das noticias , que na Ilha Margarita

achara

em

alguns Soldados de Francifco de

Arelhano, que nella fe deixarão ficar, elhe feguraraô muitos haveres , fe pelos rios acima os
pene-

M
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penetraíTe
gal

5

,

que

para tornar

fe refolveo a voltar para

Portu-

com mayor poder a efta empre-

za.

Alcançou licença delRey D. João III. e
partindo de Lisboa com três nãos , e duas caravelías 5 íe perderão humas, e outras nos baixos da
Maranhão 5 fahindo Luiz de Mello da Sylva com
algumas peíToas , que fe puderaó falvar nos bateis 5 os quaes os levarão às Anthilias, de donde
paílàraõ a Portugal, e Luiz de Mello foy empregado no ferviço da índia , de donde , tendo obrado acções heróicas , voltava para o Reyno em o
Galeão S.Francifco 5 que feperdeo, fem fefaber
onde naufragara.
42 Pouco tempo depois foy occupada a Ilha
de S.Luiz por Ayres da Cunha ^ quando naquel-

41

baixos fe perdera a mayor parte da ília Armada também a habitarão os filhos de Joa5 de Barles

:

quando hiao a povoar a Capitania da Paraíba y que ElRey D. Joaó III. dera a feu pay , e naufragarão as fuás nãos nas coftas do Maranhão,
falvando-fe elles com alguma gente nefta Ilha,
onde eftiveraõ até voltarem para Portugal e ultimamente fby povoada por ordem do Governador, e Capitão Geral do Brafil Gaípar deSoufa,
mandando-a reftaurar por Jeronymo de Albu^
querque , e Alexandre de Moura , do poder dos
Francezes , que em três nãos , em que andavao
bufcando as prczas das índias , derrotados de
ros 5

:

pu?os drnífde's"
Luiz do Maranhão,

huma tormenta,

haviaó aportado aella, e depois
de a poíTuhirem alguns annos , foraó expulfos.

Em

,
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Em dous

í

grãos jaz a Provincia do

Maranhão 1 a fua Cabeça , e de todo aquelle Eftado , que
comprehende ao Graó Pará , he a Ilha de S* Luiz*
A Cidade , fundada pouco eminente ao mar, fe intitula com o meímo nome^ íendo inferior no circuito à de NoíTa Senhora de Belém do Pará mas

43

;

igual na magnificência 5 e

fumptuofidade das Igre^
jas , Cathedral , Mifericordia , Conventos dos
Religiofos Capuchos de Santo António , que forao os primeiros 5 que nella edificarão , dos de
NcíTa Senhora do Carmo , dos Padres da Compa-^
nhia de Jefus, dos deNofl"a Senhora das Mercês
Redempçaó de Cativos , o Templo de S. Joa5
que he dos Soldados , a Ermida de NoíTa Senhora
doDefterro, pofl:o que nas moradas dosfeus hai)itadores menos foberba, que a do Graó Pará,
4:erá três mil vifinhos de fuppofiçaó , e cabedaes.
;Tem Governador , e Capitão Geral , que no anno
jrefide féis rnezes emhuma , e féis na outra Provincia muitas Companhias de prefidio , com Sargento mor, e Sargento mor da Praça, Ouvidor Geral daprofifl!a5 literária, do qual fe appella para a
.Cafa da Supplicaçaõ de Lisboa.
44 Todos eftes edificios eftaó dentro da Ilha,
que tem quafi nove legoas de comprimento , e
vinte e féis em circuito , regada de quinze fermofos, e fecundos rios chamados Cutí, Anil, Cutíj

Merim, Mayoba ,

S.Joao , Anadinba , TapariaíFúj
Arafagil, Cumbico, Goarapiranga,

Jagoarema ,
-Batuba , Cachorro , Bacanga , Jufara , que em fer~
ytijjdade Jhe pagaó as porções de terra ,.que lhe ocf

fT

Mii

cupaó.

T'

,

jt
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cupão. Eftá fundada a Cidade poucos paíTos emi-

nente ao mar, porém na fua ribeira. Tem huma
Fortaleza na praya junto à Mifericordia , outra
onde chamao a Ponta da Área, ao entrar da barra,
e hum Forte no porto. Três quartos de legoa da
Cidade eftá huma Ermida de S. Marcos, onde ha

huma Eftancia, com artilheria para avifar

dos na-

que vaopara o Maranhão, informando do
numero das embarcações pelo dos tiros. Tem a
Fortaleza deS*Filippe por hum lado, fronteira à
Cidade , correndo entre ella , e a Fortaleza hum
fermofo rio. No continente a Fortaleza de Santo
Antqniò , na boca do rio Itapaem dous Fortes
hum em Vatronado , outro em Icatú , o Forte no
Ilhés doPeriâ, que he reílfto do Ceará, e o Forte de Villa Nova de Santo António de Alcântara.
EftâS fâo as forças , que ha na Ilha , e na terra firHcí^ dó Maranhão , todas regularmente fabricadas
-Com muita artilheria de ferro , e bronze , bons Ca-

t^íòsy

bos 5 ê Officiaes.

O

que ha entre a Ilha , e o
Continente , he hum breve eípaço de mar , pelo
qual nas vafantes fe paíla fem embarcações para a
terra firme. Nella defronte da Cidade , três legoasde diftancia, eftá o deftrióto da Tapuy tapeara, com a Villa de Santo António de Cumâ , Cabeça dofenhorio da Cafa de António de Albuquerque Coelho de Carvalho , com boa Igreja Matriz,
dous Conventos , hum de NoíTa Senhora do Carmo, outro de NoíTa Senhora das Mercês, e pouco apartada da Povoação huma Refidencia dos

45

intervallo

,

Religio-

./

Eeligiofos

LIVRO segundo:
p^
da Companhia. Ha mais duas Villas,

huma da invocação Santa Maria , outra Santo António de Alcântara 5 ambas habitadas ^e defendi^
das contra o fiiror dos Gentios, que repetidas ve^
/•

zes dáfobre aquelle recôncavo , deftruindo as lavouras , e Engenhos , dos quaes tendo havido

I

muitos, (por efta caufa ) permanecem poucos à
cufta da vida dos moradores , porque aquelles bárbaros habitadores y no eftupendo deftriào do Maranhão, faò entre todos os Gentios do Braíil os

que mais exiftem na fua indignação, ou na íiia liberdade, parecendo impoffivel fogeitallos, ou re<duzillos à paz , como nas outras Provincias.
m.'^.6
As embarcações , que vao de Portugal
para aquelleEftado^ emrefpeito da viagem, to.mao primeiro o porto do Maranhão, onde dei'Xao as fazendas, que levao para aquella Provincia , carregando entre outros géneros a immenía
copia de algodão , que ella produz , droga , em que

excede a muitas Provincias da Afia, e o levaó tecido em peflas para algumas obras, eemnovellos
para pavios. Carregao muito cravo , com a diíFerença , que temos moftrado na fua forma , mas
com o próprio eíFeito do das Malucas, produzindo-oseftas duas Provincias, por ficarem quafien•tre
i

o

mefmo parallelo
Foy

47

ereóla

em

a

daquellas Ilhas.

Cidade de

S.

Luiz do Maranhão

Cathedral pelo Pontifice Innocencio

Undécimo, no anno de mil efeifcentose
e

ei^m

fetenta

o feu primeiro Biípo D.Fr; António de
Santa Maria , Religiofo Capucho de Santo Antóféis, e

nio,

[.ijj

III

li]

[«f
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nio, mas naó chegou a

ir

àquella Igreja

,

por

fer

promovido à Dignidade de Bifpo Deão da Capei-

O

fegundo na
edepois à deBiípo de Miranda.
ordem , mas o primeiro , que paíTou àquelle Eí^
tado 5 foy D. Gregório dos Anjos , Reiigiofo de
SantoEloy, também promovido aeftaMitra da

la,

de Cochim ,
thedraes

em que

eftava eleito.

do Maranhão , e Pará

Ambas as Ca-

faó SufFraganeas ao

Arcebiípado de Lisboa Occidental.
Provincia do Ceará , que pela fua ex48

A

teníao grandiffima confina

em altura

com

do Maranhão,
tem hum pequeno
a

de três grãos
Forte, com pouca guarnição delnfanteria paga,
que defende a Povoação, na qual ha pouco mais
de trezentos moradores, e logra de Cidade fó o
-privilegio em taó dilatada cofta de mar naó tem
porto capaz de navios e pofto que por èfte defeito carece de commercio , que faz opulentas as Cidades, em compenfaçaõ daquella falta, exifte fe-gura de íèr invadida por inimigos eftranhos , e
eftá

;

}

í

affim fó contra os naturaes

oppoem a fua

defenfa

barbaridade dos Gentios,
que habitaó o feu larguiffimo continente, e deftrido , em que ha três Villas, Santiago , Ceará-

jcompetente

à porfia, e

Merin, eCamocipe,

pelas quaes eftaó divididos

mais de duzentos vifinhos. Tem a Cidade Capietao mor , que governa toda a Provincia , com Sargento mor , e outros Cabos.
4P He a mais afpera , e inútil do Brafil, fó
abundante de muitas falinas , e copia grande do
melhor pao violete, que produz efta Região
i

pofto

A,
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I

poíio que pára defçmpenho da efterilidade dos
outros géneros, de que a nao fecundara a naturer.

za

5

lhe lançou o

mar quantidade de âmbar

gri^j

por toda aquella grandifíima cofta , do mais fino^'
que fahe pelas outras da noíFa America , e enx
mayor abundância acontecendo trazeremno em
muito numero de arrobas os Gentios a trocar por
qualquer droga com os Portuguezes , e colhen-^
do-o também elles na meírna quantidade , e per--;
feiçaã Para a parte do Norte tem humaenfeada,
a que chamaòTitoya, a qual penetrando grandií^i
fimo eípaço o continente, acompanhada por ambos os lados de eípeíTos mangues, com producÇa6 immenfa de marifcos, vay defcubrindo fertilifíimos campos, ehoje fe acha com mayor numero de habitadores , que a Cidade. Vinte legoas
para o rio Grande, tem pelo Certaõ huma fermoft Povoação^ com onomedo riojaguaxúbe, que
por ella paíia , o qual féis legoas para o mar faz
huma barra fufficiente a embarcações pequenas
que vaó a carregar carnes , de que abunda com
s

exceíTo aquelle Paiz. Efte lugar erigio em. Villa

o Doutor Jofeph Mendes Machado , que foy crear
a Ouvidoria geral daquella Provincia no anno pa
fado de mil e fetecentos e vinte etres, e por ver
que a enfeada dos Zaquirâs , diftante dex legoas
da Cidade para o Sul , era capaz de oito navios de
alto bordo, fundou alli outra Villa, chamada dos
Zaquirâs , por ordem Real , que kvara para as erigir, onde foírem convenientes.

,50 Em cinco

grãos eftá íituada a Provincia

do

Província

Grande.

do

t\o
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do rio Grande , que lhe deu o nome. He a fua Cabeça a Cidade do Natal, de mediana grandeza, e
habitação, com Matriz fumptuofa, eboas Igrejas. Eftá fundada meya legoadiftante do feu porcapaz de todo o género de embarcações , em
cuja entrada tem a Fortaleza dos Santos Reys,
das mais capazes do Brafil em íítio , firmeza,
regularidade, e artilheria, edificada fobre huma
penha de grandeza defmedida, com quatro torreoens. Ha na Cidade Capitão mor , que a gover-

to

5

na , Sargento

mor

,

e outros Cabos ,

com bom pre-

abunda de todos os mantimentos neceíTarios para o fuftento de hum Povo mayor , que o
de que ella confta , pois nao paíTa de quinhentos
iídio

:

viíinhos.
-

51

O

feu rio traz origem de

huma lagoa de

vinte fegoas de circunferência, na qual fe achaa
pérolas das melhores, que fe tem colhido no Braíil.

O feu recôncavo dilatadiffimo

teve mais

En-

genhos, dos que hoje permanecem, pelas ruinas,
que lhe tem caufado os Gentios daquelle vafto
deftrido, que fao dos mais ferozes, e bárbaros,
e coftumao repetidas vezes deftruir as fabricas, e
lavouras dos moradores tem na fua jurifdicçao a
VilladeParandibe, fufficientemente povoada, e
defendida. Nove legoas ao Sul lhe fica o rio Cunhaú , do qual toma o nome huma Povoação de
;

feifcentos vifinhos.

Naufragando huma embarcação , que navegava para as Capitanias do Norte, efalvandofe Nicolao de Refende com trinta companheiros
52

nefta
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nefta

^7

do rio Grande^ quizerao penetrar mais o

terior daquella Provincia 5

in-

buícando traníitopor

terra para as outras doBraíil.

Na diligencia (íen-

dolhes então favoráveis os Gentios) defcubr ir aó

incomparavelmente mayor que a
primeira em comprimento , e largura
porque
caminhando muitos dias pelas fuás ribeiras, naó
chegarão a verlhe o fim , attentos a voltarem a fua
jornada. Nefta lagoa lhes diíTeraõ os Gentios,
fe creavaó em mais quantidade pérolas , que na
outra 5 e lhes moftrarao , e deraó algumas perfeitifíimas, e grandes. Tudo depozNicolao deRefende em hum tratado , que fez do feu naufrágio,
outra lagoa

,

;

e defte defcubrimento.

He

efta Província titulo

de Condado do Illuftrifíimo Lope Furtado de
Mendoça, primeiro Conde do rio Grande. Ambas foraó povoadas por ordem Real , e a fua conquifta nos deu grande trabalho , pela ferocidade
com que nos refiftiao os Gentios da nação dos
Tapuyas , que as poíTuhiao.
Província da Paraíba deu ElRey D.
53

A

João III. ao noíTo famofo Hiftoriador Portuguez
João de Barros , que a mandou povoar por dous
filhos, com muita defpeza de gente, e nãos, das

TuuiodeConda'^°'

Provincia da Pa'^'^''

quaes fe perderão quafl todas , falvando-fe algu-

mas

peflbas

no Maranhão

,

onde

as levarão as

aguas. Efta defgraça lhe impoffibilitou

o profeguir a empreza daquella conquifta
que fe fez
,
muitos annos depois , mandando o Cardeal Rey
D. Henrique povoalla por Frutuofo Barbofa , o
qual teve nos princípios infauftos fucceíFos, pela

N

oppofl-

\*<\

,,

5?
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oppoíiçao,que Ihefizerao os Gentios, que ap'oA
fuhiaó 5 de Naçaó Pitiguares , auxiliados pelos
Francezes, cujas nãos hiao fempre a carregar o
pao das tintas, a troco dos géneros, que lhes levavao 5 confervando-fe em reciproca amizade.
54 Eftá em altura de féis grãos , e dous terfua Capital he a Cidade de NoíTa Senhora
ços.
das Neves , edificada em huma grande planicie
diftante do mar, e perto do rio Paraíba , que dá
o nome a toda a Província, e faz hum porto, a
que chamaô Varadouro , onde eftao a Alfandega, e os Trapiches de recolher os aíTucares. Três
legoas pelo rio abaixo lhe fica a barra, com a Fortaleza doCabedello, intitulada Santa Catharina
fabrica grande , fumptuofa , e em fummo grão

Illi!»ii:i

A

forma de hum Pentágono com baluartes, capaz de fer guarnecida por oito centos
homens defende o rio , no qual por elle acima
va6 os navios menores ao porto do Varadouro

regular

em

,

i

l

íil:

defpachar , defcarregar, e receber os aíTucares , e
géneros , que levaõ para o Reyno , ficando os mayòres na barra , onde em barcos fe lhes conduz a
carga. Todos os annos vaó àquelle porto féis
e oito nãos a bufcar o aíFucar , que he o melhor
de todo o que fe faz nas Provincias de Pernambuco , e fe fabrica em. vinte e hum Engenhos , que
ha no recôncavo da Paraíba , todos grandes , bem

abundando aquelle
grandiffimo deftrido de todo o neceíTario para
o fuftento, e regalo decopiofo numero de habi-

fabricados, e muito rendofos

;

tadores.

ACi-

,

V
'
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A

Cidade he grande, tem fumptuofa
Matriz, Cafa magnifica daMifericordia, quatro
perfeitos Conventos, ô dos Religiofos da Companhia deJerus,^Oí^Ee NoíTa Senhora do Carmo
de Religiofos Reforíiiiados, o de S. Bento , e o de»
S. Francifco , e «huma Igreja de NoíTa Senhora do
Rofario mais de mil vifinhos muita Nobreza ,?
Povo luzido , e commercio grande. Ha nella de
prefidio duas Companhias pagas, alem de outra,
que guarnecem a Fortaleza, Sargento mor. Ca55

,'

j

bos, eOfficiaes, e nos feus deílriâios alguns Co-roneis, e Ordenanças. He governada aProvincia;
por hum Capitão mor com titulo deGoverlia-í
dor, que reíide na Cidade. Efte lugar tem occu-

pado peíToas defuppofiçaó, e ferviços, que aelle
paíTaraó de grandes poftos; e muitos defte Governo forao ao do Eftado do Maranhão , e a outras occupaçoes militares de reputação, para as.
quaes foy íempre degrao competente o Gover-

no da Paraíba.
$6 Vinte e cinco
de fete grãos,

legoas diftante,

em altura

de Itamaracâ, Cabeça da
Capitania defte nome , que naó tem por cofta
mais que as fete legoas, de que confta o comprimento da Ilha, fendo no continente tao dilatada,

como

eftá a Ilha

Na barra,

as outras Provincias.

que lhe faz
o rio, chamado os Marcos, quando entra no mar,
eftá o Forte de Santa Cruz he de forma regular
com quatro baluartes, que defende a barra, e o
porto tem boa artilheria , e huma Companhia
de guarnição.
Villa, que fe intitula Nofla Se- Nii
nhora
i

5

A

Província 4e Ita-

maracâ.

iQo
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nliora da Conceição, he edificada fobre

hum mon-

grande Igreja Matriz, duas Companhias
de preíídio. Ha nella duzentos viíínhos , e em toda a Ilha três grandes Engenhos de aíTucar. Por

te,

com

todo o terreno do feu circuito

fe

vem

continua-

das muitas fazendas, e lavouras, yiftofas cafasde

que a fazem apraíivel com
todos os mantimentos , e viveres , de que pode

campo

y

e recreyo

,

carecer a mayor Povoação.

57

Na terra

firme de fua jurifdicçao

Villa de Goayana , fundada

tem

a

em huma dilatada pla-

do famofo rioCapiberibe,com
Igreja Matriz de NoíTa Senhora do Rofario , hum
Convento de NoíTa Senhora do Carmo dosReligiofos da Reforma, duas perfeitifíimas Capellas,
quatro centos viíinhos , grande commercio , e
abundância da mayor parte dos géneros do BraNella reíidem o Capitão mor , e as Juíliças

nicie pelas ribeiras

&

em

de toda a Capitania ;

cujo deílrido ha mais

daTacoara^
e o Curato de NoíTa Senhora doDeílerro. Fundou eíla Capitania Pedro Lopes de Soufa , que
tendo corrido as alturas, e portos da noíTa America, e nella alcançado delRey D. JoaõIII. cincoentalegoas por cofia, as naó tomou juntas, fe
nao divididas, efcolhendo as fete, que compre-

três Fregueíías, a

doTejucupapo,

a

maritima deflailha, com toda a
extenfaõ das outras peloCertaó; e as mais íituou
para a parte do Sul entrou efla Capitania por
fuccefTaó feminina em a grande Cafa dos Marquezes de Cafcaes. Também eílava poíTuida dos

hende

a diílancia

:

Gen-
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Gentios Pitiguares , com quem Pedro Lopes de
Soufa teve muitas pelejas, em que os vencera.

A

Provincia de Pernambuco, em oito
grãos e hum quarto da Equinocial , fe dilata
fentae cinco legoas pelacoíla, efem termo pelo
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M-

continente. Será fempre

memorável , porque che-

gando a mayor opulência , a continua variação
do tempo , e da fortuna a fez ainda mais celebre
pelos eftragos , que pela grandeza , confervando
nas fuás ruinas os padroens da fua fidelidade , e
do feu valor. He a fua Cabeça a Cidade de Olin-

da 5 primeiro Villa defte nome , e de Marim eftá
fundada emíitio alto, vifmho ao mar, e por todas
j

as qualidades deliciofo

,

com muitas perennes fon-

e poços fecundos tem fumptuofos edifícios,
a Sé, a Mifericordia com hum Hofpital magnifico , os Conventos dos Padres da Companhia de
tes

,

}

do Carmo daObfetvano Recolhimento de NoíTa Se-

Jefus, de NoíTa Senhora

de S. Bento ,
nhora da Conceição de mulheres principaes , a
Freguefia de S. Pedro Martyr , as Igrejas de Nof-*
fa Senhora do Rofario, de Guadalupe, de S. Se^
baftiaó, de S. Joaó, que he Confraria dos Soldados, a deMonferrate da adminiftraçao dos Monges de S. Bento , fumptuofo Palácio dos Governadores , e nobres cafas dos moradores os quaes,
fendo em outro tempo innumeraveis, hoje naó
excedem de três mil viíínhos tena de preíldio
dous Terços de Infanteria paga , dos quaes hum
íle na Villa do Recife.
cia

,

-,

:

"^"^
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A hum lado da Cidade tem famofo tranfito

ProvinmdePer
""'^"'"'

,,

1
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2

o rio Beberibe , de agua criftalina , e groíTa
corrente , fazendo junto a ella hum porto , que
chamao Varadouro. Pelo rio acima , em diftancia
de quaíí meya legoa , lhe entrava agua falgada
íito

mas

aquelles moradores,

huma

mandando

alli

fabricar

com vinte e quapor cima domar o

dilatada , e fermofa ponte

tro bicas , confeguirao trazer
rio. Do Alféofe finge, que por debaixo das on-

das fahe na fonte Arethufa

tadas mas do Beberibe
;

com

as fuás aguas in-

fe verefica

,

que fobre o

leva puras as fuás aguas a eftas bicas , lá a
milagres do amor, cá a primores da artei fendo

mar

admirável concurfo de dous contrários efFekos
eftar a hum tempo nadando na agua falgada , e
cima defta ponte , para a
tomando a doce.

Em

parte de Olinda, eftá fundada fobre arcos

huma

fermofa cafa de recreyo , aonde fe vay admirar
aquelle portento, ea confonancia daquellas correntes , que pelo regifto , e compaíTo das bicas
fazem huma fuave , e viftofa harmonia aos olhos,
e aos ouvidos. No fim delia , a hum lado para a
parte do Sul

,

eftá

o Convento dos Religiofos de

Santa Therefa, de Jefus,

em

lugar taó retirado,

quanto ameno.
Do porto do Varadouro por efte rio
6o
abaixo , huma legoa de diftancia da Cidade , continuando por hum eftreitoifthmo de área, entre
orio, eomar, eftá aVilla de Santo António do
Recife, fituada em hum efpaço de terreno, que

por largura de cem braças fepara huma , e outra
corrente no porto defta Villa tem abrigo as nãos,
?

e nelle
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e nelle defcarregao. Pela parte

do Norte a fechaõ
humas grandes portas 5 formando por cima huma
boa plataforma com artilheria , que, defende o
mar , e o rio , e huma Capella , chamada o Bom
Jefus das Portas
em baixo afíííle de guarnição
huma Companhia.
6 1 Saò magníficos os edifícios , a Matriz , de
invocação Corpo Santo , o Oratório de S. Filippe
Neri, algreja de NoíTa Senhora do Pilar , da qual
faó adminiftradores os defcendentes do Provedor
Joaó do Rego Barros , que a edificou grandes
cafas dos moradores adornao efta Povoação. No
fim delia , para o Sul , lhe fica a outra porçaó que
,
chamao Banda de Santo António , e CidrAe Mauricéa, pela Corte 5 e magnifico Palácio, que nella
fez Mauricio , Conde de NaíTau e ambas eftas
-,

í

;

partes

compõem

a grandeza daquella Villa.

tureza as dividio por

A na-

hum lagamar que faz o rio
5

Capeberibe , e outros mais , que alli fe jur tao porém a arte as unio com huma dilatada efpaçofa
ponte, principiada pelos HoUandezes 5 e acabada
5

pelos Pernambucanos. Nella efta huma Companhia para obviar os tumultos que podem haver
,

no

tranfito.

62

Efta porção da Villa do Pxcife he m.ais
viftofa 5 que a outra , e fica em mais planície tendo pela parte do Norte o referido lago, pela do
j

Sul o rio Capeberibe
,

que a cerca , e pelo mar o
rio Jequiâ, que nelle defemhoca por hum paíTo,
que chamaÓ Merca-Tudo. Tem eff upendas fabricas, mageftofos Templos
, e Conventos dos Padres

,,
:

AMERICA PORTUGUEZA.

104

Companhia , dos Religiofos Capuchos
dos da Reforma do Carmo , dos Barbonios de
NoíTa Senhora da Penha de França, as Igrejas de
NoíTa Senhora do Paraifo , em que ha hum Hofpital eredo por D. Joaò deSoufa, dequefaoAddres da

miniftradores os feus herdeiros as de NoíTa Senhora do Livramento , e do Rofario , onde ha Sacrário , com hum Coadjutor em ambas eftas par;

j

tes

do Recife ha fete mil viíinhos.
6 3 Defta Povoação fe fahe a terra firme por

duas dilatadas pontes

,

que atraveíTao os

dos rios 5 e dao paíTo para todas
la

Provincia.

Huma

fe

as partes

referi-

daquel-

chama da Boa Vifta

,

da

qual fe paíFa para outra nova Povoação, principia-

da ha poucos annos , mas já populofa , de grande
recreação, muitos jardins, fontes criftalinas, re^
galadas frutas

,

faborofos pefcados

e marifcos

,

de Noífa Senhora da Conceição,
da Soledade , de Santo Amaro , de S. Gonçalo
em que affifte hum Cura ha nefte Lugar dous
outra ponte fe chama dos AíFomil viíinhos.

tem

as Igrejas

5

A

gados, pela qual fe fahe para

as outras Freguefias,

e partes daquella Provincia. Expulfos da enfeada do Rio de Janeiro os Francezes pelo Governador , e Capitão Geral Mendo de Sá , foraó em
quatro nãos parar em Pernambuco , e fe apodera-

tempo habitavaó fò pefcadores , e alguns homens de Negocio)
com tenção de fe confervarem nelle porém acudindo de Olinda o Governador com numerofa
gente j os combateo taó rijamente, que depois de
rão do Recife,

(em que até

aquelle

}

alguma

:
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compellidos a largar o
lugar, e íè embarcarão, deixando em huma pedra
gravada efta fentença no feu idioma Le ó^dundâ
vâ depisampi.
reíiftencia, foraó

:

6^

Tem

o feu recôncavo a Fregueíía do Cabo de Santo Agoftinho , fete legoas diftante da
Cidade. He hum Promontório , com que deftacando-fe do feu continente a terra , moftra que
pertendera conquiftar o mar, invadindolhe as ondas por muito efpaço de legoas. As outras , que
comprehende a Capitania , íaó a Moribeca , Santo
Amaro dejaboatam, a Varge, Noffa Senhora da
Luz, o Curato da Mata de Santo Antão , S. Lourenço, e a Ipojuca, onde os Religiofos FranciP
canos tem outro Convento em todas ha grandes
Povoações , cento e trinta Engenhos de aíTucar
:

outras Igrejas

tem mais

NoíTa Senhora
dos Prazeres nos Gararapes, de adminiftraçao dos
Religiofos de S. Bento , e NoíTa Senhora de Nazareth , onde os do Carmo tem Hofpicio , em cuja
marinha efta a Fortaleza , chamada Tamandarê.
6 5 Defendem a Cidade de Olinda , Villa do
Recife, todas aquellas barras , eprayas do mar, e
dos rios , viíínhas , e diftantes , muitas Fortalezasj
a deS. JoaóBautifta doBrum, fundada em huma
praya em parallelo gramo , com dous baluartes
inteiros da parte do rio Beberibe, e dous meyos
baluartes para a da Villa do Recife , e Cidade de
Olinda , e da parte da barra em linha reda defende a barra, e o poço, onde anchoraó os navios,
tem groífa 5 e muita artilheria de bronze em peças
diftantes,

i

'h

O

de
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de grande calibre. O Forte do mar fabricado em
I

QÍ

,

angulo na ponta de hum Recife, fronteiro a Fortaleza do Brum , defende o poço, e o porto com
Fortaleza da Madre de Deos , e
boa artilheria.
S.Pedro, he feita em forma de hum femicirculo
pela parte do mar , e pela da terra tem dous meyos baluartes, e huma cortina com muita, e gran-

A

de artilheria em peças ío de bronze defende o
Forte das
porto, e apraya das Cinco Pontes.
Cinco Pontes he em forma quadrada com qua^
tro baluartes defende a Barretinha, apraya, parte do porto, e a campanha dos AíFogados.
Forte dos AíFogados he de quatro ba66
luartes defende o rio do feu nome , e toda a camFortaleza de Sanpanha , que lhe fica em roda.
ta Cruz , e de Santo Ignacio no porto de Taman-^
darê, diftante vinte e cinco legoas, he humqua-*
drado regular com quatro baluartes defende o
feu porto (que he capacifíímo de muitas nãos) e a
barra tem muitas peças de artilheria de bronze,
Fortaleza de
e huma Companhia de guarnição.
N. Senhora deNazareth , no Cabo de Santo AgoCtinho , contem duas baterias , huma fuperior , outra inferior , mas ambas iguaes na forma, e guarnição , do meímo numero de peças de artilheria de
}

O

i

O

j

A

;

i

A

bronze , que defendem a barra , e porto tem hum
Cabo de confiança, e huma efquadra de Soldados.
6q He o Paiz de Pernambuco dos mais abundantes, amenos, e ricos doBrafil. Os feus Engenhos dao o mais fino aíTucar , as fuás matas as mais
j

preciofas madeiras

j

o feu terreno os mais

deli-

ciôfos

,
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campos todos os géneros de gado , e de caças admiráveis os feus ma^
ciofos frutos. Criao os feus

;

mais regalados pefcados, emarifAcha-fe no íèu clima o temperamento mais

res, erios, os
COS.

faudavelí as arvores 5 plantas , e frutas naturaes,

mais faborofas , e algumas eftrangeiras no meímo grão perfeitas. Ha nas fuás
fim , he hum
Familias qualificada Nobreza.
compendio de tudo , o que pode fazer grande
fua Igreja foy erédta em Cathehum Reyno.
dral pelo Pontifice Innocencio Undécimo ^ no anno de mil e féis centos e fetenta e féis , e o feu
primeiro Biípo D. Eftevao Briofo de Figueiredo,
Vigário geral, que fora do Arcebifpado de Lisboa*
cultas

,

e íilveftres

,

Em

A

68
ções

,

Alem

das referidas Freguefias

que comprehende

,

efta Provincia

e Povoa,

fao da

íua larguiffima jurifdicçaõ a Villa dos Santos CoA
ine 5 e Damiaó ,

chamada Igaracú ,

muy aprafivel,

e a primeira , que nella íè fundou i a de Serinhaêm,

Fermofaí a do Porto do Calvo
que tem muitos Engenhos , e clariffimas Familiasj
a das Alagoas do Norte a de Santo António , 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 S. Francifco, que he a baliza defta Provincia pela parte do Sul , como pela do
Norte allha deltamaracâ.
6p Deu efta Capitania ElRey D. João III. a
Duarte Coelho Pereira, filho terceiro de Gonçalo Pires Coelho, Senhor deFilgueiras, por grandes ferviços, que na índia lhe fizera: com oscabedaes.
Oii
intitulada Villa

;

;

;
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bedaes, que nella adquirio, ajuntou muitas nãos,
gente , e tudo o precifo para a conquifta , e Po-

voação daquella dilatadifíima Província para a
qual íè embarcou com a fua cafa, muitos parentes,
e Familias nobillifíimas. Defembarcado , achou
tao rija oppoíiçaó , e porfia nos Gentios da Nação dos Gahetês , que dominavaó todo aquelle
deftriíto até o rio de S. Francifco , (afííftidos de
alguns Francezes) que lhe foy neceflario ir ganhando a palmos , o que íè lhe concedera a legoas , fahindo ferido de huma das repetidas batalhas, que aos Bárbaros dera. Foy fazendo varias fundações, conquiílando dilatado terreno e
convidados da fua franqueza, e da fertilidade do
Paiz muitos íbgeitos do Reyno, de diftinçao, e
,

í

qualidade

,

foraó

em

vários

tempos habitar

Pernambuco, onde procrearaó
cendentes
tio

j

em cujo valor,

em

nobilliflimos dçf-

e generoíidade conííf.

depois a liberdade da Pátria.

A

Duarte Coelho Pereira íiiccedeo feú
filho , e companheiro naquella empreza, Duarte de Albuquerque Coelho , que continuou a conquifta, augmentando-a com tantas Povoações , fabricas , e lavouras , que o fízerao o mayor Dona7b:

,!

^mà
r

tário

do

Brafil

j

e paífando

com

a fua cafa para

Portugal , deixou por Governador de Pernambu-

co a feu tio Jeronymo de Albuquerque, o qual
governou muitos annos aquella Provincia , onde

morreo, e deixrou grande numero de filhos natu^
raesí porem de fua efpofa D. Filippa de Mello,
filha de Chriftovao de Mello, teve a D, Catharina
de

llt!
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Albuquerque e Mello , que Câfou com Filippe
Cavalcanti 5 Fidalgo de Florença, e dos maiseí^
clarecidos daquella antiquifííma Republica, que
então paíTara do governo Ariftocratico ao Monarchico. De Filippe Cavalcanti , e de D* Catharina de Albuquerque e Mello , defcendem os Cavalcantis de Pernambuco.
71 Duarte de Albuquerque Coelho 5 fegunda Donatário , naó teve filhos fuccedeolhe feu
irmão Jorge de Albuquerque Coelho , e foy terceiro Donatário. Acompanhou a ElE.ey D. Sebaftiaõ na infeliz batalha de Alcácer, e lhe deu o
feu cavallo , dizendolhe , que para o falvar naide

;

quella occafiaó

cativo

,

lho negara

com nove

em

outras

,

e ficou

Seu filho Duarte Coelho de Albuquerque foy quarto Donatário quando os Hollandezes tomarão a fiia Capitania, veyo
a ella taó efplendidamente tratado , e com taó
grande comitiva, que entre criados, e familiares,
fuftentava trezentos homens. Cafou com D.Joanna de Caftro , filha de D. Diogo de Caftro , ViceRey de Portugal , e Conde do Bafto , cuja Cafa
herdou , por falta de feu irmão D. Lourenço Pires
de Caftro, que morrera em Catalunha. Teve Duarte Coelho de Albuquerque a Jorge de Albuquerque Coelho , e a D. Maria de Albuquerque e Cafferidas.

.;

por ficarem feu pay , e irmaó em Caftella , herdou o Senhorio de Pernambuco , o Condado do Bafto, e depois ode Alegrete, por morte de Mathias de A Ibuquerque feu tio.
72 Foy efpofa do Conde de Vimiofo D. Mitro, a qual

guel

mo AMERICA
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guel de Portugal 5 Príncipe defcendente pela fua
baronia da Sereniífima Gafa de Bragança. Por nao
ter fucceíTaó , forao para a Coroa as Gafas , e titu-

doBafto, e do Alegrete, e o Senhorio de Pernambuco poftoque a eftefizeraõoppoíiçaò muitos Fidalgos de Portugal a Alcaidaria mor da Gidade andou fempre nos Albuquerques , e hoje eítá nos Mouras , rama do tronco dos Albuquerlos

j

;

ques de Pernambuco.
Província de Serzipe deiRey.

ki

Em altura

de onze grãos eftá a Provin^ '^ j^ Scrzipc fundada por ordem Real
Gidaj
de de S. Ghriftovaó he a fua Gapital , com fumptuofa Matriz 5 da invocação de Noíla Senhora da
Viâ:oriaj Mifericordia, fermofos Gonventos de
NoíTa Senhora do Garmo , e de S. Francifco , e
huma devota Capella de NoíTa Senhora do Rofario. He magnifica a Gafa doGoncelho, eGadea?
nobres as dos moradores , que havendo fido em
outro tempo muitos , hoje nao excedem de qui-
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A

nhentos vifinhos.

No

feu arrabalde eftá

huma

Gonçalo , frequentada romaria daquellePovo, e das fuás Villas. Tem Gapitaõ mor , que governa a Provincia , com Sargento mor 5 e huma Gompanhia paga de prefidio.
No feu termo, para a parte que chamao Gotinguiba, ha outra Parochia com quatro Gapellas , e
para o rio Vafa-Barriz tem mais cinco Gapellas.
No feu recôncavo , e no das fuás Villas fe contaó vinte e cinco Engenhos, de donde fahe todos

Ermida do gloriofo

os annos
perfeito

S.

bom numero de caixas para a Bahia
aíTucar em qualidade , e beneficio.

,

de

As

í'i

1
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AsVillas dafuajurifdicçao, quefecomprehendemnofeudeftriao, faó a de Sanrò Amaro das Brotas 5 a de Santo António daTabayana,
aVillaNova de Santo António do rio deS.Francifco, a do Lagarto 5 com a invocação de NoíTa
Senhora da Piedade , e a Villa Real do Piaguí. Todas tem boas Igrejas Parochiaes , muitas Capellas,

74

Ermidas devotas.

e

Na do

Lagarto tem huma
MiíTaõ os Padres da Companhias duas na Villa
Nova de Santo António os Religiofos Capuchinhos da Piedade huma os do Carmo , os quaes
tem hum Hofpicio na Villa Real do Piaguí.
todas ellasha mais de oito mil viíinhos, quepoffuem cabedaes , e tem muitas lavouras, fendo para todos o terreno taó dilatado , e fecundo
que
j

Em

,

faz férteis as fuás Povoações, e aos feus habitadores ricos, e abundantes. Saó pródigos os feus

campos nacreaçaó dos gados, na producçaò das
fementeiras, e do tabaco. Deite género, da courama , e do aífucar , lhe refulta muito commercio,
e ainda fora mais franco , a naó ferem as fuás barras taó eftreitas, que nao daó tranííto, mais
que
a

pequenas fumaças.

Em

quinze grãos efcaífos tem aífento a
Província dos Uheos, afíím chamada pelos que a
natureza lhe poz na foz do rio.
fua Cabeça he
a Villa de S. Jorge tem Igreja Matriz, duas'
Ca-

75

A

:

pellas,

huma de Noífa Senhora

da Viftoria, ou-tra deS. Sebaftiao, e humCollegio dos
Religiofos da Companhia. Duas Fortalezas
a defendem,

huma na
'

barra ^ outra apartada delia ,

mas fobre

hum

Provincia dos
Ilheos.

,,
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hum monte eminente ao mar. Sao do íèu deftrído as Villas de Cayrú Camamú Boypeba e
o rio das Contas, em cujo termo, para a parte do
,

,

,

Norte 5 mandou erigir de prefente o mefmo Vice-

Rey tuma Villa. Ha

nefta Provincia boas Igrejas

A

VilParochiaes , e outras de varias invocações.
la do Camamú tem na barra a Fortaleza deNofla
Senhora da Graça com quatro baluartes. Na Capital, e nas outras ha muitos moradores , e che-

gao a

féis

mil viíinhos , poderofos alguns

em

ca-

da farinha , de que provem a toda a Provincia da Bahia , em muita utilidade delia, e de todo o feu recôncavo.
7 6 ElRey D. Joaõ III. a deu com cincoenta
legoas por cofta a Jorge de Figueiredo Corrêa
que naó podendo vir em peíToa povoalla , impedido da occupaçaô, que tinha no ferviço Real, a
mandou conquiílar , enviando huma boa Efquabedaes

com

as lavouras

dra de nãos , e muita gente , por Francifco Romeiro, o qual com valor, e diligencia, vencidas
primeira
as. oppoíiçoes dos Gentios , fundou a

que deu o nome de S.Jorge, por fer
ode feu Donatário e fuperadas muitas difficuldades , e novas reíiftencias daquelles Bárbaros

Povoação ,

a

j

os quaes depois aíTentando pazes , a augmentou em todo o género de fabricas doBrafil. Seu

com

de Figueiredo de Alarcão a vendeo a Lucas Giraldes , Fidalgo Florentino , de
quem defcendem algumas Cafas illuftres em Portugal depois entrou efta Capitania por fucceíTao
feminina na illuftriffima Cafa dos Almirantes do

filho Jeronymo

5

JReyno.

Em
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.77 Em altura

de dezafeis grãos , e
a Província do Porto Seguro , primeira terra, e
primeiro porto , que os Portuguezes defcubrirao,
e tomarão no Braíil , como tem moftrado efta
Hiftoria. Contem duas Villas , huma , que deu o
nome a toda aquella Província , e outra , que fe intitula Santo António do rio das Caravellas. Na
do Porto Seguro ha boas Igrejas , a Matriz invocação de NoíTa Senhora da Penna , a de S. Sebaf*
tiao 5 a Mífericordia , a de NoíTa Senhora do Roíario , e hum Hofpicio dos Padres da Companhia.
Duas legoas diftante da Villa eftá a Igreja de NoPfa Senhora da Ajuda , celebre pelo milagre de
huma copiofa fonte, que das entranhas de hum
penhafco, inopinada, e repentinamente brotara
na occaíiaó em que fe fabricava a Igreja, e carecia a obra de agua para fe continuar , ficando perenne, e correndo por debaixo do Altar da fua
Capella

gre

,

mor, cujo ruído

ouvem todos

,

defpertador do mila-

que a ella
ambas as Villas

os circunftantes

,

vaó a cumpir os feus votos em
ha mil e quinhentos vifinhos.
7 8 Tendo o Governador Geral Luiz de Brito de Almeida noticia , de que no interior da Província do Porto Seguro , no feu deílriâio , confinante com o da Província doEfpirito Santo , ha-^
viaó pedras preciofas , mandou no defcubrimento delias a Sebaftíao Fernandes Lourinho , o qual
navegou com muitos companheiros pelo rio Doce, e por hum braço acima , que fe chama Mandí,
onde defembarcou , caminhando por terra mui:

.

P

tas

wseguro?^

,,
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chegou a huma lagoa, a qual por grande chamarão os Gentios Boca do Mar , e paíTando adiante, por fetenta legoas de diftancia, chegarão até onde no dito rio Doce fe mete outro
chamado Aceíi atraveíTando e caminhando pelas fuás margens cincoenta legoas , achou humas
pedreiras com pedras de cor indiftinta entre verde, e azul , e affírmaraò os Gentios , que do cume
delias fe tiravao pedras mais coradas , e outras
que fegundo a forma , com que fe explicarão , tinhaó ouro e ao pé de huma Serra cuberta de arvoredo , que tem huma legoa de comprimento,
achou huma efmeralda , e outra fafira muy perfeitas íetenta legoas adiante encontrou mais Serras , de que fe tirarão outras pedras verdes.
7^ Cinco legoas acima vio outras , em que
depuzerao os Gentios haver pedras mayores , vermelhas , e verdes mais acima achou outra Serra
toda de criftal finifíímo , e foy certificado , que
tas legoas

,

,

;

i

i

i

nella haviaó

muy rijas,

humas pedras azues , e outras verdes,

e reíplandecentes

:

com eftas

informa-

que trouxe Sebaftiao Fernandes Tourinho
mandou depois o Governador por António Dias
ções

,

Adorno fazer outras experiências , e colheo as
mefmas noticias , com a individuação, de que ao
pé da Serra de

para a parte de Lefte , hae para a de Loefte fafiras pofto

criftal

viaó efmeraldas ,

,

i

que das que trouxe humas , e outras eftavao ainda imperfeitas , ou pouco maduras. Eftas pedras,
e as que trouxera Sebaftiao Fernandes Tourinho,
enviou o Governador aElReyj porém pela fatalidade

:
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Monarchia , com o domínio de outro
Principe , fe naó tratou mais deites defcubrimen1

idade da

tos

e por ficarem os lugares referidos taõ entra-

5

nhados nos Certoens , que na6 eftao habitados pelos Portiiguezes, fe tem perdido os rumos, e os
caminhos de forma , que os nao puderaó acertar
depois nas muitas jornadas, que fe repetirão nefta dihgencia.

Deu ElRey

8o

Pedro de
natural da Villa de Viana,
efta Provincia a

Campos Tourinho ,
com cincoenta legoas de
barcou

com

a fua cafa

bres. Surgirão as fuás

,

cofta , para a qual íè

em-

e algumas Familias no-

nãos no

mefmo porto em
,

que deíèmbarcara o General Pedro Alvares Ca-

com

grande valor, conquiftando aquellas
terras , acompanhado da gente , que levara para
o ajudar a ganhallas, e para as povoar, alcançou
muitas vitorias daquelles Gentios feus habitadores , affugentando-os para o interior dos Certoes
por ília morte , ficando herdeira fua filha Leonor
de Campos, a vendeo ao efclarecido D. João de
Lancaftro, primeiro Duque de Aveiro, filho do
Senhor D. Jorge , Meftre de Santiago, e Aviz,
bral

,

e

Duque de Coimbra , que o era delRey D Joaõ o II.
8i

No

dominio daquelle Principe , e dos
feus defcendentes , floreceo muito efta Capitania
em grandes Engenhos ,- e lavouras , achando-fe.
hoje deftituida das íuas fabricas , e da fua grandeza governa-a hum Capitão mor , ao qual fao fo:

Cabos , e Officiaes. Foy titulo de
Marquezado, por mercê delRey deCaftella, a D.

geitos outros

íxL

'

P

ii

Affbníb

,
,
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AíFonfo de Lancaftro , Marquez de Vai de Fueiites 5 filho de D. Álvaro , e D.Juliana , terceiros Duques da grandiflima Cafa de Aveiro mas fempre
efta Provincia permaneceo naquelle Ducado.
altura de vinte grãos , e hum quarto
82
;

Em

Provinda ào Efpinto

anco.

ji-

cítá a

com cincoenta
comprehende tresVillas, huma,

Provincia do Eípirito Santo,

|egoas dc cofta

T

que deu o nome à Provincia , outra deNoíTa Senhora da Vidoria, e a de Noíía Senhora da Conceição a da Vidioria tem fumptuofa Matriz , hum
grande Convento dos Padres da Companhia das
íiias mais antigas fundações , hum de S. Francisco, outro do Carmo, boa Cafa da Mifericordia
e huma Igreja de Santa Luzia. Na do Eípirito
Santo ha a Mifericordia , que ferve de Matriz , e
delia vay Noífo Senhor por Viatico aos enfermos»
da Conceição tem. Igreja Matriz da mefma
invocação.
Villa do Eípirito Santo , cuja barra
he das melhores do Braíil , tem nella huma grande 5 e regular Fortaleza.
-Villa da Viótoria tem
as Fortalezas de NoíTa Senhora do Carmo , de
NoíTa Senhora da Viâioria , de Santo Ignacio ,5.
Diogo , e S.Joaõ 5 em todas ha boa artilheria , mas
ío a da barra, a de S.Joao, e de NoíTa Senhora
do Carmo tem guarnição neíla Villa eílá o prefidio da Infanteria paga , com bons Cabos , e Officiaes hum Capitão mor , peíToa de fuppoíiçao
governa toda aquella Provincia.
83
ElRey a deu a Vafco Fernandes Coutinho, Fidalgo, que o tinha íervido bem na índia,
e dos mais illuílres do Reyno , de donde a veyo
:

I

A

A

A

:

;

con-

li

^^am
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trazendo
muita gente

conquiftar
apreftos

,

)

417

em
,

muitas nãos todos os
e Familias nobres para a

povoarem. Tomoíi terra no porto do Efpirito
Santo, onde funçíou com efta invocação a primeira Villa^ de que fe appellidou toda aquella Provinciai econquiftando asterras de fu a demarcação,
teve com os Gentios muitas batalhas , e alcançou
muitas vitorias e por huma de mayores confequencias edificou como troféo a Villa , que intitulou da Vidioria 5 fundada no meímo 'lugar, em
que confeguira aquelle triunfo. PoíTuhio efta Capitania, eosíèus defcendentes, até António Luiz
Gonçalves da Gamara Coutinho , Almotace mor
doReyno, Governador , e Capitão Geral do EA
tado doBrafil, e Vice-Rey da índia, que a vendeo a Francifco Gil de Araújo.
84 Era efte VaíTallo dos primeiros do Brafil
por qualidade , e por riquezas , defcendente de
Gatharina , e Diogo Alvares Corrêa. Foy refidir
nella alguns annos , levando da Bahia muitos cafaes, doandolhes terras para lavrarem , e a todos
os moradores affiílio com cabedal confideravel
para fornecerem os feus Engenhos, e lavouras,
que avultarão por efta caufa muito naquelle tempo. Succedeolhe feu filho Manoel Garcia Pimentel , que occupado com as importantiffimas propriedades , que lograva na Bahia , nao paíTou à fua
j

Capitania

,

e falecendo

íèm

fucceíTaó legitima,

foy julgada por fentença a
lim, feu

Cofme de Moura Roprimo e cunhado, a quem a comprou
,

aMageftade Augufta delRey noífo Senhor D-

ii8
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Joaó V. que felizmente impera, e Deos muitos
annos guarde mandandolhe dar porella oTnef5

)

mo preço

I'.

Província

de Janeiro,

que havia cuftado. Eftas três Provindas, Illieos 5 Porto Seguro , e Efpirito Santo, forao poíTuídas primeiro pelos Gentios Tupinanquins , e pelos Tupinaes , e a eftas duas Nações
vencerão os Gentios da Nação dos Aymorês , e as
ficarão poíTuindo ate o tempo da noíía conquifta.
8 5
Em altura de vinte e três grãos eftá a Prodo Rio
vincia do ^io de Janeiro, affim chamada , por fer
no primeiro dia defte mez defcuberta. He a fua
Cabeça a Cidade de S. Sebaftiaó , Corte de todas
as nojâas Praças do Sul os prezados géneros , que
daquellas partes por mar , e terra fe lhe conduzem, a forao fazendo rica , e hoje fe acha opulenta comosdefcubrimentos das copiofas minas
de ouro , que daquelles dilatadifíímos Certoens fe
5

:

leva àquella Praça

,

como

a feira defte precioíb

metal, e a bufeallo fe achao no feu porto innumeraveis embarcações de Portugal , e do Brafil ; e
pelo commercio, que defta frequência Iherefulta f íh©!Q terceiro Empório defta Região.

A Cida-

de he de mediana grandeza , mas de muita fermoíiira, fundada em fitio razo, fe eftende taó igual
com a fua ribeira, que por todo hum lado a lava
o mar.
8^ Sa6 foberbamente ftimptuofos os edifícios , que a adornaõ , magnificos os Templos, a
Se, os Conventos da Companhia de Jeftis , dos
Religiofos do Carmo , de S. Francifco , e de S.
Bento , efte em magnificência , e fitio fuperior aos
-

^"p

ii

outros.
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Tem mais duas Fregueíias huma dd No A

.

outros.

,

Senhora da Candelária , outra de Sjofeph , Gafa
da Mifericordia , Igrejas de Santa Gruz , de Noíla
Senhora doRofario, deNoíTa Senhora da Gloria,
do Parto , e a de NoíTa Senhora da Gonceiçao que
,
foy Hofpicio dos Barbonios Francezes e eftá
^
contíguo ao Palácio dos Bifpos. He fumptuofo
o
ia

do Governador , e nobremente edificadas as cafas
dos moradores. Em todo o tempo teve graves
Fa-^
milias, que permanecem com a mefma
nobreza.
Tem de preíidio dous Terços de Infanteria paga;
ofeu numerofo Povo chega a dez mil vifinhos, e
outros tantos tem no feu recôncavo.
87 He abundante de muitas hortaliças , le-gumes , plantas y frutas , e flores de Portugal que
,
todos os dias enchem a fua praça parecendo
po,
mares , e jardins portáteis. Os feus redores faó
cultivados de aprazíveis, e férteis quintas , a que

chamaó Jacaras. No feu recôncavo houve cenfâ ê vinte Engenhos , os que permanecem de prelá

fente faó cento e hum , deixando de moer
os outros , por fe lhe tirarem os efcravos para
as

Minas;

e a

mefma

falta

( pela

taó as mais fazendas ,

própria caufa) experimen-^
e lavouras , que foraó mui-

Os feus campos fao fecundifíimos na creaçao
dos gados mayor , e menor, fendo tao
numerofos
pâs.

nos dos Itacazes, (prolongados entre
eílaGapitania , e a do Efpirito Santo) que
da grande copia
de leite que daó , fe fazem perfeitos , e
goftoíòs

queijos , na forma dos
.

do Alemtejo , e chegao a

muitas paxtes do Brafil frefquiffi mos.
'^c

Criaó
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Criaó os íèus mares muitos marifcos 5 e
pefcados menos regalados , queosdasProvincias,
que ficao para o Norte , mas na mefma quantidade. Hanofeu deftriélo outros géneros, e culturas de preço 5 e regalo porem correndo para as
Minas muita parte dos moradores , e Iqvando os
feus efcravos para a lavra do ouro , ficarão menos
88

5

affiftidas as outras fabricas

menos

aíTucares

caufa

.;

,

pela qual ha

e fe experimenta alguma dimi-

,

nuição nos viveres.

A fonte

,

de que bebem os vi-

he hum copiofo rio , chamado
Carioca , de puras , e criftalinas aguas , que depois
de penetrarem os corações de muitas montanhas 5
fedeípenhavao por altos rifcos, huma legoa diftante da Cidade , onde as hiao tomar com algum
trabalho mas aquelle Senado com magnifica fabrica 5 e liberal deípeza , trouxe para mais perto o
rio e de próximo o laboriofo cuidado do General Ayres de Saldanha de Albuquerque , que
nefte tempo com muito acerto governa aquella
Provincia , o trouxe para junto da Cidade com
mayor grandeza , e utilidade. He fama acredita-^
da entre os íèus naturaes , que efta agua faz vozes fuaves nos muficos , e mimofos carões nas da^
mas. Suppofta a multidão de frutos daquelle Paiz|
he o feu clima menos temperado, e mais fenfiveis
as fuás Eftaçoes, continuos os trovões, que repefinhos da Cidade

,

;

;

tidas vezes

deípedem

corifcos.

8^ A fua barra, em cuja entrada fe levantaõ
de huma e outra parte dous altos penhafcos , he
,

notável

j

porque eftreitando-fe na boca ao breve
eípaço

,,5
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eípaço de meya legoa , vay ao mar formando hum
golfo, ou bahia de vinte e quatro de circunferên-

de diâmetro , em que eftao muitas Ilhas
de grandezas differentes 5 humas cultivadas com
cia 5 e oito

Engenhos

,

e lavouras

todas fermofas 5

outras ainda incultas 5 e
fendo mais celebre aquechamaó
,

das Cobras ,

onde anchoraó os navios , e ha fundo^
e capacidade para muitas Armadas. Pela parte da
terra oppofta à Cidade , vay acompanhando ao
golfo huma difconforme muralha, compofta pela
natureza de afperos rochedos , mais , e menos
levantados, a que chamaó Montes dos Órgãos
e vaó formando na differença das fuás prefpedivas

humProtheo

inconftante de figuras varias , e
huma bem ordenada confufaò de diverfos objectos, efpantofos aos olhos 5 edifficeis a conquifta.

9o

Sa6 cortados eftes apraíiveis montes por
dezaíète alegres rios , que do interior da terra, por
muita diftancia navegáveis, vaò ledamente fertilizando grandes propriedades, e bufcando o pacifico

mar

daquelle golfo a tributarlhe as aguas,
e nao a perder os nomes porque fe chamaó
Ca,
rahí , BoaíTu , Goaxindiba Macacú Guarahí
,
,

GuapeguaíTú , Guapemerin , Magegaflii , Magemerin, Erirí, Suruhí, Neumerim, Magoa, Goaguaílu, Mereti, Saracuhí, Irajâ, todos ferenos
e agradáveis , fazendo ricos , e fecundos os
terre-

nos, que banhaõ.

91
ça,

Muitas Fortalezas defendem aquella PraNo principio , e ponta da barra tem o Forte

Q_

de

,

1

22
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que fegura por aquella diftanna mefma parte a Fortaleza de
cia a fua praya
S. João, em forma de hum meyo exagono para a
parte do mar, e fechado comhuma muralha feguida para a da terra , guarnece-a muita artilheria de bronze, e ferro he huma das balizas, que
eílreitao a boca da enfeada do Rio de Janeiro feguefelhe pelo próprio lado, que he o da Cidade,
a Fortaleza de Santiago , em forma redonda, com
torreoens, e no meyo huma Torre circular , onde
de

S.

Theodoíío

,

:

líllli

5

:

também

labora aartilheriaí

tem muitas

guaritas,

que defcobrem a barra , e capacidade para muitas
peças , naó fendo poucas as que de prefente a
guarnecem.
Na parte oppofta , que he a do Norte,
92.
eftá na ponta da barra o Forte , chamado NoíTa
Senhora da Guia , que por aquelle lado defende a
praya da mefma barra mais dentro a Fortaleza
de Santa Cruz , que he a outra baliza da boca da
enfeada, efica fronteira à de S. João, fenhoreando ambas o eftreito paífo, por onde o mar fe communica ao golfo. He edificada em forma de hum
femicirculo , com redentes tem muita , e groíTa
artilheria de bronze , e ferro em duas baterias
hum Cabo de mayor fuppofiçaó , e huma Companhia paga. Dentro no corpo da enfeada, e defronte da boca da barra , na Ilha de Villa-Gaylhon
( affim chamada por Nicolao de Villa-Gaylhon
Francez ) eftá outra Fortaleza com o feu appellido por nome. Fronteira aefta fica a- do Gravata;
em outra Ilha domefmo golfo, chamadailha das
:

j

Cobras,
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Cobras

ti^

oppofta à Cidade 5 onde furgem os naViOS;
huma boa Fortaleza e no eftreito paíTo
da entrada da barra , fobre a grande lagem, que
,

-,

poz a natureza
com cincoenta braças de
comprimento , e vinte e cinco de largura , principiou o General Francifco de Távora outra que
alli

,

5

íè

vay continuando com

a

mefma grandeza

,

e re^

gularidade.
r

5>

Ao pe

3

da Fortaleza de Santiago ha

knço de groíTa muralha emredentes, que

hum

fe dila-

b:TÍ'

lllfl

por oitenta braças , e fenece nas portas , que
vaó para a Cidade. Por cima defta em hum alto,
ta

fe

vé a Fortaleza do gloriofo Martyr

S.

Sebaftiaó,

eminente a todo aquelle mar tem grande circunferência 5 he feita em hum femicirculo pela parte
da Cidade, epela outra fechada com a Torre da
Pólvora reíidem nella muitos moradores. Hum
Forte mais em forma redonda , de traz do Mofj

i

teiro

do gloriofo Patriarcha S. Bento.

^4

Foy

Cidade fundada pelo Governador
Geral Mendo de Sá , da fegunda vez que paíTou a
expulfar os Francezes daquella enfeada , como no
feu Governo moftraremos. A fua Igreja elevada
a Cathedral no anno de mil e féis centos e fetenta
e fcis pelo Pontifice Innocencio XI. e o feu primeiro Bifpo D. Fr. Manoel Pereira , Religiofo de
S. Domingos , do Confelho Geral do Santo Officio, que depois de Sagrado, renunciou oBifpado,
e ficou fendo Secretario de Eftado e D. Jofeph
deBarros de Alarcão, fendo o fegundo na ordem
da nomeação 3 foy o primeiro, quepaífou ao Rio
a

;

Qjl

.de

•fflir

,

J^i^^^jjHi
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de Janeiro.

A Alcaidaria mor da Cidade anda nos

Illuftrifíímos Vifcondes

da Aflèca.
p 5 Sahindo pela barra da fua enfeada , e correndo a cofta para o Norte , eftá huma ponta de
pedra lançada ao niar , chamada Buumerim , e
continuando apraya meya legoa com outra ponta 5 no fim delia fe acha hum lago , que chamaó Piratininga, abundantifíimo de peixe; pelo mefmo
rumo mais adiante eftaó vários cerros, e pontas,
que vay fazendo a terra, entre os quaes fica o cerro Taypuguafíu , Atalaya de donde íè vem as Armadas 5 e fe envia noticia delias ao Rio de Janeiro 5 quando ha íbípeita , ou temor de inimigos.
Seguindo a meíma cofta mais ao Norte, ha no continente da terra diftante ao mar , pouco mais de
nieya legoa, outro lago, que tem três de comprimento, chamado Maricá, habitado dé hum Povo
de trezentos vifinhos, com duas Igrejas Curadas,
taó fértil de pefcados vários, que osvao bufcar
do Rio de Janeiro , e dos feus deftriétos.
p 6 Pelo mefmo rumo , duas legoas adiante
eftá outro lago pequeno, cujo nome hejacuné,

que

do qual ha tradição fora huma Aldeã, que alli íè fo vertera. Correndo
mais ao Norte três legoas, fica o lago Saquarema,
com duas de extenfao , e fenece além da Igreja de
Noífa Senhora de Nazareth , edificada fobre huma
Serra eminente ao mar he habitado de muita gente , abunda de infinito peixe , e tem três Engenhos
terá feifcentas braças,

;

de

aíTucar.

em que

«r

Logo

fe cria

vaó feguindo muitos lagos,
exceffiva copia de excellente fal , e
por
fe

,
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producçao fe chamao Salinas. Ultimamente outro chamado Iraruama todos os referidos lagos, e povos da jurifdicçaõ de
Cabo Frio.
9 7 Seguefelhes a Cidade de Cabo Frio , a que
efta

:

fa5 fogeitos

a qual efta

em altura

de vinte e três
grãos, inritula-fe NoíTa Senhora da AíTumpçaó;
he de grandeza proporcionada aos feus moradores, que na6 paíTaõ de quinhentos
vifinhosj tem
Igreja Parochial de boa eftrudura , hum
fermofo Convento de Religiofos do Patriarcha
S. Francifco

,

,

e outras Igrejas, e Capellas na Cidade,
e

feus deftrictos

he governada por
foldo da Fazenda Real

hum

Capitão
mor com
, fendo com
todos os feus deftridos , defde a fua
fundação,
fogeita a jurifdicçaõ do Governo do
Rio de ^Ja:

neiro.

98

Da barra defta Provincia

correndo para
o Sul ate a Ilha Grande, ulrima baliza da fua demarcação , antes de a aportarem as embarcações
dez legoas dediftanciada Cidade de S. SebaftiaÓ,
prmcipia hum pontal de área, que fe diz
Marambaya , o qual faz hum canal de feífenta braças,
nomeado Barra da Goaratiba com efta reftinga,
que tem quatorze legoas, apartada da terra
trcs,
fe vay formando dentro huma
marinha , onde
,

í

def-

emboca o caudalofo rio Goandú acabando
;

a dita

reftinga, defronte de muitas Ilhas,

que comella
correm direitas para o Sufuduefte em
que ha
,
huma larga barra com fundo para grandes nãos
, e
tao

accommodada para

as abrigar

dos ventos, que
IhechamaÓEnfeada de Abraham, fendo a ultima
deftas

w

1 2

AMERICA TORTUGUEZ A.

6

deftas Ilhas

a

,

que

fe

nomea Grande ,

tem
de com-

a qual

huma

fermoíifíima barra de três legoas
primento 5 chamada do CayruíTú, com huma pon-

que fe diz das Larangeiras.
Foy efta Provincia do Rio de Janeiro Ca5? 5?
beça de todas as da repartição do Sul , e de prefente hehum dos três Governos, em que eftá dividida aquella Região porque as enchentes de ouro ( que moderadas no principio , a vieraó depois
ta

5

í

com profufao immenfa a inundar )

attrahindo in-

numerável copia de gente de todo o
tugal,

com as

fuás fabricas,

Braíil , e

ecommercio

Por-

a fize-

rao taó opulenta , que para poder regerfe, foy precifo partirfe outro he o das Minas , de cujos defcubrimentos, edas fundações das fuás Villas, da:

remos em feu próprio lugar
o de S.Paulo.

O mais

noticia

:

o ultimo he

dos três he o do Rio de
Janeiro, pela antiguidade, magnificência, e trato politico dos feus moradores , pela íiia Cafa da
I

oo

Moeda

,

illuftre

fazendo
partes folidas torrentes de

que inceíTantemente labora

correr para todas as

,

ouro , reduzindo ao valor do cunho aquella áurea
producçaô, que, nas fuás ricas fontes naó tem mais
cunho que o pezo , e finalmente pela grandeza
do feu porto , aonde va6 numerofas Frotas todos
os annos a bufcar os géneros de todas aquellas
Praças, elevar as mercadorias , que por elles trocaó, as quaes defpachadas no Rio de Janeiro, fe
encaminhao às outras Povoações do Sul. Sao ef
tes três

Governos independentes entre

fi ,

e fó

fogeitos

ii-i

iiii
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Cabeça de todo Eftado. Efta
Província do Rio de Janeiro foy habitada de Gentios da NaçaõTamoyos, que defde o Cabo Frio
,

fenhoreavaò aquelles deftriétos.
i ôI
Província de S. Vicente eftá em aitura de vinte e quatro grãos. ElRey D. João III. a
deu com cincoenta legoas por cofta aMartim Affonfo de Soufa , que na índia tinha obrado proe-

A

zas, e exercido poftos dignos

do feu illuftrifíimo
fangue , e próprios do feu valor , que depois o
chegou ao fupremo lugar daquelle Eftado. Veyo
a fundar a fua Capitania

na qual reíídio alguns
annos, fogeitando os Gentios daquelle deftrido,
a pezar da oppoííçaõ 5 que nelles achou , fendolhe
neceífario valer de todo o feu esforço contra a
contumácia , com que lhe reíiftiaó , porque na
pofle da liberdade natural , reputavaó em menos
as vidas,

que

vencidos

em

a fogeiçaõ

,

do poder

vários encontros

,

eftranho.

Mas

e batalhas por

Martim AfFonfo, para que com mayor merecimento, e

gloria fizeíTe as fuás fundações, erigio

a Villa de S. Vicente, e a de Santos, ambas em
huma Ilha, e deixando-as eftabelecidas, e fegu-

voltou para o Reyno , de donde tornou a
paííàr à índia noanno de mil e quinhentos e qua-v
renta e dous , a fucceder a D. Eftevao da Gama
ras

,

naquelle fuperior Governo , ultimo emprego dos
noflbs mayores Capitães nasportentofas conquiA
tas

da Afia

confeguindo

em

de tantos ferviços o appetecido , e grande lugar de Confelheiro de Eftado em Portugal
,

fatisfaçaó

He

*^l

Provinm (JeS.^*
cente.

i

Í28
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-He couía digna de reflexão, queíendo

eftâ a primeira Provinda 5

que

fe

fundou na nofla

America 5 e tendo florecido opulenta em fabricas de Engenhos 5 e outras lavouras , de donde fe
proviaó naquelles princípios quaíi todas as Povoações do Braíil , deprefente naõ conferve fombras da fua grandeza , carecendo até dos veftigios

para credito da fua memoriai eque também de
Cabeça da Provincia perdeífe aVilla deS. Vicente a dignidade , que paíTou a de Santos, e agora

na Cidade de S. Paulo, chamada antes Villa
de Piratininga , naó exiftindo na primeira mais
que a Igreja Matriz com a invocação do Santo,
ehuma Capella de Santo António, pequena pela
eftá

fabrica, e grande pelos milagres, que continuamente eftá obrando em todos os que a viíitao,e

naquelles moradores, que a frequentaõ j osquaes
foraó em outro tempo muitos, e naó paíTao hoje

O

género de que nao perde oito centos viíinhos.
deo totalmente o trato, faó os toucinhos, taó extremados , que competem com os melhores de
Europa , porque fe criaó nella porcos taó grandes, que fe lhes esfoUaó aspelles para bottas, e
couros de cadeiras , em que provaó melhor que
o das vacas.
IO 3 Diftante da Villa de S. Vicente duas legoas por terrra eftá a Villa de Santos, tem Igreja Matriz com a mefma invocação, CoUegio dos
Padres da Companhia com a deS. Miguel, hum
Hofpicio dos Monges de S. Bento com adeNoffa

Senhora do Defterro , Mifericordia ,

*?lí

hum Convento
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vento dos Religiofos Capuchos de Santo António , e no lugar mais elevado da Villa huma Ermida de NoíTa Senhora de Monferrate dos próprios Monges de S. Bento. No meyo da Povoação tem ©s Religiofos do Carmo huma Igreja de
NoíTa Senhora da Graça , e fora delia ha huma
Capella de Noífa Senhora das Neves de hum morador particular , e duas dos Padres da Companhia com o titulo de S. Francifco Xavier ; tem
mais de dous mil viíinhos , Governador , e Ouvidor da proíiíFao Hteraria í fendo eftaVilla, ea de
S. Vicente abundanti filmas de tudo o precifo para fuílento

5

e regalo da vida

humana.

De todos os géneros de carnes criao cogrande em fummo grão goílofas os pefca-

104
pia

,

;

dos muitos , òs marifcos excefíivòs , e algumas
oftras de tanta grandeza, que as conchas delias
( como de madre pérola por dentro ) fervem de
pratos de mefa outras íe acharão taó portentofas, que íèrvirao de miniftraragua às mãos e ha
tradição 5 que indo viíitar efta Provincia oBifpo
da Bahia D. Pedro Leitão, em huma concha deftas lhe lavarão os pés, como embacia. Da multidão de marmellos, que em cargas innumeraveis
vaó de S. Paulo a eftas Villas , fe fazem nellas , efpecialmente na de Santos , tao perfeitas marmelj

;

deçumos, emarmellos em coníerva, que naó fó abundaó a todo o Braííl, mas cheladas, cruas,

gao

a Portugal.

moendas , que
iquias

Nos

íèus recôncavos ha algumas

fazem agua ardente de cana , redos muitos Engenhos, quetiveraó em ou-

ro tempo.

fó

<

R

Ha

,
;
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105 Ha forças

nos íèus deftriíbos baftantes
para a fua defenfa. Na barra grande de Santos,
diftante da Villa meya legoa pelo rio abaixo, tem
huma grande Fortaleza 5 fabricada com toda a regularidade em duas baterias, com muitos canhões,
e eftancias para o commodo dos Soldados, que entraó nella de preíidio todos os

tão

,

que a governa

;

na ponta de hum
fobre outro monte lhe fica

eftá pofta

;

outeiro junto ao rio

mezes tem Capi-

:

huma Ermida

de Santo Amaro. Fronteira a efta Fortaleza na parte de terra , íè principiou huma, que ainda fe acha imperfeita da outra
parte do rio eftá a Fortaleza de Santa Cruz da Itapema, de igual porte , e fabrica , com boa artilheria: na barra da Bertioga ha hum Forte de torrão
com artilheria , e commodos para os Soldados í
dentro da Villa de Santos , junto aoCollegio dos
Padres da Companhia , hum redudio com alguns
canhoens as Fortalezas tem feus próprios Capitães efta Provincia foy conquiftada aos Gentios
daNaçaóGuàynazes, que apoíTuhiaó.
106 Na própria altura da Provincia de Martim AfFònfo de Soufa , tomou feu irmão Pedro
Lopes de Soufa o outro numero de legoas das
cincoenta da fua doaça5, e fundou huma Capitania com o nome de Santo Amaro , de que he hoje
Cabeça a Villa deNofla Senhora da Conceição j
principia a fua jurifdicçaó no eftreito de Santos
onde eftá a Villa defte nome , rodeada do mar
e três legoas por cofta diftante da de S. Vicente

eminente

.,

:

:

\

•!

:

ficando as duas Capitanias tao juntas, e mifticas,

que

VM

^
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que efta viíinhança foy caufa dos muitos pleitos,
que fe moverão depois entre os fucceíTores dos
dous Donatários os Marquez es de Cafcaes , e os
Condes da Ilha , fobre as fuás demarcações 5 e pello dominio de algumas Villas, que ambas as partes allegavaõ pertencerlhes.

As que

107

comprehendem nas

jurifdic-

çóes de ambas as Capitanias para a parte

do mar 5

faó a de

S.

íe

Sebaftiaó ,

em cujo termo ha humCon-

vento deRehgiofos de Santo António adeNoffa Senhora da Conceição deltanhahem, com oui

Convento do meímo Santo S. Vicente Santos; Parati jUbatubaj Igoape, onde ha hum prodigiofo Santuário de huma Imagem de Noílb Senhor à Columna, que inceflantemente eftá obrando milagres Paranagoâ Cananéa rio de S. Francifco do Sul e a Alaguna. As Villas da Serra acima Ía5 , Jacarahi , Penhamunhangaba , Goaratinguitâ, Corutubâ, Sorocaba , Utú, Jundiahi, Paranaiba, Taubatê, Mongí, onde ha hum Convento dos Religiofos do Carmo , e a de Peritininga,
hoje Cidade de S. Paulo , e Governo geral , a quem
tro

j

;

5

;

j

;

todas ellas eftao fogeitas.

108

A Regiaó de

Paulo 5 eminente , e arrebatada ao mais alto daquelle hemisfério , a donde
fe fobe pela Íngreme, e dilatada Serra de Parananpiacaba , foy no feu principio Villa chamada Piratininga, e de prefente he Cidade do nome do gloriofo Apoftolo feu Tutelar, e hum dos três Governos, que na repartição do Sul fao entre íí independentes, e fófogeitos ao Governador daBaS.

R

ii

hia^

,
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Capitão Geral de todo o Eílado. Tem a
dade Igreja Matriz, Mifencordia , Collegio dos
Padres da Companhia , Conventos de Nofla Senhora do Monte do Carmo, de Santo António
dos Capuchos , de S. Benuo , e das Recolhidas com
a invocação de Santa Therefa. Tem mais a Igreja de Noílà Senhora doRofario dos pretos, a Ermida de Santo António , e fora da Cidade outra
Igreja de NoíTa Senhora do Jagoaré.
hia

5

He

lo^
flores

5

regaladiffimo efte Paiz de muitas

e frutas de Portugal

,

das quaes fazem

moradores diverfas confervas , e dos marmellos as mais finas marmelladas , e já de preíènte excellente jalea. Abunda de muitos géneros de
aquelles

mimofas carnes, e caças goftofiffimas5 cultiva no
íeu termo muitas quintas deliciofas tem no feu
5

m

m
'í;i-

recôncavo , e nos de algumas das fuás Villas, grandes fearas de trigo, cujo gra5 hemayor, e mais
alvo que o de Europa. Do deftrióto de S. Paulo
até o rio da Prata , habitaó os Tapuyas , os Carijós , e outras innumeraveis Nações de Gentios.
Vay efta Região continuando-fe até o
1 1 o
rio da Prata, onde temos a Nova Colónia do Sacramento, aqual efta em altura de trinta e cinco
grãos, eficaLefteOefte com a barra do dito rio,
que fe corre ao mefmo rumo , e por elle acima
na diftancia de feíTenta legoas , defronte da Cidade de Buenos Ayres. Da fua boca até a noíTa Colónia ha féis rios , dos quaes fo em três fe entra
que faó o de Santa Luzia, o da Conceição, e o do
Rofario os outros faó taõ baixos nas bocas, que
j

fó

do rio íe podem entrar,
epor efta caufa lhe chamao fecos* OPaizheextremofamente rafo , e contem a mayor campanha,
que fe acha em as duas Américas, íem arvoredo
algum, excepto pelas margens de alguns regatos
fem cabedal , nem nomej porem o clima, e o terreno fao de forma próprios para a producçao das
flores , frutos , e fementeiras de Europa , como
experimentaó os noíTos povoadores nos muitos,
edeliciofos jardins, pomares, e fearas, que tem
ío nas grandes enchentes

já

cultivado naquelle frutifero, e vafto Paiz.

Tem Igreja Matriz com a invocação do;
Santifíimo Sacramento hum Convento dos PaIII

,

Companhia, com o nome de S. FranciP
CO Xavier , huma Ermida de Santa Rita , e fora
da Praça para a parte do Norte , outra de NoíTa
Senhora do Bom SucceíTo. A Povoação com a
dres da

frequência das noíTas embarcações íeacha depreíènte muy augmentada em numero decafas, moradores, e culturas, e feria jápopulofi, fe na5 forao os repetidos cercos , que os Caílelhanos pu-*

zerao à noíTa Fortaleza > fendo

huma vez demo-

Cabos , e outra abrazada pelos no A
fos, como a feus tempos, e em feus próprios lugares irá moftrando a Hiftoria. A Fortaleza tomou a invocação , e o nome das Ilhas de S. Gabriel, que eftaó no rio fronteiras, ehuma legoa
lida pelos feus

diftantes.

He quadrada com quatro baluartes na
j

tempo da ultima guerra fe tirarão duas linhas de
communicaçao delia ao rio , fervindo efta eftra^
da cuberta , afíím para receber com mayor feguc

rança

if

íliteii
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çança os foccorros por mar,

mentar o

recinto.

como

para lhe aiig-

Tem Governador,

que rege a

Colónia 5 hum Sargento mor do preíidio , outro
da Praça , duas tropas de Cavallaria , muitos Soldados 5 boa artilheria , e eílancias capazes de recolher agente da Povoação em tempo de guerra:
o numero dos moradores entre infantes , colo-^
nos 5 e efcravos chega a duas mil peíToas.
112 Temos defcriptas as quatorze Provindas da noíTa America , defde hum grão da parte
do Norte 5 até trinta e cinco do Sul, contando-íè
nefta diftancia as mil e cincoenta e féis legoas de
cofta 5 de que eílá de poíTe o Sceptro Luíitano , e
.

naó incluindo nefte numero as enfeadas , em que
íe encurvaó as fuás prayas. Muito mais fe eftende a noíTa demarcação , lançada , e medida a linha
da divifao entre os Monarchas Portuguez , e Caf<.
telhano , pela qual chega aparte que nos toca ainda cento e fetenta legoas adiante, até a Bahia de S.
Mathias , que eftá em altura de mais de quarenta e
quatro grãos, onde íe meterão os marcos da Coroa
Portugueza. Deílas Províncias oito forao de Donatários, e íeis Realengas

i

mas hoje faóonzede

Mageílade , e três eftaõ em domínios particulares a do Porto Seguro na Cafa de Aveiro, a
de Itamaracâ na de Cafcaes , e a dos Ilheos na do
Almirante de Portugal , ifendo de mais defte numero as Capitanias de outros Donatários , que fe
incluem no corpo da noífa Região , e nos deftrid:os da meímas Províncias.
113 Nellas ha doze Cidades, íèíTenta e fete
ília

í

^:

Villasj

^
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e grandes Povoações 5

hum Arcebiípado, innumeraveis pias bautifmaes em Parochias de grandiffiquatro Bifpados, e

mos

Nas Praças , e fundações principaes ha ClaíTes de Grammatica , Humanidades
5
Filofofia, Theologia Speculativa, e Moral pardeftridos.

í

nos Conventos para osfeusReligiofos,
e geraes nos Collegios da Companhia. Delias tem
fahido osnaturaes do Braíil, naõ fó a lerem nas
mefmas Cadeiras 5 mas a occuparem outras na
ticulares

Coimbra , e a vagada Europa , oftentando o

doutifíima Univerfidade de

rem por muitas

partes

engenho,

natural

com que

tara para todas as fciencias

confummados, em

a natureza os habili-

faindo

em

muitas
ferviço do Rey, e gloria da
,

Pátria.
1

14

Naó

faõ

menos extremados os feus taguerreiro , e no exercicio bel-

no eípirito
lico 5 porque curfando as Aulas, eas campanhas,
tem dado bem a conhecer, que fó em o nome íè
diftinguem Minerva , e Palias , fazendo em todas as partes em que concorrerão, e em todos os
tempos, de ambas as faculdades relevantes provas , havendo occupado nellas authorizados lugares, e empregos grandes, pois afíim como na
Pátria lhes naó faltarão doutifíímas efcholas para
aprenderem as fciencias , lhes fobraraó theatros
marciaes para exercitarem as armas diga-o repetidas vezes oBraííl, infeftado, e acometido por
lentos

í

vários inimigos naturaes, e eíírangeiros; e

mayor

gloria

com

a Provincia de Pernambuco , GUja$
caffl-
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campanhas , pelo curío de mais de vinte e quatro annos , forao paleftras do mayor furor de
Marte.
Eftado dos cabe-

fe^oíTuernSoral
doresdanoíraÁme.
rica.

He

muito para ponderar , que tendo
chegado a noíTa Amcrica a tanta opulência, ha^^^^^^ crcfcido O numcro dos Engenhos, a cultu1 1 5

ra das canas

,

a fabrica dos tabacos , a abundância

dos couros, a copia das lavouras, emanufadluras,
as producçoes de tantos géneros ricos , e finalmente as copiofas enchentes de ouro taó fobido,
íè

achem algumas

ricas ) hoje

cafas (

em outro tempo muito

pouco poderofas , ou

quaíi exhauftas;

porque crefcendo com a multidão dos moradores o preço dos viveres , e o valor dos géneros,
de que pendem todas as fuás fabricas, o luxo, e
prodigalidade com que gaftao as fuás riquezas ^
fendo mais fáceis em difpendellas, que emadquirillas, osaccidentes do tempo , que fempre correm apoz da roda da fortuna , fao caufas , pelas
quaes fe achaó muitos com moderados bens , poucos com cabedaes exceffivos huns nao fe devem
ter por pobres , outros nao fe podem chamar opulentos, porque neíle quafi equilibrio defubílancia fe vay hoje pondo o corpo racional defta Re5

em

outro tempo
forças mais proporcionadas a fua grandeza.
\\6 Ha muy claras Familias de conhecida
Nobreza, divididas por todo o Brafih porque pofgião

,

cujos

membros

tiverao

;

to que a elle vierao fempre ( como para todas as
outras Conquiftas do Reyno ) reos punidos pela

mn\

Juftiça ,

também em todos

os tempos, convidados

da
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da grandeza deftes Paízes , paíTaraõ a habitallos
muitos fogeitos oriundos de nobilifíimas Gafas de
Portugal
e fendo ramos de generofos troncos
i

tranfplantados a efte clima, produzirão frutos de

li

continuada defcendencia , que nao degeneraó das
fuás origens, antes asacreditaó.

Dos filhos da noífa America houve hum
Biípo de Geuta , promovido a Biípo de Angra
hum Abbade de Albânia , muitas Dignidades

117

i

Lugares,epoaos
que occuparao os naturaes da noíTa Ame-=
rica.

Prebendadas , e Glauftraes hum Governador , e
Capitão Geral do Eftado do Braíil cinco que
,
em concurfo de outros Companheiros exercerão
5

}

o mefmo pofto; três Capitães Geraes do Eftado
do Maranhão dous Governadores de Pernambuco 5 quatro do Rio de Janeiro dous de Angola 5
outro de S. Thomé , e dous de Cabo Verde três
Confelheiros Ultramarinos, e outro, que teve a
mercê, epornaó poder paífar a Lisboa, naó teve o exercício doze , ou quatorze Meftres de
Campo? dous CommiíTarios da Cavallaria muitos Capitães de Cavallos , e de Infanteria
naó
contamos os que governarão as outras noífasProvincias com o pofto de Capitães mores por fe,
j

;

j

j

;.

:

rem innumeraveis.
118 Na profiíTaó das letras teve muitos Col-

í/<

Meftres , e Oppofitores na infigne Univerfidade de Coimbra , hum Defembargador do
Paço, eChanceller mor doReyno; hum Chanceller da Relação da Bahia; hum Defembargador
dos Aggravos da Supplicaçaõ de Lisboa muitos
legiaes

,

;

Miniftros de Beca nas Relações de Portugal , da
-^

S

Bahia,

\

,

mSLiLím.*-
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Bahia, e da índia outros de varas em diverfos
bancos , e Judicaturas do Reyno, e das Conquiftas.
Nos lugares eiveis 5 e politicos, muitos Juizes
dos Qrfáos , cinco Provedores da Fazenda Real
na Bahia 5 três em Pernambuco , quatro no Rio de
Janeiro, hum Vedor na índia, e muitos Alcaides
;

mores por todas as Provincias do Braíil de huns,
e outros, por naó interrompermos a Hiftoria,
callamos neíle lugar os nomes, que irão no fim
delia, por lhes naó faltarmos com a memoria.
Sahcm da noíTa America Portugueza
Numero dos na,
'""
P^ra todos os portos do Reyno, em cada hum anftuspmof
no, cem navios, humas vezes com mayor, outras com menos carga , mas fempre com tanta
que commutando a de huma com a de outra Fromilcaixas de aíTucar,
Géneros, que car- ta, carrcgao víntc e quatro
j

np

'^°'

''^^°'

de mais de

trinta arrobas cada

huma mais .de três
;

mil feixos, de íds^ e de oito , e de duas mil caras
de arroba ; dezoito mil rollos de tabaco , de oito
até dez arrobas í cem mil meyos de Tola; cinco
para féis mil couros em cabello muitos milhoens
de ouro em pó, barras, e moedas, Levaó os navios, além dos importantifíimos referidos gene;

Outros de difFereme qualidade.

dc muito preço > âmbar , balfamo, era-..
^^ ^ cacao , bahinilha , gcnglbrc , canella , algodão,
anil , óleo de copauba , madeiras de valor , pao
^os, outros

conduru, falfafraz , jacarandá, violete, vinhatico, tapinhoam , jataypeba, angelim, e cedro quatro fragatas da Coroa conduzem cada

Brafil,

:

â

anno da Bahia , e Pernambuco portentofos lenhos, admiráveis na medida, na fortaleza, e na
incor-

I
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dos quaes íe fabricao no Aríenal,
ou Ribeira das Nãos de Lisboa , foberbos Galeoens , alem dos muitos 5 que fe gaftao na defta
Cidade com ameíma fabrica de nãos, das quaes
5

tem fahido muitas

,

que

com

admiração viraó

Europa, eAíia.

120

Q^iaíi outro tanto

numero de embarca-

ç5es menores navega para a cofta daEthiopia, a
bufcar efcravos para oferviço dos Engenhos, Mi-

nas

5

e lavouras

,

carregando géneros

d?-

terra

(menos o ouro , que algum tempo levavaó , e hoje
fe lhes prohibe) algum aíTucar , e mais de cincoende tabaco, da fegunda , e terceira qualidade
gaftando-fe na terra por toda a Região
mais de féis mil , e de duas mil caixas de aífucan
121 Os direitos de todos os referidos géneros nas Alfandegas do Reyno, o rendimento do
ouro nas Minas 5 e do eftanque do tabaco emLifboa, os contratos annuaes, etriennaes por toda
a noíFa America, os dez por cento, as fenhoriagens das Gafas da Moeda , os direitos dos efcravos, que fe vao bufcar à cofta de Africa , e os daquelles , que fe defpachaõ para as Minas , importao à Fazenda Real hum coníideravel numero de
milhoens , dos quaes grande parte fe diípende na
ta mil rollos
í

noífa própria Regia5

em foldos

ordenados , côngruas , apofentadorias , mercês ordinárias, miffoens, ajudas decufto, efmolas, nãos de guarda
cofta , e fortificações luzindo em tudo a mageftade, grandeza, e liberalidade donofloAugufto
,

í

Monarcha,
Sii

HISTO-

Embarcações, que

itcaTeoVgencrot
'^"'^'''°'

r4i

HISTORIA
D A
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S U M M A R O-

C)'^

I

mitMjj;^:^tíKiaw<

_«>

^mOvernodeThomé deSoufa.
I

aTOffm?^:ggWR?8fl^t^i

Fun^

daçaõ da Cidade da Bahia. Vinda dos Religiofos da Companhia.
Governo de 2). Duarte da Cofia.

Vinda do primeiro Bifpo 2). Tedro Fernandes Sardinha : fua morte ^ e Elogio, Governo de

Mendo

Rey "D.Joaô

de Sá.
o 111.

Morte ^

e Elogio dei-

Tajja duas vezes Mendo
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do de

Sd ao Rio

àe Janeiro contra os Fran-

ambas os vence. Morte do fegundoBifpo D. TedroLeitaò\ feu Elogio. Toma ElRey Dom SebaJiiaÕ pojje da Monarchia. Manda por Governador a Z). Luiz de
cez^es

;

de

Vafconcellos.

Infelicidades daquella Frota.

Martyrto dos quarenta Religiofos da Companhia e do Venerável Tadre Ignacio de
Azevedo ; feu Elogio. Vem por Governador
Luiz de Brito de Almeida ; [eu Governo.
Morte do Governador Mendo de Sd ; feu
Elogio. Governo de Lourenço da Veiga ; fua
morte. Succedemlhe o Senado da Camera^
e o Ouvidor Geral Cofme Rangel de Macedo.
:,

Terda delRey 2). SehaJiiaÕ em Africa.
cede

re

Sue-

na Coroa o Cardeal T). Henrique. Mor-

Jem declarar

Jucceffon sOppofitores ao

Rejno. Trevalece Fiíippe oTrudente ^ Rey
de Caftella. Fundão Gafas no Brafil os Re-

Guerras dos
Hollandezes com Cajiella. Motivos delia.
Invadem as Conquijlas de Tortugah em ódio
dãCMonarchia de Hefpanha. Ruinas , que

ligiofos do

Carmo

:^

e deS. Bento.

expe-

pr>s

I

experimenta aquella Coroa por varias cau
fas. Governo de CManoel Telles Barreto,

Sua morte. Succedemlhe o Bi/po 2). yíntonio Barreiros ^ e o Trovedor mor Chriflovaô
de Barros. Governo de 2). francifco de Soufa. Fundão Gafas os Religiojos de S. Francifco. Morte do Bifpo T>. Jntonio Barreiros, Milagre de Santo António de Arguim.
Notável feculo de mil e féis centos. Governos de 'Diogo Botelho

ses ,

Z).

,

Luiz. de Soufa.

2).

Diogo de Mene-

Morte do Bifpo 2).

Confiantino Barradas ; feu Elogio. Succede
no Governo Diogo de Mendoça Furtado.

LI-
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:

r
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1
1
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Scolhida por tantas
vantes qualidades

,

e tao rele-

Bahia para

a

Cabeça doBraíil, mandou ElRey
D. Joaó III. por primeiro Governador delia 5 e Capitão Geral de todo o Eftado
a Thomé de Soufa , por nafcimento illuftre , e
y^
por prerogativas benemérito da confiança , que
fez da fua peíToa para hum Governo grande , e
novo 5 de cujos principios pendia o eftabelecimento do Dominio Portuguez na America, e a boa
direcção do Império, que vinha a fundar e nao
íè arrependeo aquelIeMonarcha da efcolha, porque as acções, e procedimentos do Governador
qualificarão a eleição. Tinha fervido em Africa,
e Afia, com tantas provas de valor noexercicio
militar, como experiências do Governo politico?

1.1

1

ThomédeSoufa,
pnmeiro Governa^«r.

í

e ío lhe faltava fazer
tro das

fiias

também

Chegou no anno de mil
,

America thea-

glorias na conquiíla dos

Gentios , e
alcançando vitorias

na inftituiçao da Republica ,
com as armas, e impondo leys
e nove

a

em huma Frota

com

os preceitos.

e quinhentos e quarenta Annodei^^^.

de cinco nãos , que con-

duziaó luzida gente, e todos os apreftos precifos
a huma grande conquiíla , e fundação.

T

Deíèm-

líllllil

1^6
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Defembarcou na Villa Velha , e reconhecido o íitio paíTou a Povoação para o em que permanece a Cidade, pelas conhecidas ventagens, que
2

5

nèlle concorriaó para aíTento da Corte defte EfFundação, c no-

me

da Cidade.

de S. Salvador, além
do que já tinha a fua enfeada de Bahia de Todos
os Santos; pafa defender dos Gentios aos novos
moradores, mandou cercalla de muros de taipa,
naó podendo com a brevidade, que era preciía,
tado. Erigio-a

com o nome

de outra matéria. Da mefma fez levantar a Igreja Matriz, o Palácio dos Governadores , a Cafa da Camera , e a Cadea , nos próprios lugares , em que depois fe fabricarão com
fumptuoíídade. Deu forma às Praças , às ruas , e
a tudo o que conduzia à fundação da Republica,
àqual trouxe Sacerdotes para Miniftros da Igreja,
ao Doutor Pedro Borges para Ouvidor Geral , e
Direélor da Juftiça , e a António Cardofo de Barros para Provedor da Fazenda Real, cuja arrecadação vinha aeftabelecer.
Villa Velha havia íido fundada mey a le3
goa diftante da Cidade para o Sul , vifmha à barra,
fabricallos

A

de alegre, e dilatada vifta, pelos grandes horizonmaritimos, quedefcobre, porém com portos
menos accommodados para as embarcações , aftes

fim por alguns recifes, que eftaó pelas fuás prayas,
como por bater nellas furiofo o mar. Hoje nem

permanecem, para darem veftigios
grandeza fó a fua memoria fe conferva

as fuás ruinas

da fua

pela tradição.

;

Todo

aquelle terreno fe acha oc-

cupado de fazendas de arvoredo

;

as fuás ribeiras

de

*Ka
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de pefcarias. He retiro agradável pela

de fabricas
frefcura

e amenidade

,

do

território

,

devotiffi-

mo com a Igreja Matriz

de NoíTa Senhora da Vidoria , com a de NoíTa Senhora da Graça , Abbadia dos Monges de S. Bento , e a de Santo António, Gafa de recreyo dos Arcebifpos da Bahia.
4 Em a nao , que trazia ao Governador , vieraó capitaneados pelo Reverendo Padre Manoel
da Nóbrega os primeiros Soldados, que vio o Bra-

da Companhia de Jefus, inclyta milicia do grande Santo Ignacio de Loyoía , cujo fagrado Inftitu-

vem

os Reiígio»

%L Safòí
""'^'^"^^°"'''

ííl

to 5 principiado poucos annos antes já caminhava
,
à conquifta de todo oMundo , pelos feus doze

Companheiros ,

Alemanha

j

em

Heípanha , França , e
Padre Simão Rodrigues

Itália,

pelo iníigne

em

Portugal , pelo gloriofo S. Francifco Xavier
na Afia , e pelos Veneráveis Padres Anchieta ^

Nóbrega ,

e da Graa

nas produzidas

no Brafil

5

plantas , que a pe-

em hum vergel novo

enchiaó a
toda a terra de fazonados frutos , dando almas
ao Ceo, triunfos à Igreja, e exemplos ao Mundo, em prova, eextenfao danoíTaFé, bufcando
o martyrio, derramando ofangue, defprezando,
,

e perdendo as vidas.

Crefcendo depois as Povoações, foraó dilatando o fervor de tal forte, que ao tempo em
que os Soldados conquiftavaó terras , ganhavaó
eftes novos guerreiros almas e ainda além do que
penetrávamos com as armas , chegavao elles com
5

j

p

eípirito, aíFervorando aos Catholicos, e

pondo-os

rias

com-

fuás diíFerenças, cathequizando aos

Gen-

Tii

t

V

Seu

gratidc

Catholico,

zelo
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Gentios, e fazendo-os deixar as fuás barbaridades 5 defendendo a huns do cativeiro , a outros
das vexações, e curando em todos as enfermidades do corpo 5 e da alma. Forao fundando muitas Gafas por todas as Gapitanías do Brafil , pene-

trando todos osGertòes, bautizando innumeraveis Aldeãs, etrazendo-as ao grémio da Igreja,
e ao trato domeftico das gentes. Varoens verdadeiramente Apoftolicos , dignos das muitas poffeíToens, que tem nefta Região, cujas rendas diCpendem religiofa , e piamente no culto das fuás
Igrejas, na fuftentaçao dos feus Religiofos , e de
infinitos

com o quotiprecifas, como

pobres , a quem foccorrem

diano mantimento

,

e outras tao

liberaes efmolas.

Pofto que Cathariíia Alvares , como Senhora dos Gentios deíla Pr ovincia , lhes ordenou
reconheceíTem por Soberano a ElRey de Portugal
na peíToa do feuGòvernador } como o poder, que
tinha fobre eftes feus bárbaros Vaílallos , nao era
tao difpotico , que baftaíTe a obrigallos em novo fenhorio a mudar de vaíTallagem , paíTando
de hum reconhecimento , que parecia decoro , a
humafogeiçao, quetinhao por jugo, foy precifo
a Thomé de Soufa introduzirlhes com as armas

6

a obediência,

achando humas vezes mais oppoíí-

çaó , outras menos reíiftencia, mas em todas grande fortuna, a qual fez tributaria do íèu valor nas
fuás emprezas,

em todo o tempo do íèu Governo,

que forao quatro annos

podem

,

por cujas horas fe íhe

contar as felicidades, a que iiaó deixarão

de

'>^

,
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de correíponder os prémios, porque ElRey o fez
íeu Vedor, cargo, que continuou no íerviço da
Rainha D. Catharina , e de feu neto ElRey D. Se-baftiaó.

7

No poRo de Governador

,

e Capitão Geral

lhe íuccedeo D. Duarte da Cofta ,

Armeiro mor,

Governo de Dom
Duarte daCofta.

que chegou à Bahia no anno de mil e quinhentos
e cincoenta e três e íèguindo os exemplos do
íèu anteceíTor no lugar, e dos íeus antepaíTados
no fangue, obrou como elles no valor, e no zelo. Continuou as conquiftas, e favoreceo as miA Armo de
j

Ibens , crefcendo

humas ,

1555.

e outras aíieguradas nas

que alcançou de muitos Gentios huns
ainda incultos , e outros depois de fogeitos , rebellados. Repartio terras pelos moradores ; humas
em fatisfaçao de íèrviços obrados naquellas emprezas, outras para augmento doEftado empeA
íbas, que as podiaó povoar, e defender dos Bárvitorias

baros.

j

,

Foy logrando

todas as fuás diípoíiçoes

com

fortuna isual à .erandeza do íèu talento , e da fua
chriílandade , poios

,

em que

exiftiaó feguros os

Só julgou penílonadas as fuás feli- Naufrágio do Bircidades com adefgraça, acontecida no tempo do Ses^sàrinhaf''"^"'
feu Governo ao Bifpo D. Pedro Fernandes Sardinha, primeiro do Braííl , e aos outros paíTageiros , que embarcados com elle para Portugal
compellidos de huma irreparável tormenta , dando à cofta a fua nao no rio de S. Francifco, foraa
mortos , e comidos pelos Bárbaros Cahetés.
8
Tinha chegado à Bahia no anno de mil e
quinhentos e cincoenta e dous , e depois de haver
goveríèus acertos.

•
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o

governado quatro

com

a lua Igreja

,

paíTava a Portu-

delRey , ou íem ella, fe ignora mas fabe-fe, que entre eile, e o Governador D. Duarte daCofta, paíTaraó em matéria de
jurifdicçao aquellas controveríias , de que coftumao reíiiltar grandes enfermidades ao corpo politico quando as cabeças naó tem as inteíligencias
taó conformes , e femelhantes como as de GeProccdía O Biípo com rigor contra alguns
DiíTenfoens entre ria6.
oGovernador, e o
j^^ moradorcs 5 ã qucm a liberdade de huma nova
conquifta tinha feito complices de alguns delidos,
que podiao emendarfe com menor calligo , em
menos prejuizo da Republica, a qual carecia de
íogeitos para íe augmentar. Defendia o Governador a regalia do poder ReaJ i puxava o Bifpo
pela juriídicçaõ da fua Dignidade, e ambos cumpriao com a fua obrigação. Porém pouco fatifgal j fe

licença

j

-)

Reyno a communicar as fuás queixas, ou (como também íe entendeo) outras matérias graves a ElRey D. Joaò IIL
feito efte Prelado, paíTava ao

,

quando lhe aconteceo o infaufto fucceíTo , que
temos referido.
9 D- Pedro Fernandes Sardinha nafceo de
Elogio de D. pede Setuval eftudou asFaculdades mayores na Univeríidade de Pariz , onde
fe achava , quando àquella Corte do Reyno de
França forao levados Catharina, e Diogo Alvares
Corrêa. Foy Clérigo do habito de S. Pedro, Vigário Geral da índia, e primeiro Biípo do Braíil,
onde em quatro annos de Paftor exerceo muitas
virtudes de Prelado. PaíFando ao Reyno , naufra-

d°f pnmeío Biípo nobrcs pajs na Villa
doBrafil.

-,

gou

WISÊ
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gou laftimofamente, íendo comido pelos Gentios
contrários à noíTa Religião, em ódio da noíTaFe,
no anno de mil e quinhentos e cincoenta e féis Annodei55é,
e piamente podemos crer fe lhe converteo a Mitra
de Biípo em laureola de Martyr. Na6 deixou na
j

terra fepulchro,

íuas cinzas 5
íito,

em que fe guardem reípeitadas as

mas tem nas

em que

noíTas attençoes depo-

eftaó vivas as fuás memorias.

o
Fez D. Duarte da Cofta muita guerra aos
Gentios deftaProvincia, e os venceo em todas,
ampliando mais o termo da Cidade, e dilatando
o feu recôncavo , com lhe ajfFugentar aquelles Bárbaros para o interior do Certaó.
todos os
I

Em

confliálos lhe foy

do

companheiro feu

filho fegun-

do feu próprio nome , a quem dava em
premio os perigos , empregando-o em capitanear
os exércitos , e pondo-o por primeiro alvo das
,

e

frechas inimigas. Para eftas emprezas foy muy
foccorrido das Armadas doReyno, que todos os

annos lhe mandava ElRey com muita gente , affim voluntária , como obrigada , huma a impulfos

do feu valor

feus degredos

,

outra

em cumprimento

"^

dos

fempre conhecendo
a defcendencia para fe defigualar da fucceíTaó da
,
;

defta fe ficou

outra.

II Em attençao dosferviços, que fizera D^
Duarte da Cofta governando o Braíil , alcançou
feu neto D. Gonçalo da Cofta , Armeiro mor,
para

e para todos os feus defcendentes

na
Província da Bahia , a mercê Real de huma Capi- Mercê de hum^
tanxa, com o titulo deCapitaes, e Governadores goTaciS'''"
íi ,

,

"'

delia.

,

I 5
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2

Contem

de terra , que ha entre
osriosParaguaíTú, ejaguaripe, correndo por elle
íeis legoas ao Certaó , e indo acabar por cima do
Aporá na Serra doGararuí porem ospoíTuhidores delia fe contentao com o titulo de Donatários
deParaguaíTú, fem fazerem Villa , em que encabeçar a juriídicçao civil, e politica daquellaCadelia.

^

pitanía,

ea tem

a porça5

dividida

em

datas a vários colo-

nos, que nellas lavraó grandes propriedades, de
que colhem groíTas rendas , pagando aos feus Donatários competentes foros. Continuava D. Duar-

daCofta no Governo do Braíil, cujas rédeas
moveo perto de cinco annos, quando no de mil
e quinhentos e cincoenta e oito lhe chegou fucte

ceííbr.

Veyo
Govcmador 5
12

a fuccederlhe

no mefmo pofto de

c Capita6 Geral , Mendo de Sá,
^"^ ^'
ta5 grande Soldado, como Catholico , em cujo taAnno(3ei558.
jgj^^Q eftavao em equilibrio osexercicios damiGoverno dcMen^'''

iri

licia

,

e do efpirito ; e fendo

em ambos admirável,

naó parecia mais Capitão , que Religiofo. Com
eftas qualidades alcançou muitas vitorias dos GenSuas acções.

tios inobedientes

j

fez íítuaç5es

,

erigio Igrejas

e novas Aldeãs para os feudatarios , defendendolhes a liberdade do cativeiro , que lhes hiao
introduzindo os moradores, primeiro pornecefíidade , depois por tyrannia. Contra efta fogeiçaó»,
e os abufos , que na laxidao da vida em alguns

Portuguezes havia , publicou gravifíímas penas,
que a occaíiaò fazia parecerem rigorofas , mas o
tempo moftrou , que forao úteis , e nao puderaó
deixar
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deixar de fer neceíTarias. Pediraõlhe os habitadores da Capitania do Efpirito Santo , foccorro
contra os Gentios rebelados , de quem recebiao
grandes hoftilidades, e temia5 mayores ruinas.

O Governador lho enviou por feu filho soccort-econi feu
13
Fernando de Sá em hum luzido exercito , que li~ ítS^^lp'
vrou aos habitadores daquella Provincia dogran- "'°^''''°'
de aperto , em que eftavao pelo cerco , em que os
tinhao os Gentios 5 e nefte auxilio confiftio afalvaçao das fuás vidas , e fazendas. Receberão a

Fernando de Sá como
tado
trou

5

do General do Ef-

a filho

do feu remédio. MoA
poucos annos muito valor , e aco-

e única eíperança

elle

em

metendo aos inimigos , lhes deu huma fámofa
batalha, em que vencendo aos Bárbaros 5 e aíTegurando aquelles moradores, perdeo ávida; defgraça , que o Governador reputou em menos,
que asconfequencias da vitoria, as quaes aíTeguravaõ do perigo a toda aquella Provincia fenda
em Mendo de Sá inferiores os impulfos da natureza às obrigações do cargo , e ficando nefta ad-

do^r^á."^'^'^"'"'

conftandadoGo.
''''"''^°''

í

verfidade taõ gloriofa a
a conftancia do pay.
1

4

memoria do

Com a fua aótividade

lor fe engrandeciaó a

Cidade

filho

,

como

experiência , e va-

,

,

Povoações, e

la-

vouras da Bahia í fe expediao as miíToens , e fe
penetravaõ os continentes, trazendo delles Gentios

,e formandolhes Aldeãs

vifinhas aos Povos,

para fe lhe frequentarem os Sacramentos e os
,
encaminharem ao trato Chriftao , e domeftico-

Porém novo

accidente obrigou ao Governador
a dei-

.

,

I
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do Eftado, por acudir aos membros delle , que careciaó de prompto remédio para evitar o mal , que ao coração ameaçava hum
inimigo eftranho, de cuja expulfaõ (em queerao
a deixar a Cabeça

evidentes os perigos) pendia a coníervaçao

,

e

augmento da Monarchia.
Como principiamos eftas conquiftas
15
com poder inferior ao que requeria tao grande
empreza , nao podendo ao mefmo tempo acudir
a tantas , e taó diílantes partes , quantas comprehcnde a noíTa vaftiffima Regiao osFrancezes,
nofk que nao fabcm perder paíTo em adiantarem a gloria da fua Naçaó, e o intereíTe do feu commercio 5 tendo noticia do defcubrimento do Novo
Mundo 5 e das íuas riquezas , enviarão a ambas
as Américas muitas nãos diíperfas , a bufcarem
aquellas utilidades , que fiavao do feu valor , e
importavao ao íèu negocio. Com ellas pelejarão
nos noíTos mares Pedro Lopes de Soufa , e Luiz
de Mello da Sylva , quando difcorriaõ por eftas
coftasj duasmeteo a pique Chriftovaõ Jaques , na
barra do rio Paraguaffú , e os achámos metidos
com os Gentios Petíguares nasProvincias da Paraíba, edeltamaracâi com osCahetés na de Pernambuco 5 e no rio de S. Francifco na de Serzipecom osTupinanbâs5 em Cabo Frio, e na en-

Francezesintroáu-

PrívinSas da
America,

VI

m

!

í

.

}

t

t

'li
t<
.M4

feada do Rio de Janeiro

com

os

Tamoyoss

e ul-

timamente os expulfámos da Ilha de S, Luiz do
Maranhão , onde commerciavaò com as muitas
e varias Nações , que habitavao aqueileEftado.
16 Havia alguns annos, que Nicolao de Villa*
gavilioUj

.

^^

;:^

oíi,

g^

.-
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liatuFd do

'

15

•

Reyno de França,

.

f

e Ca:Yal-

do Habito deS.Joaó doHofpital, bellicofo por natureza, e por Religião , vagava cdm alguns navios, àfua cufta armados, bufcandó prezas , eftimulado da cobiça , ou do valor e na ve-^
gando os mares do Braííl , furgio em Cabo Frio, Nicoiao de viik«
'''''
onde introduzido com induftria , ou aíFabilidade, BS'" '"
achou nos Gentios habitadores daquelle Porto
(hoje Cidade) boa correrpondencia , e agrado,
tratando-o como amigo, e carregandolhe os navios de pao vermelho, droga impor tantiflímaentire as Nações de Europa, e que bailara a retonipenfarlhe as deípezas da viagem , a naó fer o fim
delia ordenado a mais relevantes intereíTes, e em^
prezas. Soube ^ que os Gentios , que habítavaó a
enfeada do Rio de Janeiro , eftavao em rija , e porfiada guerra com osPortuguezes, moradores em
a Villa -de Santos , e na de S. Vicente , que então
tinha o domínio de todas -as noíTas Povoações do
leirò

j

Sul.;

'._....

,....

•

;.

.

;.

^....:-

_:

.-

"Soltou para França , e prevenindo com- Voiu
petentes forças aos impulfos , com que o feu ani- ^'"

17

para Frân.

mo

o eftimulava a emprezas grandes , e a fua ambição a nao pequenas conveniências, tornou com
aventajadô poder , e entrou naquella enfeada com Anno de
1 560;
iguaLfor tuna , promettendo aos Gentios mais útil,
e fegura amizade , que a dós Portuguezes , de cujas^ armas os defenderia com t^do o poder da NaToma, e
çaoFranceza, Forao ouvidas pelos Gentios, em \^"t ^''^''' ^"
pdio noffo, as fuás promeífas , e íendo por elles
fortifica

recebido ein firme aliança , e companhia ,

Vil

fortifi^

carão

,

WMi

15^
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carão todos os lugares em torno daquelle golfo^
com íingular conceito , e expeétaçao do valor, e

1^.

ii
III

bondade deVilla-gaylhon, de cuja difciplina, e
amizade fiavaõ a expulfaõ dos Portuguezes de toda a repartição do Sub e havia já quatro annos,
que eftava na poíTe daquella porção de terra , dominando aquelle mar na confederação dos naturaes, menos bárbaros com o feu trato, poílo que
pela fua natureza mais indómitos, que todos os
doBraíiL
quidâco do Qo18 Caufavao ao Governador Mendo de Sá ePvernador Mendo de
j-^^ j^qj-j^j^^ tao graudc cuídado , quanto era releSá.
vante a matéria delias , na debilidade de forças,
em que fe achava o Eftado para a expulfaõ de inimigos Europeos , e Francezes , práticos na milici3|
arrojados na refoluçaò , empenhados na empreza,
e unidos em apertada liga com aquelles Gentios
taò esforçados, e deftros, que eraó o terror de todas as outras Nações da America , a emulação do
nomePortuguez , e por aquella parte o freyo das
porém naó podendo Mendo de
noíTas vitorias
Sá reprimir o valor, nem perdoar a injuria , que
recebia a Naçaõ Portugueza na diílímulaçaó de
huma ofFenfa, que já tocava mais na honra, que
no intereíTe daMonarchia , determinou ir logo
contra elles com o exercito , nãos , e militar apparato , que lhe foíTe poílível ajuntar.
ip Eftavaõ a Cidade da Bahia , e o feu recôncavo faltos de tudo o que era precifo para
tanta empreza. Naó haviaó navios era pouca a
emprego da coa^
gente , por fe achar muita
5

:,i

i

m

quifta

,

LIVRO TERCEIRO.
quifta dos
fiada

,

era

Gentios

muy

cuja guerra

i

pofto qtie pordiíFerente da que agora emprendia
,

^

com aNaçaoFranceza, tao conhecidamente vale«
rófa j haviaó poucos inftrumentos próprios , e precifòs para as expugnações. Os viveres, e vitua-

naó érao proporcionados para a facção 5 porem o Governador íiipprindo tudo com a fua peí^
foa 5 com poucos Soldados , que pode levar, alguftiá gente voluntária, que oquiz feguir, os petrechos , e mantimentos , que íe acharão , três nãos
de guerra, e oito navios menores, qíie no porto
da Bahia efcolhera mais capazes defta e^j^ediçaó,
havendo maíidado avifo às Villas de S. Vicente
Ê Santos, que lhe tiveíTem prompto o foccorro de
lhas

canoas, pártio para o Rio de Janeiro, viíítando
asProvincias dosllheos. Porto Seguro, e do EP*

PaíraaoRiodeJi,
neiro»

Ni.

pirito Santo, as quaes lhe contribuirão gente, e

mantimentos»

20

Com viagem proípera aviílou Mendo de

Sá a barra do Rio de Janeiro ( cuja forma já deixamos defcripta) e tendo determinado entralla
de noite, para com improvifo , e inopinado aílaltò render as forças dos inimigos, hum accidentê

© fez mudar de refoluçao

;

porque fendo defcu-

berta a noíFa Armada pelas fuás vigias, fe tinhtó

preparado para a defenfa , e foy precifo ao Go-vernador eíperar de fora osfoccorros, que man^
dará prevenir em Santos, e S. Vicente; os quáes

chegando promptiffimos, entrou pela barra a todo o rifco das fuás liaõs , fem temer as defenfas
dos contrários é começando a bater a Ilha, que
;

l^rW«u>'J«

do

Chega com
^'^s^"»'

felií

158
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do feu Povoador tomara o nome, eeílava nataiíai

5

e militarmente fortificada 5 e defendida pelos

Gentios, eFrancezes5(pofto que Villa-gaylhon
fe achava em França) contra todo o poder das
Difficuldade

da

empreza.

forças inimigas

ganhou

terra nella:

mas parecia

ínconquiftavel pela natural muralha de penhas >
que cercava toda a fua circumvallaçaó , e reíiftia

da noíTa artilheria, que em
três fucceffivos dias naó tinhao obrado efíeito
às inceíTantes bailas

cohfideravel.
Refoluçaõ do Governador.

21

ao feu

.

Vendo o Governador Mendo de Sá , que
valor refiftia mais a natural fortaleza do

que a grande conftancia dos inimigos, difpoz 5 que a força venceíTe a natureza triunfo
raro , mas nos apertos mayores , pelos corações
íitio,

j

geherofos , e- fortes muitas vezes confeguido.
Tal foy efta refoluçaõ 5 porque enveftindo a peito defcuberto huma elevação da Ilha ,, que chamaó o íitio das Palmeiras , o ganhou , e animados
os Portuguezes

com

raõ o combate

,

taó feliz fucceíTo, profegui-v
no qual de ambas as partes fe

obravao valéntijffimas acções , filhas do esforço,
da arte 5 e da porfia nós por conquiftarmos as
terras , os inimigos por defenderem as vidas y por-^
que perdendo já as efperanças de confervarem o
dominio, osFrancezes nos feus bateis , e os Gentios nas fuás canoas fe falvaraõ , penetrando o continente daquelle Cercaõ , e deixando aos Portu;

Ganhaô osPortuguezes a viroria.

guczcs lograt as palmas de huma gloriofa vitoria;
^^ ^^jQ feguimcnto paíTámos a terra firme , e lhe
deftruímos quantas fabricas tinhaõ

,

e todas as
ílias

ir Km
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fuás lavouras

tantas 5

5

15^

'

que podiaó fuftentar

hum

cerco

22

Ganhada

a Ilha, e toda aquella

grande
folem-

enfeada , fe fizeraõ acções de graças com
ne MiíTa, a primeira 5 que naquelle íitio fe celebrou ao verdadeiro Author das vitorias, e Deos
das batalhas. Tratava o

Governador depovoar, Annodei^ói,

e guarnecer de Portuguezes todos aquelles lugares , mas foy diíTuadido defte intento com a má-

xima

de naó enfraquecer o
Eftado 5 dividindolhe as forças confelho , que fahio prejudicial 5 como logo veremos.
hm arruinando todas aquellas fortificações, e recolhenpolitica

5

e militar

,

;

Em

do àsnoíías nãos todas

armas, e artilheria dos
inimigos, como deípojos ganhados com a noíTa
vitoria , fahio a noíTa Armada para a Villa de S.
Vicente, de donde, depois de viíitadas as Povoações do Sul , voltou para a Bahia íèndo recebido ^^j^^ oCo/ema»
a Armada
nella o Governador em triunfo, e os Soldados, e ^""^
mais peiíoas daquella expedição com muitos apas

í

^«"í}

plaufos.

Mas^naõ teve a eípada muitos dias embainhada, porque chegando de ganhar efta vitoria, lhe pedirão foccorro os moradores da Capi-

23

tania dosllheos, contra os Gentios daquelle deí~

trido, que lhes tinhaõ arruinado, e deílruido tpdo o recôncavo da Villa de S. orge , obrigandoos a recolher a ella o temor c e perderem as vi
das , que ficavao

em evidente perigo pelo fitio

ri-

goroío , que lhe haviao pofto os inimigos , fendo já poucos os mantimentos, para o réfiftir mais
tempo.
'

i

,

w

160
tempo.
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Com

que pediao a occafiaó
Vayemfoccorro c 2i neceffidade, íe embarcou Mendo de Sá para
da Província
Ilheos.
os Ilheos e fó a fama do feu nome caufou àquelles Bárbaros tal terror, que levantando o íitio, fe
Triunfa, e vence auícntarao. Mas o Governador naõ fatisfeito de
aos Gentios e
J
J
r
11
a- haver remediado
gura àquelles moraa preíente oppreíláo daqueiles
dores
moradores com a retirada dos Gentios, entendendo 5 que fó os poderia fegurar com o caíligo , os
íeguio muitas legoas , fazendolhes defamparar os
íèus domicilios 5 ebufcar o interior das brenhas,
deixando as fuás lavouras , que coníervaraõ os
Portuguezes , e fizeraó eftancias com defenfas
a prefteza

;

,

alie-

«

•

para lhes

/-r»

-^

7

fe as intentaíTem recuperar

e
ficando mais dilatadas as fabricas daquella Capitania com a diftancia dos Gentios , que naó intentarão mais vingarfe das vidas , que perderão os
feus companheiros , nem reftituirfe das terras

!'ilÍ

reílftir

,

,

que largarão.
Novo motivo pa.
24 Dcntro em poucos annos foy preciíb a
' '"'"'
Mendo de Sá tornar à empr^za do Rio de Janeiempra!'*
ro porque como aos Lirios Francezes fe naõ arrancarão de todo as raízes , que tinhaó lançado
naquelle terreno , lhes foy fácil tornarem a florecer com as auras dos fóccorros de França, e em
breve tempo fe vio a planta nao fó mais crefcida,
porem mais robufta , ameaçando fuás novas for;

ças refiftencias novas às Qjjinas Portuguezas. Eftas noticias obrigarão à Sereniffima Rainha D.

Catharina, que governava oReyno, a mandar à Bahia dous Galeões com muita gente , governados
por Eílacio de Sá , fobrinho do Governador, or*
denan-

K-
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i^i

^

denando a íeú tió\ tjlè cõài o mayor podet , qíie
foíTe poffivel ajuntarfe na Bahia, enviaíTe ao fobrinho a expulfar de novo aos Francezes da enfeada do Rio de Janeiro , fenhorear a terra , e povoalla

com

^

gente Portugueza.

Tinha paíTado a vida immortal , e â me25
lhor Império, no anno de mil e quinhentos e cincoenta e fete , ElRey D. JoaÓ III. Monarcha ,
a

quem deve Portugal

a fua confervaçaõ

,

mn. deiRey
'"' "'

'

a

'"''"

gio.

o Braíil

a fua conquifta , e toda a Monarchia o feu aug-

mento de quem recebeo

a Igreja, e a Religião

j

Catholica grandes cultos

,

Povo Chriftao o

e o

mayor exemplo. Entre muitas virtudes , de que
era* dotado , refplandecia no feu taleíito a paz,
que fempre procurou confervar nos feus Reynos;
fendo a guerra , que fazia nas conquiftas, mais peintroducçaõ da noíTaFe, epor reduzir o Gentililino ao verdadeiro conhecimento , e preceitos
la

que por accrefcentar dominios ao feuSceptm: Foy taó pio , e generofo que mais vezes fe
,
inclinava a faltar com o caftigo, que com o premio admirável na efcolha dos fogeitos , a quem
encarregava as emprezas e por efta caufa fempre as confeguia. Tinha eleito no anno de mile
quinhentos e cincoenta e féis a Mendo de Sá por
Governador, e Capitão Geral defteEftado, ainda que nao veyo a elle , fenaõ no de mil e quidelia,

:

;

nhentos e cincoenta e oito ,

26

como fica

Chegou Eftacio de Sá

a

Bahia e entreordens, que lhe
j

ganao ao Governador feu tio as
trazia para o enviar àquella empreza
-

dito.

X

,

apréftou
efte

Chegou

Êftacío

^'^**^*''**-

,
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t6%

embarcações, que fe achavaó nopor-^
to fez levas de gente pelo recôncavo , e ajuntou
com os Soldados , que pode efcufar na Praça , a
Infanteria , que vinha nos Galeoens, e fornecida
a Armada de todos os apreftos , baftecida dos viefte logo as
5

veres

5

e mantimentos

,

que com a mayor

dili-

gencia íe puderaó conduzir para efta expedição^
dando a íèufobrinhoEftacio de Sá, Capitão mor

Armada, e Governador defta guerra, as
inítrucções, e ordens , que havia de feguir, os com
daquella

íèlhos íblidos, e heróicos

,

de que

íe devia apror

ordenando , e açon/èlhando como GeneParte para o Rio tal, 6 como tio , O cuviou ao Rio de Janeiro.
'^^"""''
Pofto já Eftacio de Sá naquella barra, e
^ 2^
informado do poder do inimigo , mayor que o das
iuas forças, vendo , que para o lançar da própria
cafa, em que íe tinha fortificado com mayores
defenfas, (pelo exemplo paíTado, que o fizera
prevenir novos reparos) lhe eraõ neceífarias ma^
yores preparações , e mais numero de combaten-*
vayprimeíroas. tes, eucaminhou a Armada a S. Vicente, onde
naõ experimentou menores difficuldades, por íe
naõ acharem as Villas do Sul com os viveres , e
foccorros de gente, que carecia. Porem animados
os moradores delias pelo zelo do ferviço Real , e
empenho do Capitão mor, apreílaraó hum íufficiente foccorro , importante naquella occafiaó
e mayor, com o que chegou da Capitania do Eí^
veitar ,

^

pirito Santo.
Toma
aberra.

para
'

'

o^^o

28

Com cílcs íoccorros fahio

Eftacio dc Sá

em demanda

o Capitão mor

do inimigo entrou a
í

barra,

LIVRO TERCEIRO.
barra, e

ma5

tomando

1^3

em hum íitio, que chajunto a hum penedo gran-

terra

hoje Villa Velha ,

de (que pelo que reprefenta , he chamado oPaó
deAíFucar) fe fortificou, e fez nelle eftancia, onde foy a noíTa gente acometida dos Francezes, e

Gentios 5 e fendo refiftidos com grande valor, fe
retirarão rechaçados das noíTas armas. Muitas vezes forao os noíTos aíTaltados, já pelas poderofas

Pelcjafe

com

ef»
í'"

^'''^''*

naosFrancezas, já pela innumeravel copia de canoas dos Gentios, armando ciladas para nos colher por ardil , e induftria. Porém acometendo o Capitão mor Eftacio de Sá as naosFrancezas,
fez neJlas confideravel deftroço,

com muita perda

de gente inimiga , e pouca da noíTa fendo tal o
terror, que lhes imprimio o noíTo ferro , que as
fez retirar jfugitivas, e primeiro queellas, as canoas dos Gentios , que as acompanhavaõ.
2^ Expedio o Capitão mor muitos troços de
Soldados , e aventureiros por varias Aldeãs daquelles Gentios , nas quaes achando nao vulgar
refiftencia, foy neceíFario applicar todo o valor >
porém a feu pezar ganhadas , foraò mortos , e prezos os que fe nao apreíTaraõ a fugir dos noíTos golpes. Mas pofto que experimentávamos em repetidas facções proíperos fucceíTos , fe hia alargando a guerra, que fendo oíFenfiva, de nenhum
accidente podia receber mayor damno , que da
j

dilação.
3

o

Sentia o

Governador Mendo de Sá

efta

demora , e a falta de

noticias da noíTa Armada , e

dos íèus progreíTos

porque havendo tempo que

j

Xii

fáhira

Entradas dos Pof^*'^"

AuTeSr

"^

,

1^4
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o que havia obrado que Eftacio de Sá, occupado naquella
empreza , cuidava mais de a concluir , que de informar o eftado delia. Nefta confiifao igualmenfahira da Bahia, ainda nella fenaofabia
5

te valerofo

o empenho

I

,

e impaciente fe refolveo a esforçar
com a fua peíToa , e com a fua fortu-

na, e juntando fufficiente numero de navios. Soldados, e peíToas, que o quizeraó voluntariamente acompanhar , partio para o Rio de Janeiro , cuEntra na barra na
ante vefpera de S. Se^
baftiaó

j

e

o tomou

por TuteJIar.

cntrou na ante vefpera de S. Sebaftiao , a
quem tomou logo por Padroeiro da Cidade, que
havia de edificar, e todos porTutellar, e Capija Barra

tão naquelle confliíto.
Vay neftaArma-

m

tlft"^''"^^'"

^t Ncfta Armada fc cmbarcou o Bifpo D.
Pedro Leitão, que vendo tantas ovelhas expoftas
asnaòquiz defamparar,
e como feu Paftor foy feu companheiro , fazendo elmo da Mitra, e do Bago montante para as
defender , e o eígremir contra os inimigos da Religião , e contra os do Eftado. Os Cabos , Soldaa taó evidentes perigos,

'!l

iH

dos , e Aventureiros hiaô alegres, vendo-fe afíiftidos de duas fortiffimas columnas, huma da Igreja , outra da Monarchia , entendendo , que nos
apertos da vida teriaó Capitão para os animar, e
nos trances da morte Prelado para os abfolver.
Os júbilos, que nelles íè viaó, promettiao enfaticamente os triunfos , que haviao de alcançar
annunciados na geral alegria, com que todos na^
vegavao. Já lhes tardava a hora de chegar , o final de acometer
e o fucceffo deíempenhou a
:

confiança.

Refol-

'N-

,,
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16 s

Refolveo Mendo de Sá acometer aos inimigos no próprio dia do Santo. Difpoz a forma juntafeihes o ca=
de osenveftir com oCapitaÓ môrEftacio de Sá, t::2^T;Á
que lhe levou a parte do exercito , com que efta- "' """'""
va hoftilizando aos inimigos , feftivo , e contente, de que feu tio foíTe a dar fim àquella
guerra
e alcançar o triunfo que nao podia fem elle
con,
feguir 5 ou naó julgava grande
, fe lhe faltara a
gloria, e a fama de taó illuftre Capitão. Diftribuidas as ordens , e animados os Soldados com a
pratica do General , e a benção do Bifpo , enveftiraó aos inimigos , efperando lançar daquella
vez
aos Francezes das terras da Coroa Portugueza
, e
pôr o jugo fobre a cerviz daquelles Gentios pre*
,
zados de guerreiros , e com provas de esforçados?
32

'^^

'

inimigos acérrimos dos Portuguezes , aos quaes
pertendiao expulfar de toda a Região do Sul pa,
ra que a poffuiíFem os Francezes , com quem eA
tavaó intimamente confederados, promettendo
perder as vidas em lhe darem o dominio daquelle
Paiz.

33

Acometidas pelos Portuguezes

cias contrarias , era a fua reíiftencia

as eftan-

proporciona-

A

da ao noíFo furor.
fua difciplina , aprendida
com os Francezes , e já alguns annos praticada
fazia taó difíícil

o

feu rendimento

tante a noíTa porfia. Excitados

,

como

do valor,

conf-

peleja-

vaó também os elementos o fumo , e as fettas tinhaó occupado o ar; as bailas, e o eftrondo levantavaò as ondas; tremia aterra na contingência de quem a havia de polTuir
o fogo achava
:

;

varias

E^veítem os po..
'"^""'' '"*' '""'''"

,
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16 é

em

tudo era horror:
mas fuperando a toda aquella confufao o noflo

varias matérias

Anno de

i

k62'

que arder

;

esforço , ganhámos aos inimigos todas as fuás for-

deixando mortos innumeraveis
Gentios , e muitos Francezes e os que tomámos
vivos, foraó pendurados para exemplo, e terror.
34 Logo fenhoreámos toda aenfeada; eem
profecuçaó da vitoria , penetrámos o continente
matando no alcance muitos Gentios , que formando vários corpos da fua gente, intentarão impeças

5

e eftancias

,

;

os mais fe retirarão para o interior daquelle Certaõ, aprendendo à fua cufta o
quanto lhes importava a fua quietação, e o nao

dimos o

paíTo

provocarem

j

a noífa ira

,

tao juftamente emprega-

da na fua contumácia. As terras conquiftadas fe
repartirão por moradores ricos, capazes de as cultivar, e defender j de cuja viíínhança fe davao os
inimigos por taó mal feguros , que nao oufarao
mais apparecer , retirando-fe fempre para os íitios

Morte <3o Capitão

môrEftaaodcSà.

mais diftantes , e remotos do Paiz.
Poucas vidas nos cuftou efta vitoria , po3 5
rém fahindo ferido o Capitão mor Eftacio de Sá^
falccco cm poucos dias perda, que peníionou a
^j^^.^ do triunfo , caufaudo em todos geral ma;

goa menos no Governador feu
;

tio

,

coílumado

a

defprezar eftes golpes pela faude da Pátria. Pofto que as virtudes de Eftacio de Sá , conhecidas de
todos os que o tratavao, o feu valor, teftemunha-

Reflexão fobre o
feu talento.

do por quantos ofeguiaó, a eleição da Rainha D.
CathaHua , fcita na íua peíToa para efta empreza,
e a conftancia, esforço , e difpoííçao , com que
nella

,

.

h
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:

houve^ o publicarão fogeitos de muitas
prerogativas , naó achámos delle outra noticia}
pofto que dura a ília memoria noBraíil, por cujo augmento deu ávida, começando deídeentaó
a viver por gloria na pofteridade*
5 6 Fundou logo o Governador Mendo de Sá Fundação da ci^
^"
a Cidade em lugar mais eminente porem nao tao neto.'^'' ^^" ^'
próprio, como o em que hoje permanece; deulhe o nome deS. Sebaftiaó,: a cujo patrocinio atnella íè

j

tribuiraó todosaquella vitoria ,

em que houve in-

dicios certos

(como he tradição

nella Capitão

r

conftante) fora

fendo por muitas pelToas vifto no
combate pelejar diante dos Portuguezes hum
Mancebo , tao valerofo , quanto defconhecido
que a piedade , e devoção julgou fer o gloriofo
Santo 5 ao qual haviao tomado por Protedorj
memoria , que confervou fempre aquella Cidade
nos cultos de Padroeiro , que lhe dedica.
Tendo já Mendo de Sá dado principio às
37
fabricas da nova Cidade, deixou por Governador
delia a feu fobrinho Salvador Corrêa de Sá que
,
lhe tinha merecido em todo o rigor efta eleição,
pelo maravilhofo esforço, que moftrara naquella
guerra , fendo hum dos Cabos , que tiverao mayor

^

»-^^'^
«

t

.

parte na vitoria , concorrendo na fua peíToa pr lí^
dencia, valor, edifpoííçaó para aquelle emprego.

Delle defcende a nobiliflima Familia dos
Correas e Sas do Rio de Janeiro
, que por largos^ e fucceffivos annostiveraó o Governo daquellá Província , e oçcuparaõ grandes lugares em
Africa, Afia, e Portugal, em cuja Corte exifte

F^mik

dos dor*
'"^"'^^

Pro^in^a?

,

•mmm
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a fua baronia, e primogenitura,

com o

titulo

de

Vifcondes deAíTeca.
Concluídas eftas emprezas, e alcançadas
38
vay o Governa, muitas palmas , paíTou Mendo de Sá às Villas de
dor às Villas de
Santos, por agradecer àquelles moradores o muito,
Vicente e Santos,
que tinhaó concorrido com as fazendas , e as peffoas para efta guerra. Foy recebido de todos como Fundador da liberdade, que ficava logrando a
Região do Sul ná extirpação dos inimigos , nao
S,

j

fó eílranhos

,

mas também

daquelles naturaes,

acérrimos contrários dos Portuguezes , pois com
o feu eftrago viviriao feguros das hoftilidades,
que experimentarão. Difpondo o Governador nas
e Povoações daquella repartição tudo o
que era mais conducente ao ferviço delRey , e ao

Villas

Volta para i
hia.

,

bem commum de todos ycdeixandolhes tantas
Ba- inílrucç6es , como faudades , voltou para a Bahia,
que o recebeo^ como pay , e defenfor da Pátria.

O

Bifpo, vifitadas as fuás ovelhas dos rebanhos
do Sul, tornou para a fua Igreja, onde depois de

algum tempo faleceo.
Morte, c Elogio
3^ D. Pcdro Leitão foy Clérigo do habito
t£t ^' ^^" de S. Pedro , e fegundo Bifpo do Brafil , por Bulia
do Pontifice Paulo IV. Tomou poíTe da fua Cathedral no anno de mil e quinhentos e cincoenta
e nove, para onde vinha com efta fagrada Dignidade, e a incumbência de Juiz dos Cavalleiros das
Três Ordens Militares, a paftorear eftas ovelhas,
e trazer muitas ao rebanho da Igreja diligencia
que o levou repetidas vezes por todo o feu Biípado com incanfavel zelo ^ pelo curfo de muitos
;

annos.

mfm»

;
:
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annos.

O numero

delles fenao fabe

xSg
,

nem o em

que faleceo, mas íím que teve jazigo na fua Sé,

donde

íè lhe trasladarão os oíTos para

fadio,

em

direito

,

que

Portugal

Bahia naõ devia dimittir o feu
pois fendolhe efte Prelado devedor de
a

tantas faudades,

naó era jufto

,

que

ella largaíTe

taõ eftimados penhores.

40

Salvador Corrêa de Sá, Governador da
nova Cidade do Rio de Janeiro , teve brevemente

novo o íèu valor , e difpoííçaó porque havendo chegado ao Cabo Frio
occaííaó de moftrar de
j

quatro naosFrancezas abufcar o pao Braííly foraó perfuadidas daquelles Gentios (de cuja ami-

zade pendiaó as conveniências da fua navegação)
a que os ajudaíTem contra Martim AfFonfo de
Soufa, índio notável por esforço, e amizade com
os Portuguezes, chamado antes do Bautiírno Ararigboya , ao qual levara Mendo de Sá do Eípirito
Santo com a íiia Aldeã , de que era Principal , para aguerra do Rio de Janeiro, em que nos ajudou
com a fua gente , e com muito zelo , e valor
caufa, pela qual felhe tinha dado
ra a fua habitação,
de.

huma

hum

íítio

pa-

legoa diftante da Cida-

'"

Pela barra ( fem ter ainda as defenfas neceflarias para lhes fazer oppofiçaò) entrarão as
quatro nãos Francezas, com oito lanchas , e innu-

41

meravel copia de canoas, publicando, que hiaò
contra Martim AfFonfo , a prendello , e a entregailo àquelles Gentios de Cabo Frio, aquém afíiftiaó
com o feu poder, como a feus confederados , e

Y

mof.

\
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II

inoftrando naó fer contra as noíTas armas aquella
acçaó, como fe nos naó tocara por muitos prinI

1

uj

de hum Capitão, que naó havia
incorrido no ódio daquelles Gentios por outras
caufas mais , que por haver recebido a noíTa Fé j
e permanecer conftante em a noíTa uniaó , e vaA
fallagem , obrando valerofas acçóes em prova da
cípios adefenfa

:H;!

fua fidelidade.

Logo mandou 9 Governador Salvador
Corrêa foccorro de gente a Martim AfFonfo, e

42

receando, que fe

elle foíTe

vencido, iriaó os

ini-

Cidade mal fortificada, e nos principios da fua fundação femmeyos,
para refiftir a huma invafaó de tanto apparato,
taó inopinada, como grande, mandou logo pedir às Villas de Santos , e S. Vicente , foccorros
de gente, e canoas, que ajudaífem a defender a
]Praça , a qual applicou as defenfas , que permittiraó o tempo , e a neceflidade. Deíèmbarcaraó
das oito lanchas grande quantidade de Francezes,
ç das canoas huma multidão delndios , à vifta da
Aldeã de Martim AíFonfo , e tendo por taó fegura a preza, que fuppunhaó lhes naó efcaparia das
mãos, determinarão acometello no outro dia, e
paíTar em foccego aquella noite , anticipando o
defcanço ao triunfo.
í;^.

migos triunfantes fobre

a

,.

_

43

deíla

,

Porém no mayor

^ efcuridade
fendo acometidos pelo famofo índio com

a fua gente, e

com

filencio

,

os noífos Soldados, que pou-

chegado, foraó desbadeixando muitos mortos, e

cas horas antes lhe tinhaó
<'«hhí;"
'*

ratados os inimigos

f

,

vários

1
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7

Recolhendo-fe às fuás nãos os
Francezes, e os Gentios às íuas canoas, nao deixarão de fentir continuados os golpes pelos tiros
de hum pedreiro, que fora no noflb foccorro , e
lhes lançou repetido numero de pedras, caufando grande eftrago nas vidas , e nas nãos , as quaes
tendo dado em feco, por vafar a maré, naô puderao difparar a íiia artilheria e no outro dia fahiraõ pela barra vencidos, e deftroçados, e vagando pelos noíTos mares, forao ter ao Recife de
Pernambuco, onde lhes acontecera, o que temos
referido nadefcripçao daquella Provincia.
44 Chegado depois defte conflidlo o íbccorro, que o Governador tinha mandado ir de Santos, e S. Vicente, e achando já retirados os inimigos (com generoíb fentimento de na5 haverem
tido parte na gloria do triunfo) íe refolveraó
aquelles auxiliares , que vinhaó com aníía de pelejar, a irem hoftilizar aos Gentios de Cabo Frio
nos feus próprios domicilios e louvandolhes o
Governador aquelle impulfo , os enviou ainda
mais animados com a fua approvaçaó. Chegarão
ao Cabo Frio , e nao achando já naquelle porto as
quatro nãos, viraó outra, que havia chegado de
França, poucos dias antes acometeraõ-na os noffos com as canoas de tal forma , que fe naó pode
valer da fua artilheria , e alguma que diíparou, nos
nao fez damno. Morto o feu Capitão, a rendemos
com todas as drogas, de que ainda eftava carregada , deixando aíFombr^^dos , e fugitivos todos
aquelles Gentios, noíTos acérrimos inimigos. Salvador
ii
vários defpojos.

í

j

;

Y

m
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nao à Bahia ao General íeu
tio, em oftentaçaó, emoftra daquella vitoria.
4 5 Eftas acções ih obrarão na Regência do
Cardeal D. Henrique, Infante de Portugal , (que
logo veremos Rey , transformada a Purpura Cardinalicia em Purpura Real ) a quem voluntaria-

vador Corrêa enviou

u

Regência âo Seréniffimo Cardeal

D.

Henrique.

a

mente tinha largado a adminiftraçaó doReyno,
e tutoria delRey D. Sebaftiaó (que ElRey D.
Joaó IIL feu eípoíb lhe encarregara) a Serenifííma

,

1

1

Rainha D. Catharina , naó por lhe faltar talento
para a educação do neto , e Regência da Monarchia , que com tantos acertos tinha exercido,
mas por entender, que diípunha tirarlhas o Cardeal
e entregandolhas de pfoprio moto , quiz
antes obviar o efcandalo , que aquella acção havia
de dar, que o trabalho, que até então tivera em
as manter ficando ío como teftemunhá Real das
difpofiçóes menos fervorofas de hum Principe
Ecclefiaftico , que governou o Império com o
meímo defcuido, e irreíbluçaó quando Regente,
que quando Rey.
4^ Porém tomando ElRey D. Sebaftiaó ,
Governo deiRey
D. Sebaftiaó.
pHmciro do nome, poíTe doSceptro aos quatorze annos da fua idade , no de mil e quinhentos e
Annode ^g
íeíTenta e oito , continuou o cuidado das conquiftas, e almas do Braíil, com o próprio zelo dos
íeus Auguftos Progenitores , e AnteceíTores na
Coroa, cuja Religião, e grandeza eraó os exemDota oscoiiegios plarcs das íuas acções.
Dotou os CoUegios dos
p?orogaT^annos'de Padtcs da Compauhia da Bahia, eRio de Janei;

^^H

H

i

íf

•ip-'

Governo
de Sá.

'"

'^

ro
.

com

rendas ^ e côngruas próprias da fua generoíídade
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e por efta caufa o tem por feu
Fundadora porque ainda que já havia muitos annos poíTuhiaõ Igrejas em muitas partes , e Provinroíidade Real

;

do Eftado , na5 reputavao por fundação a
Cafa fem o património. Foy prorogando a Mendo de Sá o Governo , ate o anno de mil e quinhen- Anno de
tos e fetenta , em que lhe mandou por fucceflbr
a D. Luiz de Vafconcellos naquella infaufta Frocias

570,

de cujos adverfos fucceíTos faremos laftimo-

ta,
fa

1

lembrança.

Sahio da barra de Lisboa , no referido
anno, com fete navios, entre osquaes era hum a
nao Santiago, que trazia ao Braíil ao Venerável

47

i^ç^^ç^^^

v-^hí

ç^^^^^^

iTceSShe

^^1,^;"'"^'^"^"'""

Padre Ignacio de Azevedo , da Companhia de Jefus , com trinta e nove Companheiros da mefma
Sagrada Religião conduzindo para as fuás miffoens outros mais , que vinhaó divididos pelos
í

navios daquella Frota. Mas fó ao feu Capitão, e
aos trinta e nove Soldados , que com elle fe em-

Deos decretado, em premio de
grandes, a gloria do martyrio, queren-

barcarão, tinha
ferviços

do , que naquelle náutico theatro , e naquella naval campanha ganhaíTem efte trofeo. Foy a Frota em conferva à Ilha da Madeira , onde havia de
efperar tempo opportuno para a viagem da Bahia.
^

48

Em quanto íè detinha naquelle porto, pe-

dio licença ao Governador o Capitão da nao Santiago , para ir à Ilha da Palma (huma das Canárias)
levar fazendas,

que havia de trocar por outras,

para as tranfportar ao Brafil 5 e alcançada a facul-

dade

Vay a nao Sanríago à Ilha da Palma«

,
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AMERICA PORTUGUEZA.

dade , foy demandar a Ilha mas naõ podendo chegar à Cidade 5 por lhe fer contrario o vento , lhe
foy precifo tomar hum porto, que lhe ficava diftante três dias de viagem. Nelle fahio o Padre
Ignacio de Azevedo com os íèusReligiofosj celebrarão os Officios Divinos com grande confolaça5 5 e afíiftencia daquelles vifinhos , que pia , e
generofamente lhes aíliftiraó os poucos dias, que
alli íe detiverao
mas íèndo tempo de profeguir
a viagem , fe fez a nao à vela para o porto da Cidade 5 a cuja vifta defcubriraò cinco Galeoens
Encontrão com a com QueTaques Soria , tao grande Capitão
como
Efquadra do Herege
Jaques Soria,
Hugonote (no íerviço de Joanna de la Brit , Princeza de Bearne , CondeíTa de Fox , e pertenía Rainha de Navarra , infeda da própria feita abominável) andava a coríb, bufcando prezas naquelles mares , em que fempre eraó certas.
í

m

-,

.,

Em

toda aquella herética milicia era tal
o ódio a noíTa Fé Catholica Romana , que o nao
podia encubrir, nem com o rebuço da fua ambição. Os mais eftimados deípojos eraó as vidas
dos Catholicos 5 e as tyrannias com que lhas tira-

4P

Peleja

com

eiia.

vaó 5 os feus mayores triunfos. Acometerão os
Galcocns 3L fíao Sautiago 5 e depois de huma vale^
rofa reííftencia (pofto que defigual à ventagem,
que os inimigos tinhaó em numero de navios , de
gente, e deexercicio militar) acercarão; elançandolhe dentro os mais valerofos Soldados , e

He

vencida

dos

Hereges, e cornada,

mais oufados , a renderão porém nao fem
p^^j^ fua , porque foraõ mortos no conflido muitos, com hum dos feus Cabos demayor diftinçaó.

l?iratas

j

O Ve-
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O Venerável Padre Ignacio

de Azevedo,

-

5o

como o primeiro em

lhes pregar a nofla

Fé

,

e

abominar a fua depravada feita, foy o primeiro
objeélo do íeu furor, deixando-o com cinco feridas morto 5 e a fete dos Companheiros , que MartyHo, emordo Venerável Pan
rr"
r*
mais próximos le acharão a peíioa ao íeu Pro- dre ignado de Aze^''""
vincial 5 e acabarão quaíi dos mefmos golpes , pLheirosf'''
abrindo à morte humas portas o ferro , outras a
magoa. Os trinta e dous, com aníía viva procurando a morte , foraõ condemnados a ella por Jaques
1

Soria 5 e

mandados

-^

\

lançar ao

I

mar ,

t^

-r^

huiis vivos

,

e

íèndo todos recebidos no
Ceo com quarenta laureolas triunfo , de que teve
vifao a gloriofa Madre Santa Therefa dejefusem
Heípanha, aonde florecia em milagres.
Foy Religiofo o iníígne Padre Ignacio Eiogío do padre
5 I
^^^^''^ °*
de Azevedo da Sagrada Companhia de Jefus , e ^^"^"°
hum dos mais famoíbs Capitães daquella nova
milicia, na qual íealiftou em os mais floi^idos annos da fua idade , deixando a antiga Gafa de feu
payD. Manoel de Azevedo , Commendador de S^
Martinho ^ (de que era primogénito) a feu fegundo irmão D. Francifco de Azevedo, que no ferviço da Pátria obrou com o meímo zelo , que o
outros quaíí mortos

,

í

D. Jeronymo de Azevedo nas conquiftas
da Afia, onde chegou pelos feus ferviços, e merecimentos , a fer féis annos Vice-Rey da índia , e
hum dos Heroes , que mais fouberao merecer eí^
te fuperior emprego, ainda mayor naquelle tempo 5 em que erao mais frequentes as occafioens de
oftentar o valor Portuguez^que he o primeiro

terceiro

impul-

jí'

,
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impulfo, que leva àquella Região aos Fidalgos da
primeira jerarchia do Reyno.
Foy crefcendo o efpirito do Padre IgnaS2
cio de Azevedo com a obfervancia dos exercicios, eeftatutos do feu gloriofo Patriarcha Santo
Ignacio de Loyola e em breve tempo chegou a
avultar tanto na fua difciplina, que era efcolhido
5

entre os outros Religiofos para as mais difficeis

emprezas, naófabendo negar fe aos mayores pee precifado mais da obediência , que da
rigos
vontade , exerceo em quaíi todas as Cafas, que tinhao em Portugal , os primeiros lugares. Porem
defejando empregar fe na conquifta das almas do
Braíil ( em cujas miíToens hia já fazendo muitos
progreífos, e colhendo aventajados frutos a fua
Religião) o mandou o feu Geral por Viíitador das
fundações defte Eftado , a animar aos outros
Obreiros, que com incanfavel trabalho íè empregavaõ nellas.
53 A exemplar virtude , e os cafos em que a
exerceo, foraó teftemunhos authenticos da uniaó,
com que aquella alma eftava já com Deos. Acabado o tempo da fua Viíita, foy por Procurador
deftes Collegios a Roma , fendo com agrado recebido do Pontifíce Pio V. e com efpecial amor
do Geral da Companhia , que era entaó o gloriofo S. Francifco de Bor ja , a quem communicou o
eftado das miíToens , e a falta , que havia de Religiofos para as adiantarem
e concedendolhe licença para os conduzir de todas as Cafas da Religiao
o elegeo por Provincial do Braíil , para
onde
5

.

til

j
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onde tornava com muitos Companheiros 5 quan
do experimentou o fucceíTo referido , em que fazendo o Venerável Padre Ignacio de Azevedo o
ultimo periodo

às fuás fadigas,

Pátria, para a Religião, e para

confeguio para a

oCeo,

credito,

exemplo , e gloria , nafcendo illuftre , vivendo penitente , e morrendo Martyr*
'54 Cada hum dos íeus trinta e nove Companheiros nos merecia particular

memoria

pela

íiia

grande virtude , fervorofo eípirito , e zelo da
converfaõ dos Gentios, da emenda, e perfeição
dos Catholicos , como moftraraó no tempo, que
eftiveraõ

partirem para oBraíil.

ta, para

mos

em Lisboa eíperando a monçaó
Nao

da Fro-

lhes referi-

nomes, nem fazemos década hum eípeGial idea, porque como todos eraõ imagens tiradas daquelle prototypOj commoftrarmos o original , lhes rafcunhamos as copias.
Chegada àllha da Madeira a infeliz no5 5
va dofucceflb adverfo, que teve a nao Santiago,
fe arrependeo o Governador de haver dado a licença, que fe lhe pedira e com mayor exceflb,
de ter permittido , que nella foíTe o Padre Ignacio
de Azevedo, e os feus Religiofos pela falta, que
os

j

haviao de fazer aos Obreiros da Companhia para
,
as vaftiffimas fearas da Fé naGentiHdade do Brafil.

,

5

6

Vinda

a

monçaó de proíeguir

a íiia via-

gem

para a Bahia, fahio o Governador D. Luiz
de Vafconcellos da Ilha da Madeira com ventos
favoráveis,

i

mas achou nas de Cabo Verde

Z

Parte o Governa
^^^^
dor
D. Luiz deVaf-

concãosf^r^^i'.

taõ

abraza-

^^^^g'

,
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abrazados os calores da Gofta de Guiné, que com
a mayor parte da gente enferma, chegou a aviftar terra do Braíil i mas a violenta corrente das

Deftroço

da fua

Frota

aguas (naquella Eftaçao furiofas) o levou , e a toda a fua Frota às índias de Hefpanha , de donde
voltando , forao de novo derrotados os navios,

e compellidos a tomar vários portos , chegando
fó dous a Bahia com quatorze mezes de navegação.
Morte do Governador

Mendo

desâ.

no mar o Governador
j) L^iz de Vafconcellos, da enfermidade contrahida pelos calores de Africa, e pelos difcommo-

57

V^x

ttT falccído

dos de taó prolongada , e trabalhofa viagem, mandou ElRey D. Sebaftiaõ a Luiz de Brito de Almeida por Governador , e Capitão Geral do Braíil , e chegou a Bahia do anno de mil e quinhentos e fetenta e dous,

em

que faleceo

Mendo

de

rama do

il-

Sá.

5 8

Foy Mendo de

Sá generofa

luftriffimo tronco defte appellido , taó efclareci-

em Portugal,

de que he Cabeça , e parente mayor o Marquez de Abrantes
Conde de Penaguião, eGentil-homem daCamera. Nos feus primeiros annos fe applicou ao eiP

do, como antigo

depois paíTou à profiflaó das armas , fàh indo em ambas as faculdades confummado.
valor , a piedade , e experiência , que concorriao na fua peíToa , o fizeraó objedo da attença6 delRey D.Joao o III. para lhe encarregar o

tudo das

letras;

O

Governo de hum Novo Mundo , que por dilatado, ediftante, carecia do feu grande talento, o
qual

,
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empregou todo no ferviço do Monarcha , no
amparo dos fubditos, e no augmento doBraíiI;
unindo de tal forma os preceitos Reaes com as
conveniências publicas , que a hum tempo era
minillro do Rey , e pay da Pátria ta6 zelofo da
extenfaó da Fe Catholica , que entre os Mifííonarios Euangelicos nao parecia Governador , mas
Companheiro.
qual

-,

Foy o terceiro Capitão Geral defte Eftado, cujo Governo teve quatorze annos. Faleceo Annode
5^

1572,

na Bahia no de mil e quinhentos e fetenta e dousi
tem jazigo no Cruzeiro da Igreja dos Padres da
Companhia dejerus, com epithafio, e titulo de
infigne bemfeitor do CoUegio. Deixou no Braíil defcendencia , a qual pelas inconftancias da
fortuna, fó coníèrva de taó illuftre progenitor a

memoria, e o appellido.
6 o Ao Governador Luiz de Brito de Almeida (pelas virtudes, de que era dotado , e como
exemplo dos íeus anteceíTores nefte Governo geral ) foy fácil proceder conforme a expeétaçaó
que fe tinha do feu talento. Fez varias guerras aos
Gentios proíèguio por muitas partes as conquiftas, epor todas favoreceo asmiíToens. Emprendeo os defcubrimentos das pedras preciofas, cujas noticias davaó naó pequeno brado, afíim no
Brafil próprio , como em Portugal, diligencia,
que ElRey muito lhe encomendara , à qual enviou
o Governador a Sebaftiao Fernandes Tourinho
primeiro, e depois a António Dias Adorno, de
que refultaraó os fucceíTos , que deixamos efcri;

tos.

Zii

Infor-

'11

i8o
61
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Informado ElRey D. Sebaftiâo da fertilidade, e abundância das terras, que rega, e fecunda o rio Real , cujo pao Braíil ( de que abun^daó as mattas do feu Certao ) hiaõ os Francezes
bufcar, e ajudados pelos Gentios feus confedera-

dos 5 os conduziaó àquelles portos , para o carregarem nas fuás nãos, ordenou ao Governador o
mandaíTe povoar em cuja execução enviou Luiz
de Brito de Almeida a Garcia de Ávila a fazer
5

huma Povoação

naquelle rio, que eftá

grãos, no deítriélo ,

em

onze
e juriídicçao da Provincia de

Serzipe.
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FundaçaódosRe-

íiLl^^dÍMiíe do
Carmo.

Aífentou Garcia de Ávila a Povoação,
três legoas pelo rio acima , onde foy precifo ao
Governador ir a caftigar àquelles Gentios , que
nos faziaó terrível reíiílencia , e com tanta fortuna os venceo , que prezos dous Capitães , os
mayores, que tivera a fua Naçaó, mortos huns,
e outros cativos , fez retirar aos mais para o interior daquelle continente. Depois fe paíTou a
fundação para lugar mais conveniente , e mais viíinho ao mar, onde hoje permanece.
6 3 Governou Luiz de Brito de Almeida cinco annos , e por fucceíTor lhe veyo Lourenço da
Veiga, que chegou à Bahia no de mil e quinhentos eíetenta e oito ( infaufto para toda aMonarchia Portugueza, pela infeliz batalha de Alcácer.)
No anno íègundo do íeu Governo , que íè contavao mil e quinhentos e oitenta, veyo a fazer aífen^^ neftc Eílado a Religiaó dos Profetas, filhos de
NoíTa Senhora do Carmo , e do grande Elias fun;

dafaÓ

1
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1 8

daraó a fua primeira Cafa na Villa de Santos , e
depois nas Cidades do Rio de Janeiro , da Paraíba,

da Bahia , e de Pernambuco , procedendo
das eftas partes

como filhos de tal May ,

em

to-

e de tal

Pay, e confervando nas fuás virtudes fempre vivo o fogo de Elias, e permanentes as flores do
Carmelo. Trouxerao por feu primeiro Vigário
Provincial ao Padre Fr. Domingos Freire, em cuja obediência exercitarão grandes obras do ferviço deDeos, e do bem das almas, florecendo em

''.

«I

doutrina , e letras com admiráveis efFeitos , e fan-

exemplos, por todo o Brafil, onde poíTuem
grandes propriedades , cujas rendas diípendem
tos

pia , e religiôfamente.

^4

Com

eíle fervor

e zelo Catholico tratava do augmento defte Eftado ElRey D. Sebaftiao , poílo que a fatalidade do contrario orof,

copo , em que nafcera , o andava já encaminhando a reprefentar huma tragedia, que começou nas
campanhas Africanas, para nunca acabar na magoa Portugueza. O animo intrépido , e o fer-^
vor Catholico , que no generofo peito dejfte heroíco Principe refpiravaó chammas de valor, e
de Fé , depois por falta de moderação caufaraõ o
mais laftimofo incêndio. Andava fempre arrebatado dapropenfaó das armas, ideando emprezas
militares e tanto fe abílrahia na gloria da
pofteridade , que em quanto a naó aíTegurava
com as
acções , a nao deixava com a fantafia. Contem,

plava grandes feitos de Heroes famofos , e
naó hia
com o penfamento abufcar osScipióes, ePom-

peyos

An.n,o,epenf.-

ReTeslÍReySse!
^''^''°*

rf
/

,,
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peyos a Roma 5 os Annibaes, eAfdrubaes aCarthago 5 os Filippes , e Alexandres a Macedónia
os Ciros 5 e Darios a Períia , porque na fua refpeitada Luíitania ^ nos Auguftos , e inviétos Reys
íeus Afcendentes 5 e nos feus fubditos, que lhes
ajudarão a ganhar, e.augmentar aMonarchia, tinha todos os exemplares 5 de que defejava fer copia viva.

Coníiderava a Portugal tirado do forte
poder Mauritano pelo Conde Henrique, por ElRey D. AflFonfo Henriques , pelos Reys D. San-

^5

cho I. D. AfFonfo II. e III. a defenfa do Reyno
por ElRey D. Joaó o I. as conquiftas de Africa
pelo mefmo Rey , e por feus filhos ElRey D.
Duarte 5 os Infantes D. Henrique , D. Pedro , e D.
Fernando, epor feu neto ElRey D. AfFonfo V.
as deEthiopiaporElReyD.Joaó o 11. as de Afia
por ElRey D.Manoel, e D. João o III. Olhava
para o Templo da Fama, evia nelle collocadas as
Eílatuas deites, e dos outros Monarchas Lufitanos, feus Progenitores , edos famofos Capitães
Portuguezes, feus naturaes Vaífallos parecialhe,
que de tanta gloria nenhuma parte lhe podia to:

car , fenao tiveíTe entre elles fimulacro próprio.

Vay

primeira

vez a Africa

Com

ou emulação achando-fe
fem exercito competente à empreza , nem proporcionado a Mageílade , tendo fó vinte annos
dc idade, partio a primeira vez para Africa, deí^
culpando o pouco apparato militar com que fahia dos feus Reynos , com o pretexto de ir fó a vifitar aquellas Praças. Defembarcou em Tanger

66

eíla anfia,

,

e fa-

í

mm

'^
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campanha y jimtando-fe hum
grande efquadraó de Mouros , o acometeo ElRey
com taòíifígular valor, que o fez retirar j e nao
fe achando com poder para o feguir , fe demorou
na campanha y celebrando o triunfo fem batalha,
fó por haver ficado no campo , no qual obrou
feftejos de cavallarias em que era deftriííimo e
como íe via fem meyos para emprender alguma
acçaõ heróica, que defempenhaíTe a grandeza do
valor 5 e da Mageftade , fe recolheo a Portugal
fem outro effeito, ou fruto, que o de jugar cae fahindo a correr a

,

nas

;

em Africa.

Meditava juntar huma poderofa Armada, capaz naó fó de defempenhar a fua primeira
viagem , mas de caufar àquelles Infiéis o mais
exemplar eftrago, fazendo em toda Africa amayor impreíTaõ. E fendo chegado o termo , em
que eftava deftinada a fua ruina , e a do feu Im-

6j

.

perio, lha oíFereceo a occafiaò mais cedo do que
ejle a diípunha. Viera o Africano Rey Xarife vem a Portugai
MuleyHamet, expulfo dothrono de Marrocos, ?oKa"Ls7pí
^''"''"°'
valerfe do feu poder para o introduzir nelle pro,
*^''

mettendo o que naó podia dar mas ElRey D. Sebaftiaó, que naóappetecia outros intereflès que
,
os lances , em que moftrar o feu oufado coração,
e as fuás forças naturaes, fuperiores às de todos
os Hercules daquelle feculo , abraçou efte com o
empenho, em que opunhaó o valor, e as ideas das
vitorias, e triunfos, que eíperava confeguir dos
Infiéis tendo determinado, que das fuás proezas
foíTe theatro Africa , ou por mais vifinha, ou por
j

j

mais guerreira,

Jun-

Determina EiRey

Síhí^^o^R^po:
ffiula'""^^''

,
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Juntou brevemente exercito de gente
mais luzida , que difciplinada , pofto que nos
Príncipes do feu augufto Tangue de Bragança 5 e
de Aveiro levava huma Real , poderofa j e fiel
companhia , e nos outros illuftriílimos Vafíallos
combatentes valerofos 5 mais arrojados, que advertidos principalmente aquelles 5 que podendo
defviallo defte perigo , o meterão nelle. Em fim

^8

5

com
Perde a baralha.

Anno de

1

578.

homens 5 entre os quaes fe via
a flor da nobreza do Reyno , fe foy perder aos
quatro do mez de Agofto do lamentável anno de

^^

dezoito

rp.il

^ quinhentos e fetenta e oito , na infeliz bata-

lha de Alcácer , lugar tao trifte aos Portuguezes,

comoFarfalia aos Romanos.
Eílava deftinada aquella campanha para
íèpul tura da gente Portugueza i e aífim o feu Monarcha, aquelle valor, que devera empregarem
mais dignas emprezas, que a reftituiçao de hum
Rey infiel, e a gloria , que pudera adquirir em
melhores conquiftas, que as áreas de Africa (fem

6^

dar attençao aos ameaços de tantos finaes , aos
avifos de infauftos vaticinios , e aos rogos de

muitos fubditos ) foy malograr com a fua vida
ea dos feus Vaífallos naquelle defgraçado confliâ:o ; perda , que pelo curfo de muitos annos fentio a Monarchia, ainda hoje padece a lembrança,
e fempre ha de lamentar a faudade.
70 Eílava entaò na Cafa dos Religiofos da
vifaó queteve o Companhla do Efpirito Santo o feu Venerável PaSlSíaitt": dre Jofeph de Anchieta , fegundo Apoftolo do
reprefentada em vifao eftatraquÍTe'p^deV ATfBrafíl; efendolhe
,

LIVRO TERCEIRO,

j

como fora de íi, exclamando Convento , com íntimos fuC-

gedia, fahio da Oração

do pelos lugares

piros, e copiofas lagrimas,

que

fe

perdera a ba-

computado depois pelas noticias o tempo, foy no mefmo dia, e hora, que ella fh dera.
Qiúz Deos NoíTo Senhor , que efte Servo feu foífe o primeiro , que nefta Região foubeíTe , fentiftalhai e

íe

,

e publicaíTe efta defgraça

,

affim

como

per-

mittio , que por varias partes de Europa tiveflem
alguns Santos, ejuftos a meímavifaó.

Troncada em ElRey D. Sebaftiaó a primogenitura da fucceflaó Realj e fendo já falecidos os Sereniífimos Infantes D. Luiz , D. Fernando, e D.Duarte, immediatos à Coroa, foy ella
bufcar a Cabeça do Cardeal Infante D. Henrique, succeae na coroã
também primeiro do nome entre osMonarchas"^'"^"^^'^'""'
que,
Portuguezes, que já havia governado o Reyno na
menoridade delRey D. Sebaftiaó, quando (como
temos efcrito) deixou a fua tutoria a Rainha Do
Catharina fua avó, por obviar as difcordias, que
contra o feu Real decoro haviaó de acontecer pela vontade , que o Cardeal Irffante tinha de go-

71

vernar.

72

Efte Principe , dedicado defde a fua pue^*

ao Eftado Ecclefiaftico , fe empregou nelle
çom a exemplar piedade, e zelo Chriftaó, que o
conftituiraó idéa , e prototypo dos Prelados da-

ricia

quelle feculo j e fuccedendo na

Monarchia o

fatal

anuo de mil e quinhentos e fetenta e oito, a governou quaíi dous como Prelado, mais que como

Rey, fem

lhe aproveitarem na Regência

Aa

do Rcyno

,,

i%6
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no osenfayos, que

tivera para

Sua n.tureza^e
noGo'

verno Monarchico,

dellcí

em

que fe
creara , fe achava com menos diípoíiçao para o
Governo Monarchico 3 epohtico^ da que carecia
o feu Império naquelle tempo , mais que em outro aígum, combatido de defgraças , e accidentes,
que reqíieriaó huma Cabeça de mayores experiências nas matérias de Eftado , e de menos idade
que a fua caufas das continuas irrefoluçóes , em
que fluduava o feu entendimento , fendo a mais
prejudicial aos feusVaífallos, o naó declararem
íiia vida fucceíTor ao Reyno.
73 Entre vários Príncipes , que o pertendiaõ,
fízerao a mais forçofà oppoíiçaó Filippe 11. Rey
de Caftellâ , como filho da Senhora Êmperatriz
D. Ifabel 5 e a Sereniffima Senhora D. Catharina,
Duqueza de Bragança , por fer filha do Infante
D. Duarte , ambos filhos delRey D. Manoel , e
irmãos do Cardeal Reynante. Chamava a Filippe
ofexo, e a Catharina a reprefentaçao , pela qual
a eíla Princeza pertencia a Coroa , além de ter
por efpoíb a hum Principe natural do Reyno,
defcendente dos feus Auguílos Reys , o Serenií^
fimoDuqueD.Joaõ, cujas veaserao depofito do
Real fanguePortuguez, aííim pela baronia do Senhor D. AflFonfô 5 primeiro Duque de Bragança
filho delRey D. João o I. como pela linha da Sereniffima Senhora D. Ifabel , Duqueza terceira
daquelle Real Eílado , filha do Infante D. Fernando 5 que o era delRey D. Duarte.
74 Grande conhecimento tinha o Cardeal
porque todo propenfo

perplexidade

Monarcha

a profifíaó

,

;

Perrendentes

Reyno.

ao

'

on

Rey

)

,
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claro direito da Sereniílima Senhora

Catharina

-,

D;
e fendo muito o amor que lhe mof-

mayor a fua natural perplexidade , pois Perplexidade àcu
falecendo no anno de mil e quinhentos e oitenta, mSre^era'deTfar
fem refolver a competência, deixou ao arbitrio f^iírào^arburS
trava, era

de cinco Juizes a determinação da caufaj e fendo
todos illuílriííímos , fó dous merecerão efte -ti-:
tulo , pela oppoííçaó que fizerao , a que fe naõ
elegeíTe por Senhor, Principe, que naõ foíTe na-

*^'

"'''<=°J"'^'^

do Reyno mas os três , paíTando a Ayamonte , terra de Caftella, déraó a favor do Rey
tural

i

Caftelhano a fentença
valida.
-

75

,

por muitas nuUidades in-

^

:

Com

efte titulo, e finalmente

com o das

armas, que he o direito mais feguro dos Princir
pes , (ganhada pelo grande Duque de Alva a batalha de Akantara ao Senhor D. António , filho illegitimo do Infante D. Luiz, que tumultuariamen^
te, e com pouco fequito fe tinha acclamadoRey
em Santarém) entrou no Dominio Filippe , Segun-.

Emra EiRey de

do do nome em Caftella , e Primeiro em PortugaU p^deme nlTuccef^
porque eftavaõ decretados aos Lufitanos feíTen- Portugai.^'^"°
"^^

ta annos

de cativeiro naquelle R.eyno, (como no
de Babylonia aos Hebreos, por diflPerentes pec-^.
cados de huma , e outra Naçaó.
^

7^

de feu

No Governo
filho

e neto

donovoReyFilippe,enos

também

naõ experimentarão as Conquiftas do Bratíl o cuidado
íioni que os feus Monarchas Portuguezes as tinhaó engrandecido , havendo-fe os Caftelhanos
,

,

Filippes

,

.com tanta defattençaó ao..augmento, e fegurança

Aaii

delias,

t$Í
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que mas bregoas que no anno de mil e íeis
cantos e nove aíTentou com os Hollandezes Filipa
p€ o III* de Cafteila j c IL de Portugal , nao comdelias ,

mfstíUí^èosn^s

SÊ"çS^«STs/'

,

prebendeo as noflas Coiiquiílas, deixando-as íbgeitas às invafoens dos feus inimigos, e prohibin-

do os referidos Reys a todos os íubditos Luíitanos ocómmercio, e navegação da outra America, que lhes devia íer

commua

aos de Portugal

porVaflallos, eaos doBraíil por naturaesj pofto
que pela abundância do noíToPaiz , e pelo traba-

Máximas dos Reys
Caftelhanos de en-

lho dos feus moradores, fe faziaó opulentas tCN
'O
das as noíTas Provincias.
7 Porém como neftes Principes , e com ma-

7

yor exceflb no ultimo dos três Filippes, foy máxima de eftado 5 ou dogma politico attenuarem
o Reyno, por temerem^ que os Portuguezes o reCtituiflem à Serenillima Gafa de Bragança com a
mefma força, com que lhe fora ufurpadó, tratarão de o debilitar , tirandolhe na geílte , nas ar*
tnas 5 e nos cabedaes os meyos de lhe poderem
nbm*j:eííftir
pofto que adiante o fucceíTo fahio muy
diverfo das difpoííçoes , porque as caufas , que fao

fr^-ouecerem o Rey."

no .de PortugaL

i

muito intenfas, produzem contrários
Mas em quanto nao chegava o termo

effeitos.
,

gemia

Portugal, e padeciao asConquiftas, participan^
do, como membros, daquella enfermidade, que
fentia o coração , e ficando fogeitas ao furor dos
inimigos de Cafteila, cujos golpes fefaziao nellas
mais fenfiveis pela própria debilidade, que pelo
podetieftranho.
£:
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Era entranharei o ódio

,

que contra a
Monar-

,
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18^

Monarchia deHeípanha profeíTavaõ osHolIanj
T»
n
n
clezes, e asrrovincias, que leguiao a lua voz, e
mudando de Religião, mudarão de governo ^fa•

'

•

-'

Gudindo o jugo , e a obediência de Filippe 11. Rey
Catholico 5 feu natural Senhor , como hereditário, e Soberano Conde daquelles Eftados. Teve

no anno de mil e quinhentos e feíTenta e quatro, na protecção deGuiIhermo de Nafau , Príncipe de Orange , feu Vaf*
principio a fua rebelliaó

fallo

,

continuada depois na de feu filho Maurício;

e refufcitando a conftancia , e valor de Cláudio
Civil, aquelle feu intrépido, e feroz Batavo , que
deu tanto que fazer aos Romanos defde o Impé-

de Nero Domicio, até o de Flávio Veípaíiano,
auxiliados agora , como enta5 , de muitos Prín-

rio

cipes

Alemães

,

refiftiraó apertadiífimos

,

e

me-

moráveis cercos, famofos, e experimentados exércitos, e Capitães.

Finalmente inftituiraó huma Republica,
que depois íè fez reconhecer livre em oitoProvincias unidas , formidável por muitas batalhas
terreftres, e navaes a toda a Europa: já naó ca*
hiaó no eftreito terreno , que a natureza lhes dera por domicilio, e fobjugado das fuás podero*
fas Armadas qualí todo o Oceano , confeguirao
muitas emprezas , fendo as Conquiftas da Monarchia de Heípanha todo o mayor emprego da
-

7^

fua porfia , e do feu valor. Digaõ-no Malaca
Ceilão, e outras Praças na Afia j a Bahia, e Per-

nambuco noBrafih

a

Mina, e Angola naEthio-

pia s e muitas Povoações , que fundarão nas terras

da

RebeiiiaóJosHoio domimo dos Reys de

landezes contra

1^0 AMERICA PORTUGUEZA.
da Nova Hefpanha fendo o defcuido dosReys
5

Caftelhanos a caufa de todas as noffas perdas.

Senaò era , que aqúella Monarchia hia já
cahindo, carregada do pezo da fua própria grandeza 5 pela fua dilatada extenfaó. As Provindas
Unidas , livres do íeu dominio contraílada de
inimigos a outra porção deFlandes: amotinado o
Reyno de Nápoles o Principado de Catalunha
acciamando outro Soberano perdidas numerofas
Armadas em ambos os mares duas vezes faqueada, e deftruida Cadiz pelos Inglezes outra pelos
Turcos Giblartar reftituida pelo valor dos Luíítanos a Coroa Portugueza aos Teus legitimos, ena8

Ruínas da Monar-

chm Cafielhana.

o

:

:

:

:

:

:

Monarchas e hoje alienadas as duas Sicilias, oEftado deMilaó, e o Reyno de Sardenha*
porque fó reftringidos podem confervarfe os Impérios 5 como do Romano aconfelhou Augufto
turaes

:

a íeu fucceífor Tibério

;

parecer

,

com que

de-

pois Adriano íè quiz conformar 5 fazendo derri-

que Trajano fez levantar fobre o
Danúbio , e determinando , que para o Oriente
foíTe o rio Eufrates o ultimo limite do Império,
mandando abandonar o muito , que da outra parbar a ponte

,

te delle fe tinha já conquiftado,

Anno de

I í:8 I

.

Fundação dos Re-

Kchl^sf Bent

^^

Durante o Governo de Lourenço da Veiga 5 no anno de mil e quinhentos e oitenta e hum,
fundarão Cafa na Bahia os Monges do gloriofo
PatriarchaS. Bento, com o feu Fundador , ePrel^do O Padre Fr. António Ventura e achando ainda o terreno com alguns abrolhos da Gentilidade,
i

pela fua cultura fe transformarão

em eípigas

das

fearas

,

LIVRO
fearas Euangelicas

,

iHKUHiiiu.
1^1
como já ao feti Santo Vatriar^

cba fe converterão em roías os efpinhos. Dilatarão a fua doutrina por muitas partes do Braíil^
florecendo em virtudes , e letras , com granda

aproveitamento das almas ^ e exemplo dos povos,
por cuja devoção forao augmentando as Funda-*
çóes 5 e poííuindo as muitas propriedades

,

com

que hoje fe achao 5 cujas rendas empregao no
culto Divino 3 fabricas de Templos 5 foccorro dos
pobres, emodefta fuílentaçaó dos feus Monges,
dos quaes tem numerofa , e dilatadiíEma Família.

No meímo

anno faleceõ na Bahia o Ga- Morte doCovet*
vernador, e Capitão Geral Lourenço da Veiga , -^.-Lourenço da
com muitos annos de idade, e três de Governo* Anno de ik^^
Da fua peífoa nao alcançámos individuaes notícias. Do feu talento faremos conceito pela íiia
eleição íeiído para efte emprego efcolhido por
ElRey D. Sebafliiaó , que tanto os fabia avaliar.
Como nao liaviaó ainda vias de fucceíTao (que íe
introduzirão nefte Eftado com a vinda do Governador Manoel Telles Barreto) ficarão com o
Governo geral do Brafil o Senado da Camera , e subaimiçaó do
o Ouvidor Geral Cofme Rangel de Macedo, por
nomeação do Governador , com approvaçaõ dá
Nobreza , e do Povo. Subftituirao o lugar com
muito acerto , por tempo de dous annos.
.::;8:3":
.Manoel Telles Barreto- , Governador 5 e VemManoeiTe!Capitão Geral deite Eftado, foy o primeiro, que naroEft3o,^°''"
a. elle rnandou
, como Rey de Portugal , o Prú*
dente Filippe Rey Catholico, Vinha a fuccxder

82
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'
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no Governo, etomeu asre-*
deas delle , que fe achavaõ nas mãos dos feus fubf-titutos. Tinha envelhecido no ferviço do Rey
e da Pátria , e fe achava com tanta idade , que
a Lourenço da Veiga

para encher o circulo da íiia
vida, os annos do feu Governo. Nelle hoftihzados os moradores das Capitanias da Paraíba, ede
parecia fobrarem

,

Itamaracâ pelos Gentios Pitiguares, osquaescom
os Francezes (que naquelle rio hiaó a bufcar o pao
para as fuás tintas) lhes caufavao continuos dam-

nos, recorrerão ao Capitão Geral Manoel Telles
Barreto , pedindolhe foccorro contra aquelles
inimigos.

lutcntou Manocl Tclks ir a caftigallos,
STiTam^tcí" e affegurar aquellas Provincias dos males que padeciaõí mas impedido naò fó dos annos, porem
fim dos importantes negócios , que tinha entre
Expedição a favor

84

mãos nefte Governo, onde havia íeis mezes, que
era chegado e achando-fe no porto da Bahia o
General Diogo Flores de Baldes, com a fua Armada, vinda do Eftreito de Magalhaens , refolveo , que com duas nãos de Portugal da Armada,
que trouxera (conduzida por Diogo Vas da Veij

I

ga ) foíTem eftes dous Capitães em favor daquelles moradores.
Partirão da Bahia e chegados a Pernam8 5
buco , mandou o General Diogo Flores de Baldes
;

por terra, e elle com a Armada deu fundo fora da barra , e entrando fó com huma fua
fragata, com outra nao das de Diogo Vas da Veiga 3 e com todos os bateis dos outros navios , nos
quaes
a gente

LIVRO TERCEIRO.
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quaes embarcou a gente , aviftou quatro nãos de
França, que logo queimarão os Francezes, pondo-fe

em terra com os Gentios,

e juntos, moftraraó fazer oppoííçaó ao defembarque da noíTa gente
mas naó o puderaõ impedir, e fe retirarão.
Sahiraõ osnoíTos Generaes a terra, defaíTombrando a todos os moradores daquellas Capitanias do
5

temor

em que

que experimentavaó. Chegou nefte tempo por terra muita
gente de Pernambuco, e de Itamaracâ , que vinha
em foccorro, e os Generaes levantarão hum Forte de terra, e faxina, para defenfa daquellas Provincias, no qual deixou Diogo Flores por Capiviviaó

,

e dos males

tão a Francifco Caftrejon ,

com

,

cento e cincoenta

Soldados.

Efte Capitão fe houve tao mal com Frutuofo Barbofa , a quem ElRey tinha encarregado
8

^

o Governo da Paraíba, na6 querendo reconheceilo por Governador, que lhe foy precifo retiraríe
a Pernambuco , de donde recorreo a ElRey para
,
que diípuzeíTe o que mais conveniente foffe a feu
Entre tanto foraõ varias vezes os inimigos fobre aquelle Forte, epondolhe hum dilatado cerco, cançado Francifco Caftrejon de o defender , pela muita gente , que nelle lhe matarão,
e pelo aperto em que o tinhao , o defamparou
,
retirando-fe por terra para a Capitania de Itamaracâ , em cuja jornada lhe matarão os inimigos
muitas peíToas, que o feguiaó o que fabido pelos
moradores de Pernambuco , tornando com Frutuofo Barbofa à Paraíba reftauraraó o Forte , e
ferviço.

:

;,

Bb

lho'

"W

;

1^4
ii

Morte do Gover-

S °Ma3' TeuS
Barreto.
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lho entregarão , reftituindo-o no Governo daquella Província.
87 Aos quatro annos do Governo de Matiod. Tclles

Barreto

,

no de mil
Foy o primeiro , que

faleceo na Bahia

e quinhentos e oitenta e fete.
trouxe ao Braíil as ordens das vias para as fuc^

da Gama tinha fido o
primeiro , que as levara à índia , e nos feus Governos tiverao execução; emhumíeriacafo, em
subftitutosnoGo- ambos parece myfterio.
virtude delias, entravemo.
ra5 no Governo geral do Braul D. António Barreiros, (que já deíde o anno de mil e quinhentos
e fetenta e féis tinha fuccedido na fagrada DigniceíToens

,

como D. Vafco

Em

1

'

m

dade ao Bifpo D. Pedro Leitão) e o Provedor mor
governarão
da Fazenda Chriftovao de Barros
quatro annos, até o de mil e quinhentos e noven:

ta e

hum.

FrancifcoGiraldes, Senhor da Capitania
dos Ilheos ( que feu pay Lucas Giraldes comprara
a Jeronymo de Figueiredo de Alarcão , filho de
Jorge de Figueiredo Corrêa , a quem ElRey a concedera) vinha por Governador , e Capitão Geral
8 8

do Brafil , a fiicceder a Manoel Telles Barreto
porém partindo da barra de Lisboa, e tornando a
^

recolherfe a ella

com

naò quiz
ou porque teve por

duas arribadas

profeguir a viagem do Brafil í

mao annuncio do feu Governo

,

aquelles disfavores

da navegação , ou porque os inconvenientes , que
lhe fobrevierao a fua faude, e aos intereflíes da fua
Cafa , parecerão juftificados pretextos , para ih
lhe aceitar a deixacaõ , que fez
'
.

m

do cargo.
Nelle

li
'
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Nelle fuccedeo D. Francifco de Soufa,
clariílimo por fangue, e por acções, fegundo avô

2p

Governo âe d.
^""''^'° '^^ ^°''^'°

do Marquez das Minas, que adiante veremos Governador 5 e Capitão Geral do BraíiL Chegou D.

deSoufaàBahia^noannodemil equi- Annodei59í*
nhentos e noventa e hum. Trazia a mercê do mefmo titulo de Marquez das Minas , fe fe defcobriffem as que Roberio Dias tinha hido prometter a
Francifco

a.

Foy fama muy recebida

po

que Roberio
Dias, hum dos moradores principaes, e dos mais
poderofos da Bahia , defcendente de Catharina
Alvares, tinha huma baixela, e todo o ferviçoda
fua Capella de finiííima prata , tirada em minas,
que achara nas fuás terras ella opinião fe veri,

j

ficou depois

com

de Roberio Dias,
porque fabendo fer já publica efta noticia , que
muito tempo occultara, paíTou a Madrid, eoffereceo a ElRey mais prata no Brafil , do que
Bilbao dava ferro em Bifcaya, fe lhe concedeíTe
a mercê do titulo de Marquez das Minas.
p I Na5 he jufto , que mereça confeguir os
prémios, quem nos requerimentos pede mais do
que fe lhe deve conceder. Efte titulo fe conferio
a D. Francifco de Soufa que fe achava naquella
,
Corte provido no Governo geral do Braíilí e a
Roberio Dias o lugar de Adminiftrador das minas,

com

a refoluçaô

outras promeíTas; das quaes

pouco

fa^

voltou para a Bahia na mefma occaíiaó,
em que vinha o Governador, com cuja licença fora para as fuás terras a efperallo , e a prevenir o
tisfeito

,

11

defco-

:|Í

,

'

f

W''
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defcobrimento , ou a defvanecello , e a fruftrarlhe a jornada brevemente a fez D. Francifco de
Soufa com todas as prevenções , e inftrumentos
mas Roberio
precifos para aquella diligencia
5

li

;

'.

Dias o encaminhou por rumos tao diverfos , ( havendo primeiro feito encobrir os outros) que naó
foy poffivel ao Governador , nem a toda aquella
comitiva achar raftos das minas, que tinha aííègurado.
^2 Efte engano, ou fe julgaífe commettido
na promeíTa, ou na execução, dillímulau oGo*
vernador D. Francifco de Soufa, em quanto dava
conta a ElRey , e fem duvida experimentaria Roberio Dias o merecido caftigo , íè antes de chegar
a ordem Real naó houvera falecido , deixando

d
1

^1

minas occultas , até aos feus
próprios herdeiros. Foy o Governo de D. Francifco de Soufa admirável , e pelos acertos das fuás
aquellas eíperadas

difpoíiçóes pareceo conveniente ao ferviço dei-

bem

da Republica, mandar lho contiuar por largo tempo , em que fe contarão onze

Rey,

e ao

felicillimos annos.

^3
'^^^Bui

No de mil e quinhentos

e noventa e qua-

do feu Governo, com o feu favor,
e o do Bifpo D. António Barreiros , vieraò a funtro, terceiro

h

1

dar Gafa na Bahia ( tendo-a

1
Fundação dos Re-

II

já

erigido

em Olinda,

Capital dc Pemambuco) os Religiofos Capuchos

SlSuí^'''' do gloriofo Santo Portuguez, por quem fe emularão Lisboa , e Pádua , filho do Santo Patriarcha
a quem a humildade deu a mayor cadeira , e abrio

o amor

as

mais nobres chagas. Trouxeraó por
Prela-
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Prelado ao Padre Fr. Belchior de Santa Catharina foraó continuando as fuás fundaçóes por vai

em

to-

ideas daquelles Santos prototypos,

em

rias partes deftas

das,

como

Provincias

,

florecendo

grande gloria deDeos, e beneficio das almas e
naópoíTuindo nada pelo feu inftituto, tem a pojp
fe de tudo pela fua virtude.
5

No

^4

curfo defte

nio Barreiros

tempo

faleceo

D. Antó-

que defde o anno de mil e quinhentos e fetenta e féis exercia os poderes do Bago na Bahia. Foy terceiro Bifpo do Brafil , por
Bulia do Pontifice Gregório XIII. Era Freire da
Ordem de S. Bento de Aviz , da qual tinha fido
Prior mor. A fua Pátria, e naícimento fe ignoraõ, mas nao as fuás virtudes, que exerceo em
muito ferviço de Deos , e bem das fuás ovelhas.
O anno da fua morte íè naõ fabe , e apenas fe
acha afiaa íepultura naCapellamôr da Igreja ve-

Morte do Bifpo
D. António Barrei-

,

Companhia porem
memoria o milagre, que no

lha dos Padres da

;

illufl:rou

muito a fua
feu tempo aconteceo no feu Bifpado , de que daremos
breve, mas portentofa noticia.
p$ Da Arrochella (ninho de Hereges, de que
naquelle tempo eftavaó apoderados os Câlviniftas, e outros Seítarios,

valhacouto dos feus infultos , e porto , em que recolhiaõ as fuás prezas) fahira huma Armada , naõ fó com tençaó de piratear nòs mares do Brafil, mas de invadir, e iaquear a Cidade da Bahia. Tinha tomado na cof-

de Africa a Fortaleza de Arsiuim , em cujos
J P
r»
3
n
aelpojos acharão ò fimulacro ao glonofò Santo
ta

'

\

--

1

t

'

António

Milagre de Santo
5a

Amónio de Arguiim;

;

má
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António, illuftrePoituguez, e illuftriílimo Santo 5 ao qual dando muitos golpes, lançarão ao mar,
dizendolhe por ludibrio , que os guiaíTe à Bahia
masDeos, que he admirável nos feus Santos, e
vingador das fuás injurias , os caftigou de forte
comhumatempeftade, que derrotados , e perdidos por varias partes os feus navios , aportou a
fua Capitania deftroçada , e rota à Provincia de
Serzipe , onde naó efcapando da prizao os que tinha5 efcapado do naufrágio, foraó remettidos à
Eahia para íèrem caftigados.
9 6 Porem vindo por terra daquella Provinda, conduzidos por muitos Soldados , e outros
caminhantes, que fe juntarão à companhia, (para que tiveíTe mais teftemunhas o milagre) acharão naprayadeltapoam, quatro legoas da Cida-

com os golpes do herético, efacrilego ferro
a Imagem do Santo, que tinhao lançado ao mar,

de,

muitos grãos antes de chegarem à altura da Bahia , quando lhe diíferao por zombaria , que os
guiaíTe a ella. Eftava o milagrofo íimulacro em
pé, como eíperando para os conduzir à Cidade,
em execução do que lhe tinhao pedido que os
deípachos de petições infolentes fao caftigos , co^
mo experimentarão aquelles Hereges , pois foraó
íèntenciados a morte pelo roubo , e pelo facri:

legio

;

ea

Imagem do

naes abertos

,

Santo

com

e permanentes

,

os próprios

íí-

collocada no íèu

Convento da Bahia, onde por ordem Real lhe faz
todos os annos o nobiliílimo Senado da Camera
fefta comProciíTaofolemne, como a Padroeiro.

No

,
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No

anno nono do Governo de D, Fran-^
cifco de Soufa acabou o íèculo decimo íexto
tao fecundo de portentofos Santos, como infec-

P7

tado de Hereíiarchas depravados , declarando- íe
os diabólicos monftros Luthero , Zuinglio, Melandton, Calvino, e outros Seótarios

,

contra a

verdade infallivel da noíTa Igreja Romana, eoppondo-fe à pureza Euangelica dos noífos fagrados dogmas, defenterrando vários erros de Arrio,

Neílorio^Euthiches, Prifciliano, e outros Hereges, condemnados todos em tantos Ecuménicos,
Nacionaes, eProvinciaesConcilios, ejá fepultados debaixo dos trofeos Catholicos, mas naquelle
íèculo confufamente introduzidos pelos referidos infernaes Miniílros a grandes , porém infelices, Principes de Europa, aos quaes a largueza da
nova Religião proterva , que lhes reftituhia os
bens Eccleíiaílicos , que nos íeus Eílados havia5
os íèus anteceíTores louvável , e piamente doado
às Igrejas, eMoíleiros, e os brindava com outras
conveniências de eílado, prohibidas na Religião
Catholica, os levarão, e aos feus Vaífallos , pela
larga eílrada de

huma vida

livre às prizoens eter-

nas.

98

Porem Deos noíTo Senhor

,

moílrando

àquellas defgraçadas creaturas,

que tinhao errado
a via da verdade, fez caminhar porella nomef-

mo
dos ,

feculo innumeraveis Santos

em

com prodigiofas penitencias ,

vários efta-

mortificações^

e abílinencias , fobre a esfera da poíííbilidade hu-

mana, ecom amais pontual obfervancia da doutrina

santos

,

e Here-

1'rTe^rró'nrfecuiõ

deciro

íexto.

2 00
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trina Catholica

Nomes

dos San-

'°''

Romana, fendo huns Fundadores

de novas Religioens , outros Reformadores das
antigas , dos quaes os declarados pela Igreja , e venerados nos Altares fao, na Ordem dosPatriarchás 5 S. Cactano Tiene , Santo Ignacio deLoyola 5 S. Filippe Neri , a gloriofa Madre Santa Therefa de Jeíiis na dos ConfeíTores S. Francifco Xavier, Apoftolo do Oriente 5 S.Joaó da Cruz, S.
Pedro de Alcântara , S. Carlos Borromeo , S. Luiz
Beltram na dos Penitentes S. Félix Capuchinho,
S. Joaõ de Deos , Santa Maria Magdalena de Pazzi , S.Francifco de Sales , também ConfeíTor pofto que eftes dpus últimos falecerão no pi^incipio
;

;

j

do feculo decimo fetimo.
p p Todos eftaó pelo Mundo Catholico com
o mais decente culto, em Templos, Religioens,
Aras, votos, e rogativas, com que os Chriftãos
fabem implorar a poderofa interceíTaó dos Santos. Naó numeramos os que os feguiraó naquelle

mefmo tempo, e no çurfo delle, como companheiros , ou como filhos porque a ferem Cano,

nizados, nao poderiao caber nos Catálogos , e nos
Altares, nem rezar delles a Igreja, e as fuás Religioens, tendo florecido todos

tidade,

com

osilluftres

em admirável fan-

teftemunhos deinnume-

raveis, e eftupendos milagres, e

encaminhando

mais almas aoCe^,que os feus Antipariftafes ao
Inferno.
Annoclei596.

loo

Defde o anno de mil e quinhentos e
noventa e féis, em que falecera ElRey Filippe o
Prudente 3 tinha as rédeas da Monarchia ElRey
Filippe

,
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Segundo em Portiigal. O primeiro Governador, que proveo para
Governo de DioD. DiooBrafil, foy Diogo Botelho chegou àBahia no f^de"''''''''^'"
Menezes, Gafpar de Soufa
e D.
anno de mil e féis centos e dous , e governou cin- [uiz^^de
souia
CO. Succedèolhe D. Diogo de Menezes no cargo;
^^^^q^^^^^^
e fahindo de Lisboa para o Braíil, foy arribado à
Paraíba, de donde profeguio a viagem para a Bahia, e chegou aella no anno de mil e íeis centos Anno de 1608.
e oitoj governou oEftado cinco,
loi No de mil e féis centos e treze lhe veyo Anno de 161^.
a fucceder Gafpar deSoufa, por cuja difpoíiçaó,
e ordem foraó expulfos osFrancezes da Ilha de S*
Luiz do Maranhão 5 como deixámos narrado na
Filippe Terceiro emCaftella, e

itelho

,

í

,

defcripçaódaquelleEftado; viíitou todas asPro^
vinciasdoBraíil, (zelo, de que refultou tanto ferviço ao Rey , como aos fubditos) examinando
peífoalmente tudo o que podia fer mais útil ao

augmento da Real Fazenda , fem detrimento
mas antes em beneficio dos Povos e governou
-,

quatro annos.

102

No

de mil e féis centos e dezafete lhe Annodei6i7,
fuccedeo D. Luiz deSoufa, que governou também quatro, ate o de mil e féis centos e vinte e Anno de 1621.
hum. Defte General D. Luiz deSoufa, edosfeus
anteceíTores Diogo Botelho , e D. Diogo de Menezes , também nao achámos noticias , de que fazer particular memoria; porque a tranquillidade,
em que já eftava o Brafil naquelle tempo , nao dava matéria para mais progreífos , que ir com plaufivel defcanço colhendo o fufpirado fruto das fadigas paíTadas , fem outro eíFeito, que asconve^

'

Ce

nienciasj
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niencia, que então logravaó os Governadores , e

mayores, quanto as coftumao
fazer mais feguras a paz, e o focego.
103 As miíToens crefciao com o mefmo fervor , e a menos cufto. Os Gentios indomáveis eftavaó pelo interior dosCertoens muito diftantes.
Os viíinhos eraó VaíTallos, e íèrviao mais aos noffos interelTes, que ao emprego das noíTas armas.
fortuna ainda íe moftrava a noíTo favor com
difFerente aípeóto , daquelle , com que depois a
vimos contraria 5 ièndo Diogo de Mendoça Fur^
tado o primeiro General , que a experimentou
adverfa, como em feu, enoíTo damno moftrará
osíiibditos, tanto

I

A

a Hiftoria.
1

04

mayor de faltarem muir
he, porque tomando osHollandezes

Porem

tas noticias

a caufa

queimarão os Archivos da
Secretaria daCamera, da Vedoria, e outros Cartórios e muitos annos depois da fua reftauraçao,
fe forao ordenando por tradições as memorias de
alguns eftatutos, com que nos íèus principios fe
formara a Republica ; mas perecerão as dos faâosj que podiaó fervir para a narração da Hiítoria , porque fe attendia mais às conveniências
prefentes , que à gloria da pofteridade i a qual
fempre deíprezaõ osPortuguezes, ainda quando
obraõ acções mais beneméritas da fama. Eftes
defcuidos nos obrigaó a fer fuccintos na expref-*
a

Cidade da Bahia

,

í

faõ dos íucceflbs antigos

do

Braííl, pela confufa

luz 5 que nolos difpenfa.

105

No

fegundo anno do Governo de D.
Luiz

m
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Luiz de Soufa paíTou
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melhor vida na Bahia D.
Conílantino Barradas , quarto Bifpo do Braíil , Morte e Eidgid
Pontifícia Dignidade , de que tomou poíTe por LSas^^f""
quarto
^'"^'
^'^^"
Bulia do Papa Clemente VIII. no anno de mil e
féis centos e dezoito* Foy Clérigo do habito de
S.Pedro, Collegial de S.Paulo, e Lente deTheologia na Univerfidade de Coimbra. Governou
à

,

'^^

•

com

grandes acertos a fua Igreja , e com incançavel zelo folicitou o bem das íiias ovelhas, paftoreando-as dezoito annos. Eftá fepultado na Ca-

mor

dos ReHgiofos Capuchos de Santo António da Cidade da Bahia, deixando das fuás virtudes íàudofa lembrança.
pella

106
no

geral

nada

Succedeo a D* Luiz de Soufa no Gover-

do

Braíil (cuja

fama era

já

proporcio-

grandeza, florecendo na paz opulento , e fendo theatro , aonde a fortuna triunfava
daenveja, e tinha ospaíTos cortados à emulação)
Diogo de Mendoça Furtado, para fer teftemunha
dá volta da fua roda , a qual por muitos annôs a
à fua

noífo favor havia pofto

hum

cravo.

Chegou

à

Bahia no anno de mil e féis centos e vinte e dous.

Ce li
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os

Houanaez.es

huma

no-

Companhia ^ com titulo de Occidental , para invadirem as
(Sonquijias de ambas as Américas. Sabe a fua poderofa Armada em duas
Efquadras dividida , huma navega para as
índias de Cajiella:, outra para o Brafil. Chega efia à vifia da Fortaleza dó Morroycur
"va

I

;,sy^A^WíW^s^^wv^v^'^

\.

p

zp6
jo Capitão faz> avifo ã Bahia. T^revine-fe
Diogo de Mendofa Furtado ^ Governador ^

Geral do EJiado para adejenfa.
"Defembarcao os inimigos. T^oem cerco ã
Cidade. 7)efendemna com brio no primeiro
e Capitão

^^

mas

a dejamparaõ. Os contrários a tomao. Trendem ao
Governador. JuntaS->fe os 'Portuguez.es na
campanha para lhe impedirem os progrefajfalto os moradores*^

\h\

logo

fos por terra y debaixo da condu&a do Bifpo
T).

Marcos Teixeira.

querque ^ Governador de T^ernambuco , nomeado nas vias ^ epor outra Trovijaô Realj

VIPÍ"

Capitão Geral do
im
i

!i

i

Bra/i

l.

Manda

de "Per-

nambuco a Francifco Nunes Marinho d Eça
a tomar o Governo ^ que exercia o Bijpo.

Morte 5
i<.

Mathias de Albu»

e Elogio dejte "Prelado.

Vem emjoc-

da Bahia as Armadas de Cafieila ^ e
Portugal. Reflauraô a Cidade 5 e voltao
para a Pátria. Fica governando o Eftado
2). Francifco de Moura. Succeàelhe "Diogo
Luiz de Oliveira. Nãos de Hollanda Ja-^
siem grandes eftragospelo Brafil. Recolhemcorro
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fe:, e voltao

com mayor poder fobre Pernam-

Tomaõ toda aquella Captada ; de
donde vem o Conde JoaS Maurício de Nafaufttiar a Bahia. T)efende'a o Conde de
Banholo y a quem entrega voluntariamente
Tedro da Syha o Governo da Traça ^ e da
guerra. Levanta Nafau o cerco ^ e torna
buco.

ii

-

I' !,>(•.

paraTernambuco.
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que naquelle
tempo contra a Monarchia de
Heípanha concitavaõ os Hollandezes, fazendo íinaes em outras partes" 5 vieraó a cahir os rayos no Brafil.
As altas ondas , que levanta enfurecido o mar^
nao caufaõ a ruina onde ameaçaõ , fenaõ onde
batem. As armas, que naquella occaíiao feeftavao forjando nas ofiicinas Belgicas , faziaó perto a pontaria 5 e vinhaó a dar longe os golpes.
Achava-fe a Companhia Oriental , formada no&
íèus Eftados , abundante em cabedaes , com a natempeftade

,

vegação, e Conquiftas das noíTas Praças da Aíiaj
e agora fe animavao a invadir, e conquiftar outras em ambas as Américas, formando para efta
nova empreza , nova Companhia com o nome de
^-^

'

1

1

Occidental ,

mos

-IJ
nao íem contrariedade
n

-^

rv

1

mtereíiados

^

^

,

/•

entre os mel-

-"

1

dos quaes votarão alguns nao

terem poder para fuftentar tantas Armadas em
Regioens taó diftantes.
2
Diziaõ , que de fe emprenderem outras
conquiftas, íèíeguia o faltar às primeiras com as
nãos, e foccorros precifos a confervaçaõ

mento

delias

i

que

as fuás forças juntas

permanecer triunfantes

,

,

e aug-

podiaó

e defunidas, fer desba-

Dd

ratadasi

Formaô os hoiCompanhia

landezes

contra
ocddentai
ambas as Américas.

Previnem podero^**'""'^'^*'
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iío
ratadas í

mas

pelos votos contrários foy vencida

a razaó da cobiça

,

lifongeada da fortuna moftra:

vaó, que osmayores intereíTes, que podiaõ confeguir, tinhaó noBraíil, e na nova Hefpanha e
que em ambas eftas Regioens do Novo Mundo,
taó opulento , e rico , dariaó a Filippe Rey Cathòlico, Monarcha de tanto Império (cujo poder lhes era íempre formidável) os golpes, com
que mais o podiaõ arruinar.
5

Fazem

varias prc<

vençóesi

Tomada

3

efta reíòluçaõ

,

mandarão preve-

por todos os íèus portos, fazer gente
nas fuasProvincias, e conduzir alguma de Ale-r
manha, e de outras Nações, juntando todos os
apreftos, de que carecia huma acçaó , taó importante aos intereíTes de fua Companhia, como ao
credito , e íegurança de fua Republica 5 de cuja
induftria , e valor já fe fazia nàó vulgar conceito,
nir navios

affim pelas

íiias

diípoíições

,

como

pelas fuás vi-

tendo confeguido de Filippe III. huma
tregoa de dez annos, no de mil e féis centos e nove , taõ honrada para os feus Eftados , como indecorofa para Caftella; pois fobre fer capitulada, como entre iguaes, levarão de ventagem o
torias

,

ficarem expoftas aos íèus progreíTos, einvaíbens
a America, eAíía, quenella naõ foraõ incluidas.

4

Tanto apparato de prevenções (pofto que

fe difpunha

com

para fe lhe
encubrir os fins) naõ pode fer taó occulto, que o

~A muita
coftuma às
defcubrir
lios.

os

cautela

vezes
fegre-

vários pretextos

,

naõ publicaífe a grandeza delle , e o mefmo íegredo , com que íe obrava fendo muitas vezes
a nimia cautela o mayor pregaó das acções, in:

ferindo-

^m

)
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ferindo-fe delia mais

do que

211

fe diíTenha nas

em-

davaó as fuás preparações
cuidado a muitas partes de Europa , menos a Hefpanha , que empregada nos agrados , e cultos de
novoPrincipe, gaftava o tempo emfauftos, feftejos, galas , e outros divertimentos de Palácio,
e de Corte, fem attençao àdefenfa das Conquiftas 5 que tinha deixado fogeitas aos golpes dos
feus inimigos , tanto mais ambiciofos , quanto

Por

prezas.

efta caufa

mais indomáveis.
Achava-fe com a poíTe , e Governo de
5
dous Mundos, defde o anno de mil e féis centos
Filippe Quarto em Caftele vinte e hum , ElRey
^
.

-'

-^

-^

la, e

Terceiro

em Portugal

1

,

a

•

f*

•

quem a lilonja, ou

que fobre o titulo de Catholico
(que tanto prezarão os Reys feus anteceífores
tomaíTe o de Grande , ao mefmo tempo em que
por vários cafos adverfos a grandeza , que accrefcentava ao feu nome , hia perdendo a fua Monarchia com fentimento contrario ao de Oítaviano Augufto , que entrando no dominio de
quaíi todo o âmbito da terra , nao quiz que lhe
chamaíFem Senhor. Porem ao Real animo ^de
Filippe pareciaó curtas as mayores oftentações
de império, e com amefma fantafia nao fuppua vaidade fez

,

5

:

que haveria quem deífe golpe penetrante
nos feus dominios, fenao quando elles já os fentiao no coração.
6 Era efte Monarcha taó altivo , que vangloriofo das forças próprias , nao receava as
alheas o feu valor era igual ao defprezo, que fa-

nha

,

j

Ddii

ziíi

EiReyFiUppeiv.
Governo da

^^^^ °

Monarchia.

,
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2.11

zia de feus inimigos

naò punha o cuidado no
governo do feu Império , porque imaginava que

o

fervia a fortuna,

;

íèm

advertir, que por

menos

defattençóes de alguns Prmcipes , lhe negarão a
obediência os VaíTallos ; e que o mefmo Hercules fora

expulfo da companhia dos Argonautas
que na celebre nao Argos hiao à empreza do Vellocino, porque empregado em outras idéas , naò
acodia ao minifterio da navegação.
Seu grande
, ou aiu

cuido

deffan-

tafia

ou
7
/'1-''.it

nha

.

•

Dcfta fantafia

defte total defcuido
relultarao as repetidas perdas, que fentia Hefpa,

5

pofto que D. Gafpar de GufmaÓ , Conde
Duque de Olivares, feu portentofo Valido, eprimeiro Miniftro , procuraíTe diminuir o conceito
delias, pelo naõ divertir das branduras do ócio,
dntroduzindolhe fó os cuidados, e exercicios pro^
prios de huma idade verde , em que fundava o
feu
valimento. Tal he a cegueira dos VaíTallos , apo^
derados da graça dos Principes que os na5 dei,
xa ver o perigo próprio, o doRey, eo daMoí

narchia ; e tao tyranna he com a grandeza a lifoiv
ja, que pelo caminho do applaufo lhe
introduz

a ruina.
Efta guerra dos Hollandezes no Brafil aiv
da diffufamente narrada na Nova Luíitania no
8

,

CaftriotoLuíitano, e ultimamente tocada no Portugal Reftaurado (hum dosmayoresaíTumptos,
,
e

huma

das melhores Hiftorias da Naçaó Portugueza, efcrita pela excellentillíma penna deAu-

thor por muitos titulos grande
que introduz
,
todos os fucceíTos da Monarchia com tal erudiçao.

,
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Çao, clareza, e individuação,
ra de cada

hum) por

como íe

215
fó efcreve-*

efta caufa a relataremos

íiic--*^

cintamente, tomando delia fó ofioprecifo para
a tea danoflaHiftoria.
Eftava a Bahia no defcuido, e grandeza,
que coftumaó refultar da longa paz> porque ten-

9

Eíiadoemquefe
com^^as

Ls^^ue-

do os Portuguezes conquiftado aos Gentios as^uViogra^
terras, que já a conftituíao hum Empório gran-.

^

^'^

de , tratavao de as cultivar com mayor jaftancia
de aspoíTuir, que temor de as perder; retirados
já aquelles

contrários ao interior dos Certoens

do furor das armas até o ruido. Efqueci^
dos os moradores das frechas dos inimigos natu^raes, nao cuidavao nas bailas dos eftranhos; porque nos ânimos, que envilece o ócio , ou a opulência entorpece , naó fazem conílernaçaó os perigos no ameaço, fenaó naruina.
:
Nao ignoravaó , que era5 muitos os emu-?
I o
los da Monarchia de Heípanha , à qual eftavao
fogeitos, porque o fado, que lhes mudara odominio, lhes embaraçava o difcurfo; fenaó era,
que coníideravao ao Monarcha Caftelhano outro
Jove, a cujo poder, contra os Gigantes dafoberbá, e do valor, bailava hum ray o. Poreftascaufaltava

achavao nao fó inermes para fe defenderem,
mas faltos da difciplina, que fó fe conferva no
exercício marcial appellando para o valor natural da Nação, que fem a pratica he arma mais da

fas fe

;

vaidade, ou da defeíperaçaô

que da milicia.
I I
Sahio a Armada de Hollanda no fim do
anno de mil e féis centos e vinte e três.,^ dividida
,

em

dofSoiiarLtí^'
.
j
^
Anno de
1622.

:
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em duas Efquadras huma navegou para as índias
de Heípanha, com o íèu General Jacobo Ermit
:

a outra , encaminhando-íe ao Braíil , arribou for-

çada de contrários ventos a Inglaterra, de donde tornou a íahir , e chegando a Cabo Verde , fe

Illlt,"

deteve alguns dias naquella altura. Depois proíèguio a viagem , e paíTando a Linha , féis grãos ao
Sul 5 abrio o General a ordem , que até aquelle
termo ( como fe lhe mandava no íeu regimento)
tivera cerrada 5 por ella fe vio , que vinhaó a conquiílar a Bahia ; porque ganhada a Cabeça do Braíil,

lhes feria fácil render os outros

membros do

Eftado.

O gofto

12

5

que com

efta noticia

recebeo

compenfou com huma
tao rigorofa tempeftade , que íèparando humas
nãos das outras, as obrigou a tomar diverfos rumos. Quiz a fortuna dos Hollandezes tratallos
entaó com efte pequeno defdem , para logo lhes
toda a

Armada

,

fe lhe

fazer grandes favores.
Avifta a fua Caa Fortaleza

pitania

doMorro, onde fe
l.,r.f, r^Aa a Arma
Arma.
junta
toda

fua Capitania aviftou

Paulo , em cuia
altura Ic dcteve a eíperar pelos outros navios,

a noíTa Fortalcza
i

1

r*

r.

da.

A

com

do Morro de
r*

^
T
vários linaes que razia
.

a

,

'

\\

para le lhe

em quaíi hum mez

gaftou para os encorporar

rem

•

r

•

juntar 5 o que confeguio

S.

i

,

nem

que
e juntos commette,

Barra da Cidade.

A

13

gloria das batalhas nao íè julga pelo

íucceíTo das vitorias , fim pela refíftencia dos con-

o valor próprio fe prova na conftancia
alhea. Por efta caufa tinhaõ os Romanos duas
qualidades de triunfos, ambos grandes, com que

trários
Duas

qualidades

de triunfos entre os
Romanos,,

:

honra-

,
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a

i

f
bonravao aos íeus Capitães mais famoíbs: os de
Ovação, que íè concediaò por emprezas menos

mayores , que fó íe permittiaó aos
que fogeitavao as Nações mais valeroíàs , e porfiadas 5 que quanto mais cuftofas faziao as vistorias 5 davaó merecimentos para triunfos mais
gloriofos. Com difFerente íentimento do Author do Caftrioto Luíitano , que parece quer
acreditar o noíTo valor com diminuir o dosHollandezes , negandolhes o nome de Soldados , e
pondolhes o de Tratantes , fem advertir , que
do feu negocio naó podiao refultar às noíTas armas a gloria, que nos deu o íèu esforço. E por
credito das vitorias , que delles alcançámos no
Braíil , beneméritas da fama entre as mayores^ e mais Tanguinolentas , que tem havido
árduas

j

e os

no Mundo, nos parece
tureza

5

conftancia

,

precifo moftrar a na-

e valor dos noíTos contrá-

rios.

14

Da

Alta Alemanha, ou Germânia Supe-

heporçaó nobilillíma a Inferior Germânia,
por outro nome chamada Paizes Baixos por TreYensy Lorena, Aquiígran , e Cleves , confana com
a Superior: he regada de muitos, e famofos rios,
fendo os mais celebres o Rhin , o Efchelda , o Liz,
ò Sambra , o MoíTa , o Efcarpa , e o Hayne ( de
que tomou o nome a fua Província Haynaut)
todos caudalofos , e navegáveis. Pelos Ducados
rior

:

de Frizia , Gueldres , e pelo Condado de Flandes
lhe fica o mar Germânico pelos de HoUanda
e Zelanda o Oceano , taò alto naquellas coftas,
:

que

Defcripçaô
Paizes Eaixos.

dos

,
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%x6
que

a

naó ferem fortiíGmos os íeus reparos

,

o

inundara.
•1

Valor

dos

15

feus

Nacuraes.

Eftas Províncias crearao fempre efpiritos

armigeros , e guerreiros , e fobre todas a parte
Setemptrional delias, que he a antiga Batavia, em
que fe encorporaraó as oito Províncias unidas
pela rebelião dos Hollandezes.

A

fua fogeiçaó

cuftou aos Romanos mais que toda a Alemanha,
e França 5 perdendo na fuaConquifta muitas Legioens, e Capitães famofos, e depois muitos íeculos, no primeiro da nofla Redempçaó , tornan-

do

indomável
Principe Cláudio Civil, deraó grande cuidado aos
Emperadores Nero , Galba , Otto, Vitellio , e

do

a rebelarfe, conduzidos

feu

Veípaíiano.
Balduíno

meiro
FlandeSt

o
Conde

pri-

\6

No

feculo

nono florecendo Carlos Cal-

'^Wo com gloriofas acções , e militares proezas em
defenfa da Igreja Catholica , fendo eleito, e coroado Emperador do Occidente , em todas as fuás
emprezas o acompanhou o famofo Balduinoj a
quem em fatisfaçaó de feryiços grandes , deu o

Emperador porefpofa

com

a Princezajuditta fua

fi-

dos Paizes Baixos , e o titulo de Conde, e Capitão dasfelvas, e mares de

lha ,

a inveftidura

Flandes.
Baiduino Conde

dordíoriemí"

No

auno dc mil e duzentos outro Balduiuo , Condc daqucllcs Eftados, com poderofo

17

exercito naval dos íeus VaíTallos naturaes,

tomou

Gregos o Império do Oriente , lançando a
Aleixo Ducas , feu Emperador, fora de Conftantinopla, e confervando-fe nella , e no Império de

aos

;

Grécia

,
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Grécia,

'^17

e mais quatro Condes deFlandes,
íeus fucceíTores , por efpaço de cincoenta e nove
elle,

o ultimo Balduíno , contra quem Te
levantou o Grego Michael Paleologo , tirando do
poder Flamengo , no anno de mil e duzentos e
cincoenta enove, aquelle antiquiílímo domínio;
que tornou aos Gregos 5 até o de mil e quatro centos e cincoenta etres, em que aoPaleologo, ultimo Gonílantino otomouMahomet, primeiro
do nome 5 Monarcha Ottomano.
18 No de mil e quinhentos e feíTenta e quaarnios

5

até

o ultimo Balduíno , a quem os Qre*
gos

tornarão

a to-

mar o Império»

,

tro alterando-fe aquelles Eftados contra Fílippe

Prudente,

Rey de

Gaftella, feu natural

anno de mil e quinhentos e fetenta e nover e finalmente no de mil e quinhentos e oitenta e hum

CongreíTo de Utre^
clit.

formando huma Democrática
liberdade defenderão com a ma-

,

Republica , cuja
yor conftancia, e

nhando

altera-

Senhor

vierao a conjurarfe as oito Províncias no Congreffo, que fizeraó em a Cidade deUtrecht, no

fe lhe rebelarão

Prifneíra

çaó de Flandes.

com o valor mais intrépido,

infignes vitorias contra

ga-

numerofos Exér-

Eíles forao os contrários , com quem pelejámos eftes os que vencemos í fó infelizes em
citos.

:

Total
nas

Rebelião

oito Províncias

unidas.

haver deixado a noífa verdadeira Religião Catholiça Romana , e efcurecido com a falfa doutrina
deCalvino, e de Luthero as efclarecidas acções
da fua Nação.

Vagava

dos HoUandezes , efperando pelos outros navios à vifta da nofla Fortaleza do Morro de S. Paute, cujo Capita5 mandou noticia ao Governador da Bahia, de que na1

9

a Capitania

Ee

quelles

Manda o Cipitaó
da Fortaleza do Mor»
ro aviíos das nãos,
que appareciaó naquelks mares.

,

21

8
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huma grande nao , que pa-

quelles mares andava

e logo repetio fegundo
avifo , de que fe viaó mais velas, as quaes juntandofelhe , como para alguma empreza , ameaçava5 repentina invafaõ e temendo começaíTe por
recia conduzir outras

;

5

aquella Fortaleza
cias

da Cidade,

mayor animo ,
Diogo de Mendoça Furtado , Governador, eOpitaó
Geral do BrafJ.

,

importantillima às conveniên-

com

preparou para a defender ,
que forças para lhe reíiftir.
fe

do Governo geral
do Braíll Diogo de Mendoça Furtado, o primeiro Governador, e Capitão Geral, que ElRey Catholico Filippe Quarto em Caftella , e Terceiro
2o

Eftava

com

as rédeas

em

Portugal, enviara a efteEftado, aonde chegou no anno de mil e féis centos e vinte e dous ; e

também o primeiro Capitão Portuguez , quenefmeterão os Hollandezes no feu triun^
fo. Pelas noticias que teve do Capitão da Fortaleza do Morro , fe difpoz à defenfa , podendo
tcmcr a dcfgraça mais , que remedialla. Tinha
Previne a defenfa
da Gdade.
grande valor, e pratica da milicia, de cujo exercicio havia feito na índia relevantes provas porém o ócio, em queeftavaó os moradores da Bahia, lhe impoíGbilitava aoppoíiçaó, a que fevia
ta guerra

:

s.

precifado

com huma

guerra inopinada , fem

y os, nem prevenções para a reíiftencia; e
do com a fua difpoíiçaõ os reparos , e

WÊ

me-

íiippr in-

a gente

9111(1

Faz vif muitos
moradores do recôncavo.

de que carecia a Praça, ordenou a defenfa delia,
nao conforme ao perigo, mas à necelíidade.
21
Fez vir do recôncavo todos os moradores mais capazes de tomar armas , dos quaes juntou mil e

féis

centos , unindolhes oitenta Soldados
pagos,

,

Í(P

LIVRO QUARTO.

.

nx^

pagos, de que conftava todo opreíidio; e

man-

dando a feu filho António de Mendoça Furtado
com dous patachos explorar aquellas nãos, feapplicou

'

com

inceíTante cuidado a todo o género
de oppoííçao , que- naquella occafiaò podia fazer

a Cidade , e prevenir o valor. Vinte e

féis dias

os moradores

do recôncavo na Cidade, AMencía doâ
e fendo já gaftos os mantimentos que nella fe Tnat na cidaa:
,
tinhaó juntado para aoccafiaÕ, vendo que fe dilatava, eque asfaltas quefaziaó às fuás Fazendas^
ailíftiraó

e lavouras , fora das fuás cafas , lhes caufava
perda conííderavel , tratavaó de fe retirar.

huma

Diziaó 5 que o Governador por huma
22
guerra contingente , os punha em hum damno
certo 5 que as nãos eraó de corço, bufcavao prezas,
-

e naó conquiftas, pois fe vieraó com impulfo de
invadir a Cidade, fe nao haviaò de deter tanto

tempo vagando naquelles mares , e confumindo nelles, com a dilação da Armada, os mantimentos,, que lhes feriaó neceíTarios para a empreza da conquifta. Eftas vozes que já paífavaó
,
a tumultos , favorecia o Bifpo D. Marcos Teixeira

aconfelhando-os

que voltaíTem para as fuás
cafas , com licença do Governador , ou fem ella
culpando-o de os deter inutilmente, em prejuízo
,

,

dos feus intereíFes , como aos moradores , e ao
Bifpo parecia j e com o feu confelho fe foraó retirando

,

e deixando a Cidade fó

com

os poucos

moradores, que ahabitavaó.
Porém logo experimentarão o erro deA
23
ta refoluçaó , e o.caftigo da fua
defobediencia
Eeii

porque

^,,u.

deik,
^'^"

^fô!
xeira.

Marcos Tei«

'wr

,

âiQ
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porque poucos dias depois de fe aufentarem precedendo os dous patachos , com que fora António de Mendoça Furtado reconhecer as nãos,
chegarão ellas à Barra da Bahia , aos nove do mez
Annodei624« de Mayo do anno de mil e féis centos e vinte e
quatro. Gonftava a Armada de vinte e cinco bai-*
xcis 5 com três mil e quatro centos homens de
Cabos da Arma- guerra; trazia por General a Jacobo Uvilhekhens,
da] e da Infanteria.
por Almirante a Petre Petrid , Inglez de Naçaó
chamado vulgarmente Pedro Peres , e por Meftre de Campo de toda a Infanteria a João Dorth
que havia de exercer o pofto de General nas occaíioens , em que defembarcaíTe em terras do Braííl. Erao Soldados de muita fama, e de tanto valor, que de pequenos principios tinhaó chegado
a poftos grandes , e já logravaó muito nome de
,

,

experimentados Capitães.
Tomaõ

os inimi-

gos muitas embarcações 5 que acbaraó

no

porto.

nãos as embarcações^
que acharão em o noíTo porto , e rendidas , depois
de alguma inútil reíiftencia , as abrazaraõ ; e eftendendo-fe por toda a marinha , a baterão inceffantemente, dando moftras de querer defembar-

24

Enveftiraó as

íiias

car na praya da Cidade

Saltaó

em

rerra

em

Santo António
da Barra, e rendem
efta Fortaleza.

Caminhão para

a

Cidade fazem alto
em S. Bento j e enveftem por aquella
,

,

em

do lugar
Mandarão dous

diverfaó

onde pertendiaó fahir em terra.
mil homens, de que erao Cabos Federico Ruyter^
e Francifco Duchs , a tomar a Fortaleza de Santo
António da Barra , que renderão facilmente e
caminhando por aquelle íítio para a Cidade , fizerao alto em S. Bento , Mofteiro viíinho a ella,
Enveftirao-na os HoUandezes mas acharão nos
moradores oppoííçaõ taó forte , que os fizerao re;

;

parte.

tirar

,
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^

tirar

rechaçados

,

22í

e logo os feguirao tanto eípa-

ço, que os obrigarão a recolherfe ao pofto do re^
ferido Convento , em que fe tinhao alojado.

25

vaierdfa reãieíi-^

no

pímeirTitlS

Seefta conftancia permanecera nos mo-«

radores, poderiaó fuftentar a Praça, ate que uni«
do nella outra vez o poder do recôncavo, (que

mais que o temor, tinha feparado)
íèria fácil refiftirem aos inimigos o mais porfiado
fitio, em quanto lhes chegaíTem do Reyno os foccorros, que pela importância da empreza deviao
julgar infalliveis , e promptos. Porém aquelle primeiro venturofo encontro , que lhe poderá fer
feliz auípicio de futuras vitorias , foy nelles menos poderofo, que o terror pânico 5 que lhes en- Terror pânico coín
"
trou no peito, e lhes fuperou o valor porque na par^õTadadL
mefina noite , reprefentandolhes o receyo mais
fantafinas, que as fombras, com mayor cuidado
em falvar as vidas , que o credito , recolhendo o
prcciofo, que poderão levar , e defamparando a
Cidade, fe meterão pelos bofques, e matos vifinhos , feguindo-os o Bifpo D. Marcos Teixeira.
a confiança,

í

Naó fouberaó obrar os moradores da Ba-^
26
hia pela fua Nação, o que Sagunto pela Romana,
eNumancia pela Carthagineza. Sem
brechas nos muros,
falvar nos

lhe abrirem

nem perderem vidas,

(pelas

bofques) defampararao a Cidade, po^'

dendo defendella. Pouco lhes deveo

a Pátria

pois a deixarão na fogeiçao eftranha

muito

muralhas

:

as

pois lhes quizerao poupar as pedras
cujas ruinas poderiaó fer os melhores epithafios
do feu valor 5 mas como o tinhaõ fepultado , ou
,

injuria-

,
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naó cuidarão de o trasladar
aos mármores poftoque depois (como moftrará aHiftoria) o que nao obrarão na Cidade, fizeraó na campanha , impedindo aos inimigos continuar por ella os feus progreíTos arrependimento que inda que veyp prompto a fatisfaçao da
injuriado nos peitos

,

:

i

5

culpa

5

os nao pode livrar da injuria

do pecca-

do.

27 Tinha ainda o Governador Diogo de
Mendoça Furtado fetenta homens e reíiftindo
aos inimigos com defeíperado esforço, em novo
^

;

i

matandolhe dous Officiaes
de fuppoíiçao. Mas vendo os Hollandezes com a
luz da manhãa oíilencio, que havia na Cidade, a
falta de gente nos muros 5 e certificados por alguns Chriftaos novos degradados (que pouco an-*
tes de amanhecer fe tinhaó paíTado para o feu
Exercito) de que os moradores fe h avião naquella noite aufentado , e que na Cidade nao havia
conflifto os rechaçou

quem

,

lhes podeíTe fazer refiftencia , a entrarão

em

que refidia o Governador, ao
qual tinha já defamparado a mayor parte dos fetenta homens , que lhe ficarão e achando-fe fó
com dezoito, ferefolveo a morrer antes, que a
entregar fe , antepondo a fama , e a liberdade à
vida; e pertendendo vendella mais cara, acometeo aos inimigos, recebendo nao poucas feridas.

indo ao Paço,

;

28
pirava

Taó deíTangrado, como deílemido, afa huma gloriofa morte , porfiando em per-

der a vida

migos

,

com

que lha quizeraó confervar os inipiedofa emulação , compaffivos , e
admira-

j,
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admirados da íiia refoluçaò , e esforço , promettendolhe decoroíbs partidos para o focegar y ^
jfendo perfuadido pelos companheiros a aceitailos 5 capitulou vocalmente com elles fahir livre,
e os companheiros com as armas, e huma bandeira condições taó honradas , como mal cumi

pridas j pois logo

com

pretexto apparente,

mas

nunca o pode haver para faltar à palavra) mandarão ao Governador prezo
para a fua Almirante , e com os navios , que depois enviarão carregados dos géneros da Bahia
e outras prezas, que na fua barra haviaõ feito, o
remetteraõ para Hollanda , como premiíTas dos
intereíTes, econquiftas, que começavaõ a lograr
no Brafil , e como penhoreá de mayores progrefnaó

juílificado (pois

fos, e triunfos.

Era Diogo de Mendoça Furtado efclarecido em nafcimento , e valor e poreftas qualidades conhecido na Pátria , e fora delia. Em fatisfaçaõ de bons ferviços , foy eiwiado ao Governo
geral do Brafil nelle lhe moftrou a fortuna ( fó
2p

;

-,

em fer
com que

confiante
quelle

,

varia ) femblante diverfo dao feguira em outras partes da

Monarchia , convertendolhe agora em caftigo o
premio , de que as fuás virtudes o tinha5 feito
benemérito. Derramou o fangue , perdeo a fazenda, e a liberdade enaó bailarão tantos facrificios da honra, para lhe tirarem a mancha, com
que na fama ficou a fua memoria , ou porque a
derradeira acção he a que dá , ou tira aos Capitães
a gloria, ou porque Jiaõ baila havella çonfeguido
5

em

Prezo o Governador.

Remettido
Hollanda.

para

,
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da idade , fe até os últimos periódos da vida lhes nao aílífte a fortuna.
Seiíhores da Praça os Belgas, a faquearao
saqueaóosinimi3O
gos a Praça.
^^^ ^ mayor efcandalo , e a mais nimia ambição,
triunfando nos Portuguezes do ódio dos Gafte-

em outros

luftros

e profanando nos Templos a noíTa Sagraaverfao a Fe Catholica , e a Nada Religião.
ção Gaftelhana erao nelles hum fó impulfoj com

Ihanos

5

A

os

mefmos golpes da vingança obravao

os facri-

padecendo a laftimada Bahia por outros
peccados eftes infultos. Fortificarão os inimigos
a Praça , levantando trincheiras , e fazendo novas
defenfas para refiftirem às armas de Gaftella , e
Portugal 5 com quem haviaõ de contender em
taÔ grande empreza , e de tanto empenho para à
Coroa de Hefpanha , quanto era o prejuizo , que
defta perda refultava a toda a fua Monarchia.
31 Pofto que naó dominavao a campanha
na qual eftavaó os Paifanos juntos armando-fe,
e fazendo toda a prevenção para a defender , (por
emendar nefta acçaó a vileza, que commetteraõ em defampararem a Praça , impedindolhe
agora os progreflbs por terra) eftavaó elles fenhorés da Cidade , do mar , e do porto , para receberem os foccorros de HoUanda , e todos os
que a induftria , e fortuna das fuás nãos podiao
legios,

-

prezas,quefaziaô
Hollandezes 'nas
noffas embarcações,
os

conduzir, aílim dos navios, quetomavao nabarra , como das cmbarcaçóes menores, que do re^
f^' A A
J
^
^
concavo navcgavao para a Cidade das quaes coIhiaõ em abundância muitos viveres, e regalos,
em quanto o damno as naò fez abftrahir de curfarem
j
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íarem os mares, que eftavao fenhoreados dopoder eftranho*

32

Hia engroíTando o

iioíTo

campo com

muitos moradores, que por terra lhe chegavaõ
do recôncavo , arrependidos do íèu primeiro erro de deixarem a Cidade, quando o Governador

Diogo deMendoça os mandara

reíídir nella para

Juntando também alguns índios
jáChriftáos, efieis ^ eftavao todos na campanha
com tanto valor unidos , e com tal refoluçao de
a fua defenfa*

Aí-fhadòs os Pat-i
cuguezes na campanha.

impedir aos inimigos osprogreflbs, queintentaffem fazer por terra , que íahindo huma groíTa

manga

muralhas, os fizeraó recolher rechaçados, deixando muitos mortos^ ele- Rechaçaô aos inU
vando outros feridos. Abrirão as vias da fuccef- migoss
faó , que tinhaó os Padres da Companhia , e acharão nomeado por Governador, e Capitão Geral
a Mathias de Albuquerque, o qual eftava gover- Mathias de AlbuGovernanando Pernambuco, Capitania de feu irmão Duar- querque
dor de Pernambuco,
te Coelho de Albuquerque; e na6 fó pelo titulo nomeado nas viaS
para Capitão Geral
de fucceíTao era chamado para o Governo da Ba- do Brafil,
delles fora das

j

mas por Patente Real , que lhe levara em direitura à Pernambuco o Doutor António Marrehia,

COS.

Mandarão os Portuguezes , que eftavao
;ia campanha , avifo a Mathias de Albuquerque.
3 3

Era

a diftancia ,

coenta legoas

hum Cabo
fua dilação
tor Geral

,
;

em que

fe

achava , de cento e cin-

pedia a occaíiaó , que fe elegefle
que governafle a guerra durante a
refolverao , que efte fofle o Audi:

Antão de Mefquita de Oliveira

Ff

5

mas

fendo-

No cm quanto
governa o Exercita
o Auditor Geral Antão de Mefquita díí
Oliveifâí

2.26

AMERICA PORTUGUEZA.

íèndolhe pela fua muita idade incompativel eíla
occupaçaó , e havendo-a dado a dous Coronéis

Lourenço Cavalcanti de Albuquerque, ejoao de
Barros Cardofo , a vieraõ a conferir depois ao BiA
em car-po D. Marcos Teixeira 5 que a aceitou, por recuDepois
'MarcoTraxeL^' perar nefte ferviço delRey, e da Pátria, a opinião, emqueeftava de haver tido amayorparte
na defordem , que fizera agente do recôncavo,
fe

.i

retirando-íe para as

íiias

cafas pelo feu confelho,

contra os preceitos do Governador.
Fortifica-fe

Vermelho.

no

rio

3

4

Fortificou-fe

em hum íitio chamado rio

Vermelho , huma legoa

-V

taes difpoíiçóes

,

diftante da Cidade,

com

com taó militar difciplina que
no eítrondo da guerra, em que

e

parecia fe creara

,

,

nunca tivera exercicio , mais que nefta occafiao.
Governava aomefmo tempo as fuás ovelhas , co-

mo

como Capitão, cingindo a eípada,
íem depor o Bago com tanto valor tinha repriPaftor, e

;

midos os inimigos na Cidade , que de expugnado-^
res , fe viao cercados. E fahindo o General Joa5
o General joaó Dorth com muitos dos mais valerofos HoUandeí^aní,combLTmZes do fcu Excrcito a reconhecer o noíTo alojao Capitão Padiiha.
j^gj-^^Q ^ fç^y acometido de hum troço dos noíTos
Soldados , governado pelo Capitão Padilha , de
íbrte 5 que pelejando-íe de ambas as partes com
perdeo o feu General ávida, em
Fica morto oGe^ grande porfia,
neral e muitos HoL
prova do noíTo esforço, e caftigo do feu impulfo.
landezes.
Pela fua morte foraõ fuccedendo no cargo outros
,

Generaes

,

cuja infuíEciencia hia concorrendo a

favor dasnoíTas armas, e fervindo àsnoITas vitorias, porque em todas as fahidas, que faziaó fora

das

LIVRO ODARTO.
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experimenta vaó o próprio damnOj
com perda de gente, e de opinião.
Chega a MatKíaâ
de Albuquerque a
Chegada a Mathias de Albuquerque a no- noticia dá f«â no3 5
"'''^'^•
ticia da fua nomeação nas vias
, e a nova Patente
de Governador, e Capitão Geral doBrafil, que-»
rendo aliviar o pezo do Governo ao Bifpo en,
5

viou a Francifco Nunes Marinho d' Eça para fe
Manda aFranar,
^'""^°
encarregar delle ; dous mezes o exerceo com
wwxj.j wvj
os '°
^
pajj^T'
jg encarregar
P
melmos
acertos, ecom igual fortunas eo Bifpo
^^ih^TEifTo"

o deixou

com grande

'

gloria, pelo largar,

'tinha feito mais provas de

quando

^'''°' ^''^''"-

o merecer mas enfermando dos difcommodos de huma afpera campanha 5 do rigor de huma difciplina , em que fe na5
creara , e fó a impulfos

;

do valor , e da fidelidade

^^^J^^ *'"''''"

dofeu animo exercera, faltandolhe os promptos--^*»"^'*?*»'
remédios, e commodidades para a cura, ecrefcendo o mal , faleceo em breve tempo*
3^ D. Marcos Teixeira , quinto Bifpo do Seu Elogio»
BraíH, foy deFamilia nobre. Clérigo do habito
de S. Pedro. Succedeo a D. Conftantino Barradas no Bifpado do Brafil , e chegou à Bahia no
anno de mil e féis centos e vinte e humj governou a fua Igreja em paz dous e meyo féis mezes
;

em cruel

guerra ; três capitaneou os poucos Portuguezes, que fe juntarão para reftaurar a Pátria

com

em

os fucceíTos

que temos referido havendo
o curto tempo do feu Pontificado que nao
,
,

paíTou de três annos

j

,

procedido

como

virtuofiílimo , (até nos mefmos dias,
talidade o fez Soldado
porque a
)

paíTo encaminhava as almas
^'~

,

Prelado

em que a fahum mefmo

e defendia as vidas
Ffii

das

,

2^2

AMERICA PORTUGUEZA.

8

'

•

ovelhas , taó igual em hum, e outro emprego, que pareceo nafcido para ambos.
37 Como faleceo na campanha, foy fepultado em huma Capella de nofla Senhora da Con-

.das fuás

em

Tapagipe alguns annos antes
mas a
e ainda hoje naquelle lugar permanente
confufao da guerra teve também lugar na fua fepultura , porque lhe naõ puzerao letra , ou divifa que a diftinguifle das outras , ficando por efta
ceição

,

erefta

j

,

caufa as fuás cinzas taó confufas

,

como

clara a fua

memoria, pelas fuás virtudes.
sabe-re em HeA
j g
Chcgou Madrid a noticia da perda da
panha da perd, da
^^^ .^ ^ ^ dcfpertou aquelb Corte do lethargo , em
Difpoem o Coft- quc jazía no defcuido das Conquiftas. Difpoz lofau?açLv'^"'''^'go o Conde Duque para a fua reftauraçao duas
poderofas Armadas , huma em Caftella , e em Portugal outra efcrevendo ElRey de fua Real mao
aos Governadores do Reyno, que-eraó naquelle
tempo os.Condes de Portalegre , e do Bailo , com
encarecidos termos , o muito que efperava do valor , e lealdade Portugueza naquelle empenho,
que tocava a toda aMonarchia. Em huma, eouna de PorArmada de Po^- tra partc dclla fe prevenirão Armadas
tugal fe aliftou grande numero de Fidalgos da
2L

;

í

'^^'^*

huns com praça de Soldados, outros com o nome de Aventureiros.
Ca3P Muitos Títulos , e primogénitos de
fas illuftriffimas , e os filhos fegundos , e terceiros
de outras,- com tal empenho tomarão aempreza,

mayor

esfera,

que depois de terem occupado grandes lugares,
ç relevantes poftos ng Reyno, e o de Vice-Rey
na

^
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na índia, íè embarcarão fem occupaçao alguma
mais que o impulfo bellicofo da Naçaõ, fempre vi-

vo em todos. Em breve tempo fepoz prompra â
Armada, cujo General era D. Manoel de Menezes,
taõ celebre entaó pelo nafcimento,pelo valor, e
por outras virtudes , como depois pelas defgraças.
40 A de Caftella nao era de menor apparato, nem de menos expectação, e grandeza, an-

em nãos

Armada de Cãf«
tellã.

gente , e experiência , con-*
duzindo muitos Gabos, e Soldados veteranos, ta5
tes íiiperior

,

exercitados nas facções de terra
flitos

do mar.

,

como

nos con-

Traziaó nella poftos. differentes

vários Titulos, e Fidalgos Italianos , VaíTallos del^

Rey de Hefpanha. Dos Gaílelhanos vinhaò muitos de elevada esfera, huns já famofos na profiffaó da guerra, e outros, que efcolherao efta occaíiaó

novo

domayor

furor delia, para enfayo

do feu

militar emprego.

Era General D. Fradique de Toledo Oforio, Marquez de Uvaldeça, o Capitão de mayor
fama , que naquelle tempo tinha a Nação CafteIhana. Preveniaó-fe as Armadas com grande fervor, conduzindo todos os inftrumentos , e mu-

41

nições ptecifas para qualquer dilatado íitio. Era
caufa mais forçofa para a breve expedição delias,

do foccorro , que preparavaõ as Provincias Unidas para confervarem o dominio da Ba,
hia, que poíTuiaõi fendo o Exercito naval, que
para eíle empenho juntavao, taó poderofo, que
chegando primeiro, poderia por em mayor contingência a empreza das noíTas Armadas.
a noticia

Em

//

230
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(
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Em quanto fe apreftava a de Portugal^

enviarão os Governadores do Reyno em ligeiras
embarcações alguns foccorros de gente, e munições às outras Praças marítimas do Braíil , e de

Africa, prevenindolhes o damno, que podiaõ receber na falta dos meyos, de que careciaó, para
íè defenderem das invafoens dos inimigos , que
tendo fenhoreado aCabeça, caminhar iaô a apoderarfe dos outros
.ÉMIil

fua diligencia,
três caravelas,

membros , com o mefmo voo da
ou dafua fortuna. Em huma de

que mandarão a Pernambuco, veyo

D. Francifco de Moura Rolim

,

com ordem deiem que as noíTas

para governar o campo ,
armas eftavaó fendo freyo ao furor das Hollan-

Rey

dezas.

43 Chegou brevemente D. Francifco de
Moura a Olinda, de donde fetransferio a Bahia,
e continuou as facções com adifpoííçao, e valor,
-.:

que lhe adquirirão a experiência, e o nafcimento. Era natural de Pernambuco, edas primeiras
'<!":

Familias daquella Provincia

:

em

tinha militado

Flandes, ena índia, eoccupado em huma, e outra Regiaó preeminentes póftosí e o feu procedimento, e qualidade , o fizerao digno de empre-

gos mayores, queexerceo com a mefma fatisfaçao, ezelo do ferviço Real.
44 Pofto que deCaftella fedavao repetidas
preíTas à Armada de Portugal, culpandolhe por
dilação ate o precifo tempo , que naó podia efcufar

para o feu aprefto

,

fe

para navegar primeiro, que

veyo

a

pôr prompta

adeHefpanha,

pela

qual

1

,

LIVRO
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qual eíperou muitos dias

no

rio
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de Lisboa

,

ate

que teve ordem para a ir aguardar nas Ilhas de
Cabo Verde , onde chegou muito tempo depois
da noíTa. Juntas , fe fizerao à vela nos principios
de Fevereiro , e entrarão pela barra da Bahia , feita feira da Semana Santa , aos vinte e oito de
Março de mil e féis centos e vinte e cinco, com Annoàc
doze mil homens 5 mil e quinze peças de arti-

162^:

Iheria , e feíFenta e féis nãos.

Na5

perderão os Hollandezes o animo
viíinhança do perigo , à vifta das noíTas Armadas, e fe difpuzeraõ à defenfa da Cidade, que
efperavao confervar na confiança da prevenção
com que a tinhaõ fortificado , e do foccorro de

45
com a

Hollanda

oirpoem-fe
fendír

os

í odadeo/''

que efperavao por inftantes. Faziaó
oftentaçao galharda do feu poder, moftrando naó
recear o cerco , nem os aíTaltos da noíTa gente 5 e
pofto que no feu General Guilhelmo Schoutens
nao havia tanto valor , antes moftrava muita infufficiencia para o pofto naquella tao importante
occafiaõ , tudo fuppria a capacidade , e refoluçao
dos outros Cabos, OfEciaes, e Soldados. Orde,

narão a vinte e
to

féis

navios

que tinhao no porCidade , para ficarem

,

encoftaíTem mais à
defendidos da artilheria dos Fortes.
,

fe

4^

Forao as noíTas nãos penetrando a enleada , e defembarcando o General D. Fradique de Defembarca n.
Toledo com a mayor parte da gente , fe lhe jun- mayS^rteTgen!
tou logo D. Francifco de Moura com os Por tu- c^^LoítÍd.S
guezes , que governava , e ficou o General D. "^^'^'^^^^^^
Manoel de Menezes com as Armadas , das quaes

formou

,,
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formou huma meya lua , para impedir o tranCto às
Forma

quartel.

naosHollandezas, fe intentaíTem fahir pela barem
ra. D. Fradique de Toledo fez dous quartéis
duas partes oppoftas, e diftantes huma da outra,

porém qualquer delias próxima à Cidade. Ficava
hum junto ao Convento do Carmo, outro ao de
mas para efta parte , fahindo de dentro
S. Bento
;

AíTaltc
«U..O

,

que lhe

it£°°Sl^"p^^^^^^
noíla.

I

da Cidade o Capitão João Qiiif , bellicofo , e ef-forçado Hollandez 5 com trezentos Soldados, enveftio ao noíTo quartel , que embaraçado na operação 5 em que eftava delineando a fua forma
por fer o primeiro dia, em que fe aíTentava, confeguio com grande gloria fua, e perda noífa, huma
facçaó notável, em que nos fez damno coníideravel, matando Cabos, Officiaes, e Soldados nof-

de grande fuppoíiçaõ, e qualidade, recolhendo-fe para a Cidade com applaufo , e vaidades
fos

militares.
Inrentaô

os

ini-

migos queimar as
no^as Capitanias.

47

Com

a

meíma

oufadia no

mar

intenta-

rão queimar a Capitania, e Almirante deHefpanha que ficavaó em menos diftancia das fuás
,

nãos

}

e favorecidos das fombras da noite

dous navios de fogo, que

E

fe lhes

nece o

efeito.

defva-

com

,

em

induftriofa pref-

teza tinhao fabricado , fahirao a confeguir efta
empreza, de cujo perigo nos livrou a prevenção
encamiuhada a differente fim ; porque vendo aos
feus dous navios à vela

,

fe levarão precipitada-

mente os noíTos , querendo impedir a fahida à
fua Armada , que entenderão pertendia fugir, e
defta forte obviarão o incêndio , que lhes hiaó
vomitar aquelles dous portáteis Mongibellos navaes.

O Ge-
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O General D. Fradique

48

3

de Toledo 5 querendo abbreviar a empreza, naó fó por credito das
noíFas armas , mas pelo damno, que fe lhes feguiâ
da dilação, eftimulado do próprio valor , e da reíiftencia dosHollandezes, ordenou hum geral aíTalto, que fe executou com muitos ataques por varias
partes da Cidade , em cuja defenfa puzeraó todo
o feu esforço , e induftria os inimigos. Mas repetindofelhes os aíTaltos,

em

gente

Armada do

fem

5

e tardandolhes a

ordena d.

íracíi.

'geiuit'^'"''

que perdiaõ muita
foGcorro^

a qual lhes era já quaíi impoílível contraftar

ao noíFo poder, achando-fe defunidos os Cabos,
e havendo em hum militar tumulto ferido, e depofto

como

a incapaz

ao feu General Guilhelmo
Schoutens, e fubftituido o íèu cargo com o Capitão João Q^nf , depois de fazerem as ultimas
provas da fua contumácia, refolveraó entregar á
Cidade.

4^

Eraó muitas

pitulavao

i

porem

as

condições

,

com que

ca-

concedemos as que paainda mayores das que na-

fó lhes

recerão honeftas , m.as

quella occaíiaó podiao efperar

e mais pontual-

í

mente obfervadas, que as que elles naõ quizeraô
guardar ao Governador Diogo de Mendoça Furtado , quando tomarão a Praça nella entrámos
depois de hum mez de fí t io , no primeiro de May o
:

de mil e

fcis

centos e vinte e cinco

em cuja meBahia na Ma-,

moria faz o Senado da Camera da
triz , com folemne ProciíTao , todos os annos fet
ta aos gloriofos Apoftolos S. Filippe , e Santiago,
nefte dia a elles confagrado

,

em

agradecimento

"
"

Entrcgaé os leí*

^^"^"^

"'^^°'

'
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4õ triunfo, que

nelle

com a fua interceflaõ^

e

fa,"

yor alcançámos dos inimigos da Fé,, «r da Pa«

hum anno , que eftavaó
com tanto interefle.dQsJEC-

,50^;bí|^via mais de

1:

S^àhQípç^ 4^ Cidade,
tados de^flpllanda , como perda dos moradores
^a Bahia, PS quaes reputarão agora em meiios ô

"IWhhii

<:igibed4r^que

a Uberdade

,

em

cuja

comparação

Tg^

Râo íÇe^yy^díM^

naraõ para as íuas caías , que havi^cftJp emprego da cobiça dos inimigos 5 e teílemunhas doeí^
íeus
^^ndalo) com que astinhaò deíàmparado

^

Senhoi^.., Achámos na^ Cidade grande
copia de muniçpes , armas, e baftimentosj^e conl^edidog aos inimigos os s^iveres necefíàrio^ para
pj:opri<:^s

';

pília r^eflo aj^pllandar e os npriôSy^q^^^
ihúSÚ

|:pre(;íío$^

o %j^

tránjfporte^

^|e^.g]í^çgral

^IjL&adique partir .brevemente^
51 Vinte e dous dias depois de rendida a
Praça 5 chegou o foccorro , que aos inimigos viS^pois jcreftau- «ha Qxxi trinta e quatro nãos de Hollanda, de que
Henrique, Capitão da farice o^^^^^a.p6í?èralU^
Hoiianda,
hum Cabo,
3 é cxpeítaçao , que erao precifas a
que fahia a afrpntarfe com o poder deCaftella,
ePartuplf íiiasveyo fó a fer teftemunha da nofía glom rpà&^ ^ue moftrando deíprezalia , pro^
longoUr a íiia j^mada peia eníeada da Bahia. Po-

^

|i

fendo feguido dos noflbsGeneraes, fe retirou , navegando com vento taó favorável , e com
taí- dirígencia , que lhe nao poderão dar alcance
rcnri

segwemnoasnof.
Armadas, e dei-

las

apparecc

^^ HOÍTas
.;

,

...

Armadfts

cm

todo aquelle dia^p, noite
^
O iCZ
•*

.'•-•'--•

1

,
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o fezdefapparecer^ voltando os noíTos Generaes
para o porto da Bahia.
52 Nella ordenou D. Fradique de Toledo

-

todas
íca

mas 5

matérias pertencentes ao bem da Repue à defenfa da Praça ^ moftrandô em hu

as

e outras diípoíiçoes

o feu talento tanto de Soldado 5 como de Politico e prevenindo
com o meímo cuidado as nãos de tudo o que lhes
era precifo para tornarem aos feus portos , deraõ
à veia em quatro do mez de Agofto* Porém fuc- Voitaô pm 6
cedeo às noíTas Armadas , depois da reftauraçao^SS''"^^'^^^
da Bahia 5 omefmo, que à dos Gregos depois da
deftruiçaõ de Troya porque ao rigor de gran,

ter

5

j

des tempeftades
, e infelices accidentes , ( perdidas
^
j
11
muitas nãos, e todas derrotadas) depois de larga

i\i

,

feitipeftades,

padecerão

na

que
via*

s^'"-

navegação , chegarão muy poucas à Pátria. Ficou Fica goverftandd
com o Governo geral do BrafilD. Francifco de Se^Sou^RdS^
MouraRolim, até o anno de mil e féis centos e
vinte efeis.

53

Foy

feu fucceíTor no cargo

Diogo Luiz

de Oliveira, fidalgo, que à fua muita qualidade
foube juntar os efiTialtes do feu grande merecimento* Tinha fervido com grande fatisfaçaõ , e
valor

em

Flandes

,

onde

em

largos annos havia

exercido importantes póftos , e adquirido nellef
toda a experiência da militar difciplina, e do Governo politico virtudes , pelas quaes foy efcolhi;

do delRey , e do Valido para governar o Brafil
que fendo nefte tempo o notório empenho das
armas de HoUanda, fiavaó de Diogo Luiz a confervaçaõ das Praças da America Portugueza que
,

Ggii

lhe

succedeihenoaoTe
'^'

owaToíS
'^^^'

2
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3^

como chegou àEahía,

lhe encarregavaó. Aílim

tratou da fortificação da Cidade , aperfeiçoando
huns Fortes, que ainda naó tinha acabado o inir
migo, èdéfineando outros com o acerto naeleP

ç^j dos fitiosÇi^ na regularidade das
próprios^ da íua experiência ; e

fo

gov^Bcp o Eílado nove

o dê mil

fe

íeis

com

fabricas,

geral applau-

para dez annos, até

centos e trinta e

íeis.

ikí ^^ofí

logrou o Braíil muito tempmcríb^
cego que eíperava das vitorias , que a Bahia ti-,
ife^k^çadò contra o poder de Hollanda por^

^54 Naò

;

ífãè

às

Éaos da

fita

Companhia , em

diverífe Eíi-

quadras^ repetidas vezes infeílarao os noílbs maréágHumá de treze nãos com o íèu General Pe-^#éttíd , èiMou pela eníeada da Bahia até Ta^i
págipe y mais de iegoa diílante da Cidade i e poílop
;^

prens

,

que

faz

que com evidentilfimo per igo pela vifinhança delemdezaíèis
lít ^ favorccido da fbrtui>a, ffez preza

que eílavaÓ a carga, e tinhaÓ já dentro
^3^5 j^^j ^aixas dc aílucar. Saindo a comboyallos,
'''pela coita fez algumas prezas em outras embar-»
caçoes noíías^è tornou com mayor defvaneci*
fíientoV mõ dando por cabal afuaempreza, fem
penefrár^^^t)^ recôncavo pelos feus rios, até onde
poderão chegar as fuás nãos, feguindo a fete navio:$j-'que por elles pertenderaòefcapar lhes, dos

ni?n7ptfoT:t navios,
íeadadã Bahia.

^tàiíj

Aviítel-»

^»5

quaes

<?^

"

'iTóma Cornelio

lolo a Ilha de Fer-

não de Noronha.

tomou

três, e fez dar a cofia aos quatro

í

€ demorando-fe alguns dias , como Senhor da en-*
-—
íèada,fahio da barra triunfando,

Cornelio lolo , chamado por outra noo Pé de Pao , pirateando com outra Efquadi'a

5 5

me

pelos

1

^^
pelos toares d0^ JBrafil

,

tomda á Ilha

de: Ferna<¥

de Noronha 5 na altura de três grãos Auftraes , em
que os Hollandezes priiicipiarao Povoaf ao 5 el%B
vourasi de donde ibraô expulíbspor RtjyCIalapi::
enviado de Pernambuco a efta empreza Cona qiíí^
troceBtos Soldados.

Pouco fatisfeitos

deites daoi^ti

nos 5 e hoftilidades , que nos fa^iaó aquelles ani* 1

mos 5 em quem por natureza^p^ proiíllíioerao:.
buÉxmeímo inapulfob yalor^^a cobiça picai
dosagdâ doíàatereílk^i^ dacrmgança , andavao:
,

neftâs

pequèlnM chamíoas

alirE^e^ando^is.0

incenm

dió ^ ^ue^p^teiadiaô atear çorp inayores labaredas;^

em oíjírfcoqeaflâõ^

&nititó> eni? perderem a Baj^
hia 5 diminuidaiaeíperança dos.Gabedaes5 e a glo^i

daíOpiniaÔfque nos^itoshtimanos, apodersH
dos da ^aidade^ ^ íaô os diais fortes torc^ores d^;

ria

imaginaçaôií}es/nieditav:a»o

de^i

outro empenhoijiCom todas

as idéis

inimjj^

do íeu cuidad

.

do 5 e com o mayor poder das íiias forcas.
: 'S^ : Por eftas caufas naó çeííavao as oíBcinas
^ppficaó^ftí
os
de Hollanda deforjar rayos, para os fulminarem novas^^mF^S^^S
no Braíik e jiovo feliciílímo accidente augmen;^^"^^'
tou opoder da Companhia Occidental daquelles
EftadoS) para os animar a efta íègunda empreza^
:

porque fahindpi da cofta do Brafil o referido Per|
trePetrid,abufcar a Erota das índias, que nave-^ P^re Perrid
gava para Helpanha y governada por D. Luiz de j^J^"" ^'°''
Benavides , combatendo^a, a venceo e importou

ht
'^''

?

efta notável

Gom taõ

preza

em HoUanda nove

groííb cabedal trataraá

de juntar naosc^e gente

5

milhoens.

Determinaô,qíí6

^ i|it@re0ados ac^q2Tp2

determinando

^

que o

nambuco.

/#
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golpe fe déíTe em Pernambuco , coníideradas as
grandes utilidades, que lhes refuitavaó da conquiA
ta daquella Província, e a pouca difpoíiçaò, que
havia nos feus habitadores para a defenfa , (do que
tinhao larga noticia) occultando fempre o alvo

o qual difpunhaó as mayores prevenções , e a mais poderofa Armada.
Era CondeíTa de Flandes a Infante D. Ifa57
bel, filha delRey Filippe II. e viuva do Archiduque Alberto de Auftria , o qual , fendo Prior do
Crato , Cardeal da Santa Igreja Romana , e ViceRey de Portugal, deixou a Ordem, eoCapello,
defte tiro, para

e íè deípofou

com efta Princeza ,

levando

em do-

que por falta de íucceíFao toriUTSiò ã Coroa de Hefpanha. Fez efta Princeza
avifo a feu fobrinho ElRey Filippe IV. que a ma^^'^^^ ^^^^^ dos Hollandezes hia cahir fobre Pernambuco, por noticias certas , que colhera de in-

te aquelles Paizes,
Fa2

a

Infame de

^cSes ?1^":
EiRey de

Gafteiia.

telligencias fieis.
HathiasaeAibu-

GovTnadorT/pet
nambuco.

ml'

Achava-fc Mathias de Albuquerque na
Coftc dc Madrid foy logo nomeado por ElRey
Governador de Pernambuco , independente do
Capitão Geral do Brafil nas matérias pertencentes
à guerra , e o enviou a Lisboa , ordenando íè lhe
déíTem as embarcações , gente , e mantimentos
5 8

í

iJ'

competentes a defenfa. Porem fem embargo das
muitas inftancias , que fez aos Governadores do
Reyno, e de fer hum delles o Conde do Bafto,
fogro de feu irmaõ Duarte Coelho de Albuquerque , Senhor daquella Capitania , naõ pode confeguir mais, que três caravelas, com alguns poucos
SoldaTa],

;

i.i:V^EQ

QUARTO.
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Soiaaa0iKif>etrdeJi0|,í7CQm que ctógou ao Re=-

S^00rtó deP^mambueo) namez
4q ^nno de mil e fds centos
^j5^. Achou Mathias^^^d^

chega ao Kedfe

dê Oatabío

^ viate eiíovtiíb íí^^^^^^^^^
^^ ^^*

,

°

^«í<%ítpef|trÍBta Soldados de prefidiD^ por f^I^^^^''^'^
açab|Ê algumas fortificações, que deixara princi^
piadas no tempo que a governara , e pouco guaí^^
iiecidas, asque tinha deixado perfeitas 5
os mò-

í^gm: íem^wcicio|Tnem experiência da mili4
í^ diftçlte^r^ídeícuidados do perigo y^d^^^^
poderá, ftzp: advertidos õ íucceííb da Bahia r#

,

'
-

iin^i|ptà§ vendo tu^^
àt ^^^#,i í:^pe tequeri^ o danino imminence 5^
PíSveg^as ibrça^ ^ ^ diípoz a gente na melhor

^rma, que lhe
do-íè com tudo

permittira o

,

naonftran^i,i.

neftas prevenções mais ^atico^

que a(^iv0, porque
ínos|íi|í!^

tempo

íè appiicara naquelles

^^^-^^

í^'"""'^ '

meífc

õutr^acpô politica^ impropr

caíiaó, devendo fó cuidar na defenfa daquelki
Provincia, em que poderá fazer o mayor fervi-

ço

5

réni
ipais

e aindaajci^yor liíbnja ao Monarcha.

moíkou

Po^ !^2^

m outra applicaçaó^ em que eft^

ernpenhado

que tinha por contingente -0
vinda da Armada inimiga, ou totalmente por
ftl-4
,

^ O ciPareceô fatalidade 5 íendoMathiasdeAfo
buquerque taabellicpíb, e tendo íeito habito do
furp; das armas^ que exerceò
Elandes, e
outras Regioens de Europa com grandes

em

5

em

provas

de Soldado, meteríè agora aièrjUíc^
qagl^endq anová do naícimento do Príncipe
-^iiiCJ

'""^

,
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D. Bâltbafar Carlos 5 herdeiro daMonarchia, ordenou em Pernambuco grandes, e intempeftivas
far Carlos
e faz
em feftas, em detrimento das operações, que fe fafrandes
'ernambuco.
ziaó para a fua defenfa, e neceffitavaõ de todas
as attençoes, e de mais tempo , que aquelle , que
podia tardar a Armada Holiandeza , íèndo entaó
mais poderofo nelle o impulfo dalifonja, que o
do valor, e da obrigação do cargo mas antes de
fe concluhirem osfeftejos, lhe chegou hum paChega avifo de tacho de Cabo Verde, com avifo de Joa5 Pereira
Cabo Verde, de hapaflado
ver
por Corte-Real, que governava aquellailha, de que
aquelles
mares a
Armada Holiandeza. a Armada de HoUanda , depois de fe deter naquelIgs mares quaíi dous mezes , tomara o rumo do
Trouxe

a nova
âo nafcimento d©
Príncipe D, Baltha;

feftas

í

Brafil.
Effeitos

t

que fe
ânimos

vem nos
dos moradores

com

cfta noticia.

^I

:

Obrou

effeitos differentes

em

Pernam-

porque a huns accrefcentou a
confuíaó, e a outros diminuhio a defconfiança,
difcurfando eftes, que íè a Armada viera fobre
aquella Praça, já havia de ter apparecido no tempo, que o patacho íe havia dilatado, eque onaõ
haver vifta delia, fazendo a mefma navegação,
era indicio de levar outro diífenho a diverfa empreza. Porém Mathias de Albuquerque , com a
noticia defte avifo , diípunha tudo o que podia
fer útil a defenfa , guarnecendo as Fortalezas e
reparando-as o mais breve que lhe foy poílível,
as entregou a peífoas de mayor confiança , tendo

buco

efta noticia j

.;

a

mefma

providencia

com

os póftos

,

e lugares

por onde o inimigo intentaífe invadir
Foyvifta a Arma-

da inimiga no Cabo
de Santo Agofti-

«nho.

Mas

nefta oppreífaõ íe

começou

Cabo de Santo Agoftinho

a

a terra.

a defcobrir

Armada

,

do

tocandofe
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fe logo rebate nefta

Povoação , de donde fe fez
avifo ao Governador,
ViviaÓ os Pernambucanos na mayor opu- Gr.nà.t^,.m que
62
"''"""'"'
iencia , com ventagens em grandeza a todos
os íS'
outros moradores do Braíil, mas taó efquecidos
da modeftia , que naÓ feguiaÕ outras leys, que as
os ç... Miaos

""""
da vontade, com efcand^Io dajuftiça, commet-"e vaidades.
tendo muitos deliftos , em que por fe oftenta,

rem mais famofos no poder ,
fervantes na Religião.

em huma

Por

pareciaó

menos ob-

eftas caufas

das fuás Fregueíías

pregando

hum Religiofo

^r^ ^^"^^Zr^

gra-

ve com efpirito Apoftolico, eemphatico, repre^%^'J^''-'''^hendendo em commum os vicios , e abufos da
terra, e ufando como em profecia de huma muy
própria paranomazia, diíTe, que Olinda feria brevemente efcrava deHollanda.

^

A eftas palavras levantando-fe alguns dos

^3

carcqueaconre-

principaes, que affiftiaÕ ao Sermão, o mandarão
f^grav^c^^gS
callar, e oíizerao defcer do púlpito com
-iv^AWij
violen-^'^r^TS^?'f''''
^
gueíias de Olinda.
cr-'
n
cia , e conhiíao , fem poder o Pároco
atalhar
li

aquella força

pofto que applicara todos os meyos de a obviara defordem , a que fe feguio
brevemente a perda de Pernambuco , e o compri_^-,

,

mento

j

,

11

fl

/

.

.

r

daqueilas paiavras, tao mal recebidas nos

•

Comprimento da
^"^p^of«'-»

ânimos então , como depois lembradas nos
feus arrependimentos, e ainda hoje
confervadas
feus

com lagrimas

nas memorias de todos os morado-

res mais qualificados de Pernambuco.
^

^4

Foy

a

Armada

inimiga profeguindo à

viagem , e appareceo à Cidade de Olinda em
quatorze de Fevereiro do aniio de mil e féis
centos e
~

Hh

trinta.

^ppa.ece

v,ÍÍ
a

a

Ar'

dfSr
,

,

,
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trinta
elias

j

era de fetenta velas

poderofas nãos

j

contando-íè entre
conduziao oito mil homens
,

de guerra , que governavao dous Generaes , Henrique

Lonc no mar ,

e

Theodoro Uvandemburg

na terra. Batendo inceíTantemente a marinha , fizeraõ demonftraçaó de defembarcar no rio Tapa-

do mas por entre o furor da bateria 5 e as fombras do fumo , deftacou do corpo da Armada
Thcodoro de Uvandemburg huma Efquadra de
em
Theodoro de Uvan^
^
^'raemburg com qua- naos 5 c laitou cm terra com quatro mil homens
-^ã^kylom^E- eni hum fitio , chamado o Pao Amarello , três leí8*:;:JJJ*^''^:*^^í^ goas e meya da Cidade de Olinda.
6% 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 fuppoz era o traníito,
que os inimigos bufcavao para faltar em terra
como moftrava a porfia , com que o batiaó até
que a noticia o avifou da diverfao, com que defembarcaraõ no referido íitio do Pao Amarello e
deixando guarnecida a Praça com algumas Ordenanças 5 e com os moradores , que julgou mais
promptos para a defenfa das próprias cafas , que
Marcha Mathias p^f^ OS progrcíTos da campanha, marchou aenj

Salta

terra

/^

.

v^

«*\

'

1

*

i

1

;

;

m.migos?°"'

mi^lis^

,

contrar os inimigos

com hum troço de Exercito,

que na5 paíTava de íète cçntos homens entre Portuguezes , e Gentios , em que havia alguma Cavallariaj e pofto que todos bifonhos, era numero
fufficiente (amparado das brenhas , que pelo continente guarnecem toda a extenfaó daquella praya,
por onde marchavaó formados em quatro bataIhoens

^43
ilioeiís

os inimigos ) a impedirlhes o paíTo

cipalmente havendo

5

prin-

de paíTar o rio Doce,
rraníito , em que nos íícavaó de inferior
partido.
66^ Era grande aventagem, que nos oíFerecia5 a occaíiao , e o íítio , a nao fe efquecerem
os
moradores do valor Portuguez , trocando pelo feu:
receyo a obediência dos feus Capitães, de forte
que
paíTando os contrários quaíi defordenados o rio,
e dandolhes os Portuguezes algumas carg-as
r^m
r^- os nolTos
rr
<-^^
Dao
^
K
^-__ \\
_p
^
que mes matarão muita gente, íem proíe^-uirém gu"?as cargas, ere-elles

.

aj-

.

"''°^''

a defenfa, fe retirarão os noíTos

apoderados de
hum temor vil, que os fez antepor a vida à honrai e como todo o animo que perdiaõ, hiaó
ganhando os inimigos , lhes foy fácil caminharem
para a Cidade de Olinda , onde entrarão pela parte mais eminente delia , em que eftá
íituado o

WlrSW

^

^

..

.

s^^ ' V'^^^*

Gollegio dosReligiofos da Companhia de
Jefus.
Já na indiftinta luz, confiiíà madrugada
•

^7-

do

infaufto dia dezafeis de Fevereiro

,

fe tinha

aufentado a mayor parte da gente, que ficara para defender a Praça porque o debil fexo
feminino, retirando-fe para os matos com copiofas la5

Aufentaô-re

T£l

os

^' ^^"'

grimas, levou apoz fi os efpofos, os filhos, eos
pays, arrebatados da corrente daquelle pranto ,
ou

0.

impellidos do feu amor, (que nefta occafíaó pareceo mais filho de Vénus, que de Marte)

conduzindo todos o mais preciofo, que poíTuhiaó, e
poderão carregar caufa pela qual acharão os ini,
5

migos o faço menos rico do que imaginavao mas
,
a falta dos defpojos vingarão em facrilegios
pro- sacniegios, e cf,
-fanando os Templos , e os Altares, brindando pe- 1::^'^'^^

Hhii

dezcs.

los

,
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los Cálices fagrados

,

e veílindo por ludibrio as

fagradas veftimentas Sâcerdotaes.

Cora

eftes eí^'

candalos difcorriao armados por todas as ruas,
com jadancia vil de hum triunfo, que alcançarão
fem vitoria, e de huma Praça, que conquiílaraõ

fem reíiftencia.
6 8 Porém naó
portuguezes,que
'^'"
morrerão
por """
ver
perdida a Pátria.

faltarão alguns vaierofos Por-

tuguczcs , quc vcttdo pcrdida a Pátria, quizerao
facrificarlhe as vidas, fem efperança de lhe confeguir a liberdade, ufando com ella de huma inu^
til piedade , e comíigo de hum valor cego, que

Foraô as aras deftas oblações o adro da Santa Miíèricordia , e os muros dos Religiofos de S. FranciA
co neftes o Capitão André Pereira Themudo
iiaquelle o Capitão Salvador de Azevedo, juntando-fe a hum, e outro muitos brioíillímos Paizanos de juvenil idade , que em annos verdes foufervio mais à defeíperaçaõ, que ao remédio.

;

berao dar fazonados frutos do valor.
6^ Inveftirao com duas grandes mangas de
inimigos

em deíigualiffimo partido, fem outra ef-

perança, ou fim , mais que p de nao quererem fobreviver a calamidade commua, e àruina da Republica , abrindo com as efpadas traníitos às vidas, e derramando a todas as partes mortes; nas
alheas fouberaó vender caras as próprias , e pofto que defta refoluçaó nao refultaíTe outro beneficio , que o exemplo do amor da Pátria , pelo qual
os levou

afama

a viver na immortalidade , fao as

memorias ainda cá no feculo dignas de toda
a duração , que pode permittir o tempo.
fuás

Naó

'
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Nao podiaó

245

os Hollandezes tomar o Re-

fem ganhar o Forte de S. Jorge, que os hade ofFender no paflb mandarão rendello por

cife,

via

:

\i^aó os inimigol
o Force de S,

^

fobre

Jorge,

hum

groíTo batalhão de dous mil Soldados, que
marchando cubertos das fombras da noite , lhe
puzeraõ efcadas , lançando primeiro dentro vários inftrumentos

de fogo porem o Capitão António de Lima , que com pouco mais de trinta
Soldados , em que fe contavaõ algumas peíToas
nobiliffimas , o defendia , de forte recebeo aos
inimigos, que os fez voltar rechaçados, deixando o feu Cabo , e trezentos Soldados mortos , e ficando a campanha femeada de corpos, e de mof-,

Defencíe-o o Ca*

É°'^"'"^"'^''''

quetes.

Admirado o General Hollandez Theodoro de Wandemburg de tanta refiftencia em taó

71

débil corpo,

que apenas moílrava capacidade para cincoenta peíToas ( fem advertir que aos cor,
,
pos pequenos faz grandes o valor ) ardendo em
ira pela perda recebida do eftrago feito nos
íèus
Soldados , fe refolveo depois de alguns dias a ir
empeíToa íitiallo com quatro mil Infantes, e boa
artilheria.
Com eíle apparato militar fahio de

Olinda

em huma noite,

e chegou ainda nas fombras delia a porfe defronte do dito Forte.

72

Abrio trincheiras, plantou

artilheria,

batendo-o inceíTantemente pelo curfo de cinco
dias , nos quaes fe defendeo António de Lima
com refoluçaó verdadeiramente heróica , tanto
mayor j quanto naó eíperada pela pouca gente
com que fe achava. Fez avifo a Mathias de Al-

buquer-

A

da fuã
o rendem.

pezar

refiílencia

^a
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2^6

buquerque, pedindolhe foccorro , mas nao lho enviando 5 e íem colher o Capitão da fua repofta eí^
peranças de o alcançar , capitulou com os inimigos 5 fahirem os Portuguezes livres condição , á
que faltarão os Hollandezes , querendo obrigailos a jurar naó tomarem armas contra HoUanda
-,

/
'if

por tempo de féis mezes o que vifto pelos noffos.) renovarão o confliéto, em que ficarão todos
j

prezos.

Rendido o Forte de S.Jorge , fe eíitregou
e marchou o Exercito iniEntrega-fe o des. logo O dc S. Francifco
Francifco.
migo a tomar o Recife , que defampararao os feus
moradores , tendolhe primeiro feito as cuftofas

73

i

hum podeçofo incêndio em que feràs chammas três milhoens em vários géne-

exéquias de
virao

,

pondo voluntariamente o fogo
moveis , e fazendas , para que £.-*

ros de cabedaes
às fuás cafas

caíTe

,

,

menos importante o

triunfo aos Hollande-

zes.

Forao tao íèmelhantes as perdas da Bahia, e de Pernambuco 5 taó parecidos os infortúnios de Diogo de Mendoça , e de Mathias de Albuquerque , que nem das duas Praças fe deve formar juizo defigual , nem dos dous Generaes fazer
conceito diíFerente pois nellas naõ haviaõmeyos
para adefenfa , proporcionados à grandeza do perigo 5 e nelles naó faltou o cuidado , que pode permittir a brevidade do tempo e aílím , ou fe deve
em hum , e outro abfolver o procedimento , ou

74

j

-,

condemnar em ambos a defgraça porem fe em
algum poderá haver culpa, naó ha duvida, que fe
:

attribui-

,

LIVRO QÍJARTO.

^47

Mathias de Albuquerque , porque
tendo na defenfa de Pernambuco mais occaííoens,
em que exercer o valor , fe nao empenhou em
attribairia a

contraftar a fortuna

e efta nao deu lugar a Diopara larga oppoíiçaó , pois o cheí

go de Mendoça
gou Jogo ao precifo termo do rendimento, ou da
Imitarão os moradores de Pernambuco
aos da Bahia , affim no receyo , com que deixarão
a Praça aos inimigos fem a defender , como na re-

75

foluçaó,

com que

fe ajuntarão

na campanha para
fe lhes oppor.
esforço da Naçaó , perturbado
de repentinos accidentes, pode embaraçarfe por
falta de diípoíiçoes , mas o impulfo correo logo
para o feu natural effeito , a eftimulos do brio , e
do valor. Agora fe juntavaó ao General Mathias
de Albuquerque para a defenfa da Pátria os meA Faz
... .^.
o Governadof
mos, que felhetinhao apartado na invafaÕ deliam Jí^qS hí^fo"
e por eleição de todos efcolheo hum íitio propor- 1?/''"'"^'"''*
oppoi aos
í
r
cionado a im.pedir aos Hollandezes o traníito da '"'""'^^'^

O

j.

-1.

^,--

P'"^^

'^

com progreíTos por terra em o qual fe
fabricou logo huma Força com algumas peças de
Provincia,

,

,

artiJheria

,

e fufficiente

numero de gente,

7 6 Diftava huma legoa affim de Olinda , como do Recife , ( Povoações , de que eftavao apoderados os inimigos) para lhes impedir a communicaçao de huma a outra pelo ifthmo de área, que

por efpaço de huma legoa as aparta. Foraõ os
noíFos fazendo trincheiras, e redudos, affiftidos
de gente menos em numero que em valor , to,

Qos defejofos de fazer aquellas provas de animo

que

iBiaii

,

'-9^
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que náôtinhao obrado, quando os inimigos lhes
tomarão as Praças.
jj Vendo o General Hollandez oeftorvo,
noffa Força do Arrayal do Bom
lado fJ7omjc£" que lhe fazia a
Jeílis 5 ( que efte fagrado titulo lhe deu Mathias de
Albuquerque) e o damno , que dos outros re•

dudos ,ie

trincheiras recebiaó os íeus Soldados

matandolhe muitos dos batalhoens,

c@m que

hiao a faxinar, colher fruta, e lenha, ou

Vaõ

fobre

inimigos.

elle

fa-

a paílar

de huma a outra Povoação , achando menos qui^
nhentos,^^ tantos Infantes mortos em repetidas
occaíioens, e vendo-fe quaíí íítiados em Olinda,
e no Recife , por na5 poderem commuhicarfe por
terra íem evidente deftroço , e perda da fua gente , tendo recebido de novo muita , vários petre^
chos , e baftimentos em hum foccorro , que poucos dias antes lhe chegara deHollanda, ferefolveo o Uvandemburg a mandar contra o noíTo
Arrayal dous mil Hollandezes , governados por
hum dos feus Coronéis de mayor fuppoííçaó.
7 8 Sahirao de Olinda , e caminhando de noios
te , chegarão ao romper da manhâa , cuja luz os
deícobrio às noíTas centinelas , que dando avifo
ao Arrayal, fahiraó delle, e de todas as outras trincheiras, e eftancias osnoífos Soldados, conduzidos dos feus valerofos Cabos e enveftindo pela
retaguarda , e por ambos os lados , os fizerao
;

\

voltar as coftas deftroçados

" Retiraô-fe deftroçados , c mortos.

,

e fugitivos

,

com

grande perda de gente , e mayor de opinião,
deixando com os mortos muitos defpojos militares no campo , e fendo í^guídos no alcance
de

>«itoi^^.^^

LIVRO
d^^^àlguns^aleiíí-adas

C^JARm

14^9

-h

Paizanos^ com^^ ííiaravilhofo

'

eííeito.

chegou

Madrid o aviía da perda de chega aviíb MâOlinda, e do Recife, do poder com que eftavaó ndianlzirem ttr'
"'"'^"'^*
os.Hollandezes .íbbre Pernambuco 9 eA4|iOppoíiçaó 5 que ios Portuguezes lhe faziaó na campanha mandou logo ElRey Catholico Filippe IY4,
ordem aos Governadores do Reyno, enviaíTem
feccorros àquelles moradores, para impedirem os
k

g'

7^

h

a

a

:

progreííps dos inimigos* .Erepararaó-fe

em

Lis-

boa promptamente nove caravelas, em que vie- Manda EiRey roe"°'' '*'
rão quatro centos infantes, algumas munições , e íríSs.'"'
baftimentos. Sahiraó humas com interpolação de
dias.a outras^ mas todas chegarão brevemente a

Pernambuco

;

e

tomando

vários portos daquella

Provincia, por diverfos caminhos fefoy ajuntar
ao noílb Array ai efte íbccorro.
ai ,:.
í

^

'

'80

,

Tjiouxe entre os feus Capitães ao famo^
fo Portuguez Paulo de Parada, o qual fahindo a
íingular defafio com hum dos principaes Pernambucanos , iicou menos ayrofo , do que depois íe

moftrara

em

Neiíe

vay pauio

^^ ^''"^'*

no ferviço da
Monarchia de Hefpanha por muitas partes de
Europa , occupando pelo feu valor , e difpoííçaõ
grandiííímos póftos, os quaes fendo dos mayores
da milícia
ficarão ainda inferiores à fua fama,
que eternizou o feu nome, para viver por memoria na pofter idade.
81 Forao os Hollandezes com dous mil inrepetidas occaíioens

.5

em vinte nãos fobre a Ilha de Itamaracá,
qu^ dá o nome a toda a fua Capitania (a qual deifantes

li

xámos

Vaó osHollanJe^
zes

a

romar a ílh»

de Itamaracá,

Wm\

a SP

AMERIGA. JQRTUGUEZA,

xárriÒs já defcripta
toria. )

saitaó
faó

livro

Peio lefpaço de mar

,

fegundo defta HiA
que cerca a Ilha pa-

da Villa deGuayana, tem duas barras;
Da maís capâz cntraraó os inimigos , e faltando
-^^
lograrem o
a
„ Ilha , ou ___terra para ganharem
em
_^
_^
faço , foraÔ valerofamente refiftidos do Capitão
i^OjrS^lyador Pinheiro 5 que animando aos poura, a parte

Ai,,

mas

no

em

terra;

refiftidos

pelos noíTos.

<

•*

<

_^

^

^S; moíiadores

dejla^/fe [lhes oppo^í

com mayor

refoluçaô^q^^^ poder jeiíaõconfeguindo os noA-

garao a anciã
'

Deixaô levantada

hLna

hurn ,

fos contrários

íítioq;;

^
Fortaleza.

5

nem outro

que os

intento , defafFo^

lavara àquelia entrepreza^

(X>m im^àntSLíWê' ^&^^
> ^^
quc deixâraó muita artilheria 5 Soldados , e duas
embarcações , voltando as nãos defta expedição
^rn ^utrpjefjeifpf para o Recife.
3|í#^í ífeuréèiaSr os Pernambucanos de hum focGôrrò mais poderoíb^ <com que podeííèm de hu-

ma

vez arrancar aquella perniciofa planta y que
^
hia jáeílendei\do as raizes, antes que as lançaífe
mais dilatadas y€ mais profundas: fupplicavao a
Pedem os mora- Caftella por huma Real Armada", que os livraíTe
co"Ltr7rmaI daquelle jugo Hollandez, que tao viíínho, e com
re-^
pblThia/'''"" tanto poder lhes ameaçava- may ores eftragos:
preíèntavaõj que unidas as Armadas Caftelhana,
%,J^ortugueza 5 como na reftauraçaó da Bahia ^
poderiao lograr o mefmo triunfo , expulfando
aos inimigos

com o próprio

Corte de Madrid

fucceíTo.

fe refolveo

,

que

a

Porém na
guerra de

ponderar o
damno , que recebiao aquelles Vaílallos na dilação,

Pernambuco
(débeis

fe fizeíTe lenta

,

já as fuás forças pelas

fem

fe

continuas pelejas,

que

m
mm

.

:íi?«^^/^j8<1*Kí-,. >V

1
1

'

I!

em numero

qio^

com

rao inferior aos inimigos tinhao

inceílantemente ) fendolhes quaíi impoííível podellos reíiftir em tempo mais continuado.
elíes

o Rey , e os Míniílros as vozes
^
mas náo difFeriao às fupplicas porque eftava def8 5i-^.Ouvia6

;

tinada àquella nobiliffima Provincia mais duração
de calamidades para mais caftigò, ouparamayor
gloria dos Pernambucanos. RefpondiaÓ os MiniA
tros de Gaílella,

confeguem

hum

que para tao grande expedição TotlV:rZ
eftava exliaufta de cabedaes, e gente Hefpanha
fotrt.roTBrht
^'
neceffitadas naquella occafiao as fuás coftas de feb°qu?adp"'°"'"
tem aííjftidas das fuás Armadas e fó lhes mandarão o foccorro , que o tempo lhes permittia , ordenando 5 que D. António de Oquendo que hia
,
comboyar os galeoens para as índias de Hefpanha , chegaíTe à Bahia a informarfe do eílado dá
guerra de Pernambuco , para diípor a forma , em
que íè haviao de encaminhar os foccorros que
,
5

:

trazia para aquella Capitania , e para a da Paraíba.

84

Conftavao ambos de mil infantes entre
Portuguezes , Hefpanhoes , e Italianos eftes , e os
Hefpanhoes governados por JoaôVicencio de S*
Feliche, Conde deBanholo. Partio D. António
de Oquendo de Lisboa , e chegou com viagem
breve à Bahia, que ainda governava Diogo Luiz
de Oliveira , com quem confultou ( fegundo os
í

que tinha do eftado , em que íe achava
Pernambuco) o meyo de introduzir os foccorros
avifos

5

nas referidas Praças.
5

Nao

ceifava a

Companhia Occidental de
li ii

Hollan-

;

'

«•^ií

2

5
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2

Hollanda em fazer para a conquífta de Pernambuco novas defpezas , fegurando na repetição de
humas ps intereíTes de todas. Tinha enviado no
féis centos e trinta
Annode i6^i. principio defte anno de mil e
ehum algumas nãos, que no Recife defembarcaraò dous mil infantes , e muitos baftimentos e
logo tendo noticia , que D, António deOquetído
levava à Bahia o que íè havia de enviar a Pernambuco 5 mandarão outra Armada , em que veyo
Contínuos foccor- por General do mar Adriaó Patry , a cujo nome
rosj que deHolknda vinhaó aos
tinha já grangeado attençoes a fama das íiias vitoinígos.
Adriaó Patry feu rias.
Com a mefma prefteza com que chegou,
General do mar.
difpoz vir à altura da Bahia efperar , que fahiíTe
a noíTa Armada 5 para fe bater comella, reforçandíèíãfiit^^^Ba ias melhores nãos, e amais eícolhiChega a Pernam- da genf©; que tinhaô ps HoUandezes no Recife
j

'li

ini-

buco, eíahe do Recife a efperar a nol-

ía

Armada na

altura

da Bahia.

devia eleger, fahindo contra hum tao grande Capitão , que ainda quando o nao podeífe ven-

como

cer, lhe baftara a gloria de o intentar.
QMalidaáes de D.
António de Oijucndo.

Era D. António de Oquendo grandiílimo
Soldado , o mais perito , e valerofo Cabo , que em
muitos feculos teve a milicia naval deHefpanha;
contava os triunfos pelos conflidos , moftrando8

6

como

ventualguma precifa demora na BaSahe da Bahia rofo. Tinha feito
com as nãos de guerhia pela caufa, que deixamos referida, e fahio
ra, e de carga.
delia , conduzindo feífenta embarcações , em que
fe até aquelle

tempo

tao esforçado

fe.contavaoasvirite da fua

,

Armada,

vinte e oito,

que hiaó para Portugal carregadas de aífucar, e
dos outros géneros defte Paiz, edoze caravelas,
que levavaò os foccorros para aParaiba, e Periiambu'

LIVRO QUARTO.
iiambiico

com o Conde de Banholo

^55
,

e Duarte de

Albuquerque CoeLho , que viera naquella Armada para paílar à Capitania , de que era
Donatário,
a concorrer com apeíToa, ecom
o poder para a
fua reíhuraçaô, ou a fer companheiro
da fua deP
graça , pofto que levaíFe a Pernambuco
mais oftentações, que utilidades.
l

Dez

87

dias depois

porto da Bailia

miga

,

peleja

a

de levar as ancoras da
noflà Armada, foy vifta daini-^
^

e defcobrindo-fe

ambas ,

fe difpuzeraó à

concorrendo o mar ,6 é^vento

,

com

é8-

das as diípoííçoes para láiCõmbáte, e
íer vindo ao
eftrago , e ao triunfo de liuma, e outra
Naçaó.

^rSr

''

^"^

Rara vez concedeo o Oceano as fuás criftalinas
campanhas, para palanque demais horrendo íir^-'
guiar deíafio entre duas nãos y to
dousGeneraesj

porque avançando-fe

duas contrarias Capita^
nias, (com tal brevidade, que a
artilheria delias
naó teve tempo para mais operação que a dè

huma carga )
po

rafo
8 8

,

as

,

atracadas pelejavaó, como em cam-peito a peito , e braço a braço.

Accefos no fogo da mofquetaria os troirf

cos dos maftros, abrazadas as velas, e
as enxaricias , era tudo horror , e tudo
incêndio.
fortuna , que havia fido parcial de ambos os
Capitães

A

em

diverfos conflidos
efteve nefte fete horas
maiíterente , íem refolver a qual delles fe
havia

de inclinar até que accendendo-fe na
cuberta
Capitania inimiga hum fogo inextinguível,
5

da'

que

a hia

coníumindo , tratou a noíla de íe deíatracarro que naó coníeguira, íe huma das noílas
"

nãos

M
,„„«.,.

"''°'*'"^'"^'*'

2

nãos lhe naô dera hum cabo , com que fe pode
apartar do incêndio ateado na Capitania HoUandcza , dc dondc muítos inimigos fugindo ao fogo,
ç^^^^,^^ ^^ noff^ as vidas 2L difpcudio das hberdades , como alguns dos noíTos Soldados fizerao

venceanoíTaAr.
rnada a Armada
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ini-

também nas nãos inimigas.
8^ O General Adrião

Patry, que certo do

contentava com que a
ruina da Capitania HoUandeza acompanhaífe a
Hefpanhola 5 vendo agora , que defatracara , e que
a fua ficara para perecer do incêndio , nao procurando falvarfe na noíTa, por nao fervir ao triunfo

feu inevitável perigo,

do uoíTo Geucral , quiz fer fingular na eleição da
próprio voluntário
wã morte , acabando a vida a feu
impulfo , autes que chegafle a perdella ao rigor
das chammas , de que naó podia livrarfe , fazendo
ultima deígraça , íe lan:: vaidade de ter eícolha na
çou ao mar armado, e envolto noEftandarte da

Defeípera de

iTntz

fríe

ao mar! '

'

já fe

fai-

fua Republica , â qual poderá levantar Eftatuas à
fua pofteridade , pofto que efte feu famofo Capitão querendo pouparlhe os maufoleos , efcondef5

fe

no profundo do Oceano o feu cadáver.
po Nas outras nãos de ambas as Armadas

houveraó iguaes deftroços a Almirante contrameteo
ria , rendendo a hum dos noíTos gaieoens , a
fizea pique a noíTa Almirante os noíTos navios
rao o mefmo a três dos feus e finalmente deftroçados huns , e outros , fe retirarão os inimigos.
í

;

i

Reparadas

da noíTa
profea-uem
via^St^.

as

nãos

Armada
as

,

A

noífa

(^j^s

Armada
^^

',

fuás

reparou dos damnos

em três

^^ A.

11
T«-i
Caítelnana para as inT^
*.^,-r^
caravee
as
Portugal
,
para
carga
de
nãos
as
t

c lDaífados ,
,

dias 5

fe

uavc^ou

a

1

las

"

iiSlrViJ'^'..,

25?
laij^&CGorro para Pernambuco ^ onde deíèm- ..
As caravelas âõ
foccorro
chegaó a
barcarao ejB hum porto chamado a Barra
Gran- fe^aX
uco
defí
embarcáô
na
Barra
dQíT^e caminhando trinta legoas por fragofos
trari- SÍIS:'
cara

,

j

e

de terra , chegou o foccorro ao noíFo Arrayaí
do Bom Jefus 5 com grande contentamento do
fitos

noflb Exercito.

.

i?xiníTornando para o Recife as nãos da Armada inimiga com a noticia da perda do feu General , quizerae os do Confelho vingarlhe
a mor-»
te com algum golpe
que nos jfizeíTe mais fenfi,
vel impreíTaó.

Defampararao

Cidade de OHnda,
porque tendo dividido entre ella ^,q Recife
a
y
feu poder, e naó confeguindo darfe
as mãos fem
perda de gente, julgarão aquella Praça de mayor
prejuízo , que utiHdade às fuás emprezas e
5
pondoihe o fogo , foy mais poderofo o incêndio para
Poe.
o eoníumir , que as lagrimas dos Paizanos , e Ca- ^°^°
gf
tholicos para o apagar. Arderão os Sagrados
Simulacros , e as Aras naquelle fogo
que fe nap
,
a

•iinda»

accendia

em facriíícios mas em
,

os
'

.ni.,.

^'"'

"^^

facrilegios.

Enviarão os inimigos três mil homens em
trinta nãos, a ganhar a Capitania da
Paraiba , cujo

p2

commercio

,

e Fortaleza eraÓ

muy

conducentes

aos intereífes dos feus cabedaes
, e ao proo^reífo
das fuás conquiftas. Governava aquella

Vaó

Cohrc a Pa^

raiba*

Província António de Albuquerque, e
valerofamente a
defendeo mas carregando os inimigos para
a dita Fortaleza , huma legoa
diftante da Cidade, faTomao a í^orDÍ?"
hio delia , e com muito inferior numero
za, e depois faóex*
de gente pulfos delia*
;

lhe fez muito

damno em hum

porfiado combatei

porém na5 pode impedirlhes o ganharem por enta5

r

,,,

2

5
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6

taó a Fortaleza 5 que depois de alguns mezes de íitio com os foccorros , que do noffo Array ai mandara Mathias de Albuquerque , os obrigámos a
largalla, e a retiraremfe.

Recolhidos ao Recife , fahio outra Efquadra das fuás nãos fobre a Capitania do Rio
Grande, que governava Cypriaó Pitta Portocarreiro mas achando-o prevenido com o foccorro
que lhe fora da Paraiba, naò fó defendeo a Praça,
mas impedio aos inimigos o ingreíTo na campanha porque mandando rebanhar algum gado , o

p3

Vaó

fobre

o Rio

Grande

,

deixaõ

entrar

e naó

os

na-

quella Capitania.

^Xnrwi

í

5

nao levarão defendido pela noíTa gente. Tornando ao Recife os HoUandezes , forao de novo
à Ilha deltamaracá, e tiveraõ o próprio fucceíTo,
Intentarão interprender o Cabo de Santo Agoíiinho, a cujo porto ( nao inferior, antes melhor,
que o do Recife ) hiaó já acudindo com o noíFo
commercio as noflas embarcações- Governava os
dous Redudos , que o Conde de Banholo alli tinha levantado , Bento Maciel Parente , o qual
,"

O cnermo lhe fuccede
e

em

Itamaracá,

no Cabo de Santo

Agoíiinho.

com. a gente , com que fe achava , e com outra
que logo do noíTo Array ai fe lhe enviara , refiftio,
e rechaçou aos inimigos , os quaes imaginando fer
mayor o foccorro , que nos chegara , ih retirarão
confufa, e apreíTadamente.
^4 De novo determinarão aíTaltar
Saliem com grande poder contra o
nofío Arraial , e faó
rechaçados , e mortos j fendo hum delles

o fcu General.

com gran-

de poder ao noífo Array ai refoluçao, que executarão Quinta feira Santa , dia em que elles íabiaó
que os Portuguezes eftavao occupados nas Sagradas Ceremonias da noífa Igreja Catholica. Mas
acudio Deos a caftigar o facrilegio , que naquella
i

ceie-

\

,

íiiaÊ£^.^^''.Âhíi'tí.:^}t!»^^i^. 'jrt.-'^
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celebridade commettiao contra a noíTa Religião;

porque dandonos

hum

geral aíTalto os inimigos

foraò desbaratados pelos noíTos Capitães, e Sol-

dados 5 que no combate , e no alcance lhes matarão, e ferirão muitos infantes, ficando na campanha morto o íeu General Lourenço de Rimbach 5 íucceíTor no pofto de Theodoro de Uvandemburg , que pouco antes tinha partido para
Hollanda.
5?

5

Porem crefcendo continuamente no Re-

de Hollanda ^-^ Pojer com qtié
achavaó os
achando-íe com fete mil homens de guerra , quan- gos pelos foccorros
grandes,
de Hol-^
do os Portuguezes a penas contavao mil e duzen- landa lhesquehiaõt
tos, divididos por taó difFerentes eftancias, acu-,
dindo a tao diílantes partes , debilitados de tan-^ Debilidade em que
viaõ os Portuguetas, eta5 continuas marchas, e pelejas abundan- zes
de gentcj
e mantimentos.
tes os contrários dos muitos baftimentos, e viveres, que de Europa lhes conduziao as fuás nãos,
cife aos inimigos os íbccorros

inimi-s

fe

fe

i

,

faltos

do precifo alimento para fuftentar as vidas, (porque os lavradores com a viíit
nhança do perigo, deixavaó a cultura dos cam^
pos) chegava aexceííivo preço algum género comeílivel , que fe defcubria , fendo ainda mais caro em apparecer, que em fe reputar.
p6 Por efta caufa experimentava huma gefaltos os noíFos ate

àtjm

toda a noffa gente; e por acudir
a tanta oppreíTao , refolveo o General Mathias de

ral neceffidade

Albuquerque fazer hum pedido por todos os moradores mais ricos de Pernambuco , arbitrando a
quantia de quarenta mil reis por cada hum , ou a
irem reíidir nò Arrayal os que naõ quizeíTem

Kk

contri"

Manda

o

noíTcí

General fazer hum
pedido pelos moradores de Pernambu-CO4
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contribuir

•-mn

gou

com efta

impoficaos

neceílario para reparar

meyo^que

fe jul-

em parte o mal que
,

Encarregou efta ordem a Sebaftiao
Encarrega eíiaor- da Roclia Pitta 5 avô do AutHor
que no Arrayal
,
aíiiítia com muita gente a lua culta , por ler numa
Kocha Puta.
das primeiras , e mais poderofas peíToas de Pernambuco 5 que no ferviço do Rey, e da Pátria
juntava ao merecimento do valor a defpeza do
Annodeió^i. cabedal. Na ordem, que lhe deu por efcrito , a
qual ainda hoje fe coníerva , e contém termos , e
palavras mais decorofas das que coftumaó os Generaes ufar com os VaíTallos , lhe concedeo poderes fobre todos os Capitães mores, ejuftiças daquelles deftriótos , dandolhe também faculdade
para a delegar nas peíToas , que elegeífe por aquelDo zelo,
Zelo cam que Ias partes, a que a fua naó podeífe ir.
a executa.
e cuidado, com que Sebaftiao da Rocha Pitta a
foube executar, refultou grande utilidade ao noffo Arrayal , porque forao muitos moradores aílife os que fe acharão imtir em o noífo Exercito
poílibilitados para o fazer , contribuirão com a
impoííçao dos quarenta mil reis , que dérao , huns
em dinheiro , outros em gado com cujo foccorro pode refpirar , e fuftentarfe algum tempo a
fe padecia.

;

j

noffa gente.

Eftavao decretados vinte e quatro annos
de miferias na fogeiçaó dos Hollandezes aos Pernambucanos , e a verem reduzidos a ruinas os
fauftos, e cabedaes, com que fervirao à vaidade,
tao efquecidos da virtude, que ainda nos que pa-

pj

reciaõ mais ajuftados na vida, lhes era iníèparavel

,

H>SfsÀ^^'^

LIVRO (^ARTO.
vel culpa a foberba

2

5^

fendo agora caftígados da
altiílima Providencia , que difpoz ferem tratados

como

efcravos

5

os que tanta jaòtancia faziaó de
fer Senhores. Por eíta caufa permittio, que naó
,

chegaílèm no termo do referido tempo a ter foc-

do feu Monarcha , equivalentes a libertaido jugo eílranho, e que até dos poucos, que

corros
los

lhes enviara

,

lhes chegaflè a

menor

parte 5

como

anno de mil e féis centos e trinta e tresAnnodei6^?.
aconteceo aos que conduziaõ Francifco de Soutomayor, e Francifco de Vafconcellos da Cunha,
de cujos navios , Soldados , e baftimentos forao
nefte

raros os que chegarão a juntarfe ao noíTo Exercito, reprezados , e rotos os mais pelos inimigos;

e pela

mefma

fuperior caufa era já inútil a noíTa

conftancia.

^8

Exercia o pofto de General dosHollandezes Sigifmundo Uvandefcop
que fuccedera
,
neile aXourenço de Rimbach , morto na campanha pelo noíFo ferro , como temos moftrado. Era
Sigiímundo mais reíbluto , ou mais venturofo

que o feu anteceíTor

j

e naó perdendo

tempo de

moftrar a fua oufadia, e tentar a fua fortuna, difpunha continuas expedições, encaminhadas a varias partes
e como por difpoíiçao Divina eftavao determinados os caftigos de Pernambuco , de
que erao íègundas caufas , e inftrumentos os Hol-

1

j

landezes, naó podia fazer o valor Portuguez reííftencia igual a

parecia d ifficil,
j?^

huma empreza
mas

,

em

que naó fó

quaíi impoffivel aoppoíiçaó.

Foraó ganhando os inimigos muitas Pra-

Kkii

ças:

}»

MV

;

.
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tomarão a Capitania deltamaracà largamoflhes a Villa de Igaraçdj tornando à Província do
rio Grande ^ a ganharão ^ e com o mefmo curfo de
vitorias fenhorearao a Povoação do Pontal no Ca-

cas

imi'

5

:

bo de Santo Agoftinho 5 e a Província da Paraíba
poílo que em todas eftas partes lhes pleiteou a
poíTe a noíTa conftancia , mais que o noflb poder,
a
cuja debilidade cedeo à fortuna do vencedor
quem naò ajudou pouco a rebelião dos Gentios
daquellesdeftridos, quetomaraó afua voz, exceptos os poucos fieis , que até a ultima defgraça
;

.

-^

_

feguirao as noíTas armas.

A hum

roo

mefmo tempo

difenharao os

inimigos duas emprezas, e dividido ofeupoder
em duas partes , huma^ foy fobre o noíTo Arrayal
do Bom Jefus , e outra fobre a Fortaleza de NaAnnodei634.^areth no

Cabo de Santo Agoftinho. Pouco

tes defta fua refoluçaõ

an-

tinha Mathias de Albude Banholo paíTado a Vil,

querque com o Conde
la Eermofa deSerinhaem, por lhes parecer íitio
mais proporcionado 5 que o do Arrayal, para remetterem osfoccorros, onde os pediíTe anecefíidade. Mandou os que pode ao Arrayal , e à For-

deNázareth, cujos defenfores, depois de
terem feito no curfo de muitos mezes inílgnes
ados de valor, incríveis provas de conftancia, e
padecido as mayores neceílidades , faltandolhes
a efperança de outros foccorros, por terem já os
inimigos tomado a todos o paíTo, fe lhes rende-

taleza

rão
I

com
oI

honradíííimas condições.

Ordenou logo Mathias de Albuquerque
ao

,

LIVRO QUARTO.
ao

Conde deBanholo

ra fegurar aqueila

26 t

Porto Calvo, pa^
aonde fe haviaó de

paíTaíTe a

Povoação ,

encaminhar os inimigos. Chegou àquella Villa o
Conde , mas apenas defembarcaraÓ nella os Hollandezes , a defamparou paíTando à Povoação das
,
Alagoas , onde fe lhe foy juntar Mathias de Albuquerque com as reliquias do noíTo Exercito,
por feguirlhe os paíTos , ou por entender que na

Pafía o Conde cíf
Bànholo a iegurat'

Porto Calvo j e Jogo
o deíamparn , c fg
pada p.^a as' Aia-

^^^'^^
^'

^'''^'^'^

,

impoílibilidade de reíiftir aos inimigos , naò tinha

em toda a Província de Pernambuco
em que fe fortalecer.

outro lugar

102

Era a vontade do General Mathias de
Albuquerque infeparavel da do Conde de Banhojuízo das acçoeç
j,,,
do Conde de Balo, e parecia naoter operação própria,
fendo as^hoiS
do Conde o objedo das queixas , e murmurações

commuas,

lhe achacavaó faltas de valor, ja lhe
arguhiaó intelhgencias com os inimigos í e neftas
já

impofturas padecia o feu credito, com a opinião
de desleal, ainda mayor infâmia que a de cobar-.
,
de; e verdadeiramente as fuás acçóes deraõ
ma-,
teria para eftes difcurfos, pois

em Pernambuco

à

na5 correfpondeo

fama do feu talento, nem à

confiança , que fe fez da fua peífoa para a defenfa
daquellas Províncias.

103

Em todas

as occafioens

mais difpunha
as retiradas, que os combates
íèguído dos ini*
migos ate a Província de Serzipe , nunca lhes moftrou a cara. As palmas, quenaó foube
merecer
em Pernambuco, vinha alcançar na Bahia, onde
^^^P^^^damente (como em feu lugar diremos)
^

:

j^r„^ j__
a Praça do íitio, que lhe po^ o

Conde
de

NHM

^6^
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de NaíTau e nefta occafiaô reftaurou a reputação,
que em tantas havia perdido fe foy fortuna , teve votos de esforço , e de pratica militar , alcançando delRey Catholico , por efte ferviço , prémios aventajados aos feus merecimentos.
1^4 Chegou nefte anno de mil e féis centos
5.
;

:

Anno de

1

63

e trinta e cinco o noíTo fufpirado foccorro , mas
tao deíígual à efperança , e neceíTidade de Per-

que fez mais laftimofa a fua ruina.
Qiiando o cautério nao he poderofo a curar a
aggravar a ferida. Veyo junto
Chega o noíTo chaga, fó fcrvc dc
Caftelhana , governada
^°Te"cTmpo^í em duas Efquadras huma
neral D. Luiz de
por D. Lope de Hozes , outra Portugueza, por D.
Roxas e Borja,
Rodrigo Lobo. Aviftaraó ambas o Recife, e podendo ganhar aquella Praça de armas dos inimigos 5 e tirarlhes o único porto das fuás Armadas,
que nao podiaô agora refiftir à noífa , por nao fe
achar com gente, difperfos, e divididos osHol-

nambuco

5

j

'

landezespor tantos Prefidios, quantas eraó já as
conquiftas, que tinhao feito.
105 Sendo aconfelhado D. Lope a efta entrepreza , a nao quiz intentar , defculpando-fe
com a preíTa , que o trazia a pôr na Bahia a Pe-

dro daSylva, (que vinha fucceder a Diogo Luiz
de Oliveira) e voltar para as índias de Hefpanha. Sem outra operação entrarão as noíTas nãos
na barra das Alagoas , onde lançarão o foccorro, e a D. Luiz de Roxas e Borja, que h ia fucceder a Mathias de Albuquerque com o titulo
de Meftre de Campo General do Marquez de
Vallada , o qual ficara prevenindo mayor poder

em

Kíífivlv V-^'^*.-_

em Heípanha^ mas

naó chegou

r.

»

a paiTar ao Bra-^

'

•

íil

106

Deixando nas Alagoas o foccorro 5 íèguio a noíTa Armada a viagem da Bahia , de cujo
Governo tomou poíTe o Capitão Geral Pedro da
.

E

Sylva=

proaiptas as iiaos das duas Efquadras,

partio D. Lope de Hozes a comboyar a Frota das
índias a Heípanha , e D. Rodrigo Lobo fe demo-:

rou alguns dias

tom,

è^

pon=c

SS' tlf7.
^^^'"'

para conduzir a da Bahia a Portugal. ^Sahio D.Lope, e a pouco tempo de navegação pelejou com oito nãos Hollandezas , fem
,

perda coníideravel de huma, nem de outra parte pofto que lhe foy precifo por reparar
os na,
vios da fua Efquadra, tornar à Bahia , de donde
brevemente fahirao ambas, tomando cada huma
i

do íeu Regimento.
1 07
Em a noila fe embarcou Diogo Luiz de
^
Oliveira , tendo procedido no Braíll com o va^
r
lor 5 e acerto , que íempre moftrara em outras
partes da Monarchia em ferviço delRey
que
,
agora., lhe decretara a.empreza de expulfar
os
Hollandezes deCuraçâo nas índias Occidentaesj
porque na grandeza dos Monarchas huns fervia derrota

.

1

r»

E.barc.fe dio^
s''

^"'^

P*^''^

'^^ ^^'^""^^
Portugal,

.

-

cos fa5 habilitaçóes para outros, e na conftancia
dos Fíeroes íicao fendo huns perigos premio de

outros perigos.

Nefta mefma occaílao paíTou o
General Mathias de Albuquerque e chegado a
j

Portugal

,

paífou .a

Madrid de donde foy remet,

tido prezo para o Caftello de Lisboa.

10 8
sorja

5

,Na5 defcançava D. Luiz de Roxas e
novo Governador das nofl as. armas , no
cuidada
.

.

.
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2^4

cuidado de

as

com golpes que vingaf-

empregar

,

noíTos eftragos , e augmentaíièm a fua gloSabendo que Sigiímundo Uvandefcop eftava

fem os
ria.
v.y

Porto Calvo , determinou ir ganhar aquelia
Villa e deixando ao Conde de Banholo na das
Alagoas , mandou diante a Manoel Dias de Andrada , ( hum dos feus Tenentes) com parte da Infanteria , feguindo-o com o refto do Exercito.
Teve o General Hollandez anticipada noticia , e
defamparando a Villa , fe poz em falvo no Recife
sigifo Ke^^^ f^'^^ ccntos ínfantcs. Entrarao em Porto Cal-

o Meftre de
Camilo General
Porco Calvo»

Retira-fe

mundo

para

,

em

5

vo os Portuguezes, que foraõ diante , e logo o
Meftre de Campo General com toda a Infanteria 5 applicando-fe ao reparo das ruinas , que os
inimigos tinhao feito aílim na Igreja Matriz , como nas cafas particulares , fumptuofos apofentos

de nobiliíTimas Familias , que defde a fundação
da Provincia de Pernambuco tinhao feito aíiènto

^

nrCoronel,ri
r
Cbnlo
Arquichofe

íovaó

vay

em

íoccorro de

.s.éifmuado

a i^r-

to Ciivo.

naquelle deftrifto.
noticia o Coronel _ChriftovaD
Tendo
-^
I09
^ J'
A*-^muichofc
^wtiwx^v^j. , Quc D. Luíz de Roxas fora a Porto
-^

•*

;j

^

i

j

•

A.

e ignorando , que elte
Qalvo cotttra Sigifmundo,
^^
r
com
íoccorrer
foy
o
aufentado
,
fe houveíFe já
I,

ir-

mil e quinhentos homens , tirados das Fortificações da Peripoeira , que governava de cujo moj

Tem com
hum

choque

Luiz de

tile

Dom

Ko.s.<i3.

vimento informado D. Luiz , fahio a encontrallo
com inferior numero de gente , fem confultar aos
Cabos 5 nem ter experiência do terreno. Teve
com os inimigos hum choque , que fufpendeo a
noite , ficando de huma , e outra parte muitos

mortos

3

e feridos , e

em mayor numero

na dos
contra-

LIVRO QXJARTO;

2é$

mas paíTando as horas do fonô em
conííderações o noíTo Meftre de Campo Genecontrários

i

ral, e os

noíTosCabos, culpando eftes o muito,
que aquelle fe empenhara , e ponderando o perigo, em que eftavao com tao pouca gente, íe determinou mandar vir do Porto Calvo , a que deiDeterfninao
úê
xara naquella Povoação eftando o noíTo Exerci- noflbs Cabos que
fe mande vir a In*
to em hum pofto eminente , onde feguro de fer fantena do Porio
Calvo*
acometido , a podia eíperar.
1 1 o
Porém naó pode o animo de D. Luiz de
j

j

Roxas reftringirfe aos termos da prudência porque defcubrindo de manhãa aos inimigos , impeilido do natural furor , contra o que na noite an;

tes fe tinha

Serti
ta

embai-gô def-

reíoluçaó ôs aco^

mete D. Luiz

cortl

defigual poder.

determinado , os mandou avançar e
travando-fe a peleja , depois de fe pleitear por
muitas horas entre ambas as partes a vitoria, perdemos a batalha , eo noíTo Meftre de Campo GePerde a batalha
e
a
vida»
neral a vida , mais inútil que gloriofamente. Ef,
te fim teve D. Luiz de Roxas e Borja , cuja fama
tinha já dado nao pequeno brado , e cujo talento,
benemérito de melhor fortuna, promettia mayores efperanças.
feu valor teftemunharaó as camAnnodei^^é,
panhas de Flandes, e das índias; às fuás veas déraó o fangue as efclarecidas Cafas de Lerma
, e
í

à

O

Gandia. He a fua memoria credora de attençoesi
pofto que nao pode acontecer a hum Capitão ma-

yor defgraça, que

ficar

fendo exemplar de

lafti-

mas.

III

Os Hollandezes

res, ficarão tao cortados

ou faraó

em

^

do

ainda que vencedonoíTo ferro , que naó

fegujmento da vitoria marchar para
LI
Porto

Juízo fobre
talento.

o fea

.&:

,

JLMlL
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de pavor , e efpanto ^ deixando no campo muitos mortos , e levando innumeraveis feridos, fe retirarão com o feu Corottcl para a fua Fortificação da Peripoeira , de donde tmhaó fahido. Abertas as vias da fucceíTaÓ
^^ trouxcra o Meftre de Campo General DLuiz de Roxas e Borja, fe achou nomeado para
lhe fucceder no cargo o Meftre de Campo João

Porto Calvo mas
j

Remó^fe osHoi-

SSg: £ pí
npoeira.

Ortiz 5 Hcfpanhol 5 quc fora morto algum tempo
S;/rdSntio° antes pelos inimigos nas Alagoas ; e no ultimo
geral fentimenGo^verTSÍ\eíi lugar O Conde deBanholo, com
fentimento dos Por
to dosPortuguezes.
tuguezes
112 Por efta caufa perfuadiao no Porto Calvo ao Tenente General Manoel Dias de Andrada,
fe encarregaíTe do Governo e nas Alagoas rogava6 omefmo a Duarte de Albuquerque, que coVem

,

ii

clieos

nomeado

j

mo Senhor

de Pernambuco , ficara pela aufencia
de feti irmaó Mathias de Albuquerque com o governo politico, por ordem delRey naquella Pro-

víncia.

Porém cada hum

deftes Capitães agrade-

cendo o rogo 5 e eftranhando o confelho , fe con-*
formarão em o defprezar, attentos à obediência
da nomeação Real 5 cuja difpoíiçao fódeviao feguir.

e poder o Conde
de Banholo , juntando as reliquias do noífo Exercito , fe difpunha a ficar nas Alagoas mas perfuaPorto Calvo fegurar no noífo domíPorto Cal- dido a ir ao
nio aquella Villa mais vifinha à campanha , que
dominavaó os inimigos , paflbu a ella , onde refidio , em quanto elles o naò inquietarão porém

113

Com

o novo

titulo,

5

Paíía a

vo.

í

chegan-

j
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chegando ao Recife

26

no principio do anno de
mil e féis centos e trinta e fete, Joaó Maurício, Annodeió,?.
Conde de NaíTau, com o fu premo Governo das . cheg, de Hoiian.da ao Recife João
JttIIJ no Eraíil
-r»/^i
n
armas aeMolianda
^^^^^^'^iojCondede
, e informado
, que o
Conde deBanholo exiftia no Porro Calvo , mar- ^f oVe BlnhoTa
chou a ganhar aquella Povoação.
114 Fez confelho o Banholo , e votando to- v^^ o Banhoio
dos os Gabos 5 que os noíTos Soldados práticos no
com?o'paSrS
Paiz ( em que os inimigos eraõ bifonhos ) os ef- todos os Cabos»
,

1

'

peraílèm entre os matos, para lhes cortarem os
paíTos, principalmente em hum efpaço de cinco
legoas de caminho alagadiço, que precifamente
haviaó de pafl ar , fendo facíí aos Portuguezes defbaratallos nelle, e impedirlhes
ta mais perda fua que noíTa

o tranííto com tan,
, quanto era mayor
o feu poder, ao qual naõ podíamos oppornos em
campanha raza naó fe acommodando o Banholo a efte parecer guarneceo a Fortaleza , e divi,
dio alguma Infanteria por vários póftos
onde
fendo taó pouca, era certa a perdição , e quaíi imi

j

poíTivel a defenfai e elle fe

do, que por mais

poz

em hum Redu-

diílante, Ihepareceo mais fe-

guro, de donde enviou todo o feu fato para as
Alagoas , acção com que moftrara a fuga que

..anca o feu
Manda
.eu fa=
^.
^"'"
'°
'' ^^'^"^'^

,

diípunha.

115

Defenderaô-fe na Povoação os Portuguezes fem mais eíperança que a de venderem
,
caras as vidas

corro

;

e quando aguardavaò algum foc-

ou ordem do Conde de Banholo , fouberaõ, que fe tinha aufentado para as
Alagoas, le- e logo ^ zum^
vando quafi por força a Duarte de Albuquerque, '' '""^''
,

LI

ii

e ao

'l!l

,

''*)•*
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2^8
hl

e ao Tenente General Manoel Dias de Andrada,
a fiíii de que o feguraffem de algum tumulto da
Infanteria, a qual ordenou que o feguiíTe, deixando defamparados os Cabos , e Soldados , que

occupara nos póílos da Villa
Defende-fe aFor.
talez

e faltandolbe
iTot"occorl
loccor
ro,fe entrega.

dendo obrar mais e
j

da muitos

deBanhoio, e na
mefma diltgencia ao
rio de s. Franciíco.

dias.

Por nao terem efperança do foccorro

apoftado
a fugirfeauimcnto
do de Banholo,^ que
^
D
íl^
^
^
^^e , fc DaíTou para O rio dc S. Franciíco 5 ondc po^
r r
rorte com a
razendo-le
roílo
O
moílrarlbc
^^^^i
5
Infanteria, Cabos, e moradores, que levava re-

^-^TT

deftrifto í

.

fummamente

defenfa vel aquelle

mas feguido do Naífau ,

fe paífou

com

velocidade para a Cidade de S. Chriftovao de Serzipe , onde fendo mandado defalojar
por Sigifmundo, o naõ quiz efperar oBanholo,
a

pc.

com

decoro fas condições,
que pontualmente lhe foraó guardadas pelo Con^^ dc NaíTau , O qual marchou para as Alagoas em

tirados, por fer

Envia atraz delle
Si£Ífmundo aSerzi-

defendeo ain-

a Fortaleza fe

capitularão a entrega

vay o Conde de
NaíTau às Alagoas
cm leguimento do

e na defenfa da

Fortaleza. Retiraraó~fe os que poderão, naó po-

ii6

illiiil

,

mefma

da muita gente que levava, e com ella fe
poz em falvo na Bahia.
Conde de Naífau acabando em bre117
ve tempo huma Fortaleza, que levantou na bar^
ra da Villa do Penedo, (ultimo limite da Província de Pernambuco para a parte do Sul ) voltou
para o Recife, delineando novos progreífos. Paa pezar

»

O

grandeza do feu nome, eda fua
fama naõ bailava confervar , e defender aquellas
conquiftas , fe com mayores emprezas as nao

recialhe,

^

que

a

adianta-

ilT:* Iv

/Li.*.
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z6g

iantava. Erao os feus penfamentos taô altos ,
1*
11r -sr
'1-t
Al
como a íuaramilia
de grande nierarch ia
Ale»

em

manha

idéas

íú donde

]o^ó Maurício
Naííau.

de

onde fora Emperador feu Afcendente
Adolfo 5 Conde de NaíTau. Só com a opulência da
Bahia fe podiao ajuftar as medidas do feu ani~
mo j tao ambiciofo da gloria de a conquiftar , que
apreíTando o tçmpo a execução , e applicando os
meyos, e inftrumentos para tao grande empreza,
fahio do Recife com quarenta nãos, e oito mil
homens de mar , e guerra.
ti 8 Trazia nellas os melhores Cabos, e a
,

Infanreria mais efcolhida^que tinha a

iiifl

Companhia

de Hollanda nas Praças, que nos tomarão; e de
todas efcolheo a milicia , de que fizera a mayor
confiança , para efte empenho de taó relevantes
Sahio doRecifcj
coníequencias à fua fama , aos intereíTes da Com- entrou pela barra
panhia

e dos Eftados.

,

Aos quatorze de Abril

11,^,'.^'''™

do anno de mil e íú.'^ centos e trinta e oito ^ppa-^^^j^^j^jg
receo a fua Armada, e entrando pela barra da Ba-,

''^-

^'

^^ g

hia , penetrou toda a fua enfeada , fazendo viílofo
alarde de bandeiras

,

flâmulas

,

e inftrumentos

que caufarao hum fermofo horror nos
ânimos de todas as peflbas , que fe achavaó na Cibellicos

,

mHw

dade.

Diverfos efFeitos, e difcurfos obrou nellas efta inopinada guerra mas todos conformes,
e ordenados àfegurança da Praça, para cuja derenia concorreo muito acharemíe na Eahia os Cabos, milícias, e moradores retirados das Capitanias de Pernambuco, que nefta occaííao vieraó a
1 1

p

\

fer

Difcurfos, epré^
fenfa.

o mayor obftaculo ao Conde de NaíTau , e então

M

,
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taó conhecera o erro , que commettera

zer retirar para efta Praça ao

,

pois aíliftida de milí-

;

cia 5 e gente taó valerofa

que

tes

com

as fa-

mefmo tempo que

íe diípunha a conquiftalla
,

em

em

tao varias par-

tanta conftancia, esforço, e pratica mi-

litar lhe pleitearão

a poíTe das fuás conquiftas

lhe fazia eftaquaíí impoíliveh caufa,

dequere-

fultava muita confiança aos moradores, e fo reCompetência

do

Conde de Banholo
fobrejurifdicçóes
^'*^'''

do

do Conde de Banholo agora
J
disfarçadas com o pretexto da mdependencia do
feu cargo ao Governador Geral Pedro da Sylva,
ccavaó
t

•

r*

as tiBiczas
i

,

l

•

i

1

•

por fe achar com o mefmo poder de Mathias de
Albuquerque , e de D. Luiz de Roxas , nas matérias da guerra , ifentos da jurifdicçaó do Capitão

ii

Geral do Eftado.

JilHIBi

1
1

120
nhecendo

1

Porém o General Pedro da

Sylva, co-

que de menores accidentes refulta a
perdição dos difenhos , e que por competências
de jurifdicçoes fe perdem os Exércitos, cedendo
em ferviço do Rey , e da Pátria o feu natural ca-pricho , e hereditário valor , herdado dos feus
5

gloriofos Progenitores , ( illuftriffimos

em Portu-

de muitos íèculos ) e nao querendo ainda em prejuizo próprio pôr em contingências 5 e embaraços a caufa publica , cedeo ao Bancomo
Entregaihe oGo- holo O govcHio 'da gucrra 5 e da Praça, e
s;'rvatgo±o t hum particular Soldado fe difpoz à defenfa delia,
guerra, e da Prí.ça.
j ^ ^
£^^ acçaó , cm quc a fiucza da lealdade venceo em Pedro da Sylva o vigor do esforço,
(conhecido em muitas occaíioens) foy nefta engal pelo curfo

tre os militares

,

e politicos avaliada

com

diffe-

rente
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-

n^t

do com que fora feita porque
íènipre no cataftrofe dos jaizos humanos preva^
rente primor

,

í

commua e à
confervaçaõ da Monarchia. Porem como os Prínlece a vaidade própria a utilidade

cipes

tem por obrigação

5

diftinguir nos Vaflallos

os vícios 5 e as virtudes , por efta o fez ElRey Ca^
tholico Conde de S* Lourenço 5 mas fobindo a

mayores

Por efia acçaõ lhe
dá ElRey o titulo
de Conde de S. Lou=
rença , q«e naõ aeei'^
ta.

o brio de Pedro da Sylva , naõ
mercê , moftrando nefta indepen-

quilates

quiz aceitar a
dência mais acriíolada a fua fidelidade
depois
houve eíFeito em feu genro Martim AfFonfo dç
Mello, cafado com D. Magdalena da Sylva, fua
:

filha,

em

122

cuja excellentiííima Gafa permanece.

Defembarcou o Conde de Naíiau na

praya de Tapagipe , mais de huma legoa da Cidade diípondo a fornia de acometella , tomou o
Forte deMonferrate, e o de S. Bartholomeo , que
;

por na5
parte

fe

Defembarea o Conde de NaíTau , e caminha para a Cidade , tomando alguns
ForteSí

entender, que defembarcaífe naquella

os nao tínhamos guarnecidos.

Aquarte- Aquartelaloufe no outeiro, chamado do Padre Ribeiro (Sa- legoa da Cidadeí
cerdote do habito de S. Pedro, que dera o appellido àquella eminência, e a huma das melhores
fontes da Bahia, por haver tido huma Quinta naquelle fitio fronteiro à Cidade , em diftancia de
quafi meya legoa. ) Porem o Conde de Banholo,
Difpoeííi o Conque com a fuperior idade veftira o poder, e a pel- de de Banholo a defenfa com grande
le de Lcao , deixando a de ovelha, tinha difpofto valor, e pratica mi*
adefenía com grandiíGmo valor, e pratica militar, tanto mais admirável
, quanto neile menos
,

fe ifte-ys

licar.

eíperada.

Havia mandado vários troços com os

mais esforçados Capitães a hoílilizar aos inimis:os

,

W^mi

â7â
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em diverfos póftos do caminho o que obracom grande animo e fortuna matandolhe

gos

5

rão

homens , antes de chegarem
à referida eminência do Padre Ribeiro.
ii^3"^ Marchou o Banholo com a mayor parte da Infanteria 5 Duarte de Albuquerque , e o
Governador Pedro da Sylva , que de todas as fuás
ordens era o executor mais intrépido, e diligente. Aquartelou-fe junto à Igreja de Santo Anto-

mais de

Fortifica-fecoma

íhdrtl^nto u?;.
jade Santo Amónio.

,

j

féis

centos

em huma

que
j^^g^^D^ l^gar maudara levantar o Governador,
e Capitão Geral Diogo Luiz de Oliveira cujas
ruinas reparou agora o Conde de Banholo com
tal brevidade , que fe achava já mais capaz de
nio (hoje Freguefia)

trincheira

,

-,

mais fronteiro 5 e viíinho aos
inimigos, e nelle fe obrarão todas as facções , e
combates defta guerra , fazendo-fe de huma , e
outra parte os mayores ados de valor: os inimigos 5 por confeguirem por aquella parte o traníito para a Cidade e nós pelo defender.
Durou muitos dias a porfia repetiraó1 24
e ao mefmo
fe inceíTantemente os combates
tempo da Armada inimiga choviaó groífas bailas
defenfa.

Era o

fitio

}

:

i

na Cidade, com mayor eftrondo , que
effeito, fendo nella o fufto igual ao perigo, por
verem a defefperaçaõ , com que o Conde de Naf-

de

artilheria

expunha os feus Soldados, e Capitães a morrerem , ou a confeguirem a empreza , vindo com
OS iioíTos às mãos todos os dias em condidos
fau

Vários «>nfii<aos.

o NaíTau
fufpenfaó de armas,

Pede

q^e parcciaó campaes batalhas. Mas defefperanj^ j^ couquifta, pcdio fufpcnfaó de armas por

hum

,

táÊfíStí-Átaf^''-

\
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hum

dia , para fepultar os

173

mortos j a qual lhe foy

concedida.

Via menos ôs feus irielhores Cabos 5 e
dous mil infantes, além de outro grande numero
deferidos, na porfia de ganhar aqueíle paíToj e
nao íe achando com poder, nem baftimentos para continuar mais tempo a guerra, furtivamente
íè embarcou com o refto do íeu Exercito , deixando muitas peças de campanha , outras armas
e alguns viveres, que logo recolherão os noíTos
ês
coiti
Soldados. E detendo-fe ainda a fiia Armada na
muita
entre
gente
í^JlT»!- l/^rr*
r'
enleada da Joania , deíafrogou a lua pena pelas monos e feridos
bocas de fogo da fua artilheria , com que bateo vJírpara ? Recife!
dous dias a Cidade , parecendo falvas da noíTa vitoria , mais que laftimas da fua queixa 5 e com efta inútil demonftraçao voltarão para o Recife*
Da noíTa parte morrerão muitos Cabos, OfEciaes,
e Soldados, cujas faltas nos fizeraó mais caro o

125

faita
,

i

,

triunfo.

Derao em Caílella mayores brados os
intereífes daMonarchia, que os clamores do Bra-^

126

fil

,

refolvendo-fe agora

com melhor

der ao que

dado antes

ElRey Catholico

;

a atten-

fucceíTo poderá ter cui-

e determinou enviar

huma Armada

taô poderofa, quepodefle prometter, e fegurar

de Pernambuco , elegendo por General a D. Fernando Mafcarenhas , Conde da Torre, que vinha por Governador, e Capitão Geral
do Braíil. Era o Conde de grande esfera por naf~
cimento, de muita fuppofiçaõ por valor, e taó
confummado em outras virtudes , e na pratica
a reftauraçao

Mm

militar*

^eHe^Illía^rSn!
p^^'**^*

J/Jj^J'
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que da geral approvaçao, com que fe recebeo a fua eleição para efta empreza , íe eíperava a feliz execução delia.
127 Partio de Lisboa em Outubro do anno
de mil e féis centos e trinta e oito, com numerofa
Armada Portugueza , da qual lhe morreo muita
gente na altura de Cabo Verde, no tempo em que
íç.deteve a eíperar pela Caftelhana, conforme o
íèu Regimento a qual chegada, navegarão ambas
^ Pernambuco. Aviftaraó em Janeiro do anno de
Annode 1639. mil e fcis centos e trinta e nove o Recife e fe
tem por íem duvida íe lhes rendera , pela pouca
chega com ofeu prevenção
, com que naquella Praça fe achavao
General o Conde da
Torre à Bahia toma os Hollandezes
e cortados da via, extinítos ,
polTe
do Governo
geral do Eftado em gem
, e empreza da Bahia , fe a noíla Armada foque vinha provido.
ra fobre aquella Praça porém trazendo o General ordem de vir para a Bahia , entrou nella , e
tomou poífe do Governo geral do Braíil , fuccedendo ao Governador Geral Pedro da Sylva.
128 Tornando a porfe preftes a noífa Armada, fahio da Bahia, deixando o Conde da Torre entregue o Governo delia a D. Vafco MafcaDeixa no Gover- renhas , Conde de Óbidos , depois Governador
no da Bahia ao
Conde de Óbidos. das Armas do Alemtejo , Vice-Rey da índia, que
logo veremos fegundo Vice-Rey do Braíil. No
E pafía à çmpreza das conquiftas de largo tempo
que a Armada fe demorou na Bahia,
,
Pernambuco.
teve lugar o inimigo para fe prevenir em Pernambuco , tendo-a viílo paíTar o Cabo de Santo
Agoílinho. Lançou o Conde da Torre em o Porto do Touros ( algumas legoas apartado do Recife) mil e trezentos homens, ordenandolhes fofmilitar,

5

:

:

:

ij

fem

,
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fem obfervando o lugar

em

que

elle

27
deíèmbar-

irem juntar*
12^ Porém à fatalidade dos Pernambucanos
fervindo também os elementos , fe excitarão os
ventos 5 e correrão as aguas para o Sul com tal Tontiema qúé
furor, e violência, que nao podendo as nãos tergf^guL^qufot'
governo 5 pofto que porfiadamente forcejarão St;'^"'^''''^'^'^"'
contra o impeto da tempeftade, e da corrente,
fora5 compellidas a bufcar as índias de Hefpanha, ficando inúteis as defpezas, e o valor, e de A
vanecidas de todo as eíperanças concebidas de
tao grande poder.
caíTe, para felhe

,

130

Os

mil e trezentos homens, de que era
Meftre de Campo Luiz Barbalhõ Bezerra , os
quaes o Conde da Torre havia lançado no Porto
dos Touros , fuperando inexplicáveis difficuldades pelo curfo , e rodeyos de mais de trezentas legoas , rompendo muitos quartéis dos inimigos
fe

puzerao

em

falvo na Bahia ,

com admiração

,

e

Succede a^

dm

Continuou o Governo geral do M.rqucz^íJ Moní
"'''°'
Brafil D. Vafco Mafcarenhas , até Junho do anno
de mil e féis centos e quarenta , em que lhe fucA,^,aeí^4o,
cedeo D. J orge Maícarenhas , Marquez de Montalvão , primeiro Vice-Rey defte {Iftado.
gloria militar.

11

«.

íliiiniqii
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prizaõ do Fice-Rey Marquez de Montalvão
na Bahia. Salvador Corrêa de Sd-, Governador do Rio de Janeiro o acclama naquella
-,

"Praça

:,

e

em

todas as Capitanias do Sul.

Trevine-fe ElRey para a defenja.

Ajufta

com vários Trincipes. Manda a Trijlaõ de Mendoça a Hollanda ^ que
ajjenta liga y e amizade com aquella Republica. Trofeguem as fuás hoftiliàades os
Hollandezes ^ interpretando as capitulações
ajufiadas. Fem por Governador j e Capitão
Geral António Telles da Sjlva. Nomea ElRey Príncipe do Brafíl a feu Primogénito o
Senhor Z). Th eo dofio. Sua morte e Elogio.
Começao os Pernambucanos a levantarfe contra os Hollandezes, O Capitão Geral com
diffimulaçaõ lhes envia alguns foccorros da
Bahia. Vem Sigifmundo contra ella. Toma a
confederafões

:í

Ilha de Itaparica.

Vaò os noffos a expulfallo

com grande perda dos Portuguezes. Torna
Sigijmundo para o Recife ^^fitiado pelos Pernambucanos. ReftauraçaÔ de Pernambuco.
xJMorte do Senhor Rej T). João o IF. Seu
Elogio.

LI-

,

2

LIVRO QUINTO.
Inha chegado o veiítuf oíb prazo
do feliciíGmo anno de mil e féis Anno de
centos e quarenta ^ no ultimo
mez 5 em que terminava o feu
myfteriofo circulo, ponto, em que acabavaô as
defgraças de Portugal , e principiavaó as fuás felicidades

j

limite prefcripto das profecias

Encuberto

5

termo dilatado

noíTas efperanças

;

e

,

1

640,

do noíTo

e appetecido das

tempo da fegunda

claufula

da promeíTa deDeos noíFo Senhor, feita a ElRey
D. AíFonfo Henriques, de que a primeira fora a
vitoria, que nos deu no Campo de Ourique; fundamento , fobre que a Divina Mageftade quiz fe

machina da Monarchia Portugueza
que em complemento da ultima parte do feu Soberano Oráculo, ha defer o único, permanente,
e mayor Império de todos os quatro taó opulentos , e inconftantes , que teve o mundo.
firmaíTe a

2

He bem

authentica entre os Naturaes , e
recebida entre os Eftrangeiros (pofto que impug-

nada por alguns Caftelhanos) aquella myfteriofa
appariçaÓ de Chrifto Senhor noíTo ao primeiro

Rey

Lufitano D. AfFonfo Henriques, o qual na
noite precedente ao dia, em que havia de dar no

Campo

Apvm^ôá.t>c<^

foInSío

ReVÍ

^^^"^° ««^"^ues.

,
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2 8O

Campo de Ourique
quatro Reys

batalha a límael

Mouros ,

triíle, e

,

e a outros

penfativo , por ver

Portugueza temerofa da multidão barbara, pegando em humaBiblia, que tinha na Tenda, e achando nella a vitoria, que alcançou Gedeao com fó trezentos Soldados, matando mais
de cento e vinte mil Madianitas, pedio a Deos
favor, por fer aquella guerra por feu amor emprendida , e contra os blasfemos do feu fanto
nome e adormecendo íòbre o livro , lhe appareceo em fonhos hum Ancião , que lhe fegurou
a gente

;

venceria, e deftruiria aquelles Reys infiéis, eque
o mefmoDeos Iheappareceriaí e acordado pelo

feuCamereiro, para dar audiência a hum velho,
que o bufcava , introduzido na Tenda, vio que
era o meímo, que lhe fallara no fonho.
As próprias palavras , que nelle lhe tinha
3
ouvido, lhe tornou o velho a ratificar, accrefcentando outras muitas e que Deos lhe ordenava
que naquella mefma noite, quando ouviíTe tocar
a campainha da fua Ermida, (em que havia mais
de fellènta annos habitava) fahiflè fem companhia fora do alojamento, porque lhe queria moftrar a fua muita piedade. Ficando em oração o
piedofo Príncipe, e ouvindo o final na iegunda
vela da noite, fahio fora da Tenda, e vio para a
parte do Oriente humrayo, que refplandecendo
pouco a pouco , foy formando huma Cruz mais
que o Sol brilhante e nella fe lhe moftrou o Senhor crucificado, a cuja Divina prefença proftrado o Principe , largando a efpada , o efcudo , a
j

í

capa,

^
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capa

5
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e o calçado, derramando muitas lagrimas^

rogou pelos feus VaíTallos
caftigo lhe tinhao merecido , o
lhe

j

e que fe algum

voltaíTe fó contra

equeàquelles fubditos animaíTe, e ajudaíTe
a vencer aos inimigos da fua Santa Fé , e íè lembraíTe naó fó dos feus SucceíTores 5 mas de toda
a gente de Portugal
efta deprecaçaó por taõ juftas caufas, e
4
elle,

A

com

o Senhor 5 NoffoTefhoí^^"^
que da fua defcendencia 5 e de Portugal fe naô
apartaria fua miíèricordia e que vinha animallo
naquelle confliòto, por eftabelecer o feuReyno
fobre firme pedra que aceitaífe o titulo de Rey,
que antes de entrar na batalha lhe ofFereceriao
feus VaíTallos e que na fua defcendencia (attenuada na decima fexta geração) poria os olhos
porque nella, eno feu Reyno havia de eftabelecer hum Império , que levaíTe o íèu nome às partantos fuípiros feita, reípondeo

-,

j

}

mais

tes

5

diftantes.

Em

iguaes conflidos

e

,

em diverfos

moftrou Deos Noífo Senhor prodigiofos

aclos

finaes a

Monarchas nos principios, ou
nos progreíTos dos feus Reynos; mas a nenhum
vários Principes

,

e

fez favor tao relevante , nem femelhante promeíTa.
Clodoveo , primeiro Rey de França , que

A

recebeo a Fé Catholica , no ado do feu Bautifmo
mandou do Ceo o óleo , com que fe havia de ungir o Eftandarte chamado Auriflama , e as flores
deLiz 5 de que elle , e o Reyno de França haviaõ
de ufar por Armas , deixando os cinco Sapos que
,
;

até

alli

fe viao

no feuEfcudo

>

mas naó

Nn

lhe fegu-

rou

i;;i:í

,
,

--^-OBSi
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duração da fua defcendencia e aífim poíio
que permanece o Rey no 5 acabou a fua linha , que
era aMerovinga, entrando a Carolina, e depois
a Capeta , que hoje domina.
6 Ao grande Conftantino , perto de Roma
indo contra o tyranno Maxencio , moftrou Deos

rou

a

í

humaCruz no Ceo com
ces^

iiaõ

HMUIé

:

In hoc Jigno vin-

motivo da fua reducçaó àFe Catholica; mas
lhe prometteo a permanência do Império

nem
.•

as letras

da íua geração

,

a qual acabou

em

léus

fi-

lhos, mortos violenta 5 e naturalmente j e depois
Ii

de outros Monarchas, padeceo o Império o dominio, e jugo do pérfido Juliano , que apoftatou
da nofla verdadeira Religião, em que fe crearaj e
palTando a vários Emperadores, veyo finalmente

Monarchia Romana.
. .^
E ( dando aos Authores Caftelhanos o credito, que elles negaõ aos noíTos) a Garcia, primeiro Rey de Navarra, eftando também para dar
batalha aos Mouros , moftrou Deos íbbre hum
carvalho outra Cruz mas nao lhe infinuou perfea perderfe a
'

;

verança da foberania , nem da fua prole e affim
vemos hoje aquelle Reyno immeríò , e quafi ef;

quecido entre os da Coroa de Caftella, aonde pafíòu nao por fucceíTaó , mas por conquifta , alienado dos feus direitos Succeirores.
8
Ao Catholico Tibério , Emperador de
Conftantinopla , pafleando no feu jardim, moftrou Deos fobre a terra outra Cruz , e por reverencia levantando-a daquelle indigno lugar , lhe
appareceraó mais duas na mefiiia direitura , e tirando-as

,,
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rando-as todas, achou debaixo delias

fetthefouro

,

mas naõ vio cédula

,

hum

copio-^

nem ouviô

voz 5 que lhe prometteíTe mais que o preço , que
alli lhe dava
e aílim o Império de Conftantinopla foy paíTando a Tyrannos, e ultimamente fe
perdeo , indo ao poder do inimigo commum da
:

Chriftandade*

Porem

a ElRey

D. AfFonfo Henriques ap-^
pareceo, e fallou e no dia da Acclamaçaò do Sereniííimo Senhor Rey D. Joaó IV. deípregou o
braço direito da Cruz, que precedia ao ArcebiA oefpfega chrífto
po de Lisboa nos vivas de tao applaudida acção ç^dS^daQuí
«^aAcdamae ío os que impugnarem aquella appariçaõ, po- "°
çao.
í

p

;

:

'^'^

dem

duvidar defte milagre , tendo hum com outro tao prodigiofa congruência ; e parecendo a

empreza, que confeguirao osLuíitanos, obra fó
da maó omnipotente, pela debilidade de forças,
em que fe achava o Reyno , exhaufto de gente
armas , e cabedaes , com vexações da Nobreza
introducçóes de tributos, tyrannias deMiniftros,
derrogações de privilégios, faltas de juramentos,
e huma geral attenuaçao de todos os meyos da
defenfa, para proclamar liberdade.
I

o

Porem , fendo

já

concluido o tempo das

o das felicidades, atropellando os Portuguezes os mayores receyos,
vencendo as mais fortes diíEculdades , e tomando o pezo de huma guerra inevitável , e viíinha
por efpaço de muitas legoas de fronteira nas noffas melhores Províncias , tratarão de reftituir ao
SereniíFimo Senhor Rey D. Joaó IV. a Monartribulações, e fazonado

Nn

ii

chia

nenerõfa
'^°'

refoiu*

^''"''^"'

tZ

U\i
FelÍ2 Aeclamaçaâ
do Sefeniífimo Senhor Rey D. Joa#

IV.

J'M

H
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chia, que

com violência

fora ufurpada àfuaReal

Cafa 5 acclamando-o porRey de Portugal,
portentofa facilidade

,

e geral applaufo

,

com
em o

primeiro do mez de Dezembro de mil e féis centos e quarenta 5 dia feliciíGmo para toda aNaçaó
Luíitana , e o único, que no curfo de feíTenta annos poderão os Portuguezes contar com pedra
branca , como os Romanos continuandofelhes
defde então as antigas felicidades , e tendo como
;

emprezas a fortuna.
Forao moftrando logo os fucceíTos fer
1 1
myfteriofo o impulfo , pois em defenfa do feu na^»
tural Monarcha , e da fua Pátria , alcançarão os
Luíitanos com menor poder os mais gloriofos
vencendo em quaíi
triunfos , que vio Europa
vinte e oito annos de porfiada guerra, contra hum
dos mayores Monarchas do Mundo, cinco eftupendas batalhas campaes, innumeraveis facções,
e encontros , que pareciaó geraes confliétos coníeguindo em todos gloriofas vitorias, colhendo
ricos defpojos , e obrando aquellas heróicas acções , que no prega5 da fama , e na memoria das
Gentes, com admiração dos feculos, hao dedu^

foreira das fuás
^WÊ

Acções heróicas
dos Portuguezes.

mi

?

í

rar eternidades.
1

Origem dos
baítíaniftas.

2

Efte era o verdadeiro Sebaftiaó , por

quem

tanto fufpiravao os Portuguezes naantonomazia
com a vinda de hum
Sc dc Scbaftianiílas , disfarçando
Rey defapparecido, a anciã de outro Rey defejado. Com o nome íe livravao de parecer inconfi-

dentes ao

Monarcha eftranho

,

e

com

a efperan-

ça confervavao a lealdade ao natural. Deíle tao
louva-

,
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como

fecreto impulfo fe originarão
depois 03 fciíinas de tantos públicos 5 e engana,

1

dos Sebaftianiftasi e fe viverão, ou refufcitaraó
os primeiros fabricadores defta moeda, explicariaó aos falíiíícadores delia o intento
com que
,
a íizerao correr. Porém aos que naó fouberaó

nem fabem
matéria

penetrar o fegredo

,

e fineza defta

lhes bafta para caftigo

o martyrio de
mais longa , que a

,

huma

imprópria efperança ,
vida 5 e igual à duração do Mundo.

A decima fexta geração attenuada fe
13
vio aquando pela perda delRey D. Sebaftia5, decimo fexto Monarcha Luíitano, paíTou o Reyno
a dominio eftrangeiro, atropellando o poder de
Filippe

II.

Rey de

Caftella a juftiça da Serenif-

íima Caía de Bragança , a
fao pelo próprio direito ,

quem tocava a fuccefcom que os Reys Caf-

telhanos tinhaó fuccedido

em

outros Reynos de
Heípanha e negavao a Portugal a mefma acção,
que lhes deu a poíTe de outras Coroas í mas a
í

noíTa eftava deftinada ao oitavo

Duque

daquella

Real Cafa , e aílím nao teve effeito nos outros Sereniííimos Duques feus AnteceíTores que fendo
,
por muitas vezes eftimulados a tomar o Sceptro,
o naó quizeraó empunhar , deixando-o ao Succeflbr

5

a

quem

eftava decretado.

Já dominante o noflb Real Planeta Lulltano, começava a refplandecer o hemisfério Portuguez livre das fombras, com que feíTenta annos
o turbarão os vapores Caftelhanos
que agora
,
fe defvaneceraó em exhalaçoes. Todos os Vaf-

14

fallos

Decima
uecma

''^1

fexfa gelexta

'"'""''^"

íí„

,,
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alá

fallos offereciao as vidas

,

e as fazendas , para fuf-

no Throno ao noíTo Augufto Monarcha
generofo Reftaurador da noíTa liberdade , que fe
tentar

huma guerra infallivel e procurava alianças com as Potencias de Europa que o
podeílèm ajudar. Era a contenda com hum dos
difpunha para

,

,

mayores Monarchas do Mundo e pofto que
grande , e deftemido o próprio esforço Lufitano
carecia para taó árduo empenho de favor alheo.
Para a empreza de Medufa na5 bailou o valor de
Perfeo , foy neceíTario , que Palias lhe empreílaffe o Efcudo.
P^ocurou ElRcy por feus Embaixadores
^ 5
Senhor
5

Ajuíia o

ReyD.]oaóiv.i.-^Qj^fg^j^j.^ç5e5
com

ga

vários

Pnn-

cpes.

e

M.ndaTrifta5de
^"""^^
'

HoiknT

}

5

g foccorros de vários Principes,

it-th

1

'J

Republica de HoUanda , enviando
ittcumbcncia àquelles Eftados aTriftao

ej^i-j-e eiies (Ja

^om

cfta

^^ Mendoça Furtado , que fe houve com menos
deftreza , da que carecia a matéria porque os Fidalgos Portuguezes naquelle tempo , por falta de
occaííoens , nao fe achavaó práticos dos negócios politicos, empregando-os os Reys de Hef;

em

que gaftavaõ os cabedaes, e perdiao as vidas e alguns , de cujos talentos ( totalmente rendidos à íua vontade, ou intereífados no
feu dominio) fiarão matérias de Eftado , ferviraó àruina da Pátria, vindo a perder nella , elles,
e os feus defcendentes , as eftimaçoes , e preeminências, que nao eftabeleceraó no Reyno eílra-

panha fó nos

;

nho.
Pertendc ElRey fe
Jhe reftituaó as Praças

tidi^a

rica , e

m

w

na Afu

\6
aliança

Pertendia o Senhor

com

os Hollandezes

Rey D.Joaó IV. na
,

reftituiíTem à fua

Coroa
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Coroa as Praças, que na índia, eno Braíil haviao
tomado , fundando efta propoííçao , aííím no direito do Reyno de primeiro poíTuidor , como
porque feparando-fe do dominio deCaftella, nao
deviaó elles ficar com as Praças, que naopertenciao àquellaMonarchia, ceíTando já a cauíà, pela

qual íe tinhaó apoderado de tantas Provincias nas
Conquiftas de Portugal Porém os Hollandezes
attentos às fuás conveniências mais,

que ao credi-

to, que lhes dava anoíTa amizade, e confederação, fouberaó fervirfe defte accidente , naó fo a

favor da fegurança das fuás Provincias Unidas , na
attenuaçao do Império Hefpanhol , mas dos feus
progreíTos nas novas emprezas da America,

eda

Aíia.

que o poder de Portugal na5
era equivalente para defender o Reyno, e recu1

7

Julgavaõ

,

perar as fuás Provincias Ultramarinas j e a reftituiçaõ deftas lhes parecia inftancia aérea , ou vaa.
Aííèntaraó confederação ampla no que tocava à
defenfa de Portugal, e ofFenfa de Caftella mas
na tregoa de dez annos, com fuípenfaó de armas
-,

nas Conquiftas, ordenarão capitulos tao equivocos, capi tuíos índiífdos Holiane induftriofos (como aquelles, que logo haviao de dèzí
interpretar a favor dos feus progreíTos) deforma

que defte ajufte refultavaó eminentes damnos,
que a debilidade do Reyno fez então diílimular,
vendo-íe muitas vezes precifados os Príncipes a
fofrer o que nao podem remediar.

Governava nefte tempo a Bahia com titulo de Vice-Rey de todo o Eftado , como teI 8

mos

,
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D.Jorge Mafcarenhas , Marquez de
Montalvão , o primeiro , que veyo ao Braíil com
Teve brevemente avifo da
que
Nova
.,..„
^.. lhe efta preeminência.
íalV'do''stiÍ' liberdade da Pátria, por huma pequena embarcaK.yD.]oaó.
ç^^ j^ Usho^ , cujo Meftre fahindo à terra , e
mandando-a fazer ao mar, fe encaminhou a Palácio , e com fegredo deu ao Marquez Vice-Rey
a nova da feliz Acclamaçaó, e lhe entregou a carta 5 em que o Senhor Rey D. Joaó IV. lhe ordeRecebeo huma,
Difpofiçóes com nava o fizeíTe acclamar no Braíil.

mos

efcrito

,

j
,

Rey mBÍhTa!

''"'

grande fatisfaçaó e mandando com
toda a cautela chamar logo os Prelados dasReligioens 5 a Nobreza , e os principaes Cabos da
milicia 5 lhes ordenou votaííe cada hum por efcrito o feu parecer fobre a refoluçaó , que fe de-

com

c outra ,

i

tomar naquella matéria.

via

Achou em todos

ip

os mayores júbilos

,

e

applaufos, e conformes com a fua vontade. Feitas algumas breves difpoííçóes na Infanteria, fa-

com o Senado

da Camará acclamando ao Senhor D. João IV. por Rey
de Portugal , acompanhados do Povo com repetidos vivas , e geraes demonftrações de alegria
acabando o adio na Cathedral com acção de gra-

hio

com

os congregados , e

Fez logo o Marquez Vice-Rey avifo a todas as Provincias doEílado, ordenando aos feus
Govcmadorcs , quc obraíTem o próprio. Ceie-

ças.

Celebra muitas fef.
,e envia íeufi-

tas

mo com
a EiRey.

o parabém

[^j-q^

alcgres
O

,
^

com

c luzidas feitas, e enviou
_1,

i

ti

c

to-

r*

j^ 3l brcvldadc a feu filho D. Fernando Maícarenhas em hum patacho para o Rey no , com o para- |
bem a ElRey , e a noticia do que a fua lealdade
tinha
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tinha executado na obediência de Sua Mageftade.

20

Todas as acções 5 que obrou o Marquez
Vice-Rey, foraõ expreííivas , e demonftradoras
do íeu grande amor 5 e fidelidade, excepto a primeira 5 que fendo mais politica, podia parecer menos confiante} porque pintando-fe a obediência
cega como a fé, eachando-fe o Marquez com o
poder 5 parece naõ devia pôr em queflao (naquelle congreffo com aceremonia dos votos) huma
matéria , de que refultava a mayor gloria , e os
mayores intereffes a Portugal porém a fua correfpondencia com os fubditos do Brafil era taó
generofa, que lhes nao quiz tirar a parte do merecimento, que podiaó ter narefoluçaõ, julgando por infallivel, que nenhum dos que congregou ao Paço , havia de faltar à lealdade Portugueza , que tinha experimentado em todos como
:

-,

aconteceo naquella occaíiaó , com os applaufos
que nelles achou , e demonflraçóes do mayor contentamento , repetidos feflejos , em que fempre

o Marquez entrara com o mayor empenho na
vontade, e na grandeza.
21 Concluidas as difpofíçôes, e faélos referidos , chegou em huma caravela de Lisboa o Padre Francifco de Vilhena , Religiofo da Companhia de Jefus , que depois do primeiro avifo man-

ElRey com outra condicional commifTaó , a
que dera motivo o haveremfè aufentado para Caftella dous filhos do Marquez Vice-Rey. Ordenara ElRey ao Padre Francifco de Vilhena que no
,
dara

cafo

^

Chega de Lisboa
2e viihenar'"''^""

)
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Marquez o naó tiveíTe acclamado
convocando no Senado da Camera ao Biípo Dcafo que o

Pedro da Sylva, aoMeftre de Campo Luiz Barbalho Bezerra, e ao Provedor mor Lourenço de
Brito Corrêa, lhes déíTe huma ordem, que trazia,
Executa
commifiãó

mal
que

a
fe

lhe dera.

para tomarem poíTe do Governo porém efte Religiofo o naõ pareceo nefta occaííaó, pois achan:

do obrada aacçaõcom tanto applaufo, efocego,
e nao fendo neceíTaria a ordem, que trouxera,
(fó para fe ufar delia em procedimento contrario ao que teve o Marquez) a entregou aos nomeados.
22
Achando nelles a ordem Real menos prudência , que ambição , depuzeraò do cargo ao

Vice-Rey 5 e tomarão poífe do Governo, fazendo retirar ao Marquez aoColledo dos Padres da
prizao do
^
j
n
J
de Mon- Companhia , onde lhe puzerao guardas, nao em
oblequio, mas como em prizao je contmuando
nas defattençóes , lhe prenderão muitos criados,
e finalmente o remetteraó em huma caravela para Lisboa, com defigual tratamento , do que fe de-

Annode

1641.
.

Injufta

warqucz

os

,

Governadores

°araTReyno/''^°

"^

^^^ ^ ^^^ grandeza , e ao feu carafiber.

EiReyofoitacom

che-

g^^^^ ^ Cortc , informado ElRcj da fua lealdade , e da pureza do íèu procedimento, lhe fez
muitas honras, occupando-o no íeu Real íerviço,

em
muitas honras.

Mas

relevantes lugares

j

e

mandou

eílranhar

com

pakvras dcmonftradoras defentimento ao Bifpo
^
n r ÍY
a acção e conduzir prezos ao Reyno ao Meltre
de Campo Luiz Barbalho Bezerra , e a Lourenço
de Brito Corrêa , pelos termos indignos, que ha- i
viaó ufado com o Vice-Rey.

^

-

.

;

Por

í.^^

Por ordem , e avifo , que enviara o Marquez Vice-Rey a Salvador Corrêa de Sá , Governador do Rio de Janeiro , tinha já feito accla- Acdamaçaé de
mar ao Senhor D. João IV. por Rey naquellaPro- ^^L""^ ^'°J\oàI,
"
'^'"''"''
vincia 5 e em todas as outras do Sul que livres dos '"'
,
inimigos do Norte , floreciao , e fe faziao opulentas com as ruinas de Pernambuco í como coftuma6 crefcer humas Monarchias dos eftragos de
outras. Para aquella Região corria agora todo o
Opuiencia com
negocio, porque as perdas, que achavaó as em- Ts^f "'^^'^"'
barcaçóes na viagem das outras Provincias do
Braíil, (oupoíTuidas, ou infeftadas dosHollandezes) as encaminhavao para as do Rio de Janeiro , onde colhiaó osintereíTes femfuílo dos perigosa ecrefciao aquellas Povoações nas fabricas, e
cabedaes , que perdiaó as outras da noíTa Portugueza America.
±A.
Por hum Enviado mandou o Vice-Rey
Avifo, que faz d
^^
/
-vT />^
11
noticiar ao Conde de Naílau a Acclamaçaò dei- ^^^""^"^^ vice-Rey
NaíTau^
^° Conde
"D ^
n
Key,
e a paz , que tinha ajuftado com a Republica deHollanda, pedindolhe a obfervancia delia
no Brafil. Fez o Conde todas as demonftraçoes Peíias con, que
de alegria , celebrando em Pernambuco cuftofas Sfoch^^^^^^^
feftas de cavallo , em que os Naturaes levavaó '^'""'-'^
quaíi todos os prémios porque além dà pericia,
que tem daquella arte, os animou então efta no13

,

,

•

•

1

1

.

•

,

•

^

nr-f

.,

1

t

,

á<i

.

,

'^''^^'^'

;

va, fazendo~os aventajarfe a todos osEílrangeiros , pofto que. deítriffimos na cavallaria. Houve
em todas as Capitanias de Pernambuco inexplicável geral contentamento, nafcido da fidelidade

Portugueza, eda efperança, de que aMonarchia

Ooii

com

AMERICA POB.TUGUEZA.
29%
com Rey naturai lhes facilitaria os foccorros,
com que podeíTem facodir o jugo eftranho. O
Parabéns

j

_que

.-RTy'
manda
ao Vice
.._..
'S"aó'a;7tr?fGo!
vernadorss.

NaíTau enviou à Bahia hum dos do feu Confelho,
a dar o parabém de tao applaudida nova aoMarquez Vice-Rey , atempo em que já fe achava fora

do Governo

5

e fez efta ceremonia

com

os três

Governadores, juntando aos parabéns da Acclamação delRey , os da fua intrancia no Governo.
Sobre a tregoa refponderaõ , que fe ajuf25
taria à fatisfaçaó de ambas as partes , pedindo
mandaíTem recolher os Soldados foragidos da Bahia, que andavaó fazendo
tilidades ,

fem

em Pernambuco

hof-

diftinçao de Naturaes , e Eftrangei-

Governadores ordens para que
fe recolheíFem , com apparente promeíTa de perdão dos feus infultos. Tinhao fido enviados pelo
Marquez Vice-Rey 5 fingindo-fe rebellados para o
próprio fado, que valerofa, e fielmente obrarão,
queimando naquelle Paiz por varias partes todos
oscanaviaes, de que refultara grandiffima perda
aos HoUandezes pois lhes vierao a faltar os luros. Paííaraó os

;

cros das fafras daquelles annos.

Governadores lhes enviarão hum
Cabo de fuppofiçao por Embaixador , acompanhado de humjurifta, para difpor algum ponto
26

Naó
goas

,

ajuftaó tree

commercio

ló
útil

feub intereíTes.

hum
aos

Os

três

de direito na tregoa , fe neceflario fofle. Porém
os HoUandezes, vendo-fe livres dos Soldados volantes Portuguezes , que tanto damno lhes faziao,
faltarão ao promettido , aflentando hum commercio entre ambas as Nações, do qual fó aelles
vinhaó a refultar os intereífes

j

mas fobre

a fuf-

penfao

,
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penfaõ das armas reíponderaõ fer matéria 5 que
nao podiaó aíTentar fem ordem de Hollanda.

Tiverao as rédeas do Governo os três Governadores dezafeis mezes , defde Abril de mil e féis
centos e quarenta e hum , até Agofto de mil e
íeis centos e quarenta e dous*
27
Neíle anno lhes veyo fucceder por Go- Vem por govct^
-'^'"''
vernador , e Capitão Geral do Braíil António g^í do ^
Telles da Sylva. No principio do feu Governo ir""
efcrevera ElRey ao nobiliílimo Senado daCame- Anno de 1642.
ra da Bahia, ferprecifo fuftentar nella hum cor- EfcreveEiRey

po delnfanteria, competente

à fua

defenfa^ ar-

drE^hia'^'

qu^re

dos Hollandezes , po-SSalpS
derofos pela conquifta das Praças 5 de que já fe^"'
achavao Senhores nas Provincias de Pernambuco,
e anciofos de conquiftarem a Cabeçâ do Eftado
rifcada

com

a viíínhança

como huma vez
que achando~fe

fízerao

as Tuas

,

e outra intentarão

j

e

Reaes rendas pouco pof-

fantes para tantas deípezas

,

lhe

encommendava,

quizeííè tomar por fua conta a paga dos Solda-

dos, e Cabos da milicia, fazendo para eíla fatiA
façao impoíiçoes nos géneros , que lhe pareceíTe.

Os Vereadores

que eftavao exercendo eftes lugares naquelle anno , convocarão à Cafa da Ca--mera (fegundo o eftylo em matérias femelhantes) aos homens da Governança , e ao Povo, com
cujo confentimento Te havia de tomar a refolu,

çao 5 por fer matéria de impoíiçoes dos géneros j
a

que fempre repugna o Povo.

28

Propofta a carta , e ordero delRey , pe-

los júbilos,

que receberão da fua

feliz

Acclamacao.

Ceni

contentai

"ceítaVcíe^enca^
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çao 5 e com o zelo , que fempre tiveraó do íèrvlço do feu Monaixha , e da ília Pátria , aceitarão
efte encargo com expreííaó que o tomavaõ , em

quanto duraíTe a oppreíTao doReyno, e doEílado; mas que achando-o(no curfo do tempo) os
feus fucceíTores pezado , e entendeíTem fer em
prejuízo da authoridade do Senado, ou infoportavel por algum accidente , fe poderiaó eximir
delle, tornando a Real fazenda os eíFeitos que íe
,
houveíTem arbitrado para a fatisfaçaó da Infanteria; e refolveraó, que eftes fe tiraíTem dos vinhos, aguas ardentes doReyno, das bebidas da
terra, das marcas das caixas, efeixos deaíTucar,
dos rollos de tabaco, e do fal, impoííçóes, que
fe rematarão por contratos , a que applicou ElRey também a terça, que tem nas rendas do Confelho.
Caufas porque depois de muitos an-

nos o reclamarão.

2^ Porem paíTados largos annos em que
com grande trabalho fazia o Senado da Camera
efte ferviço lhe crefceo o gravamen com os foidos dobrados aos Meftres de Campo com enge,

,

,

novos Officiaes , e reformações de outros, continuo cuidado no beneficio das cafas dos
Qiiarteis , repetidas ordens dos Generaes , importunas fupplicas dos Cabos, e injuftas queixas
dos Soldados por qualquer breve dilação das moftras , havendo-fe experimentado perdas por que,
brarem alguns contratadores, e as execuções (pelos termos de juftiça nos bens dos feus fiadores)
na5 poderem fer taó promptas, como a paga da
Infanteria;, caufas, pelas quaes reprefentaraó, no
anno
nheiros

,
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ânno de mil e fete centos e doze, ao Sereniííimo
Senhor Rey D. Joaó V. queDeos guarde, os Veque.entaó ferviaõ , a condição , com
que os feus anteceíTores tinhaó aceitado efte encargo^ pedindolhe osexoneralTe delle, por lhes
readores

j

fer efte trabalho já

na5 fó intolerável

,

mas

in-

vencivel

%M

Moftrarao , que arrecadando-fe as rendas
3 o
deites contratos pela Védoria Geral , feriao mais

promptas
res delles

P

cobranças, mais abonados os fiadopois pela mudança annual dos Offi-

as
5

da Camera, ou fe naó tomavaó os que convinhaô para a fegurança delias , ou fe dilatava a
ciaes

fatisfaça5 das dividas atrazadas

por conveniências particulares eque em fe cobrarem pela Vedoria , fe efcufava o groíTo ordenado de hum
Thefoureiro, que fazia o Senado para eftes effeitos, e outras deípezas de alguns Oífíciaes.
tao Aceítaçaé,queibé
juftificadas razoens foy fervido attender ElRey queOe^^glíS''
noíTo Senhor , ordenando no anno feguinte de
mil e fete centos e treze, que apaga da Infanteria correíTe pela Védoria Geral, eque aella pafPafli
obrigái
faíTem os referidos contratos, como de prefente çaó com os contraí

A

cfta

tos à fdzcnda Real.

fe pratica.

31

Procedendo os Hollandezes na

finíftrá

interpretação das íuas capitulações, foraó proíe^
guindo as fuás conquiftas nas noífas Praças Ultra-

Mandarão do Porto do Recife quatro
nãos 5 a tomar a Cidade de S. Chriftovao na Gapi
tanía de Serzipe
, que pelo Sul he confinante à
Bahia , e pelo Norte ao rio de S. Francífco , e
marinas.

Pernam--

Tomaô

os

iniiiíi-'

g'^?:^'/^^'^"'!

,
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Pernambuco , de donde
parecerao

com

difta fetenta legoas.

Ap-

fenhas de paz as nãos inimigas, e

entrando hoftilmente a Cidade, a faquearaõ^e det
pojaraó aos feus moradores das íuas riquezas , e
das fuás propriedades, que fenhorearao em breve eípaço com a Cidade, iníinuandolhes em feu
damno as defgraças , de que he caufa a falta de
cautela , e de valor , que poderão ter aprendido
com a experiência de haverem fido alguns annos
antes expulfos pelos próprios inimigos, que por
terra feguindo ao

Conde de Banholo,

fe

haviao

apoderado da Cidade, e abrazando-a com todos
os Engenhos daquella Capitania , porentaó anão
prefidiaraõ.
Fazem o mermo
do Maranhão.

à Ilha

Enviarão huma Armada de dezoito nãos,
com dous mil homens, entregue aJoaóCornelles, a tomar a Ilha do Maranhão. Chegarão aella os inimigos, e lançando gente em terra, íèm
obftaculo das muitas bailas , que lhes deípediaó
da Fortaleza, caminharão para a Cidade, a qual
defampararao logo os moradores e o Governador, que era Bento Maciel Parente , fe meteo na
Fortaleza com oitenta Soldados , os quaes nao
bailarão a defendella , pois marchando a porlhe
fitio os Hollandezes , lha rendeo com difcredito
do valor, e das armas Portuguezas, que fem exercicio naquelles moradores , e naquelle Capitão,
facilitarão aos inimigos huma vitoria mais útil
3 2

j

que
Annodei642.

gloriofa.

Outra Efquadra de navios, (mayor em
numero , e com muitos mais infantes ) de que
3 3

era

;
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que chamarão Pe de Pao , enviarão a tomar a Cidade de S.
Paulo, Cabeça do Reyno de Angola, na cofta de conquiftaóoR«y"^""'^
Guiné, oito grãos ao Sul, deícoberto no annode""" ^
mil e quatro centos e oitenta e cinco por Diogo
Cao , conquiftado , e povoado por ordem delRey
D.Joaó IL Governava aquelle Reyno o General
Pedro Cefar de Menezes, o qual vendo-fe falto
da aíliftencia dos moradores , que cega , e arrebatadamente fe aufentarao, e dos outros meyos
de poder reíiftir a huma tao poderofa Armada
era General aquelle grande CoíTario 5

em

vafos

,

e gente ,

mandando

aos Capitães

,

e

Soldados pagos a praya , a impedirem o defembarque aos inimigos , e outro Capitão com fef-

homens a Fortaleza da Cruz, para a defenderem , na5 poderão contraftar a força dos Hollandezes, em tanta ventagem fuperiores. Tomafenta

rão a Cidade , e a Fortaleza

j

e o General Pedro

Cefar de Menezes fe retirou a hum íitio , meya
legoa diftante, para juntar osfoccorros doPaiz,
e impedn^ aos inimigos os progrefíbs por terra
nos outros Preíidios daquelle Reyno.

34
ííftia

Porém o

favor,

com que

propicia aos HoUandezes

fo de vitorias

,

a fortuna af-

em fucceffivo cur-

fazia invenciveis as fuás armas

e naõ
far

podendo contraftallas o General Pedro Cede Menezes, depois de apurar todo o esfor-

ço

em

o íízerao retirar ao interior
do continente, ádonde ofeguirao; e conquiftar
do todos aquelles Preíidios , o prenderão , por
lhe faltar gente para fe defender como esforçalhes reíiftir,

Pp

diílimo

Aufenmnjo-re os

S^eTreachaíoene-

Smets°fem^geme
""""^

^"*

'^^

'^^'^'

,

poemfe em

faivo

Pedro Cefar de
nezes

Meem Maiçanga-

no.

2 5? 8
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diílimo

Cabo , que em Flandes exercera género-

famente o pofto de Capitão deCavallos, moíirando o valor, que herdara de feus progenitores , illuílríílimos cm Portugal. Da prizao em que ficara 5 teve induílria , e refoluçaò para fe pôr em fàl-

vo emMaçangano.
De Angola defpedio o Pc de Pao treze
3 5
navios entregues a Andrazon para conquiílar a
Ilha de S. Thome, que jaz toda fora da Equinocial para o Norte, e nao atraveíTada delia , como
demarcarão os antigos Coírnografos. Foy deA
coberta por Fernão Gomes mandada conquiílar,
e povoar por ElRey D. João II. Chegarão a ella
brevemente os inimigos , e pofto que o Governador Manoel Pereira fez algumas prevenções para
a defenfa, emeteo na Fortaleza baftimentos im^
a

j

portantes a

reíiftir

hum

largo íitio, os

morado-

o íèu fato , e as fuás peíToas da
Ilha para o continente; e o Governador timido
de algumas bombas , que os HoUandezes lançarão dentro da Fortaleza , lha entregou. Ficando
Senhores de toda a Ilha, concederão ao Governador licença para paíTar a Portugal , onde fendo juftamente punido, acabou a vida na prizaó,
em caftigo do pouco valor , com que fe houvera
naquella acçaó , em que poderá grangear muita
gloria , na5 lhe faltando meyos de a confeguir

res paíTarao logo

Tomaó
gos

a

Thomé.

os inimi-

IJha

de

S.

e de fe defender.

Tinhaó já com dez nãos , e mil e quinhentos homens, de que era Cabo João Coino,
tomado em Guinei a noíTa Povoação da Mina,
3

6

cuja

li

,,
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cuja coftadefcobriraojoaõ de Santarém,

ejoaõ
deEfGobari a qual lograva privilegio de Cidade ^
concedido pelo referido Rey D* Joaó IL que a
mandou fundar , e edificar o Caftello de S. Torge,
^
^-rr
J
importantillimo peia grandeza, e pelo
•

*-

1

1

commer-

Fa2eiTi o lAeírtid
àCidade, e Caftello
des.jorge daMinaa

do ouro , e mais que tudo , por haver fido o
feu Governo único premio das acções ( nunca aA
faz encarecidas, nem cabalmente louvadas) do
grande Duarte Pacheco Pereira, que nos primeiros annos das noflas emprezas na Afia obrara
livrando a ElRey de Cochim noflx) alliado do
apertado fitio , que em ódio da nofla amizade por
mar, e por terra lhe puzeraó os mais poderofos
Reys da índia*
Acharão os inimigos taõ defprevenfda
37
e defcuidada a noíTa gente , que facilmente ga^
nharao o Forte, e a Cidade porque o Capitão,
e os moradores tratavaó menos das armas , que
do negocio e fuperando a ambição ao valor,
víeraõ a perder tudo. Efte faéto , pofto que aconteceo no anno de mil e féis centos e trinta e íete,
o refervamos para efte lugar, por juntar nelle todas as conquiftas, que os inimigos nosfizerao na
cofta de Africa.
Pouco fatisfeitos os Deputados da Com3 8
panhia Occidental de HoUanda do procedimento
do Conde de Naífau em Pernambuco , (pofto que J^otivos que
ve O Conde de Naf.1
.•i
11/^
^
tinha mais degeneroío, que de abíoluto) enten- r^^ para deixar o
'"°"
dendo , que das extorfoens, e injuftiças lhes crefciaó a elles os intereíTes , fentiaó, que o Conde
cio

j

j

IN

^

""^

tratafíe

com

affabilidade, eobfervancia das leys

Pp

ii

ao^

te-

:

'!!
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aos moradores, e naturaes daquellas Capitanias

por

Embarca-fe para

o quizerao defgoílar antes de o chegarem a remover, coarítandolhe a jurifdicçaÕ , e
o foldo í mas o Conde , que na grandeza de Príncipe via as exceílivas diftancias , que havia do feu
eítado 5 e nafcimento à fortuna , e condição daquelles ânimos ambiciofos , e groffeiros , entregando o Governo aos do Confelho do Recife,
depois de o haver exercido proípera , e heroicamcntc fcis amios, íè cmBarcou para HoUanda no
de mil e féis centos e quarenta e três, lançando
a ofFenfa mais a parte do deíprezo , que da viu^
efta caufa

gança.
crefcem

com

a

2

íua auíencia os miles aos Pernambu-

y^

csnos.

O

Com

a íua aufcncía faltou àquelles

,

•Til

11

mon

humanidadc do trato , que lhes moítrava procurando adminiftrallos em juíliça , único
ahvio de tantas miferias, que com a fua falta ainda fè íizerao mayores porque os Hollandezes
( livres do obftaculo , que no Conde achavao os
raciores 3
5

-,

íèus infultos) brotarão furiofos ,

do das reprezas

fe foltaõ

como rios, quan-

as fuás correntes

,

e

inundarão de efcandalos, de roubos , e de todos
os delidos aquellas laftimadas Províncias.

40

Porém eftamefma

torrente dehoftilida-

des fucceílivas , veyo a caufar aos feus Authores a

Companhia e eftes próprios
continuados males foraó o motivo da faude de
Pernambuco porque naó podendo já os feus hafua ruina

,

e a da fua

;

j

bitadores tolerar o nimio rigor de
Refolvemfe

a

fogeiçao,

onde o dominio fe transformava em tyrannia,
a refolveraó comprar a liberdade a preço da vida,

com-

a liberdade
preço das vidas.

prar

huma

conju-

,
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conjurando-fe a morrer
principal
cida,
r

motor

nem
1

moio pelo

,

ou

.

a confeguilla.
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Foy

defta acção , nunca aflaz encare-

louvada, Toao Fernandes Vieira, fan

1

1

t

T

valor, que moítrou, pelos cabedaes ,

Vieira, primeiro

vd

mo*

deita empreza.

que pofllihio, pelos cargos, que exerceo, e pela
gloria , que alcançou de Proclamador da liberdade de Pernambuco , e de todas as fuás Provincias.

41

Era natural da Ilha da Madeira , de no- Qualidades
bre origem; viera a Pernambuco de muito pou- Sí ^"°"'"
cos annos

,

de

^"

e Te achara nos primeiros confliâios

daquella guerra, onde o íeu confelho fora fem-

pre dos mais honrados

.

teve a fortuna igual ao

;

animo, ecrefcendo em cabedaes, veyo a fazerfe
opulento tinha por eípofa huma das mais aparentadas mulheres daquelles deftriítos. E convidando com efta empreza íecretamente por íí
y

e pelos parentes da conforte , a todas as principães peífoas daquellas Capitanias , a abraçarão

com fummo empenho

refolvendo uniformecampanha , e convindo em
,

i

mente poremfe em
que João Fernandes Vieira, como primeiro movei da acção, foííe o Governador da guerra, jurando obedecello

,

e executar todas as fuás or-

dens.

42

Com

determinação elegeo o novo
Governador os Cabos , fegundo a experiência ,
que tinha dos fogeitos e todos com as fuás nomeações , e incumbências tornarão para os íeus
domicílios a jantar armas, baftimentos, e tudo o
que havia de ferprecifo para a empreza , fupefta

;

poíta

Di/poemcom
rTuraVó^de^ peV

,
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^0 2

pofta a debilidade, eattenuaçao 5

em que

feacha-

O

tempo
Annodei644. va6 todos OS Paizanos , e moradores.
oíFerecia opportuna occaíiaõ , porque com a audo Conde de NaíTau , attentos os Hollandezes ao defcanço, e ao intereíTe, tinhao mal guardadas as fuás Fortalezas , com pouca vigilância
íencia

Dâ

conta ao

GeSÍo

Go-

BrSr''°

diminuta a fua Infanteria. De
tudo dcu conta Joao Femandcs Vicira ao Governador, e Capitão Geral do Eftado do Braííl António Telles da Sylva, pedindolhe quizeíTe amparar aquella caufa , e enviarlhes algum foccorro
para reftaurarem aquellas Praças , que já tinhaó
OS fcus Prcíidios

legitimo

5

,

e natural Monarcha no Sereniííímo Se-

nhor D. Joao IV. Rey de Portugal
43 Reprefentava a António Telles, que ElRey , de animo tao augufto , e pio , pofto que ajuftara pazes com a Republica de HoUanda , nao havia de defamparar aos Vaflallos de Pernambuco,
deixando-os em hum cativeiro de Hereges , cujo
dominio fe nao reftringia aos termos da humanidade , tranfcendendo os da fereza , a que devia
acudir, nao fó como natural Senhor, mas como
Principe Catholico , pelo prejuizo, que podia refultar a tantas Provincias, com o contagio das Seitas de Luthero , e de Calvino , que taó inceífantemente andavao os feus predicantes iníínuando, e
perfuadindo por todas as publicas ruas, e praças,
e pondo finalmente aos moradores em perigo de
perderem também as almas, depois de terem perdido

as liberdades.

44

O Governador, e Capitão Geral António
Telles

,

"
'
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Telles daSylva, laílimado detaó juftas queixas,

eperíuadido de razoeiístao vivas, refolveo mandar a Pernambuco a André Vidal de Negreiros ,
2
iT.
^^
^
^
com
o pretexto de ir viíítar alguns parentes, que
deixara na Paraiba , e lhe encarregou indagaíTe o
poder, com que fe achavao os inimigos, as diA
4^

^

'

'

1

poíiçóes das íúas Fortalezas

Joaò Fernandes Vieira,

a

,

e íe aviftaíTe

quem

ihúá^ o ápífas
Geral a AriJré Vitlaí
de Negreiros a p^^
"^"'^"^'''

com

efcrevera, noti*

ciando-o das ordens , que tinha delRey para a
obíèrvancia da tregoa ajuftada com os HoUande-

mas que fe na esfera da paciência dos moradores de Pernambuco nao cabia a tolerância dos
zes

j

males

que lhe reprefentava , lhe daria os foccorros, que pod^íTe com a cautela, que era pre-

'

,

cifa.

Chegou André Vidal de Negreiros a Per- paz André vidai
nambuco, teve licença dos doConfelho para ir Í^^S"™''^''^''

45

à Paraiba,

ra,

com quem

meyos de

com João Fernandes Viei-

epara veríè
fe

Examinou os
tomando todas as in-

tratou efta matéria.

executar

j

e

formações, voltou para a Bahia, onde deu conta
ao Governador, e Capitão Geral , fegurandolhe ,

que erao mais duras, que a morte, as tribulações,
que padeciaõ os moradores de Pernambuco, e as
tyrannias , que com elles ufavaõ os Hollandezes;
os quaes podiaõ fer expulfos de todas as Praças
daquellas Provincias , pela refoluçaõ com que eftavaõ os moradores delias,
4^ Compadecido o General , lhes mandoit
feílenta Soldados com António Dias Cardofo
que os levou a Pernambuco. Era o foccorro pequeno

voita para a ga.
e informa ao
g'^;,ernador.

!
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queno pelo numero , grande pela experiência

,

e

valor dos infantes (efcolhidos entre os melhores,

que fe achavao na Bahia) veteranos na guerra de
Pernambuco. João Fernandes Vieira os accommodou em hum lugar occulto para o tempo determinado, tratando de conduzir tudo o mais,
que era precifo juntar para huma empreza, que
íè lhe reprefentava tanto mais gloriofa , quanto
mais difficiL
47 Tinha efcrito a D. António Filippe Camarão, Governador dos Gentios, que affiftia na
campanha deSerzipe, atalhando as hoftilidades,
que daquella Praça podiao fazer os inimigos a todos os moradores dosfeus deftridosj e o mefmo
avifo fez à Henrique Dias , que governava os Crioulos , e Minas , e fe achava com o feu Terço
aquartellado noCertao, convidando-os para efta
acçaõ , a qual abraçarão com o feu experimentado valor , reípondendolhe cada hum , que partia
a bufcallo. Com eílas diípofiçoes íè animou João
Fernandes Vieira , para fe pôr em campanha mais
brevemente do que imaginava , o que executou
primeiro com hum pequeno troço de exercito , a
que feforaõ aggregando logo tantas peíToas, que
íè vio com fuíE cientes forças , para emprender al-

guma facção generofa

í

e elegendo alojamentos , fe

achava em hum íitio, que chama5 do Covas, onde teve avifo da vinda de D. António Filippe Camarão , e de Henrique Dias , poílo que nao chegarão tao promptos , como elle os eíperava , por-

que

as diftancias

,

os embaraços descaminhos, e

marchas

,

?iS'
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marchas lhes impedirão o acharemfe na batalha
do Monte das Tabocas.
Prepara6-fe
os
48 Noticiofos os Hollandezes deftas altera- Hollandezes
^-^
para fu
^
r*
coes 5 tanto mayores , quanto menos eíperadas, perarem
(em tempo em que asdefgraças dos Pernambucanos os traziao arraílados) naó fuppondo tanto
orgulho em gente tao exhaufta , defpertaraó do
T

^

defcuido

com que

havia muitos annos viviaó
engolfados nos feus intereíTes j e tratando de apagar aquella chamma, antes que em mayor incên5

dio levantaíTe mais alta labareda, juntarão de todos os feusPreíídios os melhores Soldados, e for-

mando hum Exercito de dous mil Hollandezes
e outro igual numero de Gentios íèus parciaes
marchou Henrique Hus, que entaó governava as
armas inimigas, a bufcar a noíTa gente no alojamento, em que eftava do referido íitio, que fe
dizia do Covas.
Teve da fua marcha avifo Joaó Fernan45?
des Vieira, e por voto feu, e dos mais Cabos do
noíTo pequeno Exercito (muito deíigual em nu-

mero ao dos inimigos, por naõ terem

^'^"'"

™,:7>:f

ainda che-

gado D. António FiHppe Camarão, e Henrique
Dias com os feus Terços) fe refolveo fer aquelle lugar de grande embaraço para nós e de muita ventagem para os noíTos contrários*
Mandou por peíToas intelligentes do ter5o
,

reno eleger íitio a propoííto para pelejarmos ; e
fendo efcolhido o Monte das Tabocas, (já mencionado no primeiro livro defta Hiftoria ) fe foy
alojar nelle

,

amparando-fe daquellas naturaes in-

Qq

cultas

Aloja-fe
te

fioMon«

dasTabocas«
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producçóes do monte , e contrapondo também eíla defenfa ao exceíTo de gente,
em que o Exercito dos Belgas era fuperior ao dos
Forao bufcarnos os inimigos no
Seguemnos osini Portuguezes.
migos.
noflb primeiro alojamento, e vendo, que tinhamos tomado outro , nos íèguiraó taô feguros da
vitoria, que fuppunhao, que ío com nos encontrarem 5 a tinhaò coníeguido.
51 Porem afrontados os dous Exércitos , e
Ataca-fe a batalha, batcndo-íè com igual porfia por termo de cinco
horas , foy tal o noíTo valor , e a noíTa induftria,
(ajudados da opportunidade, que achámos no fitio para varias embofcadas , em que os rechaçamos por diverfas partes , repetidas vezes ) que
Ganhámos avito- ultimameote nos deixarão nas mãos a vitoria, depois de bem pleiteada porem naó podendo mais,
aíTombrados , e fugitivos , íe retirarão confufamente , levando mais preífa da que trouxeraó.
AnnoáeióA^.^^^^^ O campo coberto dos feus Soldados mortos, fendo tantos os feridos, que nao podendo o
íeu General falvar a todos, perderão a vida no
caminho muitos.
Haviaó os inimigos mandado por dous
52
Mandaõ queixar- Embaixadores queixaríè ao Governador Geral do
os inimij^os ao
Governador Gera!. Eftado António Telles da Sylva das alterações dos
moradores de Pernambuco , e de João Fernandes
Vieira, a quem chamavao Cabeça daRebelliao,
pedindo o mandaíTe caftigar , e a todos os que oufaíTem quebrar as tregoas, e capitulações ajuftadas entre ElRey de Portugal , e os Eftados de Hollanda, accrefcentando alguns ameaços, feaquelcultas lanças

^

i.

j

íè

las

livro' QUINTO.

3

07

perturbações fe nao evitaíTem. Porem Anto«
iiio Telles da Sylva lhes reípondeo, que de tudo
Ias

sua re^oft

o que diziaó , fó lhe fazia pendor a obediência
delRey, que lhe ordenava fizeíTe rigorofamente
guardar as tregoas

53

dos

;

os Eftados de Hollanda.

Promettialhes 5 que

ordens Reaes 5

com

com

em

obfervancia das
que tinha, mandaria alguns Cabos

forças competentes a fogeitar aos fublevapofto que aos Governadores do Recife to-

cava domallos, poiseftavaó debaixo dafua obediência, enaó deviaó recorrer aquém no eftado
prefente nao tinha fobre elles jurifdicçao
mas
j

que lhes ordenaria deixaíTem as armas, para que
os do Supremo Confelho viíTem, que a fua vontade fe nao apartava hum ponto dos preceitos do
feuMonarcha.
54 Deípedidos os Embaixadores , mandou
António Telles da Sylva apreftar oito embarca- Envia em oird
nãos dous Terços
com
coes 5 e meter nellas dous Terços de Infanteria
J"
feus Meftres de
as
dos mais veteranos , que íe achavao na Bahia, com
^i'^'"[Ves^'de^ Per*
os feus Meftres de Campo, Martim Soares Mo- "^^0?
reno , e André Vidal de Negreiros , efte por Cabo de ambos , ordenandolhes foíTem pôr em paz
os Pernambucanos com os Hollandezes , bufcando todos os meyos de os reconciliar , com comminaçaó de proceder contra elles na forma das
'^^

fantería

;ar

ordens delRey.

Pernambuco, e faltando em
terra no porto deTamandare, tiveraô a noticia
da vitoria , que as noíTas armas alcançarão das
inimigas no Monte das Tabocas , e ao mefmo
5 5

Chegarão

a

Qq

ii

tempo

,;,
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3o8

que hiao ufando
Informações, que os Holiandezes com aquelles opprimidos Povos
Soiiandez"' e acharao aíiida frefcas as feridas dos males, que
na prefente occaíiaó tinhao caufado em vários
lagares , fem attenderem a eftado , fexo , nem
de que magoados os Soldados dos dous
idade
Terços , propunhaó , e pediaó a vingança , ofFerecendo-fe a derramar o fangue no caftigo de tantos infultos, e a perderem as vidas a troco de libertarem aos Portuguezes daquelle cruel jugo
clamores , que fízerao nos Cabos huma confternaçaó piedofa , que os arraftava ao meímo íentimento, e reíbluçao, que viaó nos íeus Soldados.
^6 Informado Joaó Fernandes Vieira da
chegada dos dous Meftres de Campo , caminhou
a bufcallos , acompanhado já de D. António Filippe Camarão , e de Henrique Dias , que no dia anViraó-fe no mefmo
Avifta-rejoaóFtr- tes íc Ihc tiuhaó juntado.
rdousMXerd^ porto deTamandarê, onde André Vidal deNecampo.
greiros lhe intimou as ordens , que levava do Governador Geral para quietar aquellas alterações , e
Intimalhe André
Vidal
ordens que
o levar prezo à Bahia, no caio que períiftiíTe na
levava.
empreza, que tomara.
Repoíia de joaõ
57 ]^^^ Femaudes Vicira lhe ^refpondeo
Fernandes Vieira.
que elle, e os Pernambucanos pegarão nas armas,
por fe livrarem da ultima ruina, que osinmiigos
preveniaó a todos os moradores daquellasProvincias e que fendo a defenfa natural às gentes , nao
devia o Príncipe obrigar aosVafiallos a viver na
fogeiçaó de humdominio tyrannico, de que naó
podiaó livrarfe, fem romper o jugo, que os tra-

tempo

a certeza das crueldades,

;

as

j

h

zia

,
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zia arraftados

-,

arrifcando na

empreza

,30^
as vidas

que pertendiaó perder mais gloriofamente nella,
que nas mortes prevenidas pela crueldade dos
Holiandezes, os quaes intentavaó tirarlhas aleivofamente.

Ouvidas

5 8

eftas

razoens pelos dous Mef-

de Campo 5 Martim Soares Moreno , e André
Vidal de Negreiros , e vendo a fua Infanteria difpofta à uniaõ com os Pernambucanos , (a todo o
rifco da obediência) refolverao juntarfe com Joaó
Fernandes Vieira, e intereíTarfe na caufa commua
da Nação contra os inimigos da Fé, e da Pátria,
julgando, que a defobediencia , de que pode retrês

fultar

augmento

Monarchia

ouvidas

conZa'r

as

cms

Sr

a

contra

os

HoiiInjeS

31
i

he íèrviço , que
nao devem caftigar os Soberanos, fendo mayor
culpa faltar às leys da humanidade , e à defenfa
da Religião , taó atropelladas naquellas Capitaà

,

il

nias pelos Hollandezes.

todos

em hum

corpo, marcharão a bufcar os inimigos, que fe achavao em campanha com poderofo Exercito no Engenho de D.
Juntos

$p

já

AnnaPaes, onde tinhao aprizionadas muitas principaes mulheres, que nelle fe haviao recolhido
porque ao mefmo tempo , em que fabiaó , que
;

da Bahia forao apertadas ordens, para quietarem
aos moradores de Pernambuco , Iheseftavaó fa-

zendo

as

tuguezes

mayores
a

hoftilidades.

tempo , em que

Chegarão os Por-

os inimigos fe acha-

vao nos feus divertimentos porém avi fados das
fuás centinellas^ fe formarão com grande preftej

za, e pratica militar
InvejP-

I

31

I

Bufcaó

aosiniftiiV

gAnna^^S'"^'

}

Daólhes batalha,
os Por-
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loveílirao-fe os dous Exércitos

,

e

em

e alcançaõ

duvidofo marte contenderão três horas, fem ventagem de nenhuma das partes mas cedendo a
fua porfia ao noííb valor, nos deixarão o campo,
e a vitoria, com prizaó do feu General Henrique
Hus , e do fubalterno Joaò Blac , innumeraveis
e prizioneiros a eftes por confelho, e
Annodei64<. í^o^^^os,
reíoluçao de André Vidal de Negreiros, fe deu
liberdade para tornarem para o Recife , e levarem a noticia da fua defgraça. Forao os defpo-

tuguezes á vitoria.

j

j

"

jos,

que nos deixarão na campanha, fenaó

ricos,

proporcionados à neceííidade dos noíTos Soldados , por ficarem providos das armas , de que tanto carecia o noíTo Exercito crefcendo nelle com
eftas fortunas o animo, e em todos a efperança
de fe verem reftituidos à fua antiga liberdade , e
5

à fuave obediência

do appetecido dominio Luíi-

tano.

Com

tao venturofos fucceíTos começarão a proclamar liberdade muitas das noífas Pra-

6x

vaó

prociaman-

fsr^rçr/,

kndo

ílxpí

aos Hoiiande-

dc Serinhaem tomou as armas
contra os Hollandezes, expulfando-os de toda a
fua Comarca. Omefmo fizerao as do Porto Calvo, erio deS.Francifco, cujos principaes moradores tinhajoaó Fernandes Vieira anticipadamenças.

Logo

a Villa

te prevenidos, para

darem fobre os inimigos na-

tempo o que

fizerao tomandolhes as For-

quelle

j

que haviao fabricado. O próprio fucceíío
tivemos na reftauraçao da Ilha de Itamaracá e
por todas as outras Capitanias fe forao levantando os Povos com vários fucceíTos, mas igual va-

talezas,

;

lor.

Onoflb

1
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vitorias

O

noíTo Exercito

marchou apor

3 1

em

confequencia das
ao Recife, difpondo

íitio

Poemíitíoonof-

hnSsToSf

Cabos, e Sdldados, pelas
partes mais convenientes para lhe apertar o cerco, e o confeguirao deforma, que naó poderão
os Hollandezes ter communicaçaó por terra , e
Jhes naó ficou outro tranfito mais que o mar. Tomaõ os pcfNefte tempo lhes tomámos a Fortaleza do Pon- Zt^TlT.^
'''''"
tal de Nazareth, no Cabo de Santo Agoílinho, '«1!"^'*''
por íítio , e trato com o feu Cabo Theodofio
Eftrater, quepaflbu ao ferviço delRey, e abjurando a hereíía , recebeo a Fe Catholica Romana, pela qual, havia muitos annos, fuípirava, e
foy premiado com o pofto de Meftre de Campo
na Bahia.
61 Os do fupremo Confelho do Recife , ex- coníiemaçaô Am
perimentando o noíTo valor, erefoluçao à cufta af"'''" "' "^^
das vidas, e liberdades dos feus Cabos, e Infantes , fe davaó por perdidos. Mandarão recolher
as eftancias, os poftos.

àquella Praça os mais práticos

,

e valerofos Solda-

dos, que tinhao nas outras, que ainda confervava5.

Com

elles fe

animarão

a fazer

algumas

for--

mas de todas voltavaó
rechaçados, efe recolhiaó vencidos. GanhámofIhes o Forte de Santa Cruz, fituado no meyo do Perdem o Forte
ifthmo de área , por onde fe communicao Olin- nhadrpSrv'"
tidas contra os fitiadoresj

nambucanos.

da, e o Recife.

^4

Com

taó fucceílivas perdas fó appellavaó

os inimigos para aefperança dofoccorro deHollanda, que por inftantes aguardavaõ, pela noticia certa

,

que lhes viera

em três

navios , que lhes

chega-

,

3 1
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2

chegarão
Urní

ilnH

com

baftimentos naquelles dias,

randolhes nao tardaria muito

mada que em
5

huma poderofa Ar-

feu feguimento havia de partir

e que fe ficava apreftando outra

ventagens

fegii-

em nãos

,

com mayores

e gente j e ambas competen-

naò fó a conquiftar de novo as Praças , que
tinhao perdido em Pernambuco , mas também a
fogeitar a Bahia , Cabeça de todo o Eftado.
eftes dous fins fez a Companhia Occi^5
dental o mayor esforço do feu poder picados os
HoUandezes , nao fó no intereíTe da bolça , mas
Vem deHoiianda HQ crcdito da Nacaó. Deípediraó huma Armada
huma Armada com
1
^
C
sigifmundo uvan- numcroía em nãos , e gente , enviando por íudaf "Sas^armas^no prcmo Gcncral de todas as fuás armas no Brafil a
Sigifmundo Uvandefcop 5 aquém o exercício, e
pratica militar deraó o nome de Soldado , e as
primeiras conquiílas de Pernambuco o de Capitão. Haviaõ poucos annos , que daquella Capitania voltara para HoUanda, de donde tornava agora com efte emprego , e taó firmes eíperanças de
mayores progreflbs , quanto era mais relevante
o poder com que vinha , e o foccorro de outra
poderofa Armada 5 que fe ficava prevenindo |5ara o feguir. Chegou Sigifmundo com as nãos da
fua Companhia ao Recife , no principio do anno
tes

A

;

'

Annodei646. j^

^^
66

^ ç^^^ centos e quarenta efeis.

Com

arrogantes, e foberbas palavras ef-

tranhou aos Soldados HoUandezes, que achou fitiados no Recife, as perdas, que haviao experimentado , e as batalhas , que tinhaó perdido , attri
buindo eftes fucceíTos mais ao feu defcuido, que
ao
-
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áo íioíTo valor , fegurandolhes triunfar de nós
a

meíma

facilidade

,

com que

com

tantas vezes nos

em

execução do feu furor, e da fua
promeíla, diípoz logo muitas fortidas contra o
noílb Exercito , que à vifta do poder contrario
eílava mais confiante no cerco , que lhe tinha
vencera} e

v^z

muim

íorti^

''"

chaçado?'""''^'

pofto.

6j

Sahio Sigifmundo a tomar a Cidade de

Olinda , que depois de a largarem quaíí demollida,
e abrazada , tornara ao noíTo dominio
porem
achou tal refiftencia em anoíTa gente, que duvidava fe os Hollandezes erao outros , ou fe eraó
;

meímos

Pernambucanos e na5 podendo
ganhalla, nem apreço do fangue, que derramara 5 (fendo ferido no fegundo conflióto deíla emos

os

j

preza tao pleiteada, como defendida) fe retirou
para o Recife, formando difFerente conceito dos
Pernambucanos , e defculpando aos Hollandezes
o defcuido, ou frouxidão, de que os accufara.
^8
próprio lhe hia acontecendo em to(^
^
^
das as racçoes , que emprendia porque a 1 ortuna (de mais formas, queProtheo) lhe moftrava
já íèmblante diverfo daquelle , com que tantas ve-

O

1

I .

í

Trazia ordem de ir fobre a Bahia,
e fe lhe repreíèntavao nefta empreza mais úteis
confequencias , porque ainda que a naó conquií^
tafle , a poria em termos de naó divertir a fua
gente em foccorrer ao Exercito de Pernambuco
e falto defte auxílio , ( ao qual os Hollandezes attribuhiaó a conftancia, e porfia dos Pernambucanos) poderia reípirar o Recife.

zes lhe

aíííftira.

5

Man-

o

mefmo \hè
em outras

fuccedeo

vanas facções.

J
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3 14
Manda fundar nova Fortaleza no rio
de s. Francifco por

6^
•

/-

•

com

muitas nãos,
J
c T7
C
T7
Tio Qe S. rr anciíco nova ror-

Maiiclou a Aiidrefon
^

•

•

6 iiitantes , cHgir iio

'

havendo os moradores no feu levantamento arrazado a primeira. Ordenoulhe tiveíTe
as embarcações 5 e gente promptas para quando
e publicando , que hia dar calor
Publica, que vayelle chegaíTe
taleza

,

5

dar

calor

àquella

obra.

àquella obra

,

importantiílíma aos intereíTes das

juntou na fua barra com aEÍ^
quadra de Andrefon 5 e providas ambas dos baftimentos neceíTarios , partirão juntas para a Bahia.

fuâs conquiftas,

70

iíè

Entrou pela barra

tro nãos, e quatro mil

com

quarenta e qua-

homens de guerra,

e pe-

netrando aenfeada, fez viftofa oftentaçaó do feu
poder , eftendendo por toda ella a fua Armada.

Mas

com que

adiípoíiçao, e valor,

mos, e o defprezo, que da

fua arrogância fe fa-

zia na Cidade, o abfteve de tomar
tos da fua dilatada ribeira

,

a efperava-

algum dos por-

refolvendo aquartel-

na Ilha de Itaparica , de donde ameaçando
fempre a Cidade , colhendo as embarcações , que
lhe vieíTem, centrando pelos rios do feureconcavo a roubar, e deftruir os Engenhos, nos, poderia fazer tanto eftrago, que neceílitaífemos de

larfe

toda a noíTa gente para a defenfa da Bahia, e a
naó podeífemos divertir nos foccorros de Per-

nambuco.

Com efte

intento defembarcou na di-

moradores defarmados, e fem medefenderem de huma invafao tao pode-

ta Ilha, cujos

yos de fe
i'ofa

71

Defcripçaó da Ilha

de

,

Itr.parica,

à

fe lhe renderão.

Eftá íituada 3 Ilha de Itaparica fronteira

Cidade da Bahia para o Poente,

em diftancia de
três

5
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que tem de largura a fua eníeada; eP=
tende-íe em forma prolongada com fete de comprimento , três de largura , e dezoito de circuito faz duas pontas , huma para a barra de Santo
Antonio^^' e outra para o rio ParagoaíTú, que por
ai li vay correndo ao mar, efta he a que chamao
dasBaleas, por eílar nella a fabrica daquella pefcaria , e fer o porto para onde as levao depois
de arpoadas , para fe beneficiarem. He toda fértil,
três legoas,

j

tem

alegres viftas, faudaveis ares, fermofos arvo-

redos

5

em mayor numero

os dos coqueiros

,

que

de longe formaó o meírno objefbo , que as oliveiras abunda de excellentes aguas, de todo o género de plantas, frutas, e fementeiras colhemfe
nas fuás ribeiras faborofospefcados, e marifcos.
5

5

Tem duas

magnificas Igrejas Parochiaes

,

outros

fermofos Templos , e boas Capellas particulares;
teve alguns Engenhos, que já naõ exiftem, mas
permanecem outras fazendas de grande rendimento , e muitas cafas de fumptuofa architetura.
72 Os moradores da Cidade atraveíTando o
golfo em curiofas embarcações , vao a ella , naó fó
na monça5 das baleas, a verem a fua pefcaria, mas
a lograrem a amenidade daquelle Paiz , ta6 habitado , e aíliftido de gente innumeravel , que naó
havendo na Ilha fundações de Villas , he toda ella
huma Povoação continuada , fem ter porçaó alguma menos culta , ou mais afpera. Nas fuás
prayas fe acha âmbar griz em fummo grão perfeito , e delle tem hido muito a Portugal , e íe
gaPca naó pouco na Bahia.
primeiro Conde da

O

Rr

ii

Cafta-

3 1
Foy dos Condes
ca Câftanheira
hoje he dos Mar
quczes de Cafcaes.

AMERICA PORTUGUEZA.

6

Gaílaiiheira

D. António de Ataide apedio ao Go-

vernador Thomé de Soufa em cifmaria com outra Ilha pequena, que lhe fica próxima para a parte doSuduefte, na boca doriojagoaripe, e lhas
confirmou ElRey D. Joa5 III. com titulo de Capitania o Conde, e feus fucceíTores a dividirão
em vairias datas por muitos colonos , que pagão
competentes foros hoje exifte nos Marquezes
de Cafcaes, como herdeiros daquella illuftriíGma
5

;

Cafa.
Fonifcaçóes do
inimigo nalllia.

73. Ganhada a Ilha levantou Sigifmundo
hum Forte na ponta chamada dasBaleas, e quatro redudios em diftancias proporcionadas
fa,

,

zendo das fuás nãos huma portátil muralha, eftendida por toda aquella dilatada marinha , com que
ficavaó os Hollandezes defendidos, aíGm da ardosíeus navios, como das fuás Fortificações, fendo rara a embarcação, que entrando pe^
la barra , ou fahindo do recôncavo para a Cidade,
lhe efcapava. E alem de prover o feu Exercito
de viveres à cuíta dos navegantes , paíl ava a fua
ambição a mayor iníolencia , porque penetrando

tilheria

Hoílilid
fazia pelo

vo.

des,que
reconca'

do recôncavo , faqueava as cafas dos moradores, em que colhia deípojos ricos, roubava as
fazendas, e Engenhos, de donde levava géneros
importantes , deixando mortos , ou fugitivos os
os rios

feus poíTuidores.

74

Com

eílas

hoftilidades

Uvandefcop naquella Ilha

fe dilatava

o

de cuja demora fez
avifo ao Sereniílimo Senhor Rey D. João IV. o
Governador, e Capitão Geral António Telles da
;

Sylva,

1

,

àíA":-. "v"
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5

íignificandoíhe o

317

damno ^ que experimen-

tava a Bahia 5 e o imminente perigo , que ameaça-

va à Cidade a vifinhança de taó nocivos 5 e pod
rofos inimigos. Porém na5 eíperando a Armada y
que havia pedido a ElRey , para lançar fora de
Itaparica aos Hollandezes , eíegurar os mares ^e
moradores da Bahia de tantos iníiil tos, impaciente ao efcandalo, que oíeu valor recebia da arro*
gancia, e da

demora de Sigifmundo 5 determinou

fazello defalojar da Ilha.

Efte temerário impulfo , pofto

75

em confe-

Rcfoive
Tel!es

lho ( diíputadas as difficuldades invencíveis , que inferiores
haviao para fe confeguir , ou intentar a empreza) opSdos
foy de todos reprovado , por faltarem os inftru-

mentos com que bater as Fortificações dos inimigos 5 e ferem poucos os noíTos Soldados para
paíiar foíTos, e tirar eftacadas defcobertos às bal^

da fua artilheria > fendo eftas confideraçoes
uniformes em todos os noífos Cabos valerofos, e
experimentados na guerra do Brafil , que naõ te*
miao o perigo particular , fenao a perda comlas

mua

5

e a cenfura de

haverem

aíTentido a

huma

facção, que nos termos prefentes era contraria à

toda

a pratica 5 e difcurfo militar, fignificando-o

aííim ao

Governador com aquellas expreíFoens
ditava o feu valor, e com a authorida-

que lhes
de, que lhes dava a fua experiência.
"^6
Porém António Telles da Sylva defprezando efte acertado juizo, e parecer, Ihesreípondeo , que quando os chamara para os ouvir , já tinha tomado a refoluçao de os mandar e que fó
5

impor--

/..

com

forças
fazeilos

cabol'
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importava obedecer, ordenandolhes fe difpuzeí^
fem a ir aíTaltar aos Hollandezes , e defalojallos
de Itaparica. Sem replica , por nao arrifcarem a
opinião 5 fe difpuzerao a perder as vidas , fendo
pelas leys da fogeiçao , e da honra duas vezes
precifa a obediência: terrivel penfao dos fubditos, que o capricho de hum homem, em quem o
Príncipe transfere o poder, feja o arbitro das viTidas dos Vaífallos, e daruina daMonarchia
nha António Telles delineada eftaempreza na fua
!

Foi i..

eípeculaçaó

com fantezia

taó errada ,

como mof-

trou oinfaufto fucceífo defta expedição, da qual
exifte ainda a laftima

,

e a memoria.

Preveniaofe todas as embarcações de religeiras , que íe achavaõ pela marinha da Ci-

77

mo

dade e embarcando-fe em vários portos delia
mij e duzentos efcolhidos infantes , e muitos famofos, e deftemidos Cabos , fahirao todas a hum
meíino tempo cobertas das trevas de huma efcura noite , que já nos feus horrores lhes reprefentava o funefto fim da viagem , que emprehendiao , e nas íiias fombras lhes cortava os lutos da
morte , que bufcavao. Chegarão juntas ao Manguinho, (hum Ilhote, que eftá na ponta daquella
Ilha) e encorporadas puzerao as proas nas Fortificações dos inimigos , onde defembarcara5 os
noflbs Cabos , e Soldados antes de apparecer o
dia, que fe dilatava em moftrar as fuás luzes, por
na5 concorrerem a efpeâraculo taó fúnebre.
i

78

Inveftio a noífa gente a inimiga

or incomparável

,

mas com

tanta

com va-

defordem , (pelos

,
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impedimentos do terreno com as defenfas dos
Hollandezes) que foraó verdugos de íí mefmos
os Portuguezes , atirando os que vinhao a traz
aos que hiaó fobindo adiante , por entenderem
que apontavao aos inimigos , até que Gahindo
morto o Meftre de Campo Francifco Rebello,
Cabo principal da empreza , e conhecendo os
mais , que na porfia era certa a ruina de todos,
fe retirarão com mayor confufaó noíTa, que gloria dos inimigos pois a defordem da noífa gente, mais que afua refiftencia, lhes deu a vitoria.
7^ Morrerão nefta infeliz jornada féis centos Soldados Portuguezes j ficarão muitos feridos,
los

defta"empreza?''

--,

contando-fe entre eftes quafi todos os Cabos, e
entre aquelles , dous Capitães , e o Meftre de Campo Francifco Rebello , cujo valor , e difpofiçao
lhe tinhao grangeado refpeito entre os naturaes,
e aííbmbro entre os eftranhos o esforço do feu

Mofte
de

cio

Campo

rSí

Meíiré

Francifco

j

coração, e do feu braço lhe deraõ o nome, e lugar , que lhe naó concedera a condição da fua for-

Era chamado por antonomafia o Rebellinho., por ter a natureza tirado a fua eftatura na
medida , o que fem limite accrefcentara ao feu animo no valor, fupprindolhe a brevidade do corpo
com a grandeza do alento. A ruina defta tao mal
vaticinada, como fuccedida facção foy (em quanto à perda da gente , e circunftancias delia) a
mayor , que tivemos em toda a guerra dos Holtuna.

landezes noBrafil, fervindo os cadáveres de animar aos vivos, para refufcitarem na faudade aos
mortos.

Seu Elogiai

»
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1

Com

8o

a noticia,

que teve ElRey da Ar-

mada dos Hollandezes na enleada da Bahia

,

e

da íítuaçao , que tinhao feito na Ilha de Itaparica,
efperando fempre occaíiao de moleftar , e invadir a Cidade 5 enaõ perdendo a de faquear aoreManda EiRey a
^oncavo ,J mattdou apreftar huma Armada , noArmada com o Con»
7
J
^°"''
Telles de
António
a
delia
General
por
meando
"^'rGenlraf
enera
por
j^^^nezes , Conde de Villa Pouca , que vinha fucceder no Governo geral doBraíil a António Telles
i

•

i

r-i-i

1

.

Receyo dos inimigos r;o Recife,

daSylva, e fazer defalojar os inimigos do lugar,
em que eftavaó fortificados. Confiava de muitas
nãos 5 baftimentos , e Soldados , entre os quaes
haviaó muitos de grande qualidade.
Por avifo de HoUanda fouberao os do
8 1
g^pj^gmo Confclho do Rccife 5 que brevemente
fahiria

do porto de Lisboa

a noíTa

Armada

,

e re-

cada vez
mais apertada com o íítio , em que a tinhao os
Pernambucanos, que na aufencia de Sigifmundo,

cearão

5

que

foíTe fobre aquella Praça

e da gente que comfigo trazia

,

,

fe adiantarão a

mayores progreíTos , pondo-a em mais evidente
perigo 5 o qual feria irremediável , fe as noflas
nãos , deftinadas para a Bahia , pozeíTem as proas

em Pernambuco.
82
Para onde

fe

re-

^uu.uuu.
Sigifmundo
deixando a itaparicolhe
ca.

Logo

lhe ordenarão

,

que abandonando

toda a Armada ao
;p^ecife^ Obedccco Sigifmundo , e deixando ácCtruida toda a Ilha, fahio brevilTimamente da barra da Bahia por onde poucos dias depois da fua
partida entrou a noíTa Armada, que fentio o haa Itaparica, fe recolheíTe

com

}

verfe aufentado a inimiga

i

mas ainda que nao
teve
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na5 pode
a vaidade de entender , que fó a fua fama

teve a gloria de a vencer pelejando
efcLifar

,

a fizera fahir fugindo.

83 Tomou o Conde de Villa Pouca as rédeas Toma o concíe
^
do Governo geral do Brafil das mãos de Anto- do dotemos
nio Telles da Sylva , em que eíliveraó quafi féis
"""^

annos

com

os fucceíTos proíperos

,

III

e adverfos,

que temos referido fendo infeliciílimo o da fua
volta para o Reyno , pois acabou naufrago naAnnodei647.
cofta de Buarcos , naquella infaufta viagem da
nofl a Armada 5 que fahindo da Bahia , e experimentando huma terrivel tormenta das Ilhas para Lisboa, perdeo muitas nãos, perecendo nellas
gente, e peíToas de grande fuppofiçaó , fendo a
mayor António Telles da Sylva , benemérito de
melhor fortuna.
84 No anno de mil e féis centos e quarenta
e fete declarou ElRey ao Senhor D. Theodofio nhor a Theodofiõ
"""^^
feu Primogénito por Principe do Brafil , a exem- do^Brafií
pio das mayores Coroas de Europa, que de algum competente , e particular Eftado nomeaó
Principes aos que haó de fucceder na Monarchia. Os Primogénitos de França com o nome
deDelphins, Principes da Provincia do Delphinado. Os de Inglaterra Principes de Gales. Os
de Gaftella Principes de Afturiasí e de Vianna os
de Navarra. O applaufo geral , que no Brafil caufou efta refoluçaó , foy igual ao credito , que lhe
refultava defta preeminência , vendo-fe eípecial
emisferio de hum Planeta , que apparecia propicio a todo o Império Lufitano, em cujas influenj

os

Cias

if!

;,
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efperava a Portugueza America lograr as mayores fortunas. Porém o feftejado aufpicio de
cias

tao feliz orofcopo brevemente fe lhe defvane-

ceo

com

a intempeftiva

morte do feu Principe

de que daremos noticia em feu próprio lugar.
Achando-íe obrigado o Senhor Rey D.
8 5
Joaó 5 nao fó como Monarcha Portuguez , mas

como Principe Chriftaõ ,

a confolar aquelles fub-

Pernambucanos, que tanto haviao obrado
por tornar ao íeu dominio, (em cuja empreza
quanto mais defamparados , eftavao mais confManda E
o pofto de Meílre de
FrancifcoBar l.|7de tantes ) lhes enviou com
^e"camprGfntS Gampo Gcncral a Francifco Barreto de Menedo Exercito de Perzes 5 que exercera dignamente nas campanhas do
nambuco.
Alemtejo o de Gapitao de Gavallos , e eftava com
a meíma fatisfaçao íervindo o deMeftre de Campo. Partio com dous na.vios , alguns Soldados
armas , e baftimentos mas em tao pouco numero, que todo o íòccorro coníiftia na fua peílba,
8 6
Navegando a Pernambuco , encontrou na
altura da Paraiba huma Efquadra dos inimigos,
que o inveíliraõ e ainda que fe difpoz à defenditos

í

í

íà
'

5

lhe fahio inútil a reíiílencia , pelo grande nu-

mero

das nãos contrarias, aue

tomando ambos os

navios, os conduzirão ao Recife
He prezo pelos
inimigos no mar.

a

Aufema-rcdapri.
,epa a ao no -

fo Exercito.

levando ferido,
c prczo 2l Francífco Barreto , o qual depois de
nove mezes de prizaó, fe aufentou delia para o
noíTo Excrcito , por favor, e induftria de Francif^^ Jg gj;^ ^ Hioço Hollandcz , fíUio do Gabo, que
,

o guardava; ao qual agradecido o noílo Meftre
de Campo General , trouxe fempre comíigo , e depois

\

,

StfL^!s>:a»'..
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pois de abjurar a hereíla, e receber a noíTa Religião Catholica , o fez deípachar com o habito de

Chrifto, e o pofto de Sargento

mor de hum dos

dous Terços do Preíidio da Bahia

nobremente cafado 5 e com
87 Com os mayores

onde faleceo

,

larga íucceíTaõ,
júbilos receberão

a

Menezes os Governadores
do noíTo Exercito de Pernambuco Joaó Fernandes Vieira, e André Vidal de Negreiros, fazendo acções de graças pela fua liberdade , e conFrancifco Barreto de

com elle as diípoíiçoes da guerra contra
poderofa Armada , que efperavao dos Hallan-

fultando
a

ezes
d-^

5

nãos 5 e

111

a qual

com

brevemente chegou numerofa

em

Po^erofa

Amada

^"^ loccoiro

do Re-

^'^''

Em

mil infantes.
outros navios,
que derrotara huma tempeftade padecida no Canal, vinhao mais três mil homens , reenchendo o
computo dos nove mil , com que partira de Hollanda , e nao tardarão em fe juntar no Recife,
Refolverao os Governadores do noíTo Exército
unir

féis

em hum

corpo

a noíTa o-ente.

Mandarão

ar

razar todas as noílasEílancias, que com tao poucas guarnições era impollivel poderem confervarfe;

qCó guarnecerão

Bataria

,

DiTpofiçoeS
noílos

Cabos

tirem,
^^'^ "'^'^

do Arrayal , da
que fabricarão no cerco

as Fortalezas

e da Barreta

,

pofto aos inimigos.
^

8 8

Com

eftas

diípoíiçóes

juntarão

hum

Exercito de três mil homens, mais valerofos que
,
bem armados, contando-fe nelles os Terços dos
Gentios de D. António Filippe Camarão , e dos
Pretos de Henrique Dias. Aomefmo tempo che*

j
gou ordem
do Conde de Villa Pouca , para os Go1

,/-^

1

1

"^

*

.

Ss

ii

verna

Ordem
entregar o

para

fe

Uovemo
Governo

^r

^° ^'^'' ,^^,
po General rrancil"'
CO BarretQ,
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vernadores de Pernambuco entregarem o Governo das armas ao Meftre de Campo General Fran-

Menezes , em execução da que
que mandava exerceíFe o pofto,

cifco Barreto de
tivera delRey^,

com que o
piou

a

enviara àquella guerra ; o qual princi-

exercer

com grande expeétaçao

dos Cabos,

e dos Soldados, que fiavaó do feu merecimento

todas as emprezas

,

que veyo

a confeguir

o feu

valor.
sahe sigifnumdo
campo com numerofo Exercito.

Pozíè CHI campo Sigifmundo UvandeA
^^^ ^^^ ç^^^ ^^| ^ quínhcntos infatttcs , grande
numero de Gentios, e de Gaftadores, deixando
de caminho arrazada a noíTa Fortaleza da Barreta,
por mal guarnecida , e peyor acautelada. Mar^
chou para a Povoação da Moribequa, huma legoa diftante dos montes Goararapes , ( importan8

^

tiílíma pela fua fertilidade , para fuftentar a

hum

Exercito) conveniência , que o incitava a fazer
delia a primeira preza nefta fua fegunda conquifta. Porem avifados o Meftre de Campo General,
e mais Cabos do noíTo Exercito , da marcha dos
inimigos , refolutos a pelejarem com elles , fem

Marcha
Exercite
trallo.

o noUo
a

encon-

temor da muita ventagem , que lhes tinhao em
numero de gente, e armas , fahiraó aprovocallos
à batalha

,

levando-os

com algumas

fortidas

,

e

efcaramuças, para os referidos montes Goararapes

,

cujas fraldas

,

e

cumes

offereciaõ theatros

capazes aeftas militares fcenas.

Arrogante Sigifmundo com o grande
Exercito , que conduzia , e vendo ao noíTo taó
pequeno , entendeo , que a fortuna lho trazia para
o feu

po
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o feu triunfo , e que vencendo-o , acabaria

a guer-^

Pernambuco pois naquelle pouco numero

ra de

-,

de Soldados coníiftia a fua rebelliao, e de todas
as mais Capitanias que tornariao ao íeu dominio,
,
jío em nos ganhar efta batalha 5 e naó fazia errado juizo j porque daquellas noíTas pequenas forças pendia a faude

de todas asProvincias de Pernambuco, e com efte difcurfo fe animavao o General Hollandez , e os feus Soldados na eíperança
de fer aquella vitoria o fim de toda a guerra.
Acometerao-fe os dous defiguaes Exer- combatem osdous
5? I
eitos
o dos Hollandezes fuperior em gente , iTS^^J.ir'''
baftimentos , petrechos , bagagens , arreyos , e
galas
o dos Pernambucanos inferior em Soldados, commodidades 5 fuftento, defcanço, e vef;

:

tidos
lor 5

mas como

na caufa, e no vafuperou as ventagens dos contrários no con',

fe defigualava

cinco horas a porfia em rigorofo,
íànguinolento , e militar certamen mas depois
fliélo.

Durou

-,

de apurarem os inimigos todo o feu alento, foraó
cedendo ao noíTo esforço com tanta gloria noífa,

como

confufao

,

e perda fua

,

retirando-fe , por

nao acabarem todos ao noíTo ferro , e deixandotios na campanha muitas bandeiras, artilheria,
i''-i

prizioneiros, e mortos.

p2

Cantámos

a vitoria

,

fervindo ao noíTo

triunfo de trofeos os feus defpojos,

mos

em

Ganhão
gaezes

que acha-

fa

os Porta»'

huma

glorio^

vitoriai

o credito, viveres para ofuftento,5 e
^ rregalos para o appetite. Morrerão dos Annodei648
inimigos mais de mil homens forao muitos os
feridos, que levou Sigifinundo, retirando-fe coinfignias para

;

berto

.
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berto das fombras da noite , a qual em lhe chegar prompta , lhe trouxe hum foccorro grande,
livrando-o , e ao refto do feu Exercito , do noíTo
alcance, porque amparado delia, fepoz

em falvo

(pofto que com. duas feridas) no Recife , onde
.f ora5 os prantos iguaes a fua perda , e muy differentes de fua eíperança , e do conceito, que fizera5 das poucas forças do noílo Exercito , medindo-as pelo numero , e naó pelo valor dos noíTos
Soldados.
Juízo , que fe tinha feito na Bahia
aoExercitode Per'

com que

i^eik

2

^

As battdeíras Coronéis ,
,

.

zioneiros enviou o

e Officiaes pri-

1^^
Meítre de Campo
n r

n

^^^1

Cjeneral

de Menezes ao Conde de Villa
Pq^^^^ Capitão Geral do Eíladoj e na Bahia fe
receberão com tanto mayor applaufo , quanto
mais certa julgavaó a ruina de Pernambuco , pelo
poder das duas Armadas 5 cujos Soldados pareciao
incontraftaveis às forças do pequeno, afflido, e
quaíi defamparado Exercito dos Pernambucanos;
e admirando o feu valor , e conftancia em tanto
credito da Religião, do Monarcha, e dosVaíFal-

feV Francifco Barreto
a

vitoria.

O
.

do Braííl , defejavaó todos intereíTarfe na
empreza , emulando aquella gloria , em que nao
procurarão ter parte mas Deos a tinha decretado fó para aquelles moradores, em premio da fua
fe , e do conhecimento , em que eftavaó de que

los

h

os eftragos , e males tantos annos padecidos , eraó

merecido caftigo dos feus peccados.
^4 Da noíTa parte morrerão noventa Soldados 5 dos Officiaes fó dous Capitães porem de
huns 5 e outros forao muitos os feridos , que brevemen-

jufto , e

;

vemente ficarão fãos 5 fervindolhes o gofto do
triunfo do melhor medicamento , e iScandolhes
o defejo de pelejar por eíFeito da cura , ou por
íímpatliia das cicatrizes.

com que

O geral contentamento,

achava o noíTo Exercito , Ihepeníiofortuna com a morre de D. António Filip-fe

nou a
pe Camarão, Governador dos índios que fale,
ceo de enfermidade poucos mezes depois da vitoria 5 havendo íidõ hum dos mayores inftrumentos de a confeguirmos. Contou os annos da fua
vida pelos feus triunfos.

O

feu valor

,

Foy

ta5 religiofamente

noíFa Santa Fé Catholica

Virgem Santiílima 5

,

que

obfervante da

Romana, que naó em-

prendeo acção , fem recorrer primeiro

a

Deos , e

à

Imagens trouxe fempre comfigo. Seguio as noíías armas def*
de que os Hoilandezes entrarão em Pernambuco, na5 afrouxando a fua lealdade na mayor evicujas Sagradas

dencia dos noíTos perigos. Trouxe o mayor fequito dos Gentios (de que era principal) à obediência, e amor dos Portuguezes; com elles fe

achou nos mais perigofos conflidos, obrando taes
acções , que fízerao o feu nome ouvido com ref^
peito entre os noíTos, e com aíTombro entre os
inimigos. Os Reys o honrarão com mercês géne-

ro fas, e

abonou com procedimentos qualificados. No feu pofto fuccedeo feu primo
'D.
Diogo Pinheiro Camarão , herdeiro do feu appellído , e do feu valor.
elle as

^' enormidade.

e fidelida-

de o fazem tao acredor da noíTa faudade
lhe devemos huma particular memoria.

p$

nio^SSccaitõ

Seíi

Elogia
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Morte do

Bifpo
D. Pedro da Sylva e
:(/

I

Sampayo.

Anno de 1649.
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Na

Bahia faleceo D. Pedro da Sylva e
Sampayo , fetimo Bifpo do Brafil , que fora Inquiíidor da Inquiííçaó de Lisboa , e Deaò da Sé de Leiria. Exerceo a Pontifícia Dignidade quinze an-

p6

nos, entrando na fua Igreja no de mil e féis centos e trinta e quatro , e falecendo no de mil e féis

O tempo,

centos e quarenta e nove.
pode contar na fua vida por

o

em

que

fe lhe

menos acertado, foy
que exerceo o Governo militar , e politi-

com o Meftre de Campo Luiz Barbalho Be-

co

na depoílçao
do Vice-Rey Marquez de Montalvão , concorrendo para as defattenções, com que o tratarão.
todos os outros annos , que viveo no Braíil,
procedeo com as virtudes, e acções, que fe pozerra, e Lourenço de Brito Corrêa

,

Em

dem defejar em hum bom Prelado. Foy fepultado com naó poucas lagrimas na Capella mor da
e transferindofelhe os oíTos para Portugal, naufragarão com anão, que os conduzia,
vindo a experimentar no Mundo ainda além da
fua Matriz

,

morte outra ruina.

^7

Na6

eraõ

menos

ambie oufados Hol-

prejudiciaes

,

e

mar os importunos
landezes. Andavaó com poderofas nãos pelos do
que de PortuBraíil, tomando as embarcações

ciofos por

,

,

vinhao aeftes portos, ou delles voltavao fendo muy raras as que lhe efcapavaó , em prejuizo
Vem si^ifmundo ttotavcl dos VaíTallos pela perda do negocio. E
l7o^lZt:.oZ tendo Sigifmundo noticia , que a noíTa Armada
navios de carga da
fos'rn^eísTeZê voltara para Lisboa com os
gal

í ríifoSoM Bahia, entrou pela
alguma.

i

fua enfeada

com

muitas velas,
e pene-

SSíkiíí...^--^'

livro' QUINTa
com embaixaçóes menores
^

e penetrando

32^
os rios

do recôncavo, roubou, edeftruhio trinta Engenhos 5 fahindo fem damno , ou contraíle algum
pela barra, rico dedefpojos, que augmentara naquella

meíma

occaíiao

com

outras prezas de al-

gumas embarcações noíTas , que foy colhendo até
entrar no Recifes onde com eíle íuccèíTo moderarão os Hollandezes o íentimento das muitas
perdas , que experimentavaõ , e da grande oppreííaó, em que ostinhaó pofto 03 Pernambucanos.

Prevenindo o remédio aos males, que os
inimigos nos caufavao por mar , fazendo preza em
5?

8

os noíTos navios, ajuftaraõ

comElRey

os

homens

de Negocio huma geral Companhia , que depois
foy Tribunal com o nome de Junta doCommercio

,

e os feus Miniftros

os que reíidiaó nas Praças

com
do

os de Deputados

Braíil

,

fe

míiituiçaúdajun

5 '' ^"^

commaao;

chamavaó

Adminiftradores. Applicaraõ cabedaes importantes a fuftentar trinta e fds nãos de guerra
, das
quaes fe empregaífem dezoito em comboyar
(juntas

em Frota)

embarcações aos portos do
Braíil, e a conduzillas delles para o Reyno, prohibindo com penas graves, fahir,ou navegar alguma fora daquelle corpo e com efta acertada
difpoííçao fe tirarão aos Hollandezes grandes intereíTes, e ficámos logrando as utilidades depaffarem livres dos inimigos as noíTas nãos.
as

;

Por Generaes das referidas Frotas vinha5
Cabos iliuftres , e dos mais experimentados na
milicia marítima 5 e conduziaõ portentofas nãos,

99

Tc

cuja

Sua

utilidad

,
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cujo coiiiÍ3oy fe reduz io depois ao numero de
dez 5 exiítindo com grandes defpezas muitos anDepois por def-

Senhor Rey
]oaó V.

^os.

Pofém tcndo

Dom ta íc loí iitUiiira

5

ceifado a cauía, porque ajun-

c acliaodo-íe

com

vários

empe-

nhos 5 de que pagava muitos juros , por Confultas
do meíiiio Tribunal do anno de mil e fete centos e quinze j e de mil e fete centos e dezanove
aElReynoíToSenhorD.Joaõ V. queDeos guarde 5 foy fervido no de mil e fete centos e vinte
ordenar que fe extinguiffè , obviando as defpezas j que fe fa ziao com os xiniftros
defta intendência , e as dividas , que de novo fe

fempre contrahindo.
100 Para pagamento de todas, e dos juros
que venciao , mandoí:^ Sua Mageftade confignar
differentes eíFeitos , ppr onde fe va6 cobrando
com fatisfaçaó mais pf ompta , da que fe experimentara no tempo, em que aquelle Tribunal exiftira, e encarresiou ao Confelho da fua Real Fazenda toda a adminiftracaó , que tivera , ordenando 5 que pelos Armazéns da Coroa correífe o
aprefto dos comboys , que conftao hoje de duas
nãos de guerra para a Bahia duas para o Rio de

liiao

.1

j

Janeiro;

ehuma

para Pernambuco.

de huma batalha
confifte quaíí fempre apoífe dehumaconquiíla,
toda a anciã dos Hollandezes era ganhar huma
vitoria. Confideravao ao Exercito de Pernambuco gafto em pelejar, e cançado de vencer, porque quando as forças fio débeis , até nos triunfos padecem eftragos, eos mefmos trofeos, que
I

o

I

Como no vencimento

as

^ifc«J..-
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lifongeao, asconfomem. Suppiínhaó que na5
5
~

âs

^

'J.

podia durar

em

permanecer

com

tanta porfia a conftancia ,

tanto com.bate o valor

i

e

nem

dog

m!Í7m'""

arre-""^''

batado defte penfamento , ou do feu natural impulfo o animo do Coronel Brinc, que nos impe-

dimentos deSigiímundo governava as armas de
HoIIanda, fomentado dos Soldados, fuggerido d<
alguns

Difpoíiíaá

toma

£?

do Supremo Confelho, e do Povo do Re-

propoz, que fahiíTe o Exercito a fogeitar a
campanha de Pernambuco , pedindo aquella empreza em fatisfaça5 de muitos ferviços.
102 Contra o parecer de Sigifmundo , prefago do fucceílb, japela fua experiência, ou já pelo feu temor, alcançou o Coronel Brinc a licença;
cife,

e feitas todas as precifas difpoííções

,

fe

poz

campanha com cinco mil homens, que eraó

em

a flor

das fuás milicias noBraííl, efcolhidos, e tirados
anticipadamente para eíla empreza de todas as
Praças , e guarnições , que coníervavao. Levava

Gaftadores , e mais hum Regimento
formado dos homens maritimos, de que era Caíete centos

bo o Almirante da fua Armada, duzentos índios,
e alguns Pretos , que defta caíla de gente efcufou
muita , por entender , que lhe ferviria mais de
embaraço , que de utilidade.
103 Com eíle Exercito , por muitas circunftancias mais que o primeiro poderofo , e forte , pofto que menor em numero , marchou para
os montes Goararapes, fem a lembrança, e pen- Sahe a ampc»,dor de terem já íido infauftos às fuás armas, per- morerGoírarapS
dendo a batalha , que nelles ganhámos o anno
Ttii

paíTadoi

,

IH3
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fenao era pertenderem agora os Hoilandezes reftaurar a opinião no mefmo pofto5 em
que a perderão , ou tomar vingança dos aggravos

paíTado

i

no próprio lugar ,

em que lhes

forao feitos.

04 Achavao-fe alguns moradores tomando hum breve defcanço no abrigo de fuás cafas,
e fazendo
affegurados com a vitoria próxima
1

,

prevenções para a campanha futura porém avifados da refoluçao dos inimigos, vierao logo para
o noflb Exercito , no qual achou o Meftre de
Campo General Francifco Barreto de Menezes
dous mil e féis centos infantes. Com efte pequej

no corpo, e parecer de todos os noífos Cabos,
Segue-o o noíio
Exercito

nambuco.

'^"

^"'

fe

refolveo a feguir, e dar aos inimigos batalha, a
qual pediao com inftancia os noífos Soldados
porque os braços coftumados a vencer , appeteciaÓ pelejar.

105

Marchou para

os

montes Goararapes,

que achou já occupados pelos inimigos , ganhandonos aquella ventagem , que o noíTo Exercito
tivera na outra batalha mas naó defanimou efte
accidente ao noíTo Exercito , que nas diííiculdades qualificava mais ofeu valor. Chegou oMeP
tre de Campo General àquelle fitio em huma tarde e querendo atacar logo o combate, foy aconfelhado pelos outros Cabos, que o diffiriífe para
;

j

o dia feguinte, porque defcançaíTe a noífa gente
da larga, e apreíTada marcha , que havia feito.
106 Toda aquella noite mandou o Meftre
de Campo General por varias partes tocar arma
aos

HoUandezes, para os

ter inquietos,

logrando
a induf-

*»"í«&t>>úft:

•
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no difcommodo , que lhes caiifou. Ao
romper do dia enviou alguns Cabos a reconhecer
o Exercito contrario 5 e a forma que tinha eavia induftria

}

fado delia

5

difpoz acometello por varias partes 5

Atac^^fe

a

bata-

*

fendo primeira a do Boqueirão, onde puzera a
mayor força. Por alli principiou o Meftre de

Campojoao Fernandes Vieira

achando
tal reíiftencia pelos muitos Batalhoens 5 que defendiao aquelle pofto , que lhe foy neceíTario
empenhar todo o feu valor, e o dos Efquadroens,
que o feguiao, ate fazer defalojar os inimigos;
mas íèguindo-os , achou formados outros Troços
Hoílandezes, quedefcerao dos cumes dos montes a foccorrerem aos feus.
107 Nefte accidente , e nova reíiftencia foy
o Meftre de Campojoao Fernandes Vieira com
o próprio esforço abrindo por elles a mefma eA
trada , fendo também foccorrido de mais gente
noíla. Os Meftres de Campo André Vidal de Negreiros 5 e Francifco de Figueiroa haviao por outras partes atacado vários Efquadroens com a mefma fortuna , e igual valor , achando em todos valerofa reíiftencia porque os inimigos pelejando
já mais pela honra , que pelos intereíTes , e coníequencias da vitoria , defprezavao barbara , e
inutilmente as vidas até que nao podendo obrar
mais a fua CO nftancia 5 cederão ao noíTo valor.
Meftre de Campo General Francifco Barreto de
Menezes, como coração do noíTo Exercito, animava a todas as partes delíe, acudindo àquellas,
que mais careciaó do feu alento.
a batalha 5

j

^ Akança o ndTo
ElxcrcKO 2 vitori3

í

O

Final-

""^ ^

^

"^^^

3

mm
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Finalmente deixando os inimigos na
campanha o Eftandarte dos Eílados, dez bandeiras, Çqís peças de artilheria, tendas, e bagagens,
e mil e trezentos mortos, (em que entrarão o Coronel Brinc, General do íèu Exercito nefta batalha , e o Almirante da fua Armada ) levando mais
de féis centos feridos, e deixando muitos prizioseguemnososnof-neiros, íè rctirarao para a Fortaleza daBarreta,
Fortaie^^za^daVrreta! fcndo ícguidos dos noíTos Cabos , e Soldados até
as portas delia, matandolhes nefte alcance outro
grande numero de gente.
lop Agradeceo oMeftre de Cam.po Gene^
ral a todos o grande valor com que fe houveraõ,
e ordenou, que nas Igrejas, e Conventos de Pernambuco íe deíTem por efta vitoria graças a Deos,
verdadeiro Senhor dos Exércitos acçaò, que fe
obrou em todas as Fregueílas , e Religioens com
grande jubilo , e piedade. As bandeiras , e prizioí

neiros remetteo à Bahia , onde fe fizerao por efte triunfo as meftnas publicas demonftraçóes

de

devoção , e contentamento.
1 1 o
Havia o ultimo Rey Filippe tirado da
Bahia o Tribunal da Relação , ou por efcufar a
deípeza , que íè fazia com os Miniftros , entendendo naó ferem neceíFarios, ouporcaufas, que
naó foraõ publicas para fe terem por juílificadas,
reduzindo toda a jurifdicçaó da Juíliça a hum Ouvidor Geral do Crime , e Civel , de que fe feguiaó
prejuízos grandes , affim porque em hum fóMiniílro naó podia a adminiílraçaó delia ter o expediente, de que careciaó as partes, como porque

,

335
que

hum

fó entendimento

^

e liiima fó vontade

eraó mais fáceis de errar, ou por propenfao dà
natureza, ou por menos fciencia do Direito j co-

mo

experimentava na diiaçaó dos pleitos, e na
defattençao das fentenças ,'(qoe neceffitao de tantos olhos 5 quantos deve ter a Jaftica ) nao havendo no Braíil outra payor inftancia , a que fe
recorrer, antes da ultima nosTribunaes doReyfe

no e finalmente
;

hum

fó

eftragos nao fera caufa

homem

a julgar

,

de que

Sobornado Paris com

>

promeíTas de Vénus, deu

em huma

fentença

^

as

mo-

tivo às ruinas de Troya.

III

Attendendo o Senhor Rey t). Joaó IV.
a tantos inconvenientes , e a que a Cabeça de hum
Eftado taó vaílo, nao devia eftar fem efte tao j^ran- introduz EiR^y
na Bahia a Relação^
.p __,
-5
^
ue, como precií o Tribunal , o reítituihio a Bahia
¥^io feu ane mil e leis centos e cmcoenta e dous
com grande utilidade do Braíil, correndo ascau- ^^"^^^^^^5^
fas com mayor expediente por Miniftros
, que
tem efpecial applicaçao naquellas , que a cada
hum toca por diftribuiçaó , ou por intendência
do lugar , que occupa; reformando-fe no Juizo
dos Aggravos as fentenças, que os Ouvidores Ge-raes, e os outros Miniftros proferem na primei1

,,

,

.

v

1

'^''^^

ra inftancia 5

tendo os pleiteantes a fatisfaçaó de
que as fuás acções fe vejao por mais olhos, e fe
refolvaõ por mais entendimentos, de que refultaó frequentes acertos

;

e ate as

mefmas

partes

que naõ alcançao a feu favor as fentenças , cohem^ o defengano , de que por lhes faltar o Direito 5 lhes faltara © vencimento.

Gover-

^ '
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Governava o Eitado do Braíil João Ro-

112

drigues de Vai concellos ,

Conde de Caftelmelhor,

que fuccedera no pofto de Capitão Geral a António Telles de Menezes, Conde de Villa Pouca , o
qual depois de o ter exercido com os acertos filhos do feu valor, e da fua experiência, (que fizerao na índia , e por outras partes da Monarchia
refplandecer mais o feu eíclarecido fangue ) voltara para Portugal naquella infaufta Frota, de que
já fizemos mençaó. Era o Conde de CaílelmeIhor illuftriílimo por nafcimento, e por valor, fapelos rigorofos tratos, e pela afpera prizao,
que em Cartliagena das índias íàcrificara ao amor
da Pátria, e igualmente claro pelos progreíTos,

mofo

que na defenfa delia havia já obrado nos empregos de Governador das armas das Provincias de
Entre Douro, e Minho, e do Alemtejoj e com
a mefina adividade fe appHcava no Governo do
Brafil.

Aggravando~íe fempre mais a enfermidade, que havia largo tempo padecia o Sereniffi..!!fSw?nííi: fimo Senhor D. Theodofio , veyo a ter fim com a
pc D. Thcodcfio.
ç^^ intempeftiva , e lamentável morte , em quinmil e íeis centos e cincoenta e
Annode 16^2. ^^ de Mayo de

113

com

inconfolavel fentimento , einextinguiveis lagrimas de feus Auguftos Pays. Exceíííva
foy a dor, que padeceo o Brafil na perda do feu
três,

incomparável o pranto de toda a Monarchia pela falta de tal fuccefibr, e poderá fer
geral efta magoa em todo o Mundo Chriftaó , por
acabar hum dos mayores Athlantes da Fé, em cuPríncipe

,

jas

\
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jas virtudes tinha a Religião

Catholica

hum Real

exemplo.

Em menos

114

de vinte annos, que contou

seu Eiogid.

de vida , fez a arte no feu talento relplandecer as
muitas qualidades 5 de que o tinha dotado a natureza. Foy o feu dominio fufpirado pelos Portuguezes , como o de Germânico pelos Romanos 5 defvanecendo a morte humas , e outras efperanças. Do feu confelho refultaraó os melhores
fucceílbs, que atéaquelle tempo fe haviaõ logrado na defenfa do Reyno. Foy iníigne na lingua
Latina , e em outros vários idiomas , fubtiliílimo

\m

Filofofo, Theologo,

Cofmografo , e Mathematico 5 com aíTombro dos mayores Meílres deílas
fciencias. O Ceo lhe tinha decretado melhor Império

,

e nao permittio o lograífe mais annos a

deixandolhe a memoria remontada fobre
as azas da Fama , e impreíTas as faudades nos corações dos fubditos 5 que com o cadáver do feu
terra

5

Principe fepultarao todo o feu contentamento.

\

115 Períeverava o noíFo Exercito de Pernambuco no cerco que tinha pofto aos inimigos

Continua o

,

no Recife

5

e depois das duas ultimas vitorias ,

que

o tinha reforçado mais 5 guarnecendo, e fortificando melhor asEftancias, epoftos porém por falta de gente , e de petrechos
na5 paífava do aííedio daquella Praça à expugnaçao delia , e nao fe vinhaó a coníèguir outros effeitos 5 que impedirem aos Hollandezes o fazeremfe fenhores da campanha, etirarlhes as utilidades , que podiaõ ter por terra , rebatendo as
delles alcançara,

i

Vv

Gonti-

^o

Se

noíTaí

no eereo

,
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que faziao contra as noíTas
Eftancias , de que fempre fahiaõ rechaçados , ainda que no ultimo anno dos nove , que durou o
íitio, fe abftiverao de as fazer, ou defenganados
da fua porfia, ou porque já fe nao atreviaó a mais
progreífos , que a confervar algumas Praças , e
Fortalezas, que ainda tinhao em feu poder.
11 6 Porem confiderando o Meftre de Campo General , e os mais Cabos do Exercito de
Pernambuco , que feria induftria efta , que realmente era debilidade e que moftrarem querer
continuas fortidas

Juízo

,

que fazem

os noíTos Cabos.

,

;

fó fuftentar o

que eftavaó poíFuindo,

feria

para

colherem a nofla gente defcuidada com alguma
invafao repentina, dobrava as guarnições , eaugmentava a cautela , trazendo os Soldados mais
vigilantes

no defcuido, ou

induftria dos inimigos;

porém como todas eftas dilações eraó em prejuizo do Exercito , e em difcommodo dos moradores , que na duração do cerco tinhao evidente
perda, diminuindo-fe a gente, faltando os baftimentos, e nao fe tratando das lavouras, entenderão os Pernambucanos , que na brevidade da

empreza do Recife confiftia o remédio de todos
eftes damnos.
117 Receavao, que de HoUanda chegaíTem
nao fó para fe defenderem, mas para intentarem novos progreífos e
o tempo trouxe às noflas armas occafiao opportuna , para o intento de expugnarem ao Recife , com
a vinda da noífa Armada da Junta do Commercio, de que era General Pedro Jaques de Maga-

foccorros aos inimigos

,

;

Ihaens

LIVRO QUINTO,
aens , e conduzia as nãos de carga ao Braíil , pa-

chega Péãtó u^

comboyar as que eftiveíTem promptas a faze- Suzmdoí^^naoJ
rem viagem para o Reyno.
íraT|ueikrponos1
1 1 8
Havendo já Pedro Jaques metido iios
portos de Pernambuco as que hiao para aquellas
Provincias, lhe pedirão o Meftre de Campo Ge- de^íípugna^çS
neral Francifco Barreto , e os mais Cabos doExercito 5 (fazendo as mefmas inftancias ao feu Almira

•^''^'''^'•

rante Francifco de Brito Freire) os quizeíTem ajudar na expugnaçaó do Recife , empreza de tanto
ferviço

aDeos, por

fer contra

Hereges, inimigos

da noíla Religião Catholica 5 e tao útil ao ferviço
delRey, concorrendo a reftaurarlhe o dominio^

que lhe uíurpavao os HoUandezes

em tanto

.

pre-

juizo dos feus naturaes VaíTallos , e da grandeza

da fua Monarchia , em ódio da de Caílella , da
qual já o Ceo, o valor , e a fortuna atinhao feparado.

Ao General Pedro Jaques de Maga- ^,^^, f,,,,,,,
115?
Ihaens pareceo fe naô devia empenhar naquella^JJ"'"^^"'^™^"'
empreza, por naó faltar àobfervancia do feu Regimento , que lhe naó dava acceffo a mais , que
conduzir as nãos de Portugal, e comboyar as do
Braíil, fegurandohuns, e outros intereíTes, que
era oíím, para o qual ajunta do Commercio fuftentava com taó grande deípeza aquella Armada,
alem da culpa ^ que commetteria contra a paz
ajuftada

com

dem délRey
fua

viagem

os Eftados

deHoUanda, tendo

para a guardar

,

Razoensjque da

or-

encaminhando-fe a

fó àdefenfa, e feg-uranca das referi-

das embarcações.

Porém repetindo -fe da

parte

Répetemfelffe

rogos

Vyii

dos

óáí

,
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dos Cabos, e moradores os rogos, intimandolhe
a caufa deDeos, doRey, e da Pátria, proteftandolhe o crime, que lhe podia refultar deefcufarfe de fer hum dos inftrumentos da reftauraçao de

Pernambuco , que com o
conformafe com
reíokçaó dos Caos

do Lercito.

Diípofiçóesdaempreza

feu auxilio podia facii-

meiítc coiífeguiríè, reíòivco a todo o trance con^
A.
corrcr para eiía empreza.
.

que
os Pernambucanos pertendiaó, por confelho de
huns, e outros Cabos, ficou o Almirante Francifco de Brito Freire em terra com a Infanteria
da Armada, e o General Pedro Jaques de Maga-

120

Ihaens

Dlípoílas todas as coufas ao íim

com

,

os Soldados precifos para a guarni-

ção das nãos, (tendo enviado para a Bahia , e para o Rio de Janeiro os navios , que vinhaô deílinados para os feus portos ) com as dezoito nãos

de guerra, e algumas mercantis mais poderofas,
que demorou para lhe aííiftirem naquelle empenho, íítiou por mar ao Recife com tal regularidade, e militar acerto, que impedio naquelle porto entrar, ou fahir embarcação alguma.
121 Seguro o noílb Exercito de que os inimigos nao poderiao fer focoorridos das fuás Praças marítimas , foy atacando por terra as fuás
Toma o noíTo Ex- Forças, fendo a primeira a Fortaleza das Salinas,
Fortaleza
a
ercito
e a de a qual , ainda que com grande trabalho em o curd»s Salinas
Akanar.
fo de hum dia, arendeoj e com omefmovalor,
e fortuna , pofto que com a própria reíiílencia
D.f.mp.r.ó_ os tomou
dcAltanar, defamparando os inimigos
inimigos a da Bar
e a dos AfFoBuraco de S n- as da Barreta , Buraco de Santiago
tia^o ,64 dos Af
gados, que logo fenhorearaó os Pernambucanos,
fogado5.
e mar,

3L

reta

,

,

'

emarcnarao a ganhar a Fortaleza das Cinco Pontas, que era o mayor propugnaculo , ou ante mural da Praça do Recife.
12 2 Com tao grande trabalho , e valor a
combaterão , que em poucos dias a pozerao em
termos de capitular a entregai de que refultou
tal confufaó no Recife
que tudo era aíTombro
,
e Sigiímundo , que com vigorofa diligencia , e

Põem
Exercito

S leia
Pontas

o

fiofTo

fitio

à For-

das
,

que

Cinco
fe

en*

trega.

j

difpoííçao militar tinha enviado foccorros às referidas Praças, (com tao pouca fortuna fua, que

foraó desbaratados pela noíFa gente, e fe algum
entrou, nao foy poderofo a reíiftir ao noíTo valor,

nem

perda) agora totalmente
efperava de poder defender o Recife.
a evitar a fua

deA

123

Confufos os do Supremo Confelho, os Tratas os do su.
outros Hollandezes , e os Judeos , que reíidiaó [ítí^^^r^r prija do
Recik,
naquella Praça , receofos todos de perderem os"
bens adquiridos , fe eíperaíTem o ultimo furor
dos vencedores, tratavaó de capitular a entrega,
por confeguirem com tempo condições mais favoráveis fegurando affim a fazenda, que a Companhia Occidental tinha naquellas Capitanias, como a dos particulares conhecendo , que nao podiao ter foccorros de Hollanda, de donde havia
quaíí hum anno lhes nao chegara embarcação,
porque aquelles Eftados tendo contendas porintereíFes do negocio com a Parlamentaria Republica de Inglaterra, juntando-fe de huma, e outra parte no Canal as fuás Armadas, fe combateí

;

rão, alcançando vitoria a do Parlamento com perda 5 e deftroço da Hollandeza ; caufa porque apref-

arao
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íarao as capitulações ^ as quaes lhes concederão os

com

mais honeftas condições ^
que os inimigos podiao alcançar no prefente eftado 5 em que fe achavaó.
noffos Cabos

d.
Ajuftadas as

ca-

pitulsçóes

OpítanIhsTfâ
eftavaó no feu doas

mínio.

de 16 4
^

124

as

Em virtude

delias entregarão os

Hol-

landezes a Praça do Recife com todas as fuás defenfas , as Capitanias de Itamaracà , Rio Grande ^
e Paraíba , affinando-fe em vinte e féis de Janeiro
^^ ^^^^^^ ^^ ^^^ ^ ^^^^ centos e cincoenta e quatro
os capitulos, que de ambas as partes foraó fielmente obfervados. Com o avifo defta feliz nova

de Negreiros para Lisboa 5 recebendo-a o Senhor Rey
D. João o IV. e toda a Corte com as mayores demonftraçoes de applaufo ; e depois de fe darem
publicas graças a Deos por tao efpecial favor da
partio o Meftre de

Campo André Vidal

ElRey mercês a todos os Cabos do Exercito de Pernambuco , prófua grande mifericordia , fez
prias da fua Real grandeza.

Na Bahia,

e por to-

das as mais partes do Eftado foy feílejada efta
noticia com muitas acções de graças , e ados taó

quanto o pedia a gloria de fe verem de
todo livres de huma Naçaó , com a qual no curfo
de trinta annos tivemos fanguinolenta guerra no
feftivos,

BraíiL

125 Tinha chegado a Bahia com o pofto de
Vem porGover. Govcmador, c Capitão Geral do Eftado, a fucceVafconcellos Conde de
Getaí do%íro der a João Rodrigues de
,

o:

Conde de Acoaguia.

Cafcelmclhor , o de Atouguia D. Jeronymo de
Ataíde, que na Corte, e nas campanhas do Reyno havia tido empregos dignos da fua grandeza,

do

,
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do

íeu efclarecido fangue,

com

ventLii^ofos fucceíTos,
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edo feu valor, todos
e com a meíma fortu-

na exercido o cargo fuperior das armas na Província de Traz os Montes. Foy na Bahia o feii

Governo

taó applaudido ,

Suas viftudeSé

como ficou memorado;

reípiandecerao no feu talento entre muitas prerogativas a reítidao , e independência , em tal

que

naò diftinguia qual deites dous
attributos fazia nelle mais pendor , porque eraó
no feu animo vigorofamente iguaes o defintereffe, eajuftiça; virtudes infeparaveis nosHeroes,
que enthefourao fó merecimentos , para viverem
na fama , e na eternidade*
126 Reftaurado o Reyno pelo noíTo grande
Monarcha o Senhor D. João IV. ejá com infalliveis efperanças de ficar eftabelecido , e feguro
na fua Auguíla defcendencia , recuperadas as
Províncias, que no Brafil tinha fenhoreado o poder de Hollanda, tornava com novas luzes a manifeftarfe o antigo efplendor da Monarchia quan,
equilíbrio

,

fe

do contra tanta felicidade
morte, cortou com ornais
mais importante vida

mente

a

,

,

pofta

em campo

tavo
ça.

^^'•

iv'"

a

ElRey em féis de Novembro do anno de Antiode
féis,

medimos pelo tempo

;

16^6,

com dezafeis
;

muy cur-

fe pelas acções

dilatada.

127

Sefe-

tirando-a intempeftiva-

de Reyno , e cincoenta e dous de idade

muy

do

cruel golpe o fio da

mil efeis centos e cincoenta e
ta fe a

S

Morte

Foy Duque fegundo em nome

,

e

oi-

em numero,

da Sereniilima Gafa de BraganNafceo Rey por direito VaíFallo por tyran-,

ma

Seu Elopúi

AMERICA PORTUGUEZA.

344
niOill!!

Ília

;

mas

efte defcuido da natureza

emendou

a

enta5 miniftra da Providencia Divina^
reftituindolhe a Coroa, que eílava violentada em

fortuna

,

outra cabeça, e feparando o

m

Reyno

daquelle cor-

po, que intentou reduzillo a hum pequeno membro, fazendo-o Provincia. Opulento, e firme o
deixou aos feusReaesSucceíTores, fendo tao amado dos Vaífallos naturaes o feu dominio , quanto
appetecido dos eftranhos

j

eternizando nos fub-

ditos de todas as porções da fua dilatada

chia

huma

Monar-

perpetua faudade , e por quantos Or-

bes difcorre

afama, huma eterna memoria.

'A

HIS-

U:9l^^>aÊ^,

i»K»i;t

av ( uM'»tt i

Mw^ tt'»i «qh-..gTgma!i5iE3^

su

^ NTRA

na Regência do Reyno a
Serenifjima Senhora Rainha 2).
Luiza. Elege a Francifco Bar-

àsssssassz!Siai2a2222

reto de Menezes por Governador-^

Geral do Eflado do Brafil. Àjup
ta a paz com as T^rovincias Unidas ^ e o
cafamento da Senhora Infante com ElRey
da Grao Bretanha. Donativo no Brafil para o dote epaz. Toma pojje do Reyno o Sereniffimo Senhor Rej 2). Ãffonfo VI. Inha^
e Capitão

;,

.f^.

34^

f

bilidade ^ e de cuido

j>

que mojlra no Governo^

Manda

por Governador do Brafil ao Conde
de Óbidos, Fundação dos Re/igiofos de Santa Therefa na

Bahia

^

e

em Pernambuco.

Contagio das bexigas for todo o EJlado. Cede EIRej o Governo , e o Reyno ao Serenijji-

mo Senhor Infante Z).

Vedro. Entra napof-

Je delle com titulo de T^rincipe Governador.
"PrizaÔ de Jeronymo de Mendoça Furtado ^

Governador de Pernambuco , executada
por aquella Nobreza ^ e Vovó. Succede ao
Conde de Óbidos no cargo Alexandre de SouJa Freire, Naujragio da nao Capitania y e
morte do General da Armada da Bahia
yoaÕ Corrêa da Sjlva na cojla do rio Vermelho. T)efce o Gentio bravo fobre a Filia
do Cairá com grande ejlrago. Succede no Governo a Alexandre de Soufa Freire Affonfo
Furtado de Mendoça. T)efcobrimento epovoaf ao das terras do Tiagui. Guerra que
faz aos Gentios. Sua morte ^ e Elogio. Fundação das Religiofas de Santa Clara. Foltao
as Fundadoras para TortugaU depois de nove annos de ajjiflencia na Bahia.
LI,

,

,

»ii«áL^.

»;^:

_<-'»v

SEXT
1

IGOU

pelo teftameiíto delRey

nomeada a Sereniíííma Senhora
D. Luiza lua eípoía por tutora

Ramha.

dos Senhores Infantes fèus filhos
e Regente do Reyno na menoridade do Príncipe
íèu SucceíTor. Dezafeis annos , que contava de

Rainha

em humaMonarchia,

contraftada detao

poderofos contrários, e taõ vários accidentes, lhe
dérao experiências , com que na abfoluta Regên-

do Reyno pode com grandes acertos encarregarfe de todo aquellepezo, de que já fuftentava tanta parte , affiftindo com animo varonil , e
cia

Real a todos os confelhos , e arbítrios fobre a
defenfa , e regimen do Reyno , e das Conquiílas,
a que fe applicava agora com tanto mais empenho 5 quanto era mayor a obrigação , fendo as
íiias refoluçoes admiradas , e applaudídas em todas as Cortes de Europa, e até naquellas menos
intereíTadas na reftauracaó de Portu2;al.
Tanto fe defvelava no aumiento da noíTa
2
America, que na mayor oppreflao de Portugal,
e na precifa occafiao, que tinha o Conde de Cantanhede, (depois Marquez de Marialva) Governador das Armas da Província do Alemtejo , de
juntar Exercito para o foccorro da Praça de Elvasj
Xx- ii

suas Reaes vírm.
des

,

e varonil

ta->

£w,

Cuidado
rem das conquiaas

,,

AMERICA PORTUGUEZA.

348

vas, (empreza, que teve gloriofo fim

lha das Linhas)

havendo pedido

com

com

a

bata-

a Infanteria,

que

Armada

para efte Eftado
lha nao quiz mandar, por attender às conveniências dos moradores do Braíil, naó fendo grande
eftava para vir

a

o prejuizo , que lhes podia feguir de íe demorar,
por caufa tao jufta , hum anno o comboy mas
j

nem

naquelle aperto permittio a Sereniílima Se-

nhora Rainha , que lhe faltaíTe efte expediente
ou por afFecto, que tinha aos VaíTallos da America, ou porque o feuReal, evalerofo animo entendera 5 que podia confeguir a confervaçao do
todo daMonarchia, fem damno de alguma porção delia difcLirfo, que acreditou o fucceflb com
a memorável vitoria, que ao mefmo tempo alcançarão os Portuguezes debaixo da fua Regêni

cia contra os

Exércitos Caftelhanos.

Para fucceder ao Conde da Atouguia no
pofto de Capitão Geral defte Eftado , elegeo a Sereniílima Senhora Rainha Regente a Francifco
Manda por Go- -^^
vernador Geral do ijarreto de Menczcs , em premio das proezas,
Eftado a Francifco
^
t\
r J
Barreto de Menezes, que obrara Ha reítauraçao de Pernambuco, lendo
3

i

-»

•

«-

•

-'

T

1

1

Annodei657. Meftre de Campo General daquella guerra. Pela
mefma caufa fez aoMeftre de Campo André Vidal de Negreiros

cuja liberdade

guira

;

Governador daquella Capitania,

com

tanto rifco

e para focego

,

,

e valor confe-

e fegurança de todas as

Conquiftas, e Praças doBrafil, foHcitou com o
mayor cuidado por feu Embaixador Extraordinário Henrique de Soufa Tavares daSylva, entaó

Conde de Miranda,

e depois Marquez de Arron-

ches

,
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ches^ íiumá paz firme

com

as

Proviocias Unidas,

Ajuííá á pá2 cGvn
os Eftados

tanto mais útil aos intereíTes dos VaíTallos

do Bra-

de Hol-^

landa.

quanto mais difficil de íe ajuftar pela indignaçaõ , e feotimento , em que as noíTas vitorias tinhao pofto aos Sócios , e Miniftros da Compa- Anno dei 66i,
ííl,

nliia

Occidental 5

ea toda

íua

Naçaõ , vendo per-

dido o lucro 5 que tiravaò das noíTas Provincias,

dominio aípiravaó reftituiríe , quando
forças, e o tempo lhes déíTem lugar.

a cujo
fuás

4

Com a mefma anciã

,

'"

as

para esforçar a defen-

de Portugal , como Cabeça do Império, de cujo vigor pendiao os alentos de todos os membros
delle, procurou porFrancifco de Mello de Torres, Conde da Ponte, depois Marquez deSande,
fa

em Inglaterra,

íeu Embaixador Extraordinário

a

união da Coroa Ingleza pelo cafamento da SereniíGma Senhora Infante D. Catharina fua filha

com o Sereniífmio Carlos

Monarcha dos três
opulentos, e beUicofos Reynos Efcocia, Inglaterra , e Irlanda , reftituido a elles pela Nobreza, e Povo com o mais reverente applaufo, poucos annos depois , que o tyrannico Governo do
11.

,

Parlamento os tirara com a cabeça (deteftavelmente) a feupay o infeliz Carlos I. legitimo, e
natural Senhor daquelles próprios fubditos, que
com horror da obediência, econfufao daMageA
tade o puzerao em hum cadafalfo. Confeguindo
a Senhora Rainha nefta alliança , e parentefco do

novo Rey muitas feguranças

às

Conquiftas, e foc-

corros a Portugal.
5

Ambas

eftas

emprezas confeguio venturofamen-

o

cafamento da

^tÈ^^
tanha.

A

3 5o
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pezar das negociações, poder, e induftria , com que ElRey de Caftella com muitas
Embaixadas , repetidas inftancias , e varias pro-

rofamente
[iadaS^r" figl
nios contra as
fiçóes

oppo

de Caileila

a

meíTas tratava de as impedir nas Cortes de Londres 5 e de Haya, por lhe dificultarem eftes trata-

dos aconquifta dePortugah porém contraftando
a todas eftas fortes oppofiçoes aconftancia da Senhora Rainha Regente , enaó reparando em defpezas pela gloria do Reyno, e bem dos Vaflallos, fe lograrão osfeus defignios,

dando

à

Com-

panhia Occidental de Hollanda, em refarcimento
das deípezas feitas na guerra do Braíil , cinco miIhoens , pagos em dezaíeis annos , e em dote à
ElRey da Grãa Bretanha dous , fatisfeitos em dous
annos; fendo eftas diípofiçoes bem recebidas , nao
fó pelos fubditos,
tencias de

Caufas da contribuhiçaó do Donati-

vo noBrafil.

mas louvadas em todas

Europa pelos Príncipes

,

as

Po-

e Miniftros

independentes dos intereíTes de Caftella.
6 Para fatisfaçaõ de tanto empenho era precifo 5 que concorreflem o Reyno , e fuás Conqui
tas caufa , pela qual efcrevera ao Governador Geral Francifco Barreto de Menezes duas cartas,
feitas ambas em quatro do mez de Fevereiro do
anno de mil e féis centos e feflenta e dous; em
;

huma o

avifava da paz eftabelecida

com

os Efta-

de HoUanda , e do computo de cinco miIhoens, que lhes promettera, pagos em dezafeis
annos , em recompenfa dos gaftos , que tinhao
feito nas Armadas, que mandarão a Pernambuco , e às fuás Capitanias e que devendo (como era
raza5) repartirfe efta quantia por Portugal , e peclos

;

las
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Conquiftas ta5 intereíTadas na utilidade da paz,
pelo oríamento , que no Reyno fe havia feito 5
Jas

tocara a efte Eftado cento e vinte mil cruzados

em

hum

dos dezaíeis annos, em que íe haviao de ir continuando os pagamentos ate ultima
cada

fatisfaçao.

Na

outra carta o noticiava do cafamento
da Senhora Infante D. Catharina , ajuftado com o
Ser eniílimo Rey da Graa Bretanha , levando dous

7

milhoens

em

dote , para cuja fatisfaçaõ tomando
o Reyno fobre íi (fem reparar no aperto , em que
o tinha pofto a guerra) as cizas dobradas por tempo de dous annos, ainda faltava para ajuftamento do dote a importância de féis centos mil cruzados pelo que lhe ordenava pediíTe a eftes moradores 5 contribuiíFem também para aquelle emi

penho, que igualmente vinha arefultar em beneficio do Braíil com a fegurança de Portugal , de
quem, como da Cabeça, pendiaó todas asConí^
quiftas do Reyno. Em ambas eílas cartas fazia
vivas expreíToens da granda fidelidade, e amor
dos VaíFallps da noíTa America, fegurando ferlhe

fempre prefente eftç novo ferviço , para os ter
na fua lembrança , como taó beneméritos da fua
attençao Real.
8

Convocou o Governador

nadores

a Palácio õs Se-

convoca

go-

que aquelle anno tinhaó o governo do T^c^Zl"^""^
Corpo Politico da Republica, e propondolhes a
carta, e ordens Reaes, achou nelles o agrado 5 e
zelo , que a Nobreza da Bahia fabe oftentar em
todas as acções do ferviço dos noíTos Monarchas,
,

Reij3on-

,

1

3
Repofta dos Se-

do avonude fegura

LTiordTBahia^'^"
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Reípotiderao 5 que proporiao a matéria no SenaCIO Cia Cainera aos homens bons, e da Cjovernança,

com cujo parecer por direito e eftylo fe coftuma tomar aíTento em negócios femelhantes com
,

,

econcurfo do Povo, eí^
perando , que nao haveria duvida mais que na
forma , em que fe h avião de repartir por todas as
Provincias do Braíil os cento e vinte mil cruzados, que fe lançavaó em cada hum dos dezafeis
annos fobre efteEílado para a paz deHollanda,
e os que haviaó de contribuir para o dote de Inaííiftencia, beneplácito,

glaterra.

,

Propõem

cLrnançr^e
^"''''°'

No

chamarão os ditos Senaí dorcs aóluacs as peííbas principaes da Governança , e o Povo e lidas as cartas em prefença de
todos, coníiderando-fe os urgentes motivos, que

9

às pef-

dia fcguínte

j

faziaó precifas, c juftas aquellas defpezas, con-

vieraõ

em

contribuir para ellas

VaíFallos, e
"

Aceitaó
ral

com

ge-

conformidade a

concribuiç^ó.

nomearão

féis

,

como

tao leaes

peflbas, que ajuftaf-

fem com os Vereadores no Senado a forma, eo
computo do que devia tocar a cada Capitania.
juntos OS ^A^ Arbitros nas Cafas da Camera com
»^

/->•»•

i

1

n

-•
r
rei ol verão
\

OS Oiiiciaes delia actuaes

,

J

todos

,

que

fobre os cento e vinte mil cruzados , que fe haviaó de dar em cada hum dos dezafeis annos para a paz de Hollanda , fe accrefcentaflèm mais
vinte mil cruzados
Repane-íe o compuio delia por todas
as Capitanias.

em

cada

hum

anno para o

dote de Inglaterra.
I o
Tomou fobre íi a Bahia , como Cabeça
da Portugueza America , a mayor parte delles
que foraó oitenta mil cruzados em cada hum dos
dezafeis
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e repartindo-fe os feíTenta pelas

importar em todas o donativo nos dezafeis annos, a cento e quarenta mil cruzados por anno, dous milhoens, e
duzentos e quarenta mil cruzados e com feftivas
demonftraçoes fe applaudiraó por todo efte Eftado eílas duas taó importantes noticias*
1 1
Continuava Francifco Barreto de Meneoutras treze Provindas

5

veyo

a

A
te

importahda áeí^

donativo

tios

de*

zafeis annoSí

i

zes o

Governo

do Braíil , no qual teve pezadas diffençoes com André Vidal de Negreiros, Controveríía entre
André
Barreto.
Governador de Pernambuco , que topavaó em
geral

Vidaljet-ran-.-

ciíco

defobediencia das fuás ordens , paíTadas em recurfo de juftas queixas dos moradores daquella

por obrar com elles muitos exceíTos
de violência , devendolhes todas as attençóes da
Juftiça , e do favor , por haverem fido feus companheiros na guerra , e André Vidal feu natural,
nafcido na Paraiba de honefta familia, juntando
a muitos efcandalos, o nao dar comprimento às
refoluçóes do Capitão Geral Francifco Barreto, e
ahuma fentença defta Relação , negando às partes o appellarem aella, defterrando, prendendo,
e privando dos officios aos que tratavao de a
Capitania

,

/^
-^^
a^

executar, e procedendo

como abfoluto, e independente de outro poder , com impropério da
Cabeça doEftado.
1 2
Por eftas caufas o privou do Governo o Francifco Barreto
o depõem
Capitão Geral , mandando Patente aos dous Mef- e o mandado cargOj
preZQ à Bahia,
três de Campo daquelle Prefidio , D.
Joaõ deSoufa, eAntcnioDiasCardofo, para governarem
em
feu lugar 3 e ordenou aoMeftre de Campo Nicovir

Yy

laa

>i

3
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Aranha Pacheco , marchafle da Bahia com o
feu Terço , e o Defembargador Chriftovaó de
Burgos de Contreiras, Ouvidor Geral do Crime,

lao

para o trazerem, prezo a ella , ordenando aos dous
Governadores fizeíTem pleito, e omenagem nas
Obedece André máos do rcfcrido Ouvidor Geral. Porém André
pSitotorZ; Vidal amainando na tempeftade, por efcufar o pedeSoTÍ fot tt rigo , deu comprimento com humiliaçao , e arfenado no Govcrj^^pendimcnto às ordens, a que tinha defobedeeido 5 e foy confervado no feu pofto , havendo-fe
nelle dalli por diante com acções mais conformes
à confiança , que fe fizera da fua peílba para aquelle Governo porque ha ânimos taó fáceis em perj

petrar os delidos ,

como em

ceder ao ameaço dos

golpes.

Seisannos havia^que adminiftrava o Reycontinu;aq^;^^*j^Q a Sercniffima Scnhora Rainha D. Luiza, com
Regência á Senhora
qj accrtos proprios do ícu Real talento , a que
vabàwaào Senhor juí^ajjiente fe attribuhiao as felicidades de Portugal nos progreíTos da guerra , e do Brafil no beAnnode

'Vr'.

1662.

j ^

Regência
fazia tao neceíTaria a continuação do feu dominio, quanto erauniverfal oapplaufo do feu Governo, tomou as rédeas da Monarchia oSereniffimo Senhor Rey D. AfFonfo VI. com mayores
defejos de a poíTuir , que difpofiçoes para a govcmar , porquc as fuás diftracçoes , impróprias da
Mascílade.
O trazlaó taò apartado dos cuidados,
O
de que neceffitava a adminiítraçao do Reyno,
como dos remédios, de que careciao as fuás continuas enfermidades , entregando-fe todo fo aos
neficio da

e

Suas diftracçóes,
pouca appiícaçaó

30 LiOvernOa

paz

'

i

e

quando

a fua fiíigular

/-«

»>

i

-ir\

feus
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feus juvenis divertimentos, dos quaes oreípeito

da Senhora Rainha D. Luiza fua may fora emba-raço 5 ainda que na5 pode fer freyo.

Pofto no Throno ElRey , lançou o pezo Deixa o
de tanto Império fobre os hombros de hum Vali- yS!t''
do5 proporcionados a tamanha carga pelas grandes

14

que concorriao na peíToa , e talento
de Luiz de Soufa de Vafconcellos , Conde de CaA
qualidades

telmelhor

^

pe^d
'

á

'"^

5

porem como

era único móbil da

ma-

Taiemo do c,n^
^'

^''^'^^''^^^^'

"^^

china da Monarchia, fentiaõ os Tribunaes , e a
Nobreza veremfe conftrangidos a obedecer às
re

que na5 erao filhas naturaes , fenao
adoptivas ^ do feuMonarcha caufa pela qual co,
meçarão logo as queixas, aggravando-as fempre
oes

j

os

illicitos

exercicios delRey

Queixas dos

com

efcandalo dos bSr
Vaílallos , e perigo imminente do Reyno , cuja ruina em breves annos (como diremos) tratarão de obviar os pays da Pátria, Grandes, e Mi-

fn.

^" ^'^

'

'

do Reyno , antes que o mal da Republica^
fomentado das diligencias de Caftella, tiveflè lan-niftros

çado ta5 profundas raizes, que fizeíFem impo A

ou inúteis os remédios.
I 5
Por fucceíTor de Francifco Barreto de
Menezes , que tinha governado féis annos enviou o Senhor Rey D. AfFonfo VL a D. Vafco
Mafcarenhâs , Conde de Óbidos, Governador das
Armas daProvincia do Alemtejo, Vice-Rey da
índia, do Confelho de Eftado, e fegundo ViceRey e Capitão Geral do Braíil. Havia fido na
Bahia Meftre de Campo de hum Terço , dõ qual
paíTara a General da Artilheriaj e no anno de mil
líveis

,

5

Yy

ii

efeis

Vem
Rey
ral

do
'^'

<"

,

de

e

por ViceCapitão Ge-

mar

Brafil

^^'^'^^

,

e terra

o Conde

,

3
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5^

em

que veyo por
Capitão Geral defte Eftado D. Fernando Maí carenhas. Conde da Torr^ , depois de aíTiftir féis mezes na Bahia 5 fahindo delia a reftaurar Pernambuco com a grande Armada , que para efta empreza trazia , (e teve o fucceííb, que havemos efcrito no quarto livro defta Hiíloria) o deixou por
e íeis centos e trinta g nove

,

Governador da Bahia, aquém fuccedeo noanno
via exercido na Ba.
ç^^^-^^^ j^ j^jj ^ f^'^^ ^^ntos e quarcnta D. Jorgc
Mafcarenhas , Marquez de Montalvão , do Confelho de Eftado , e primeiro Vice-Rey , e Capitão
Geral do Braíil , como temos moftrado.
Annode 1665.
16 No amio de mil e féis centos e feíTenta
e cinco 5 fegundo do Governo do Conde VicePoftcquejâh^

vierao fundar Cafa na Bahia os Filhos da
wTher.
^1^^,'^^ç^ j^^^rc Santa Therefa de Jefus , aqueile

].,S^S
Ma^dre
!^(l!

gtrfoía'

Rey

,

portento da Santidade , e prodigio do entendimento, a quem os arpoens do Amor Divino trefpaíTando o coração, lho deixarão vivo, para animar pelo Mundo Chriftao a toda a fua Sagrada Fa-

Convento de Ávila , onde eftá refpirando alentos. Foy o primeiro Prior o Reverendo Padre Fr.Jofeph do Efpirito Santo, conduzindo por Companheiros, e Conventuaes para
a fundação aos Reverendos Padres Fr. Manoel , e
Fr. Innocencio de Santo Alberto , Fr. João das
Chagas , e o Irmão Francifco da Trindade em todos refplandecia o efpirito da Reforma da fua inmilia , defde o

virtudes dos feus
Fundadores.

;

na obfervancia dos
íeus Eftatutos , e no exemplo da fua penitencia
com grande aproveitamento das almas na Bahia,

íigne

,

e Santa Inftituidora

,

e geral

LIVRO SEXTO.

3

57

e geral aceitação, e applauíb de todús õs moradores delia

com
Igreja

17
•

do feu recôncavo

concorrendo

,

grandioíàs efmolas para fabricarem a fua
,

e Cafa.
Edificarão primeiro
r»,

•

e

5

•

-

1

hum

pequeno Hofr

'

-r\

no íitio, a que chamao Preguiça , lummamente agradável, evifinho ao mar. Era devotiílipicio

mo Santuário

Edificaraâ primei-

fO

hum Hofpieio.

ondeflorecendo aquellesReligiofos
em todo o srenero de virtudes, faziao huma vida
Angélica eílando no coração da Cidade, pareciaó
habitadores do ermo , e ao mefmo tempo nao faltavaõ ão concurío dos Fieis, ou na fua Igreja, ou
conduzidos as cafas dos enfermos , onde era ne5

j

ceíTaria a fua affiftencia

,

folicitada

com

anciã

de todos os que fe acbavao em perigo de morte,
dos quaes alcançavaó muitos a faude pela fua interceíTao com Deos, e com fua May Santiílíma
noífa Senhora do Carmo.
Pelo curfo do tempo augmentando-fe as Depois hum fúmp.
I 8
..^
/^i
_• tuofo Convento*
r
eímolas , erigirão em outro lugar viimno ao primeiro , porém mais imminente , e elevado com
viftas do mar mais dilatadas , hum fumptuofo
Convento dos mayores, que tem a fua Provincia de Portugal, com grandiffima, e bem cultivada cerca , e com eftes commodos crefceo a fua
Communidade em numero de Frades. Tiverao
peloCertaÕ varias miíToens, das quaes confervaõ
ainda a de Mafarandupio em que tem huma Igreja do gloriofo Padre S. João da Cruz.
i^ Muitos annos depois da fua fundação na Fundão owaCa/em Pernambuco.
T»
T
JDania, nzerao outra em Pernambuco , levantan-

^1

'

\

.

,

1

•

-'

TTx

fa

1

do

,

yf

i

^íflt '^

'JLL

'

"M
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do

hum Convento no
no

efcrito

livro

lugar,

fegundo

;

em

íitio

que o deixámos
folitario por falta

de moradores, e fó frequentado dos caminhantes^
que acha5 naquelle paííb efte refugio , para lhes
franquear os Sacramentos, e Sacrifícios, quando
por vários accidentes , ou por devoção os bufcao

Ao

Convento fe paffaòhoje osReligiofos velhos, que fogem do bu-

naquelle caminho.

referido

da Bahia, e naquelle retiro acabao em vida
eremitica , e contemplativa , nao lhes fazendo falta o exemplo , e regularidade dos mais aufteros do
Reyno , para onde já naó podem voltar , por halicio

verem

gafto muitos annos da idade

no

Braíil

,

e

Angola, onde tem outra grande Cafa, e muitas
miíibens'peíos Preíídios daquelle Reyno,

com no-

moradores , e
e applaufo daquelles Po-

tória utilidade das almas dos feus

geral

contentamento

,

vos.

Annodei 666.

fobre o
no anno ante-

Cometa
Brafil

cedente.

No mefmo

no feguinte de mil
e íeis centos e feflenta e féis , experimentou o
Braííl huma das mayores calamidades , que padecera defde o feu defcobrimento , e conquiftas,
prcccdcndo hum horrorofo CoHicta, quc por ffiui2

ir

*•
.

anno

1

tas noitcs tencbrolas,

ardeo

com

e

,

ateado

em vapores

infaufta luz fobre a noífa

e lhe annunciou o

damno que
,

J

/"

denloS)

America

havia de fentir

>

porque ainda que os Metheoros fe formaó de
incêndios cafuaes, em que ardem os átomos, que
fobindo da terra, chegao conden fados à esfera, as
cinzas em que fediííblvem, fao poderofas affim
a inficionar os ares para infundirem achaques

como

.
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como

,

3

.

ânimos para obrarem fatalidades; tendo-fe obfervado, que as mayores mi^
nas nas Republicas 5 e nos viventes trouxerao lempre diante eíles íínaes. Tal foy o que appareceo
no Braííl hum anno antes dos eílragos , que fe
a defcompor os
Tr^

,

r-

.

,

caufa
naes

,

Mes

^^

e os feiíS efs

feitos,

lhe feguirao.

Outro accidente extraordinário experiT\
mentou naquelle próprio tempo aiiahia^ ja mais
21

1 f

vifto nella, crefcendo

.

por

\

três vezes,

'

'

I

•

oatro

fmai

nas

pravas da Bahia,

em três al-

mar , com tal profufao de aguas,
os limites, que lhe poz a nature-

ternados dias, o

que atropeílou

za , dilatando as ondas muito alem das prayas,
e deixando-as cubertas de innumeravel pefcado
meudo, que os moradores da Cidade, e dos Ar-^
rabaldes colhiao, mais attentos aoappetite, que
ao prodigio , ufanos de lhes trazer o mar voluntária , e prodigamente tao copiofo tributo , fem
coníiderarem , que quando fahem da ordem na^
tural os Corpos Elementaes, padecem os humanos , e caufao nao fó mudanças na faude , e ruinas
nas fabricas materiaes , mas nos Impérios. Todos
eftes avifos , ou correyos precederão ao terrivel
contagio das bexigas , que entaÓ veyo fobre o xiJ^s^n^Mr
Braíil

,

de que daremos breve , e laftimofa noti-

cia.

Era muyraro, e poucas vezes vifto em
a noíFa America efte achaque; e fendo mais natural aos humanos, que todos os outros, (pois os
Médicos lhe deduzem a caufa dos ventres maternos, de donde querem, que tragaó todos efte
tributo àquelle mal) morriaó os moradores de

21

cento^

^'"

,

''"li.

3^0

'

1
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cento, emaisannos, fem o chegarem a ter 5 po-

rém no

referido

tempo veyo fobre

com

elles

íimptomas da mais forte epidemia, e do mais voraz contagio. Principiou pela Provincia de Pernambuco 5 e acabou na do Rio de Janeiro , pofto
que com menor força nas Provincias do Sul, por
ter diípendido os mayores Ímpetos nas do Norte.
Eftragos, queftz.
23 As cafas , que contavaõ nas fuás famílias
de portas a dentro o numero de quarenta , ou cincoenta peíToas, naó tinhaó huma fâa, quepodeí^

nem

abufcar os remédios 5 e chamar os Médicos , os quaes naó podiao acudir às innumeraveis partes para onde erao
íè curar das

foHcitados

,

enfermas,

fahir

e nao atinavao nas medicinas

,

que

haviaó de applicar , porque com incerto effeito
experimentavao fararem huns das que outros

morriaó
mento.
Caridade dos IrdiaTdosReiígiofos'^
e dos Párocos.

II

24

,

com que

Andavaó

tudo era confufaó

,

e fenti-

OS Irmãos daCafa da Santa Mi-

osmedicanicntos, c O fuftcnto de que careciao , conduzindo com os efquifes os mortos, quando nao erao
peíToas de diftinçaó , para lhes darem fepultura
nos Adros, porque já nao cabiao nas Igrejas. Os
Religiofos de todos os Conventos , fem ferem chamados, fe introduziao aos enfermos para o Sacramento da Penitencia , e os Párocos com menos
culto, por falta de gente, que acompanhaífe , levavaó o Sacrofanto da Euchariftia por viatico
e juntamente o da Santa Extrema-Unçao aos neceílitados deftes Divinos thefouros da Igreja.
fericordia, levando pelas particulares

Em

,

LIVRO SEXTO.
2 5

3^1

Em tanto eftrago luzia a piedade

,

e gran-

deza do Conde Vice-Rey , que com inceíTante cui- piedade t ée(^
dado , aíTiftencia , e defpeza vifitava aos enfermos, Hct* '''"'^ ^'^^
e mandava aos pobres tudo o que lhes era neceí^
,

devendo efta caridade ao feu animo, eao
feu fangue , (ambos efclarecidos) e pode remediar
muita parte defta ruina , que fe foy moderando
na Cidade com o feu zelo, e com a fua diligencia , fempre prompta a favor dos VaíTallos deíle
fario,

Eftado.

6

Pelos recôncavos foraó tanto mais penetrantes oseftragos, quanto eramayor a falta dos
2

oamnos, que dú.
^'^'^'' '''°"''^"'*

remédios , e dos Médicos , morrendo os enfermos
antes que da Cidade, aonde recorriao, lhes fof-

fem as
mayor

receitas

e as medicinas

e conftando a
parte daquelles habitadores de efcravos
,

;

para as fabricas dos Engenhos , fazendas , e la-,
vouras, houve alguns Senhores deitas propriedades , que perdendo todos os que tinhaó , fícaraó
pobres, e naõ poderão em fua vida tornar a beneficiar as fuás poíTeíToens, ficando

em muita ne-

ceílidade algumas Familias nobres

,

que poíFui-

raó grandes cabedaes. Seguio-fe depois huma geral fome, que alguns annos padeceo o Brafil por
,
faltarem os cultores das plantas, e fementeiras,
e dos outros géneros precifos para alimentar a
,
vida , fendo taó confideravel , e geral efta ruina,
que ainda hoje fe experimentaó os prejuizos, e

confequencias delia.
27
Havia o Senhor Rey D. AíFonfo , algum
tempo depois de fe achar na poíTe do Governo

z

com

fo"^^, que
^""'^

fe fe-

''"^'''
''

^6%
com

sahe do Paço a
Senhora K.niu D.
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defordem , de que erao caufa, nao fó
o difciirfo próprio , mas o eftimulo alheyo , feito
iiiíiiiuar à Sechora Rainha D. Luiza fua mãy , fer
^Qj^^g^^jente, quc fc retiraíTe do Paço; o que ella
aquella

executou em breves dias, com fuperior conftancia a todos os golpes da fortuna, confervando no
deíprezo defta defattençao aquelía inalterável generoíídade , e grandeza do animo Real , de que
porque na5 perde nada do feu refera dotada
plendor o Sol, quando fahe da Cafa dejove.
28 Rccolheo-fe com algumas illuftres SeRecoihe-feaocoti.
ITliZr no fiaõ nlioras Portuguezas , que voluntariamente lhe
'^°*^"^'''
quizerao affiftir, ao Convento, que edificava para as Religiofas de Santo Agoftinho no fitio do
Grilo , onde livre dos embaraços do feculo, paíTou
em Divina contemplação , com admirável exemplo de virtudes , fantamente o reílo daquella vida,
benemérita de mais larga duração porem naó
querendo Deos dilatarlhe a poííe de melhor Coroa, a levou para fi, fendo os feus merecimentos
Sua morte.
mais que os feus annos , aos cincoenta e três da
fua idade, em vinte e fete de Fevereiro de mil e
;

;

féis
Sua

afcendencia.

centos e feíTenta e

féis.

Foy filha dos Excellentiílimos D. Manoel de Gufmao, e D.Joanna de Sandoval, Duques de Medina Sidónia, Cafa, eFamilia taó ef-

2^

clarecida ,

como

antiga , das fuperiores

em Hefpr.-

nha porefplendor defangue, e das primeiras por
aparentada com os Auguftos Monarchas de Callella, e Portugal , fendo a Senhora D. Luiza a fegunda Duqueza, que
caraóler de grandeza

,

aquella

LIVRO SEXTO.
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aquella grandiffima Gafa dera à Sereniílíma de

Bragança , havendo fido a primeira a Senhora D*
Leonor, filha do Excellentiffimo D. João de Guí^

mao,

Duque de Medina Sidónia, Eípofa
do Sereniffimo Senhor D. Jayme, quarto Duque
terceiro

de Bragança , de cujo Real confiDrcio nafi:era5 o
Senhor D. Theodofio L feu fiiccefl^br , e a Senhora

D. Ifabel, que cafando com o Sereniffimo Senhor
Infante D. Duarte , foraó pays da Sereniffima Infante Duqueza a Senhora D. Catharina, que levou
àquella Augufl:a Gafa o direito mais próximo ao
que já tinha para fucceder na Goroa*

30

Gom

generofas acções defempenhou a
Senhora Rainha D. Luiza as obrigações do feu alto nafcimento , fendo o feu Real talento taó va-

que na perplexidade, em que fe achava o
Senhor Rey D. João, quando lhe offereciaó repetidas vezes a Coroa , ponderando a difiicil empreza a que fe expunha, o grandiffimo Efl:ado,
que arrifcava, a inconftancia dos homens, a debilidade dos Povos, a falta de Soldados, difcipHna,
e dinheiro , que fao as três potencias da alma dos
Exércitos, fendo precifos quatro para defenderem
tantas legoas de Fronteira do formidável poder de
Caftella , eflia Sereniffima Rainha o fez aceitalla.
ronil,

3 I

Acclamado ElRey , com tanta aótividade

houve a Real conforte em lha fuftentar na cabeça , que em todas as difpofiçóes da defenfa do
Reyno , em que fe lograrão os melhores fucceffos , teve a may or parte. Depois na Regência delfe

le

mofl:rou qualidades tao próprias para governar

Zz ii

Impe-

Seu

Elogictj

,

3^4
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Impérios, que receando Portugal pela morte do

feuMonarcha imminentes

ruínas

,

as virtudes, e

acertos da Sereniílíma Senhora Rainiia

D. Luiza

chegarão a confeguir , que de taó grande perda
fe naó feguiflè falta, fendo tao venerado o feu domínio , quanto ha de fer eterna a fua faudade.
Crefcíaó cm ElRcy D. AfFonfo os excefDefordensdeiRey.
3 2
fos, e nao tínhao melhoria as enfermidades, que

o privavao naó fó dos acertos do difcurfo

,

mas

das efperanças da fucceíFaõ, impoílibilidade , que
fe confirmou com os defpoforios da SereniíTima

Rainha D. Maria Francifca Ifabel de Saboy a , Princeza de Nemúrs em França , defcendente por duas
linhas femininas dos Chriílianiílimos

Reys da-

Coroa , e por baronia dos Sereniílímos Duques de Saboy a. Faltavalhe o Senhor Rey D. Affonfo com as attençóes , e refpeitos , que fe lhe
quella

deviao , por fazer eftimaçao dos feus

illicitos di-

vertimentos, e das peíToas viz, que nelles o acompanhavaó , com efcandalo da Mageftade , e fenti-

mento do Reyno.
Juftas queixas,

<

cfcrupulo da Rainha

para o
Retirafe
Convento da Efperança , e trata do
feu divorcio.

Naó

podia moderallo o grande entendimento da Senhora Rainha, depois de apurar todos os meyos para a fua coníervaçaó. Por eftas
caufas, e obrigada da fua confciencia, (naó havendo tido effeito o matrimónio ) fe retirou do Paço para o Convento das Religiofas da Efperança , pondo em tela de Juízo o feu divorcio com
ElRey, e pedindo o feu dote, para voltar livre
3 3

a França

em humasnaos

Reyno chegarão com
Lisboa.

de guerra, que daquelle
diveríbs fins ao porto de

Ven-

m
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Vendo

4

publica

,

3^

os VaíTallos viíioha a ruína da Re-

e que fe exacerbava

o mal na dilação

do remédio, tratarão de lho dar com aprefteza
de que carecia a neceííidade delle. Foraõ os três
Eftados do Reyno, o Coníelho de Eftado, e os
outros Tribunaes , juntos em forma de Cortes, a
Palácio, e reprefentarao

aElRey

Vaó

toâos osTí-i\

reprrenUVEiReJ

parroGoTií"^^

a incapacidade,

que tinha moftrado para governar aMonarchia,
nao havendo aproveitado as humildes fupplicas,
que por muitas vezes lhe fízerao , para que fe
apartafle dos exercidos, epeflbas,

que o divertiaó do cuidado do Governo, e das obrigações da
Rey caufas , que os punhao em precifao de lhe
Pedemlhe juflapedirem foííè íèrvido encarregar voluntariamen- mcnte
o encarregue
te a adminiftraçao do Reyno ao Sereniffimo Se- ao Senhor Infante D.
^^J^o íeu irmaó*
nhor Infante, feu único irmaó.
j

.

3 5

Reprefentavaolhe , que no entendimen-

to defte Principe,

no feu

animo, e talento concorriaó todas as virtudes Reaes, que fe
requeriaó para o Governo dos Impérios e que
Sua Mageftade devia encarregarlhe o cuidado da
Monarchia, femefperar, que eiles reprefentando
a authoridade do Reyno, obraíFem o que em íèíingular

;

melhantes apertos, e caufas fe praticara em vários tempos em França, Inglaterra, Germânia^
e no meí mo Portugal quando peia incapacidade
,

delRey D.Sancho
-Pvcyno ao

^

Iheiros

entregara o

Conde de Bolonha

Rey. D. AfFonfo
3

11. fe

Governo do

feu irmaó, depois

III..

Grande repugnância acharão os Confe- u^-^ut^m EiRey
em ElRey, para fe conforniar com efta " ^" "" ^"'"
^^^

o-

^66
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propoíiçao , pofto que lhe nao era occulto o defcontentamento 5 e queixa, que nos feus Miniftros,
e VaíTallos caufavao os feus irremediáveis defcuidos; e conhecendo 5 que aquelle concurfodeTri-

Mas

refolve fazer

a renuncia.

bunaes fe encaminhava a mayor effeito , do que
podia caber na esfera dos rogos, aílentio na renuncia, e fez deíiftencia da Monarchia na Sereniffima Peflba de feu irmão o Senhor Infante D.
Pedro 5 e em todos os feus legitimos defcendenfeparando no mais feguro , e prompto das
rendas delia cem mil cruzados em cada hum anno para os feus gaftos, e que delles poderia teftes

5

por fua morte , determinação , que mandou
ao Senhor Infante por Decreto , com a fua firma
Real , paíTado em vinte e três de Novembro do
Annode 1667. ^nno de mil e féis centos e feífenta efete.
De taó juftas caufas , dos clamores geraes
37
doReyno, e das repetidas inftancias dos VaíTallos , obrigado o Sereniffimo Senhor Infante D.
Pedro, fe encarregou do Governo com o titulo
de Principe Governador acçaó , que ficou mais
,
tar;

r

Encarrega-fe

PnnTT
pnncpe

D

i

x

do

petro
e ro.
.

^

m

->

\

U

\\

C

^^??^ ^^^ ^ renuucia , e ceíiao que delle lhe tez
^ g^ubor Rcj D. AfFoufo fcu irmaó. Eraó no Se,

nhor D. Pedro as virtudes mais, que os annos, e
mais maduro, que a idade, o talento, cultivado
em todos os exercicios Reaes na fua tíngular educoncede

a

çaz

^'''" ^''''"

[hanos.

caçao.

Sacrificou todos os feus cuidados a

Mo-

fendo huma das fuás primeiras acções
conceder aos Caftelhanos a paz , que pediao.
Foy tao própria da fua grandeza efta fe3 8
licidade , que aífim como o Filho de Deos a
trouxe

narchia

,
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Mundo a

trouxe no principio da fua vinda ao
^
deu o Senhor Principe D. Pedro no ingreíTo da fiia
Regência a Portugal , que trazendo com Caftella
guerra mais cruel j que a Púnica entre Roma , e
Carthago, entrou no dominio, fechando as portas a Jano

e franqueando

,

o fuípirado focego

a

toda Heípanha.
Efta paz fe fez mais gloriofa aos Portuguezes pela circunftancia de fer com muitas iní^^""^^^
3

p

tancias pedida dos Caftelhanos

ropa 5 que

fe

,

e conhecer

Eu-

achava Portugal em tal auge , e com
que podia o Senhor Principe D. Pe-

Regente ,
dro concedella, ou negalla à fua vontade, fendo
o dar a paz, ea guerra a próprio arbitrio, toda a
grandeza a que pode chegar o mayor poder. Naó
ufou de outros termos , para encarecer o da fua
Republica hum Embaixador Romano , mais que
com dizer aos Carrhaginezes na guerra de Sagunto , que na fua maõ eftava o darlhes a paz , e
a guerra , quando quizeíTe. O mefmo parece quiz
moílrar outro também famofo Pedro , único defte nome entre os Duques de Saboya , que indo
fazer omenagem ao Emperador Conrado IV. fè
lhe apprefentou com myfteriofo adorno veftido
com divifas de paz , e com íínaes de guerra.
40 Grande foy a utilidade , que receberão
os Povos de huma , e outra Monarchia pelo beneficio da paz fortuna incomparavelmente mayor,
que todas quantas podem alcançar os mortaes^^
porque com ella fe lavraó os campos , fe augmentaó as Povoações , fe ennobrecem as Cidatal

^^^^*

;

des^

Beneficio, q«ere.
5i'

foJe§^rpSr

,

3^8
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des, feapuraó asSciencias, crefcem asEfcholas,
e florecem todas as outras Artes neceíTarias na Republica 5 as quaes aos eccos dos canhoens , e ao

eftrondo das caixas , fe defcompoem , fe arruinao,
fe atrazao, e afTugentaó, por fer a guerra hum
monílro tragador do género humano , eftrago das
creaturas racionaes, e inrenííveis5(e ainda entre
Catholicos) torrente 5 e inundação de deliólos, e

porque nem todos os Capitães tem
G zelo de Alarico, que nos facos fe punha com a
eípada namaõ aporta dos Templos a defender,
que fe naô commetteífem defacatos.
41 E pofto que em todas as Regioens do
Mundo poíTa a guerra fazer famofos os feus Capitães 5 nao faz os feus Principes mais amados.
Na6 foy taó grato aos Romanos Augufto pelas
vitorias, que alcançou para adquirir o Império,
como pela paz , que logrou na ultima , e mayor
porção do tempo do feu dominio. Naó confeguiraó mais gloria Trajano , Alexandre Severo,
e outros guerreiros Emperadores 3 que Adriano
o qual íe gloriava de nao haver feito guerras, e
de compor todas as que achara movidas, e continuadas pelos feus AnteceíTores. Quanto mais
agradável fera aos Povos de Borgonha a memoria
do feu Filippe , que em tanta paz os confervara,
que a de Carlos, que com tao numerofos Exércitos os perdeo com a vida , e diminuição dos
facrilegios

í

feus Eftados

?

Entre os Senhores Reys de Portugal , naó
forao mais famofos os Affonfos , e Sanchos ar-

42

migeros,
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mígeros

,

hum Joaó

e batalhadores , que
III.

^6§

hum Manoel

que nao defembainharaó

fena5 contra Idolatras

,

a

,

e

IHIi

eípadà

em augmenhum gloriofo

e Seélarios,

to 5 e extenfao da Fe Catholica, e

Rey o Senhor D. Joaó IV. defaudofa memoria ^
que a empunhou emdefenfa dofeu direito àCo-*
roa, e da liberdade da Pátria, ufurpada huma, e
outra opprimida do dõminio, e jugo Caftelhano,
com tanto mayores, quanto mais domefticas hoA
tilidades

,

moítrando Deos

Portugal 5 e

da caufa de
continuação da fua Divina promef--

a

a juftiça

que aElRey, e a feus fucceíTores
dera, continuandolhe o Império na fua Real deP
cendencia, para o gloriofo fim de dilatar o feu Santo nome pelas partes mais remotas , e fer a mayor
de todas as Monarchias, que vio o Mundo Gentílico, e verá o Mundo Chriftao.
43 Apreílava a Sereniílima Senhora D. Ma- Apreiía a Raínk
ria Franciíca Ifabel de Saboya a fua volta a Fran- tl'^^Zfa nas vitorias,

com

afeatença do feu divorcio proferida aos
vinte e quatro de Março de mil e féis centos e
feífenta eoito, pelos Juizes, que lhe nomeara o
Cabido na Sede Vacante , em que fe achava a Corça,

te, e pedia os féis centos mil cruzados,

xera de dote

pe^u^^Tu

doT''

que trou-

oá quâes fe haviao gafto nas deí^
pezas da guerra, e naó eílava oReyno em tempo, nem difpofiçao de os poder juntar tao breve,

mente. Sentiao os VaíFallos a aufencia, que difpunha a Rahiha, por fer amada eni toda a
nirchia e confiderando fe na5 devia dilatar a fu cceffaó do SereniíTimo Senhor Príncipe D. Pedro o
í

Aaa

tempo

caufas, peias quaés

Kt-^e
com

a

^/d"^c^''

Rainha,

P/'*^;^

,
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tempo

5

que era precifo para

fe ajuftar

o

feii

ca-

famento com outra Princesa , nem cabedaes para a conduzir com novos gaítos, e demonftrações
devidas , naó havendo em Europa então (da meA
ma idade habil do matrim.onio) alguma de mais
heróicas virtudes ^ nem mais digna do thalamo
Real ^pedirão com repetidas íupplicâs osTribunaes^ a Nobreza, e o Povo ao Príncipe aelegeffe por Efpofa , fazendo todos à Rainha as mef'
mas amorofas , e reverentes inílancias.
44 Conformando-fe com o fentimento gerai do Reyno pelas referidas caufas o Senhor Principe D. Pedro , e a Senhora Rainha D. Maria , e
Difpenfas do Gr- impctrando do Cardeal de Vandoma^ que fe achadeal de Vandoma
,^
t
T
J
J
e do sumnio poa- va cm rrançaLegado aLatere com grandes poderes do Pontífice, a difpenfa do único impedimento , que era o de publica homjlãtií , para poderem
contrahir o matrimonio alcançada , fe defpofarao
com univerfil applaufo de todos os feus Vaííailos, e logo para mayor fegurança das fuás confciencias , recorrerão ao Pontífice Clemente IX.
peia confirmação, que lha conccdeo com amplifíimas círcunftancias fendo efte fafto o primeiro,
em que depois de vinte e fete annos de rogos,
-^

^

1

j

m\

;

humiliaçoes

y

conhecera a foheraiodeperidente do domínio de

e diligencias,

nia de Portugal

y

y

contra o que em todo efte tempo fe tinha obrado naquella Cúria porrazoens deEftado^
Caftella

,

defde a feliz Acclamaçao do Senlior
Manda o

Serenif-

"^""^fZ^:^
ao

Summo

Pontiíice.

Rey D.

João IV.

45

o

paternal aííeao do

Summo

Pontífice
^^ Ç^\ IVX-

)
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a obediência

,

que

dar o Principe D. Pedro, pelo feu

Embaixador Extraordinário D. Francifco de Soufa Tello de Menezes , Conde do Prado, e Marquez
das Minas, cujas virtudes, qualidade, e talento o
fizeraõ benemérito defte

mos empregos. Foy

,

e de outros grandiíli-

efta

Embaixada de tanto

%.

agrado àquella Cúria , como o moftrou o Paftor
Univerfal da Igreja, recolhendo com amorofos

rebanho as fieis, e confiantes ovelhas Luíítanas , que tantos annos nao admittirao

júbilos ao feu

elle

,

e os feus AnteceíTores

,

em mayor

credito

da noíTa conflancia na Religião Catholica , e da
obediência dos nofTos Monarchas, tao repetidas
vezes reiterada

,

quantas ( por caufas politicas

mal recebida;
'4^ Governava

Jeronymo

Provincia de Pernambuco
de Mendoça Furtado , mais attento ao
a

r
rr
r
leu iDtereííe, que alua obrigação 5 todos os
'

^

^

1

•

\

-•

'

n

--

^

•

me•

ronymrdTMendoca em Pernambuco,
com queixa gerai
de todos oe mora-

yos, que conduziao para as luas conveniências, dores,
lhe pareciao licitos
nao ouvia os clamores do
Povo, defprezava as pefToas principaes, que por
nafcimento , e fidelidade lhe mereciao diferente
;

tratamento. Sentiaò os Pernambucanos vernelle

hum

procedimento tanto mais abfoluto , e contrario , quanto mais promptos , e conformes os
achava na fua obediência os obfequios, com que
aquelles fubditos o tratavaó , faziaó avultar mais
os efcandalos, quedelle recebiao, devendo fer o
mayor motivo para obrar com prudência , e juf
ciça oculto, que fe lhe dedicava, porque como
Aaaii
oref;

-

1^
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o reípeito , que os VaíTallos do Braíil tem aos
feus Governadores 5 chega aparecer idolatria,
nao devem proceder como homens , os que vem

•)Ém\

a fer venerados

Crefciaó

47
Determina a No'
breza

,

e

o

como Deidades.

Povtdefattençoes, na

prendello.

as iras

,

até

em Jeronymo
Nobreza

de Mendoça

as queixas, e

que expondo-fe

a

huma

as

no Povo

acçaó taó in-

defcupavel , como temerária , fe refolveraò a prendello em fatisfaçao dos aggravos , que lhes íazia,
fem attenderem a que defte fafto lhes podia re-

mais caftigo , que vingança e tendo prevenidos os dous Terços dalnfanteria paga, para
que naó fizeíTem movimento algum, intereflando-os também na caufa publica , juntando-íe por
varias partes da Cidade de Olinda as peíToas prinfultar

para

Difpofiçóes

a

em preza.

;

mayor parte do Povo, íè encarregou a execução a André de Barros
Rego, que aquelle anno era Juiz ordinário do Senado daCamera, e reprefentava a Cabeça do Corpo Politico de Pernambuco , acompanhando-o os
cipaes, e por outros lugares a

Vereadores aélqaes daquelle Senado , è todos conformes na refoluçaó , da qual entendiao Terem
juftiílímas ascaufas, pofto que nellas foíTem partes osmefmos, que fe determinarão a fer Juizes.
48 Difpoftas as coufas conducentes a tao eftranha empreza , a executarão
Executa-fe
prizaó.

'

^"^

com mayor facili-.

dade da com que a refolveraò. Sahia o Governador de Palácio ao feu pafleyo, bem fora de imaginar o que lhe havia de acontecer, pofto que o
poderá prefumir, aílim por lhe nao fer occulto o
jufto ódio , que todos lhe tinhaó , como porque
a fua

"tfrt

i

itiiii>)

r^*^*-
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própria confciencia o devia accufarj e che-

gando a elie o Juiz ordinário André de Barros
Rego, lhe diffe, que fe déíTe por prezo; perguntoulhe o Governador alterado, quem tinha poder
para o prender reípondeo o Juiz , que em nome
delRey , a Nobreza , e Povo de Pernambuco empunhou colérico o Governador a efpada , e fizeraó o próprio huns criados , e Officiaes
que o
,
acompanhava© , osquaes foraó logo maltratados,
e prezos pelas peíToas principaes, que em continente fahirao dos lugares em que eílavao poftos,
íendo ajudados do Povo , que já fe achava junto
em grande numero.
4^ O Juiz André de Barros Rego , com foce- p^^ ^^,^, ,^ ^^^^
go de animo ainda mayor,
que
aempreza,
diíre''^.^^g°'íV,"^°''^''
J
^
J
i
r
nano daquelk Sena*
ao Governador Jeronymo deMendoça Furtado, do.
quando o vio pôr mao na eípada, que fe abftiveífe daquelle impulfo , porque fe a chegaífe a
deíembainhar, perderia ávida, fem que ellelha
podeíFe defender daquelles moradores , que por
tantas razoens lhe defejava5 a morte , e por nao
poderem tolerar asofFenfas, que lhes fazia, felivravaó do íèu dominio por aquelle meyo , ainda
que violento , efperando da reftidao do noífo
Monarcha, e da lealdade, com que os Pernambucanos ferviraó íempre ao augmento da fua Real
Coroa , reílituindolhe aquellas Provincias , que
lhe tinhao ufurpadas os Hollandezes , veria as
caufas , que os obrigavao a eximirfe de hum Go^
verno , nao menos tyrannico , que o dos Hereges.
Deo-fe o Governador por prezo, e com as cul:

i

,

*-^

"

pas

iif

M

,,
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Remettemajcro-

nymo

de

Mendoça

1

5

QUc IHc fomiaraó

5

o remetterao para Lif-

-

,

DOa«

para Lisboa.

Na Corte

pas

foypre-

cujpS^nftSçíl
McndoçTÍuírmat

A' oufadía dos Pcmambucanos fervio
muito adefgraça dejeronymo de Mendoça, porque pouco tempo depois de chegado à Corte , foy

$o

em huma

por indicios de
cúmplice na traição de íèu irmão Francifco de
Mendoça Furtado , Alcaide mor de Mourão , que
fugio paraCaftella, e foy degoUado em eftatua,
confifcada para a Coroa a fua illuftriffima Cafa
pofto

aípera prizao

,

da qual pelo curfo de muitos feculos em fucceí^
íívos tempos fahirao iníignes Varoens em valor,
fidelidade, ferviço doRey, e da Pátria, famoíos
de que eííe ultimo poíTuidor tinha degenerado.
Jeronymo de Mendoça nao
acharão prova para íèmelhante execução, e metido a tratos, negando o cargo, que fe lhe fazia,
foy por fentença condemnado a perpetua prizao
em huma Fortaleza da índia , onde morreo.
progenitores

,

A

y

f-

51

Por

efte accidente

,

faltando parte tao

poderofa aos Pernambucanos , naó foraó caftigados como mereciaó pelo procedimento , que com

Jeronymo de Mendoça
(a todas

exemplo

feu

Governador tiveraò

luzes deteftavel ) com prejudicial
dos fubditos , e efcandalo da fuprema
as

monarchica, que tem a foberania decaftigar aquelles , a quem transfere o poder , e a reprefentaçao para governarem os feus dominios
e ferem obedecidos dos feus Vaflallos , naó poregalia

dendo os fubditos aproprio
rar Governadores pelas mais

arbitrio punir, e tijuftificadas queixas,

nem

.

.^>v.<*'«

.

K ^w*.
. •
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nem devendo

ter nellas outra acçaó

,

que

a

de

recorrerem ao Príncipe , ou ao Capitão Geral do
Eftado , íeu lugar tenente como no Governo de
André Vidal de Negreiros recorrerão aFrancifco
Barreto de Menezes, que procedeo com attença5 àquelles moradores na forma , que temos moA
trado porém ou os feus ânimos tinhaó degenerado da primeira modeftia , ou a fatalidade , que
íe aparelhava parajeronymo deMendoça, quiz
j

i

principiar

com

efte preludio.

52 Ao Vice-Rey D. Vafco Mafcarenhas^
,r^»
J
J
Conde de Óbidos, (depois de cinco annos deadmiravel Governo) fuccedeo no de mil e íeis cen-r-^

1

1

•

T

z'

\

'

1

•

com

'^^

Soufa Freire no

Governo

gerai

o poílo de Governador, Annode
e Capitão Geral , Alexandre de Soufa Freire , illuftre por qualidade , e por ferviços ; exercera em
tos e feíTenta e oito

,

Portugal poftos competentes aos feus merecimentos, e em Africa o de Governador da Praça

de Mazagao

,

onde contra os

ceííbs felices, confeguindo

Infiéis tivera fuc-

com

fortuna as

em-

que intentara com valor. Na Bahia entendendo , que pelo focego , que lograva o Eftado 5 naó carecia de lhe applicar o mefmo cuidado , e aítividade , ou embaraçado das enfermidades , que padecia , (com tão continua queiita, que
quaíi fempre fe achava enfermo) fe nao empregava nas díípoíiçoes do Governo com aquelle vigor, que poderá moftrar , a verfe livre dos achaques , que o opprimiaó. Por efta caufa defcançava
na diligencia de hum feu favorecido , em quem
havia talento para lhe aliviar o trabalho , mas por
prezas

,

vários

dc<

1668,

,
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vários accidentes adverfos

foy menos, plauíivel

na Bahia o feu Governo.
Continuava a Junta do Commercio em
5 3
mandar ( na fórma , que temos efcrito) cada anno

Continua a ]unta

do Commercio em
mandar a fua^Arma"
oa ao

,

1^-r>li-l
Armada
aiiahia, conduzmdo
^^

^
a lua

BrafiJ,

os navios,

que vinhao para todos os portos doBraíil, e na
altura delles lhos hia encaminhando , recoihendo-os na volta , e levando-os em conferva para
Portugal 5 providencia , de que refultava a fegurança das embarcações porque pofto que logra«
í

vamos

o fruto da paz dos Hollandezes , naò
faltavaò Piratas , e Levantados de outras Nações
que obfervando as noíTas Frotas , bufcavaõ occaíiao de fatisfazer a fua ambição com as riquezas
das noíTas nãos, naó fendo menos cobicofos deilas os Coflarios de Africa , que continuamente
armavao a efte fim os feus navios.
54 De todos eftes perigos livravao os noffos na defenfa da Armada
por General delia
nomeava fempre ElRey peílbas de muita fuppojá

;

do exercicio militar e
marítimo. Com cfte emprego vierao ao Brafil
talentos grandes eno anno de mil e féis centos
^^^ff^i^^a enove trazia efte cargo João Corrêa da

fiçao
Vem joaó

Corrêa

^'""

valor

,

e pratica

,

í

íi^délia/°'

Anno de i66

,

.

Sylva

,

depois de exercer honrados poftos nas

guerras do

Reyno

muitos créditos
cimento.
5 5

as

em

que defempenhara com
obrigações do feu iiluftre naf,

Sahio do Tejo (para naó tornar

a el!e)

em

o Galeão Sacramento , Capitania daquella Armada, hum dos melhores baixeis, que então havia

)
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,

•^77

acompanhado da Almirante,

daFiícal, e de outras nãos de guerra, conduzindo mais de cincoenta navios mercantis para os
portos da noíTa America* Trazia a Capitania oito
centas praças, nas quaes fe contavaò peflbas J^
diftinçao , porque havendo ceíTado as campanhas

do Reyno pela paz

com

Caftella

,

ajuftada

Numero

dos Aá;

rgeítetí-ÍSn'^""' ' ^'^'''"''^

o anno antecedente
f

quizeraó vir naquella occaííaó ao

BraíiL
5

6

Eraô mais de duzentos os paíTageiros de

vários eftados, Clérigos, Religiofos de diverfas
Ordens , e Miniftros de Juíliça , que vinhao com

exercício para a Bahia

fazendo parecer a nao
huma Republica portátil, e hum Povo de mais
de mil almas. Navegavao todos alegres , lifon- Alegria coiH qtie
geando a fua ruina com repetidas demonftraçóes navegavao todos.
de gofto , menos o General , em quem ( fegundo
a informação dos que efcaparao do naufrágio
fe obfervara

timento

;

,

huma indifferente inclinação ou fen,

feria

authoridade

,

mas pareceo

prefa-

gio.

57

Aviftou a nao Capitania a Bahia

a fepultarfe

o Sol, e caminhando

a fenecer

,

indo

o

dia$

e devendo fazerfe ao mar quiz naquelle crepuf,
culo vencer a diftancia , que havia dalli à barra
^

por demaíiada confiança , ou pouca experiência
dos feus Pilotos , os quaes nao governarão ao Efte,
e aoEfnoroefte, para dar refguardò ao baixo

Santo António

de

que por efpaço de quaíi huma
legoa vay correndo para o Suefte , e fica fronteiro à cofta que chamao do Rio Vermelho (por
3
,
,

huma

tnà\^atri<}A,iMt
"""^''"'^

[\t^'''^

Ml

1
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huma
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das duas bocas do Camoregipe, que

apparencias defta cor
aquella parte)
^"'°
capitanL?°

em cujo

,

faz traníito ao

com

mar por

inconftante theatro repre-

íèiitando o Galeão a'fua fúnebre tragedia, nau-

fragou laftimofamente.
Entrou a noite carregada de fombras , en^
5 8
viando trevas a ambos os Horizontes pozfe nublado o Ceo, fem defcobrir eftrellas , que podefj

iem

refleítir nas aguas.

A pouca luz mal difpen-

fada dos faroes , naó era poderofa a moítrar

rumo

aos naufragantes, que já fobre troços, edefpojos

ondas os tiros dos canlioens tinhaó íervido mais de horror , que de
remédio , poíto que íendo confufamente ouvidos
na Fortaleza de Santo António , difparou muitos

da nao flucluavaó entre

as

;

JIT

para avifar a Cidade.

Prcvcnido deftes finaes o Governador , e
noíra.^''"""^" Capitão Geral Alexandre de Soufa Freire, entendendo fer evidente perigo de alguma das nãos
da Armada , que já tinha fido defcoberta pelas
atalayas do Capitão da vigia , (cuja obrigação he
mandar avifo aos Governadores dos navios, que
apparecem) enviou logo com a preíTa, que permittia a confufaó da noite, em quantas embarcações ligeiras íe acharão na Ribeira, práticos da
barra, e peíToas intelligentes da navegação, com
os inílrumentos , cabos , amarras , enxárcias, genDiligencias

59

doGo-

com que

te,

etodo o

dir

em femelhantes perigos. Era

neceíTario,

fe pratica aco-

grande

a diftan-

do porto ao lugar do naufrágio, e naó lhes
foy poffivel chegarem fenao ao romper do dia,
que

cia

i;
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moftrar o eftrago , havendo-íè antes
retirado por naó ver o confli6lo.
faliio a

6 o Acharão feita em pedaços a nao , e grande numero de corpos, huns ainda vivos vagando
pelos mares, outros jazendo já mortos nas áreas
eftragos, que teftemunharao os que o Governador Alexandre de Soufa enviara para remediarem
o perigo, efófalvarao as vidas algumas peflbas,
às quaes poz em falvo a fua fortuna , e a diligencia dos pefcadores daquellas prayas
que com
,
i

grande piedade , e zelo Chriftaõ , por eftarem mais

próximos, as recolherão nas fuás jangadas, e canoas, (pobres embarcações ligeiras da fua pefcaria)e algumas poucas, que fobre taboas piedofamente deípedaçadas no feu remédio fe pozerao

em

Tr^\s

terra.

6 r Entre
,^^,-_'ji

digna de memoria a
noticia de num menino de oito annos, que depois de eftar feguro no porto, naó queria largar
eftas íe faz
.

I

.

1

iMocetic
icia 3 e made hum.

terialidade

menino, (juefeíaiV0U4

máos huma pequena taboa, em que fe falvara dizendo que quando feu pay o lançara fobre
ella ao mar, lhe diíTera, que fe a largaíTe , havia
logo de morrer. Tal era a innocencia do menino,
e taó materialmente entendeo a advertência do
das

j.

pay

,

que nao largava a taboa , depois de confeguidoofím para quelha dera. Do fucceíro,que
teve o pay , nao ha noticia.
62.
Tinha acudido por terra o Meftre de Acode por
Campo Antonio^ Guedes de Brito , (peíToa , de LfoS Gued^"
,

terfa

quem logo a noíla Hiftoria fará precifa e decente
mençaó) com muitos Officiaes, e Soldados do feu
,

;^;jamc:.

Bbbii

Terço,

3

8. o
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Terço , em que fora provido pelo Capitão Geral
Alexandre deSoufaj chegou àquelia cofta, e fe
fua zclofa diligcDcia , e da fua gente
Obra muitos ados iiaõ podc
'""^ °'
obrar nada em remédio do perigo, fez muito na
morwí''^'
caridade com os mortos , mandando darlhes fepultura e bufcando com efpecial cuidado o corAchaocorpo do po do Gcueral Joaó Corrêa da Sylva, o achou, e
fepulpia' L::Z fez conduzir a fua cafa , de donde lhe deu
£z para
de donde o faz fo
Capuchos de
kmncmente fepul- tura no Convento dos Religiofos
Santo António da Cidade da Bahia, com geral,
e folemne enterro, em que competirão a fua pie3.

;

tar.

Memoria do Ge-

II

^"

syivar^^''''''

dade, e a fua riqueza.
^3 Efte fim teve João Corrêa da Sylva na
mais florida eftaçao dos feus annos* Na fua vida
íe perderão muitas eíperanças, pois as provas do
valor , que fizera no íerviço do

Rey ,

e da Pátria,

eraó credoras de grande expeólaçao , e de melhor
fua perda fez mayor a grandeza , e
fortuna.
defgraça do naufrágio , que fora hum dos mais
laílimoíbs eípeílaculos , que virão os mares da

A

^

Bahia. Por todas as prayas delia , e de toda aquella cofta íe

caixoens , e coufas varias i e conhecidos os donos, fe entregarão aos que efcaparaó os
que lhes pertenciao e os que tocavaó aos mortas arcas

.

puzeraõ guardas, que recolherão mui^

,

;

tos

,

recolheo o Juizo dos aufentes

,

para os dif-

por na forma do feu Regimento.
^4 Coílumava o Gentio bravo do Certaó da
Bahia dar repentinos aíTaltos fobre algumas Povoações remotas da Cidade , com eftrago das vidas, e lavouras daquelles moradores, fendo mais
contínuos,

,
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contínuos, e caiifando
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mayor damnõ na Villa do

Cayru , pela muita gente, que

a habitava,

em cuja

huma Eftancia em lugar opportuno, em que affiftia huma Companhia delnfandefenfa fe fizera

paga do Prefidio da Cidade , que de três
em três mezes fe mandava mudar por turno , com
alternativa de ambos os Terços , fervindo de
freyo aos Gentios.
teria

Por efta caufa naodavaõ com tanta frequência , ou o faziao com mayor temor. Chegou
a nomeação à Companhia do Capitão Manoel Barbofa deMeíquita, em que viera provido deLifboa no anno de mil e féis centos e íètenta , e
havia poucos mezes, que exercia o pofto. Partio para a referida Eftancia, e eíperando fucceP
for , por haver já completo o termo do tempo
confignadõ , como tinha cheyo o da fua vida
nao pode obviar a fua deígraça.

6$

66

Chegou

naquelles dias

hum

de preceito,

em que na Matriz da Villa fe fazia fefta annual das
mais folemnes daquella Parochia , a qual concorrerão como coftumavao com fuás mulheres , e fi-

que armados,
indo afeftejar a celebridade , bem fora doreceyo
de pelejarem com os Gentios, os quaes nunca tinhaó chegado àquelle lugar, e na prefente occafiao variando o terreno das fuás entradas , vierao
a dar fobre elle, quiçá por faberem afolemnidade do dia, e que naquelle concurfo defacautelado podiaó fazer mayores hoftilidades. Chegarão
lhas os

moradores mais veftidos

,

em multidão innumeravel rompendo os ares com
,

os

^ chegaôà

igreja

Pároehial da Villa.

^,
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os eccos dos alaridos, e inftrumentos bárbaros

com que coftumao

entrar nas fuás batalhas

o

j

MiniftroParochial, e aspeíToas, que eftavao na
Igreja , naquelle inopinado cafo acudirão a fecharIhes as portas.
,,
Sahe
pitaó

,„

delia

o Ca-

Manoel Bar-

6n

Nefte accidente o Capitão Manoel Bar=»
^r r
r
11
r
boía de Mcíquita 5 que íe achava nelia com lete
Soldados, os quaes daEftancia foraó com elle a
fatisfazer o preceito da Igreja, as mandou abrir,
e com valor temerário fahio para fora , fendo tao
-

r

-

\

\

como

e

deíigual o feu partido

,

a daquelles Soldados,

porque os moradores, que

certa a fua ruina

,

achavaó inermes, e fem difpoííçao para a
peleja , tratarão fó de fegurar as mulheres , tornando a fechar as portas da Parochia.
6% Enveftio o Capitão Manoel Barbcxfa a todo aquelle Exercito bárbaro , primeiro difparando duas piftolas , e depois avançando-o com
alli fe

Acomete temera
riamente aos inimi
gos.

huma

efpada

,

e rodela,

deixando huns mortos
fez

huma

,

com

tal

refoluçao

,

que

e muitos defpedaçados

larga eftrada por entre aquelles inimi^

mortalmente fendo
quiz venderlhes a caro preço ávida com as muitas mortes, dé que foy initrumento porem depois de grande efpaço de conflidro, cahio morto
de muitas fettas , e dous Soldados , dos que o
acompanharão , porque os mais com o pretexto de irem dar avifo à Eftancia depois de difpararem as armas , que levavao , o defampararaõ.
6^ AíTombrados os inimigos do valor do
Capitão , e do grande numero de Gentios, que
gos, porque fentindo-fe

já

;

Mo-re atraveíTado
de repetidas frechas.

,

lhes

'
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.-

lhes deixara

mortos

feu Principal

,

,

.:

•

353

entre os quaes contavaõ o

e fobre tudo por favor

do Ceo ,

fe

porque a iníiftirem , e intentarem que-brar as portas da Igreja, (o que podiao fazer com
facilidade pela multidão da fua gente) feria mayor, e mais laftimofo o eílrago, por eftarem dentro delia todas as mulheres da Villa. Retirarãofe
e quando acudirão da Eftancia os Soldados
a magoa de verem morto o feu Capitão, ou a piedade de o conduzirem para fe lhe dar fepultura,
lhes tirou do penfamento a obrigação de hoftiUretirarão ;

í

zarem

aos inimigos na retirada*

Foy muy fentida na Bahia a morte do
Capitaó Manoel Barbofa de Mefquita
por fer

70

semimentonaBa^'^ ^''^

^""^

""^"

,

bem

nafcido, muito valerofo, e eilar de poucos

mezes nobiliffimamente deípofado

,

e finalmen-

por acabar na flor da fua idade com valor , e
brio taó deímedidos , que conhecendo íer indefculpavel o feu arrojamento , e certa a fua morte,
(a qual poderá obviar com refoluçaô prudente)
antepoz a fua opinião à fua vida, nao querendo
ficaíle aos emulos (poftoque injuílamente) livre
a cenfura de poderem dizer , que fe deixara ficar
na Igreja a portas fechadas.
7 1 Efta defgraça eftimulou o animo do Go- Determina go^
vernador, e Capitão Geral Alexandre de Soufa ^raíaSTe
te

o-

Freire, para fazer

huma

rija

guerra àquelles

'''
^^
ini-'"''"^'
Paulo gente,

migosj e naó achando na Bahia Cabos, e Soldados pratico^ na forma de pelejar com os Gentios,
por fe haver perdido efta difciplioa pela diftancia

,

em

que

já

eftavao apartados do recôncavo
e

j

no

^°
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dosCertoens, os mandou vir deS.
Paulo, em cuja jurifdicçaõ era fempre continua
a guerra dos Pauliftas , e dos feus Gentios domefticos contra os bravos , e rebeldes
porém naó
chegarão no tempo do feu Governo , fenao do
e

no

interior

j

feu ílicceíTor.

No

pofto de Governador , e Capitão GeAnnodeiô/i.^^'^ lhe fuccedeo no anno de mil e féis centos e

72

hum AfFonfo Furtado

de Mendoça, ill^ftr^ P^^ eíplendor de fangue, e gloria de valor,
uáo^átu^náoT'
fendo naquelle feculo hum dos Heroes da fama
nas campanhas de Portugal , em cuja defenfa fora
fempre dos mais arrifcados , exercendo naquella
guerra os primeiros poftos e no Governo geral
doBraíil correfpondiaó as acções, que obrava, à
expeélaçaó , que do feu grande talento fe tinha
em todo o género de virtudes, como moftrou
no curfo da fua vida, que acabou na Bahia, como logo moílrará a Hiftoria.
7 3 Nefte tempo fe ampliou mais a extenfaõ
das terras , que haviamos penetrado nos Certoens
da noíTa America , porque no anno de mil e féis
centos e fetenta e hum fe defcobrirao os íitios do
Vem

por Gover-

^^^cnta c

;

Defcripçaó das

ter-

Piaguí, graudiffima porção de terra

,

que

eftá

em

lagui.

^Q ^^2 grãos do Norte , além do rio de S.
Francifco para a parte de Pernambuco, no continente daquella Provincia, e naó muy diftante à
do Maranhão. Tomou o nome de hum rio , que
por pobre o na5 devia ter para o dar, pois corre fó havendo chuvas , e no Verão fica cortado
^^^-^J.^

em

vários poços.

O

mefmo pouco

cabedal

,

e

proprie-

,
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a 8 f

em

mais féis riachos , que
regao aquelle Paiz , os quaes fao , o Canindê ^ o
Itaim, S. Viítor, Putí, Longazes, ePiracuruca;
porém todos por diverfas partes concorrem a enriquecer o rio Parnaiba , que com elles chega
opulento ao mar na cofta do Maranhão.
74 Hum dos primeiros ^ que penetrarão Dofníngos Affon=>
aquelle terreno, foy o Capitão Domingos ÁfFon-' fo,humdosprimeífo Certao , appellido, que tomara em agradeci- -;<i--p-^-mento das riquezas, que lhe deraõ os Certoens
do Braíil , e por empreza das conquiftas , que nelles fizera , paíTando de huma fortuna humilde, em
que vivera na Bahia, àeftimaçaó, que coftumao
dar os grandes cabedaes. PoíTuhia já huma fazenda de gados , chamada o Sobrado , da outra
parte do Rio de S. Francifco, deftrido de Pernambuco na entrada da travecia , que vay para o Piaguí e mandando dalli exploradores a indagar , e
penetrar a terra, lhe trouxerao as noticias , que
deíejava para as conquiftas, que pertendiaj refoluçao , que executou com valor , e felicidade
convidando para efta empreza algumas peífoas
que pode juntar, todos alentados, déftros, epr.aticos na forma da peleja daquelles barbarosi
75 Entrou por aquellas terras , até alli nao
penetradas dos Portuguezes , e fó habitadas dos
Gentios bravos , com os quaes teve muitas batalhas , fahindo de huma perigofamente ferido , mas
de. todas vencedor, matando muitos Gentios e
fazendo retirar aos outros para o interior dos Certoens. Nefte defcobrimento fe encontrou com
Domin-*
Ccc
propriedade fe acha

5

m

-

,

:.t
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38^
com
Domin-

Encontra-fe

o

Pauliíla

gos Jorge j que por
outra parte as unha
entrado.

Difpuzeraó ambos
os rumos , que haviaó de feguir.

Domiiigos JTorge
5 lium Cabo dos Pauliftas , podeCJ
r
-n
rolo Cm aixos, Quc delejando novas conquiítas,
p \'
Jtk
Joi Jo-nl T\ ^
1 ahira das Províncias do Sul , e de S. Paulo , Pátria
fua 5 com numerofo troço dos feus Gentios domefticos 5 a defcobrir terras ainda naó penetradas;
e atraveíTando varias Regioens para o Norte , chegara àquella parte , pouco tempo antes , que o
Gapitaó Domingos AfFonfo a entraíTe.
(~^

/-.

'

\

•

76

\

•

•

ambos

Virao-fe

,

e dando-fe

hum

a outro

do que tinhao obrado , e defcoberto , fe
ajuftaraõ no que haviao de profeguir e dividin-

noticia

;

foy cada hum pela
fua conquiftando todoaquellePaiz, cuja circunferência dilatadiffima comprehende grande numero delegoas. Com efta noticia muitas peflbas
poderofas, que tinhao terras confinantes àquellas,
forao pedindo delias Ciímarias ao Governador
da Provincia de Pernambuco , que lhas concedeo,
^ logo iutroduziudo gados nas que poderão podo-fe para difíerentes partes

Ill
111

Povoa-fe
aqueiie Paiz.

todo

,

Vendcraõ , ou arrendarão a outras peflbas
muitos íitios na porção, que fe incluhia em cada
huma das datas , que alcançarão , e em breve tempo feforaó enchendo de gados, e occupando de
moradores em tanto exceflb , que hoje fe contao
naquelle grandifíimo terreno quaíí quatrocentas fazendas de gado, e cada huma de larga exyoar.

tenfaó.

77

He

taõ abundante depaftos para todo o

género de gados
tanto

numero

,

e os cria tao grandes

,

e

em

que alem de vir muito para a
Bahia, fuílentaó todos os Povos das Minas do Sul,
que
,

LIVRO SEXTO.

gg'^
que íem eíla abundância naó floreceriaô na fua
opulência , fendo do Piaguí a mayor parte do ga-^
do 5 que fe gafta entre aquelles innumeraveis habitadores 5 e Mineiros , pofto que de outras partes
lhes vâ também muito , porque todo lhes he ne-*
ceíTario ^ por nao criarem os campos , e terrenos
das Minas eíle género.

da mandioca

5

No Piagui

e outras,

mas

'

,/

fe cultiva a raiz

ío para a fuftenta-

çao dos feus moradores , e por fer Paiz feco , fe
plantão nas terras mais baixas i porem em todas

vaó dando outros frutos para commodo, e regalo dos que nelle vivem.
78 Logra hoje preeminência de Capitania,^
com Capitão mor. Ordenanças, e huma Villa^ que
o Sereniílimo Senhor Rey D. João V. mandou
fundar pelo Doutor Vicente Leite Ripado , Ou-*
vidor do Maranhão , o qual a erigio no anno de
mil e fete centos e dezoito , com a invocação de
Noífa Senhora da Viéloria , e o titulo de Moxa,
nome do íltio em que eftá. Os dizimos da Capitania 5 que fe coftumao rematar em Pernambuco, agora feremataó no Maranhão, para da fuá
importância fe pagar àlnfanteria do Preíídio da-*
quella Praça, fendo tanta aextenfao da Capitania do Piaguí , que naó cabendo em o dominio
de huma fó Provincia , eftá fogeita à jurifdicçao «e caprcanía fade tresj no eípiritual ao Bifpado de Pernambu-per''"^''"^'^'^"
CO , no temporal ao Governo do Maranhão , e no
fe

Civel

Relação da Bahia.
7^ No fegundo anno do Governo de AíFonfo Furtado de Mendoça chegarão de S. Paulo os
à

^

ii

CaboSj

lo^osCaLt^eGeí
J"/ '^"^^obmtá^
Alexandre de Sorfa-'

«««
•

íi

Htlf

Jiiijnj|||w^,<;

,

!RAAaÍLf JJU<l
'

'
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Cabos , que mandara vir o íèu antecefíbr , para
fazerem guerra aos Gentios pelo Ceftaó daVilla
do Cayru , cujos eftragos tinhao ainda frefca a
memoria dos infultos, que daquelles bárbaros receberão, e continuamente experimentavaó feus
habitadores. Trouxerao muitos Gentios domefticos, que faó os Soldados, com que osPauliftas
pelejaõ contra os rebeldes na fua Região. Vinha

por Cabo principal Joaõ Amaro feu natural, ta5
valerofõ, e deílro na forma da peleja dos Gentios,

como bem

queconfeguio

fuccedido naquella occafiao

intereíTes próprios

,

,

em

vitorias da fe-

reza dos índios , e prémios da grandeza Real.
80 Ajuftava o Governador AíFonfo Furtado
tanto as íiias difpofiçóes com a fua confciencia

que fendo
Convoca

,

e notoria-

mente juftâf à naó quiz mover, fem convocar a
aGovcr- P^lacio OS principacs Cabos , e os Miílíonarios

MonTrios^í^^^^^^^
CIO.

efta guerra taò neceíTaria

a cuja expreífa declaração

(por ley
do Sereniílimo Senhor D. Joaó IV. feita no anno
de mil efeis centos ecincoenta e cinco) deixa o
conhecimento da legitimidade do cativeiro dos
Gentios, em qualquer guerra , que fe lhes fizer
fem a fua authoridade Real ultimo aíTento, que
fe tomara nefta matéria, depois das antigas refoluçoes dos Senhores Reys feus anteceífores, controvertidas, ou mal obfervadas dos Miniílros, e
Vaífallos por conveniências particulares.
8 1
Juntos na prefença do Governador os
Vogaes , propofta a matéria , para a qual fe conj

vocara aquelle Congreífo, refolveraõ uniforme-

mente
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mente todos

3§p

fer juftiílima a guerra

^

qiie fe de-

terminava fazer aos Gentios dosCertoens, e deftrid:os da Villa do Cayrú , pelos infultos, e tyranDias 5 que contra os Portuguezes commettiaó , e

que por efta caufa juftamente deviaó ficar
vos os qúe nella foílem prezos , íegundo

Refolvem
ó'

fer juf-

èSVca^-

cm-lí^^JZf'"'""^'

a fa-

culdade concedida na referida ley j e com efta
conforme refoluçao applicou o Governador Af»
fonfo Furtado com a mayor brevidade, que lhe
permittia o tempo, os apreftos, e expedição do
Exercito , que mandava contra aquelles bárbaros.

82

Achava-fe para tanta defpeza exhauftâ
íi Real fazenda , caufa
que preciíara ao Gover,
nador a fazer hum pedido às peíToas ricas , e principaes, para ajuda do gafto daquella empreza, a
que deviaõ concorrer , por íèr commum o intereíTe, e a utilidade publica. Acudirão com equivalentes contribuições os generofos ânimos dos
moradores da Bahia para aquelle em.penho , como
coftumaó em todos os do ferviço delRey , e do
augmento da Pátria. Dos feus donativos fe recoiheo importante fumma , competente à neceffidade do Exercito 5 que fe compunha dePauIiftas^e
Soldados do Prefidio da Bahia , e foy entregue ao
governo de Joaõ Amaro, que em muitas embarcações o conduzio por mar ao Cayrú na Capitania dos Ilheos.
8 3
Naquella Villa , povoada de muita nobre- Vay joao Amar*
za, fe lhe juntou o Capitão mor com as Ordenan- fmprezfprílvÈ
'' ^^ ^^™ças

do feu deftrido

;

e penetrando

Joao Amaro

aquelles'

,
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Tem

feliz

fucef-

matando , e prendendo muitos Gen-

aquelles Certoens, fez rija guerra aos Gentios

com

fo

em vários confliftos matou mui-

fortuna , que

tal

15 os.

fendo immenfos os que prendeo , fem embargo da grande reíiftencia ^ que em continuos
combates achou naquelles inimigos , mas à cufta
de poucas vidas dosnoíTos, lhe tirámos infinitas,
e a quafi todos a liberdade. Forao remettidos os
cativos à Cidade da Bahia , onde erao vendidos
por taó inferior preço , que os de melhor feiçaó
naÕ paíTavao de vinte cruzados, os mais por muito menos.
mayor quantidade fe enviou para o
84
recôncavo a vender para o ferviço das canas , Engenhos 5 e outras fabricas das noíTas lavourai.
Porem como os Gentios do Braíil nao tem por
coftumç o trabalho quotidiano , como os da
tos

5

A
.

Morrem

muitos

pelo defcoftume do
Eiâbâlho.

cofta de Africa

,

e fó lavraó quando

tem

necef-

em quanto tem

que comer, fentiaó de forma a nova vida , o trabalhar por obrigação, e naó voluntariamente, como ufavao na
fua liberdade , que na perda delia , e na repugnância , ,e penfaó do cativeiro , morrendo infinitos, vinhaó a fahir caros pelo mais limitado preíídade, vagando

ço.
Penetra

a

noffa

Foy o

8 5

noíTo Exercito penetrando todo

gente todo aquelle
Certaó j e o faz

aquelle vaftiílímo Certao para aparte

communicavel com
o já dcfcoberto.

ate fe

do Norte,

communicar com o da Bahia, e abrindo eftradas fez hum dilatadiílimo caminho , por onde
fe ficarão commun içando ambas as Províncias.
Nas terras novamente conquiftadas pedirão os
,

Cabos, e outras peíToas poderofas varias Cifmarias

'#1
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jpt
rias que lhes foraó concedidas
fendo mayór a
que fe deu a João Amaro, a quem , em premio
^

5

daquella conquifta

,

accrefcentou o Serenilfimo

Senhor Príncipe D. Pedro

huma

a

mercê do Senhorio de

Concedeolhe faculdade para a edificar naquellas terras, onde para aparte da Bahia
fundou a Villa da invocação Santo António, chamado vulgarmente de Joaó Amaro , pouco povoada pela grande diílancia em que fica. Depois
querendo voltar para S. Paulo , a vendeo com todas as terras, que Iheforao concedidas, ao Coronel Manoel de Araújo de Aragaó, em cujos deA
Villa.

cendentes

26

vuia deSanfóAn^""^

Joaó^Àmafof'

a

exifte.

y^^^^.^ ^^^^.^
Manoel de Araú-

jo de Aragaó,

He

nos talentos grandes , a quem os Principes encàrregaó o Governo das porções da Monarchia, cega a anciã de augmentallas, e nos inferiores também cegd ô defejo das riquezas , e
das honras defte concurfo de cegueiras differen;

tes refultou

ra

hum fado

,

verdade contingente.

para engano perigofo , pa-

Veyo

J
J
num morador
doCertao,
.1

r-^

-^

•

à

Cidade da Bahia
'

'

cujas experiências, e

procedimentos poderão abonar as fuás atteftações. Informou ao Governador Affonfo Furtado,
ter defcobertò grandiofas minas de prata , em parte muito diverfa da em que feprefumia as achara RoberioDias, e com a abundância, quê efte
as promettera em Caftella.
^^.o^f^ff '^;'JiShgut2i:Yã

o defcobrimento, moftrando
hamas barretas , que dizia fundira das pedras,
que delias tirara , affirmando fer o rendimento
igual ao dás mais ricas minas das índias de Heípanha^

Traz à Bahia hum
morador do Certaó
novas de

ter defco-

"""^'

'^'

^'"^

ta!"''

Y^

,,
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Sem mayor exame lhe dá credito o
Governador.

panha. Pedia mercês, e ofFerecia moílrallas; fe
nefta noticia delinquio de oufado, nao deixou o

Governador de peccar de ligeiro , porque fem
outra mayor fegurança, ou exame, lhe deu inteiro credito

mio
Manda
a Portugal

feu filho

com

efta

noticia.

Naufraga a
barcaçao

,

e

em-

falvaíe

]oaóturtado.

Morre no Certaõ
o deicobridor das
Minas.

,

fegurandolhe da grandeza Real pre-

aventajado.

Determinou logo mandar

8 8

efta noticia

o
/v*
o
t>
t^ -r»
Serenillimo Senhor Prmcipe D. Pedro
•

•

1

•

•

i

ao
J

enviando
com ella a Joaõ Furtado deMendoça feu filho, e
fazendo-o embarcar com algumas peíToas de diA
tinçao , que em applaufo da novidade , quizeraõ
naquella occafiaõ paíTar a Corte a diverfos fins,
em hum navio , que mandara o Governador apa^
relhar.. Feito preítes , fahio da barra da Bahia com
eípeétaçaó diíFerente da fiortuna , e tormenta
que experimentou , porque naufragando na cofta
de Peniche, fe perderão quafi todos os navegantes.
Entrc OS ^Doucos, Quc cfcaparaõ , fe falvou To^õ
-r-^j
rr
t-1
i-l
rurtado , e paliando a Lisboa, perdidas no naufrágio as amoílras, e cartas, que enviava feu pay,
as íbube reprefentar com taes expreíToens do que
continhao , e da certeza da nova , que fe remetteraõ logo a Bahia todas ascoufas neceíTarias para a fabrica daquelle defcobrimento.
8^ Quando chegarão , era falecido no Certaó o chamado Defcobridor das Minas , e por
mais diligencias , que obrara AíFonfo Furtado
mandando peífoas intelligentes para indagarem o
lugar em que as achara, o naó poderão defcobrir,
confeíTando ingenuamente as da fua familia , os
feus aliados, e vifinhos, que o naófabiaó. Nefta
,

^

entrada

;
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entrada, que fefez aoCertaõ, fe defcobrif aó
niííimas pedras amathiftas

e

de

muy

fi-

viva cor roxa,

meyos topázios de perfeita cor amarellaj

y^s^op^Josí

eSr-

hu-Bahir^"^'"'"^*

mas, e outras muy rijas,- e reíplandecentes, e delias íè íizerao preciofos anéis na Bahia, e íe remetterao muitas a Portugal. Acharaó-fe diáfanos , e puriílímos criftaes em pedaços taó grandes^
que delles íe poderão lavrar peças importantes
e pofto que deftes géneros na Bahia fe naõ faz
negocio para fe frequentarem as minas em que
eftaó, ainda aílim os caminhantes,

que a vários
fins das fuás jornadas paflaó por ellas, fempreas
trazem, de que refulta haverem muitas, femque
a quantidade lhes diminua a eftimaçaó.
^o O pouco efFeito das diligencias , que para o defcobrimento das minas de prata fez AíFonfo Furtado , lhe imprimio na imaginação o erro
de naó haver pezado aquella matéria na balança
da prudência , e o receyo do dezaire , que lhe
grangeava a fua demafiada credulidade em negocio, de que fizera tanto apreço, e fegurara com
tanta certeza.

veyo huma

A efta

nociva apprehenfaò fobreprofunda melancolia , que paífando

a perigofa, e dilatada

vida.

enfermidade, lhe acabou a
grandes aílos de Catholico , que nella

Os

exercera

refplandeceraõ mais na fua morte , geralmente fentida em toda a Bahia faleceo aos
vinte e féis de Novembro do anno de mil e féis
,

:

centos e fetenta e cinco ,

mandando fepultarfe no

Convento de Santo António dos Capuchos da
Bahia.

Ddd

Fof

caufa^ e origem

nadrAffonfo tT"

"'"
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Seu Elogio.

5?

Foy Aífonfo Furtado de Mendoça ramo

I

de efclarecido tronco
illuftriííimos.

,

PoíTuhia

em Caftelia e
hum Morgado
,

Portugal

de grofía

renda mas tendo no feu alento o mayor thefouro,
o diípendeo em acções valerofas nas campanhas
de Portugal , em cuja guerra exerceo , depois de
outros grandes poftos, o de General da Cavallaria
do Alemtejo , e o do Governador das Armas da
todos confeguio emprezas contra as opBeira.
poííçóes da fortuna , a poderes do valor. Foy mais
alentado , que venturofo , mas o feu esforço fouí

Em

Eieiçaó, que
íTvitó
ojugar.

fe

dffubftuuir

be triunfar das adveríídades. Teve mercê do titulo deVifconde deBarbacena^deque naóufou,
por lhe parecer inferior ao feu merecimento, porem exifte nos feus fucceífores 5 dignando-fe delle feu filho primogénito Jorge Furtado de Mendoça 5 o qual juntou ao eíplendor da íiia Gafa o
preclariílimo fangue de Henholoe , que em titulo de Conde tem íòberania em Alemanha.
9^ ^ao ícachavao, havia muitos annos, na
Bahia as vias de fucceífoens para o Governo, co-

tempos fe praticara caufa, pela
qual foy precifo ao Governador Aífonfo Furtado
j-j^Q

^j^ autros

;

nos últimos períodos da fua vida determinar, e
eleger com o Senado da Camera, Nobreza, e peffoas conftituidas no carafber dos poftos, as que
haviao defucceder no Governo por fua morte e
por voto uniforme de todos fe determinou, que
ficaífem fubftituindo o feu lugar o Chanceler da
}

Relação , o Meftre de Campo mais antigo , e o
Juiz mais velho do Senado da Camera , para que
juntos

:Ít

m
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em quanto

oSereniíGmo Senhor Príncipe lhes na5 enyiaíTe fucceP
for
eleição de todos geralmente applaudida , e
que depois mereceo a approvaçaõ Real que a con- a qu.i
,
firmou com todos os poderes do feu anteceíTorj d.?"'""
o qual fepultado , tomarão no feguinte dia poflè
do Governo , exercendo-o com o próprio regimento em todo o tempo 5 que lhes durou a fub',

ílituicaó.

Era Chanceler o Defembargador Agoftínho de Azevedo Monteiro, e havia muitos annos 5 que na Relação da Bahia occupava efte lugar com fatisfaçaó , ainda que da fua muita idade fe nao podiaó efperar grandes difpofiçoes, nem
prompta aíGftencia. Meftre de Campo mais antigo Álvaro de Azevedo, natural da Bahia, que
nas guerras de Flandes, de Portugal, e do Brafil
fizera provas de valor na5 vulgar, e lograra honrados poftos, e ultimamente fe achava no de Meftre de Campo de hum dos dous Terços do Prefidio , que exercia com mayor experiência
, que
actividade , por correrem os feus annos parelha
com os feus ferviços, que eraó muitos.
5>4 Juiz mais velho do Senado da Camera
António Guedes de Brito , natural da Bahia, e das

p3

principaes peflbas delia, defcendente deCatharina Alvares, e Diogo Alvares Corrêa , e fobrinho

de Lourenço de Brito Corrêa , Provedor mor da
Fazenda Real do Eftado , e hum dos três Governadores na depofiçao do Marquez de Montalvão , como deixámos efcrito. Havia António

Ddd

ii

Guedes

confirma

^™"^'

,
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Guedes occupacío o pofto deMeftre de Campo,
e fervido repetidas vezes os lugares de Vereador
e Juiz da Camera, em que fizera com grandes
acertos muitos íerviços à Pátria. Achava-fe com

m

experiências

do governo

politico

,

e boa idade

com que naópodeíTem

para fuftenrar o pezo,

os

dou s companneiros.
Daó

parte ao Prin-

md'or2damcí°edê
^

l^fúfefeíçaí"'

^5
quem

Govcmadorcs , em
do Governo. Mandarão lo-

Eílcs forao OS trcs
caliio a forte

go por dous pataclios repetidos avifos ao Príncipe D. Pedro , da morte de Affonfo Furtado , e da
eleição nelles feita, para lhe fubílituirem o cargo;

e por quanto no primeiro dia do anno feguinte fe

havia de abrir (fegundo o efty lo , e forma da Or-

denação ) o Pelouro para novos OfHciaes da Camera, de que refultava acabar a jurifdicçaó António Guedes de Brito 5 e fuccederlhe outro Juiz
ordinário , que pela occupaçao havia de entrar

em

no Governo , podendo acontecer
fofíe peífoa menos deílntereílada , que António
Guedes , ( o qual pela fua riqueza , e pelo feu tafeu lugar

lento, era

com

notoriedade independente de to-

nuar aquella vere?.ç.ó, em quanto lhes
Dõõ envia TucceíTor
ao Governo.

que

podiao achar naquelle lugar) fizerao prefente a fua Alteza eítes
\'
w
r n^ r
mconvenientcs, pedindoibe roííe lervido ordenar,
_../-». ,^
^
que a preíentc vereação exiítiííe ate a vmda do
íiicceflbr, por quemhouveííe de mandar governar* o Eftado
e affim o ordenou o Sereniílimo

das as conveniências
Pedem a fua Almande contiteza

.

.

,

fe

\

'

/

\

1

'11

;

Príncipe.

96 Porem antes de chegar a fua Real ordem no prazo de íe abrir o Pelouro foy o Ouvi,

dor

,,

B
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dor Geral do Civel à Camera, de que entaõ era
-"1
r"
T>
T
Freííaente5 por nao haver ainda na liania osjuizes de Fora, que depois fe lhe introduzirão, como
em feu lugar diremos? e ao fom do íino da Cida-F\

•

1

1

1

'

*

Ouvidor

Abre

Geral do Civel no

anno reguints o Pe-

de convocou as peíibas da Governança 5 ePovo,
que coftumavao aíííftir àquelle afto , e com effeito abrio o Pelouro , que por forte fe tirara
conforme a difpoííçao da Ley. Os Governadores
tinhaõ mandado ordem ao dito Ouvidor Gerai
do Civel 5 para nao proceder naquella diligencia
porém elle íe efcufava com a íiia obrigação , e

com

a força

da Ley , mas repetindo fellie

a

ordem,

houve de obedecer.
Qj Em menos de hum anno faleceo o Chan*
n
A
celer Asoftinho de Azevedo Monteiro , que na
J~^
n
Relação, e no Governo procedera com modeítia
^ ..
{
j
^
acredora de memoria , e digna de louvor, òuccedeolhe pela fua antiguidade o Defembargador
Chriftovaó de Burgos de Contreiras , peífoa no1

1

•

1

1

^

,

.

j

•

,

^,

Morre o Chan«ler Agoftinho de

Azevedo

^^

,

c

entra

fcaiugar oOcf,

embargador Chriftovaó de Burgos.

bre, e natural da Bahia, que havia muitos annos

exercia o cargo de Ouvidor Geral

do Crime

com

grande inteireza , e muita intelligencia , fazendo efte lugar tao reípeitado , como temido.
Depois de governar, foy chamado a Lisboa a livrarfe das impoíluras,

com que o capitularão feus

ou culpas na occupaçao de
Ouvidor Geral do Crime , em que fe grangeaó
inimigos de faltas

,

muitos.

Corte a pureza do
feu procedimento, foy abfoko dos cargos, e premiado com o de Defembargador dos Aggravos

^8

Porém

iiioftrandó na

//

;
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daqueilaRelaçao, de donde voltou à Bahia a vender as fuás propriedades para tornar a Lisboa e
j

nao o podendo confeguir , fe lhe proveo o lugar,
completos osdousannos, que trouxera delicenNovo Triumvi-

Com efteTriumvirato,

que entrou por mord^Ltdofia- ^ do Chanceler Agoftinho de Azevedo , fe achava o Governo geral do Bralil em três Patrícios da
rato
.-..

,

y**»
que entra
..... no
... ça.
^..

Bahia.

99

Haviaó

Povoações do Braíil crefcido
muito 5 e fe tinhao augmentado em tanto extremo os feus moradores , que ao rebanho CatholiAnnodei676. CO de tao innumeraveis ovelhas naó bailava a vigilância de hum Paftor e aíTmi foy precifo daras

í

Ihes muitos.

A pia,

e Religiofa attençao

do Se-

reniííimo Príncipe D. Pedro , naó reparando nas
defpezas dafuaReal fazenda com as côngruas de
tantos Prelados, elevou a Sé da Bahia a Metropo'^^"^'^
%™:l^t:ana, e aCathedraes as Igrejas de Pernambuco,
draes as de Pt
ektdfa

Mctfopo!

Rrde^nTro"''

Maranhão, eRio de Janeiro. Nomeou no anno
de mil e féis centos e fetenta e féis por Arcebifpo da Bahia a D. Gafpar Barata de Mendoçaj por
Bifpo de Pernambuco a D. Eftevaó Bríofo de Figueiredo a D. Fr. Manoel Pereira por Bifpo do
Rio de Janeiro e a D. Fr. António de Santa Ma5

í

ria

,

Religiofo

Capucho por Bifpo do Maranhão
,

fendo confirmadas eftas eleições pelo Summo
Pontifice Innocencio XL pofto que dos nomeados deixarão de vir alguns a eftas Igrejas pelas
caufas, que deixámos efcritas nofegundo Livro
defta Hiftoria.
I

GO

Naó

fatisfeito fó defta

grande providencia
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dencia o fervor Catholico do noíTo Sereniílímo
Principe o Senhor D.Pedro , applicou varias
foens por todas as partes

do

mi A

enviando
muitos Miílíonarios com grandes efmolas ^ ajudas de cuílo,e côngruas, para ajudarem aos Prelados na cultura das fearas da Igreja , de que refultarao maravilhofos eíFeitos na educação dos
Fieis, e na reducçaó dos Gentios , cujas Aldeãs penetrarão com rifco das fuás peíToas , e gloria de
Deos 5 confeguindo prodigiofos triunfos ao Ceo^
que foy o fim principal , para o qual em taõ diftantes , e remotas Regioens do Mundo íizeraô
.tantas conquiftas os feus Auguftos Progenitores
no fangue, e AnteceíTores no Império.
I o I
Foy no Principe Regente efte zelo tao
exceílívo , que occupava a mayor parte do feu
cuidado entre as mais precifas operações da Monarchia , e veyo a confeguir a colheita de grandes
frutos eípirituaes, e a falvaçaó de muitas almas,
naÓ fó na noíTa America Portugueza , mas por
quantos Mundos fe dilata o feu vaftiílimo dominio encarecendo aos feus Governadores efte íerviço pelo mais importante das fuás conquiftas,
e ordenandolhes déíTem todo o favor , e ajuda aos
Braíil

,

Varias miíToens
por todas as Províncias

do

BrafiL

i

i'^

Miílíonarios.

10 2

Continuavao no Governo geral do 'ECtado com grandes acertos os três Governadores,
quando na Frota do anno de mil e féis centos e Ánnodeió
fetenta e íète checarão as Relis;iofas de Santa Cia- Fundação dô Mofra , que vinhao a fundar o Mofteiro da Bahia de dis Eeligiofas
Glara di>
Dcíterro.Havia muitos amios, que os Senadores, Nobreza.
teiro

*

ePovo

S.íiira

,
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opertendiaó, aflim por accommodar as mulheres principaes, que nao tinhaõ dotes
equivalentes para cafarem conforme o feu nafcimento, como por fatisfazer aos fuípiros de outras 5 que pertendendo confervarem o eftado virginal 5 e florecerem em fantas virtudes , defejavao
fervir aDeos nos votos, e clauftros da Religião.
Difficultava-fe efta pertenfao com o pretexto de
fer a Bahia conquifta 5 e na5 convir, pelo eftado
Religiofo 5 diminuir a propagação dos naturaes,
precifa para o augmento delia.
e

Povo

delia

Chegavao

103

morrer nefta eíperança
muitas nobilhllímas donzellas 5 fem alcançarem o
fim, que pertendiao, o qual confeguirao depois
outras mais venturofasí porque o Senhor Principe D. Pedro foy fervido conceder o Convento
com numero fó de cincoenta Freiras profeílas
o qual íe ampliou depois por conveniências do
Mofteiro , ou em fatisfaçao de íèr viços , premiando-íè aos pays , ou parentes , com lhes dar faculdade para recolherem algumas donzellas da fua
familia em lugares fupranumerarios noditoMoiPteiro o qual he fogeito ao Metropolitano, e único em todo o Braíil até o tempo , em que efcrea

j

vemos
Nomes
dadoras^

da Abba-

^Tvieraó

1

efta Hiftoria.

04

fimas

tto

Acharao-íè quatro Religiofas virtuofifConvcuto dc Sauta Clara de Évora, que

de Portugal,

fe facrificaraõ a fazer efte ferviço a

Deos , e

efte

bem à Bahia, e a todo o Eftado. Fora5 conduzidas com generofas
e pias defpezas do Senado
delia
e recebidas de todos os moradores com
,

,

grandes

,
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grandes applaufos , e fervorofos júbilos. Chamava-fe a AbbadeíTa a Madre Soror Margarida da

Columna, as outras três companheiras as Madres
Maria de S. Raymundo , Jeronyma do Preíèpio ^
Jofeph , e duas fervas , huma Catharina de S. Bento, e outra Anna da Apprefentaçaó,
Tinhaõ os moradores começado o Convento no
íitio de NoíTa Senhora do Defterro , aílim pelo
retiro, e amenidade delle, como pela grande, e
milagrofa Cafa de NoíTa Senhora defta invocação 5 que lhe havia de fervir de Igreja.
105 Foy edificada no anno de mil e féis cene Luiza de

S.

tos e vinte e fete

com

ás

efmolas dos

fieis

em

que lhe doou hum devoto , e faõ ainda da
Irmandade , oíi Confraria da Senhora. Na eíperança da conceífao do Convento fe tinhaò principiado algumas cellas para huma parte da Igreja,
e com a chegada das Fundadoras , acudindo por
ordem da Camera, e do Governo todos os meftrês, e officiaes de pedreiros, e carpinteiros , que
haviaõ na Cidade, em três dias, que entretiverao em a nao Capitania as Religiofas, lhe puzeterras

rao

,

em ordem

a claufura

,

as cellas

,

e oíEcinas

que havia muito fe principiarão.
106 Nefte fantuario de milagres , que por
memoria largos tempos pendera5 naquellas fagradas paredes

em laminas retratados,

fim domicilio eftreito
principiado

,

a

que

as

,

e nefte

,/||í

em

com poucos commodos

Fundadoras foraó dando

forma de Convento , fe recolherão logo principães Senhoras, que avocação levou à claufura, eg,l^í,í;lL[2
Eee
profi^""^''i^^^^-

í

vJ

,
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projGíTaóE.eligioíà, deixando muitas efperanças^

com que

convidava o Mundo. As primeiras j
que entrarão , foraõ a Madre Soror Martha de
Chrifto, efuairmãa Soror Leonor dejefus, que
por lhe faltar a idade, naó teve logo com ella o
noviciado, em que Ihefizeraó companhia outras
muitas Noviças 5 fendo de todas Meílra com inas

íígne eípirito a
Vay crefcendo o
Convento com magnificaarchiteaura,c
fumptuGÍidade.

No curfo de poucos annos, crefcen-

S.Ravmundo.
j
clo osciotcs,

Madre Fundadora Soror Maria de

1

iT

1

r

-'

1

c as címolas, le augmentarao as obras

do Convento , e pofto que ainda hoje íè vaó continuando, tem já fumptuofos quartos com a ultima perfeição, e ficará magnifico o todo daquelle

corpo, fendo igual a defpeza ao diflènho grande.
107 Deixando a Cafa material muito augmentada , e a eípiritual íobida a grande altura
de virtudes, eleita no lugar de Abbadefla , como
mais antiga , a^Madre Soror Martha de Chrifto
voitaô para Por- voltarao para Portugal as Fundadoras no anno de
tuoai as fundadoras,
^.j c ícís ccutos c oitcuta e fcis , dcpois de fe
empregarem nove annos no eftabelecimento da
Communidade, dos Inftitutos da Religião, e do
feu eípirito , naó podendo detellas as correntes
das lagrimas das fiias filhas , nem os rogos dos
moradores da Bahia, e íatisfeitas ainda mais das
fuás vontades , que das fuás offertas , fazendofelhes huma oftentofa deípedida com honras militares , pohticas , e religiofas , íè embarcarão na
Frota do referido anno, e chegarão com viagem
feliz a Lisboa 5

de donde paíFaraó ao feu Conven-

to de Évora.

A Ma-

,

4^3
A' Madre Soror Martha de Chrifto foo8
rao íucceaencio na dignidade por turno as rreiras
I

mais antigas porem paíTados alguns triennios
tornarão a elegella Prelada , porque o feu grande
talento, e Religiofo exemplo as obrigava a occupalia no lugar repetidas vezes. Foy crefcendo
x~x
-r*
n
com o amor deDeos
a pureza nas Religioias em
tal grão , que fe competiao em fantidade , e falecerão algumas admiráveis em prodigiofa peni-

v^ó

(nctcdméo

^^des asAbbadeíias,

j

1

1

•

•

com

notável opinião , entre as quaes fe
conta a Madre Soror Vidioria da Encarnação,
tencia

5

e

cuja vida anda efcrita por illuftriílíma penna
,

que

foy a do Senhor D. Sebaftiaõ Monteiro da Vide,
Arcebiípo da Bahia , que com voos de Águia
foube reíiftar as luzes daquelle extático Soh porem nao forao fó a Madre Vidoria, e as outras
já falecidas, as que refplandeceraó em prodigios
no feu Convento , porque ainda naquella grande
esfera de virtudes ha mais Eftrellas da mefma
conftellaçaó.

;^eii

IS"

e

flor^cendo

virtudes

fo.

em

as Reli ^i o-»
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OS

Governadores , depois
de mais de dous annos de Governo 5 fuccedeo no de mil e
três

ÍQis

centos e letenta e oito ,

v^íiií*;,

*

.

i

^

com

o pofto de Meftre de Campo General , Roque da vem Roque da
Cofta Barreto. Era de nafcimento claro , de va- m.L ^drcanipa
^^''^^
ior heróico, e grande entendimento, prerogatimi/''
vas , que lhe grangearao na campanha , e na Corte eftimaçoes, e poftos relevantes

,

e fe achava

aítualmente exercendo o de Sargento mor de
Batalha daProvincia da Extremadura efez hum
Governo taó admirável, que nao permitte a nenhum dos mais celebres parecer mayor fendo o
j

animo.

;

feu

memorado

entre os mais famofos

,

e plaufi-

no cuidado da obfervancia dajuftiça, eno
augmento da Republica foy em fummo grão cabal. No deíintereíTe nao conheceo ventaeem ao
mais independente , e no ferviço Real fe nao deixou preferir do mais zelofo,
2
Teve principio na Bahia a fundação do /""^í^ç-o Re
ligiofosCapucliinho
veis,

.

B
"

'^«s

TT C

'

'

m o
dos Capuchmbos de Noíi a Senhora
T

r-^

1

•

I

1

TkT

i

i

Molpicio
da ^/^^«^^ senhora a
Piedade, no anno de mil e féis centos e fetenta e
nove , pelos Religiofos Italianos feus Fundadores "^""^ ^^ ^^^
^

;

os Padres Fr. João

Romano

,

e Fr.

Thomaz
FfF

de Sora
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huma pequena Gafa, fe pelos Inílitutos pobre , também entaõ pobre pela fabrica.
Depois de a habitarem algum tempo a mandou o
Sereniííimo Senhor Rey D. Pedro fendo ainda
Príncipe 5 dar aos Religiofos Francezes da mefma
Sagrada Ordem , cujo Superior era o Padre Fr.
ra edificarão

,

,

Jaques. Fundarão fermofa Igreja, e capaciílimo
Convento, em que aíliftiraó vinte annosi porém

foy reftituido pelo mefmo Sereniííimo Senhor aos Padres Italianos 5 dos quaes era Superior o Padre Fr. Michael
Angelo de Nápoles , que o ampliou , e poz na

no de mil e

íete centos e féis

grandeza , e fermofura em que exifte.
vocação do Orago, a virtude dos Reli3
Sitio áo Hofpicio
e virtudes dos
giofos 5 a frefcura , e amenidade do fitio , a franfeus Religiofos.
queza, eplanicie do caminho fazem tal concurfo de devoção àquelleHofpicio, que hefrequentadiílimo aílim dos moradores da Cidade , como
dos peregrinos , e forafteiros , concorrendo huns,

A

,

com

Os feus Re-

e outros

com votos

ligiofos

affim os Francezes , que o habitarão , co-

mo

,

e

,

eímolas.

opoíTuem, tiverao, e tem

os Italianos, que

na Bahia aceitação igual à fua humildade , virtude 5 e penitencia , fendo obfervantiílimos dos
apertados Inftitutos da fua eftreita Regra, adminiftrando com a mayor promptidaó na fua Igreja os

Sacramentos

,

mos, e moribundos
caridade.

almas ao

com

e exercendo
a

mayor,

os enfer-

e a mais fervorofa

Todo o feu cuidado he encaminhar
Ceo , naõ fó na Cidade mas nos Cer-

toens, onde

,

tem

a feu cargo muitas miílbens, c

Aldeãs

1,

tllf
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I

Aldeãs de Gentios , conftaiitiílimos nos Sagrados
ritos , e preceitos da noíTa Igreja Catholica pela
fua doutrina.

4

Achou o Meílre de Campo General Ro-

que a pólvora da Bahia
íè guardava em huma cafa mal fegura pela fortificação, earrifcada pelo lugar, por eftar dentro
da Cidade junta às portas delia , que ficaõ para a
parte do Sul , e do Moíleiro dos Monges de S.
Bento 5 com perigo imminente de repentino eí^
que da Cofta Barreto

,

trago, fiando-fe aprefervaçao delle fó dascentinellas daquelle Corpo

da guarda, que he hum dos

guarnecem com huma Companhia
fendo os outros o da Praya , perto da
Igreja de Santa Barbara, lugar, que eftá no meyo
de toda a marinha, e o das portas da Cidade, que
fícaõ ao Norte , olhando para o Convento dos
Religiofos de NoíTa Senhora do Carmo.
Determinou logo para recolher a pólvora,
5
fazer outra cafa, efcolhendo íitio em que a erique todos os dias

fe

i

gir

,

e lhe pareceo por muitas razoens mais con-

campo , que chamaó do Defterro , dentro das trincheiras, a vifta, mas muy apartado,
do Convento das Religiofas , e das cafas daquella fregueíia. Neíle lugar mandou fundar huma
veniente o

fumptuofa cafa de muita largueza, e de grande
machina , fortificada com toda a fegurança neceffaria em femelhantes fabricas , que reprimem , e
efcondem o material mais violento. Em breve
tempo avio feita, e aperfeiçoada , e mandou paffar a elia todos os barris de pólvora , e falitre
que
FfFii

IfpiBUfp

||j||lnn«j|||

,

,

AMERICA PORTUGUEZ A.

41 z

que feachavao na Cidade, Para aguardar, lhe
mandou fazer a hum lado huma pequena eftancia, em que aílíftem alguns Soldados com o feu
Cabo 5 e feguraò o tranfito , que por alli fe faz
para as muitas fazendas y que charnap do Cantinho Grande.

li

m
^
Fundação
da nova Colónia do Sa,

Manoel Lobo.

'

Foy governar

^

,

•

-i

a Província. do
/^

•

Rio de

Ta-

/-

no aHHo de mil e ms centos e fetenta e nove , D. Manocl Lobo 5 que levara a incumbência
de ir fundar a nova Colónia do Sacramento. Fez
alguma affiftencia no Rio de Janeiro ^e prevenii

nciro ,

dos os materiaes, e petrechos para a fundação,
tendo enviado diante alguns cafae§ y que vieraõ
de Lisboa em fua companhia ^ e outra gente > que

juntou naquelle Governo, da que fe coftuma enviar por caftigo , ou por neceflidade para as no-,
vas conquiftas , partio a fazer aquella Colónia
contra as oppoíiçóes dos Gentios bravos, que em

«

copia
cipio

immenfa habitaó aquellePaiz. Deolhe princom menor grandeza da em que de prefen-

te fe acha

,

edificando a Fortaleza

com

recinto

proporção da pouca gente , que tinha para a
guarnecer , e fazendo as muralhas com meno^
/egurança, da que lhes podia dar, (fe attendera
aos accidentes, que devem prevenir os Capitães)
ainda que o tempo até alli lhe naõ permittira lugar a mayores , e mais feguras difpoílçoes.
7 Ainda nao eftava pofta em cabal defenfa,
os
Vaó fobre
j
^
t\
a
Hefpanhoes de Bue- quando OS rielpanhoes de Jjuenos Ayres, com
nos Ayr.s.
^^ ofEciacs, cSoldados que para a expugnar lhes
,
trouxera o Governador da Cidade de Lima, lhe
puzeraó
à

ella

.

\

f\
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puzeraô fitio , acompanhados, de grande numero
dos feus QeWio^ domeftico^;, que augmentaraõ
muito o feu Exercito. Defpedio D, Manoel Lobo avifos 5 pedindo foccorros ao Rio de Janeiro , a
Pernambuco, e à Bahia y refiftindo muitos meze$
a eontinuos aflaltos , em que acabarão os feus melhores Soldados i mas caufando nos que o nao erao
bum pânico terror os combates, enfermos gravemente o Governador D. Manoel; Lobo , D.
Prancifco Naper de Lancaftro , e quaíi todos os
que fe achavaó vivos na Fortaleza, de achaques
eontraidosi na differença do clima , e na dilação
do cerco em que )á fe padeciao infuperaveis difcommodos e neceíEdades y apertando^o os inimigos , e abrindo muitas brechas , entrarão a Praça
^^^^^^.^ , p^^?'»
com morte da mayor parte dos Cabos, e da gen- ^ ^ ''''^'"^
te,, e prizâo daspeflbas, a que perdoou o feu furor, fendo entre ellas as principaes o GovernaLevao
,,

,,

T
dT^
or D. Manoel Lobo^ e D.
-.

_

n
ioanCaltrO.
-r

1

1

-rk

,

T-

r'

.

preícte

Frànciíco Naper
JT

ao

1

de°«^'^'^"^'i°''í^-^^noel Lobo , e Da
Frandfco Naper,

Foraô conduzidos os prezos à Cidade de
Lima , epofto que tratados com grandeza, e affâbilidade, nao deixarão de experimentar os infortúnios , e apertos da fogeiçao , que tolerarão
com fofrimento, e disfarce, agradecendo o mefmo de que poderão queixarfe. A poucos mezes
d^ ailiftencia , ou prizao daquella Cidade, aggravando-fe a enfermidade a D, Manoel Lobo, faleceo com apparente , ou verdadeiro fentimento
dos Hefpanhoes , e própria natural magoa dos
8

companheiros. Eíte fim teve D. Manqel Lobo,
illuílre

.

Morre na odade

LoboTfuasvirSl

:

'\P

í
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por fangue, e por valor, que fervira nas
guerras do Reyno com grande opinião de Soldado 5 e exercera honrados poftos com boa fatisfaçaõ, até o de Commiflario Geral daCavallaria do
Alemtejo, e concluída a guerra, fora premiado
com o Governo do Rio de Janeiro , e a incumbência da referida fundação , onde ( a nao achar
adverfo o fado) poderá fazer grandes ferviços , e
alcançar competentes prémios. Morreo em florida idade , fendo por muitas virtudes benemérito de melhor fortuna.
Havia com promptillima diligencia o
^
Meílre de Campo General Roque da Cofta Barreto deípedido da Bahia hum navio com duas luzidas Companhias do Preíidio delia , e muitos
baílimentos para a nova Colónia , e o mefmo fizera o Governador de Pernambuco mas ficarão
inúteis, e baldados eíles foccorros, porque chegando ao Rio de Janeiro , acharão a noticia de fer
illuftre

Soccorros

da Bahia

,

inúteis

e de Per-

nambuco.

j

Alteração do Rey-

rendida a Praça , e voltarão fem outro efFeito.
Caufou grandc abalo em Portugal a perda da Colónia

,

e determinou o Principe Regente fazer

Caílclla , pois lhe davao osHefpanhoes
prmcTTo íedro B^^^^^ a
fazer guerra a Caf^Qm cíte injuílo faíto juíliííima caufa de romper

paz , poucos annos antes celebrada entre as duas
e os bellicofos eípiritos Portuguezes,
Coroas
principalmente os Cabos , e Soldados da guerra
paíTada, que fe viaó íèm eíle exercício, já tiravaó
as armas dos lanceiros , e as preveni aó , e fe lifongeava5 para as efgrimír nas campanhas.
10 Porém prevenindo Carlos II. Rey de
a

;

Caílella

,
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Caftelía o perigo da

fuaMoiiarchia, fe a deixa-* Manda EiRey
Carlos " por t.m=
ra expofta aos noíTos golpes , acudio com toda a baixador ExtraOrdi»
nario a Portugal
prompridaó à jufta queixa do Principe Regente ^ duÍS3Ue de Juvenaf-ía
por meyo do feu Embaixador Extraordinário o
Duque de Juvenaffo , que mandou logo caminhar de Madrid para Lisboa. Chegou a Corte
e naó querendo o Príncipe D. Pedro darlhe audiência, o mandara fahir do Reyno porem pelas
atteftaçóes de que vinha a fazer tudo o que o
""

II.

^°'

5

Príncipe quizeíFe , lhe permittio entrada

,

e lhe

deu audiência.
II Nella com os mais juftificados , e mo- Ma peia confe^
deftos termos fignifícou a innocencia, em que ef- Ky^^coSar
tava naquella culpa o feu Monarcha , e todos os
Confelheiros , e Miniftros de Hefpanha , e que
vinha a dar delia toda afatisfaçao, que fua Alteza lhe ordenaíTe , alem de mandar reftituir a For-

conduzir a Lisboa os prezos , e pagar toda a importância do damno , que haviaõ caufado
taleza

5

os Hefpanhoes de Buenos Ayres

rem rigorofamente
,

Cabos

5

caftigados o

,

fegurando fe-

Governador , os

e todos os que concorrerão para aquelia

acçaõ.

12

Pareceo a fua Alteza, e aos feus Confelheiros 5 que as expreíToens , que ElRey de Caftel-

mandava fazer do feu íentimento por efte
fado, a ingenuidade , com que aíErmava naó haver procedido de ordem fua , a anciã com que
ía

lhe

amizade, aconfervaçao da paz,
e ultimamente asoffertas da fatisfaçaó, que promettia , faziaó parecer injufta a guerra que Por
,
follicitava a noíFa

tugaí

I

f^
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tugal por aquella caufa lhe fizeíTe

j

.

e fuperando

o animo Real Portuguez , e dos feus integerrimos
Confelheiros quantos intereíTes do augmento da
noíTa Monarchia fe podiao confeguir naquella occaíiao por efte accidente , naó quiz fua Alteza
mais que a reftituiçao da Praça, e dos prezos , que
forao enviados a Lisboa , ainda que os Hefpanhoes ingratos à generoía acção do noíTo Monarcha 5 os próprios infultores daquelle deliâ:o o
tornarão a perpetrar pelos

annos depois,
1 3

D. Francifco Na-

|em d7tdfa'

como em

mefmos

paíTos alguns

feu lugar diremos.

Entrc OS prczos chegou a Lisboa D.

Naper cleLancaftro, aquém oPrinciP'^I^-P^dro premiou aquelle ferviço, e trabalho

ty F^ancifco

cow^^doTacr/.
mento.

.com Reaes favores , e

com o

cargo de Capitão de

Mar e Guerra

Faz

a

Fundação

com

inayor grande-

za

e regujandade.

j

da nao da índia , ordenando voltai^
fe nella , para ir a fundar de novo a Colónia. Fez
a viagem , e tornando a Lisboa , o nomeou fua Alteza por Meftre de Campo , e Governador daqueíla Praça , encarregandolhe o Governo do
Rio de Janeiro , em que fuccedeo a Joaó Furtado de Mendoça , para que foíTe enviando à Colónia todas as coufas conducentes para a nova fundação 5 em quanto lhe nao mandava fucceíTor.
Huma 5 e outra coufa obrou com grande acerto

Q. Frattcifco NaDcr
, até Quc chesando por Go^
^
^
vernador do Rio de Janeiro Luiz Cefar de Me-L.

nezes, Alferes

-»•

mor doReyno (que

mos Governador,

,

depois vere-

e Capitão Geral doBraíil) par-

D. Francifco Naper de Lancaftro a fundar de
novo a Colónia do Sacramento.
tio

Chegou

,

14 Chegou com feliz fucceffo e com a Reparte
mefma fortuna fez guerra, eaíFugentou osGqx)^'^^^'^^^^
,

as tei-rág,

bravos de todas aquellas viíinhas campanhãs 5 e as repartio pelos colonos , e moradores^
que levara para as lavrarem correfpondendo o
terreno ao trabalho, foraò logo crefcendo as lavouras, e cultivando-fe os pomares com a meftios

''^''''

j

ma

fertilidade, e fermofura,

Fabricou

com forma

que os de Europa*

mais regular a Fortaleza

occupando mayor circuito do que

no feu

tivera

principio, e oílentando tanto poder, e magnificência como fegurança a nova Praça.

Ao

Meftre de

Campo

General Roque
da Cofta Barreto fuccedeo no anno de mil efeis
AnnodeióSi*
centos e oitenta e dous, com o pofto de Governador , e Capitão Geral do Braííl António de Soufa '^^coiS Ba'rre3a
Governo geral da
«11
J
/v
n
António dg
de Menezes , peíioa illuítre , e aparentada com ^
isouia de Menezes»
alguns Grandes de Portugal. Tinha menos hum
braço, que perdera valerofamente nas guerras de
Pernambuco , e o fuppria com outro de prata , de
que o appellida vaó. Sendo de longa idade , fe nao Seus muitos
c pouÊà dJipo*
achava com aquellas experiências, que coftumao nos
" aó.
I 5

"X «-

1

afij

ãítJ

,

[Jç

trazer os muitos annos.

Nos poftos

,

e

Governos

de algumas Praças, que exercera , tinha moftrado
mais valor , que diípoíiçao ; falta , que o fazia
impróprio para o Governo politico da Bahia, Cabeça de hum Eftado vaftiílímo, e braço tao diftante do corpo da Monarchia , onde chegaó com
tanta dilação os recurfos, e trazem

ma mora
Cofta
1-

-

,

as refoluçóes.

que lhe podia

O
fer

com

meffucceder a Roque da
motivo de gofto , fó
Cprfyçr

a

mw

WC^^^iu
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lhe fervio de confufaõ, porque para fazer outro

Governo de

tantos applaufos, faltava a

António

de Soufa talento, fem o qual faó impoíliveis os
acertos.

Havia contrahido em Lisboa 5 muitos annos antes , amizade com António de Soufa de
natural
eife''íontlh!l"^^^^^^ Mcuezcs Francifco Telles de Menezes ,
SS^caíe ^t da Bahia, de donde o Vice-Rey D. Vafco Mafcada Cidade da Bahia.
j.gj^]^^g , Condc de Obidos
O remettera prezo,
porém naó fe provando as culpas , que fe lhe formarão, foy dado por livre na Corte, onde comprou por muy pouco preço o cargo de Alcaide
mor da Cidade da Bahia a Henrique Henriques
de Miranda, a quem o dera o Sereniílímo Senhor
Rey D. AíFonfo VI. Com efta dignidade voltou para a Pátria, affedando huma authoridade mayor,
que a que tiveraó os feus anteceíTores no lugar, e
pezada aos que o julga vaó menos benemérito delodiosmais antigos, tisua natureza, cof- 1^' Por efte motivo , Q fot
inimigos.
tumes
j^j^^ muitos emulos, grangeando-os fempre mais o
Alcaide mor , pelo defeito de huma lingoa immodefta, e de hum animo vingativo , que vierao

16

.,

a fer caufa da

17

Fazfe fenhor da

vomade do Governador

,

e

o encami-

nKa à vingança dos
leus contrários.

íita

A vinda do Governador António de Sou-

q^q Xpodcra
Fraucifco TcUcs
Çg^

-^

com

ruina.

fcr

J.

Cq

mevo
J

para o Alcaide

x

mor

^

reconciliar eenerofamente
11

r»

•

i

n

•

1

os feus inimigos, lhe íervio de elbmulo para fe vingar delles } porque vendo-fe arbitro da

vontade do Governador , e o feu único direâior,
o encaminhou pela eftrada das fuás próprias paixoens, ao defejado fim das fuás injuftas vinganças.
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Entre as peíToas principaes com quem tinha
inimizade , eraõ objedo do feii ódio André de
Brito de Caftro , Provedor da Alfandega da Ba^
Ília 5 feus irmãos
, Gonçalo Ravafco Cavalganti
e Albuquerque, que tinha já a mercê para fucçâs.

ceder a feu pay Bernardo Vieira Ravafco no officio de Secretario do Eftado , em que
depois entrou por fua morte; e António de Moura Rolim,

Manoel de Barros da Franca Joaó de Couros Carneiro, Efcrivao da Camera, o da Fazenda Real
Francifco Dias do Amaral , os Capitães de Infanteria do Prefidio Diogo de Soufa da Camera
, e
,

Jofeph Sanches de Elpoço, e todos os que por
alguma uniaó de parentefco , ou de amizade eraó
parciaes , ou dependentes dos referidos.
I 8
Governado o Governador do feu valido, mandou devaçar de André de Brito no pro- ^^^tou^Zm^i" T^
cedimento do feu officio de Provedor da Alfan- s-oGovtLf
dega, e formandofelhe huma apparente culpa, o a^rdil'''"""
privou delle , e o proveo em hum primo do Alcaide mor. Vendo Gonçalo Ravafco , e
António
de Moura, que fe lhe formavaõ crimes fantafticos, fe homiziarão, por efcufar a indecorofa,
e
afpera prizaó, que fe lhes prevenia. Manoel
de
Barros da Franca
que viera do recôncavo a
,
exercer o lugar de Vereador do Senado da
Camera, fem haver pretexto algum para fe lhe impedir a occupaça5 , foy prezo na enchovia
pu-^
blica, e delia transferido para aprizao
da Fortaleza do Morro , da qual fugindo , fe
poz em fal^:

vo.

Gggii

AJoaa

,
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A João

de Couros , e a Francifco Dias
foraó tirados os officios, provendo nelles o Governador os dependentes do Alcaide mor, e dando aos feus aíElhados as Companhias dos Capitães
I

^m^

^

Em

Diogo de Soufa , e Jofeph Sanches.
officios

•

5

e poftos

menores

outros

fazendo

fe forao

as

próprias execuções, e provimentos, com prizoens
injuftas, as quaes fouberaó obviar as peíibas aci-

ma declaradas, reco!hendo-fe ao CoUegio

dos Pa-

Companhia, (quenaquella occafiaóteve
a propriedade do Afilo Romano ) para donde fe
havia retirado pouco tempo antes também o Defembargador Joaó de Couto de Andrada, Miniftro adual da Relação , com receyo , de que o
dres da

Governador o mandaíTe prender , por lhe fer contrario o Alcaide mor.
Havia Autottio de Brito de Caftro , ir^O
In uria, ue AntonioTBmo
j^^5 do Provcdor da Alfandega, feito a hum fota a bum íobnnho
J
aihum aggravo daquelles,
11
do Alcaide môr.
mor
Alcaidc
briuho dó
que com nome mais próprio coftuma o dúello
chamar afronta, e o preciíãra, fuggerido do tio
a tomar fatisfaçao equivalente à injuria. Efperou
o
d ^íoffnèu a António de Brito, e dehuma cafa, em que
fiz^-

,

irmão
a6 no coníi.ao.

1

1

armade bacamarte,

^ggj.^^^^. ^Q.^^^ Qcculto coHi outras peíToas

das, fe lhe difpararaó alguns tiros
indo António de Brito para o Carmo em huma
tarde com feu irmaó André de Brito e pofto que
no confliólo fe houveraó ambos com grande va;

entrando pela cafa , e feguindo aos infultomuros
res, que fe puzerao em falvo , faltando os
da cerca do Collegio , ficou António de Brito com
lor

,

hum

;'
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ferido perigofamen-

de muitas balias , nao offendendo nenhuma a
feu irmão , em prova de que nao tivera parte na
culpa de António de Brito , o qual efcapou da
te

morte com alguma lefao no braço.
21
PaíTaraõ cites faélos poucos annos antes
de vir à Bahia o Governador , e Capitão Geral
António de Soufa de Menezes porem confervando António de Brito de Caftro ainda vivas as
dores, e as cicatrizes das feridas, e achando occaíiaõ opportuna na queixa geral , que fe formava do Alcaide mor Francifco Telles de Menezes,
j

ferefolveo a tirarlhe ávida, facrificando-a a fin
vingança , e ao ódio commum da Bahia. Teve
Franciíco Telles repetidos avifos , e na meírna

manhãa

Refòlve-fe Aiifo^

t

m^

^o Ik^d^
^""^if^oTeiks.

em

que foy morto , huma carta , que
levara ao Governador , em que fe lhe advertia
naó fahiíle de cafa aquelle dia, e oíFerecendolhe
o Governador Soldados, que o levaíTem , e fica A
fem guardando nella , os nao quiz aceitar, porque nunca entendeo, (fiado também na parcialidade da fua Familia nobre, e dilatada) que duran,

te aquelle

Governo ,

I:

fe lhe atreveíTem íèus inimi-

gos.

21

Brevemente o defenganou a fua defgraça, porque fahindo de Palácio, e andando o pouco efpaço , que ha dalli à rua direita detraz da
Se, o envejftirao oito emmafcarados que depois Acometeo Anto,
^
nio de Brito com
J'/7
, -^
d_e ailpararem três, ou quatro bacamartes, (cujos oito emmafcar^dm,
.

f

,

matarão hum. lacayo, e ferirão outros)
tirando fó António de Brito a mafcara , avançou à

tiros lhe

ferpen--

í=*'

J

,

22
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íerpentina,

em

quehia Francifco Telles , o qual

ao levantarfe, recebeo delle hum mortal golpe
pelo pefcoço , e outras feridas das mãos dos mais
íèquazes , e foy conduzido moribundo a fua cafa,
onde na tarde do meíino dia faleceo. Retirou
fe António de Brito defcoberto com os outros
companheiros, que fe naó defcobriraõ, e todos

com

grande focego, e vagorofo paífo , pela mefma rua 5 íe recolherão ao Collegio.
Chegara em continente pelos eccos dos
23
tiros a noticia do confliíbo a Palácio , de donde
o Governador temendo o fadlo , defpedio logo a
mayor parte dos Soldados , que eílavaó naquelle
Corpo da guarda 5 mas quando chegarão ao lugar

do

deliíto, já fe tinhao recolhido os aggreíTores.

Governador do miferavel eftado,
em que ficara Francifco Telles , fem efperança de
vida, brotou em tantos exceíTos a fua ira, ou o
feu amor , que nao atinava com a publica attenCertificado o

çao

nem com

a própria

authoridade , fazen^
do acções indignas do feu cargo , e da fua peA
,

foa.

Ao Secrctario do Eftado Bcmardo Vící24
ni?T?oaa^pdã ^'^R^vafco, que da Secretaria, em que feachaExcefros,quefaz

fua morte.

va , fahira a

affiftirlhe ,

mandou meter na encho-

Tratou indecorofamente aos Officiaes de
guerra aíííftentes na fua fala , pondo-os de in-

Via.

fiéis,

e proferindo

menos

attentas palavras con^

Cidade da Bahia, fo faltou redalla de
traidora pela morte do Alcaide mor , como D.
Diogo Ordonhes de Lara à de Ç amora , pela deltra toda a

Rey

LIVRO SÉTIMO.
Rey D. Sancho.

4^3
Mandou pôr em cerco com hum

cordão de Soldados o CoUegio e íitiar por ou- poem cerco âo
tro5 a cafa de André de Brito deCaftro, o qual S^S/d^BnS!'
,

como

ouvira os tiros , jnontara a cavallo ^
bufcaftdo a praya , e pelo cães dos Padres da
Companhia fe valera daquella immunidade, em

aíllm

que eftavaó os outros homiziados.
diligencias,
1<
Eraó as rondas , que o Governador manpor colher
que
-1
^
j
j
culpados.
dava lançar de noite, repetidas, e dobradas, a nm «^
de colher algum dos delinquentes , e defaber a
communicaçaó , que tinhao com as outras peíToas
da Cidade , das quaes mandava prender muitas

111

.

1

'^^^''^^

faz

innocentes, fendo raras as principaes, a quem respeitou, e a quemnaó abrangeo o Teu furor, por

naó ferem tocadas do contagio dos ódios do Alcaide mor. Chegou a Portugal a noticia da confternaçaõ , em que fe achava a Bahia , e das vexacoes , que nella fe padeciaò e o Sereniílímo Senhor D. Pedro (que já fe intitulava Rey , por haver falecido o Senhor Rey D. AfFonfo VI. feu irmão no feu retiro do Real Palácio de Cintra, em
doze de Setembro do anno de mil e féis centos e
oitenta e três) applicou a fua pia , e Real attençaó
a evitar a ultima imminente ruina , que depois de
taiitos eftragos ameaçava a Bahia no Governo de
António de Soufa de Menezes , mandandolhe

chega âPonugai
Jóes

dTDÍhur"'

;

/0.

fuccefíbr.

2

6

Foy adverfo o anno de mil

e oitenta e

e féis cerftos

Portugal , e o contará com pedra negra pelanaorte da SereniíGma Senhora Raitrês a

nha D. Maria Francifca Ifabel de Saboya que
,
dezoito

Morre da ^xtrk^

^Z^tZ^^
t;.}'"'''

''

'"

.

4íS^

JL

4

dezoito annos occupara digniííimamente o Thalamo 5 e Throno Real Portuguez. Eraafuabaronia dos Duques de Saboya , e pelos cafamentos da

Seu Elogio.
'

.

fua preclariffima Cafa de Nemours ficava

em li-

fendo terceira , e fegunda neta
dos Chriftianiílimos Reys de França Luiz XII. da
Família de Valões , e Henrique IV. da de Borbon, e defcendía dàs Sereniílímas Gafas deEfte
pelos Duques de Ferrara , e de Lorena pelos de
fentimento do Sereniílimo Senhor
Mercúrio.
Rey D.Pedro, e de todos os Portuguezes foy à
medida do largo tempo , e dominio em que o Rey
a teve por efpofa , e os VaíTallos por Senhora deixando pelas Reaes virtudes, de que foy compof-

nhas diíFerentes
"

,

,

O

,

muitas memorias , e vivas faudades..
AnnoíIei684.
^^ No anno de I ^ 8 4. fuccedeo a Antonio
Vinda do Excel- (je Soufa dc Menezes no poílo de Governador, e
kntillirno Marquez
^ ,,^
ii-r»/^ix-vA
--r- To
das Mmas por Go- Capitao Gcral do iiraíil D. António Luiz de Souvernador, c Capitão f^
,*
i-»«t»*^ k'
Ger.i do Brafii.
ja Tello dc Mcnezcs , Marquez das Mmas , grande por titulos , efclarecido por fangue , e Heroe
por valor , e por acções. Entre muitas prerogatiSuas Qualidades.
vas refplandeceo nelle a generofidade do animo , e
•ta

5

^

•

-

\

huma

fuave occulta força

vontades

i

,

com ella focegou

com que

attrahia as

as alterações

,

e par-

que poderá levantarlhe Eftatuas com mais razaõ , que. os Romanos, quando
edificarão hum Templo àDeofa Concórdia, depois^ de apaziguada a guerra civil , regida pelos
dous irmãos Tibério, eCayo, da nobiliffima Família dos Gracos. Tinha occupado o Marquez grandes poftos, e lugares competentes nas guerras,
cialidades da Bahia,

c.

e

Ma-

,

LIVRO SÉTIMO.

,

42 j

eMagiílrados doReyno, e íe achava exercendo
o cargo de Governador das Armas de Entre Douro, e Minho, de donde foy enviado ao Gover-

no

^2eral

do

Braíil.

Soltou osprezos , que achou fem culpas,
28
e aos que fe lhes tinhao injuftamente formadas,

favoreceo até moftrarem a fua innocencia. Confolou aos afflidos , e prefeguidos pelo feu anteceffor, e a todos poz em paz. Fez conduzir à Ci-

Põem o Marquez

dade mantimentos, de que padecia muita hlt2i,Z!T£.SZr
'
porque no tempo do Governo de António de
cidade?""^'"'''
Souíà, naó querendo exporfe a experimentar injuftiças os conduftores dos géneros comeftiveis
fe abftiverao de os conduzir ahumaBabylonia,
onde tudo eraó confufoens j mas com a mudança de Governador acudirão logo em tal abundância os viveres,

que

fe

ferior preço. Soltou

compravaó por muito

em

fim a fortuna

em

in-

todo

o género de felicidades os favores que repreza,
dos por mais dedous annos, negara aos moradores da Bahia , e lhes deu todos os thefouros
no
Marquez das Minas o qual hia continuando em
lograr as glorias , que depois com mayores applaufos (como em feu lugar diremos) o colloca,

raó nos mais altos lugares dos
e da memoria.

Templos da fama,

2p
Tinhao nefte tempo a paz , e a difcordia
variado as fcenas no Braíil porque depois do tur,
bulento Governo de António de Soufa de Menezes , na Bahia fe lograva o pacifico do Marquez
das Minas , e em Pernambuco ao Governo plaufi-

Hhh

vel

Jm

»''*
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dc fcu imiaõ D. Joao de Soufa, fuccedera o
-j^fg^^Q de Joaó da Cunha Sottomayor , pareci^^ ^^^ .^^j^^ ^ ^^^ talcnto cofíi Antooio dc Soiifa.

DifcordiaíemPsr-vel
„..buco^ pdo.Go.
verno

cunhasouomayor.

^^^H

Experimentavaó-fe naquella Praça grandes vexações, violências, e injuítiças, obradas por aquelle

hHHhÍ

Governador. Erao poucas as peíToas publicas, e
particulares , que efcapavao das fuás injuftas prizoens 5 e fugindo delias o mefmo Ouvidor GeDionyfio de Áviral daquella Capitânia o Doutor
Defembargador da
la Vareiro , que depois foy
Relação da Bahia, fe poz em falvo nella por avimandafo, que tivera, de que Joaó da Cunha o
anva prender caufa porque deixara o feu lugar,

^^^H

^^1

5

de acabado o tempo da fua reftdencia.
,.^
,c.. pbEftas defmquietaçoes fe attribuhiaó a verCaufadas pelo
3 o
v.a..a.
cu^^hnXnoo: dura de dous filhos, que o Governador levara em
l^uir^Sfua companhia, de idade juvenil , e que nelle tinhaó império , naó de filhos , mas de pay , obrio-ando-oa fazer quanto fe lhes antojava por fuás
paixoens, ou por fuás conveniências. Recorriao
tes

Gotodos os perfeguidos , e vexados ao Marquez
vernador Geral , que inteirado da fua innocencia,
mane conhecendo ferem falfas as fuás culpas , os
Sotdava livrar das violências de Joao da Cunha
tomayor, o qual nao fe abftendo de commetter
foy precifo ao Marquez ordenarlhe prooutras,

forma , que o naó obrigaífe a tirallo
do Governo temor, que fez moderar , mas naó
emendar a Joaó da Cunha Sottomayor , ainda
que procedeo dalli em diante com mayor receyo,
ou menos efcandalo,

cedeíTe de

^m
.

;

Eíles

,
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Eftes difturbios forao

do

427

em Pernambuco

achaque da Bicha,
e logo hum tremendo Eclipfe da Lua , que naquella Província , e na Bahia fe vio com horror.
Appareceo efta grande luminária, preíidente da
noite, em huma do mez de Dezembro do anno
de mil e féis centos e oitenta e cinco , tao abrazada , que inculcava ter recolhido no feu concavo
ou na íiia circunferência toda a região do fogo
defta (ao parecer) capa de chammas cobrio a mayor parte do feu vaftiílímo corpo, tendo precedido alguns meze§ antes outro Eclipfe do Sol , em
que efte Principe dos Planetas moftrara huma nevoa , a qual o Padre Valentim Extancel , da Companhia de Jefus, Aftrologo celebre, chamara Araos primeiros prefagios

-^i^f^o

de 1685.

fatal

EdipiedaLua.

;

nha do

32

Anticí^ado Edíp.
'

°

°^*

Sol.

Fez

dousEclipíès juizo Alathematico em hum prognoftico , em
que iníinuou muitas enfermidades aoBraííl , e que
haviao de continuar por muito tempo. He certo, que osEclipfes faónaturaes, formando-os a
terra , que fe entrepoem ao curfo áeíles dous
Planetas mayores porém de taes accidentes pode receber fordicie , ou qualidade contagiofa o ar
por razoens manifeftas, ou caufas occultas, e da
-fua corrupção reful tarem doenças , fenaô em todo
o Mundo , em algumas partes delle , como fe tem
experimentado em contágios , e defgraças , de que
ha muitos exemplos antigos , e modernos, vivos
efte Religiofo fobre os

EfTcitos dos

Edip-

^''*

j

nas tradições, e nos efcritos, e ainda frefcos nas

memorias.
--•^

Hhhii

Princí-

^sa
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Anno de

1

686.

Achaque contagioíu dâ Bicha.

Principiou efte terrível contagio em Pernambuco no anno de mil e féis centos e oitenta
^ 3

e féis, e devendo attribuirfe acaufa dopeftilente

mal aos peccados dos moradores

deftas Provín-

corruptos de vícios 5 e culpas graves, a que
os provocava a liberdade , e riqueza do Braííl,
lhe índagavao origens diverfas , naó fendo a de
cias

,

menor reflexão humas

barricas de carne ,

que vol-

em viagem da Ilha deS.Thomé, e abertas
hum tanoeiro, cahindo brevemente efpirara,

tarão

por
Seu principio
Pernambuco.

^

em

e logo algumas peíToas defuacafa,.aquem comffiunícara O contagio. Efte fe foy ateando no Po^^ j^ Rccífe cm tattto cxceíTo 5 que morrerão

mais de duas mil peífoas , numero grande a refpeito daquella Povoação.
Dalli foy paflando logo à Cidade de Olin34
da , e ao feu recôncavo , fendo muy poucas as peffoas 5 que efcapavaõ daquelle achaque , pela malignidade , e vehemencia do mal , em cujos fimp-

o

paffa

à Bahia.

tomas differentes naó podia atinar a fciencia Medica 5 conformando-fe os ProfeíTores defta Faculdade fó em lhe darem o nome de Bicha , da qual
livrando poucos, eraõ fem numero os que morriao, deixando ermas de moradores, e de amparo as cafas ,e Famílias de Olinda , e do Recife.
Da calamidade de Pernambuco chegou com a nocontagio tícía O coutagío à Bahia, ou pelos avifos communicado , ou porque os Eclipfes nao teriaõ nella
difpofto para tanta corrupção o ar tao brevemente,

Sea

principio.

como

naquella Província.

Os primeiros

feri-

dos do achaque forao dous homens , que jantando

em

,
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cafa de

huma mulher meretriz,

42^
morrerão em

vinte e quatro horas i cafo, que a fez aufentar, por

que em hum prato de mel lhes diffarçara o az 1 bar do veneno
mas pelds íimptomas , e íinaes , com que foy ferindo o contagio , fe
conheceo , que delle falecerão.
Continuou com alguma paufa , mas com
3 5
tal intenfao , e força , que era o mefmo adoecer
que em breves dias acabar, lançando pela boca
íè lhe arguir,

j

copiofo fangue. Deftes foy naquelle principio dos
primeiros o Defembargador João de Couto de

'll:'\-

vaned.de do

'L.:

má
^
'

foaeíí""^'''''''''

Andrada, que na Relação deite Eftado procedia
muy conforme à obrigação do feu cargo. Foraò
logo adoecendo , e acabando tantas peflbas , que
fe contavao os mortos pelos enfermos. Houve
dia, em que cahirao duzentos, e naoefcaparaõ
dousí os íimptomas do mal eraÓ os próprios na
Bahia, que em Pernambuco raas entre íi tao differentes , e vários , que nao moftravaô final cer,

to.

Era

3^

focegado

Huns
quieto

,

em

huns o calor tépido , e o pulíb
noutros inquieto , e grande a febre.

tinhaó anciãs
^..f

,

e delirios

,

outros animo

difcurfo defembaraçado.

Huns com

dores de cabeça , outros fem ellasi e finalmente
defiguaes até na crife mortal do contagio , por-

I

que acabavâó ao terceiro, ao quinto, ao fexto,^ Diasernqíteácabavaó os eníeimofe'
ao fetimo , e a nono dia alguns poucos ao primeiro , e ao fegundo. Eftavao chea^ as cafas de
moribundos y as Igrejas de cadáveres, as ruas de
tumbas naõ havia já peflbas para acompanharem
o Santifi

j

*

^

|

;
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o Santiílímo Sacramento , que por efta caufa levavaõ os Párocos com menor culto refplandecendo entaó mais a caridade, e a diligencia, com
que faziaõ às creaturas o mayor bem , e ao Creador grato ferviço.
No horror defta confufao moftrou o
Alento do Mar37
SrcoSSTtue Marquez das Minas o preço, e fineza dos quilacaufou o mal.
^^^ j^ ç^^ alcnto , c da fua generofidade. Sahia a
acompanhar aNoíTo Senhor, quando hia por Viaentrava até as fuás camas
tico aos enfermos
aos que eraó de mayor diftincçaó fignificava a pena, que fentia do feu perigo, e os acompanhava
aos de menor esfera
à fepultura na fua morte
i

i

i

confolava , e aos pobres foccorria , deixandolhes
debaixo dos traviceiros grandes eímolas. Ordenou a hum Boticário infigne déífe por fua conta
aos miíèraveis todos os medicamentos, que lhe
pediífem , em que difpendeo huma quantia grande.
Defpezas grandes,

"""

kíaveí/°""''

3 8

Enviou

com maõ

do recôncavo
comprar frangãos, e

a muitas partcs

larga dinheiro a

que mandava repartir pelos doentes neceífitados. E íèndo já da fua comitiva falecidos
o feu Tenente General , o Capellao , e alguns criados , naô podia o medo do mal viílnho fazer impreflao no deftimido animo do Marquez , ou
porque o feu valor nao conhecia receyo em nenhum género de perigo, ou porque em tal efpe6taculo , occupandolhe todo o coração a magoa,
lhe nao deixava lugar para o temor.
3^ Do contagio faleceo o Arcebifpo D. Fr.
João
galli nhãs,

,
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João da Madre de Deos, que por deíiftencia de Morte áá Ârm^
^^
D. Gafpar Barata deMendoça , viera por Metro- lÊ/dc oSf
politano do Braíil , no anno de mil e féis centos e
oitenta e três. Adoeceo fem íimptoma algum de
morte , até poucas horas antes de perder a vida 1
com breviílimos dias de enfermidade efpirou no
do gloriofo Santo António 5 treze de Junho, em
que também cahio a folemnidade do Corpo de
Deosnaquelle anno, quefoy o de mil e féis cen-

if:

'ilí.:'

i'!í

tos e oitenta e féis.

EraReligiofo da Ordem do gloriofoPàtriarcha S. Francifco, daProvincia de Portugal^
e nella Provincial , Pregador delRey , Examinador das três Ordens Militares, e hum dos mayores Oráculos do púlpito Luíitano no feculo paffado. Governou três annos a fua Igreja, com notável exemplo , e educação das fuás ovelhas , merecendo pelas fuás virtudes, e prerogativas huma
mem.oria grande. Foy íèpultado na Capella mor
da fuaMetropoli com verdadeiras lagrimas, nafcidas da falta de amparo, em que fem a fua vida
ficava o rebanho Catholico de todo o feu Arce-

40

seu EiogiU

bifpado.

Vivia naquelle tempo D. Francifca de canjadcqucurótí
Sahde, viuva poderofa, e matrona das principaes^^^^^f^XnS:
da Bahia j e fazendo luzir a fua piedade, e o feu

41

cabedal na cura dos enfermos, abrio

hum

Hofpitat

,

mandando

ir a elle

em

fuacafa
os doentes

que nao cabiao no da Mifericordia , e recolhendo
outros, que voluntariamente efcolhiao o feu, onde lhes miniftrava pelas fuás mãos as medicinai
receita^

ÉjéÊm:
.almtl..la;»—Lj—

,
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receitadas dos

Médicos ,

a

quem pagava

e todos

,

os medicamentos, difpendendo coníideravel fomma emgallinhas, frangãos, camas, roupas, e tu-

do o que podia

commodo, eaíTeyo dos enfermos, dos quaes a mayor parte efcapava por força do feu cuidado e

m

fer precifo para a faude,

,

/

da faa caridade? virtudes, que merecerão o agraCarta deiRey em
dccimcnto do Sercniffimo Senhor Rey D. Pedro
agradecimento.
rr»
expreílado em numa honrofa carta, que foy fervido mandarlhe efcrever.
Morrem do mal
A^ Cotttinuava O mal , nao aproveitando
pela
^
alguns Médicos
c ^
^
^
..
/.
Cirurgiães.
lua occulta cauía os remédios, que lhe applicavao
os Médicos. Delles morrerão três , e outros tantos
1

«

,

1

t

.

Cirurgiães

todos iníignes nas fuás Faculdades,
moftrando, que fe naò acertavao a cura dos enfermos, também erravaõ a fua. Já haviaó poucos,
que podeífem alliftir aos doentes, porque tímidos, ou defenganados de nao poderem conhecer
o achaque , íe retirava5 , e às peífoas , a quem na5
podiaõ faltar , curavaõ por fora dos trópicos do

t
Recorre a Bahia
ao patrocínio de S.
Franciíco Xavier,

,

hcmisfcrio da mcdicina. Nefta oppreíTaó recorreo
-pj
^^r ^
r>
t^
a Jiahia ao patrocmio do glorioío Santo S. rrancifco Xavier , indo a bufcallo ao CoUegio dos
Padres da Companhia, elevando-o em Prociífao
«

.

.

.

,

,

.

folemne pelas principaes praças , e ruas da Cidade.

Deos, que he admirável nos feus Santos,
e defte novo Taumathurgo ouve todas as depreca-

43

çoes^ fufpendeo o braço da fua juíliça, irado juf-

tiílimamente contra os noflbs peccados

perdendo

a força

,

o mal de forma , que ou

e foy
já

nao

feria,

:

,
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ou quaíí todos os feridos efcapavaô pofto
que para as peíToas , que vinhao de mar em fora,
ou dos Certoens, affim à Cidade da Bahia 5 como
a de Olinda 5 durou largos annos , levando grande
feria

,

;

parte delles, principalmente aos mais robuftos,

porque

(como o rayo) mais
onde achava mayor fortaleza.

efte contagio fazia

impreíTaô^

Pela notória obrigação do patrocinio,
que achara no gloriofo S. Francifco Xavier a Ci-

44

o Senado da Camera delia com
applaufo do Povo o elegeo por Padroeiro princi- Ekge ao samo
pai , pedindo-o affim em Roma no Pontificado de padronro rTlã
Alexandre VIII. à Sagrada Congregação dos Ri- Sâígaçafafmtos, que à inftancia do Eminentiffimo, e Revêrendiffimo Cardeal Carpenha approvou 5 e confirmou a dita eleição, concedendo ao Santo todas as
prerogativas , e graças , que (fegundo as rubricas
do Breviário, e MiíTal Romano) fao concedidas
aos Santos Padroeiros , conforme a Conftituiçao
do SummoPontifice Urbano VIIL e logo por faculdade do Sereniffimo Senhor Rey D, Pedro II. Feíia annuai condade da Bahia

,

'°''

Ínii
-/^^-"re eitabeleceo aquella Prociíiao ao Santo annuai
iiTT»

1

firmada por Sua

Ma-

''(flHI

w
li

em

o dia decimo do mez de Mayo
em que lhe fizeraó a primeira, e em todo elle duia a fefta com o Santiffimo Sacramento expofto,
ç Prociírao de tarde , defpeza, e affiftencia do Senado, e grande concurfo, fendo huma das mais
folemnes , que faz a Camera da Bahia.
'45 Os moradores dos recôncavos de Per- LivraómeíWos
"''"''"'
nambuco, e da Bahia nao experimentarão tanto «vo/'"
o rigor do mal, affim na extenfaõ, como na força;
lii
edos
e perpetua

!'iiM

, s^ftade.

,

^4 ''ii^iiiill

^

á4

1

\ummiMi

^^H|r

IIJI^^^H

HL

'

^^^^^H|:i

^kIIÍM

À

J

.
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e dos que enfermavao ^ morriaô poucos^ porque
Qs ares efpalhando-fe por mayor esfera y perdiaó a
força da corrupção , ou porque efta fe lhes nao
communicava por tantos cadáveres ^ camas ^ rou-

pas

j

e outros traftes

do ufo dos que

faleciao;

de que nao podiao livrarfe os habitadores das duas Cidades, aílíftindo huns às curas , e
enterros dos outros.
4^ Foy matéria digna de reflexão , que de A
nao enfermarão negros , mulatos , Inte contagio
^
Naõ fere o mal
rm
Ti
a negros, mulatos dios , ttcm meíclados 5 aíiim na iáahia, como em
índios, mefelados.
Pernambuco j parece, que para aqueiies viventes
compoftos humanos nao trouxera forças, ou jurifdicçóes o mal poderia haver neiles qualidade
fecreta, fenaó foy decreto fuperior. Por efta caufa naô faltarão aos enfermos, eaos fáosquem os
ferviíTe, e foUicitaíTe o neceíTarioj porém faltavao os mantimentos , porque os que os conduziaó, antes queriao perder os intereíFes de os tracoufas

,

,

^

i

1

•

,

j

Cidades , que arrifcar as vidas nellas , onde
eftava taõ furiofo o contagio.
47 Naó deixou de experimentar o Marquez

zer

Morte do Conde
do Prado, voltando
com o Marquez leu

payparaoReyno.

às

d^s^ij^as QS crucis cífeitos dcllc emhumtyran/
r
A \\
pa(relervanaolhe
morte
quc
3
^o golpe , com
ra mais altas emprezas ávida) o ferio na alma,
fendo defta trágica fcena immenfo theatro o mar,

na volta, que fazia para o Reyno porque a poucos dias de navegação lhe levou com os próprios
íimptomas do mal da terra a feu filho primogénito D. Francifco deSouià, Conde do Prado, o
qual o acompanhara em todo o tempo do feu
Gover;

,

LIVRO SÉTIMO.

43

Governo na Bahia , com procedimentos 5 e acções próprias do feu generofo fangue ^ que lhe
conciharao osmeímos cultos, e agrados, que fe
dedicavaõ ao Marquez feupay, de quem herdara
que nao chegou a herdar a Gafa , cuja grandeza poderá elevarfe pela pruden-cia de tal fucceíTor, que nos merece efta faudofa,
e particular memoria. Nao quiz o Marquez leas virtudes, ainda

var aquelle illuftriffimo cadáver ao magnifico jazigo dos feus antepaíTados 5 eo fez depofitar no

mar 5

para que tiveífe o fepulchro do Sol.

Logrou

48

neíle

tempo

a

Monarchia Lufí-

tana liuma das fuás mayores felicidades na pre-

Tejo enviarão
o Rheno , e o Danúbio , a Sereniílima Senhora Rainha D. Maria Sofia Ifabela de Neoburgo. Eftava
no Sereniííimo Senhor Rey D.Pedro 11. fufpenfa
e fufpirando os
a augufta baronia Portugueza
ciofa

5

e foberana prenda , que ao

j

feus leaes Vaífallos vella continuada, lhe rogarão

com

mais vivas expreífoens do feu amor , e da
fua fidelidade , que depofto o jufto fentimento
pela perda da primeira Real conforte, lhes déíTe
as

Rainha.

4^

Attendendo ElRey

a taô juílos rogos, fei-

por tao importante caufa, elegeo paraEfpofa
huma das mais virtuofas, e excelfas Princezas,
que naquelle feculo fe achavao em Europa , pedindo-a ao Sereniííimo Duque de Neoburgo
Conde Eleitor Palatino 5 feupay, o qual lha con~
cedeo com os júbilos iguaes aos créditos , que
tos

defte parenteíco refultavao à fua Eleitoral
lii ii

,

e Se-

reniffima

Segundo deípofodo Sereniífsmo

rio

se^nhor
dro.

Rey

a Fe-

,
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Entrou aos onze de Agoílo do

renillima Cafa.

anno de mil e íeis centos e oitenta e fete efta
nunca aíTaz louvada Rainha em Lisboa , onde foy

com

demonftraçoes , e grandeza devidas àfua foberania^ eàs íingulares virtudes de
que a dotarão a natureza , e a fortuna.
feftejada

No mefmo

50
ei
7-QJj-çj^|-^
succede no Governo geral do Brafii
Machias da Cunha.

as

anno de mil e

Q Çq^q fuccedeo ao

féis

Marquez

centos e

das Minas,

no Dofto dc Govcmador, e Capitão Geral

i-iy-,i
thias da Cunha

,

Ma-

-1
ri
r
eíclarecido por nal cimento
-

5

,

e

j

por valor , que occupara com granaes acertos os
poftos de CommiíTario Geral da Cavallaria do
Alemtejo , de Meftre de Campo do Terço da
Armada , de Governador da Província do Rio de
Janeiro, e das Armas de Entre Douro, e Minho,
de donde viera ao Governo geral do Brafil , no
1

qual começara a moftrar logo as difpofiçoes do
feu talento , que atalhou brevemente a morte,

como veremos.
Nefte anno foy degollado no Terreiro da
Bahia o Coronel Fernão Bezerra Barbalho , morador , e natural da Província de Pernambuco,
e huma das peíToas da Nobreza delia, por matar
5 1

no

feu

Engenho da Várzea injuftamente,

mais caufa, que

huma

e

íèm

fufpeita cega, a fua efpo-

fa, e três filhas havidas delia,

efcapando outra,

que por mais pequena, efcondera huma efcrava
correndo com elia, fem fer vifta, para a cafa de
hum morador vifinho daquelle Engenho. Foy
companheiro de Fernaó Bezerra nefta crueldade
feu filho primogénito , matricida , e fratricida de
fua

^-ti^Atf^M

_
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e fabendo efconderfe,
e retirarfe melhor , que feu pay , fó efte foy prezo; remettido depois com adevaça à Bahia , pa-

mefma may , e irmãas

fua

,

gou em hum cadafalfo os delidos de ambos , íem
poder a compaixão (que moviaó os feus muitos
annos , e câas) naquelle efpedaculo moderar o
fentimento, e magoa das innocentes vidas, que
tirara, pelas notórias virtudes daquellas ta5 hon-

como
52 Nos

radas,

infelices mulheres.

primeiros mezes do Governo de ^^ Recorjem^os m^^^^
^o cearâ pdo uu
Mathias da Cunha ,' recorrerão os moradores da amparo,
Capitania do Ceara ao leu amparo , contra os

Gentios daquelles afperos Certoens , que tinhaó
dd próximo feito grandes damnos na Cidade , e
feu recôncavo, pedindolhe ajuda para lhes fazerem guerra. Convocou o Governador Mathias
da Cunha a Palácio Theologos , Miííionarios , e
os Cabos principaes, para fe votar em Junta (na
forma da Provifaó do Sereniílimo Senhor Rey

D. João IV.)

fe era jufta a

guerra, que fe havia
e fe ficavaó legitima-

de fazer àquelles Gentios ,
mente cativos os que nella foífem prezos termo
de que ufara, como deixámos efcrito, o Governador AfFonfo Furtado de Mendoça.
Refolvendo-fe agora neíla matéria o
53
mefmo, que então fe determinara, ordenou Ma;

Cunha ao Governador de Pernambuco j
Capitães mores da Paraiba , e Rio Grande

thias da

aos

mandaífem Cabos, eente

petrí^vl'Os

,

e

imen-

que logo íe
que delle re-

tos paraaquellaempreza; refoluçaô,

executou

com

taò

bom

fucceíTo

y

fultou

iigt

ÉÊÊ''

.
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faltou a quietação , que hoje logra aquella Província 5 colhendo os frutos das culturas do feu re-

côncavo

tempo

54

com menor

perigo, do que até aquelie
experimentara.

^ ^^^^

^^^da na Bahia o mal da Bicha às
íS/ ^-ven^depeíToas, que vinhao de fóra, e já erao falecidas
muitas, das que chegarão na-Frota, que trouxeda^Blrna' ^í

Governador, e Capitão Geral Mathias da
Cunha , entre as quaes morrerão os Defembargadores Jofeph da Guarda Fragofo , e Jeronymo
de Sá e Cunha, que no pouco tempo, que exerra ao

Annode

1688.

cerão os feus lugares, moftraraó ter muitas letras,
^ l^^^ií'^^^- Na feguinte Frota do anno de mil e
féis centos e oitenta e oito acabarão a poder do

mefmo contagio

em

outros fogeitos de diftincçao , e
ambas a mayor parte dos homens marítimos.

Enfermou o Governador do mal,
S 5
da..
^
innii
mais mtenío, quanto

víírS\°^^"
vernador Machias

Cunha;
4il

'

Sua morte.

kl

tanto

mais dillimulado, porque
nao moftrou íinaes malignos nos primeiros dias,
mas poucos antes de acabar, fe manifeílou mortal.
Conhecendo Mathias da Cunha próximo o fim
de ííia vida , fe diípoz para a morte com tao gran-

des ados de Chriftaó

que deu nao pequeno
exemplo no deíprezo das vaidades do feculo.
Com efte defengano , e admiráveis moftras de arrependimento, faleceo aos vinte e quatro do mez
de Outubro do referido anno , mandando fepultaríe no Convento do gloriofo Patriarcha S. Bento,

em

cujaCapella

,

mor

lhe deraó aquelles Reli-

giofos jazigo.
Seu Elogio.

5^

Foy Mathias da Cunha

filho legitimo, e

fegundo

,
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fegundo deTriftaó da Cunha ,

do feu

illuftriffimo appellido

huma
,
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\

í

.1,

',i

das baronias

que nos feculos

paíTados lograra ainda mayores eftimaçóes^ fe-

em

Heroes , e famofa

ém

dos
quaes paflando alguns a Caílella, foraô troncos de
grandiíGmas Cafas de Hefpanhaj fendo moço, era
reípeitado entre os da fua esfera , e idade pela
peííba, e pelo valor por efta caufa foy efcolhido
dos companheiros para fazer o primeiro ingreffo no dueilo, que tiveraó na cafa do jogo da péla,'
de que refultara a morte do Conde de Vimiofo
fendo o empenho contra o de S.Joaó. Efte infaufto fucceflb o fez aufentar da Pátria, e dif- -?.
correndo por toda a Região de Itália, adquirio
,2t2^i
nella muitas noticias dos feus Potentados, e Republicas
reftituído a Portugal , teve na milícia os empregos, que referimos, mas viveo fempre tao propenfo a liberdade militar , que até nos
governos políticos nao perdeo os hábitos de Sol-

cunda

Capitães

,

í

.

'líísnBí!

?c..

'

;

dado.

7 Por nao haverem vias para a fucceíTaó
do Governo , como já acontecera na morte do
5

•

Por ekiçaô ruc^
AÍeb"i° °°d!"i^Í!
^' '^''"""

Governador, e Capitão Geral AfFonfo Furtado ^r^^
de Mendoça, convocou Mathias da Cunha a fua
prefença, hum dia antes do feu falecimento , o Senado da Camera, a Nobreza, e aos Cabos , e lhes
ordenou, e pedio, elegeíTem a peíToa , que por
fua morte havia de ficar fubftituindo o feu lugar.
Houve variedade nos votos , mas todos vierao a
conformaríe, elegendo para o Governo militar,
e politico ao Arcebifpo D. Fr. Manoel da Refurreicaó.

jsif.

!'

*

,
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reiçaó, que aos

trèzeCò mez deMayo daquelle

próprio anno chegara por Metropolitano doBra--^
íii,

cia

no pouco tempo, que exercia a Pontifi-r
dignidade , empregava todo o feu talento (vere já

dadeiramente Apoftolico ) em miíToens , pregando por todas as Parochias da Bahia com grande

muy difFedos que lhe fobrevinhaò com o

fruto das fuás ovelhas, e praticando
rentes exercicios ,
Fica
3u içai

com o

oc

das

^^^

ler,

O dasjuftiças ficou ao Dou-

Govcmo do Eftado.

ance-

Mauocl Cameíro de

ção, a

quem pelo

Sá, Chanceller da Rela-

lugar, na falta

do Governador,

tocava o de Regedor.
Motim

dos Sol-

dados , por caufa
das fuás pagas.

58

,Mo mefmo

dia fe amotinarão os Solda-

dos dos dous Terços do Preíídio por três pagas
que fe lhe eftavaó devendo, e fe juntarão no campo doDefterro, rodeando a cafa, em que fe recolhe a pólvora , menos os Cabos, e Officiaes mayores , que todos alliítiraó na Praça , em prova da
fua obediência , e lealdade. Pediaó os Soldados fe
lhes mandaíTe fatisfazer no termo peremptório de
hum dia ós feus foldos, com comminaçao de entrarem na Cidade , e a faquearem , ameaçando
com efpecialidade as cafas dos Officiaes da Caniera, por cuja ordem corria então a paga dalnfanteria.

Forao os feus Cabos ao campo a focegallos , e reduzillos , fegurandolhes da parte do
Governador, e do Senado a promptidao dos foldos, que fe lhes deviaó, affeandolhes aquelle motim fempre deteftavel, e maisfeyo naquellaoccafiao do traníito mortal, em que fe achava o feu

5^

General
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ma

mas naõ poderão

44t

perfuadillos.

A mef-

o Arcebifpo em huma concertada pratica , e ainda que fe moderarão nos ex-»
ceíTos 5 que faziaõ em todas as peffoas , que com
cargas das fazendas viíinhas paflavaó por aquella
diligencia fez

eítrada^naò fe reduzirão, continuando

namefma

refoluçaõ.

6o

Era

Vereadores taô grande, como breve o termo, que lhe davaõ osSol«
dados; mas juntando na forma, que pode íèr, a
quantia , que bailava para fe lhes pagar , (porque
os Cabos

,

a confufaô dos

e Officiaes mayores declararão

para elles naõ era neceíTaria a fatisfaçaó

quando

,

,

'':'
r

que

fenao

Camera commodamente lha podeíTe fazer) foy levado ao campo o dinheiro, com que
a

pagarão nove mezes, que fe lhes deviaõ.
Depois de fatisfeitos , iníiftirao em fe naódefarmarem, fem fe lhes mandar hum perdão geral daquellefaâio, allinado pelo Governador, que ainda vivia, e pelo Arcebifpo, que lhe havia de fucceder, o qual lhes foy concedido, e ainda o chegou a aílínar Mathias da Cunha com o Arcebifpo. Alcançado o indulto , e efpirando logo o Governador, entrarão na Cidade, e aííiftiraó militarmente ao feu enterro.
fe lhe

satisfeitos,

«cdm
^'

f^utaór'^'^

61 Achava-fe António Luiz Gonçalves da covemo écA^i
Camera Coutinho , Almotacd mor do Reyno , rsl c;L?:Su:
governando a Provincia de Pernambuco , onde ""^°'
fora enviado por morte de Fernão Cabral , Senhor

de Azurara, e Alcaide mor de Belmonte, quedo
mal da Bicha falecera naquelle Governo, dedon-

Kkk

de

,

,
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de foy António Luiz promovido ao pofto de CaAnnodeidpo. pitaó Geral do Braíií. Chegou à Bahia no anno
de mil e fcis centos e noventa. Era efte Heroe

em

muitos attributos, e virtudes, illuftriffimo no fangue, vigilante no ferviço Real , inteiro na adminiftraçaÕ da Juftiça, e no caftigo
dos delinquentes, admirável na independência de
todo o género deintereíTesí eftas virtudes exercitara fempre , e de próximo em Pernambuco
de donde já chegara à Bahia a fuafama, antes de
ter chegado a fua peíToa.
^^ Faleccô no anno de mil e féis centos e
Morte da SercnoveHta 3 Sereniffima Senhora Princeza D. Ifabel
senhTra o/Sei.^
Luiza Jofefa , primeiro fruto do tronco Real
Pprtuguez, que dominava a Monarchia LuíitanaNafceo dos Auguftiílímos Senhores Reys D. Pedro ^I. e D. Maria Francifca Ifabel de Saboya.
Seu Elogio.
Foy jurada Princeza herdeira da Coroa, e ajuftada para Eípofa do Sereniílimo Duque de Saboya
íeu primo. Aconduzillo fahio do Tejo no anno
de mil e féis centos e oitenta e três a mais rica
Armada, quefurcara as ondas do Mediterrâneo,
iníigne

era que fe embarcou a

mayor Nobreza do Rey-

no.

63

Porem enfermando , por altiíGma Provi-

dencia, aquelle Príncipe, naó fe achou capaz de
paífar a Portugal aconfummar os defpoforios na-

tempo e logo variando afortuna com díverfos accidentes asdifpoíiçóes, elle tomou eftado , e a nojQTa Princeza foy lograr .mayor Império ao Ceoi porque as íuas incomparáveis virtuquelle

j

des,

,

-
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des, e angélica fermofura nao eraõ da terra por
,

_

...

j

íèndo pertendida (como outra Sereniííima Infanta de Portugal , a Senhora D. Maria
efta caufa ,

pofthuma do Senhor Rey D. Manoel) pelos
mayores Principes de Europa, as na5 alcançarão,
porque forao efcolhidas para Efpofas de Deos.
^4 No anno feguinte de mil e Cqís centos e Annode 16^1,
noventa e hum faleceo o Arcebiípo D. Fr. Manoel Morte do Arcefilha

da Refurreiçao. Foy em Coimbra dos Oppofitores So5°da^icfuí;eS
de mayor graduação, e merecimento, Collegiar^'"^'°^'°*

Pedro , Doutor em Leys, e em Cânones,
Cónego Doutoral da Sé de Lamego, Deputado do
Santo Officio. Porém deixando todos eftes empregos , e outras mayores efperanças , que lhe
promettia o feculo , o abandonou para vagar a
Deos na contemplação , e exercicios fantos do
maravilhofo Convento do Varatojo , feguindo tao
rigorofamente o exemplo do feu venerável Inílituidor , que foy hum dos feus mais vivos retrade

S.

tos.

6$
vor,

Pela fama das fuás penitencias, do fer-

com que íè empregava

fionario

,

do fruto

,

na obrigação de Mifque fazia nas almas , e das

grandes virtudes, que refplandeciao no feu Angular talento, o efcolheo ElRey para Arcebifpo
da Bahia } mas repugnando com o mayor esforço

naó pode deixar de obedecer à vontade, e preceito Real. Aceitou a Sagrada dignidade, que exerceo na Bahia pouco mais dedous
annos, com grande exemplo , fanta educação, e
muito aproveitamento eípiritual das fuás ovelhas.
à fua eleição,

Kkkii

Otem^

,

444 AMERICA PORTUGUEZA.
^ ^ O tempo que por morte de Mathias

da
Cunha governou o Eftado , ( que fby quaíi todo
o do íèu Pontificado) teve por hum: dos marty,

.

dafua vida, eo offerecia aDeos emfatisfaça5 dos feus peccados. Depois de entregar o Go-

rios

Almotacé mor 5 partio a vifitar asVildo Camamúj-Cayrú , e Boypeba, onde fez

veiiio ao
las

obras, e miíToens prodigiofas. Sentindo-fe enfer»cM

.it

.a

.'

,.A..,^mio'ij>lBÍ>

mo', fe fez conduzir à Cachoeira, e no Seminário

.

de Belém dos Padres da Companhia, com a aA
fiftencia , e nos braços do Padre Alexandre de
Guímaó ( Varaó inculpável ) em poucos dias de
enfermidade , e com muitos aâ:os de amor de
Deos, lhe entregou aquella ditofaalma, que por
tantos ferviços fe fizera benernerita de Bemaventurança. De ordem fua ficou fepultado no referido Seminário , o qual por eíla caufa , e outros
muitos títulos nos merece a particular memoria
de huma breve noticia.
Defcripçaõ do Se^7 Quatorze legoas da Cidade da Bahia eftá
minário de Belém.
a Villa de NoíTa Senhora do Rofario da Cachoeira, que toma o nome do rio, em cujas ribeiras
fora edificada i

huma

dediftancia pelo feu terref-

de terra
cujo cume feeftende em dilatadiflima campina,
fertilmente amena pela frefcura, e fuavidade dos

tre continente fe eleva grande porção

ares, pela alegria , e diftancia dos horizontes, pela

Sua fund
jnfticuto

.çaó

,

c

producçao , e fecundidade do terreno , e finalmente pelo concurfo de muitas, e criftalinas aguas.
Ncfte fitio fuudou no anno de mil e féis centos
e oitenta e féis hum Seminário o Padre Alexandre

y^

,

LIVRO SÉTIMO.
deGufmaõ, Religiofo da Companhia de Jefus,
e lium dos mayores talentos da fua Provinda do
Braíil 5 onde foy repetidas vezes Reytor , Provin*
ciai, Lente de Filofofia, Theologia, e Moral , e
fobre tudo infigne Meftre do efpirito, cuja virtude e doutrina faó veneradas como de Varão
dre

im
t

li::

5

Santo.

,

Com algumas efmoTas

68

^

.;^
,

e

com o feu labo-

riofo cuidado, fabricou pelo feu diflenho íump*
tuofa Igreja, a que deu titulo de Noífa Senhora

de Bel em, efez os excellentes artefadlos do retabolo, fabricado de fina, e manchada tartaruga,
e de varias peflas da Sacriftia , e muitos Prefepios de differentes matérias pelas fuás máos. Em suas fabrkas
proporção do Templo edificou cafas para pere- p"^"^""'
grinos , e hofpedes authorizados , que naquelle fitio faó frequentes, e

formou hum capaciííimo,

e perfeito Seminário,

em

WÊ-

que recolheo meninos,

para lhes enfinar as primeiras letras , e a Grammatica , e para os inílruir , e criar nas virtudes , e
exercicios Chriftãos , fendo Meftre de todos , e
fogeitando-fe a ler nos bancos os primeiros rudi-

mentos aosdifcipulosaquelle, que

em profundas

fciencias nas cadeiras admirara aos Meftres,

tempo que
,

O

lhe fobejava, applicava à compofiçao

de vários livros , que fahiraó a luz
exemplo, e proveito das almas.

6^

*

com grande

Foy crefcendo com o

fervor da doutrina o concurfo dos Seminariftas , de forma que
,
de todas as partes do Brafil lhe enviavao muitas
peíibas principaes filhos, e parentes, a

quem aP

Eífcícos

doutrina.

tia

ftjâ
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com huma annual moderada côngrua paa fua commoda fuftentaçao, arbitrada defde o

íiftiaó

ra
Grandeza do feu
culto

concurfo

e

j

dos feus devotos.

do Semiiiario pelo feu Fundador. Com
11'/^
n
o culto Divino, que alli lumptuoía, e piamente
fe confagra a Deos , e a Virgem Santiílíma fua
Mãy, fe augmentou tanto a devoção dos fieis , que
de muito longe vaõ àquelle Santuário e foy preprincipio
i

x^

•

•

;

GÍfo ao Collegio da Bahia acudirlhe

com muitos

Religiofos 5 aílím Sacerdotes para adminiftrarem

como Irmãos para ajudarem
Padre Alexandre de Gufmaó na educação , e
os Sacramentos 5

ao
ef-

tudos dos Seminariftas , dos quaes tem já fahido
muitos 5 e virtuofos fogeitos para o habito de S.

Pedro, e para os das outras Ordens Clauftraes, e
ate para o feculo perfeitQs Varoens.
Cafa he hoje huma das Reytorias da
70

A

fua Sagrada Religião , refidindo nella

Ladroens
baõ

pertur^

Fdf tSrto

Capitania

Seguro

,

e os íeus

moradores.

Communida-

de competente a tanto emprego , e continuando
nelle o feu Inftituidor Alexandre de Gufmaó^
que viveo até o anno de mil e fete centos e vinte
e quatro , affiftindo no Seminário com a mefma
promptidaõ, e aftividade, enfinando, pregando,
e adminiftrando os Sacramentos em noventa e
íeis annos de idade; maravilha, que fe attribuhio
àpoderofa diípoíiçao Divina.
7 1 Tyrannizavaó a Provinda de Porto Seguro
^i^^o hoitiens naturaes da mefma Capitania , que
fendo nobres por nafcimento , fe tinhaõ feito vis
por exercicio. Juntarão alguns foragidos , e formarão huma efquadra de vandoleiros, fendo Capitão delia hum dos cinco principaes. Commettiaõ

LIVRO SETIMa
por todos aqoelles deílridos^ e deatro da
mefma Villa, roubos , homicidios , eftrupos y addterios , e todo o género de infolencias , e
delidos,
tiap

íèm

ficar

fazenda, cafa, honra,

/

nem lugar fegu!f

ro dos feus infultos.

72

;i'!;il"

Naó exceptuava

a fua tyratinia os feus
e andavaÓ os moradores taõ

próprios parentes ,
remerofos , por fe acharem os Cabos da milícia
,
os Juizes , e os OíRciaes dejuftiça com tao
poucas forças para os fogeitar que a penas fe
podiao
,
defender, vivendo todos no temor de hum peri-

go continuo , que por

inftantes lhes

ameaçava a

ultima ruina. Nefta oppreíTao recorrerão ao
Governador , e Capitão Geral do Eftado António -Sr oeS S:

Luiz , pedindolhe ajuda de gente, com que podef- '°""
fem bufcar aquelles ladroens , e extinguillos de

^""'

toda aProvincia*

Chegou efte avifo ao Governador António Luiz , e encomendando aos menfageiros
o áÍTpíend«
tiveíTem occulto , fez com o próprio fegredonyttl^^"
Wúii

73

preparar cincoenta Soldados, efcolbidos entre
os
valerofos dos dous Terços doPrefidio da Bahia,
e dous Sargentos da

mefma

fuppofiçaó

^

dando-

por Cabo hum Ajudante pratico, e alentado,
e os fez embarcar à ordem do Doutor
Dionyfio
de Ávila Vareiro, Defembargador adual da
Relação , a quem encarregou efta empreza.
lhes

74
antes

Chegado efte Miniftro àquella Capitania,
de entrar no porto, fez avifo ao Capitão

mor, que Ihefoy fallar

à

embarcação

com o Juiz:

Ordinário, juntandofelhe ambos para o conflido,

^k^:>**

Q-

1|

,
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e informando-o

executar

,

do modo, com que o havia de

e da parte por onde podia acometer

Defembarcaraó de noite , e
""'°
Hiarchando pelos efpeíTos matos daquelles deftriâios 5 encaminhados por guia fiel , e fortuna favoaos delinquentes.

prindpa«'°'

rável, dérao naeftancia dos culpados, e prende-

rão logo aos cinco 5 que na5 poderão
to que o intentarão

com grande

pof-

refiftir,

valor, àcufta de

muita? feridas , que deraó, e receberão.
7 5 Os outros da quadrilha na6 forao achados, porque havendo-os mandado ofeu Capitão
a

huma

facçaó do

miferavel vida

e conjeduras a

vem

conduzidos
,

Jultiçados.

onde fâó

deteftavel daquella

conhecendo por alguns finaes
defgraça dos feus companheiros

penetrarão a afpereza daquelles Certocns , c nunca mais apparecerao. Os cinco prej^^^ foraõ couduzidos à Bahia pelo Miniftro,Officiaes, e Soldados, trazendo com elles as deva-

principaes
à Bahia

,

emprego

,

JL

1

ças,

que das

fuás culpas fe haviaõ tirado, e achan-

do-fe nellas inteiramente provados aosReos atrociílimos crimes, forao fentenciados pela Relação
à morte de forca, e a ferem efquartejados, e re-

mettidas as cabeças aos principaes lugares

que commetteraó os

,

em

deliítos.

Defta execução refultou tanto exemplo,
e terror a todos os facinorofos, como fatisfaçaó

7^

aos habitadores do Brafil

,

em

cujas vaíliffimas

Provincias naó faltavaõ daquelles infultores, que
fiados na extenfaó delias, commettiaó as próprias

maldades

com melhor

çias lhes dilatavaô

,

fortuna , porque as diítanou totalniente os abfolviaó
dos

^
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dos caftigos. Receberão os moradores da
Província do Porto Seguro aquellas cabeças
^ e as ofFerecera5 a fua vingança , fervindolhes hum
efpedaculo de tanto horror, do mais firme
efcudo do feu
focego , pois ate o tempo prefente

naõ

experi-^

mentarao mais femelhantes ruinas
naquelle
^
nero de hoftilidades.
'

^

P;e-

Fundarão os Religiofos Defcalços de Santo Agoftinho na Bahia o feu
Hofpicio , no anno
de mil e féis centos e noventa e três.
Foraó os^^^^^^^^PP
Fundadores os Padres Meftres Fr. AHpio da
Puri- f , -, ur
Jcaçao , CommiíTano Geral dos feus RengiofosE/dlp^IS^S
Miliionarios , e Fr.JoaÓ das Neves
, primeiro Pre- %lf^t' s?nt
lidente. Tiveraó por
Companheiros aos Padres ^^"^'"^^°'
Fr. João deDeos, eFr.Jeronymo da
AíTumpçaÓ,

77

e

hum IrmaÓ Leigo

raolhes doação da

ma (de que

Fr. Jofeph dos Anjos. Fize-Igreja de NoíTa Senhora da Pal-

fora eredor Ventura da Cruz Arraes,
Medico míigne, e natural da Bahia) feus herdeiros , que tinhao o Padroado delia,
o qual cederão aos Religiofos.

78

Naó

tendo a Igreja mais âmbito de ter-^
ra, que o em que fora fabricada,
e o feu adro
concorrerão os moradores daqueile fitio(
que fica ao Nafcente, de aprafivel terreno
no arrabalde
da Cidade) com a que bailou para
edificarem hum
íermofo Hofpicio, em que affiftem
alguns Reli-=
giofos Con ventuaes , e o feu
Prefidente , celebrando os Officios Divinos com grande culto,

admi-

niítrando os Sacramentos comreiigiofo
fervor, e
,procedendo como filhos de taõ grande
Pay. Nef-

-Ê^ê

'Viu;
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450
te

Hofpicio

fe

vem doReyno

li

recolhem os

feiís

Religiofos

,

que

para a miíTaõ de S.Thomé, e os

que depois de completo o tempo da fua affiftencia naquella Ilha , voltao para o Reyno , hofpedando-íè como os Conventuaes j em quanto fe
diípoem as fuás viagens.
7^ Por morte do Arcebifpo D. Fr. Manoel
da Refurreiçaó íuccedeo na Sagrada dignidade
Metropolitana do Braííl D. Joaó Franco de Oliveira 5 Biípo de Angola , que chegou à Bahia no
anno de mil e féis centos e noventa e dous.
80 Teve o Author da natureza, defde que
Novo Santuário da
Lapa,
creou o Mundo , ou depois que fez ceifar as
aguas do Diluvio , occulta até efte tempo , por
feus incompreheníiveis juizos, ao trato dos racio-

e fó permittida à fereza dos brutos huma
admirável , e grande lapa no robufto corpo de
huma dilatada penha , que occupa hum quarto de
legoa em circunferência , cuja bafe banhaó as
naes

Sua

dcfcripçaõ.

,

abundantiílimas correntes do eftupendo rio de S.
Francifco no feu interior Certaó , duzentas legoas

da Povoação mais viíinha, naó moftrando rafto,
ou íinal de que fora pizada , nem do Gentio bárbaro daquelle inculto Paiz, que eftá na jurifdicçaò da Província da Bahia.
He fabricada efta prodigiofa lapa de na8 1
tural eftrudura,

plo

5

com

em forma de hum perfeito Tem-

Capella

mor ,

e coUateraes

,

tendo o

Cruzeiro trinta e três paífos de largura , oitenta
de comprimento toda a eftancia. Nos lados fe
vem cubículos proporcionados, que formão viftofas

H >I

H

I
I

m,

.I*!

•.

;'•!
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tòfas Capellas
as

quaes

com
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metidas nas fortillímas paredes,
primorofas Golumnas fuftentaó em
5

i!,í.i:|:>í:l!Í'í,Mli

competente altura apezada machina da fua abo^
beda. Abre efte fermofo concavo fobre o rio
huma varanda defcoberta de cincoenta palmos ^
por onde penetrando a luz, lhe faz todos os lu-^

]M

gares claros.

82

A efte

todo fe entra por huma portada
igual à de huma Cidade , e por mayor aíTombro ,
e prova de que efta myfteriofa lapa eftava deftinada para Templo Catholico , tinha pendente do

mrh
Maravilhofoi Cih8

llnLÍ'^!'

^' ^"^'^'

naabobeda hum íino de pedra,
obrado pela natureza em fórma de columna^ com
braça , e meya de comprimento, e o inftrumento^
que o toca, também de pedra, com meya bra-^
ça, o qual eftando pegado ao fino pela parte de
tora , foy por arte defunido delle para o poder
tedto, e nafcido

focar, e prezo

raco

em huma

corda paíTada a

'

il

hum bu-

que a columna ^ ou fino tem no alto , ferindo-o, o faz foar com tao retumbantes, e fonoras
vozes , como os de metal mais finos , ouvindofe de partes muy diftantes.
5

83

A matéria de toda efta grande fabrica faó

Matéria de

ioâs

brilhantes jafpes de cores diverfas, que refieólin- SÍ^tgSfciue%í
''''^'"'''
do a benefícios da luz , reprefentaó o Geo.
te«

No

â:o parece

que defcobre a fantezia com os refplandores, em que a vifta fe emprega, entre fermofas nuvens luzentes eftrellas , difpoftas em or=^
aem de conftellaçoes varias, e difFerentes figuras.
Por fora na eminência da penha, em que íe en,

tranha a lapa, fe defcobrem muitas arvores

LU ii

tre(

en-=

I
'

,
,
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mefma

com

innumeraveis , e altos corpos dá
rutilante pedra , que moftrando ao perto

trechaçadas

informes imagens de torres, pyramides, campanários, e caftellos, formão ao longe aperfpeòliya de huma perfeita , e bem fabricada Cidade.
84 Naquelle alto , e por toda a circunferência da penha, a que chamao Etaberaba (que no
idioma doPaizquer dizer pedra, que luz) eftaó
abertas covas , e eílancias proporcionadas à vida,
e profiíTaó eremitica , e contemplativa , naó fe
achando em nenhum dos lugares defcobertos , e
aqui defcriptos , final de habitação humana e
nao he menor maravilha eftar o Templo metido
na lapa, e ter o pavimento de terra folta para fepultura dos mortos. Ao fitio chamao o Rio Verde, porque íèndo omefiuo deS. Francifco, que
o fertiliza no grande eípaço , que o rega , leva
aquella cor , retratando em fi a verdura do arvoredo , que alli por ambas as margens o acompa;

nha.
sea
cobridor

rímeirodef,

e habita-

^5 Francifco dc Mcndoça Mar , aílim chamado HO fcculo , 6 na fua converfaò Francifco da

dor.

Soledade , hoje Clérigo do habito de S. Pedro
tendo paífado de Lisboa fua Pátria à Bahia, depois de alguma affiftencia, quenellafez, tocada
da Divina graça , fe refolveo a deixar o trafego do
Mundo , e bufcar o deferto mais remoto para
chorar as fuás culpas, e fazer por ellas penitencia. Com efte fanto impulfo , fem mais roupa
que huma túnica , que cobria muitos cilícios , e
mortificações corporaes,

com hum Santo

Cruci-.
fixo,

íf;l:
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fixo

5

e

huma Imagem

iír!"

fl

da Virgem Maria iviay

..

Deos, e Senhora NoíTa , luzeiro, e guia do verda
deiro , e melhor caminho da humana vida
, fahindo da Cidade , foy penetrando os Certoens e
naõ fatisfeito de algumas foledades, poftoque as
achaíTe acommodadas, porque lhe ellava
apare-

^ii.

\

j

lhado eíle prodigiofo domicilio
jornada , até que o defcobrio*
8

6

Entrado nelle , achou

,

continuou a

em huma

das Ca-

pei las collateraes para aparte

perfeito

Monte Calvário,

doEuangelhohum
com huma prodigiofa

CoIIoca aâ ffirtagens, que kvava.

abertura , tao proporcionada ao pé da Cruz
que
,
levava (cuja Imagem tem três palmos) que logo
alli

a collocou

e junto a ella o Simulacro da Vir-

,

gem Santiffima o qual

depois em vulto grande,
trouxe do povoado , por ca-

,

ricamente veftido ,
minho de duzentas legoas, hum devoto , infpirado
do Ceo para efta pia acçaõ, e foy collocado na
Capella mor em preciofo nicho, hoje fumptuofamente adornado ena outra coUateral fe poz
j

Imagem do

a

gloriofo Santo António.

Invocou do nome de Bom Jefus a Imagem de NoíTo Senhor, que levava, e a da Senho87

ra intitulou da Soledade,

que hoje também chamao da Lapa. Alguns annos depois, tendo o Arcebifpo D. Sebaftiao Monteiro da Vide ,
noticia
defte prodigio da natureza, e da
vida, que nella
fazia Francifco deMendoça, o
mandou chamar^
e informado de todas as circunftancias
do lugar ^
e do Eremita , enviou a elle hum
Vifitador , o qual
achou decentemente ornados os Altares com
as
as"

Ti titios

i cjtíe

íhés

'':,

'
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efmolas dos peregrinos, que já concorriaó àqíielle novo Santuário pelos muitos milagres , que à
Senhora obrava em todos quantos enfermos a
hiaõ alli bufcar. Erigio o Arcebifpo em Capella
a lapa , e ordenou de Sacerdote ao Padre Francifco da Soledade

,

a quem a encarregou.

Depois achando os homens tratantes íias
Minas do Sul traníito mais breve por aquella parte para a Bahia , abrirão caminho junto aquella
nova Igreja, onde fazem os feus votos , deixando
tao grandes efmolas de ouro , que com ellas vindo à Cidade o Padre Francifco da Soledade, fez
muitas peíTas de prata, e ricos ornamentos para
o Templo , que pela fua diligencia , e fervorofo
88

zelo , pelo concurfo , e ofFertas dos fieis eftá hoje
com grande aíTeyo , e culto venerado , fendo tal a
devoção em tc/dos os que o bufcaó, que vaó com
e reverencia a fazer as fuás
ou romarias i e de outra forte fe lhes

fumma humildade
iiovenas

,

,

prohibe a entrada.

fcir

HIS^

45?
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António Luiz Gonçalves da Camera Coutinho fuccedeo com o
poílo de Governador 5 e Capitão
Geral de mar e terra do Braííl

D. João de Lancaftro, cuja grande qualidade incuíca o feu Real appellido, que do fupremoThrono de Inglaterra entrou no augufto de Portugal
pela Senhora Rainha D. Filippa , Efpofa do Senhor
Rey D. João o I. tornando gloriofamente a fahir
no Senhor D. Jorge , Meftre de Santiago , e de
Aviz, filho natural do Senhor Rey D. João o II.
quinto avô de D. João de Lancaftro pela fua baronia 5 que fe deduz dos Sereniílimos Reys das
duas Monarchias. Servindo de tenros annos nas
guerras da reftauraçao do Reyno , fizera provas
de valor muy adulto , e fendo Capitão de Cavailos, fora

nal

com

o primeiro, que atacara
tanto esforço

,

como

a batalha

do Ca-

fortuna , e depois

occup^a o pofto de Meftre de Campo do Terço
da Armada, o de Governador, e Capitão Geral
do Reyno de Angola, e doBrafil, e o de General da Cavallaria do Alemtejo na próxima guer*
ra paíTada, em que osmayores Cabos fe offereciaó a fervir poftos, inferiores aos que já haviaõ

Mmm

occu«

ii

^&..

succede no Go^

loaó^deLneaftro/

,
,
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occupado 5 e ultimamente Capitão Geral do Reyno do Algarve, e doConfelho de Guerra.
Chegou no anno de mil e féis centos e no2
Annode i6^a,
venta e quatro à Bahia , e foy o Governador , que
exerceo mais dilatado tempo efte Governo geral depois de Mendo de Sá, e de Diogo Luiz de
Oliveira. As obras , e acções , que emprendeo
forao muy conformes ao talento , de que era doVarias obras do
tado. Vatias coufaS difpoz em ferviço delRey,
leu Jaboriofo cuidado,confeâuidascome do augmeHto de todas asProvmcias do Braíil,
coníèguindo vellas executadas com fucceíTos taó
fel ices 5 quanto erao acertadas as fuás reíbluçóes.
Aperfeiçoou no curfo do feu Governo os Fortes
de Santo António da barra , de S. Diogo , e de
Santa Maria 5 dandolhes melhor forma, e regula-

1t^ ••T-r»i

ridade.
:

li'

3

Mandou

edificar os

dous Caftellos da Ci-

dade íbbre as plataformas das duas portas delia,
a nova Cafa da Relação, a da Moeda, reedificar
a Cadea , e fazer outras muitas obras do adorno
e defenfa da Praça , e concorreo com o feu cuidado para fe acabar o Templo da Matriz , a que
naó bailava o poder do Metropolitano , fem o
auxilio da magnificência Real , exercida pelo ^elo
de D. Joa5 de Lancaftro , e mandou fundar por
ordem delRey no recôncavo da Bahia as três Villas de NoíTa Senhora do Rofario na Cachoeira
de NoíTa Senhora da Ajuda emjagoaripe, e de
S.

Francifco no

fitio

chamado Serzipe do Con-

de.

4

Experimentava

efte

Eftado , havia muito

tempo.

,,

1:C
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tempo 5

vários

^6%

damnos na moeda de

prata, fen-

do o primeiro o cerceamento, que nella continuamente fe achava, delido, pelo qual foraó punidas algumas peíToas , em que houveraõ indicios
de cúmplices , e a faltas de prova naó tiveraó todo
o caftígo , que mereciaó , a ferem convidos como
Reosí a efte mal fe deu o remédio com huma
ferrilha , com que fe mandarão circular as moe-

vano. preju^..,

^^^.''^'^'J,^^
^'''"'

porem era mais grave oprejuizo, que fe padecia no transporte, e fundição da mayor delias,
das;

que correndo por féis centos e quarenta que fao
,
duas patacas no Braíil , tinhaó de pezo fete centos e cincoenta , e fe logravaó muitos intereíTes
em as levar , ou remetter para o Reyno , onde
e entre as Nações Eftrangeiras confeguiaó aquelle

avanço.

Outras peíToas as mandavao converter em
5
baixellas para o feu ufo, e os ourives as fundiaó
para as fuás obras, fem attenderem huns, e outros ao imminente perigo , a que ficava expofta a
noíTa America

amoeda, que he
a fubftancia dos Impérios, pois fem ella faó cadaveres, vindo a faltar o trato, ecommercio, que
extinguindo-fe

,

fuftentaó as Monarchias.
I

bem

°j^

dl

le

.

prevenio

Mas

a efte

damno tam-

.

amum

reparo

*-^

,

mandando-íe
^^

precifo para fe receberem
fe

,

'

t'

,.
,
Remédios 5 qne

,
fe

, "^^ ^ppiica.aó co^n
pouco fruto,

moedas mayores correíFem pelo valor do pezo , de que fe feguia muito embaraço
pois havendo em muitas delias pelo cerceamento menos pezo dos fete centos e cincoenta era
,
itas

^m que

:'^\'

trazeremfe balanças,

pezaíTem , gaftando-fe muito efpaço de
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tempo para

fe contar

pouca quantia de dinhei-

ro.
Pede a Camera da
Bahia Cafa da moeda.

6

Attendendo a todos eftes inconvenientes o
vigilante Senado da Camera da Bahia, e ao damno, que ameaçava aefte Eftado, recorreo ao Sereniílimo Senhor Rey D. Pedro II. pedindolhe
foíTe fervido evitar o prejuizo deftes feus Dominios, e VaíTallos atempo, que ainda podeíTe remediarfe a ruina , e antes que fe acabaíTe de confumir a moeda

em que

,

mandando para

elia fe lavraíTe

provincial

noBraíil, a qual tiveíTe tanto

,

a

Bahia Cafa,

para correr fó

menos

valor intrin-

naõ achar conta
em a tranfportar , e fundir. Fizeraó-fe em Portugal muitas coníiiltas íbbre eíla matéria , e houveraó votos, que impugnavaó, com razoens po-

feco

,

liticas
EiRey
que'

lha con-

7

fe lhe

eíla graça.

,

Porcm ElRcy applicando toda

ba&e T«- attcnçaõ ao

Eftado%Tova'fór.

,,it,f

quanto baftaíTe para

a fua

Real

bem

dos feus VaíTallos, e à confervaça5 dcílc Eílado , lhe concedeo Cafa da moeda,
mandandolhes no anno de mil e féis centos e noventa e quatro Juiz, Enfayadores, e os mais Offíciaes, de que neceílita aquella fabrica, com todos os inílrumentos, e materiaes precifos para as
OfEcinas, e lavor da moeda e ordenou duraífe
i

tempo, que foífe neceíTario para reduzir a
nova forma toda a moeda , que havia nas Províncias do Braíil , às quaes mandou ordem para
que a remetteífem à Bahia , e que feita eíla dilifó o

encia

8

,

íè extinguiífe a Cafa.

Elegeo por Superintendente

Deí^
embar-

delia ao

,

1'

i

'

:;:!'
,
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fembargador Joaó da Rocha Pitta , dandolhe poder para difpor tudo a feu arbítrio por carta eP
,
crita no mefmo anno de mil e kis
centos e noventa e quatro , em que o honra com as formaes
palavras feguintes

'Por concorrerem na vojfa pefoa
todas ar qualidades necejfárias
, parafa'^r de vós a mayor
confança.

:

Era efteMiniftro natural de Pernambu-

co, das principaes Famílias daquella Província?
fora enviado por EiRey , fendo ainda
Príncipe

Regente , por Sindicante das Províncias do Sul
às mayores diligencias, que até aquelle
tempo fe
tínhaó oíFerecido naquella Regiaó , e com o poder mais amplo, que nella fe concedera a Miníftro

algum

-,

três

quelle ferviço

,

annos e
e

meyo

empregou naElRey o elegeo por Governafe

dor do Rio de Janeiro , cargo que nao exerceo
,
por fe ter recolhido para a Relação da Bahia.
9 Fezlhe a mercê de Confelheiro do feu Confelho Ultramarino?

mas naõ podendo oDefembargadorjoaó da Rocha Pitta paíTar ao Reyno pemuitos achaques , que padecia , lhe repreíentou efta impoíGbilidade, e que no lugar de Chanceller , queeftava de próximo vago, por
morte do
Defembargador Manoel de Muris Monteiro , o
poderia fervir com o mefmo zelo. Reconhecendo ElRey por jufta a caufa que lhe Impedia o
,
paíTar à Corte, foy confultado, e provido
no cargo de Chanceller da RelaçaÓ defte Eftado que
,
exerceo nove annos e meyo, até o de mil e fete
centos e dous , em que faleceo. Eftes
foraó os
los

feus defpachos

j

'

i

nas fuás virtudes he fofpeito

o

»:;

'

,'

1.
l'

'

'i
1

i

i'

1

Elege ao ChanseU
ler joâó da Rccha
p-.. por s...nn^

\\~

.
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'^'^^"'
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Author, por

fer feu

íobrinho, e herdeiro da fua

cafa.
F.brica-fe a cafa.

*

Fabiicoufe a Cafa da moeda, e ficou ennobrecendo grande porção de huma das quatro
faces da praça , na parte , que já declarámos na
I

O

defcripçao da Cidade.

Conferencias
'

fo-

''^''^'-

Dirpuzeraó-fe as OíEci-

nas 5 e fe aíTentaraó os engenhos para o feu lavor.
Havia5 fcito repctidas conferencias o Governa-

D. Joaõ de Lancaftro , o
Chanceller Superintendente João da Rocha Pitta

dor

e Capitão Geral

j

e Jofeph Ribeiro Rangel , Juiz da Moeda fobre os
géneros, forma, pezo, e valor intrinfeco, e ex-

trinfeco, que havia de ter, ouvindo peíToas in-

que foy fempre de muitas confequencias nos Impérios, e de
que coftumaó refultar nao poucas alterações nos
Povos porém difcutidos os pontos, e apurada^
as circunftancias para fe obviarem os prejuizos
e inconvenientes, fe mandou recolher a Cafa da
moeda toda a que fe achava na Bahia, muita prata em barras, e outra lavrada empeífas, e feitios
antigos , que feus donos quizeraò mandar defteiligentes

,

e praticas nefta matéria ,

;

e reduzir a dinheiro pela conveniência y
achavao no valor, pelo qual fe lhes pagava

fazer
-

Ajuft.-fe

ma,
lavor.

a

,

que
o marco.
fór-

e fe principia

o

Lavravaó-fc féis géneros de moedas de
p^,^,-^ j^^ fórma fcmclhantcs , e differcntcs no pezo, valor, e tamanho j de duas patacas , de huma,
demeya, de quatro vinteis , dedous, e de hum:
as de duas patacas tem de pezo cinco oitavas , e
1 1

vinte eoito grãos, valor, e cunho de féis centos
e qua-

,
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de pataca , duas oitavas e cin™
coenta gráos, valor, e cunho de trezentos e vinte reis as de meya pataca , huma oitava e vinte e
5

as

i

cinco grãos 5 valor, e cunho de cento e feíTenta
reis 5 as de quatro vinténs quarenta e oito grãos
,
e

meyo

cunho

e valor de oitenta reis j as de
dous vinténs, vinte e quatro grãos e hum quarto^
cunho, e valor de quarenta reis 5 e as de vintém

cunho

,

,

e valor de vinte reis

,

,

e pezo de doze

hum oitavo.
12 Tem eftas moedas de huma parte

grãos e

a Esfé-

(empreza do Senhor Rey D. Manoel ) no meyo
da Cruz da Ordem de Chrifto , de que foy Grão
Meftre e entre os claros dos braços da Cruz ef-

ra

Divifas, e

letrasi

ZJs^^é^^hZ^l
'

°"'" ^'"''

-,

tas palavras

SUB C^^IGN. NATA. STAB.

de
outra parte o Efcudo das Armas Reaes Portuguezasi no lado direito o cunho, no efquerdo humas flores, no alto entre a Coroa, e o Efcudo a
era , em que foraó lavradas , e pela roda da fua
eircunferencia as feguintes letras

D. G.

:

PETRUS. lE

PORT. REX. ET. BRÁS.

D.

13 Fizera6-fe também pela mefma ordem
moedas, meyas moedas, e quartos de ouro, do
I

1

,

que fe trazia da Cofta de. Africa , e do que fe coftumava colher de lavagem na Região de S. Paulo,
e de varias peíTas antigas de feitios inúteis, que
feus donos mandarão desfazer. As primeiras tem
de pezo duas oitavas e vinte grãos , com o valor, e cunho de quatro mil reisi as fegundas
, huma oitava , e dez grãos , com o valor , e cunho de
dous mil

iif

OUfOj
r ^«^^^^^-^v
lua forma , div

^^"^^^•

/j0f'

i

reis

5

as terceiras, e ultimas

Nnn

com o

cu-

nho.

>

é^66

AMERICA PORTUGUEZA.

nho 5 e

valor de mil reis

,

hum grãos. Tem dehuma
no lado
e

direito

em torno

e pezo de quarenta e
parte as Armas Reaesi

o cunho, no efquerdo

da circunferência

as letras

as flores,

PETRUS.

D. G. PORTUG. REX. da outra parte
huma Cruz fem lifonjas, rodeada de hum circulo
em forma de Cruz rematado com ellas , e pela

II.

circunferência as letras

Preço

,

pelo qual

MINUS. e os annos em que foraõ feitas.
Ncfta forma c com eíle valor intrinfe14
,

pagarão às partes

fe

os marcos de prata

,

DO-

ET. BRASÍLIA.

^'^

5

fc lavraraó as
w^xvj. ^^^^
^ cxtrinfcco
n
n

moedas de prata,
\

^

1

e ouro provinciaes noBraíil, fahindo nas de prata o marco lavrado em dinheiro a fete mil e féis
centos reis, e dando-fe às partes a razão de fete

e de ouro.

mil e quarenta reis 5 nas de ouro o marco feito
em moeda , a cento e doze mil e féis centos e quarenta reis , levando-o as partes pelo preço de cento e cinco mil e féis centos reis. Os quinhentos
e feíTenta reis , que ficavaõ de mais na prata , e
os fete mil e quarenta reis no ouro , eraó para a

Regimento fe lhes pagava , dimittindo de fi ElRey
do
a fenhoriagem , em beneficio dos feus VaíTallos

fabrica , e fallarios dos Officiaes , que pelo feu

por naó haver nelle tanta copia de prata,
nem terem ainda naquelle tempo abundado as
enchentes de ouro , que hoje inundao por todo
eíle Eílado , e fazem as fenhoriagens importan-

Brafil,

tiíTimas à fazenda Real.
cccede EiRev

«

Provindas de Pernambuco 5 e Kio de
"
Janeiro também Ca
fa

da moeda.

As Proviíicias do Rio de Janeiro , e de
Pemambuco Daó querendo arnlcar o ieu ouro,
15

1

1

l

•

Jl

da
prata, e dinheiro na ida, e volta das viagens
Bahi""5

PI!
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Bahia, nao fópelo perigo das tormentas do mar^
mas também pelo dos Piratas levantados 5 quê infeítavaó as coftas

do

Braíil ,

querendo obviar o

naufrágio, ou roubo, que podia acontecer, reprefentarao a ElRey , que por efcufar àquelles Po-

vos alguma ruina neftes juftos receyos que fe
,
deviaó prevenir, foíTe fervido concederliies Cafa
da moeda , para lá fe lavrarem.

6 Attendendo fua Mageftade ao jufto temor do prejuízo , que podiao experimentar àquel1

les

fubditos na remeíTa dos feus cabedaes à Bahia,

mandou, que fechada

nella a Cafa, paíTaíTem as

Rio de Janeiro, e depois a Pernambuco, ordenando ao Chanceller Superintenfuás fabricas ao

dente , mandaífe as inftrucçóes e ordens neceíTarias para fe governarem os Miniftroí, que haviaó
de fer Juizes Confervadores da Moeda naquellas
,

duas Províncias; o que executou depois de reduzidos a nova moeda provincial o dinheiro anti-

go , prata , e ouro , que houve para fe desfazer na
Bahia, e fe fechou a Cafa no anno de mil efeis
centos e noventa e oito , tendo laborado quatro.
1 7
PaíTou Jofeph Ribeiro Rangel Juiz da ^"^^^ « J-í^ àSx
,
Moeda , com todos os OíEciaes, engenhos, e mÇ~ ^^Sà^i^xo. ^^
trumentos da fabrica delia para o Rio de Janeiro, onde foy Juiz Confervador o Defembargador
Miguel de Sequeira Caftellobranco e lavrado o
dinheiro antigo, prata, e ouro, que naquella Província havia , para fe reduzir à nova forma , fe
;

tranfportaraó os OíEciaes

com

a fabrica à de Per-

nambuco ^ fendo Juiz Confervador da Cafa (que

Nnn

ii

«:,

M

:

,

4^8
A

Pernambuco

fayUoTMTnod^d^
Soufa
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HO Recífc ) o Ouvidor Geral , e Juiz
dc Soufa , quc foraEnfayador
na Bahia, e no Rio de Janeiro, por fe haver embarcado Jofeph Ribeiro Rangel da Praça do Rio

íc aíTeiitou

para Lisboa.
1 8

Todo o

dinheiro velho , prata

,

e ouro,

que pode desfazerfe em Pernambuco , fereduzio
à nova moeda , e todas as que fe lavrarão nas duas
referidas Províncias, tem amefma forma, pezo,
cunho, e valor das da Bahia, pondofelhes dehuma parte nas do Rio de Janeiro humR, e humP
nas de Pernambuco e concluído no Braíil efte lavor , fe fecharão nelle as Gafas da moeda , ate que
com os novos defcobrimentos das Minas de ouro do Sul , fe mandarão outra vez abrir no Rio
;

e na Bahia ,
Invento da

pol

vora.

Os
cauía.

ip

O

como em

feu lugar diremos.
invento da pólvora , ingrediente do

humano introduzio no Mundo o demónio por maó de hum

inferno, que para eftrago do género

eQragos, que

Fradc Tudcfco , no decimo quarto feculo, confiftindo defde entaô o mayor furor da guerra em
fogo material confícionado , e artificio fo, parecendo , que já nao reyna tanto nas campanhas
Marte, como Vulcano, pois ao tiro de hum canhão, e de hum mofquete, fariao pouca refiílencia
a clava de Hercules, e a efpada de Roldão, fez
precifo, queofalitre, de que ella fe

compõem,

o mandem conduzir de partes diftantes os Principes, que o naó tem nos feus Domínios.
20 Sendo informado o Sereniffimo Senhor
Rey D. Pedro , que no Braíil , e principalmente
no
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^6p
delle em

iioCertao da Bahia, fe achavaó minas
copia, e qualidade iguaes às de Afia, e a menos
culto 5 e dilação , do qual podia abundar toda a
fua Monarchia, encarregou ao Governador, e Capitão Geral D. João de Lancaftro , foíTe em peíToa dcSSX."°

í<

I

,

onde

fe affirmava

Â

^'

que as havia , e tZ^^Fo. ^'''
trazendo de Portugal efta commiííao, depois de
eftabelecida a Gafa da moeda, e de dar expediente a outros negócios do Eftado , fahio da Cida- p^rte da cidade
de da Bahia a efta importante diligencia , no anAnnode 1695,
no de mil e íeis centos e noventa e cinco.
àquella parte

1

,

aiwniít

Embarcou para a Villa da Cachoeira , vay por mar à
acompanhado de muita gente com todos osOf-S^pnnapla^^a >r2

1

,

íiciaes

da fabrica dofalitre, inílrumentos para o

tirar, e beneficiar, e

com peíToas

praticas

do

"''^''

ter-

reno, que havia de correr, noticiofas das minas,
que hia bufcar, fazendo com efta comitiva grandes gaftos, para cuja defpeza lhe mandou dar ElRey huma groíla ajuda de cufto. Do porto da-

caminhou ao Seminário de Belém,
íitio onde o efperava o comboy
que mandara
,
prevenir. Com pouca detença marchou ao Jacaré, edalli aS.Jpfeph das Tapororocas , de donde
foy a Mata , aos Tocos , à Pinda , ao Papagayo ao
Rio do Peixe , ao Tapicuru, (rio caudaloíò) à Serra doTehú , a outro Tapicuru , chamado Merín,
(também rio famofo , mas de menor corrente) e
paíTou a Serra da Jacobina, onde refez o comboy,
e continuando a marcha pelos campos daquella
quella Villa

,

'jn

i

Povoação, (hoje Villa) pelos de Terijô , e pelaVarnha Seca , chegou às minas do falitre , que chamaó de Joaó Martins,
•

"'j

:'i

.'
,

,

470
Acha minas de

fa-

litre.
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No referido

cavou , e colheo falítre mineral, e fazendo-fe as experiências, fe achou
fer bom na qualidade porem as minas mais permanentes, que abundantes. Nefte exame fe deteve D.Joaó de Lancaftro alguns dias, e depois
partio para outras , chamadas de Joaó Peixoto
22

íítio fe

j

;

e feitas as

mefmas

prios efFeitos
Sua qualidade,

e

importancia.

,

experiências , refultaraõ os pró-

achando

falitre igual

ao outro na

copia. Dalli partio para o Rio Pauai
n
que chamao dos Abreus em
qui a num íitio

bondadc , e na

'

-'

1

J

a

1

,

,

cujas minas fe

e da

Voltou o Governador para a Bah.a.

mefma

achou

falitre

qualidade

j

em mais

quantidade

ultimamente foy

a outras

minas , que fe dizem do Serrão , e do exame fe
colheo o mefmo effeito, e fe fez o próprio juizo.
Com cftas experiências, e noticias voltou D. joaó
^^ L^j^^^fl-j-^ p^j,^ ^ c^jade da Bahia, tcudo rodeado mais de cento e cincoenta legoas de terra , e
abrindo novos caminhos para atalhar mayores diftancias.

Torna
às

minas

fardos de

a

mandar

:

tiraó-fe

íalitre.

Nao perdeo D. João

de poderem fer úteis, e convenientes as referidas minas j
e depois de ter voltado para a Cidade , mandou tirar falitre , das que o tinhao em mais abundância,
ou fícavao menos apartadas diligencia, a que foy
por fua ordem o Coronel Pedro Barbofa Leal , e
23

a efperança

;

com

cuidado, e defpeza própria,
tirou algum falitre , que por vezes remetteo em
fardos de couro à Bahia porem vindo a conheaííiftindo nellas

;

cerfe, que pelos dilatados longes, pelas afperezas

dos caminhos, faltos de mantimentos para os que
os haviao de curfar, e conduzir o falitre, fahia

muy

,
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fazenda Real , e de immenfa fadiga
aos condudores, (naó fendo a copia capaz de re- ca^uÍETÍ ^r?n!
compenfar com ventagem a defpeza , nem ainda dcfiarde1'/4bride afatisfazer)fecoIheo o defengano da inutili-"''
dade delias , para fe naò fabricarem ; refoluçao
que foy fervido mandar ElRey, vendo o falitre,
que o Governador lhe enviou 5 e pelos avifos 5

que lhe

à

fez.

24

Governava a Província de Pernambuco
Caetano de Mello deCaftro, e fendo quaíi irremediável o damno , que aquelles moradores experimenta vaó dos negros dos Palmares 5 (cuja extin- Guerra
mares.
ção era empreza já reputada por tao difficil , que
muitos dos íèus anteceíTores no pofto a nao in-

dos Pai»

emprehendeo com valor , e a confeguio com fortuna. He precifo darmos noticia
tentarão) elle a

da condição

,

e principio daquelles inimigos

,

da

origem do Povo , ou Republica , que eftabeleceraó, das Leys com que fe governarão, e dos damnos 5 que pelo curfo de mais de feíTenta annos nos
fizer ao nas Villas do Porto do Calvo , das Alagoas, de S. Francifco do Penedo, e em todas as
luas Povoações , e deftrií5tos , e até em outros menos diílantes da Cidade de Olinda , Cabeça daquella Província, e dos males, que caufaraó aos
feus habitadores, fendo ainda mayores na execução, que no temor continuo, em que viviaó de
ferem inopinada , e repentinamente acometidos

com

'

frequentes affaltos, e perda das vidas, fa-

zendas , e lavouras.
2 5

Q^ndo

a Província

de Pernambuco eftava

X

"'

I

I:

'
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tava tyranmzada
Origem

daquella

Povoação de negros
fugitivost

ti

e poíTuida dos HoUandezes,

congregarão, e unirão quaíi quarenta negros
do Gentio de Guine, de vários Engenhos da Villa
do Porto do Calvo, diípondo fugirem aos Senhores, de quem eraó efcravos, naó por tyrannias,
que nelles experimentaíTem , mas por apetecerem
viver ifentos de qualquer dominio. Com fegredo
(entre eftaNaçaõ, e tanto numero de peíToas,
poucas vezes vifto) diípuzeraõ a fuga, e a executarão , levando comíigo algumas efcravas , efpofas , e concubinas , também cúmplices no deliòlo
da aufencia, muitas armas diíFerentes, humas, que
adquiriaó , e outras , que roubarão a feus donos na
íe

em que fugirão.

Forao rompendo o vaftiílimo Certao daquella Villa , que acharão defoccupado do Gentio, e fó aíliftido dos brutos, que
lhes íèrviraõ de alimento , e companhia , com
a qual íe julgarão ditofos , eftimando mais a liberdade entre as feras , que a fogeiçao entre os
homens.
26
Nos primeiros annos efte fogo , que íe
hia fuílentando em pequenas brazas, para depois
crefcer a grande incêndio, naó caufou damno puplico , mas fó o particular da perda dos efcravos,
que feus donos nao poderão defcobrir , por naó
faberem aparte em que fe alojavaó daquelles eí^
peíTos , e dilatados matos , onde ainda entaó os
occaííaó

,í

,

fugitivos fó attendiaó a fuftentarfe das caças
frutas fylveílres
delle mais

das

,

que

do terreno

inculto

,

,

e

e naó fahiaó

de algumas fazenplantas de mandioca , e

a levar a furto

menos apartadas

as

outras

,

,
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outras fementeiras, para

lavouras , tomando-as
íiftencia

Çao

j

,

e

porem

íèm

ella

,
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darem principio

com

às fuás

força , íè achavaó re-

íènao encontravaó oppoíi-

era já notório efte receptáculo por

todas aquellas partes , de donde o hiaó bufcar outros muitos negros , e alguns mulatos cúmplices
\
n
ii«
jij.p»
j
r
em delictos
domelticos, e públicos, rugmdo ao
'

'

ãigum
sambem

juntaôfeíhes
delinquentes
efcrayos,

caftigo dos Senhores 5 e dajuftiça, e os recebiao

os negros dos Palmares, pondo-os

no feu domí-

nio.

Crefcia o poder dos negros com eíles
foccorros dos fugitivos, que fe lhes hiaó juntando,

27

Guerra

fervi í

dos

'

:,'

eferavos

em Roma»

para fazerem aos Povos de Pernambuco os damnos , que experimentarão os de Roma na guerra íèrvil

,

quando juntando-fe poucos eferavos
e aggregando a

muitos homens facinorofos , caufaraó tantos eftragos na própria Cabeça daquella nobiliffima Republica. Além dos vay vr^iuzmâa,
e trataó de balear
filhos, que lhes nafciao, entendendo os negros, mais mulherss»
que para mayor propagação , e augmento do Povo, que fundavao , lhes erao precifas mais mulheres, tratarão de as haver fem ainduftria, com
que os Romanos as tomarão aos Sabinos , mas fá
com a força, entrando pelas fazendas, e cafas dos
moradores daquellas Villas , Povoações, edeftriílos , e levando negras , e mulatas do ferviço domeftico , e das lavouras. Roubavao aos Senhores Hoftilidades, que
fazem
delias os veftidos, roupas, e armas, que lhes achavaó, ameaçando violarlhes as mulheres, e filhas,
fe as naó remiaó a dinheiro , ou outras dadivas
que fe lhes oíFertavaó promptamente , defpregladiatores

,

íi

Ooo

zando

á

'

I
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,.

zando fempre os Portuguezes o cabedal pela honra, a qual lhes ficava intada a indultos damoeda,
e da nobreza que naõ deixavaõ de refpeitar nas
,

em quem

reconheciaô , tanto queficavaó aproveitados dos defpojos , que colhiaó , e
com elles voltavaó ricos para o Teu Paiz.
peíToas,

a

Augmentados com o tempo em numero

28

de gente, foraó penetrando mais os Certoens, e
defcobertos ampliílímos campos, os repartirão pelas Familias, que pondo-os em cultura, faziao mais
rica, e dilatada a fua jurifdicçaó j e

fem

a efpecu-

laçaó de Ariftoteles, e de Platão nas fuás

nem

Repu-

Leys promulgadas na de
Athenas por Sólon , na de Lacedemonia , ou
Sparta porLicurgo, na de Creta, ou Cândia por
Minos , e nas de Roma , Carthago , e Egypto por
Numa , Charonda , e Triímigiftro.
Formaô humaRe2^ Formaraó nos Palmarcs huma RcpubHca
publica
com feu
ttii
Príncipe eiedivo
rultica , c Icu moQo bcm ordenada. Elegiao por
mas por toda a
a
r-r
r -n
da.
leu Prmcipe , com o nome de Zombi ( que no leu
idioma vai omefmo , que diabo) hum dos feus
varoens mais juftos, e alentados e poílo que eCblicas efcritas

/^

/-«

.

-i

as

»

i

•

i

-'

3L

,

vi^

,

•

•

1

l

-^

/-»

5

durava por toda
ávida, e tinhao acceíTo a ella os negros, mulatos , e meftiços (ifto he, filhos de mulato, e negra)
de mais recto procedimento , de mayor valor , e
experiência , e naó fe conta , nem íè fabe , que
entre elles houveflem parcialidades por competências de merecimento, ou ambição de domínio, nem que mataíTem hum para enthronizar outro, concorrendo todos ao eleito com obedienta fuperioridade era eleâiiva , lhe

Uniaó , que tem
na faa obediência.

Cia

LIVRO OITAVO.
cia, e união. Poios,

em que

475

fefuftentaô os

Im-

périos.

3 o
miiicia

Tinhaó outros Magiftrados de

com

5

os

nomes das

juftiça

fuás terras.

,

e

Erao en-

tre elles delidos caftigados ioviolavelmente

com

pena de morte o homicidio , o adultério , e o roubo , porque o mefmo , que com os eftranhos lhes
era licito

,

fe lhes prohibia entre os naturaes.

Aos

Iníliruêm Leys»

que por vontade fe lhes hiao juntar,
concediaõ viverem em liberdade os que tomava5 por força , ficavao cativos , e podiaõ fer vendidos. Tinhaó também pena capital aquelles, que
havendo ido para o feu poder voluntários , inefcravos

,

5

tentaíTem tornar para feus Senhores.

Com menor

5^^^,^,;, aeiks

rigor caíligavaõ aos que fendo levados por força 5 tiveíTem o mefmo impulfo. Deftes feus Eftatutos, eLeys erao as ordenações, e volumes as

memorias, e tradições confervadas de pays
a filhos, vivendo já no tempo, em que lhe fizefuás

mos

a guerra os

fegundos , e terceiros netos dos
primeiros rebeldes , confervando-fe nefta forma
em temor, e apparente juftiça.

31

AndavaÕ como nas

femcobrirem mais , que as partes , que a modeftia manda occultar, excepto alguns principaes de ambos
fuás terras,

os fexos, que veftiaó as roupas, que roubavaó,
ou faziao de fazendas , e panos , que também
colhiao nas prezas , que executavao. De Cathoj icos nao confervavao já outros finaes que o da
,

Santiffima

Cruz

das, emefcladas

,

e algumas orações mal repeti-

com outras palavras,
Ooo ii

e

ceremonias

pórmaemq.ear.
^"'"^'
,'i''í

'li*

,hii

.,.,

j^^.^^^ ,,,5

Chfiflàos
COS.

íciímad-

,,
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nias por elles inventadas

-

íuperíliçoes da íua

,

Naçaò

5

ou introduzidas das
com que fenaó eraó

idolatras 5 por

coníervarem fombras de Chriftãosy
eraõ fcifmaticos, porque a falta dos Sacramentos,
e Miniftros da Igreja , que elles naó bufcavaó pela íua rebelião , e pela liberdade dos coftumes
em que viviaó, repugnantes aos preceitos da noffa Religião Catholica

5

osexciuhia do conforcio,

grémio , e numero dos fieis.
Confederações
2 2
moradores daquelles deftriótos
Al^utts
*^
que por temor
^
^
nhaó com
que
receoiao
, e íeeuos
damnos
temcrcm
por
,
^
guns moradores.
'\'
f
r
t'
rarem as luas caías, Jbamilias, e lavouras dos males 5 que os negros dos Palmares lhes caufavaó
tinliao com elles fecreta confederação , dandoIhes armas , pólvora , e balas , roupas , fazendas
de Europa , e regalos de Portugal , pelo ouro
prata , e dinheiro , que traziao do que roubavaó,
e alguns viveres , dos que nos íèus campos coIhiaõ , fem attençao às graviílimas penas , em que
incorriaó , porque o perigo prefente os fazia efcaftigaô
qucccr do caíllgo futuro e achando-fe em varias
tratos, fendo deícor ^'
bsnos.
devaças, que letiravao, culpados aeítecrmie alguns, epor elle punidos, fe nao efcarmentavao
os outros , que a todo o rifco confervavaò efte
,

"^

ti-

elles

,

,

\

í

v

fe

.

ai-

eftes

5

-^

i

trato occulto, e
as fuás cafas
tes, a

,

\

IJJfl'

em virtude

1

delle ficavaó feguras

e andavao os feus efcravos pelas par-

que os enviavao

com

os falvos condudtos,

que recebiao dos inimigos em certos íinaes , ou
figuras, que refpeitavaó os feus Capitães, e Soldados, para os deixarem paíTar livres.
calamidade, que padecia Pernambuco
3 3

A

com

LIVRO
com

efta oppreííao
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dos Palmares viaô , e
»>

iiaÓ

po

diaó remediar os Governadores daquella Provin-

fem terem para os expugnar, e extinguir o
poder, que requeria a empreza, já reputada por
grande pelas informações , que davaó alguns efcia

ao

pQdiao

áè

co^e rnadores com=
'"''''

'""^

'''"^'^°'°'

5

cravos 5 que fendo levados violentamente, viviao
forçados, e tiverao a fortuna de lhes efcapar, e
tornar afeusdonos. Encareciao o grande numero de gente , que tinhaó produzido , os valerofos guerreiros

com que

informação, que

que iifríogiSr''

achavaõ , a deftreza
com que jugavao todo o género de armas, a fortiílima muralha da fua circunvalaçaó , a abundância dos mantimentos, que colhiaój coufas, que
moftravaó poderem aquelles inimigos reíiftir huníi
,

largo aflèdio, efruftrar

mas

fe

oimpulfo das

noíTas ar-

e tudo conduzia a perder a efperança de
os expugnar , caufa, pela qual, o que obravao os
,

Governadores da Capitania, era fó dobrarem as
penas aos que os communicaíTem , e pôr em certos íitios algumas eftancias com gente que lhes
,
reíiftiíTe o traníito , oppoíiçao incompetente à
força do feu grande poder.
34 Porém o Governador Caetano de Mello o Governador
de Mello
de Caftro, julgando generofamente , que das mais Caetano
relolve
a fazcríhes
árduas emprezas fe colhem os applaufos mayores, ^"'"
tomou efta com tanto empenho , que veyo a darIhe gloriofo fim» Efcreveo ao Governador, e Ca- Dá conta ^o capitão Geral D. João de Lancaftro , dando! he con- mínda^^maích^r^
ta da fua determinação, e pedindolhe ordenafle dif^KuMas^Vii^
ao FauHfta Domingos Jorge, Meftre de Campo l;'^ '""''''''"
íe

dosPauiiftas, (affim

chamao commummente aos
hos

'"'''i'"JiÉNr'
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da Região de S. Paulo ) que com o feu Terque reíidia no Certao da Bahia , marchaílè

filhos

ço
-

y

para o Porto do Calvo , onde fe havia de juntar
o Exercito da gente, que determinava enviar de

Olinda, e do Recife, e das 'Ordenanças dasVillas mais prejudicadas 5 e menos diftantes dos Palmares. D. Joaó de Lancaftro , a quem fò agrada-

vaó os impulíbs grandes, lhe approvou efte , e ordenou ao Meílre de Campo Domingos Jorge , quea

com

mayor brevidade caminhaflè para aquella empreza ao Porto do Calvo
o que executou]
com muita preíleza, marchando com os feus ína

j

dios , Capitães , e Officiaes para aquella Villa.
o Pauiifta,
encaminha aos

Parte

e

ie

Palmares.

Do Piuhancô

O <
"^

.

.

onde tinha a fua eftancia,
r
toda a lua gente de guerra , que

caminiiou

com

feriaó mil

homens ,

,

i

\

e atraveíTando o Urubâ, quiz

de caminho dar primeiro vifta aos Palmares, por
reííftar a Fortificação dos inimigos, confeguir alguma facção , e ganhar a primeira gloria , fazendo
o ingreflb aquella guerra mas aconteceolhe o
contrario do que imaginava , porque alojando
nosGaranhús de fronte da Fortificação , ao terceiro dia da fua affiftencia, andando os feus Soldados divertidos em colher os frutos de hum ba-,

Recebe Jos negros

huma

rota

,

mor

rendo

muitos

ambas

as partes.

d(

nanai dos ncgros , fahio da fua Fortificação

hum

grande efquadraó delles , e acometendo aos Pauliftas , que fe ordenarão naquelle repente com a
melhor forma, que poderão, fe travou huma batalha , em que morrerão de ambas as partes mais
de quatro centas peífoas , ficando feridas outras
tantas e feria mayor oeftrago dos Pauliftas, fe
í

reconhe-

,

.|f!:i
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reconhecendo deíígual o feu partido ao numero
dos inimigos , fe naó foraó com muito valor , e
diípoíiçao retirando para o Porto do Calvo , onde acharão o Exercito , que o Governador tinha
enviado àquella Villa.
Confiava de três mil homens ^ que pode
36
juntar de Olinda , do Recife, das Villas, e Povoaçoes mais viíinhas , de muitas peíToas ricas
que voluntariamente quizeraó ir naquella expedição, impelidos do próprio valor, e da vingança , que eíperavaõ tomar daquelles inimigos pe-

Exerdro, que en-

í P^eSr"''"
juco.

damnos , que lhes haviaó caufado , e de algumas Companhias mais luzidas , que haviao nos

los

dous Terços de Infanteria paga de Pernambuco.
De todo o Exercito nomeou por Cabo . com o
poíto de Capitão mor, a Bernardo Vieira de Mello, que da fua fazenda dasPindobas conduzindo
muita gente armada , fe fora offerecer ao Governador para aquella campanha, e conquifta. Era

Cabo

do

noílô

^^''^^

homem

W\

nobre , e valerofo , experimentado na
guerra dos negros , havendo logrado algum tempo antes o feliz fucceíFo de hum choque , em
que degollou , e cativou hum grande troço delles

em huma
reprimir

das eftancias
as fuás

,

em

invafoens

5

que

eftivera

caufas

,

,

m

para

pelas quaes

Caetano de Mello oelegeo para governar aquella empreza.

homens das
Villas das Alagoas , de S. Francifco do Penedo
,
as Povoações de S. Miguel , e Alagoas do Norte,
debaixo da condufta do Sargento mor Sebaftiaõ
3

7

Juntara6-fe mil e quinhentos

socco™
te

das

pe'

d. gen.

Akgoas
5

S™ (TiL

e

,

do

oucras

^.

'

,
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Dias. Chegarão ao Porto do Calvo 5 onde eftava6 já promptos o feu Alcaide mor Chriftovaó

Lins de Vafconcellos , o Capitão mor Rodrigo de
Barros Pimentel 5 o Coronel da Nobreza Chriftovaó daRochaBarbofa, com todas as peíToas principaes, e Ordenanças daquella nobiliffima Villa,
e compofto o Exercito de toda efta Infanteria >
que chegava ao numero de féis mil homens , com
militar pompa , feftivo alvoroço , e todos os
mantimentos precifos para a continuação de hum

marcharão para os Palmares.
dos
Eftaô OS Palmares em altura de nove
3 8
ní graos do Nortc , no terreftre continente das Villas
do Porto Calvo , e das Alagoas , em quaíi igual
diftancia de ambas, porém mais próximos à prinome tiveraó depois, que os negros os
meira.
poíTulraõ pelas muitas palmeiras , que lhes plantarão. Comprehendia mais de huma legoa em
circuito a fua Povoação, cuja muralha era huma
eftacad^ de duas ordens de paos altos , lavrados
largo aíTedio

Defcripçaó

po^açaõ
gros

'dos

,

O

em

quatro faces, dos mais rijos, incorruptiveis
e groífos , que ha naquelles grandes matos , abundantiílimos de portentofos troncos. Tinha a circunvalaçaó três portas da mefma fortiíGma madeira ,

com

fuás plataformas

em cima

,

em
hum

todas

iguaes diftancias, e cada huma guardada por
dos feus Capitães de mayor fuppoíiçaò , e mais

de duzentos Soldados no tempo da paz , porém
nefta guerra gu$irnecidas todas do mayor poder
das fuás forças.

3^

Por

varias partes daquella circunferência
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da própria fabrica, e fortalePaço do feu Zombi era tofcamente fumpza.
tuofo na forma , e na extenfao as cafas dos parcia havia baluartes

O

;

ao feu

ticulares

modo

magnificas

,

e recolhiao

mais de vinte mil almas de ambos os fexos , as dez
mil de homens capazes de tomar armas. As que
jugavao 5 eraó de todos os géneros, aílírn de fogo,
como eípadas , alfanges , frechas , dardos , e outras arrojadiças. Havia dentro na fua Povoação obras da n.fure
za c do
na
j
r*
/Y»
11
cpdk
terreno.
de
uma eminência elevadiiiima
que
lhes
íervia
,
atálaya, e depois lhes foy voluntário precipicioj.
delia reííílavaó com longa vifta , por dilatados horizontes, muita parte dasVillas, e lugares de Pernambuco. Tinhao huma alagoa , que lhes dava
copiofo peixe, muitos ribeiros, e poços, a que
eh amao Cacimbas, de que tiravaó regaladas aguas.
Fora tinhao grandes culturas de pomares , e lavouras , e para as guardar , fizerao outras pequenas Povoações , chamadas Mocambos , em que afChega
íiíliaõ os íèus mais fieis , e veteranos Soldados.
Exercito.
40 Chegou o noíTo Exercito , e caminhando a desfrutar aquellas Quintas , ou fazendas , as
achou já fem frutos , nem legumes, porque os

h.

1

I

•

.

,

artificio

:ff«

f

'

tióílo

inimigos

,

com militar difcurfo, colherão todos os

y.

:

ii

i'

que eftavao fazonados, prevenindo-fe para o cerco , e deftruiraó os que no curfo delle podiaó
amadurecer , e fervir a noíTa sente e abandonani

do

os

Mocambos

dentro da circunvalaçao da fua muralha, unindo nella todo o
feu poder, com efperanças firmes de triunfar do
,

fe recolherão

noíFo, que tantos annos os tinha tolerado, eftan-

Ppp

do

ML

Forma j que toma.
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do

na pofle de nao ferem na fua fortificação

elles

acometidos.
41 Dividido o noíTo Exercito

em

varias ef-

poz na porta do mey o o Capitão mor
Bernardo Vieira de Mello, a do lado direito entancias , fe

carregou ao Meftre de Campo dos Pauliftas Domingos Jorge e a do efquerdo ao Sargento mor
Sebaftiaó Dias i os outros Cabos foy pondo em
5

por muitas partes delia fe
torno da muralha
puzeraõ efcadas , que levavao prevenidas mas
fobindo por ellas, erao logo rechaçados pelos inimigos 5 affim com armas de fogo , e frechas , difparadas dos baluartes , como de agua fervendo , e
brazas accezas, lançadas pela eftacada, de que recebiaó osnoíTos muitas mortes, e feridas, pagando-as no mefmo troco aos inimigos, que podiaõ
í

j

defcobrir por qualquer daquelles lugares , repetindolhes os aííaltos por todas as partes , para os
trazerem em tao continua fadiga , e defvelo , que

podeíTem enfraquecer o animo, e embaraçar

lhes

a diípofiçaó.

Continuando-fe por muitos dias os combates , fov faltando aos negros a pólvora, que nao
•/-/•!-'
n
J
pois
ío tuihao a que dos morafcr
muita
podu
,
dores feus confederados alcançarão , antes de fe

42

combate

incefTan-

temente por muitos
diasafomiicaçaó.

-,

lhes

-

.

mover

a guerra,

da qual nao tendo tao anti-

como

lhes era precifa, para reco-

cipada noticia,

lherem os mantimentos neceflarios a hum dilatado cerco , já nelles experimentavao também diminuição, mas nao na fua conftancia, que fe augmentava com a porfia do noíTo Exercito , fobre
o qual
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o qual diíparavao tantas nuvens de frechas, e tal
chuveiro de armas arrojadiças, que faziao parecer
efcufadas- as balas.

porém

A

todas reíiiíia a noffa gente?
havendo batido as muralhas, e portas in-

ceíTantemente

Reíiíléncia dos

fiê»

gros.

com

grande copia de fortiffimos
machados, e outros inftrumentos , fem efFeito algum, e com perda de muita gente, pedirão ao
Governador Caetano de Mello de Caftro foccorro de Soldados, e peças deartilheria, entenden-

do , que íem
tificaçao

43

ellas feria

impoílivel

romper

a for-

l|iiíif|*-|i ,!

dos inimigos.

A efte

que ficava

avifo reípondeo o

Governador,
convocando gente, edifpondo a car-

ruagem da artilheria para ir em peflba foccorellosi mas efta noticia naó fez ceflar nos comba-

Rer^ondeo o^o-

qu^feVe^faz^'
dindo foccorrOí

o noíTo Exercito , à cufta dos muitos perigos,
e difcommodos, que experimentava, anhelando
confeguir aquella empreza , que quanto mais difficil , lhe feria mais gloriofa, pofto que conhecia carecer de mayores forças , e ferem precifos
canhoens para bater a muralha. Fazia prevenções
de viveres , por fe lhe irem acabando os que
tes

trouxera, e jáerao as rações inferiores à neceílidade dos Infantes, dimittindo os Cabos as próprias aventajadas porções , que aos feus poílos
eraõ devidas , em beneficio dos feus Soldados.

44

Hiaó afrouxando
1

-

os negros , faltos já das
.

1

armas , que lançavao , e dos mantimentos , que
confumiaõ , naó podendo recorrer aos campos,
que eraõ os feus celleiros, para levarem os de que
mais ordinariamente fe fuílentavaõ ^ q fó k man-

Ppp

ii

tinhaõ

i
Vao afrouxanJo
negros por

t
talia

m^mm^mos.

as

da

,
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tinhaó na eíperança de que o noíTo Exercito nao
podia permanecer muito tempo no afledio , pela

diminuição da gente,

em

que

fe

achava, e pelos

difcommodos , que padecia , pouco coftumados
os homens, depois da guerra dosHoUandezes, a
reííftir às inclemências do tempo nas campanhas
além de lhes ficarem muy diftantes as conduções dos viveres, de que jáentendiaò, que experimentavao falta, difcurfos, em que fundavao a
fuppofiçaó de que fe lhes levantaria brevemente
o íitio porem logo o fucceíTo, que naó premeditarão , lhes moílrou o contrario do que prefumi.;

rao.

D^

ou atalaya viraõ
de gado mayor , e
roffo'EÍerdcr,'e íremfe cobrindo os campos
gro™°"^"''"'"nienor, de carros, e cargas de cavallos , que das
Villas do Penedo , das Alagoas ^ e da Povoação de
S. Miguel caminhavao aonoíTo Exercito em hum
grandiílimo comboy, que lhes chegava, de que
começarão a inferir os negros a nofTa períiftencia,
soccorro

de vi-

45

^^^

emincucia

,

e a fuaruina, e totalmente defanimados, fe empreg^vao mais no feu aíTombro , que na fua defenfa , quando o noflb Exercito com o foccorro
e de alguma gente

que os
acompanhava, fe punha a baterlhes as portas da
eftacada com novo alento , e tal fortuna , que à
força de machados, e braços lhe abrio o Sargento mor Sebaftiao Dias a qi^e lhe tocara , ao tempo que o Capitão mor Berhardo Vieira rompia a
em que eftava , de que fez avifo ao Meftre de
dos mantimentos

Campo

,

dos Pauliílas

,

,

que refidindo na outra
muito
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muito diftante , acudio com incrível prefteza a
íerlhe companheiro no perigo , e na gloria.
4^ Entrarão juntos , encontrando alguma
reííftencia nos negros, inferior a que prefumiraos
porque o feu Príncipe Zombí com os mais esforçados guerreiros , e leaes fubditos 5 querendo obviar o ficarem cativos da noíTa gente, e derprezando o morrerem ao noíTo ferro, fobiraó a ília
grande eminência , e voluntariamente fe defpe11
n
nnarao, e com aquelle género de morte moítrarao naó amar a vida na efcravidao , e naõ querer
1

-»

T

'

f'í:

Entra a noiTa getl*
te

na

fortificaçaõi

Derpenhaó-femuinegros da íua

tos

emmenoa.

perdella aos noíTos golpes.

Todos os outros, que ficarão vivos com
o grande numero de mulheres , e crianças , em

47

,

Rendemfe

os mais

"^"^ ^^^^•^^^"^"'*

prantos ínconfolaveis, e clamores exceííivos, fe
renderão. Muitos dias gaílou a noíFa gente em
difcorrer pela Povoação

defpojos pobres

,

onde acharão muitos

fendo o mais importante o das
ricas armas de todo o género, valerofamente exercidas, com grande pulimento, eaceyo tratadas.
Fizerao os Cabos logo no principio avifo ao Go- Cliega aoCover*
nador a nova dú
vernador Caetano de Mello de Caftro, a quem noííò vencimento*
os enviados acharão para partir no dia feguinte
com o grande foccorro , que tinha junto no Recife, em que levava dous mil homens, e kis peças de artilheria. Recebeo a nova com publicas
demonftrações, lançando de Palácio dinheiro ao
Povo, e fazendo depois Prociflaó folemne de acção de graças pofto que eftimara mais ter parte
na gloria da peleja , fim para que diípuzera o foccorro, que eftava para conduzir com a brevidade^
com que o foube juntar.
;

,

M

,,

48^
Levaõ-fe

os

ne-

gros ao Recife.

Gloria do Governador Caetano de

Mello

,

e feus

pregos.

em-
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For ao levados ao Recife os negros; etirando-fe deífes os quintos pertencentes a ElRey,
os mais ficarão tocando aos Cabos, e Soldados,
conforme as prezas, quefizeraò quando entrarão
na fua fortificação. Todos os que eraó capazes
de fugir, e fe rebellar, os traníjportaraó para as
outras Províncias do Braíil , e alguns fe remettera5 a Portugal. As mulheres , e crianças, pelo fexo, epela idade livres daquella fufpeita, ficarão
em Pernambuco.

48

Eíle fim ta6 útil,

4^

como

gloríofo teve a

que fizemos aos negros dos Palmares
devendo-fe nao fó o impulfo da empreza, mas
os meyos da execução , ao valor , e zelo , com que
Caetano de Mello de Caílro governour^ Província de Pernambuco , de cujo emprego por eíle
guerra

,

e outros ferviços obrados naEthiopia, fendo General dos rios de Sena , íahio com tantos créditos, eapplaufos, que lhe grangearaó o fuperior
lugar deVice-Rey da índia; cargo, que exerceo
com grandes acertos , deixando em todas as re-

huma

memoria.
Haviao ate o anno de mil e féis centos
5 o
Annode 1696.
e noventa e féis na Camera da Bahia Juizes OrdiJuizes Ordinários,
que até
tempo nários de vara vermelha, como nas outras Cameekj^iaó naB.ihia,
mas attendendo a
e nas outras Capita- ras das Províncias do Brafil
nias.
fer antigualha indecorofa a huma Cidade , Cabeça de todo o Eftado , que devia ter o predicamento dasmayores doReyno, em que ha Juizes
de Fora, e Corregedores das Comarcas, logrando já o Senado da Bahia por mercê do Sereniffimo
feridas partes

illuílre

efce

íe

;

iimo Senhor Rey D. Joaó IV.
vinte e dous de Março de mil e

em
féis

Provifaõ de
centos e qua-

renta e feis, os próprios privilégios , que o da Ci-

dade do Porto 5 que faó os meíiiios , que tem a
Camera de Lisboa , creou aMageftade do AuguA
tiiíimo Senhor Rey D. Pedro II. no anno de mil
e

fcis

centos e noventa e

féis

os referidos lugares^

novos

lugares neí

de Juizes de Fòraj
e'ou vidores dà Co^

la

enviando por Ouvidor da Comarca ( titulo , que
coftumao ternas terras dos Meftrados) ao Doutor
Belchior deSoufaVillasboas, e por Juiz de Fora
ao Doutor Jofeph da Cofta Corrêa , pelos quaes
dividío o OíHcio de Provedor dos defuntos , e auíentes, que andava em hum dosMiniftros da Relação e defde então ficarão fendo os Juizes de
Fora Provedores dos aufentes na Cidade , e os Ouvidores na Comarca.

m;.rca.

liiSíE,

5

5 1

Defde

tempo deixarão de fazeríe
eleições dos Officiaes do Senado

efte

I'

Nova forma áe

''"^°"*
por Pelouros as
da Camera da Bahia , remettendo-fe as pautas dos
Eleitores ao Defembargo do Paço , que fe faz na
Relação delia , e em cada hum anno as alimpa , e
efcolhe os Vereadores , e Procurador , que hao de
fervir nelle , que vao nomeando em Provifaõ
paííada em nome delRey. Os novos Miniftros,
Ouvidor da Comarca, e Juiz de Fora tiverao grande trabalho em eftabeíecer eftes lugares , e entre
íi nao poucas contendas fobre a jurifdicçaó, que
a cada hum pertencia pleitos , que fe ajuílaraõ^
tomando~fe conhecimento delles, e refolvendofe na Relação.
eftes dous Mmiftros fe concedeo acceiTo para os lugares da Relação daEahia^
j

A

'

tiradas

m

M^

/

,
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tiradas as fuás reíldencias, e pelo

mento

bom

procedi-

que tiveraó nas fuás occupaçoes , forao
premiados com a Toga deDefembargadores delia

j

5

porem nenhum dos

feus fucceífores logrou

ainda até o prefente efta promoçaÕ.
eS

Na

Cidadc de Olinda , Capital da ProPernambuTon víncia dc Pemambuco 5 c na de S. Sebaftiao, ptinejaneiro.^
cipal da do Rio de Janeiro 5 introduzio também
ElRey no mefmo anno o lugar de Juizes de Fura
aos de Ouvidores literários, que já nellas haviao,
e fe ficarão fazendo as eleições dos Officiaes da
Camera na forma dos da Bahia porém pela diftancia , que ha deftas àquellas Praças , foy concedida Provifao deSuaMageílade, para os Governadores delias em cada huma, com o Ouvidor, e
Juiz de Fora 5 limparem as pautas cada anno , e
efcolherem os Officiaes, que nelle hao de fervir,
pelo detrimento, e mora, que haviao de experimentar em fe enviarem ao Defembargo do Pa-

Juizes de Fora

b-

^2

;

ouvidores
ràrios

lite-

na odades de

ierzipe
raiba.

^

ço da Bahia. Nefte próprio tempo mandou crear
^^ ^ Cidadc dc S. Ghriftova6 , Cabeça da Provincia de Serzipe , Ouvidor da profiílaó literária
enviando a ella com efte lugar ao Doutor Diogo
Pacheco, como já tinha mandado crear o mefmo lugar na Provincia da Paraíba , pelo Doutor

Diogo Rangel Caftelbranco.
Depois crefcendo as Povoações de Pernambuco , e o numero dos feus habitadores, ficando alguns Povos muito diftantes da Cidade de
Olinda , que por efte motivo experimentavaó
grandes difcommodos em acudirem a ella com
5 3

as

,
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fupplicarao a fua Mageftade fofíe

fervido fazerlhes outra

Comarca , dividindo em

duas a jurifdicçao civil , e criminal defta Provincia.

A taó jufto

requerirnento attendendo o Se-

reniílimo Senhor Rey D. Pedro II. mandou crear
outra Comarca na forma , que pediaô aquelles

a
vide

Provinda

dá

cm duas^co-

i»íí:

marcas»

moradores, ordenando, que da nova foíTe Cabeça a Villa das Alagoas , e lhe foíTem íbgeitas para o Norte huma Povoação, chamada Alagoas do
Norte, e a Villa do Porto do Calvo; e ao Sul a
grande Povoação de S.Miguel, a Villa deS.Francifco do Penedo , e os feus dilatados deílridlos ^
elegendo primeiro Ouvidor ao Doutor Jofeph da

Cunha

Soares.

Eftes três Miniftros

em

lfl!

premio

do trabalho, com que crearaó os referidos lugares, e do bem, que nelles procederão, occuparaó
os da Relação da Bahia.

No

Collegio dos Padres da Companhia ^nno dei
^^97:
de íefus da Cidade da Bahia faleceo no anno de ,,
„
^«""fe <^o Padre
r
-rx
n
mil e leis centos e noventa e íete o Reverendií- Amónio v^ira,

54

tr-

,

,

1

íímo Padre António Vieira, benemérito filho daquella Sagrada Religião.
feu talento foy ainda
mayor, que o feu nome, com o qual voou por
todos os Emisferios a fama elevada pela fua penna. Foy em Portugal Pregador dos feus AuguftiffimosMonarchas, e da Sereniílima Rainha de
Suécia emRoma, cuja Sagrada Cúria o ouvio com
admiração , e lhe refpondera com o premio de
altas dignidades, fe a fua Religiofa modeftia o nao

O

Seu Elogio^

'0

Ji.

obrigara a fugir entre os Eftrangeiros das honras,
e lugares , de que já fe livrara entre os naturaes

Qqq

onde
ih

I

,
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onde achando na vida , e na pofteridade as ma-'
yof es eftiniaçóes , faó ainda inferiores as que tem
entre as outras Nações , andando os íèus efcritos
traduzidos , e venerados por todo o Mundo Catholico, com grande gloria do nome Portuguez.
Muitos annos fe duvidou da Regiaó , em
Duvida que hou5 5
To Mi^foEe- que nafcera , paíTando a contenda deíla incerteza
,

renx Pátria lua.

q^^^q Portugal

,

e O Braíil 5 c podcraõ appetecer a

fortuna de Pátria do Padre António Vieira todas
as Cidades do Mundo , como as de Grécia pleitearão o ferem Pátria de Homero

;

mas pela

iníig-

ne Corte de Lisboa fe declarou efta prerogativa,
e foy jufto 5 que produziíTe ao mais famofo Orador huma Cidade , que fundara o Capitão mais
eloquente porem nao deixou de ficar à da Bahia
direito refervado para outra acçaó , porque vindo a ella o Padre António Vieira muito menino,
pode litigar, fe deve tanto a Portugal pela felicidade do Orofcopo, em que nafceo, como ao
Braíil pela influencia do clima, em que fe creouj
fe teve nelle mais domínio a força do Planeta
que o poder da educação problema, ou ponto,
fobre que diíputaó muitos Authores , mais a favor da creaçao , que do nafcimento.
<6 Coufa di2;na de reparo he , que BernarReparo fobre »
i^.
V»
r
ti
rmortedosecretario cio Vieira Ra vai CO, natural daiiama
, Secretario
depoisdadefeuir- doEftado do Braíil , ta5 perito nefta occupacao,
^
»
"' J
maó e da tnelma
j
enfermidade.
como Icicnte Cm muitas r acuidades , irmao do
Padre António Vieira na natureza do fangue , e
na fubtileza do engenho , adoeceíTe ao mefmo
tempo , e do mefmo achaque , que feu irmaõ e
i

j

tfv

,

,

.

i

.

1

1

i

i

•

•

í

fazendo

,

"\,r
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fazendo a enfermidade os próprios termos ^ e
fympromas em ambos, morreflèm juntamente
o Padre António Vieira primeiro , e Bernardo
Vieira

hum

dia depois.

Se houveraõ nafcido os dous de

57

hum par-

o^pinioèns dePoA
fidonio

to, poderá

algum enganado Aftrologo feguir aer-ptres:
rada fantezia de Poílidonio, que attribue nos gémeos efta igualdade , por ferem concebidos, e nafeidos na própria conftellaçao de eftrellas ou al-

,

e

de Bi'

5

gum Medico

fpeculativo ientir

com Hipócrates,

que entende lhes nafcem eftes efFeitos da temperança dos corpos, femelhante em ambos, dadifpoíiçao corporal , em que fe achavao os pays
quando os gerarão , de fe haverem nutrido , e
creado

com

mas aguas

os próprios alimentos ,

ecom asmef-

porque fe nao daó nos dous irmãos
(nao fendo gémeos) tantas caufas intrinfecas , exi

;i^

ternas

,

f

e accidentaes para efta igualdade da natu-

reza, fenao foy, que para tal femelhança de effeitos baftou a íimpathia do amor.

358

Chegámos

tentofas

Minas do

aos defcobrimentos das porSul , que em riqueza , fecundi-

dade , e extençao , excedem às de Ofir , que tantas riquezas déraó a Salamao , e taó grande matéencarecimentos dos Efcritores. Gerou o
Sol nos embrioens da terra do Braíil a profufa
copia de ouro, que a natureza teve efcondida im-

ria aos

menfo tempo , para fahir com numerofos , e riquiffimos partos no fim do íeculo dezafete da
noíTâRedempçaó, e cincoenta eoito da creaçaõ
do Mundo , podendo fer mais antiga que a do
Qqqii
género

ma

,

j,.,^,^

j, ^,,, ,,

í^«s^-°>S"^'

4im

,
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género humano a deite preciofo metal, pois fendo operação do Príncipe dos Planetas , que Deos
creou no quarto dia , defde logo poderia (exiftindo o feu vigor nos feusadios) produzir os feus
efFeitos dous dias antes do fexto, em que o Senhor fez ao homem.
Quanto mais fe dilatou , tanto mais puro
59
pedras preciofas, que mais fe detém

As

fahio.

em madurar

fahem mais perfeitas as
demorao na producçaó dos

nas minas ,

arvores , que mais fe

j

frutos 5 os dao mais excellentes í e até a íuperior

de todas
as outras

Dcfcripçaó
e

alturas

as Esferas celeftes

tem mais tardo que

o feu movimento ,

,

a

que os Aftrologos

chamaó Trepidação.
6 O Eftaó as Minas do Ouro Preto, e do Morque
^-^
ro debaixo do trópico de Capricórnio em altura

delias,

em

eftaó.

t

l

•

•

l

•

•

1

l

,

de vinte e

três grãos e

meyo ,

e nella

humas para o Sul, e outras para o Norte, com mais, ou
mcuos altura. Para o Sul as do Rio das Mortes

diíferença ficaõ todas as Minas geraes

Seus nomes,

com pouca

que

em proporcionada

fantezia eftaò

5

em

vinte e

quatro grãos , até vinte e quatro e meyo entre
eftas , e as Minas geraes jazem algumas de menos
5

como

fao as de Itatiay a , Itabaraba,
e outros ribeiros, que por terem menos riqueza,

importância,

tem menos nome. Para o Norte

íicaó as

do

rio

das Velhas , Sabarabuífú , Caeté , Santa Barbara
Catafaltas.

6\

Por todo o mato, que entre ellas ha,
correm infinitos ribeiros de menor fama, e poderio

ficar pela

mefma

fantezia

em

vinte e dous

grãos

,
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meyo pouco mais ou menos. Mais

grãos e

nos

,

,

Norte do
ficaó

4^3

rio das Velhas eftaó as

em vinte
onde

e

hum

grãos e

ao

do Serrofrio , que

meyo

,

e quiçá

me-

achaó muitos ribeiros inferiores.
Ainda mais ao Norte eftao outras minas de pouco porte, chamadas Tocambira, que fícao em de5

íe

zoito, ou dezanove grãos

humas

e todos osefpaços de

5

achaó prenhes de ouro. Para o
Occidente ficao as minas de Pitanguí com muitos ribeiros , que derao muito ouro , e ainda o
a outras íe

eftao lançando.

Defcobrirao-fe no anno de mil e féis cen- Anno de
tos e noventa eoito as Minas geraes, as do Ouro

62

1

69^,

do Morro , as do Ourobueno , as de S.
Bartholomeo , Ribeirão do Carmo , Itâ Colomís
Preto 5

as

Itatiaya5ltabirâ, e outras annexas, e os campos,

em

que

fe fabricaó as Roças. Eftas já

nomeadas,
e outras muitas mais defcobrirao os Pauliftas. Alguns filhos do Reyno acharão ribeiros de menor
valor, entre os já defcobertos, e o ouro, que fe
tem colhido pelos montes ha poucos annos , deA
cobrirão os filhos de Portugal com os feus efcra-

seu defcof^ntrien^
'^'^'''^"'^

j^res/^"'
'Ir|':

vos.

^3
das

fiias

A

copia de ouro

veas, be infinita,

que as Minas lançaõ
e o numero das arrobas,
,

que delias fe tirão, quafi impoffivel faberfe para
poder computar fe mas he fem duvida o mayor^
que coftuma produzir a terra nas partes do Mundo , em que o Sol as cria. He o ouro de grandes
quilates , principalmente todo o que fe tira nas
Minas geraes, e algum de dentro do mato, que

a

Abundância

ò^^

^'""'^'' "^'^

uT'^'

\

tem

os rem qnikês
mnyores

,

e

mtno'

res.

l;'IJi;i!í'<ir

,
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vinte e três quilates , vinte e três e meyo^
vinte e três e três quartos , chegando algum a

tem

O

ouro do rio das Velhas os tem
vinte e quatro.
inferiores 5 e muito menos o do rio das Mortes,
porem geralmente nunca defcem de vinte e dous
quilates.
Grãos , e folheque delias tem

t»s ,

fahido, feus pezos,

^fãos , c folhctas que
6."^
Os ^
A.
nr
5

-,

_,

.

fao miimtos, e

i

Te

•

tem

muy diiierentes no pezo,

tirado,

C

'

..'

e reitio.

Entre os muitos , que vierao à Bahia, chegou hum
de cento e noventa e duas oitavas de pezo, e vifto ao longe , parecia huma mao fechada. Outros

de duzentas, e de trezentas, reprefentando varias formas , e figuras. Houve fama confiante
que fe achara hum de treze libras. Dos de pezos
menores de vinte até cem, fe achou mayor quanforma deftes grãos, e folhetas he diftidade.
ficil de explicarfe , porque huns faò tofcamente
outros faó
redondos , e a eftes chamaó grãos
chatos, com mais, ou menos comprimento, e fe
dizem folhetas alguns ha muy crefpos, e com
cracas, outros lifos, e no ouro menos groíTo ha
também a mefma forma, fendo hum muito meudo, outro redondo, como grãos de moniçao, algum lifo , como pevides de melaó , fem diíFerença,
e muito como lentilhas. Mas nao he geral o
acharfe fempre com eftas formas entre o ouro

A

;

i

commum. Nos

ribeiros mais ricos defte metal

naó acha ouro groíTo, e onde ha grandes folhetas, ha menos ouro, porque he de manchas, efe
naó cucontra geralmente.
6 s No principio do defcobrimento das Mife

MoJo com

que

pwí?;rdo7eu a:^cobnniento.

nas
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huma cova grande

quadrada 5 com mais, ou menos regularidade, a
que chamavaóCataj e tanto que chegavaô ahu«

mas pedras, como

feixos,

chamados Cafcalhos,

que eftaó aííentadas na piíTarra , as desfaziaó com
alabancas , como quem defmancha huma parede,
e botando-o com hum ferro de feitio de hum facho de bico, a que chamaõ Almocafre, em huma
bandeja de pao , de dous e meyo até três palmos
de boca , que das beiras vay eftreitando em forma pyramidal para o centro , a que chamao Batéa,
o levaó a agua , voltando nella a batéa para lançar as pedras fora

e tantas voltas lhe daó, até
que aniquilando aterra, e as pedras, fica o ouro
,

no fundo, ou centro da batéa, de donde obotaó
em huma bacia, e depois o enxugao no fogo para o guardar.

66 Qjjem tem poucos negros
em terras próprias, os manda faifcar

e naõ lavra

,

he apanhar pelos campos , ou montes ouro , do que cabe
aos que o vaó tirar. Hoje já fe naô ufa muito de
Catas , e fe tira ouro por muy diíFerente modo
,
porque metem aguas em cima dos montes cheos
de ouro, que ha naquelles Paizes, e cavando, ou
defmontando ( como lá fe diz ) a terra dentro da

mefma

,

ifto

agua, a leva de forte, que fica fomente

cafcalho,

em

que

o

o ouro , e efte o lavao com
a mefma agua em huma forma de canoas,
que fazem na piíTarra, e mechendo o cafcalho com o
almocafre, aonde a agua eftá continuamente cahindo , fe vay aniquilando o cafcalho porque a
,
eftá

a2:ua

Nova

fórttlà

com

que de prcíenM
,i,^

1@
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agua o leva , deixando o ouro. Outros carregao
os cafcalhos, e os botão em huma canoa de pao
aberta por diante, a que chamaóBolinete, e por
huma bica eftá continuamente cahindo agua , e
mechendo o cafcalho, ou terra, que fe lhe bota
onde eftá o ouro j vay diminuindo , e fahindo a
terra , ou cafcalho , e fica o ouro no fundo da camodo de tirar
noa 5 na parte onde cahe a agua.
ouro com aguas por cima dos montes em canoas
na piíTarra , e em bolinetes, foy invento dos filhos

O

de Portugal.
Artur de Sã en-

Governador do
Kio dejaneiro^ vay
taó

* ^"«'

Quando

^7

íe defcobriraô eftas

Minas , go-

yemava a Provincia do Rio de JJaneiro Artur de
Sá de Menezes , e convidado das riquezas , e
abundancias de ouro taõ fubido , foy a

ellas

mais

que como Governador , pois
nao exerceo ados do feu poder , e jurifdicçao naquellas partes , fazendo-fè companheiro daquelles de quem era fuperior , e fe recolheo para o feu
Governo, levando moftras, que o podiaõ enriquecer , pofto que da bondade do feu animo , e
do feu defintereífe fe pode prefumir, que foy a
ellas menos por cobiça , que pela informação , que
havia de dar a ElRey da qualidade das Minas , e
da forma, com que os feus defcobridores as la-

como

particular

,

vravaó.

Continuava o Governo geral D. João de
Lancaftro , quando chegou a Bahia a trifte noticia de huma das mais lamentáveis perdas , quetiverao Portugal , e oBrafil nofeculo das fuasmayores glorias. Nao ha na vida goftos , que dei-

68

Annoc3ei699.

Noticia laftimofa.

xem

,,
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tributários aos fentimentos

4^7
íiem vi-

,

da, que poíTa prometer durações no tempo.

fazaõ

5

Em

e fora delia colhe os feus frutos a morte*

Fragiíidaáe da

iri^

dá

Taó diftante lhe fica a elevação da foberania ^
como o profundo da humildade fempre he tyrannri
porém algumas vezes tem mais circunf;

,

de cruel. Tal fe moftrou no intempeftiVO5 e mortal golpe, com que ferio, e proftrou
a SereniíEma Senhora D. Maria Sofia Ifabela de
Neoburgo , Ínclita , e AuguíliíGma Rainha de
tâncias

Portugal.

6^

Faíeceo aos quatro de Agoíio do aníio
r
^
^
de mil e íeis centos ^e noventa e nove , havendo
nafcido em féis do próprio mez no de mil e féis
J

'í

'

centos e feíTenta e

€ de Reyno

1

I

féis

porque

,

com poucos de

d.

M.na

'^

sofia ifa

'''^'°'"'''ã^^

duração

de idade foraó
diminutos para a importância da íua vida, e doze de Império , breves para as felicidades da Monarchia. Contou em poucos luftros as prerogativas pelos dias, e as virtudes pelas horas naò íè
aufentou fem nos deixar firme a fucceíiao Real
e brilhante a Esfera Portugueza , com huma conA
tellaçao de muitas Eftrellas , que refplandecem
em o noíTo hemisfério , paíTando a coroarfe no
Empyrio, e deixando defcendencia digna de to*
das as Coroas da terra.
;

Mdrte Q2 Serem íí
linu Senhora Rainh;

trinta e três

Sea

Elogiííj

i
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Foy

filha

do Sereniííímo Príncipe

Filip-

pe Wilhelmo, Conde Eleitor Palatino , Duque de
Neoburgo, e de outros dilatadiíIimosEftados, e
Domínios, que poíFuirao feus altos Progenitores,
Potentados Soberanos em Alemanha. Era filho

m

Rrr-

A'iiíi

m^i

Súa fobe/ana

Ge-í

nealogica Paterna,,
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do SereniíTimo Príncipe Wolfango Wilhelmo^
Duque de Neoburgo , e da Sereniílima Princeza
D.Magdalena, filha de Wilhelmo Duque de Baviera, contando Sua Alteza Eleitoral nos feus Soberanos avôs Paternos 5 e Maternos , pelas linhas
Palatina, e Bavarica, muitos diademas , e Coroas
Ducaes , e Imperiaes , que fao as fontes da fobe-

rana Nobreza daquella nobiliffima Região, Pátria
de Heroes famofos , Principes grandes , e genero-

Monarchas.
Princeza D.
7 1 Teve por may digniílíma a
Ifabela Amélia Magdalena , filha do SereniíTimo
Principe Jorge Lantgrave de Haílía , por cujas
veas correo o fangue dos mayores Potentados , e
Soberanos de Alemanha, e pela Baronia Haffiatica o de Ludovico o Pacifico, que recufou a fuprema Dignidade Imperial, em que fora eleito,
e da Princeza D. Sofia Leonor de Saxonia , filha do
SereniíTimo João Jorge Duque de Saxonia, cujos
altos Afcendentes fe intitularão Reys nos primeiros feculos até o nono , em que foy o ultimo Rey
todo eíle compendio de
o grande Witikindo.
Monarchas condecorou a noíTa Auguíliílima Rainha na vida, e na poíleridade, e dandolhe Deos
em premio de innumeraveis virtudes mayor Império, a levou para fi, deixando na fua Monarchia
fos

Sua

aita

afcen-

dencia Materna,

^;1

>

li

A

a mais illuílre

mais
Annode

1700.

PaíTa para

oRev-

ía.ó^Frtní deo£

bem

memoria ,

e nos feus VaíTallos as

nafcidas lagrimas.

PaíTou aPortugal no anno de mil e fete
centos D. João Franco de Oliveira, que deixou a

72

Mitra Mctropolitana do

veira.

'.^4>

Brafil pela

Diocefana
de

,
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de Miranda. Era Clérigo do habito de S, Pedro
Bifpo de Angola, de donde foy promovido a eíla
Metropoli , que governou oito annos (defde o
de mil e féis centos e noventa e dous) com muito fervor

no

,

e grande independência.

Foy Franco

no animo, foccorrendo com tanta
como piedade , as ovelhas pobres do

apellido, e

grandeza

,

íeu Arcebifpado

j

todas achavao nelle abrigo

,

e

punindo as Tuas culpas com o próprio cuidado, com que acodia às fuás neceílidades. Fez hum governo plauíivel , e jufto , irmã- suas qualidades.
nando o rigor com o agrado de forma , que os
que recebiao delle os prémios, ou os caftigos, todos íicavao fatisfeitos tao poderofa he a Juftiça
quando fe tempera com a brandura por eftas
qualidades deixou tantas memorias, como faudades na Bahia.
73 No mefmo anno chegou a ella António Vem Amónio áe
de Saldanha por Capitão de Mar, e Guerra da nao ptf coníroa!;;!
Serea, para com o mefmo poílo na de noífaSe-çl''"''^'"'''"
nhora deBetancurt, que eftava noeftaleiro, navegar a Goa a juntarfe com Henrique Jaques de
Magalhaens, que hum anno antes tinha paífado
a índia por General de huma Armada, expedida à
reftauraçaó de Mombaça , Cidade na Ethiopia
em altura de três grãos ao Sul , que ganhámos no
Virreinado de D. Francifco de Almeida, e perdemos no de António Luiz , eftando já algum tempo antes do feu governo combatida , e íitiada a
noífa Fortaleza por aquelles Mouros que depois
,
a tomarão. Eftefoccorro, que podia conduziríe
Rrr ii
da
correcção

a

,

;

;

(

,
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'

lunta gente, offe-

fSsTde Jíií fe foi
mao muitas ^""P^"
nhiasa

da Bailia, tinha facilitado a ElRey o Governador D, João de Lancaftro , e aceitandolhe a propofiçaó 5 lhe ordenou , que o enviaíTe , e pofto
que D. João achaíTe mais diíEculdades na execução das que imaginara no arbitrio , a todas fuperou o feu zelo incançavel , e animo conftante.
74 Com O major fervor principiou a juntar gente, ofFerecendo-fe voluntárias muitas

foas, aííim das naturaes,

como de partes

peA

diverfas.

Grande numero deprezos, que feachavao com
delióbos 5 em que o exterminio podia fer o menor
caftigo

,

pedirão os enviaíTem naquella occaíiaó

querendo lograr nao fó o terem
eleição do lugar do feu degredo , mas o alcançarem a gloria , que todos hiao bufcar. Muitos Soldados luzidos dos dous Terços do Prefidio , anhelando occaíioens de moftrarem o feu valor , na5
quizerao perder efta^e rogarão a D. João de Lanpara a índia

,

caftro os enviaíTe naquelle foccorro.

De toda

ef-

formarão muitas Companhias , e a defpeza de duas fez o Senado da Camera da Bahia,
com a grandeza, eluzimento, com quecoftuma
concorrer para todas as acçóes do ferviço delRey,
e augmento da Monarchia; e com as que trazia
a nao Serea , de que vinha nomeado João da Maya
da Gama por Capitão de Mar , e Guerra para
acompanhar a nova nao naquelle foccorro, fefez
hum numero grande de Soldados, Cabos, eOfta gente fe

ficiaes.
Lança-fe a nao
Senhora de
Betancurt ao mar.

noíla

75

Lançou-fe do

dade ao mar, onde

eftaleiro a

nao

com felici-

fe Ihefizeraõ as obras,

que
lhe

i
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lhe faíravaõ para fua cabal perfeição, e fícõil
hum
dos mais fermofos baixeis que virão os mares
,

da America, e Afia. Trabalhava o Governador
nos apreftos de ambas, e da Infanteria, Cabos, e
Officiaes

com

taó generofo

animo , que fem attençaó à fua Real afcendencia, proveo a feu filho
D. Rodrigo de Lancaftro no pofto de fegundo
Capitão Tenente, de que fe efcufara naBahfa, por
naò querer paflar à índia António André que de
,
Lisboa viera provido nelíe. Fazia toda a prevenção dos mantimentos para a viagem , e de todos
os apreftos para a expedição, quando na
manhãa
de hum claro dia , por defattençao que houve
,

em huma falva, fe ateou o fogo em a naoSerea
com taó irremediável incêndio que fe nao po- nao

incêndio

em

Screa.

,

de extinguir, porque pegando logo nas amarras,
foy levando a nao para o meyo do golfo
,

lan-

çando- fe a nado alguns Marinheiros 3*^e Officiaes
náuticos, que nella^fe achavao.
q6 Andou vagando fobre as ondas por toda
a enfeada da Bahia, ardendo em chammas
aquelle marítimo tronco, ou Ethna
portátil , vomitando mcendios , nao fobre a terra , mas fobre os mares, e annunciando alguma fatalidade a
conjunção
de dous contraríos elementos. Affim permaneceo,
ate

que de todo

fe abrazou.

O

tempo nSf^r:^r.,

contra

defta perda caufou fentimento, nao

defmayo, a '^^T^t^l
D. João , que logo elegeo hum patacho
dein-""'""
vocação Santa Efcolaftica , o melhor que
havia
no porto da Bahia, então falto de
embarcações,
por haver partido a frota para Portugal
, muito
'

ances-

¥4

,
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antes de chegar a

ordem

para o foccorro de

Mombaça. Fizeraófelhe varias obras para a porem em fórma de nao de guerra, e capaz de artiIheria grofla, e da gente ,

com que

e entregue ao referido Capitão de
e Guerra João da Maya, que pela patente

guarnecida

,

Mar

5

que

trazia para fucceder a

António de Saldanha
fegunda embarcação

na Serea j lhe tocava efta
que fe prevenia.
77 Promptas as nãos, e
^

havia de fer

com

todas as coufas

huma tao larga viagem, fendo já
entrada a monção de partirem para a índia fe fizeraó à vela. Sahio a mayor com viílofa oftenfoberbamente os mares, e com
de^fS; taçao, cortando
na5 menor ufania a feguio a fegunda mas efta a
neceffarias para

,

chfaítí
da barra.

5

poucos paíTos, ou bordos, antes de montar a barra de Santo António , por força do fado , ou por
ma arrumação da nao , pendendo toda para hum
lado, fe deitou no mar, que entrandolhe, logo a
meteo apique, fem fe lhe poder valer de terra,
nem acodirlhe a outra nao, que hia já muy velejada , pofto que ainda pode ver de longe efte
efpedaculo , e com a pena delle profeguio a viagem. Da gente, que hia na que fe perdeo , fe lançou alguma ao mar, efcapando a nado com o feu
Capitão de Mar, e Guerra Joaò daMaya, porém
a mayor parte pereceo , fahindo muitos corpos
mortos pelas prayas, porque o repentino naufrágio, nao previfto , lhes nao dera tempo para prevenirem os meyos de fe falvarem. Foy efte objeíbo
laftimofo à Cidade , acontecendo quafi à vifta delia

efteeftrago.

Con-

LIVRO OITAVO.

503

Continuando a fua derrota a nao NoíTa Profegue a mo
Senhora de Betancurt com feliciíGma viagern , Kcun a^víageS
fem outro fufto , nem cuidado mais que o íentimento da perda da companheira , chegou aos
mares da índia porem nao podendo tomar a Naôpodetoniara
Cidade de Goa, navegou ao Norte, e furgio na de ?t%tJÍ°llll
Baçaim, em que invernou , e chegada a monçaó, L"jf/;í.^^^^^^^^
partio para a Cabeça do Eftado, onde achou ji^^^^í''^'defvanecida a empreza de Mombaça , aíGm por
íèr falecido o General Henrique Jaques de Magalhaens, como por outras caufas, que nao pertencem à noíTa Hiftoria mas fim o fim , que teve
a nofla nao , a qual alcançou também o infortúnio 5 de que a primeira defgraça da nao Serea fora prefagioi porque depois deeftar alguns mezes
furta na barra de Goa , admirada de huns Eflirangeiros 5 que a foraó ver , havendo defcuido em
lhe deixarem fechadas as portinholas , e fobrevindo a noite com huma tempeftade , que fez
dar à cofta algumas embarcações , entrandolhe as
ondas furiofas pelas portinholas abertas, a mete-

78

j

í

U

rão apique.

No

anno de mil e fete centos e hum che- Annode 1701*
gou a Bahia a nao da índia , trazendo ao Vice-Rey voita o vke-Rey
António Luiz Gonçalves da Camera Coutinho, irpda^BÍhífe
Almotacé mor do Reyno , que voltava de reger morre
aquelle Eftado , depois de haver governado o do

jp

nella»

ambos com tantos acertos , quantas erao
as virtudes , de que fe compunha o feu grande
talento, por muitos titulos admirável Vinha enfermo de achaques, naó fó próprios dos annos
mas

Brafil

,

m

(í
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mas

das fadigas

,

contrahidos

em

climas eílra-

nhos, e dilatadas navegações , os quaes fe agravarão nefta viagem , e chegou com mayor perigo
da vida , do que fe imaginava , porque o natural
vigor do feu alentado animo o teve ainda alguns

do leito.
Poufou em cafa do Governador , e Ca8o
pitão Geral D. Joaó de Lancaftro , que naó permittio foíTe para outra, que lhe tinha adereçada
hum dos mais obrigados amigos , que deixara na
Bahia , porque além do amor de D. j oaó 5 pelas razoens , com que fe tratavao de parentefco , e amizade, o pediao affim o primor , e correfpondencia de haver fido hofpede de António Luiz,
quando viera de governar o Reyno de Angola a
embarcarfe para Lisboa. Crefceo o mal , e naó
dias fora

1

aproveitando os remédios, entregou a vida ao inevitável golpe da morte , com os finaes , e ados
de Chriftaó , que fempre moftrara em todas as
Bahia , que lhe dera throno em oufuás acções.

A

tempo 5 lhe deu agora fepultura. Tao pouca
demora, e diftancia ha dozenich da vida ao ocFoy
coHegio^&aYes cafo da mortc, do dominio ao fepulchro
dacompanhia.
^^^ fuQiptuofa pompa fcpultado no CoUegio dos
Padres da Companhia de Jefus.
Era António Luiz Gonçalves da Came8 1
ra Coutinho por baronia da Familia de Camera, tao efclarecida, como dilatada, porque comprehende muitas Cafas do Reyno , grandes por
tro

!

Sérvio nas guerras

,

e

achou na reftauraçao da Cidade de Évora

,

e

Titulos
fe

,

e por Eftados.

em

j
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com empregos
Ajuftada a paz foy enviado ao Goocíaíioens

competentes.
,
verno de Pernambuco , e logo promovido ao da
Bahia j depois efcolhido para o fuperior lugar de

Vice-Rey da índia. Em todas eftas grandiílímas
occupações fó no ferviço Real, e no bem com-

mum

achava intereíTe. Foy em fummo 2:rao in- /^"i,^"^?^ ígÔS,
^
leu Elogio.
o
f^
dependente , ate em coulas minimas , em que naó
podiaó haver fombras de efcrupulo , nem que-^^
j

1

©

,

bras de capricho ,

ou de opinião , e de todos os
Governos fahiria ainda com mayores applaufos,,
fe a fua inteireza na6 peccara em feveridade.
No feguinte anno de mil e fete centos e Annode 1702;
82
dous fuccedeo o Arcebifpo D. Sebaíliao Montei- vem D.sebaftiaô
ro da Vide a D.Joaó Franco de Oliveira na Me- porAÍcebifpo
a'°'"" '' ^'^
tropoli, que largou, deixando a Oliveira o terreno à Vide, para que com ella foíTe o Braííl mais
propriamente Vinha do Senhor. Do muito que
floreceo, e frutificou em todo o feu Arcebifpado,
daremos mais larga noticia a feu tempo. Nefte
acabou o Governo de D. João deLancaftro, depois de o haver exercido com incançavel cuidado 5 e fervorofo zelo em grande ferviço delRey,
e muito augmento do Eftado por efpaço de mais
,

,;

ivie!

de oito annos.
Succedeo a D. João de Lancaftro no pof- succede no go83
to de Governador, e Capitão Geral do Brafil
D. T^yJ^tâ^l.

Rodrigo da Cofta

,

nobiliffima

rama do tronco

^'"^
Ccííiar

defte appellido , benemérito da Fama , e
grato à
Pátria , que já nas campanhas
y já no valimento

dos Reys teve Heroes dignos de

hum a
Sss

perduravel

w^^

.

,;i.-

j,;

,
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Tinha governado a Ilha da Madeira com taes acertos , que parecerão filhos de
annos mayores , fendo natureza na fua peíToa
que em outras fora experiência. Com
e aquillo 5
as mefmas virtudes governou o Braíil , e depois
a índia , fem haver neftes. dous grandes Eftados
vel memoria.

Suas virtudes
defintereíTe,

j

.

coufa poderofa a lifongearlhe a vontade , ou. a fazer pendor a inteireza da fua independência , tao
rigorofamente obfervada, que nenhum accidente a fez parecer

agrados,

menos auftera^ nem nos mefmos

com que

tratava os fubditos dos feus

Governos , nos quaes deixara fempre venerações,
e faudades.

84

Da Nova Colónia do Sacramento fez avi-

fo á t). Rodrigo dàCofta, no anno de mil e fete
Annodei/o^.^gj^^Qg e tres, Sebaftiaõ da Veiga Cabral , que tique
,
Governador
o

faz

Avifo

Nova

Colónia

da
,

do

cerco j que incsntavaó pôr os Caftelhanos àquella Praça,

nha o Governo daquella Praça, (em que fuccedera a D. Francifco Naper de Lancaftro ) que os
Hefpanhoes de Buenos Ayres juntavao hum numerofo Exercito , para irem brevemente íitiar a
noíTa Fortaleza, onde fe achava com muitas obras
imperfeitas, e

fem outras

precifas para a fua de-

fenfa , e lhe pedia foccorro de Soldados , e mantimentos com a prefteza , que requeria a viíinhança do perigo porque fe prevenia para hum
,

A

mefma noticia deu a D. Álvaro
largoxerco.
da Sylveira de Albuquerque, Governador do Rio

D.

Rodrigo

da

Coíla lhe tn via foccorro de Soldados 3
e mantiaiencos.

de Janeiro, íigoificandolhe a neceílidade, em que
fe achava do foccorro , que pedia.
85 D. Pvodrigo da Cofta , que naô carecia
de eftimulos para obrar acçóes próprias do feu

animo

,

,,
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animo, eda fua obrigação, mandou logo apreftar huma nao das mais capazes, que fe achavao
no porto da Bahia , intitulada NoíTa Senhora da
Annunciaçaó , e prevenir duas Companhias das
mais luzidas dos dous Terços de Infanteria do

:

t

,

reenchendo-as com Soldados efcolhidos, até completar o numero de duzentas praças
Preíidio

,

em ambas

além dos Cabos, eOíEciaes. Era Capitão de huma Luiz Tenório deMolina, que depois foy Sargento mor j e da outra Manoel de
Moura daCamera, que hia, como mais antigo,
por Capitão de Mar, e Guerra da nao. Nella mandou meter o Governador D. Rodrigo da Coíla
grande copia de baftimentos , e viveres aílim para a viagem, como para ofoccorro da Colónia,
e com incrivel brevidade fez pôr tudo prompto, e fahir a embarcação com grandes júbilos dos
Soldados , que partirão , e enveja dos que fica5

lifc

vaó.
8

^

Ao mefmo tempo

,

que a nao do noíTo

Ao

faí^íf

a floita

foccorrohia fahindo pela barra da Bahia , vinha ^^2" eL"":
entrando por ella outra das índias de Hefpanha , ^°''^ ^^ ^"^"

que correndo longa tormenta, e fazendo muita
agua , falta de mantimentos, aguada, e petrechos,
para profeguir a fua larga viagem , bufcava o noffo porto , para fe valer do noíTo auxilio com que
j

dividida

em

duas facções a America Caftelhana
huma caminhava ao noíFo damno , outra folieitava o noíTo amparo. Na5 faltarão peíToas de
fuppofiçao, que aconfelhaíTem ao Governador D.

Rodrigo da Coíla o fazer preza naquelle navio
Sssii

cuja

<
:

/'

I

;
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cuja riqueza poderia recompeníar a defpeza , que
fez o foccorro , e a ruina , que experimentaílè a
Procedimento geque com
,
dia tem D. Rodrigo
da Cofta.
erolo

Colónia.

Porém D. Rodrigo obrando
J

rt

A

heróica-

*

mente 5 moitr OU 5 que mandava caltigar aosatrerr^^
j
porque nos
neceliitados
aos
amparava
e
Vidos,
.

-i

j

ânimos generofos he tao fagrada a hoípitalidade,
que fe nao nega aos próprios inimigos.
Publicando graviílimas penas a qualquer
87
peíToa, quefoíTe aonavioHefpanhol, ou tiveíTe
com a fua gente trato algum , lhe concedeo faculdade 5 para mandar bufcar à terra por feus juftos preços tudo o que lhes foíTe precifo , aílim
de madeiras , e enxárcias para o concerto da em^
barcaçaó , como de mantimentos , refrefcos , e
aguada *para a viagem , nomeando peíToas notoriamente livres de fofpeita , para lhos miniftrarem 5 e fazendo-a brevemente dar avela comadpelagef°^s clbSTe "^^^^Ç^^ dos feus Cabos , e da fua gente,
da fua gente.
ncrofidade do Governador D. Rodrigo da Cofta
no procedimento , que com elles tivera , tanto
mais digno de aflbmbro , quanto menos lho mereciao com a guerra , que nos faziaó os feus naturaes na Nova Colónias accidente, de que nao
ti verão noticia antes de entrar na Bahia, ebafta-

podermos reputar como inimigos.
8 8
Com boa viagem chegou o noífo foccorT
J
r
^Q a barra do Rio de aneiro, onde o elperava o
^
V-.
J
que tuiha prevenido aquelle Governador em ou-

ra para os
Chegaonofiofoccom o do
R.o de Janeiro a

corro

Nova

Colónia,

T

-r»

1

•

^

tra

•

1 1

nao 5 e juntas , navegarão para

Chegando

a Nova Colónia.

do Governador
dos feus Cabos , e Sol-

a ella, foraó recebidos

Sebaftiaó da Veiga Cabral ,

dados,

'
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com

aquelle alvoroço,
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:

com que o temor

coftuma diminuir, repartido pela íòciedade de
muitos companheiros. Logo fe applicaraõ todos
fe

às faxinas, foíTos, e baluartes,

que já tinha mandado principiar Sebaftiaó da Veiga Cabral pelos
feus Soldados , e moradores e brevemente fe virão crefcer as fabricas de forte
que já tinhaó
,
mais que vencer os inimigos na expugnaçao da
iioífa Praça
porém naó deíiftiaõ da empreza , e
fó fe tinhaó demorado, por conduzirem mayor
Exercito , mais peças de artilheria , mais inftrumentos, para a expugnaçao, e conquifta da nolTa
í

i

Fortaleza.

As

8^

e centinellas, que Sebaftiaó Avjfo, que têm
daVeiga Cabral trazia pela campanha, lhe leva- 'ftrlat^^^^'
raÓ avifo de terem defcoberto o Exercito inimi- ^Ltigí """""

go , e que

efpias

,

achava já perto noticia , que caufou
vários eíFeitos nos ânimos de temor, e^de alento;
porém Sebaftiaó da Veiga, os Cabos, e Soldados
valerofos

fe

,

;

que tinha

,

í-

baftaraó a defterrar o re-

ceyo aos timidos moradores. Foy logo apparecendo formado o Exercito conftava de fete mil
Infantes , entre os quaes haviaó muitos Efquadroens deCavallaria, e peças groífas de boa artilheria, quejogavaó bailas de grande caUbrej o
trem , e bagagem eraó proporcionados aquelle
corpo. Trazia por Commandante ao Sargento
mor de Batalha Balthafar Garcia, fubal terno do
feu General, que naó quiz acharfe na
empreza.
3

'^

Com

^

">

militar

pompa

ao

,

fom de

r

Chegaõj

e fe aio-

bellicos, e fefti- H^a^âa

da noílá

.

..

vos inftrumentos alojarão a vifta da nofla Praça.

ISi

•

Imagi-

Fortaleza,

;

5
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Imaginavaó os inimigos, que lhes naõ
faria larga reíiftencia a nofla Fortaleza , porque
faltandolhe os foccorros, que tinha muy diftantes, e os mantimentos 5 que nao podia colher da
campanha, de que elles eftavao fenhores, ferenderiao brevemente. Porém vendo, que recolhidos os moradores , ardiao as cafas , que tinhao por
fora da muralha , as quaes mandara pôr fogo Sebaftiao da Veiga e que lançando a campanha duzentos e oitenta cavallos 5 efahindo do feu Exer-

po

j

cito alguns Soldados a utilizarfe delles, os acharão

entenderão fer a refoluçaó da noíTa
gente diver fa da que fuppunhao.

regetados

pI

,

Mandou o feu Commandante huma em-

baixada aSebaftiao da Veiga, a períiiadillo largaffe a Fortaleza, porque vinha a tomar poíTe delia
Repofta de Sebaf-

,

proteftando as mortes, que do contrario fe

haviao dc fcgulr em ambas as partes. Sebaftiaó
da Veiga reípondeo com o defafogo , e galanteria própria do feu valor , e natureza , trataíTe
aquelle negocio por obras , e nao por palavras
que o gofto, que recebia com avinda do Exercito , lho penlíonava a falta do General e em quan.;

to à perda das vidas , os Portuguezes nunca duvidarão perdellas contra os Caftelhanos í que as do
e todas corriaó por conta da confciencia de quem movia aquella injufta guerra.
p2 Foy o Exercito inimigo com os feus ata-

feu Exercito

,

ques chegando a nofla Fortaleza. Fizerao os feus
aproches com tenção de abrirem minas impulfo, que lhe prevenimos , fazendo contraminas, e
s

reparos

5
,
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reparos para lhas fruílrar. AíTentaraô a fua arti= Aç^cnt, ..
fuâf
Jheria a pezar dos tiros dos noííbs canlioens^
e^liJÍ^^oI^fiS^^

mQfquetes, que lhe matavaô muita gente porem
era tanta a daquelle Exercito que fe naó notava
,
aíalta^ nem o trabalho fe fuípendia. Concluídas brevemente as- fuás fortificações, e baterias
prixicipiàrao logo os aíTaltõs com tanto furor
como eftrondo 5 tendo a noíFa agente em arma,
km: defcançarem huma hora entre noite , eldia,
rebatendo-os, erechaçando-os com.incomparável
;

Erao

valor.

centas as peífoas , qtie fe achaVâo dentro da nofla Fortaleza , entre Soldados , e
féis

Numero
^'''°

-

áos nof.

-

'

moradores , que a ella fe recolherão , deixando as
Gafas da Povoação
mas fó quinhentas capazes
de pelejarem, epela fua conílancia xnenos fobrariaÔ a triunfar de tantos inirnigos, fe tiverao os
mantimentos, que baftaffem a íliftentar ornais
5

largo aílèdio.j

Ujo ,í>'^»vA

í

Eraó fucceííivas as baterias , repetidos os
aíTaltos por diverfas partes , e por todas , entre
denfas nuvens de Rimo , fó diftinguiao os olhos
relâmpagos do fogo, efó fentiaó' os ouvidos trovoens da artilheria. A conftancia dos ânimos
competia com a dureza das muralhas, e o eftrago era incentivo do valor. Porem com mayor
amno nos mimigos , em cuja multidão faziaô
melhor emprego os noflòs tiros , que na noífa

93

Fortaleza as fuás bailas. Com cento e cincoenta,
e duzentas a batia5 os mais dos dias e por con«
j

tinuas

erao

,

nem o perigo

m

•

já

taó defprezadas dos noífos

,

qu

o.

lhes dava eftimaçao.

Algu-

contínu.s-re

"""íc?

oi
^' '""^'^

r

i*

•*-l^'

,
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Algumas peíToas da noíTa gente matarão,
outras ferirão porém os ânimos todos entregues

^4

j

ao furor 5 nao davao lugar à laftima. Era taò reciproca da noíTa parte a bateria , e com tanta
difFerença na ventagem, que mais certas as pontarias dos noíTos moíquetes , e canhoens derriba-

rão os inimigos de forte, que parecia haverem
aberto os íèus ataques para fepultura dos feus
Soldados 5 mas nem à vifta do feu eftrago fe mo-

derava a fua conftancia.

No mar (para que efte elemento

nao deiçompetencianomar.
^^gg jg concorrcr à conftemaçao dos outros)
andava a luta igualmente enfurecida , e porfiada
entre as fuás, enoífas nãos, balandras, e fomacasí mas com varia fortuna de ambas as partes y
pofto que com mayor refoluçaó da noíTa. Algumas vezes as íeguimos até o feu porto de Buenos
Ayres, outras nos hiaõ ellas bufcar ao da Nova
Colónia 5 havendo algumas prezas , e perdas de
Com

1

a

própria

9$

embarcações fuás, e noíFas. Porém vendo os Caftelhanos, que pela fituaçaó da noíTa Praça , lhes era
precifo apertar também por mar o cerco , mandarão conduzir dos feus portos mais navios , a
que as noíTas embarcações nao podiaó refiftir , por
ferem então fó duas fomacas, que fe recolherão
ao abrigo da Fortaleza , defendidas da noífa arti-

!l

Iheria.
Apartaõ-fe os inillHI

I

ii

uíâ?

f e^ítemaó

renddia por /orne.

Duravao OS combates , e o cerco , e crefcia dc ambas as partes a porfia , porém já menos
yjgQj^ofa ua dos inimigos pclos muitos homens
que tinhaó perdido , mortos ao noflb ferro e

96

}

queren:%
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querendo dar algum defcanço aos vivos , fe retirarão da noíTa Fortaleza a tiro de canhão 5 deixando fem exercicio os ataques , e parando com
os aproches. Vendo o Governador , que fe havia5 retirado 5

is

'.1

mandou

arrazar, e desfazer todas
as fabricas, e machinas das fuás baterias, e for-

com

e diligencia , que em
poucas horas lhas desbaratarão os noíTos Soldatificações

tal

valor

,

Determinavaó os inimigos render a noíTa
Praça fópor fome, entendendo, que nos na5 podiaõ durar muitos dias os mantimentos e na5
fe enganavaõ , porque pela fua falta erao já taó
efcaílas as rações , que naõ podiaõ fuftentar as
vidas. Por efta caufa, pelos difcommodos , e trabalhos da guerra feachavaõ na Fortaleza (alemi
dos feridos) outros enfermos, cujo mal fe aggravava com a falta do neceíTario para os doentes
5
fazendo irremediável o perigo de todos.
Do aperto , e confternaçaó , em que fe Faz
5? 7
,_ Sebaíiiao
___^ da
_
via a noíTa gente por falta dos viveres , fez SecoSnadof g^S
^^''^^'
baftiaõ da Veiga Cabral avifo à Bahia , e ao Pvio
de Janeiro , fegurando , que os ânimos dos feus
Cabos, e Soldados naõ desfaleciaõ no perigo, e
dos.

;

'^^

fó receava podeíTe rendellos a neceffidade. Pedia
lhes mandaíTem foccorro com a brevidade, que

requeria o eftado ,

em

que

a Praça fe achava.

4

O

Wl

Governador , e Capitão G^ral D. Rodrigo da Coflouvandolhe a conftancia, valor, e difpofiçaõ
com que até aquelle tempo a tinha defendido , lhe
ordenou , que nos navios , que mandava ir do Rio
de Janeiro, embarcaíTe a gente, armas, peças de
ta

Ttt

artilhe-

W'\

,
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artilheria
Recebe
ecebe ordem,
que einbarcando a
gente , ponha fogo à
Fraca,

pQj.gj^

,

eiTi

e todas as coufas mais dignas de fe
íalvo , e deixaiido

em chammas

a For-

raleza, ferecolheíTe ao Rio de Janeiro.

Chegarão as nãos, e como nao levavao
outra refoluçao, conduziao tao poucos viveres
que a penas poderiaó bailar para a viagem e naó
vendo Sebaíliaõ da Veiga remédio algum a poder
fuftentar a Praça , depois de haver feito na fua
defenfa provas grandes de famofo Capitão , e terem os Cabos 5 e Soldados obrado em facções, e

^8

i

pelejas continuas, aétos de valor heróico, tratou

de feguir a ordem, que tivera do Governador , e
Capitão Geral D. Rodrigo da Cofta, Os inimigos
imaginando , que nas embarcações nos fora foccorro, com que podeíTemos continuar a refiftencia, as mandarão combater pelas fuás , de que reNovoconfliagm-fultou novo conflido naval de mais eftrondo,
Va/.

I

que

effeito,

porque retiradas

as

nãos contrarias,

ceifou a peleja.

Applicava Sebaftiaô da Veiga toda a diligencia na execução da ordem do Capitão Geral,
fazendo embarcar a artilheria, menos féis peças
de grande calibre , que deixou encravadas por

^^

de aparelhos para as tranfportar, e mandando meter nos navios naó fó o preciofo , juas tudo o que havia de coníideraçao na Praça, com as
Imagens, e coufas Sagradas, e todos os Soldados,
e moradores fe embarcou , deixando ateado na
Fortalcza hum terrivel incêndio , que os noífos
viaó do mar com ma^oa, e da campanha os con-

falta

fa^TeníefVpocm
foi^o á Fortaleza,

trarios

com

horror.

Sahirao
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10 ò Sahirao do porto da Colónia ^ e breve- cheg^ .o río d.
mente chegarão ao Rio de Janeiro como triun-^'"'''°'''^''''''
fantes , pois com ta5 pouco poder , e fem o preo fuftento ordinário , nao fó faltos de
regalos, mas até do neceíTario , padecendo já grandes fomes 5 e muitas enfermidades, reíiftirap confcifo para

iante

em

e valerofamente por mais de féis mezes
combates continuos a tanto numero de ini5

migos deftros , porfiados , e abundantes por efta,
rem fenhores do campo, e de todas as fuás producçoes , e ferem providos de Buenos Ayres inceflantemente, matandolhe a nofla gente a melhor do feu Exercito nosaíTaltos, que nosdavaõ,
e nas fortidas , que lhes faziamos. Os Soldados
de foccorro , que em duas Companhias tinhao hido da Bahia , vieraó com Sebaftiaó da Veiga Cabral 5 o qual delia fe embarcou para Lisboa , e nas
guerras próximas do Reyno com muitos créditos
occupou grandes poílos , juftamente confeguidos
do íeu merecimento.
I oI
Monarchia de Hefpanha , grande en- coníiem^çaá
de
tre as mayores de Europa, reípeitada nas mais
p'"'/"'^
f//g"j^^'
remotas do Mundo , e fó infeliz em na5 lograr

í'';:i

A

á primogenitura Real dos feus

Auguftos Monarchas, tantas vezes repetida, quantas mal lograda
nosPrincipes naturaes, que houveraó de tirar a
pertençaó daquella Coroa aos Eftrangeiros, ago-

namayor confternaçaó pelas enfermidades do feu Rey Carlos 11. que naó tinha defra fe achava

çendencia ,
to

5

nem

promettia duração. Era o direie oppofiçaõ entre a Auguftiffima Cafa de
Tttii

ma

^4
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Contendem as Ca^s deAuftna, e de

5 16
Auftria 5 c a CbriíliamíTima de França, incllnan^^^ç^ ^ ^^^^ \isxm2. dcftas Soberauas partes os Príncipes, Republicas, e Potencias de Europa pelos
intereíTes particulares , e públicos dos feus Efta-

dos 5 e das fuás Nações j e em quanto entretinha
Carlos a vida , (que eftava acabando por inftantes)
fó fe tratava entre os pertendentes , e os feus parciaes de ligas , e projedos , conforme a conve-

Ent.emMadnd
Fiiippe

coroar

VW!i

v.

e

fe faz

em Calteila.

hum ou

de todos.
I02 Ncftas difpofiçoes falcccndo logo ElCarlos II. tcvc formas para fe introduzir
j^^y
J
/-^^
ii
J
com mayor prefteza em Madrid (Corte daquelle
Império) o Duque de Anjii , filho fegundo do
niencia de cada

,

-a

a neceffidade

a-

i

•

i

Delfim , e neto do Chriftianillimo Luiz XIV.
Rey de França, e da Sereniffima D. Maria Therefa , Infante de Hefpanha , filha delRey Filippe IV. (pay de Carlos) e coroado com o nome de Filippe V. foy obedecido em Caftella:
poílo que muita parte dos Grandes , e dos Povos,
reconhecendo o direito do Sereniílimo Senhor
Senhor Emperador LeopolMuita parte dos Carlos III. filho do
huns defcoberta , e ou^;Sm^'arIosm! do I. feguiíTem a fuavoz,
tros occultamente , efperando , que paíTaíFe a HeCpanha, para lhe porem a Coroa como direito defcendente em grãos próximos , e repetidos das
AuguftiíTimas Cafas de Auftria , e Hefpanha.
103 Lograva Portugal as utilidades de huma
Variedacfe
g„e
que
rcfulta da neutral
Norte fe confu;t bella paz , quando as Nações do
dada nas Monar
chias.
miao com prolixas guerras, tomando muitos daquelles Principes por arbitro das fuás pertençóes,
e contendas ao Senhor Rey D. Pedro II. pela
,

neutrali-

\

neutralidade
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a indifFeren-

do procedimento neutral fempre condemnada,
mas nao fempre nociva 5 porque fe foy útil a muitos Monarchas nas contendas dos feus viíinhos
deciararfe por huma das partes , a outros foy pre-.
judicial naó fe confervarem neutraes*
104 Joaó deLabrit^Rey deNavarra, oex- Exempioâ
'^''''"°
perimentou nas guerras de Fernando V. Rey de
Hefpanha com Luiz Duodécimo Rey de França Jacobo o IV. Rey de Efcocia nas de Francifco I. de França com Henrique VIII. de Inglaterra Carlos Duque de Lorena nas de Luiz XIIL
de França com Fernando II. Emperador de Alemanha e o trazer de fora ellranhos he taô
perigoíb, que Ludovico Esforcia, por meter os
Francezes em Nápoles , perdeo Milaó. He notório o que aconteceo aos Emperadores Valente 5 e Honório, quando fe arrojarão a chamar aos
Godos aoslnglezes, quando fefíaraõ dosSaxones e aos de Babylonia , quando convidarão a
Saladino porém eraõ tantas as razoens , que faziaõ ao Senhor Rey Carlos III. connatural da na- o Senhor
ça

nãi

;

',

;

i

5

5

Rey

çaoLuíitana, quanto repetidas as afcendencias^SuTmçaóufe:
que tem do Real langue Portuguez ; pois ( deixando outros muitos grãos de parentefcos mais
remotos) quatro Sereniílimas Infantes de Portugal concorrerão com o feu Régio fangue para o
""'^

efplendor das Soberanas Cafas de Flandes, Auftria, eCaftèlla.

10 5
Joaõ

L

A

Senhora D. Ifabel , filha delRey D,
foy efpofa de Filippe III. Conde de FlandeS;^

M
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Duque de Borgonha, dos
-valerofo Duque Carlos o Bravo
des, e

quaes nafceo o

Senhora D.

a

:

Leonor , filha delRey D. Duarte, conforte do Em~
perador Federico III. Archiduque de Auftria, e
forao pays do Emperador Maximiliano I. a Senhora D. Ifabel , filha do Infante D. João , efpofa
delRey D. João II. de Caftella, dos quaes foy filha a Rainha D. Ifabel a Cathoiica e outra também D. Ifabel , filha delRey D. Manoel , e conforte de Carlos V. Emperador de Alemanha, e
Rey deHefpanha, de quem nafceo ElRey D, Filippe II. De^todas as quatro linhas , que fahem
;

defta Real circunferência , he centro o Senhor Rey

Carlos III. além de fer filho da Senhora Emperatriz D. Leonor Magdalena Therefa , irmaa da
noífa Sereniíííma Rainha a Senhora D. Maria Soíia
Nega õ Senhor
Rey D. Pedro a
rilippe V.

a conti-

nuâçaó da paz.

Ifabela de Neoburgo.

^^^

"^^^ concurfo dc caufas fazia tao pree dos íntereíTes das duas
^jj^^ ^ unia5 do amor ,
^
Auguftas Cafas Lufitana, e Auftriaca, que o Se-

nhor Rey D. Pedro , negando a Filippe V. a continuação da paz, que lhe pedia, (eftabelecida entre
as Coroas Portugueza, e Caítelhana) lhe declarou , e fez logo guerra , eíperando com Real jubilo,
fallos

ecom

geral applaufo de todos os feus Vaf-

ao Senhor

Rey

Carlos IIL para na defenfa

deHefpanha , empenhar
todas as forças da fua Monarchia , tendo pela
mayor gloria, e triunfo do feu poder, o dar au-

do

feu direito à fucceíTaó

xílios a

hum

impulfo foy

Príncipe tao Soberano
gei-al

em

;

e o

mefmo

todos os feus fubditos naturaes.
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como

moftraraó nos conflidos, e batalhas, fabendo reputar por próprias do feuRey,
as conveniências do Senhor Carlos III. dando por
ellas na campanha as vidas, e perdendo voluntariamente as fazendas nas hoftilidades , e deípezas da guerra*

107

Chegado o Serenillímo Senhor Rey

'

chegaEiReyCar^

Carlos IIL a Lisboa, fefoy a guerra enfurecen- paffí"aCaSf
do nas campanhas de Portugal , e Caftella 5 e na

mayor porfia de humas, e outras armas teve efte
Monarcha avifo de que o Principado de Catalunha o eíperava para feguir o feu partido , e lhe
dar obediência. Embarcouíe com pouco fequito
de nãos, fiando do feu valor todos os triunfos, e
chegou felizmente à Cidade de Barcelona, que
o acclamou por feu Conde, Príncipe de Catalunha , Rey de Aragão , e de todos os grandes Domínios daquella Coroa, que íe unira a dilatar o
circulo da de Caftella, pelo cafamento dosReys
Catholicos Fernando , e Ifabel.
108 Ao mefmo tempo o noíTo Exercito , e o Marquez âa
os da liga , governados pelo Excellentiffimo Mar- ífr^y d^eírpa:
'"" ^'^""^^
quez das Minas, feu Generaliílimo, penetrando
o mais interior de Heípanha, entrou em Madrid,
onde fez o Marquez em folemne ado, e publico
theatro acclamar por Rey ao Senhor Carlos IIL
'''''

tomando

em

feu

nome

pleito

homenagem a
de mayor fuppofi,

e

todos os Tribunaes , e peífoas
çao daquella opulentiílíma Corte,

com

repetidos

do Povo, e com os mefmos applaufos eftava ElRey Carlos em Çaragoça (Corte de Aragaó)
vivas

receben-

''i

,
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recebendo

as

homenagens

,

e a Coroa daquelle

Reyno.
o

Senhor Rey
Carlos i!L eleito
Emperador de

S

manha.

10^ Hía O furot marcial continuando em
cada huma das duas contrarias partes com grande esforço 5 e forte varia em ambas , humas vezes ganhando , outras perdendo , por fer a guerra Jano de dous roftos , e Protheo de muitas formas 5 emprego 5 em que mais, que em outro almoftra as fuás inconftancias a fortuna porque fendo por falecimento do Senhor Emperador

gum

-,

5

Jofeph 5 ElRey Carlos III. eleito Emperador , fexto do nome, paíTou de Catalunha a Alemanha.
iio Com a fua aufencia defmayados os
Hefpanhoes , que feguiaó o feu partido , (por lhes
faltar oefpirito, que os animava) foraó desfalecendo de forma, que pode apoderarfe ElRey Fiíippe V. de todos os Rey nos daquella Monarchia,
de que eftá de poíTe porem ficou a fua Coroa
fem as preciofas pedras dos ricos Dominios, que
tinha em Itália, porque os Reynos de Nápoles,
Sicilia, e o Eftado de Milão, que feguirao a voz
de Carlos , ficarão fempre na fua obediência
como no Mediterrâneo o Reyno de Sardenha
que deu ao Serenillimo Duque de Saboy a com ti5

tulo de Rey.
r De

todas as Pro-

moradores àsMiní.

n

Q ouro

das Miuas do Sul foy a pedra
iman da gcute do Brafil , e com tao vehemente
attracçaõ, que muita parte dos moradores das fuás
j

Capitanias (principalmente da Provincia da Bahia) correrão a bufcallo , levando os efcravos , que

occupavaó

em

lavouras

,

pofto que

menos

ricas

para

LIVRO OITAVO.
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pára a oftentaçaõ , mais neceíTarias para a vida,
fe
a ambição dos homens nao trocara quaíí
femprê
o mais útil pelo mais vaó. Da fua aufencia fe
foy
logo experimentando a falta na careftia

dos vi-

veres ^ e mantimentos por
5
tas as

haverem ficado defer-

fazendas 5 que osproduziaò,

comoHefpa-

nha experimentou , e ainda hoje fente com a
prata das fuás índias, pois por efte
intereíTe abandonando as Pátrias , e domicílios os feus naturaes,
deixarão defpovoada grande porção delia,
vendo-fe ainda hoje muitas Cidades ,Villas, e
luga-

fem o numero de gente e commercio que
,
em outro tempo tiverao , e muitas terras quafi
ermas, quando defe naõ lavrarem os campos,
e
de fe diminuir o negocio de outras mercadorias,
fe fegue o mayor prejuizo aos direitos,
e rendas
res

,

Reaes dos Principes , e Monarchas»

112

MasnaÓheeftefóodamno,quepa-

dece o Eraíil

i

outro

mayor mal

lhe ameaça a ul-

tirna ruina

, porque comprando as peífoas
, que
vao para as Minas do Sul, e outras, que
delias
vem a efte fim , por exceíFivos preços efcra vos do
gentio de Guiné , que fe conduzem da Cofta
de
Africa , e carecendo de muitos as fabricas
das canas, e dos Engenhos , fe foy diminuindo
a cultura do aíTucar deforma, que alguns
dos Senhores
deftas propriedades , nao tendo negros
com que

as beneficiar

grande valor

,

nem

poífes para os

comprar pelo

em

que eftao , as deixarão precifamente, efó asconfervaó alguns poderofos,
que
fe achaó com mayores cabedaes.

Vvv

Outros

D..no mayor;

SSt b
^''''

'^'^

"nua"

*^''"'''

'^

,

^Í2-
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forma que po-

113 Outros as continuaó na
com
dem, por dar fatisfaçaÓ, ou contemporizar
''

os íeus credores

experimentando

,

nelias

mais

para fuftentarfe, e'
trabalho, que utilidade , pois
outras,
pasarem humas dividas , vaõ contrahindo

fem efperanca de

fe

verem

já

mais defempenha-

impoffibilidade fer menos
dos, refultando da fua
fe cultivao
oftíumero das tarefas de canas, que
o dos pães de afnas fazendas , e muito inferior
Engenhos, fendo efta a
fucar, que fe obraó nos

mayor manufadlura,

e intereíTe

qual chegara a taó grande

do Braíil, com

nome, e opulência

°ro'ía°nda

V

SvÔ;"fBat

to-

do oEftado.
n
T,
Rey
Senhor
o
prejuízo
defte
114 Informado
D Pcdro , fov fervido mandar prohibir otranfi.

P

a

j:(j'

p„a a.M....

^

1

'

com tao
dosefcravos da Bahia para as Minas,
outras leys penaes
^^^^^^ ^^ -ig„3 ^ que fobre

os que fetomaífem naquella
fua Real Fazenexpedição , fe confifcaíTem para a
efta refoluçao
da, e para os delatores. Executou
Geral D. Rodrigo
Real o Governador , e Capitão
com a pontualidade, e zelo, com que íe

mandou, que todos

daCofta,

aquém
empregava na obediência do Monarcha,
governava.
fervia, e doEftado, que
Soldados aos
115 Enviou vários Cabos , e
jornada para as MiEo'^:|rta coftá lugares por donde fe faz a
'"
muitos comboys
Crdet'""'"'"
nas do Sul , os quaes tomarão
que importarão
de negros , e outros géneros ,
os
fommas à Fazenda Real , pofto que
groíTas

diligencia dos homais efcapavaÓ, naÓ fendo a
ou evitar os
mens menos poderofa para reparar ,
damiios
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damnos públicos, que

a fua induftria

tar os intereíTes particulares

í
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em

follici-^

porque meditando

em

todos os meyos das fuás conveniências , fruftao as diligencias dosfeusfuperiores, femreceyo
da perda , nem temor do caftigo.

116

Para os que os levavaó por mar, indo
daEahia para as Minas pelo Rio de Janeiro, ti-

Dirponçôes, evii
por mar.

gias

nha feito D. Rodrigo da Cofta grande prevenção^
mandando pôr efpias nas embarcações , que fe
apreftavao para aquella Praça , para as Villas de
Santos , S. Vicente , e para a do Efpirito Santo
^

ordenando foífem viíitadas na hora, em que partiaoí e pofto que por varias vezes fe colherão
muitos efcravos , de tal forma fouberao mal lograr efta difpoííçaó os intereífados que envian^
do-os primeiro para a Ilha de Itaparica, ou para
outras próximas à enfeada da Bahia,- a noite antes

de darem
cos

à vela as

e lanchas as

,

barra

embarcações,

em ligeiros

mandavaõ efperar ao

bar-

fahir

da

baldeandolhe naquelle lugar os efcravos.
Porém também efta induftria lhes prevenia o Governador, pondo em todos os navios, patachos,
e fumaças guardas , que até naó fahirem muitas
legoas além da barra, nao voltavao delias.
,

117

Pouco tempo durou

i

efta difpoíiçaõ,

Novidade

c ai»
ordem,

porque prevaleceo a fortuna das Minas a forte
Tprohiãik c
dos Engenhos, com a faculdade concedida para
rTmetdL ifv°em^^^
íe levarem os efcravos por mar, ou por terra , e

fc

''*

com

efta permifíàó crefceraó ainda

mais os preços delles com tanto afl ombro , como ambição
dos mefmos, que os trazem da Cofta de Africa;

Vvvii

porque

,
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porque pelo efcravo , que em outro tempo fe lhes
dava cincoenta , hoje pedem duzentos mil reis.
Efte exceflb fó pode achar remédio na grande
providencia y Real attençao , e paternal amor
com que o noíTo Augufto Monarcha o Sereniffimo Senhor Rey D. João V. procura o bem commum de todos os feus Vallallos 5 fendo fervido

>J

Remédio , que
códe haver no prejuízo

do

dos

cultores

aíTucar.

maudar arbitrar preço aos efcravos 5 com tal eco"Si_J
os que os manaao vir , ou
coníigao
nomia 5 que
^^ ^^^ bufcar Guiné 5 a utilidade competente ao
-'

*

3L

perigo 5 e trabalho da fua conducçao , e os cultores do aíTucar (o qual por efta caufa, e outros accidentes do tempo fe acha hoje em tanto abatimento) poíTaó ter mais aventajados lucros , de

que refultem à fua Real Fazenda mayores rendimentos.

'

t^-^M

HIS-

|

$2$

fiiíC

umm^l

HISTORIA

A M e"r C A
PORTUGUEZA.
I

,
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SUMMARIO.

.

Rodrigo da Cofia fuccede no
pofio de Governador , e CafttaÒ
2).

Geral do Brafil Luiz, Cefar de

^^^™^^ Menez.es

^

Morte

,

Alferes

mor

do Reynô.

do Sereniffimo Senhor

Rey T). Tedro 11. Seu Elogio. Entra no Domínio da
Monarchia o Augufiijjimo Senhor Rey D.
João V. que T)eos guarde. Celebra o Arcel

PO

n

^20

D. Sehajllao Monteiro da Vide na Ba-

bifpo

hia Synodo 'Diocefano para fazer ConjlituifÕes ao Àrcebifpado, Fem o Vice-Rey Cae),

tano de Mello âe Caflro de volta da índia ,
e peleja valerofamente com huma grande nao
de T^ iratas nos mares da Bahia.

Atiguflo

cajamento delRey com a Sereniffima Senhora Rainha T>. Marianna de Aujlria. Guer^

ra nos
tas

Tovos

das

e os Reynoes.

5

Minas

entre os Taulif-

Succede a

Luiz Cefar

Menezes no Governo geral 2). Lourenço
de Almada. Alterações da Trovincia de
"Pernambuco com guerra civil entre a Cide

,

dade de Olinda , e a Filia do Recife. Def
embarcao Francezes na cofia da Trovincaminhão por tercia do Rio de Janeiro
^a 5 tomaô a Cidade ^ e ficao prizioneiros
.5

Entrao no anno feguinte pela barra^
íornao a tomar a Cidade faqueaona e a
deiX ao por refgate de féis centos e dez mil

-nella.

,

,

cruzados.

Devaça

fobre o procedimento do

Governador do Rio de Janeiro
bos.

;>

Sentença contra os compHces.

e dos

Ca:

Fem por
fuccef-

\

5^7
fucceffor de 2). Lourenço de

de Vajconcellos âe Soufa.

Almada

"Pedro

Intenta ejiahele-

ordem Real a tmpofiçaÔ dos dez, por
cento* jlltera-fe barbara , e tumultuar iamente o Povo da Bahia* Commette alguns
excejjos. Sentenceao-fe os Cabeças da Joblevafao. Extingue ElRey o lugar de Juiz»
do Povo 5 à injlancia do Senado da Camecer por

ta.

:3í
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OR

.JtSa

D. Rodrigo da Annodei7ô r
Cofta chegou à Bahia no anno de
fucceíTor de

mil efete centos e cinco, com o
mefmo cargo de Governador , e
Capitão Geral do Braíil , Luiz Cefar de Menezes,
Alferes mor doReyno, que dos feus heróicos afcendentes herdara o merecimento, o valor, e o
appellido de Cefar, confirmado por novas accóes
gloriofas em Vafco Fernandes, feu famofo progenitor , cujos defcendentes forao metendo na
fua illuílrillima Cafa por unioens de cafamentos

o fangue de outras
Caftella

,

efclarecidas de Portugal , e
da fuperior esfera de huma , e" outra

Monarchia. Tinha governado a Provincia do
Rio de Janeiro , e o Reyno de Angola com muitos acertos , e na próxima guerra occupara
com
grande reputação o lugar de Governador de Évora , fegunda Cidade do Império Lufitano
, de donde viera a governar oEftado do Brafil. Forao as
fuás acertadas difpoíiçoes próprias do
feu talento admirável , fendo o feu Governo
tao plauíivel , como o feu agrado
que lhe grangeou no
,

mayor amor
2

a

mayor

obediência.

Lograva o Braíí no feu Governo o mayor
1

Xxx

conten-

|í:,.i-'.í

V
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contentamento , quando inopinadamente a inconftancia da fortuna o transformou no mais
amargo pranto , com a noticia infaufta da femmortc do noífo Augufto MonarMorte do Sere- p^Q lamcntavcl
fuccedida aosnoD^Sr?iL°'^'^ cha o Senhor Rey D. Pedro II..
ve do mez de Dezembro do anno de mil e fete
centos e féis. Trinta e oito , que fe contarão de
;

'

amor, e de obediência noRey, enaMonarchia,
tinhaó feito tao firme união , que fe nao pode
romper fem reciproco eftrago , porque na perda
daquella Real vida fahirao dos fieis peitos dos
feus naturaes Vaííallos os corações, e os alentos
derretidos, e êxhalados

em

copio fas lagrimas,

clamores inconfolaveis.

fe
«^

OCeo

o tinha deftinado para dominar ô
Lufitano Império e alíim de dous Sereniííimo^
irmãos , que lhe precederão em o nafcimentcíí^^j
hum lhe deixou anticipadamente o Sceptro, e outro o empunhou para lho entregar. Foy tao zelofo da extenfao da noffa Santa Fé Gatholica , que
pelas mais remotas porções do Mundo, a que fe
^ftende o dominio Portuguez , mandava repe^
3

i

;

Seu Elogio.

tidos Miffionarios

,

com

grandes defpezas da fuá

Fazenda , encarregando aos Bifpos , e Metropolitano so augmento da Chriílandade, a extincçao do Paganifmo, e da Idolatria. Era arrojado
nos exercicios de Cavalheiro, reportado nas acções de Príncipe, de tal forma, que moílrava ter
duas propenfóes diverfas, huma de homem, ou-

-Real

de Rey.
4 Determinava os negócios

tra
"

-

communs , e particula-

,
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da Monarchia com taó prudente attença5 , que parecendo indifFerença a demora das
refoluçoes , depois moftravaó os fucceíTos que
ticulares

,

fora providencia.

Plauíível

com

refpeito

,

afFa-

com

yel

fem

foberania , generofo fem afFedaçao, pio
hypocrefia 5 e por outras exceíTivas virtudes

auguítas

e moraes

entre os mayores Monarchás, eHeroes, lhe levantou eftatuas a Fama no
5

,

Templo da memoria, e
dos

a faudade nos corações

íiibditos lhe erigio altares.

Para enxugar

lagrimas de tanta perda
deixou o melhor fucceíTor , que podia ficar à
5

as

Monarchia, no Auguftiílimo Senhor Rey
D. João
V. queDeos muitos annos guarde, dotado de tantos, e taó Reaes attributos,

que para narrarmos
os fucceílbs da noíTa Portugueza America debaixo dofeu dominio, houvéramos de principiar
agora de novo a Hiftoria com locução mais .elegante, e mayores rafgos dapenna, fe afucceíTao
dos tempos, e a ordem dos fados nos na5 precifara a reduzir a eíles

dous últimos livros a matéria , de que poderamos compor todo o volume } e feriao as fuás heróicas acçóes todo o emprego do noííb aílumpto, fe a rutilante esfera das
fuás virtudes poderá fer calculada de humano aftrolabio,

ou

incomparáveis prerogativas
permittiraõ contarfe por outro numero que o
,
das Eílrellas. Mas na impoíTibilidade de compendiallas, fó de duas faremos precifa memoria pelo
,
grande exemplo, que delias refulta aos Monaras fuás

chas poderofos

,

e Chriftaos, as quaes faó

Xxx

ii

o

fin-

guiar

,
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guiar Religiofo culto, que rende à noíTa Igreja
Catholica ^ e a magnifica generoíidade , que no

feu Real aninio achaó tanto os naturaes,

como

os eftranhos.

6

Exemplos na
ta Gentilidade.

cul-

He

a Religião a

mayor prerogativa dos

mortaes , a mais firme columna das Monarchias.
Os Gentios, poílo que errarão tanto no emprego da verdadeira Fé, íè empenharão de forma no
culto da cega Idolatria, que nenhuma coufa antepunhaó à adoração das fuás Deidades. Os thefouros, queEneasfalvou daabrazadaTroya, forao os Deofes Penates, que levou a Itália. Numa
à Deofa Egeria fez Protedora do Reyno de Roma Licurgo debaixo do patrocínio de Apollo
deu Leys aos Lacedemonios Minos a Creta no
auxilio de Júpiter: Sólon a Athenas no favor de
Minerva, e a Egypto Trifmegifto nafombra de
Mercúrio.
7 Os Confules , e Senadores Romanos na5
entravaó à conferencia dos negócios , fem primeiro incenfar os ídolos. Os Gregos attribuhiaõ as
fuás fortunas à grande Religião de Alexandre
como os Carthaginezes as fuás defgraças à pouca
fe deAnnibal, efte taoprejuro, que faltava quafi fempre aos juramentos , que fazia pelos feus
Deofes, e aquelle tao pio, que ate aoDeos, que
tinha por eftranho , rendia adorações, como moftrou , tomando o Reyno de Judea , pois vendo
diante de fi com as v^eftes Pontificaes o Pontifíce
Jado , fe lhe proftrou por terra , e moftrandolhe
os Judeos a Profecia de Daniel , em que fe lhe
promet:

\
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promettiá o domínio do
tributos

os

5

e facrificou a

mefmos Gentios ,

Mundo

,
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3

os livrou dos

Deos no Templo. Entre

que negarão a
immortalidade da alma, diíTeraó, que era a Re-

ligião

huma mentira

ate aquelles

,

neCeíTaria, e útil ao

bom

go-

verno das Republicas 3 e à confervaçaó dos Im*
perios*
8

A gèneroíidade he ó íegundo attributo nos

Principes.

Nenhum pode

fenaó for

liberal.

Louvor da

liíerà-

gloriar fe de ferHeroe, ôsVand^HÍoer

Emprendeo Hercules

emprezas, e fadigas, para

ter

as fuás

mais que ofFertar

a Eurifteo, já nos fogofos cavallos, que

tomou

emThracia a ElRey Diomedes , jánasmaçaas de
ouro 5 que foy colher nos Jardins das Flefperides.
A liberalidade deu mayor nome a Alexandre, quê
o valor mais fama adquiria, quando dava Cidades, que quando conquiftava Impérios. A grandeza, que ufou còrn as filhas, e mulher de Dái

rio, lhe derao mais gloria,

que todos os triunfos
da Afia. A gèneroíidade , que Cefar exercera com
os feus Soldados nos dez annos do Governo , e
conquifta de França , e Inglaterra , os obrigou â
fervillo fem foldo contra Pompeo, e a gaitarem
o adquirido , até lhe darem o dommio do Mundo. A Tito Vefpafíano, que tinha por perdido o
dia em que nao fazia mercês, a gèneroíidade lhe
deu a antonomafia de Delicias do Povo Romano*
poder dar mais do que fe recebe, he a mayor
riqueza , de que os humanos podem jadlarfe,

O

como dizTullio e em fer credor a todos, e à nenhum devedor, confifte o fer Principe como fen.;

,

te Anaxilao.

Am-

Senrenças deíiillio ] e

Anaxilao.

Exemplar pureza

dJS vfm

w

de da Religião.
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^ Ambas cítas adiniraveís virtudes fobre ou*
trás innumeravei^ avultaõ mais no noíTo AuguA
^^ MoDarcha o Sereniffimo Senhor Rey

Em

D JoaÓ V.

quanto à primeira , nao ha Templo , nem
Santuário em Lisboa, que naõ frequente com os
feus votos, e

com

Por

as fuás oífertas.

mais
partes a que appHcar cultos, dividio a fua Corte em duasMetropolis, illuftrando huma coma
Dignidade Patriarchal. Na fua Real Capella introduzio muitas com mayor efplendor , do que
teve no tempo dos feus anteceífores. As Mitras
de todas as Gathedraes dos feusDominios confere aos talentos mais iníígnes em virtude , e letras. He taó devoto , e efplendido nas Procif.
foens 5 como fe vé na de Corpus Chrifti , que celebra

com

tal

mira a todas

magnificência 5 e
as

ter

pompa, que

Nações Catholicas, que

ad-

nella fe

achao.
Magnifica grandeza
no attribuco

da

liberalidade.

I

O

Em quattto

a fegunda

,

reíplandece

tanta extenfao a fua liberalidade, que

nosNatu-

raes, e nosEftrangeiros, dentro, e fora da

narchia

com

tem continuo emprego. Quantos

Mo-

recor-

rem ao feu Real amparo, vao abundantiilimamenda fua incomparável grandeza. Digaó-no o Tibre , e o Mediterrâneo confeíTemno
Itália, e o Peleponeífo, para onde nao fó difpendeo thefouros com as armas do feu Reyno, em
defenfa da noíTa Religia5 Catholica contra o inimigo commum daChriílandade, mas enviou repetidos foccorros do ouro das fuás Minas, aífegurando do formidável poder Mahometano com
te fatisfeitos

3

eftes

,
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Monarchaem

fim , a cujo magnânimo coração para beneíiciar a
todos 5 (em credito íingular da Nação Portugue-

za) naó baftaõ todas as riquezas do Mundo.
-11 A Igreja da Bahia, Metropoli de todas
rx y
J
ir /-i
as do liraíil (que depois da.íua rundacao no Governo de veneráveis , zeloíos, efantosPaftores,
crefcendo em ovelhas , florecia em Rehgiaô com
o mais pio exemplo, e o mayor culto, expen1

--

•

TT,

,

dendo~fe em votos , e liberalidades a veneração
e a grandeza dos fieis, nao fó nas Parochias , e
Conventos, mas até nas Ermidas, e Capellas da
Cidade , e do recôncavo ) agora fe augmentava
em todo o género de perfeição Catholica na obediência , e direcção do feu Metropolitano D. Sebaíliao Monteiro da Vide , que com inceíTante
trabalho applicando-fe na incumbência da fua
obrigação, e vendo, que as fuás Igrejas fe governavao pelas Conflituiçóes da de Lisboa , poz por
obra fazelias ao feu Arcebifpado , porque parece,
que o refervara Deos para a compoílçaó das Conftituiçóes, depois de muitos anteceíTores , como
a Moyfes para a publicação da Ley, depois de

'iríTíi;

^,

Flofece a noíTa Sa-

ca^!i^ ^'h^'^

,,^

.;,.,J

,.,--

;i

,

•

'

''

tantos Patriarchas.

Deolhes principio no anno de mil e fete ^nnode
2
1707Í
centos efete, celebrando hum Synodo Diocefa1

no (primeiro
:

,

que vio o Braíil) tinha tençaó

fazer Concilio Provincial , e

mandou

paíTar Car-

tas convocatórias aos

quaes eftavaô

em

Bifpados Suffraganeos , dos
Sede Vacante Pernambuco , e

Thomé,

com

Prelados o Rio de Janeiro, e

S.

e

Angola,

5

3^
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Angola. Defte Reyno acudio com virtuofa , e
louvável diligencia o Uluítriffimo Bifpo D. Luiz
Simoens Brandão porém daquella Provinda na5
pode fahir ollluftriílímo Bifpo D. Francifco deS.
Jeronymo, depois deterefcrito que vinha, porque os feus muitos annos , e achaques lhe difficultarao a viagem.
}

synodo, que

1 3

ce-

síbaftilf'£drí)*
da Vide.

Chcgado O tcrmo publicado

,

e difpof-

t^s as matérias para a celebração, refolveo

o Ar-

cebifpo fazer Synodo Diocefano , que principiou
em doze do mez de Junho, (dia, em que naquelle

anno occorria

a fefla

de Pentecoftes) mandan-

do encommendar em todas asParochias, Igrejas,
e Conventos ao Efpirito Santo a fua Divina infpi-

I,

raçao, e aílíílencia, e principiando

as três pri-

meiras SeíToens com Miíías Pontificaes , e Sermoens, que pregarão três iníignes Oradores da
Bahia , e com ProciíToens ao redor da Metropoli. Taó repetidas, e piedofas fupplicas ouvio Deos
propicio , dando auxilios ao Prelado para os acertos, com que ordenou as Conftituiçóes , que cor-

rem com

geral applaufo, e obfervancia nefte

Ar-

cebiípado.
Volta Caetano de
Mello da índia , e

combate com huma
nao de Piratas.

e 170

.

Voltava Caetano de Mello de Caftro , Vice-Rey da índia, de governar aquelleEftado, no
anno de mil e fete centos e oito , em huma das
^^^^ j^ viagem, que coftumao vir com efcala pela Bahia, onde cobrando faude os enfermos, recolhendo mais gente , e fazendo novos apreílos
para profeguir a navegação, nocomboy da nofla
Frota va6 para Portugal com menor rifco dos
1

4

perigos

..iu:..

perigos do

^
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mayor fegurança da ambição

dos Corfarios.- Naõ encontravao ate aquelletempo(dos portos da Afia aos do Brafil) os Piratas,
que depois no anno de mil e fete centos e vinte ex-

perimentou o Vice-Rey Conde daEriceira, :com
tanta perda do feu cabedal, como. credito do feu
valor, naó fó na conftancia , com que fe houve

com

elles

,

mas em todas

as

na índia, onde fora renovar

acções, que obrara

memorias do
infigne Governador delia , e progenitor feu o
grande D. Henrique de Menezes.
oío-i;.
I 5
Confiadas as nãos , que nos outros annos oefcuido dasno.
navegavaÓ da índia para a Bahia , em que naÓ ha- Í^Uo" 4/?^
altas

.

viaõ inimigos

rem

com quem

pelejar

ai:e

1

fe .recolhe-?

vinhao com taó pouca diípofiçao para hum naval conflido
quanto fogeitas
,
a ferem facilmente rendidas 5 porque alem das
muitas enfermidades , que contrahem os navegantes naquella larga viagem , o intereflTe do negocio as faz vir tao avolumadas , e com tanto embaraço para jugar a artilheria, que fe achao qua-

'^ ^''^'^

a efte porto,

impoíGbilitadas para a defenfa. Nefte engano,
ou defcuido vinha também a nao , em que pafl^a-

fi

va Caetano de Mello de Caílro

mas como no
feu valor trazia^toda a fegurança, elle a livrou do
perigo imminente no combate , que teve com
;

hum

poderofo baixel de Piratas, que obfervando
a monção, em que ellas vem recolherfe àBahia,
cruzando os noflbs mares, a efperava, fem que
na Cidade houveíTe noticia alguma de que aquelle
inimigo vagava por elles.
o^ii;::;q oi^

Yyy

Ávif-

''^

't

'"

53 8

i^

AMERICA PORTUGUEZA.

duas grandcs nãos, e coyiÍRey"'Sno nheccndo-fe logo ambas, fez o Vice-Rey CaetaCombate, etriun- -

Aviftaraó-fe

3ls

no de Mello deCaftro
tanto trabalho,

fafar a artilheria,

como diligencia poz

que

com

logo promp-

ta para laborar. Repartio pelos poftos os Solda-

dos, e paflageiros, que fe achavaó capazes de pe-^
leja j na falta dos enfermos , edos mortos armou
os Religiofos , que vinhaõ em fua companhia, e

animando

a

huns, e outros

como

efpirito de to^

dos , fe principiou entre ambos os baixeis hum valerofo confliãio, que durou toda huma manhãa j
mas afroxando de cançada a nao inimiga , e defefperando da preza , por lhe ter já o impulfo
cuftado muitas vidas , e também por imaginar fer
mayor o noíTo poder do que fuppunha , fe foy
perigo, de
Perigo do mar retirando até defapparecer. Porém o
quai^^Hm^com^^aque livrara a noíià (pela difpofiçao,e valor de
mefma fortuna.
Cactano dc McUo ) hia experimentando por outro accidente, com manifefto rifco de naufrágio,
pelo Ímpeto das ondas, e pouca pratica dos Pir;
o

j

lotos.

Defronte dos penedos, e baixos chamai
dosPiraúnas deu fundo com grande trabalho, e
jufto temor de feperdernelles, forcejando fempre contra acorrente das aguas mas apenas foy
vifta da Cidade, quando o Governador, e Capitão General Luiz Cefar de Menezes fez defpedir
dous lanchoens com práticos , ofEciaes , mari-

17

j

nheiros, efpias, cabos, e ancoras, os quaes che-

gando com fortuna , e prefteza à nao, a livrarão
do perigo , trazendo-a a fálvamento com grande

7

Si 9
de louvor do Governador LuizCefar, que em Diligencia, ze^
Io do Governador
11
toda numa noite nao tomou lono^^ nem teve dei- luíz ceíar em íoccorro da nao.
r
canço, ate que na íeguinte manhaa avio no porto 5 em que entrou Caetano de Mello juntando
mais hum triunfo aos que alcançara na Aíia.
Acclamado o noíTo grande Monarcha no FeUz acciamaçaô
1 8
primeiro de Janeiro do anno de mil e fete centos £'0. íoatv?'".
e fete , poz a coroa a todas as felicidades do feu
j
dilatado Império no de mil e fete centos e oito
e

-•

•

'

r>

•

I

í

\

-'

/>

•

-,

celebrando os feus feliciííimos defpoforios com
a Sereniííima Senhora Rainha D. Marianna de

seus Éeaes def-

Auftria, exemplar de todas as mais famofasPrin- râmaTinla^t
cezas de Europa, e idéa das mais celebres He- Jrd^AuSi^'"'""
roínas

do

Mundo no

prefente feçulo, e nospaf-

He filha

do Auguftiffimo Senhor Emperador Leopoldo I. e da Senhora Emperatriz D. Leonor Magdalena Therefa , irmãa da Sereniífima
Senhora D. Maria Sofia Ifabela de Neoburgo já
Rainha de Portugal, e a nova Sereniííima Rainha
dominante , irmaa dos Auguftiílimos Emperadores os Sereniffimos Senhores Jofeph I. e Carfados.

;

dotada nao fó deílas grandezas da fortuna, mas de todos os primores da natureza, fenlos VI.

do

tantas as fuás virtudes

carecimento expendellas

,

,

que nao pode o ennem ainda o difcurfo

contemplallas.

i^

Chegou

Lisboa entre Reaes júbilos, e Chega a Lisboa.
alegres applaufos, e demonftraçoes do Rey e dos
VaíTallos , no referido anno e logo, como Auro- Anno de 1708
a

,

;

dando luzes ao hemisfério Portuguez , como
flor, frutificando a Cafa Real, foy moftrando a

ra,

Yyyii

fua

,
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fua

fe-

turofos dos Sereniffimos Senhores Príncipe, e In-

P^míni^^^^^
fucceiTaó

fua fecundidade Regia nos fucceílívos partos ven-

Po^ugue-

£^j^^gg

^

^^ qucm

2L

prolc Augufta Lufitana fe vê

altamente propagada , para firmeza dos fucceífores do grande Império , promettido por Chrifto
Senhor noíTo no Campo de Ourique ao primeiro

Rey Portuguez ,

fendo entre os exceílivos

attri-

butos, que admiramos em Rainha taó íingular , de
fumma relevância para o noíTo bem efta felicidade, em que fe afleguraó as noíTas eíperanças,

e para a univerfal veneração , prerogativa de igual
applaufo o fer filha , irmãa , efpofa , e máy de in-

Reys , Monarchas , e Príncipes , que foy o mais, que fe chegou a dizer, e

cly tos Emperadores

,

ponderar em louvor das Emperatrizes Agrippina,
e Gala Placidia.
„.,.,,
Parcialidades

nos

Povos das Minas,
entre osPauliltas, e

os Forafteiros.

Tinhao crefcido os Povos nas Minas do
Sul cm tauto numcro decente de vários géneros,
rr«
condições , e eftados , que era quafi impoííi vel terem focego , fem hum Governador aílíílente que

20

_,

r\

/-•

%

•

,

os fizeífe viver em paz. Eftavaó oppoftos , e divididos em duas parcialidades, huma dos naturaes de S. Paulo , e das Villas da fua jurifdicçaó

chamados

Principio das fuás

,

e outra dos Forafteiros

,

a

chamao Emboabas , dando efte nome
a todos os que naó fahirao da fua Região.
Tiveraô principio as diífenfoens no Arrayal do Rio das Mortes , por huma , que fez hum

quem

alterações.

Pauliftas

elles

Paulifta tyranna, e injuftamente a humForaftei-

ro humilde

,

que vivia de huma pobre agencia.

Defta fem razaó alterados os outros Forafteiros,
e defcul-

,
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e defculpavelmente enfurecidos , follicitaraõ a
vingança da vida de hum , e da ofFenfa de todos , e
a confeguiriao , fe aquelle homicida naó fe aufentara

com tal acceleraçaó, que o naõ poderão alcan-

çar , pofto que por muitas partes o feguirao. Daquelle delido, e de outras crueldades dos Pauliftas

derao conta ao Governador do Rio de Janeiro,
que entaõ era D. Fernando Martins Mafcarenhas
de Lancaftro , pedindolhe hum Capitão que os
,

regeíTe , e mantiveíTe

em paz

,

a cujo

requerimen-

to juílo fatisfez o Governador, com mandar Patente a hum delles demayor fuppoíiçao, e mais
ajuílado procedimento.

22

Eftas primeiras

chammas com

accidente

novo crefceraò a incêndio de mayores labaredas.
Achavaõ-fe no adro da Igreja do lugar do Caheté Jeronymo Poderofo , e Júlio Cefar ,
naturaes
da Provincia de S. Paulo , que poderamos comparar à de Roma pelos appellidos dos Cefares , e

Pompeos

,

os quaes

também com

conten-

civis

das, e pelejas fizerao em alguma occaílaõ parecer campos de Farfalia os da Regia5 do Sul. Paffava por alli hum Forafteiro com huma clavina
e querendo os Pauliftas tomarlha, fingirão,
aquelle

homem

que
defcom-

innocente lha furtara ,
pondo-o de palavras indecorofas ; e fendo prefente Manoel Nunes Viana , filho de Portugal
alentado , e poderofo nas Minas , e fabendo que
,
aquella arma era própria , e naó roubada , lhes
eftranhou nao fó o meyo , com que lha queriao
ufurpar

,

porem o mao tratamento, que

lhe fa-

ziaó,

variascaufas, que

frXdr

Appdiidos

^

de

fes?qurh'a

L?rt

'''''''"^' ^-

^'"^^^^
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Defafio, que lhes

hz Manoel Nunes
Viana.

ziao , e paflando de ambas as partes a mayores
Tazoetts , OS defafiou Manoel Nunes Viana para
£^^^ daQuellc íitío. Aceítarao o duello , porem

^

,

r

--

depois o recuíarao

'

com

r

pretextos mais íeguros,

vendo , que íicavao defairados,
pertenderao reftaurar a opmiao perdida com defpique, de que lhes refultava mayor injuria, junque honrados

Acodem

os Fo-

sina? deXnoel

j

e

tando armas , e parentes para aflaltarem a Manoel Nunes Viana em fua própria cafa.
Tcndo noticia defte maligno intento os
23
Emboabas 5 ouForafteiros reíldentes nos três Ar-

do Sabarabufú , do Caheté , e do Rio das
Velhas, e vendo, que fe os Pauliftas invadiaò a
eftancia de Manoel Nunes Viana, a quem tinhaó
por Protedor , ficariaó todos fogeitos ao jugo dos
inimigos, experimentando as fuás infolencias, caminharão armados afoccorrello, e guardarlhe a
cafa fado , que fabido pelos Pauliftas, deíiftirao
decommetter a maldade, mais por receyo, que
por virtude e mandando hum Enviado a Manoel
Nunes, lhe fegurarao.queriaó viver em boa paz,

Nunes Viana.

^-ayaes

;

j

e correfpondencia

com

os Forafteiros

,

para cuja

amizade ceíTaflem de ambas as partes as hoftilidades, que huma a outra fe faziaó , e com efta
concórdia , que nao promettia fegurança pelos
intereíTes, génios, e inconftancia das duas parciavoltarão todos para fuás cafas a tratar
lidades
,

dos feus particulares
Novas
caufadas
raitciros.

alterações

pelos

Fo-

e das fuás conveniências.

dias lhes durou efta paz, ou tre^
rn
J
altcrada pelos Forafteiros, querendo vingar a

24\
goa

,

Poucos

*

t

morte de hum feu vendelhaó ,

feita

por

hum Mamaluco,

.

.-"

'

"^"
-
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maluco 5 bufcando o delinquente dentro da ca^i
de Joíeph Pardo , Pauliíla poderofo , que dandolhe fuga pelo mato 5 perdeo a vida às mãos dos
Forafteiros 5 por Ihoriaó entregar, fem lhe valer
o procurar perfuadillos naó era fabedor 5 que o
compíice fe valera da fua cafa, e lhe intimar o

m

focego, e confervaçaõ da concórdia taõ próxima-^
mente ajuftada. Com efta temeridade dos Foraf-' Refoluçaõ
teiros tornarão a armarfe osPauliftas, e tratarão ^'"^'^'''

de úhiríe

dos

em ofFenfa

dosfeus contrários, e fegurança própria , que fuppunhaõ difficil , fe naó procuravao com todas as fuás forças extinguir de todo os Forafteiros, fazendo-os defpejar das Minas.
E juntando os feus naturaes, efcravos^ armas, e
todas as coufas conducentes a tanta empreza , na
feflaõ de huma aíTemblea, que tiverao no fim do
mez de Novembro daquelle anno, refolveraó dar
aos dez de Janeiro

por

elles (

como

Francezes )

em

do feguinte

em

hora ajuftada

a das Vefperas SiciHanas para os

todas as partes das

Minas fobre

os Forafteiros, epaífallos aferro.

Efta noticia verdadeira, ou falfa tiverao
25
por firme os Forafteiros , porque a fua prevenção
os nao fez vacillar entre a duvida, e a certeza; e

juntando-íè logo os Povos dos três lugares, Sabarabufú , Cahetê , e Rio das Velhas , caminharão a
bufcar a Manoel Nunes Viana, e o elegerão por

Prevenção dos fo""'''"'^

EiegemaManod

feu Governador, e de todos os Povos das Minas, G^Ld^^íSÍ
para refrear os infultos dosPauliftas, e os obri-'"^°'°''
gar a viverem fogeitos ao jugo dasLeys doRey-

no e naó
,

às

do feu próprio

arbítrio , pelas quaes

fá

I

,
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Pedemlhe foccorMinas Germes do Ouro Preto j e do Rio das
ros os das

Mortes.

em quanto ElRey

por feus Governadores, e Miniftros os nao punha na obediência de VaíTalios , com a obfervancia dos feus Reaes
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, pedindolhe os foíTe foccorrer , poreftar
o partido dos Pauliftas muy poderofo naquelles
deftriâ:os , ufando da liberdade , e infolencia , em
que coftumavao viver , e cònfervando o ódio en|^,£e goyernavaõ,

tranhavel contra todos os Forafteiros.
Leva Manoel Nunes numerofo Exercito

em

favor

dos

Povos j e manda ap
do Rio das Mortes a
Bento de Amaral
Coutinho.

-

6 Levando numerofo Exercito , marchou
Manoel Nunes Viana a foccorrer aquellesPoyos,
que tendo-o também acclamado por Governador, lhe pediao auxilio contra os Pauliftas. Chei
gou ao das Minas Geraes , e o poz em quietação
e fegurança dos inimigos , que os infultarao , e fabendo, que eftavaó poderofos no Rio das Mortes , obrando infolencias contra os Forafteiros , e
que os tinhaó reduzidos a hum reduélo de terra,
e faxina, que fizerao para fe defenderem, temen-.
do ferem acometidos nelle pelo deíigual poder,
em que fe achavao , (caufa, pela qual fe viaono
2

mayor aperto, e confternaçao) lhes enviou em
foccorro mais de mil homens valerofos e bem
armados , e por Cabo delles a Bento de Amaral
,

Coutinho.
Nature7a , e condição de Bento de
Amaral.

Era Bento de Amaral natural do Rio de
Janeiro , alentado , porém tyranno com mayor
crueldade , que valor havia feito na fua Pátria

27

;

muitos homicídios, e infolencias grandes

,

e os
feus

.a:

livro nono.
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delidos o levarão para aquelles Povos , onde nao haviao juftiças, que o caftigaííèm. Partio
èiis

com hum deftacamento que fe lhe entrec^ara e
com a fua chegada ao Arrayal do Rio das Mortes
,

ficarão defaflbmbrados os Teus

moradores do receyo 5 que os opprimia aquartelou no mefmo
lugar a gente , que levara, e fendo informado,
que por aquelle deftrido vagavaó alguns ranchos
dePauliftas com liberdade, eimpullo devin^an, bufcando fempre occaíioens de a execuur
mandou contra elies alguma gente, que naó podendo colhellos ^ os aíFugentou , e fez retirar pa;

^cx

ra S.Paulo.

28

Em diftancia

de cinco íegoa^ do Arrayal
do Rio das Mortes , em que affiftia Bento de Amaral Coutinho , fe achava hum grande
troço de
Pauliftas dos mais deílemidos , e facinorofos
, contra os quaes mandou hum deftacamento
de muitos homens , a cargo do Capitão Thomaz
Ribeiro
Corço, o qual fem obrar coufa alguma, voltou
defculpando-fe com o numero dos contrários,
incomparavelmente mayor , que o da gente que
,
levara. Enfurecido Bento de Amaral
, marchou a
bufcallosí e fendo fentido dos Pauliftas,

que

fe

andavao divertindo , e utilizando da caça, fe reco-^
Iherao aos feus ranchos , ou alojamentos
, que tinhao em humCapa5, ou Capoeira, (aííim
chamaó noBraíil as moutas grandes , ou mattas pequenas) queeftava no diâmetro de huma dilatada campina , e alli determinarão defenderfe
do
furor , com que os bufcavaó os Forafteiros
pre,

Zzz

vendo

Manda conrrd:um
''

'^"''''"'"

cTp°
iicaóThomâ2K>
^'^''''^^^^^•

Marcha Bemo de

Pa™u?S!s."""

^
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vendo

iria

com

elles

o mefiTio Amaral, que co-

nheciaó por arrojado, e cruel.
2^ Mandou botar cordão àmatta, e logo os
'Pauljftas difparando de cima das arvores as efcopetas 5 matarão a hum valerofo negro , e ferirão
duas peílbas de fuppofiçaó, que ellavao junto a

Bento de Amaral , e outras muitas das principaes,
.que hiaõ no deftacamento , fem delles poderem
fer ofFendidos pela efpeflura do matto , que os
cobria je porque os Forafteiros fó pertendiaó ti_rarlhes as armas, enaõ as vidas, mandarão os fejtidos para o Arrayal, de donde fahiraó, períiftindo conftantes os mais no íitio huma noite, e
hum dia;, no qual lhes enviarão osPauliftas hum
e
rJd^^fZrl^â^^^^^^'^^ com bandeira branca, pedindo paz,
as armas,
promettendo entregar as armas, fe lhes déíTem
quartcl. Concedcolho Bento de Amarah
Crueldade aieivo-bom
.

I

1

Hl

d

fa contra

os rendi-

dos.

p^j-^j^ âíTim

como

fc Ihc

apprefcntarao rendidos,

entregarão as armas (oh ferina crueldade, indigde humanos peitos!) gritou ,i que mataíTera
aquelles , que tantos damnos , e mortes tinhao

<e

m

nos Forafteiros , e foy logo fazendo ef-r
trago naquelles miferaveis deíarmados, aleivofa-

EftrAgo,queneiiesCaufado
faz
f ai.

Bento de

Ama

mente

recebidos.

.30

Eftranharao efte horrendo procedimento as peílbas dignas, que hiaõnaquelle Exercito,
e naõ quizeraó mover as armas contra os rendidos, affeando aquella maldade, imprópria de ani-

género fos, e Catholicos, e ainda das mefmas
feras.,. que finitas vezes fe compadecem dos que
fe lhes humilha5. Porem as de animo vil , e os

jiios

efcravos
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efcravos diíparando , e ergrimindo as armas, fizerao nos miíeraveis Pauliftas tantas mortes, e fe-

que deixarão aquelle infeliz campo coberto de corpos , huns já cadáveres , outros meyos
mortos , ficando abatido , e fúnebre o fitio pela
memoria da traição , e pelo horror do eftrago e
com eílas bizarrias cruéis voltou o Amaral vilmente ufano com o feu deílacamento para o lugar de donde fahira.
Naó deixou Manoel Nunes Viana de lhe continua Maneei
3 I
eftranhar tao cruel, edeteftavel procedimento jGovemo dos povS
mas naò íe atreveo ao punir, porque naquelles
mal morigerados Povos em tempo taò dei aftrado, era perigofo o caftigo de qualquer delicto , e
continuava com a melhor difpofiçaõ , que podia
no exercicio do cargo, que fe lhe conferira. Era
D. Fernando Martins Mafcarenhas de Lancaftro
Governador da Província do Rio de Janeiro, cujo dominio tinha ainda fobre todos aquelles deftridlos a jurifdicçaõ que depois fe lhe tirou, dividindo-íe em dous Governos feparados. Tendo
noticia do caio, e das muitas violências, que fe
obravaó as quaes ameaçavaó a ultima ruína daquelles Povos , refolveo prevenilla , e atalhalla,
ridas,

-,

,

i»'i

,

,

indo

em

peíToa a elles

i

e

com

quatro

nhias, e outros Officiaes da fua guarda

caminho para

Compai-i

fepoz

a

Minas.
Chegou ao Arrayal
do Rio das Mortes,
3 2
^"^
r\
oncle le deteve algumas íemanas, exercendo actos
as

j/-»j«

dr

•

'ri'

1

-"

a lua jurildicçao

n

t

j

nação aos Pauliftas

/-r»

porem como moítraííe
,

•

1

•

incli-

tratando mal aos Foraftei-

Zzz

ii

ros

vay às Minas o
Governador doRio
^e janeiro d. Fernando Martins Malcarenhas.

,
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ros, fízera5 eftes avifo aos Povos dos outros lugares , e para os foblevar , feguravaó , que o Go-

vernador hia fó acaftigallosj para cujo fim levava^ algemas 5 e correntes, e que a fua liberdade
confiftia na fua defobediencia , porque fóexpulfando-o das Minas , poderiaó fugir ao fupplicio,
Refolvem os Foraíleiros a lhe refif-

tirem.
f..

VIRi-

que òs efperava.
Eraô eftas fuggeftoens todas faltas de ver3 3
dade, e que fe encaminhavaó a fazer tal confternação nos Povos , que naô fó lhe defobedeceíTem,
mas o fizeíFem íahir de todos os limites das Minas; fem advertirem, que fe temiaó os caftigos
dos crimes commettidos entre íi, com mais caufa deviaõ recear a foblevaçao , que intentavao
contra a regalia do Monarcha na peíToa do Governador , a quem pertendiaô negar o poder, e affugentar de todos aquelles lugares. Mas a confideraçao do mal, que julga vao prefente, venceo
o temor do fupplicio futuro , porque eftas vozes
fizerao tal alteração

Vaô com
to contra

Exerci-

elle.

em todos

os Forafteiros , que

amotinados, bufcaraõ a Manoel Nunes Viana, e
o levarão a opporfe à entrada de D. Fernando.
34 Forao efperallo ao íitio das Congonhas
affim chamado por humaherva, que produz defte

nome, da

qual fazem osPauliftas certa pota-

gem em que achaó os mefmos effeiros do xâ. Ficava diftante quatro legoas do Arrayal do Ouro
,

Preto, de donde fahiraoí e aviftando acafa, em
que D. Fernando eftava , fe lhe apprefentaraó no

de huma colina
fanteria no centro , e

alto

em

forma de batalha,

a Cavallaria aos lados.

a In-

Mandou

'

LIVRO NONO.

54P

dou D. Fernando por hum Capitão de Infanteria

e outras peíToas

faber a determinação de
Ma^o£l Niines^ que eftava na frente do Exercito 5 o qual depois de algumas conferencias , foy
j

FaiiaManodNu.
""'^•^'''^'"'^'^•

,

acompanhado de poucos homens a fallarlhe , e
detendo-fe pouco mais de huma hora em fatisfazello

lhe fegurou,

que aquella alteração era conCf a a fya vontade , e que o levavaó os
Povos quaíí
epnftrangidó , e muito à força que a cauía que
,
t-inhaó para refiftir 5 era o temor, quepubhcavaó
de qué óshia acaftigar, mas que fe foílè fervido entrar , elle por íi lho nao impedia.
Porem o Governador D. Fernando apo3 5
,..,
derado de hum temor jufto, naó quiz paíTar adian- Y'^""'^ ff""^
do Marfins Mafcare"
j.
T>'l-r
te, e voltou para o Rio dejaneiro, deixando
^''^ °^^'^ ^^
aquel- "^''.
Janeiro.
les Povos na fua rebelliao por naó poder
reduzil,
los à obediência delRey pofto que todos protef,
tavao eftar feguros nella , e que a alteração que fi,
zeraó, fora por facudir o jugo tyrannico , em que
os punhao os Pauliftas, a quem D. Fernando protegia, e defcobertamente amparava, e que perteiidiao pedir a ElRey lhes enviaííè às Minas Governador, eMiniftros affiftentes, que os governaíieni, e mantiveíTem em pazj e logo puzerao
em arrecadação os Quintos Reaes , que pagavaó
os gados, e determinarão enviar à Corte Procu5

j

r,,,.,,.,.

!

j

,

'

1

radores

para cuja jornada tirarão entre íi hum
pedido coníideravel menfagem, que fufpendeo
,

í

chegada de António de Albuquerque Coelho
ae Carvalho ao Rio de Janeiro que fora fucce,
<ier a D. Fernando naquelle Governo.
a

Retirado

ij!;

j.,,.

li

;

i'í:.

,

5
Continua o GoMinas
das
verno
Manoel Nunes Viana,

5P
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Retirado das Minas o Governador D.
Fernando Martins Mafcarenhas deLancaftro, ficou Manoel Nunes Viana exercendo com mayor

3^

liberdade o cargo de Governador , que lhe tinhao
conferido aquelles Povos , no qual íè houve com

que mereciaó naó fó
perdoens , mas prémios , convertendo os erros
em merecimentos. Animou-fe a crear Meftres de
Faz vários provimencos.
Campo , Tenentes Generaes , fubalternos , e outros Cabos, e Capitães , Superintendentes, e Miniftros para adminiftrarem a jufliça. Provedores
para a arrecadação da fazenda dos defuntos , e
aufentes , e Guardafmof es para repartirem os Ribeiros do ouro.
Confiderando todos os homens de me37
Refolvcm os Povos dar obediência lhor difcurfo
naquelles Povos , nao po5 afliftentes
ao novo Governador António de Al- deria permanecer o Governo de Manoel Nunes
buquerque.
Viana , naó por injufto , mas por illegitimo , e
que o noíTo Augufto Monarcha juftamente irado^
por nao terem obedecido ao feu lugar tenente
tao acertadas difpoíiçoes

f

,

,

caftigaria a todos os complices naquelle procedimento, quizerao anticipar a fua obediência à re-

chamando para o Governo das Minas ao novo Governador do Rio de Janeiro. Derao parte defte intento a Manoel Nunes , que poffoluçaó Real,

Mandaó

hum

menfageiro pedindolhe , que os vâ
governar.

to fe prefumiíTe o chegou a fentir , nao faltou
em o approvar, e com o feu parecer enviarão a

Miguel Ribeira , Religiofo de NoíFa Senhora
das Mercês, que havia fido Secretario de Antonio de Albuquerque no Governo do Maranhão.
Por elle com repetidos rogos , e cartas de MaFr.

noel

j

|

,

:"'.LÍVRO
noeí

Nunes 5

NONO..
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e das peíToas principaes, lhe pedirão

Minas, onde oefperavao com alvoroço,
e obediência 5 fiando das íuas diípoíiçóes o foce^
go 5 e fogeiçao ( em que deíejavaó viver) a todol
os preceitos delRey , e ordens dos feus Governafoflè às

.;::

dores."

^.-:

Chegado António de Albuquerque Coe- chega Antero de
lho de Lisboa ao Governo do Rio de Janeiro, dií^^^^"'^"'''^"'poz em breve tempo a fua jornada para as Minas, e com tanta diligencia fe poz a caminho,
3 8

que nelle o encontrou o Religiofo menfageiro.
Entregoulhe as cartas, e o certificou , de que conforme a ellas acharia os ânimos de todos aquelles Povos, osquaes com grande alvoroço, e contentamento o efperavao. Feílejou António de Albuquerque a noticia , e profeguindò a jornada
chegou àsMinas doCaheté, onderefidia Manoel
Nunes Viana, eeftavaõ aspeíToas demayor fiáppoCçaó das Minas Geraes compondo algumas dififerenças, que já fe tinhaó m.ovido entre Manoel
•ííunes, e os Povos do Rio das Velhas.
Receberão logo a António de Albuquêr35?
que por feu Governador , e o feílejarao com as
mayores demonftraçoes de amor, e obediência,
^ccrefcendo aos motivos dos feus júbilos nova
caufa para o feu applaufo, por verem fe lhes metia
nas mãos defarmado, fem mais companhia, que
a de dous Capitães, dous Ajudantes, e dez Soldalios. Manoel Nunes, alcançando delle licença pafá
fe retirar às íiias Fazendas do Rio de S. Francifco,
partio brevemente para elias, e deixou os Povos
•

das Minas.

Dif-

He okdeddo de
cocos.

i

",t
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5 S2
Corre

o Gover-

deftnaos.°'*'^"''^"

Confirma os pof-

Difcorrcndo O Govcmador António de
Albuquerque Coelho de Carvalho pelas outras
Povoações , fe applicou a aííegurar na obediência
Real a todos aquelles fubditos^e a compor as fuás
..,,40

dífFercnças

mou

°''

e pertençóes particulares.

,

Confir-

Manoel Nunes , à inftancia , e
por nomeação dos Povos havia creado os mais
os poftos , que

j

proveo nas próprias peíToas , que os eílavaó
exercendo , por entender , que eraó capazes de
os occupar fez outros de novo, ordenando todas
as fuás difpoíiçóes ao mayor ferviço delRey , e
focego de todos, com tao geral fatisfaçaó, quanto
eraó uniformemente bem recebidas as fuás refoluçóes 5 que reconheciaó por acertadas.
delles

5

Concluidas

41

coufas pertencentes àquel-

determinou paflàr aos da Capitania
de S.Vicente, e com mayor cuidado àVilla de
S. Paulo, e às outras da fua juriídicçao, que por
mais orgulhofas, e temerárias careciaó de toda a
les deftriítos

.

as

diligencia

,

,

e induftria para as ter fogeitas , e lhes

aplacar a inquietação, e furor, que haviao

mof-

trado contra os Foraíleiros nas Minas

cujas

competências confervavaÒ

muy

,

vivas nos cora-

com efte intento marchou para aquelia
Região com o mefmo pouco fequito , que leva-

ções
ra
Exercito dos Pauliílâs

em

defempe-

nho dos leusaggra.

,

e

do Rio de Janeiro.

42

Os PauHftas, pcla aufencla de D.Fernan1/^
\ r
r
úo Martms Maícarcnhas vendo totalmente deí^

•

tí

/^

1

l

1

,

vos.

Xituido de poder

,

e forças o feu partido

,

fe ti-

nhao retirado para S.Paulo, mas forao recebidos
com deíprezo até das próprias mulheres , que
blaío-

V':

'
^
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blafonando de Paiuariléas, Semiramis, e Zenobias 5 os injuriavao 5 por fe haverem aufentado
das

Minas

fugitivos , e

fem tomarem vingança dos

feus aggravos , eftimulando-os a voltar na fatisfaçaÕ delles com o eftrago dos Forafteiros. Efte fo-

go, foprado por aquelle fexo , em que fe acha mais
prompto^ o furor vingativo , e em que mais ardem

Exercúo dos Pa«.

ií^drreífaTgí::
'"''

homens, crefcendo nosPauHftas
com a Gonííderaçaó do credito, que deixarão ultrajado 5 e da fama , que tinhao perdido (cham,
ma interior, que os naò abrazava menos pelos
feus naturaes brios) os fez juntar hum numerofo
Exercito dePaizanos, para tornarem de novo à
os corações dos

com

os feus contendores e elegendo por
feu General a Amador Bueno peíToa entre elles
,

Paleft]^^

í

de mayor reputação no valor , e na pratica das armas 5 marcharão para as Minas.

No

caniinho encontrou António de Albuquerque aquella infolente turba e querendo
períuadir aos mais poderofos delia defiftiífem do
impulfo , em que commettiao tao grande ofFenfa

43

;

"'

'"

'

,nconiod.Aib«.
encontra

^""'^''T"

contra Deos 5 e tanto delido contra ElRey, lhe
deraó taó pouca attençao , e moftraraó tal por-

que quando o Governador intentava reprimirlhes com palavras o furor , fe vio muy arrifcado a experimentallo por obras, porque determinavaó prendello; mas defta refoluçao informado por hum confidente António de Albuquerque,
fia,

fe refolveo

inopinadamente a retroceder para a
Villa de Parati, e delia embarcarfe para o Rio
de
Janeiro, onde chegando feliz , e brevemente, fez

Aaaa

pelo

í^

K

'';

'"1'

*

1,1 f

5

S4
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pelo caminho novo aos Povos das Minas avifo do
perigo 5 que os ameaçava o Exercito dos Paulif-

que contra elles liia.
44 Achavaó-fe os habitadores das Minas
em deícuido, ou total efquecimento das contendas paíTadas , que os Pauliítas confervavaó na memoria. O Povo do Rio das Mortes , que era por
mais próximo, o primeiro, em quem havia de^
cahir aquella tempeftade, com o avifo, que teve,*
pedio foccorro às Minas Geraes, e fortificarão
logo o feu reduólo com alguns baluartes, que de
tasj

lhe fizerao para entreter os inimigos , em
quanto lhes chegavao mayores forças para fe pôr

novo
.

,

Chegao

ao Povo do

liftas

Rio

„

os Pau-

das Mortes.

Nao déraó muito lugar a eftaspreem campanha.
^
^
-r^

%

-

n

\

\

1

vençocs 03 Pauliítas, porque cheganao, e acnan"
\/-i
r
-r
ll-m
C
aquellePovo, lofortihcaçao
fua
a
do reduzido

t^i

montanha, que lhe ficava como padrafto , de donde , e da Igreja Matriz , que eftava
fora da muralha , e de hum Cavalleiro mais , que
levantarão , lhe fizerao confideravel damno , mabiraÔ a huma

Cornbatemno com
ambas as

cftrago de
partes.

n
r
il
taiidolhes , c rerindolhes
•

i

i

muita gente.
45 Pouco inferior era, o que os cercadores
também recebiao dos fitiados, porque matandòIhes algumas peíToas na bateria da Igreja, e nas
outras, a que podiaó chegar as fuás bailas, aliviavao a dor das vidas , que perdiaó , com as que
tiravao defefperado remédio , que no cafo prefente era mais neceílidade , que vingança. Sahiraó
:

por duas vezes de dentro das fuás trincheiras, e
dando inopinadamente fobre osPauliftas, lhes fizerao grande eílrago porém tendo pouca gente
i

para
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para eftas fortidas , fe abftiveraó delias , tratando
de confervarfe dentro dos reparos, até lhe chegarem os foccorros.

Mais de oito dias eftiveraó os Pauliftas
conítantes embater aos Forafteiros , e cançados,
ou fatisfeitos de haverem conftrangido àquelle

4^

Povo

a naõ fahir dos limites da fua pequena circumvallaçao, e dos golpes , que lhe imprimirão

m
lí

nas vidas:, pofto que muito àcufta das fuás, correo entre elles huma voz, de que todos os Povos

-ITBFII

Minas os bufcavaó com taõ numerofo Exercito , que lhes naÓ poderiaÕ reíiftir , e determinatem^rl^tco"™:
das

rao retirarfe para

Paulo confelho , que em Zj^^l
huma mdiftmta , e confufa madrugada executa- ^"'^'''•
raó com tanto íilencio , que naó foraó fentidos.
47 Três dias depois chegou aos Forafteiros chega, e reguem
"''°'^''
o foccorro , que efperavaÕ , taó luzido, e com
SíTaf
tal orgulho
que determinarão feguir os Paulif,
tas

,

S.

e desbaratallos

j

t^Z

;

mas como

elles

levavaó no

feu receyo as azas, de forma fe remontarão,
que
em oito dias de jornada , em que foraó feguidos

pelo caminho de

Paulo

naõ pode dar
alcance. De todos eftes fados íízerao avifo
ao
Governador António de Albuquerque Coelho de
Carvalho, o qual lhes enviou para os governar,
e ter feguros de femelhantes invafoens a Gregório deCaftro de Moraes,, com duas
Companhias
de hum dos Terços do prefidio do Rio de
Janeiro , de que era Meftre de Campo.

48

S.

,

fe lhes

Pouco tempo continuou
^^^ ^António
M...^x.^^xií^ de J.XÍ
AlÍJuquerque o Governo do Rio de Janeiro porque
,
A oii ii
^^,^
Aaaa ii
parecen1

j;

x-iv^

-^

I

\l

'Súi

Vay
vay António

fie
rie

ft3X11;
Minas,
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parecendo ao Sereniííimo Senhor

Rey D. João V.

íèparar daquella jurifdicçaó as Minas , pela extenfaõ dos feus Paizes, e por carecerem da affiftencia

de

hum Governador,

quereduziíTe à pontual

obediência , e conformidade aquelles Povos , o
enviou a governallos , ficando independente de
outra fuperioridade que à do Capitão Geral de
,

todo oEílado.
Tratou logo o Governador de reduzir
~v^.p
aquelle grande numero de fubditos , que vagava
à vida urbana, e politica, erigindo
as feisVillas, cujos nomes deixámos já efcritos.

íem firmeza,

fwj-* «JV-òsii^aí?
.

^

ob

'lofi

Demarcoulhes

Suas difp.%õ.s.

as jurifdicções

,

dividiolhes os

li-

mites , introduz iolhesjuftiças , creoulhes Senados,
efcolhendo para os cargos as peíToas mais dignas
de cada huma. Repartio os deftridos em Regi-

mentos, elegendo por Cabos os moradores mais
práticos ,

e beneméritos. Para a arrecadação dos

^

Quintos delRey, edas fazendas dosaufentes fez
Provedores , e com efta providencia formou huma nova Republica , pofto que pequena pelo numero das Povoações, muy dilatada pelo dos moradores, affim refidentes nasVillas, como naextenfao dos feus grandiíTimos limites.

Luiz Cefar de Menezes
T)
t-- n
J
J
Tl
I5ratil
do
Eítado
o
feliciíTimamente
<^overnado
Governo^^'"?" do
e fete
Br7fij'D. Lourenço
^^^^ cinco annos , lhe fuccedeo no de mil
Lourenço de Almada. Nafceo
AnnTie 1710. centos e dez D.
Cala
Fidalgo de efclarecida Família, em cuja
o
^^

,
,
T
re
SuccedeaLuizCe-

<r

Depois
x^\^^^^ de

ter

efte

-A
:

.

-

por morte de hum irmão primogeniMoílrava eftar defcontente na Bahia, quiçá,
que

iliccedera
to.

I

,
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qae prefago o coração, lhe annunciava as calamidades , que no tempo do feu Governo haviaõ de
acontecer ao Braíil
nas infauftas

,

as quaes tiveraõ principio

,

e deteftaveis alterações de Pernam-

buco.

Governava Sebaftiaõ de Caftro de Caldas
Ti
-n
a Província ae Pernambuco. Era natural da de
Entre Douro, e Minho, dos principaes da fuaParr
tria. Aprendera a milícia na companhia , e efcola de feu tio Diogo de Caldas Barbofa , hum dos
valerofos Cabos nas paflàdas guerras da liberdade
do Reyno. Moftrava intelligencia das matérias ^
51

Ti

•

1

111

1

vigilância nos negócios

,

porem nao foube

DiíTenfoens

vemo
'^'

de sebaítiaó
'°

_

'^^^^^^•

Governança da Republica,

ainda que alguns os chegarão depois a coníèguir

mas com

que eftadif-^
ficuldade os obrigou a pertenderem fazer Villa
aquelle lugar, para lograrem os feus moradores as
^

«^ecadas,

pre-*

ver o que havia de acontecerlhe , porque tam^
bem ha Argos, que dormem, e a quem cega a
paixa5, ou odeftino, cem olhos naóbaftaó. Tinha-os fechados Sebaítiaó de Caftro para a Nobreza de Pernambuco, e nao queria outro objedo,
mais que o Povo do Recife.
Sao os Pernambucanos naturalmente ai-»
52
tivosi naó permittiaó, que no Senado daCamera da Cidade de Olinda entraíTem peífoas de ou-^
tra esfera, que a da Nobreza daquella Provincia.
Achavaó-fe no Recife (V Aporto ,' e feira de todas n
Ungem
^
as luas Povoações) muitos homens ricos, aos quaes
o trato mercantil fizera poderofos , e naó podiaó
alcançar os cargos da

«n

Pernambuco no Go-

traça tal, e tanto trabalho,

mefmas

j

r
e caula

,
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mefmas dignidades. Reprefentavafelhes facil a
empreza pela opulência do Recife , que em Templos, e cafas igualava à Cidade de Olinda, e em
numero de moradores a excedia, porque os eftra-

gos , que padecera na guerra dos Hollandezes
haviaò diminuido, e arruinado a fua grandeza.
^^ Tomou como fua o Governador Sebafu /conceFaculdade
n
n
áida aos moradores
Caítro
a caufa ,^ e pertençao dos moradotiaô
dc
do Recite para le
*
\'
CT c\
erigir Viiia aqueiia
^cs do Recife, c com razoens mais arreatadas , que
próprias , foube reprefentar de forma as utilidades , que refultavaò ao ferviço Real, e ao bem
r^

-'

i

i

1

••

'

«

commum com

que fe julgou,
por conveniente, e jufto efte requerimento , pofto que em outro tempo , em que fora pertendida,
fe entendera o contrariou porém o noíTo grande
a permiíTaó da Villa

Monarcha , fempre indulgente

,

nas pertençóes

li-

foy fervido
mandando remetter a or-

citas, e decorofas aos feus VaíTallos,

facultarlhes eíla graça ,

ao Governador, o qual a teve em tal recato,
que a negou , para obrar o que meditava pelo modo, que mais opportuno lhe parecia , pofto que era

dem

notória, e os

mefmos

intereíTados a certificavaó.

Efta novidade fez grande confternaçao
Nobr^rd^Per- na Nobreza de Pernambuco, affim por ver o Recife condecorado com a mefma authoridade, co-

54

grande Povo, e no terque fe lhe havia de dar , o mayor deftrifto
,
do feu antigo Senado, o qual ficava deftituido de
quafi toda a fua jurifdicçao, pouco dilatada pelas muitas Villas , que comprehende a Provincia

mo
mo

por

coníiftir naquelle

de Pernambuco. Pedirão os OfEciaes da Camera
de

Hl'

,
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5j^

de Olinda ao Governador , lhes fizeíTe a faber a
ordem de Sua Mageftade , que tivera fobre aquella

matéria

i

mas occultando-a

Sebaftiaó de Caf-

ve?nad!>í^a'o°r2m

tro, e dizendo, que a naó recebera, tratou fe-^^'^crecamente com os moradores do Recife o mo-

do, e o tempo da erecção da Villa.
Para o Pelourinho íe mandarão com to- Erige-fe com cau5 5
da a cautela lavrar as pedras no Forte do Mat-ífavl.^"'"'""

onde

coftumao preparar outras para varias fabricas particulares, ehavendo-as conduzido , e aílèntado em huma noite, amanheceo ered:a a Villa , com o nome de Santo António do Recife e logo fe procedeo na eleição dos OíEciaes
da Camera do novo Senado, e íahiraó todos com
tos ,

fe

,

Do

fegredo , com que efta acçaó
fe obrou, entenderão os Pernambucanos, que naó
havia ordem Real para a creaçao da Villa, ou vieas fuás varas.

ra

com alguma reftricçao porque
,

e

fem condição,

a fer abfoluta

naó devia o Governador occultar a huns Vaífallos que tanto fabiaó obedecer às
,
refoluções do íeu Monarcha.
Procedia Sebaftiaó de Caftro , eftimulado procede ocover5 6
dos moradores do Recife , contra a Nobreza de Se^^mL^pS
^"'
Pernambuco, prendendo taó indecorofa , como Suco.
injuftamente a muitas peíToas principaes. Mandou , que todos os Pernambucanos entregaíTem
as armas , que tiveíiem para fe guardarem nos
,
Armazéns Reaes , ordem, que enviou por vários
a

'^^

OíEciaes

todos os deftridos , e Villas da Provinda, e nefte defpojo privava aos moradores da natural defenfa contra osiadroens, e Gentios, prina

cipalmen-

,

5^0
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cipalmente aos que habitavao muy longe dos Povoados 5 e careciaó delias para a fua fegurança,
e a todos tirava a utilidade das caças, de que muitos íè fuílentavaõ.

A' execução

defta

ordem

ti-

verao repugnância , e lhe impedirão o eíFeito , efperando fer ouvidos do Governador.

Nefte tempo , eftando o Governador Se de Caftro no Recife, que era a fua mais
reSo/pirSia! continua habitação, e fahindo huma tarde ao feu
coftumado paífeyo, para onde chama5 a Boa Vifta 5 lhe dérao hum tiro , de que ficou levemente
ferido, e pofto que elle, e os feus fequazes o attribuirao às queixas dos Pernambucanos , íe naó
averiguou com certeza de que parte lhe viera
havendo mais duas notórias , de donde o podia efperar , que por modeftia íe callaó. Com efte accidente tornou a continuar os caftigos das pri*
zoens com íuinas das liberdades, e das fazendas?
porem tendo noticia, que o damno commum a
toda a Nobreza, a conduzia, e juntava, nao fó
para íe defender, mas para ir fobre o Recife , de
donde conheciaó , que lhes nafcia o mal , dandofe por pouco feguro na nova Villa, fe embarcou
logo em hum patacho, e fepoz em falvo na Bahia , levando comíigo alguns mercadores, que
por feus Íntimos amigos , e fequazes ficariao muy
arrifcados em Pernambuco.
Aufcutc O Govcmador , ã Nobrcza , que
5 8
Entra no Recife a
fe achava junta , conduzindo hum Exercito de
dtírd^rruros
ÍSÍd^emoídí quaíi vinte mil homens de todas as fortes , entrarão no Recife, demolirão o Pelourinho, e os
mais

57
SnZtu^rN:! baftiao
Daó hum

liro

ao

p''.

'

,
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5^1

mais Padroens daVilla, tirarão das mãos as varas
dos Officiaes do novo Senado, os baftoens das de
outros de milícia , que exerciaò os poftos da Ordenança foltaraó os prezos , que injuftamente ti;

nha

em rigorofa captura

o Governador , naõ caufando tanto numero de gente, de que conftava'
o ajuntamento dos Pernambucanos, perda alguma de cabedal , ou outro género de hoftilidade
aos do Recife, disfarçando as queixas, quedelles
tinha a Nobreza , e caftigando-os fó

com aquelle

faólo.
55?

Procedeo logo

a

Nobreza na

de
na Gafa da Caeleição

Governador juntando-fe para ella
mera da Cidade de Olinda , huma parte fe inclinava a que o Governo fe entregaíTe ao Senado da
Camera, outra votava, que fe elegeífe o RevêrendilTimo D. Manoel Alvares da Cofta , Bifpo
de Pernambuco edando-fe noticia de huma carta do Serenillímo Senhor Rey D. João V. feita no
5

j

anno antecedente, na qual ordenava, que faltando o Governador Sebaftiaó de Caftro de Caldas
íubftituiíre o Governo o Meftre de Campo Joa5
de Freitas , e em fua falta o Biípo , fe vierao a
conformar em darlhe o Governo , por fer falecido o Meftre de Campo. Foy efta ordem Real a
Pernambuco com o meímo Governador, em cujo tempo havia de ter execução , e naó deixou efte acafo de parecer myfterio , como já ponderámos em outras femelhantes na índia , e na Bahia.
60 Eftava o Bifpo em vifita na Paraiba, e
icom o avifo, que fe lhe fez, voltou paraPernam-

Bbbb

buço,

0° ^"""'"^

^oBif

SÓI
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buço 5 e tomou poíTe do Governo nos primeiros
dias do mez de Novembro do anno de mil e fete
Entregue deiie,con- centos e dcz. Logo pcdindolhc os PernambucaSnos' hum'"pe^dS nos hum perdão geral do fado, lho concedeo em
Sôtlaa^^^^^^jnome de Sua Mageftade, que foy fervido confir'
mallo. Pofto que os Pernambucanos intentaífem
í

defculpar efta acçaõ

com

os pretextos acima de-

clarados, naó deixou de fer a todas as luzes de-

porque

fupremas ordens
dos Soberanos , ainda em duvida íe nao devem
impedir com femelhantes refoluçóes , havendo os
licitos, e honeílosmeyos, que fepermittem aos
teftavel, e violenta,

VaCTallos, para

mas

narchasj

breza,
''

Intentaó

tomar

vingança os moradores do Recife.

a fua caufa aos

feusMo-

defta cegueira lhes refultou a po-

em que hoje

caftigo da

'

exporem

as

ília

fe acha aquella

Nobreza, em

vaidade.

61

Sentidos os moradores do Recife , tratavaõ defaíFogar a fuá paixão com outro naó menor
abíurdo , que o que tinha obrado a Nobreza. Fo-

raõ difpondo as vontades das peíToas, que lhes
podiao valer , e grangearaó a de João da May a da
Gama , Gapitaó mor , e Governador da Parai ba , a

do Camarão, Governador dos índios, que

Meftre de Campo dos crioulos,
c pretos forros , a que chamaõ Terço dos Henriques , por haver fido de Henrique Dias , preto
de notável valor , como moftrámos nas guerras
de Manoel Gonçalves Tundade Pernambuco.
cumbe em Goyana , onde tinha huma quadrilha
de vadios, brancos, mulatos, emeftiços, criminofos, e fugidos de varias Villas, e Capitanias do

em Una

Difpofiçóes, que
=

rl

para

eila

fazem.

reíídia

,

e

a;

(io

A

te.

'

,
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5^3

Norte 5 principalmente da Paraíba, e

fe acouta-

vaó nos deftriâros daVilla deGoyana, de donde
faziao muitos damnos aos moradores de Pernambuco, comprarão finalmente muitos Soldados, e
Cabos da Infanteria da Praça.

6i

Tendo

feguros eftes Parciaes para a em- ki j l
^
r
Mandão chamar a
preza, que intentavao , foraó conduzindo comcaftro'^''''^'^^'^''
;

-

_,

tanta diligencia

como

mantimentos , e
viveres para o Recife , fazendo ir de muy diftantes partes todos os géneros comeftiveis , de que
fe podeflèm fuftentar no mais dilatado cerco. Fizerao com o mefmo fegredo prevenções de arreyos, e veftidos militares, econfeguido quanto
lhes podia fer neceíTario para o empenho , chamarão aSebaftiao de Caftro, informando-o de tudo
o que haviaò diípofto, para lhe reftituirem o cargo, e que fo faltava voltar a fua peíToa para o
Recife. Refpondeolhes, que brevemente eftaria
com ellesí e tendo mandado àParaiba por hum
Joachim de Almeida , dos mercadores , que com,

cautela

,

em íeú favor a
promeíla do Capitão mor Joaõ^da May a-, difpunha partir occultamente delia em huma Sumaca,
íígo trouxera à Bahia

,

a ratificar

que do Recife lhe fora enviada.
^3 Informado o Governador Geral D. Lourenço de Almada , que Sebaftiaó de Caílro citava para fahir furtivamente da Bahia a renovar as
diííenfoens, de que havia fido caufa , e com o Governo do Bifpo eftavao fgcegados , mandou detello

em

prizaó na Fortaleza de Santo António

alem do Carmo, de donde o remetteo oGoverO li
nador
,

,

D. Lourenço de
o manda

Almada

prender nell^

m

,
;

5%
Pedro de vafcono remeue a

ceiíos

Lisboa.
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naclor , c Capitaõ Geral Pedro de Vafconcellos pa-

Os do

que naó
poderia tardar muitos dias naquellaVilla, e querendo anticipar a empreza para o receberem em
triunfo, intentarão prender aoBifpo no Forte do
mar, precifando-o a ir vello para certa obra de
que carecia, efora infallivelmente aelle. Telho
nao impedira huma chuva , que fobreveyo , e
foy a piedofa medianeira para íè naõcommetter
aquelle facrilegio pofto que na5 lograrão a opportunidade , que lhes permittia o lugar para a
prizaó, tirarão logo o rebuço ao empenho, que
^^ ^5(30^.

Recífe entcndendo

,

j

encubriao.
Soblevaçaó do Po-

vo do

^4

Recife.

Soblevarao-fe os moradores do Recife

Annodei/ii. aos dezoito

dejunho do anno de mil

e fete cen-

forma veyo a fer a culpa reciproca em ambas as partes , porque o exemplo
máo he mais fácil de imitação, que de emenda.
tos e onze, e nefta

do^'TíbTóobe"
deça aoBifpo.

,'

Junta-fe outra vez

a Nobreza.

Tomarão logo

as

Fortalezas, e as guarnecerão

^q^

gcnte da fua facção, fazendo-as jugar bailas
para a Cidade, lançarão de fua própria authoridade hum bando , que Sebaftiao de Caftro era o
Governador de Pernambuco, e fe naó obedeceíTe
às ordens do Bifpo, o qual fe achava prefente na

mefniaVilla, e pondolhe guardas para que nao
entraíFem a fallarlhe mais que algumas peíToas
confidentes , teve elle forma dentro em três dias,
para paflar à Cidade de Olinda.
6 5 Nella fe juntou logo a Nobreza , vinda de
todas as partes da Provincia com gente armada

como
,

da vez primeira

,

e

no próprio numero
pofto
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5^5

pofto que algumas poucas peíToas principaes fe
retirarão para as fuás fazendas por. dependências,

que tinhao dos homens de negocio. Pertendeo o Põem cerco
to
Bifpo por diligencias , que applicou fazer , que Recife,
os do Recife tornaflèm à fua obediência, e que a
Nobreza fe aquietaííè , mas nao confeguio huma,
nem outra coufa , e fe poz hum apertado cerco
ao Recife , em que os feus moradores levarão fempre o peyor , poílo que de ambas as partes fe obra-^
vaó muitos ados de valor com tantas, e tao reciprocas mortes , que caufando horror ao Bifpo,
deixou o Governo aoMeílre de Campo do Ter- Larga o Bifpc
Governo.
ço da Cidade 5 ao Ouvidor Geral, e ao Senado da
Camera.
66 Sem embargo da diverfaó, que a favor Aperto que pado Povo do Recife faziaó por varias partes os feus ^S, '^"'"* ^"'"'^
aliados, cujos nomes havemos expreffàdo, prendendo, e arruinando as peífoas, e fazendas dos
parciaes da Nobreza, hia já o Recife em mais de
três mezes de cerco padecendo grande falta de
viveres pela defordem , com que fe diftribuiraò,
muy dei igual à providencia , com que fe juntarão,
e para os enfermos nao havia mais que aíTucar , e
alguma pouca farinha da terra. Nefte aperto lhe Chega
porGovernadoí"
de
Pernamchegou a redempçaó na ida de Félix Jofeph Mabuco Félix Jofeph
chado , provido no Governo da Provincia de Per- ^^^^ado
nambuco. Tendo a bordo noticia, que o Bifpo
voluntariamente largara o Governo, fez que o
tornaífe a tomar , para da fua maõ o receber, ordenando aos moradores do Recife entregaflem as
.

,

Fortalezas à

ordem

Governador.

daquelle Prelado,

como afeu
Para
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$66
6j

Para fc proccdcr contra a Nobreza, inSp1«\'âoar' curfa no indulto dos perdoens do Bifpo , e do Governador, e Capitão Geral, porque lhes naó fofíèm validos, fe lhes impuzeraõ falfamente outros
novos impulfos no mefmo deliéto , e remettendo prezas muitas peíToas principaes a Lisboa, depois de larga prizaó naquella Corte , confiando judicialmente da fua innocencia ao noílò Augufto,
e pioMonarcha, compadecido das deígr aças daRemette

prezas

quelles VaíTallos , os

Eclipre

daLuana-

voltar livres para a

fazendo embarcar fó dous para a índia
em degredo perpetuo, por haverem íido os motores das alterações, e terem obrado nellas as iníblencias , que íè attribuirao a todos.
6i Algum tempo antes das perturbações da
Provincia de Pernambuco , íè vio nella , em huma
clara noite , ametade da Lua cuberta de íbmbras,
em tal proporção , que partida do Eclipfe pelo

Pátria

quelia Provincia.

mandou

meyo

,

,

parecia eílar

em duas iguaes partes fepara-

moftrando o que lhe havia de acontecer na
defuniaó dos feus moradores , em prova de que o
Reyno em íi dividido he defolaçao , da qual tocou à Nobreza a mayor parte, padecendo perdas
da liberdade 5 aflblaçóes da fazenda, aufencias da
cafa, e com ellas a falta de lavouras nas fuás propriedades , gaitando mais do que podia em fuftentar Exércitos contra o Recife, e por efta caufa fe acha taó differente, que he objedto dèlaftimas, fem eíperança de tornar ao efplendpr anda

,

tigo dos feusantepaíTados,

em

penadeftas, ede

outras muitas foberbas, e vaidades.

Achava-

w
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5^7

^

6p

Achava-fe França queixofa de Portugal, invafaó dosFranpor nao receber afuauniaó naquelie tempo, em ?o'L"de^jTntro'
que tinha poderofos motivos para a regeitar , de- ''''
clarando-íè pelo Serenilíímo Senhor Rey Carlos
IIL contra Filippe V. que entaó emprehendia a
conquifta daMonarchiaCaftelhana, de que hoje
tem a poíTe. Defte fentimento foy refulta permittir 5 que os Francezes fe animaíTem a invadir o Rio
de Janeiro , que pela fua grande opulência promettia hum faço de muito preço. Apreftaraó-fe fete
nãos, das quaes cinco eraó de linha, e fahirao
conduzindo mil homens de guerra , entre os quaes
vinhaó alguns illuftresCavalheros da nobreza daquelle Rey no, trazendo por General a hum Cabo Francez , appellidado Ducler , a cuja oufadia fó
permittio a fortuna a gloria do impulfo , mas naó
a do triunfo , e por alguns erros militares que
,
commettera na empreza, nem a fama lhe deu o
nome de Soldado.
70 Hia já no fim o mez de Agofto do anno Aviros, que teve
de mil e fete centos e dez , quando fe fez avifo ao L?sTíp"ofiçóeC
Rio de Janeiro de Cabo Frio , que lhe fica ao Norte, que foraó viftas algumas velas com eíla noticia o Governador Francifco de Caftro de Moraes (que havia fuccedido a António de Albuquerque Coelho de Carvalho no Governo daquella
Província , promovido da de Pernambuco , em
que exercera com differente fortuna a mefma oc.

""°"''''' '^'"'^

"'

5

cupaça5)

mandou preparar

as Fortalezas, e a

ma-

rinha, prevenindo as milicias para qualquer acci-

dente de combate. Poucos dias depois , do porto

de

^^^

-

.'ttm

,

,
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de Guaratiba para

do Sul íè repetio o próprio avifo, e logo entrando na barra delle , que
fica onze legoas diftante da enfeada do Rio de
Janeiro , as nãos Francezas defembarcaraó mais de
Annodei7io. novecentos homens , os quaes marcharão para a
Cidade por mattos , onde naó podiaó levar forma, falvo quando fahiao ao defcampado de algu-

ma

a parte

fazenda.

71

De tudo tinha

aviíbs

o Governador, que

poderá naquelles eftreitos traníítos, taõ praticados pelos naturaes , como incógnitos aosEftran-

o paíTo com total ruina, eprizaó dos inimigos j porém alguns deftacamentos
que mandou ao caminho por onde elles marchavaó 5 mais ferviraõ de teftemunhar a íua jornada
que de lha impedir, pois em fete dias de marcha
íe lhe na5 diíparou hum tiro. O Governador
geiros, cortarlhes

mandando tocar repetidos
rebates , fe formou no campo da Cidade , dizendo,
que alli os eíperava para os combater, fem que
Francifco de Caftro ,

9V.Í-P

.soiiv

:

"^

Vi^íb^arw^í;

as inftancias,

que lhe faziaõ os Cabos, e morado-

o obrigaflèm a dar mais hum paflb e fó entendendo , que os Francezes tomariao a Fortaleza
da Praya Vermelha, ordenou aoMeftre de Campo João de Paiva, que afolTe foccorrer; e mandandqlhe perguntar o dito Meftre de Campo , íe
havia de pelejar com os Francezes, refpondeo,
<}ue mandava defender a Fortaleza, mas que íizeíTe o que a occaíiaõ lhe permittiíTe.
Dcfembarcaó os
72 Aos dezoito
marchaõ
... do mez^ de Setembro teve
inimigos
*r*
P^tcrra,cehcgaó avilo , que OS uiimigos nzerao alto no Iingenho
res,

,

à Gdade,

-'/

j

/-•

-i

---,

«

dos

dos Religiofos da Companhia de Jefus , onde repoufaraõ aqueila noite, e ao amanhecer caminharão para a Cidade. Do campo onde eftava for-

mado o Governador,

começarão a ver as bandeiras inimigas pelas fete horas da manhaa, no dia
deza^nove do mefmo mez e aviftando também,
os Francezes o corpo do noííb Exercito , troceraó
o caminho para a parte, que chamao o Defterro,
de cuja Igreja da própria invocação, o Padre Fr.
Francifco de Menezes , Religiofo Trino , com valor benemérito do feu appellido , e alguns homens , que juntara para hoftilizar aos Francezes
na defcida daquelle íitio, lhes deu huma boa carga, matandolhe muitos Soldados , e a mayor parte dos Cavalheros
que marchavaó na vanguar,
da , diante da qual hia o feu General Ducler fem
outras armas, que huma rodei Ia, e o feu baftao.
73 Efte accidente , que poderá embaraçar
aos Francezes, lhes fez apreíTarem o paffo para a
Cidade, mas chegando a NoíFa Senhora da Ajuda,
fe

>

receberão outra carga da Fortaleza deS. Sebaftiaó,
que pela eminência, em que eftá, he opropugnaculo, ou Cidadella da Praça para a qual marí

chando os inimigos, fem os deter nenhum perigo,
difparando também inceíTantes tiros da fua mofquetaria, e paflando duzentas braças defronte do
noíFo Exercito, que ainda eftava no campo, fem

que o Governador
ie dar

hum tiro,

fe aballaíTe,

nem lhes mandaf-

fe introduzirão pela rua

da Igre-

de NoíFa Senhora do Parto , na rua direita da
Cidade , onde efd o Palácio dos Governadores

ja

Cccc

AMERICA PORTUGUEZA.

570

junto à marinha. Formarao-fe defronte do Car-

mo

combatem,eparao5 no
noTrap
Trapiche

<^^

Luiz da Mota.

onde principia aquelle traníito , e encaminhando o paíTo para S. Bento , andadas quaíí oitenta braças, vendo-fe feridos , e mortos das noffas bailas , que pelas bocas das ruas fe lhes empre2;avao, fizer ao alto defronte do Trapiche de
L
c
Luiz da Mota , rormados , e com as armas nas
5

,

i

g-

maos.

Nefta pcrplcxidade aconteceo hum de'^''''™
faftre , que poderá facilitar aos inimigos a vitoria porque eftando o Almoxarife na Cafa da Alfandega contigua a Palácio repartindo a pólvora,
pegou na de hum cartuxo o fogo de hum mur-

Defaftre

Kiício!

de fogo

^^
;

rao 5 e faltando a chamma a muitos barriz, paíTou
a Palácio o incêndio, com ruina notável daquella
grande machina , e morte de três valerofos Eftudantes, cuja

Companhia o guardava com

taldif-

que na fua defenfa obrarão
aquelles literários Soldados como meftres da milicia 5 fendo difcipulos da arte. Ao eftrondo , que
fez o incêndio, deftacando briofamente do noífo
Exercito com o feu Terço o Meílre de Campo
Gregório de Caftro de Moraes , irmaó do Governador , entrou na Cidade , e chegando àquella rua,
fe bateo com os Francezes , impedindolhes topoííçao

5

e alento

,

marem o Palácio mas nas portas delle cahio morto de huma baila inimiga.
;

Morte do Meare

7

5

Mal logrou

aqucllc golpe na vida

Campo Gregório

de Caftro o aventa-

íctZ!ií!Ser,

Meftre de

vatfAntomo

j^do valor, que a natureza lhe dera,

ui'"-

^de'

do

em recom-

penfa do que negara a feu irmaó porém nao defanima\
;

;
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animarão com a fua morte os feus Soldados combatendo com animo intrépido os contrários. Outra nao menos feníivel perda tivemos na do Ca,

pitão de Cavallos António de Ultra, cujo valor
conhecido fora admirável , fe naó peccara em te-

como

merário,

na prefente occaíiaô o moftrou
porque vendo deftacar do Exercito Francez huma
manga por hum beco , que ha entre o Trapiche

do Mota, e a Igreja da Cruz, diíTe à fua Tropa,
que o feguiíTe , porque fó com ella havia de extinguir a todos os Francezes. Entrou pelo beco,
mas naó fendo feguido dos feus Soldados , e
achando os inimigos perfilados em duas alas por

hum

e outro lado , dandolhe huma carga de
quetaria, cahio morto de muitas bailas.
,

mof,,4,,.

q6

Picava a noíTa gente por varias partes a
inimiga , fazendolhe pelas efquinas grandiffimo

damno

,,e já lhe faltavao

mais de quatrocentos
homens mortos ao noífo ferro, a troco de fò trinta, que haviamos perdido; vendo-fe finalmente
o General Ducler acometido de muitos Portuguezes, que de novo hiaó concorrendo ao combate , fe recolheo ao Trapiche querendo nelie fa,

com

zerfe forte

a fua Infanteria

,

da qual

hum S'reus Sdo^a

cem homens , por naó caberem, ou naó
atinarem fe meteo por huma efquina onde pa-

troço de

,

recendo
noflbs ,

,

rendidos

forao todos mortos pelos
facrificando à fua vingança aquellas vidas,
já

que poderão

,

fervir a fua gloria

,

a

naó

fer naquella

occafiao tao cego o furor, que lhes fez anteporem o rigor a commiferaçaó.

Cccc

ii

R«oihe-re o gs-

Até

^"'"^'''

\

sahe o Governa.
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Ida^STpaT;': Francifco
Cidade.

tcmpo cílava O Govcmaclor
de Caftro de Moraes feito eftafermo
mas chegandolhe a noticia de que os
eftavao dentro do Trapiche , e poftos
entrou com o troço do Exercito na Ci-

Até

no campo

cílc

5

Francezes
em cerco ,
dade, que achou defoccupada de inimigos, por fe
haverem voluntariamente metido na ciaufura do
Trapiche do Mota , onde mandou o Governador por hum Cabo de fuppoíiçao dizer ao General Ducler , que pois naó tinha já partido algum,
íè rendeíTe a arbitrio
cler

começarem

Igrejas

,

do vencedor e vendo Duj

a repicar os finos

e Mofteiros

em

final

de todas

de triunfo

,

as

dizia

que era fiia a vitoria , e naó queria convir em
Manda chegar bar- quc foíTc noíla. Durou nefta porfia, e renitência
r?abrazírTrapt defidc as ottzc horas da manhaa até as duas da
'^'*
tarde, o que vendo o Governador, mandou ir
muitos barriz de pólvora para voarem o Trapiche, íèm embargo da gente Portugueza , que o
habitava , a troco de íe ver livre por aquelle
meyo daFranceza, que temia.
<ii'

Nefta rcfoluçao íe viraõ os maravilhoíbs
dejan">rr''^°^'''effeitos do amor da Pátria , fiiperiores àspodèrofas forças do fangue, porque hum natural do Rio
CTcnerofa acçaó de

j

78

de Janeiro , Alferes da Ordenança , que tinha muita parte na herança daquelle Trapiche , onde eftavao actualmente fua mãy , irmáas , mulher , e filhos, Iheapreflava a execução do incêndio, querendo fer o primeiro , que lhe ateafle o fogo acção benemérita dos Efcritores Romanos, porque
nao fe moftraraõ mais conftantes Junio Bruto em
:

i.

tirar
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tirar a

mãa

vida aos filhos , e Horácio
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em matar

a ir-

Entendendo o
General Francez , que naó tardariaõ muito as
chammas , que fe diípunhaó para abrazarem
pela confervaçaó da Pátria.

por falvar a vida , e a
dos feus Soldados ^ fe entregou com elles à prizaó.
7^ Ao General pozerao primeiro no CoUegio aosFadres da Companhia depois o paliarão
para a Fortaleza de S. Sebaftiao , e ultimamente
lhe concederão faculdade para tomar huma cafa,
aqueíle íeu receptáculo

,

í

Pnzoens por òn^
rendidos.

onde paíTado algum tempo amanheceo hum dia
morto , fem fe averiguar por quem , nem o faberem os mefmos Soldados que o guardavao. Os
,

mais Francezes foraó divididos em prizaó pela
Gafa da Moeda , Conventos , e Mofteiros , com
depois foraó metidos na cadea, e nos calabouços da Cidade, enviando-fe a
centinellas a viíla

mayor

-,

parte delles à Bahia, e a Pernambuco.

Ao

quinto dia, depois de confeguida a noífa vitoria,
chegarão à barra do Rio de Janeiro as nãos Francezas do Porto da Guaratiba , onde haviaõ defem-

barcado os inimigos; lançarão de noite huns foguetes, que eraó as fuás fenhas, mas naó fendo
refpondidos, nem franqueado o traníito para entrarem no golfo, como eíperavaó, certos da rui-

na da fua gente , voltarão para França.
8o
Neíla 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 efcolhidos, e veteranos, eraó
pequeno Exercito , para emprender a invafaó de
cr
lUma
;

f
í^^os do

Geneni
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huma Cidade populofa, penetrando muitas legoas
por caminhos ignorados da
fua gente , rompendo mattos efpeííbs , e marchando Tem forma miHtar por paíTos tao eftreitos 5 que de poucos moradores do Paiz poderá
íer desbaratado , e vencido , faltandolhe na jornada as comrnodidades, que fobravaó aos naturaes, como lhe acontecera , a ter difpoíiçao o Governador Francifco de Caftro para lhe mandar
cortar o paíTo , e bater naquella efpeíTura , onde
fe naó podia valer da fua difciplina , nem do valor dos feus Soldados , fem pratica da peleja do

o

interior da terra

Braíil.

8 1

Nao commetteo menor

entrar na Cidade,

em

fe recolher

erro depois de

com

os feus Sol-

dados ao Trapiche , pondo-fe elle próprio em
cerco, poisdaquelle lugar naõ podia reíiftirnos,
na5 tendo artifícios, nem canhoens, com que fe
defender, e nos rechaçar, pois por poucos, que
lhe difparaífemos, pondo por terra aquelle edifício , ficariao debaixo das fuás ruinas, ou pegandolhe o fogo , voariaó no feu incêndio mas defta
cegueira he caufa a ambição dos homens, a foberba dos Gabos, e o defprezo, que fazem dos conj

Socegada já a Cidade, fe fízerao nella grandiofas feftas em acçaó de graças, que rematarão
com huma folemne Prociílaõ , levando o Govertrários.

Tornaõ
cezes

com

os Fran-

niayor

poder a invadir °
iCio de Janeiro.

nador em todos eftes adtos os vivas , e applaufos
da vitoria , em que nao foube ter parte.
82
Recebeo com aífaz impaciência eíla noticiaaNaça6Franceza,fempre diligente no aug-,

mento

,
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mento da

fua grandeza

aggravos. Sentia

menos
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e no deípique dos feus
ver baldado o gafto , que
,

o credito, e na recuperação dehuma, e
outra perda empenhou mayores cabedaes, e forcas mais poderofas , e brevemente poz no mar
labatido

huma Armada

dedezafeis nãos de guerra, e duas
queconduziaó mais de quatro mil ho-

de fogo 5

mens com o General Dugé, o

emendar
os erros de Ducler com outra naó menos temerária empreza , como invadir por mar a Praça do
Rio de Janeiro 5 cujaeftreita barra, fenhoreada de
qual hia a

duas grandes Fortalezas oppoftas , e cujo dilatado golfo, defendido de muitas pouco inferiores,

em

lugares opportunos edificadas, fazendo inex-

pugnável aquelle porto, impoílíbilitavao o empenho, que a todo orifco da fua Armada, e da fua
gente pertendia confeguir , com tao deftemida

como imminente
Houve em Portugal

refoluçaó,
8 3

perigo.

do apreílo
pubHcava nave-

noticia

e poder defta Armada, e que fe
gar ao Rio de Janeiro, onde hiaó os Francezes a
recuperar a opinião, e os prezos , que tinhao dei-

xado naquella Praça, fenao era o jSm deíles Argonautas ganhar o Vellocino de Ouro das fuás riquezas, que na5 tinha hum Dragaó, que o guardaflè. De tudo informado o Sereniílimo Senhor Avifo
JcIRey
fo Senhor aoGovcr
ReyDJoaó V. fez avifo ao Governador delia , Lor Franaico d«
e mandou brevemente fahir a Frota, que lhe ha^tíoia, que envi.
via de ir aquelle anno, dobrandolhe as nãos clo'^^'^'^'^'"'=^''*no'^

comboy ,
denando

a gente, e os petrechos militares, e or5

que

as

nãos mercantis

,

que haviao de
ir
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;ir

em

fua conferva

,

foflèm

as

mais poíTantes , e

capazes de poderem concorrer com forças competentes para o confliílo , em neceílidade de peleja 5 e nomeou por Cabo a Gafpar da Cofta de

Ataíde , que exercia o pofto de Meftre de Campo do mar.
Talento do Cabo
84 Era Gaíoar da Cofta muy valerofo , e
Gaípar da Cofr
de Ataide,
pratico na miiicia naval , em cujo emprego lenao

:11a

•

• 1

•

•

1

•

-1

Capitão de Mar 5 e Guerra, tivera occaíioens arrifcadas, e venturofas, em que alcançara créditos de Soldado, e fama de Capitão, benemérito

de pôr fim ao curfo dos feus ferviços com melhor
fortuna, fendo efta a única occafiaó, em que ella
lhe voltou o rofto. Partio de Lisboa a Frota com
grande prefteza , e com a mefma chegou ao Rio
dejaneiro, levando quatro poderofas nãos de guerra, ebons navios, efcolhidos Cabos, e Soldados,

Il

preparações militares para a defenfa da Praça

havendo

já

5

e

alguns dias , que fe achava nella , foy

Governador Francifco de Caftro de Modiftantes
Avifo dos Guaí- i^^es dos Guaítacazes (ao Norte do Rio
tacazes.
oitenta legoas por cofta da Cidade ) aos vinte do
Annodei7ii. ^sz dcAgofto do anno de mil e fete centos e onze que na Bahia Fermofa fe viraó paflar muitas
velas, tomando o rumo para aquella barra.
Preparações da
85 Tocou-fe a rebate na Praça , aliftou-fe a
avifo ao

,

Praça.

guarnecera5-fe as Fortalezas , e fe fortificou a marinha. Os Paizanos alentados com o

gente

,

próprio valor,

ecom

a

memoria

frefca da vito-

fuppunhao , que a nova expedição de
França hia a fervir ao íegundo triunfo do Rio de

ria paflada

,

Janeiro.

^

Janeiro.
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o que tinliao no fea Go-

vernador, mas jfiavao muito da difpoíiçao, e alento de Gafpar da Cofta , o qual fe embarcou logo,

Mete.feG4sf4
nas nãos

torna

a

, ^
deíembas»

cato

pondo em

linha na defenfa da praya as quatro
nãos de guerra , e as mercantiz de mais força»

Porem eftando

neíla

forma cinco

dias,

dando por

o avifo, tornou a defembarcar faclo , em
que começou a perder o conceito , que fe tinha
da íiia vigilância, como depois perdeo o que fe
falfo

^

formava da fua experiência , moftrando-fe perplexo no fegundo avifo , que de Cabo Frio che- Segundo âvífo âi
Cabo Frio,
gou a dez do mez de Setembro do próprio anno,
de haverem paífado dezoito velas, levando o rumo para a Cidade do Rio.
No dia feguinte , que fe contavao onze
8á
do dito mez, com a nova Lua houve tal revolu- '"'™í' ^o"^'hí.'«5
çaÓ nò tempo, que formando oardenfas névoas/"'""''"'^'''
tempo.
cobrio com ellas os montes da Gavia , do Paò
deAífucar, a Ilha doPay, a barra, e toda a circunferência do golfo, de tal forma, quenaópodiao ver,

rarem

nem

ferviftos da Cidade,

fem

lhes

ti-

nevadas capas as brifas do Sul , que então ventava fortemente rijo e navegando as nãos
inimigas como entre nuvens, quando à huma hoas

-,

ra ^depois

do meyo dia

ção, eftavaõ

já

deixou divifar a cerradas Fortalezas da barra para denas

Foraó emfeguida ordem atraveíTando aenfeada, dando hujna, e outra banda de artilheria
às noílas Fortalezas, e às cinco da tarde
ficarão todas furtas na Ponta dasBalleas, diftante hum
tiro de peça da Cidade,
tro.

Dddd

Deven-

mí

,,;
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8

Devendo Gafpar da Cofta de Ataíde me-

7

terfe

em

as noíTas

nãos

,

como

e polias

em linha

na de-

no enfayo do rebate, (em que fe houve com melhor difciplina
que na occaíla5 do conflidlo) as mandou marear,
pelas livrar dos inimigos , porém achando mais
prompto o perigo no baixo no Porto da Prainha,
e na Ponta da Mifericordia , ordenou logo que
fenfa da marinha,

Manda Gafpar

da

f°ií o''as'Larda'
queimar.

fizera

foíTem abrazadas, mandando porlhes o fogo, em
que arderão intempeftiva , e laílimofamente. Na
dcfordcm deílas difpofiçóes defcobrio efte Cabo
a falta , e variedade , que já experimentava no en-

tendimento , e crefcendo mais em tanta defgraça,
ficou padecendo efte defeito em todo o tempo
que lhe reftara de vida. Naquella tarde , e nos
três feguintes dias foraó taes os eccos da artilheria das nãos inimigas, e das noíTas Fortalezas , que
em reciproco eftrondo parecia arruinaríe o Mundo , caufando mayor ruido o incêndio da noíTa
cafa da pólvora na Fortaleza de Villa-Galhon

em que acabarão defeftradamente

e muitos Soldados valerofos.
Todo efte horror nao baftou a entibiar

alentados
Animo

dos mora-

dores ,
limas
acções , que '""""
empre

hendcm.

88

,

o animo ardente dosnaturaes do Rio de Janeiro,
antes lhes fervio de eftimulo porque vendo , que
os Francezes aíTentavaõ artilheria no Monte de
S. Diogo, acudio a elle o Capitão Fclix Madeira,
e matando alguns, fez prizioneiros outros. Hindo Bento de Amaral a defender a Fortaleza de S.
João , perdeo a vida , tirando-a a muitos inimigos
;

porem

1/

alguns Capitães

a fatalidade,

que eftava deftinada àquella
Cidade
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Cidade, fuperou o valor dos feus moradores, que
vendo defanimado a Gaípar da Cofta, e que o
Governador Francifco de Caftro mandara abandonar, e cravar a artilheria da Fortaleza àãlMnlTt^l^Z'!
das Cobras, (porto em queanchoraó os navios) c^taf^^í^L^^^^
forao entendendo , que por falta de quem os go- '^'^"'"' ^''"'*''''
vernaíTe, era irremediável a fua perdição.

8^

Tendo

os Francezes noticia pelas fuás eC-

que eftava defamparada a Ilha das Cobras,
e fem gente, que lhes fizeíTe refiftencia , a tomaraó logo e fendolhes opportuna , pela viíínhança, para bombearem a Cidade, lhe lançarão tantos artifícios de fogo, que pegando em Palácio, e
em outras cafas, infundirão nos moradores hum
pânico terror taõ interno, que na noite do quinto dia da chegada dos inimigos, em que o Governador , e Gafpar da Cofta tinhaó aíTentado retirarfe com a Infanteria , e deixarem a Praça , o
fizeraó elles fem exceiçaó de idade , eftado , e
fexo , tao confufamente , que a troco de falvarem as vidas , fe meterão pelos bofques , deixando
as riquezas, que poífuhiaò na Cidade, fem lhes
deter a fuga huma das mais horriveis noites de
chuva, etempeftade, que fe havia vifto naquelpias,

Tomaô

lo^o

os

deTTançaò bomLs
"'^''^"^'"

,

,^,

,„^.

laProvincia, ajudando ao furor natural dos elementos do vento, e agua, excitados pelo tempo,

o artificial eftrondo do elemento do fogo, difpofto pelos homens.
p o Rendidas já muitas Fortalezas aos Trancezes, dandoihes noticia as fuás efpias, de quQ
eftava deferta a Cidade, a occuparaó

Dddd

,

e fortifican-

ii

do

Entraô osFrancé.

Tc^n^.í^^ttúí
"'"'"'' ^*"'*'

'
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do os poftos, que

lhes parecerão mais importan-

ao roubo , achando hum defpojo
mais rico do que imaginarão , porque importou
muitos miihoens o faço e vendo que naó tinhaó
tes

5

fe dérao

;

CapitH'aó deixai

lem a demolidemol
i«m>por feiscemos
la ,

e

ezmi '™^^

°'-

mais que recolher , capitularão com o Governador Francifco de Caftro 5 deixarem a Cidade fem
a demolirem, por huma groíTafumma de ouro,
r*
r
J
quc dcpois \Q.jo 3l iíc^y tYii leis ccntos e aez mu
^j-^^ados , OS quacs fahirao de todos os moradores, e Religioíòs , conforme oscabedaes de cada

hum

"1

-

•

i

em

quanto fe juntava a quantia , para a
qual fe valerão dos cofres, que anticipadamente
os feus Miniftros mandarão pôr em falvo fora da
,

e

Cidade, fe detiverao os inimigos nella, abftrahindo-fe de obrar mais eflxagos , havendo experimentado nelles a mayor ruina o Mofteiro de S.

Bento , para cujo reparo gaftaraó depois os feus
Monges mais de cincoenta mil cruzados.
9^ Tinha ido avifo nomeímodia, em que
Avifo, que foy
nntZ"°
r '^'^"' entrara a Armada Franceza, a António de Albuquerque
:rque
Ljovernar
cor aas Minas.
as
Migovernando
eftava
que
querque Coelho ,
nas juntou logo três mil e tantos homens, bem,
e mal armados , e marchando com elles para o
Rio de Janeiro , quando chegou foube , que ef'

.

-x

j

tava ganhada, e vencida a Cidade, e nao achan-

do remédio

conveyo nella. Encentos e dez mil cruza-

a baralhar a feira ,

tregue a quantia dos féis
dos aos Francezes , fahirao daquella barra a vinte

de Outubro, havendo hum anno,
hum mez, eoito dias, que forao vencidos pelos
Portuguezes naqueila Cidade , cujos moradores
e oito

domez

defpre-

,

Ai

$21

miam

deíprezando o domínio de Franciico de Caftro
de Moraes , obrigarão a António de Albuquerque

Coelho

a encarregarfe

do Governo

até

ordem de

Sua Ma8;eftade , fem haver em Francifco de Caftro impulfo de fe coníervar no cargo de que o
depunhaó.
p 2 Levarão os inimigos todos os Francezes, Acçaô .gradeada,
que no Rio de Janeiro ficarão da primeira expe- ?a"ls í dáunTrao'
'^'^°'"°
dição 5 aos quaes fe tinha dado por prizaó a Cidade 5 e fe moftrara5 taõ agradecidos ao beneficio
que receberão de alguns moradores, pela caridade 5 que com elles ufaraó, que informando ao feu
General da obrigação , em que lhes eftavao , forao
prefervadas

as fuás cafas

cando fechadas
deixarão

,

aílím

do faço ,

como

e Ja

mina ,

fi-

os feu^ donos as

acção digna de louvor , e benemérita

,

nem

podia eíperar menos da
generofidade daquella nação, a qual fobrandolhe
tantas prerogativas , na5 podia faltar a do agradecimento, ganhando nefta urbanidade mais riqueza de fama , da que poderão adquirir de cabedal
no defpojo daquellas cafas.
defta lembrança

;

fe

Com a nova infaufta da def2;raça
^Q Jz
«-^5 do Rio
de
janeiro, enviou o Sereniílimo Senhor Rev
D.
J
_ "^
^

^

,

Joaó V. por Governador daquella Provincia a
Francifco de Távora, que em poucos annos de
idade tinha muitos de ferviços , obrados nas guerras próximas em varias partes deHefpanha, oftentando em todas o valor hereditário da fua efclarecida, eantiquiffima Família. Levava ordem
para prender a Francifco de Caftro , e a outros
Cabos,

,.

Vay

tr

ta

Francifco de

Távora por oovernador da rrovincia
''°^^"^''^^^"*^''^'^-

i|l!'viiVl

Formafe no Rio

582

AMERICA PORTUGUEZA.

Cabos 5

em cuja execução os poz em afperas priDa Bahia maiidou pafiár EIRey ao Rio de

zoeiís.

Ít^;Z)Zlf::.]máro a Luiz de Mello daSylva^Chanceller da
rem aos delinquen
na perda da Ci Relação do Eílado , que com efte cargo chegara
dade.
de Lisboa no anno antecedente, e aosDefembargadores Manoel de Azevedo Soares , e André
Leitaó de Mello, que com louvável procedimento acabavao os féis da fua reíidencia nefte Tribunal, osquaes com o Ouvidor do Rio de Janeiro,
Miniftro togado , e outros dous do mefmo caraóber , que forao crear duas Ouvidorias nos Povos
tes

com o Ouvidor da Provincia de S.
havisó de formar huma Relação de fete

das Minas , e

Vicente,
Miniftros na Cidade de S. Sebaftiao do Rio de Janeiro , para fentencearem os culpados na entrega
delia.

Juntos os Miniftros , procedeo o Chanceltirar devaça do cafo. Nao faltarão opínioens , que também infamavaõ de traidor a Francifco de Caflro , mas nao havendo indicios para
fe lhe formar culpa de infidelidade, fe lhe provarão faltas de valor , e de diípofiçaó , que forao
caufa de naó pelejar na defenfa da Praça , e de
^ dcfamparar crime , pelo qual foy fentenceado a

^4
ler em

Sentença do

Go-

guiíTcaboL''^''''

j

degredo, eprizaó perpetua em huma Fortaleza
da índia. Hum Meftre de Campo feufobrinho,
filho de Gregório de Caftro de Moraes, que fuccedera a feu pay no cargo, e naó no alento, foy
privado do pofto , com degredo perpetuo. Hum
Capitão da Fortaleza de S. João, que por cobarde
a entregara logo aos inimigos, (delido , pelo qual
andava

,

andava auíente) enforcado emeftatua. Aos outros prezos fe concedeo livramento , e moftrando, que nao concorrerão mais que na obediência das ordens do íeu Governador , forao dados
por livres e com eftas fenteíiças fe diíTolveo o
Tribunal , mandado formar naquella Cidade , para
caftigar os cúmplices na fua perda.
Succedeo a D. Lourenço de Almada no Annodei/n.
5? 5
Governo Pedro de Vafconcellos e Soufa , cujo en- succede no notendimento, e valor naõ ficarão devedores à gran- líiPcdmdeVaicoa»
^°"^'*
deza do feu illuftriílímo nafcimento , e haviao " '
-,

''^

defempenhado em todos os lances as obrigações,
que herdara dos feus famofos antepaflados. Tinha nas guerras próximas do Reyno obrado acções heróicas, occupado grandes poftos e fe achava exercendo o de Meftre de Campo General
do qual foy enviado por Governador, e Capitão
Geral do Brafil , onde a memoria do Conde de
Caftelmelhor feu avô , que com grandes applaufos occupara o mefmo lugar, poderá fazer gra,

ta a fua peíToa a

eíleEílado, a nao fer naquelle

tempo ohorofcopo, que o dominava,

contrario

ao focego dos feus moradores , pois achou Pernambuco hoftiHzado pelos naturaes , o Rio de
Janeiro tomado pelos Francezes
defgraças , a
j

que

fe feguio

o perigofo accidente da alteração

do Povo da Bahia.

p6

Experimentava

a

noíTa

America havia

muitos annos grandes infultos, e roubos de Pirataá nos feus mares, tomando vários navios, que
fahiaó dos feus portos , ou a elles hiaó , e com
,

mayor

^^^

n^os^maL 'dJ

H::t

,
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Minas
doSiiL Efperavao os patachos, e fumaças , que
conduziao o ouro à Bahia , e a Pernambuco ^e as

mayor

porfia depois

que

fe defcobriraó as

embarcações, que das referidas Provincias o levavaó para Africa aô refgate dosefcravosj (antes
que fe lhes prohibiíTe o tranfporte defte género
para aquella cofta) e fazendo repetidas prezas,
erao as perdas tantas

,

e tao coníidera veis

,

que

continuamente fe achavaó pobres muitas peflbas,
que com grande trabalho , e rifco das vidas o
hiaó tirar das Minas , e o conduziao para as fuás
Pátrias, parecendo irremediável eftedamno,por
nao haverem nãos de guerra da Coroa Portuguesa, que furcando as ondas de huns a outros portos , feguraílem o tranfito às noflas embarcações
e aíFu2;entaflèm as dos Piratas.
RefoiveEiReynof^7 Seudo prcfentc ao Sereniííimo Senhor
fo Senhor darihcarep^^^ j^ j^^^ y ^^^ fenfivcl damuo dos fcus Vafmedio.
fallos, e conhecendo, que o reparo de tanto pre^

juizo requeria

hum taò cuftofo como efficaz
,

re-

que guardaílem
as coftas da Bahia, do Rio de Janeiro, e de Pernambuco , as quaes vagando por eftes mares, os
limpaífem de Coííarios , e íeguraífem as viagens
das noflas embarcações , ordenando fe reedificaffem, e aperfeiçoafièm as Fortalezas de todas as
noífas Praças, para adefenfa delias, efocego dos
feus habitadores , que da ambição das nações , e
Piratas podiaó temer o próprio damno , que os
do Rio de Janeiro experimentarão nainvafaó dos
Francezes. Era grande a defpeza , que fe havia
de

médio

,

refoiveo mandar nãos

,

;
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de fazer

com

as

nãos

,

e

com

5 8 5

as Fortificações

requeria arbitrarfe confignaçaõ de

,

e

taó

ejBFeitos

promptos , quanto era urgente a r^ceílidade.
^8 Ordenou Sua Mageftade , que todas as impofiçaó dosdez
p°';^^^^"'^'«'"°"^'^
fazendas, que entraíTem nas Alfandegas dasProvincias do Braíil , pagaíTem nellas dez por cento
impoíiçao, da qual fe podia tirar quantia competente para o novo gafto , parecendo jufto , e conveniente, que fendo os homens de negocio tao
intereífados na fegurança das fuás embarcações, e

do ouro , que mandavaõ bufcar pelos
ros

concorreíTem para

feus géne-

huma

defpeza , da qual
fe lhe feguiaõ tantas utilidades. Encarregou ao
Governador , e Capitão Geral Pedro de Vafconcellos o eftabelecimento defta dizima na Bahia,
como aos outros Governadores nas mais Provin,

cias.

k

Tratava Pedro de Vafconcellos de eftabelecer efte direito na Alfandega da Bahia, quando alterada a mayor parte dos homens de negocio, tendo prevenido ao Juiz do Povo, feus Mifteres, e quantidade de plebe, appareceraó juntos
na Praça de Palácio , na manhaa do dia dezanove
de Outubro e mandando o Juiz do Povo tocar
inceífantemente o íino da Cidade, foy concorrendo de varias partes tanta gente vil, que em breves inftantes íe viraó cheas a Praça, e as ruas vi-

PP

j

finhas a ella.

O Governador

vendo aquelle ajun-

tamento , pedio huma efpada , e huma rodella ,

in-

tentando caftigar aquella turba com os feus criados, Officiaes, e Soldados da guarda j mas adver-

Eeee

tido

Levamamemoao
^''' '^^^''"

.1"

'
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tido a fe nao expor a

mandando

algum

deíaftre, fe abPieve,

dizer fe recolheííèm a fuás cafas

,

e

lhe expuzeflèm a fua pertençao por fupplica

,

e

com violência.
IDO Refpondeo o Povo

nao
Infolentes inftancias

5

que

faz ao

Go-

vernador.

pelo feujuiz, que

era o interprete dos recados, erepoftas, que

alli

fem que fe d errogaíle, ou fufpendeíTe a ordem da nova impofiçaó,
que nao queria aceitar , como também a mayoria do preço do fal, que fe havia accrefcentado
no anno antecedente , de quatrocentos e oitenta
a íète centos e vinte reis. Tornoulhes o Governador por repofta, que deviao recorrer com aquelle requerimento a Sua Mageftade , e nao a elle, a
fe juntara , para fe nao recolher ,

quem

Reaes ordens.
Enfurecido o Povo , de que era Cabeça (depois do
feu Juiz) hum Mercador chamado João de Figueiredo daCofta, por alcunha o Maneta, blafonando ameaçava confeguir por força, o que pertendia, procedendo na forma , que entendeíTe e nefte tempo fahirao daquelle diíTonante conflato de
fó tocava executar as fuás

-,

vozes algumas palavras immodeftas contra a peffoa do Governador Pedro de Vafconcellos e Soufa , em quem concorriao tao relevantes qualidades, que ainda feparadas do carader , era5 dignas

de veneração porém quando hum Povo fe arroja cego , até os refpeitos fervem aos eílragos.
Tinha o Povo grande ódio a Manoel
I o I
Dias Filgueira, que fe achava em Lisboa a vários
particulares feus , menos aggravantes do que os
fuppunhaó. Era homem de negocio groífo, que de
pouca
;

Ódio que
Manoel
gucira.

tinha a

Dias

Fil-

;

pouca forte tinha chegado

muita fortuna, aborrecido da mayor parte dos mercadores por orguIhofo 5 e por viver com arrogância , e f auílo impróprio do honefto trato da fua profiíTaõ. Trazia o contrato do fal , e já o accrefcentamento do
feu preço , como agora a impofiçao dos dez por
cento, fe attribuhia a arbitrio feu, impondolhe,
que trabalhava em trazer à Bahia paço da madeira 5 de que vinha por Adminiftrador. Efta apprehenfaó errada fez aballar ao Povo da Praça a fua
cafa, íita detraz da Igreja de NoíTa Senhora da
Ajuda, nao muito diftante de Palácio.
102 Pelo grande receyo, em que fua con- vay a fua cara,
^'^''^' '^"'
forte vivia, e o pouco anticipado avifo, que lhe go!"^
fez hum confidente , livrou da morte , e a fua família , mas nao do eftrago a fua cafa , e fazenda
porque aufentando-fe, e deixando as portas fechadas, lhas romperão à força de machados , e fobindo ao alto, lançarão pelas janellas àrua nao fó
as alfayas, que lhe ferviaó de ornato, muitas, e
de preço , porem outros géneros de valor , pertencentes ao intereífe do feu negocio, paífando
a deftruir, e quebrar as portas, e janellas daquelle edifício , que entre as cafas particulares he huma das melhores, que tem a Bahia. Dos armazéns , que lhe ficaó por baixo , arrombarão varias
pipas , e barriz , os quaes inundarão as ruas em liquores importantes.
103 Dalli, andado hum grande efpaço para Paífa à deManoei
Gomes Lisboa
a parte de S. Francifco , forao a cafa de Manoel obra o mtíriw.
Gomes Lisboa , que acautelado fe tinha pofto
a

Eeee

ii

em

5 8 8

em

AMERICA POPxTUGUEZA.
Era fufpeito ao Povo , por

intimo
amigo de Manoel Dias Filgueira , e focio nos feus
negócios , pofto que pela modeftia com que vivia, em muitos cabedaes lograva melhor opinião;
falvo.

mas nao lhe valeo o
le fe tinha

,

diíFerente conceito

íer

,

que dei-

para deixar de incorrer no eílrago do

companheiro, por julgarem próprios os intereffes de ambos. Sobirao a fua cafa igualmente aceada, e lhe lançarão das janellas tudo o que acharão
de preço , e eftimaçaó , experimentando mayor
perda no ouro em pó, que tinha em dous contadores 5 pois ao golpe , com que cahiraó , fe eípaIhou 5 e perdeo pela rua, ficando aquelle m^etal
pizado então da plebe vil, que mais o coftuma
pôr fobre a cabeça.
Dilatava5-fe ainda em caufarlhe mais
^ o^
ciiega o Arccbif.
Sc'amemo'cmt. ^uínas , quando chegou a Real prefença de Deos
ma Arabulà.
no Santiffimo Sacramento da Euchariftia , que em
huma ambula, acompanhado de alguns Irmãos, e
de todos os Cónegos, e Beneficiados da Sé, lhes
levara o Arcebifpo para os aquietar, admoeílando-os, e períuadindo-os ao focego, epaz. Proftrarao-fe todas aquellas creaturas ao feu Creador,
e embainhando as efpadas , o adorarão , e acompa-

nharão à Matriz. Porém recolhido , nao aproveitando as pater naes exhortaçóes do Metropolitano a fuípenderlhes o furor , tornarão para a Praça,
com as armas outra vez nas mãos, em demanda
da fua pertençao , clamando , que fe naó trataífe
da impofiçaõ dos dez por cento , e que tornaífe o
fal ao preço de quatro centos e oitenta reis.

Havia

10

Havia acudido a Palácio , e fe achava concedeik
já com Pedro de Vafconcellos D. Lourenço de Al- pènendia?*
niada , e com o feu parecer íe concedeo quanto o
Povo pertendia, e demais hum perdão geral do
fado 5 que íoiicitava, fem excepção depeíToas,
entendendo, que fem elle nao havia obrado nada mas promettendofelhe tudo 5 introduzio em
Palácio hum Advogado^ para fe fazerem com a fuá
juriíprudencia os termos em forma legal , e júridica, e affinados pelo Governador, e Capitão Ge5

,

"*

ea*
"^^

ri!

j

ral

5

de,

fe

concluhio a matéria pelas

em

horas da tarque fe diííblveo o tumulto, ouvindo-fe
féis

ponto o íino da Cidade, tocado inceffantemente por hum troço de plebe , que alli af^
até aquelle

íiíria

para eíte eíFeito.

io6

Foy coufa digna de louvor para

os

jS-

lhos doBraííl verfe, que entre tao numerofa gen-

diignò reparo eíí^
ito dos filhos d®

£[

te, quanta

concorreo para efta alteração , fe nao
achaífe peíToa alguma natural defte Eftado ingénua, ou de honefta condição, falvo alguns Officiaes mecânicos , que das fuás tendas forao levados pelos amotinados, porque eíles forao todos
filhos do Reyno, unindo a íi alguns Eftrangeiros
de varias nações, que fe achavaó na Cidade, fequazes, e dependentes dos que urdirão o levantamento e defta verdade forao fabedores todos
os Miniftros Reaes, que entaó, e depois reíldiraó na Bahia , conhecendo , que na obediência dos
í

naturaes do Braíil havia differente procedimen-to daquelle a todas as luzes infolente , e detef.
tavel.
^
.

Procu-

)|,Kl

'

Pr,

,

5
Nova
nova

alteração por

5?
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O

icy

Prociirou dcpoís aqucllc ajuntamento

cauifi.

(jourar o feu erro

com huma refoluçaò

generofa,

mas ainda que honrada, nao pode deixar de parecer violenta , fendo emprehendida ao fom do

com o mefmo

tumulto, e confufa5 j com as próprias vozes , e as eípadas nuas
guiado pelo Juiz do Povo, e pelo cabeça da primeira alteraçaojoaõ de Figueiredo daCofta, chasegue o Povo a Hiado O Mancta. Tuntou-fe a mefma gente, que
Pedro de Vafcon11/^
ceiíos
a caía de coDCorrco tto paíiado motim , na tarde cio legunourcnfo
A
mada,
j^ j^ Dczcmbro do próprio anno, quarenta e
quatro dias depois do primeiro movimento. Entrarão na Praça , e fabendo , que o Governador
Pedro deVaíconcellos fenaó achava em Palácio,
o feguirao até a cafa, em que poufava D. Lourenço de Almada , fita no bairro de S. Bento , fora
das portas da Cidade , mas próximas a ella.
Manda D. LouMandou D. Lourenço fecharlhe as porI O 8
Ss e fóde.xa'hum tas, dcixando fo hum poftigo da logea aberto, por
poaigo aberto.
q^-^j^q podcílc cntrar a peílba , que o Povo mandaíle a reprefentar o que pertendia. Clamarão
ckma o Povo todos pcla reftauraçao do Rio de Janeiro , e que
O Govcmador mandaífe logo apreftar as nãos de
Rio de jancSr
comboy, e todas as que fe achafl^em no porto capazes da empreza , aliftar gente, e prevenir todas
as coufas pertencentes à expedição , em que fuppunha conííftia a liberdade daquella Praça , dominada pelos Francezes. Com eíta propoíla enviou
o Povo a Domingos da Cofta Guimaraens , hoíino da

Cidade 5

y^*z

i

.

?,te

^

-

'^'^

mem

procedimento, a quem efcolheo para menfageiro defta propofiçaó, epara
faò, e de

bom

Agente

,
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Agente da empreza na parte , que tocaíTe ao Povo e com efta reprefentaçaó entrou Domingos
da Gofta pelo poíligo de cafa de D. Lourenço de
Almada , a fallar a Pedro de Vafconcellos.
I Qp
Reípondeo o Governador, que nao ha,

•
.

.

-11

•

Via gente 5 navios, e artiineria competentes para

g«

Repoíiã .^o
Gerai Pearo dá
vaiconcdios.

V^itaó

combater com dezoito nãos de guerra triunfantes
que era neceíTario mayor poder para expulfar os inimigos daquella barra, e Cidade, de que
eftavaó já fenhores que nao havia dinheiro para a empreza, e na contingência de fe confeguir,
fe experimentaria o damno certo de naõ voltar
naquelle anno a Frota com os efíeitos da Bahia
cuja conducçao ElRey muito encommendava
coníignando tempo certo , e determinado para a
fua demora ordem , que fe nao podia alterar por
huma acção tao duvidofa, quanto era infallivel o
prejuizo , que da falta do comboy refultaria às
rendas Pvcaes, e aos moradores da Bahia, aííim
no empate, como na damniíicaçaó dos feus gé;

fl^;':'

-,

IJir

s

neros.

o

Replicarão, que

em

quanto ao dinheiro , fe acliavao em Santa Therefa , e no CoUegio
de Jefus groíTas quantias de peílbas , que de partes diílantes os mandarão guardar naquellas duas
Sagradas Religioens para diverfos fins, e que fe
podiaó logo tomar as que baílaílem , contribuindo depois os moradores da Cidade, eíèu recôncavo, conforme oscabedaes década hum, à importância deíla defpeza, da qual tomavao os homens de negocio fobre íi a mayor parte. Que
I I

Replica do Povo,

para

!fe|Í|Í
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para augmentar o numero das nãos, femandaPfem vir de Pernambuco as duas de guerra , que
lhe tinhaó ido na Frota.

Que

a artilheria

,

que

logo fe podeíTe juntar , bailava e que a gente das
nãos de hum , e outro comboy , com a que fe fizeíTe na Bahia , era numero capaz de combater
}

com
Menta Pedro de
Valconceilos na de-

manda do Povo.

os Francezes.

NcceíTariamente aíTentio Pedro de Vaf|,
r rC
íV
Ti
conccllos 5 dando tempo a que deíaiiogaíle o ro-

III

ti

1

vo o vigor, com que pertendia huma empreza,
nos termos prefentes impoffivel e como a dií^
tribuiçaõ da deípeza, que havia de tocar aos moradores , pertencia ao Senado daCamera, (fe he
que elle podia fazer femelhantes impoíiçòes fem
ordem Real ) desfeito com a noite o concurfo daquelle dia , amanheceo no feguinte em o Senado,
convocando o Juiz do Povo ao Juiz de Fora, e
aos Officiaes, que íe achavao aquelle anno na Go;

vernança, osquaes chamarão àscafas daCamera
aos Senadores, e homens bons , com cuja aííiftencia coftumaó por ley, einftituto determinar os

o Povo à
camera, e faz que

va

impofiçaó pelos

mo-

negócios extraordinários.
^^-^
Juntos, reprefentou o Senado ao Povo
( ctttrc O qual cílavao quafi todos os homens de

asmefmas difficuldades, que
lhe moílrara o Governador, e teve a mefma reporta , clamando , que fe lançaífe o termo de refoluçaò do impofto , que íè havia de fazer aos moradores , porque a empreza era irrevogável. O
Senado por obviar mayor violência , fez o termo,
que pedia o Povo , o qual tratou logo no que proneo;ocio da Bahia)

mettiaó

LIVRO NONO.
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mettiao os mercadores , que chegou a hum computo taó grande, que podia fazer a mayor parte
da defpeza. Domingos da Cofta Guimaraens havia de fer o bolça , ou Thefoureiro daquelle rece«

bimento , que fe determinava fupprir no em
quanto com o dinheiro depoíitado nos dous Conventos 5 como temos efcrito ; porem naó chegou
a acção a termos de fe ufar delle.
113 Tantas diligencias fe applicavaõ às preparações da

Armada

quantas mais difficuldades
na fua expedição fe defcobriaõ , conhecidas por
invenciveis dos mais empenhados na empreza,
que pofto fe na5 defanimavaó , hiaó vendo por
,

experiência o grande concurfo de caufas , que haviaÓ parafedefvanecer. Nefta contingência cht-omcnk.re..r.pre.
finalmente
gou noticia do Rio de Janeiro 5 que os Francezes 5 zadefvanece.
faqueada , e vendida a Praça, a deixarão com que
,

e

fe

;

tudo fefuípendeo, ficando aos authores daquelle
valerofo impulfo a jadancia de o pertenderem
executar , fem advertirem , que os meyos naó erao
taó honeftos , como o empenho, e que podiaó fer

motivo de que a acçaó fe viflè a diíFerente luz , da
com que poderá fer tomada , como aconteceo.
114 A femelhança , que houve , naó na fubftancia^masnosaccidentes^entre o fegundo, e o
primeiro movimento, veyo a equivocar, c confundir hum com outro de tal forma que depois fe
punirão ambos, íèm íe fazer diftinçaó do vicio à Procede^fe no cMvirtude , padecendo culpados , einnocentesj pQj,_, s'''^^*''"*'""**^^^^
que metendo algum tempo em meyo , ordenou o
Governador 3 e Capitão Geral Pedro de Vafcon,

Ffjff

cellos
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Ouvidor Geral do Crime devaçaíTe da^
quellas turbulências , o que executou com fegredoj e ficando culpados muitos, fem embargo da
grande prevenção , e fegurança do Governador
para os prender 5 íe colherão poucos , e os mais fe
cellos ao

aufentaraó.
aDomin
gdacoftaGuima-

Dos prezos foy entre outros fentenDomingos da Cofta Guimarães injuftamen-

115

Caftíga-fe

qI^çj^q

mas recorrendo aos reótiffimos Tribunaes de
Lisboa 5 moftrou nelles a íua innocencia , e naó íèr
culpável o fegundo movimento do Povo , mas
fim digno de attençao , e agradecimento o que
He em Lisboa abfoi- provado naqucUa Corte , o derao por livre , mandando reftituirlhe a fiia honra com empregos,
que ate então na5 havia alcançado 5 e mayores que
te

5

í

a condição da
oufadia do Juiz do
Povo.

116

fiaa

Com

fortuna.

eílas alterações era tanta a arro-

gância do Juiz do

Povo 5 andava taõ ufano , e pro-

cedia tao violento , que pertendia arrogar a
jurifdicçoes de todos os Tribunaes

,

fi

as

impugnando

que naõ erao conformes ao feu arbitrio 5 com o pretexto de ferem prejudiciaes ao
Povo 5 que chamava feu , ameaçando novos levantamentos 5 e mandar tanger o fino da Cidade, que
pelos referidos exceflx)s era já tao fatal , e temido
na Bahia , como a campa de Belilha em Hefpanha.
Queria no Senado da Camera, contra o eftylo anas refoluçóes

,

tigo ^affiftir a todas as conferencias ; e fendo tole-

rado dos Vereadores
te eftado

com prudência

do tempo,

pelo prefen-

fe eítendia a fua audácia a

impugnar os votos profeiidos

em

matérias politicas

LIVRO NONO.

5^5

,

incompatíveis' à fuá intendência; e noutras
queria 5 que logo alli fe revogaíTem os defpachos
ticas

5

íèm nenhum termo
dia

judicial

embargar , pedindo

,

com que

fó ds po-

delles vifta.

WÀ

117

Defta oufadia , e da confiança , que para
commetter infultos tinha o Povo naquelle feu
Alagiftrado , cuja fombra , e poder entendia , que
o fegurava de todo caftigo , deraõ os Officiaes da
Camera conta a Sua Mageftade, pedindolhe fofle
fervido , para quietação da Bahia , mandar extinguir o lugar de Juiz do Povo , com o exemplo da
Camera do Porto , onde por íèmelhantes diílurfoios fora extincíto; e o Sereniflimo Senhor Rev f?'" í, t° w"''^'
l^ey
João V. ex*
João V. ouvindo efta iuftafupplica,
D-^
rr:» mandou ex- Juiz do °Povo. -«
.J.
tinguir o dito lugar , de que reíultou temor nos
-

_,

,

•'

,

L'*

.

^'">^"'[

'"s-'-

-'

inquietos , e júbilos nos

dores da Bahia.

fieis

,

e principaes mora-

>
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Lidava o Capitão Geral Pedro de VaA
concellos inceífan temente. em pôr a Bahia em cabal defenfa para qualquer accidente , que houveffe de acontecer, e fe podia recear no tempo prefente com o exemplo do Rio de Janeiro , pela inimizade de França; e merecendo as fuás diípofiçòes ferem louvadas , eraó mal recebidas 5 porque
ao ócio dos moradores pareciaó eftranhos os continuos exercicios militares , que fazia à Infanteria
paga, e às Ordenanças, inftruindo-as na pratica
moderna das noíTas campanhas próximas , pela
nova forma da peleja de Europa , prevenindo , e
municionando as Fortalezas , e attendendo a tudo
o que podia fer útil , ou prejudicial 3 com grande
-

ii

difcipli-^

cuidaáo

cio

G^ríf
"''*

dímiiida/""'
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Suas difpofiçéís
vanas matérias,

em difciplina
i^j-^y^

No tempo

,

que lhe íb-

Çq applicava aos iiegocios politicos

^

vendo

c experiência.

,

as

matérias

e fazendo

5

apreíTadas,

que

com

acertos, e

5

refol-

fem demoras,

execuções caminhaíTem tao
as ordens j fogo , que nafcendo

as

como

de fervorofo zelo, fazia parecer exceíTo^oque
era providencia.
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Por

tente na Bahia

Pede^fucceíTor

Governo,

no

e fe lhe

efte conceito fe
,

que pedio

a

achava taó defcon-

ElRey com o mayor

encarecimento, e em fatisfaçaõ dos feus íerviÇ^^ 5 l^c mandaíTe fucceíTor, antes de fe acabar

q tcrmo do fcu Govcmo. Efta fupplica fazia,
vendo por fatalidade mal logradas as diípoíiçóes
do feu entendimento 5 em verdade grande, porém infelizmente adivo, porque fe lhe attribuhia a viveza do alento à inquietação do animo,
tendo por demaíiadas , ou fuperfluas as fuás refoluçóes , pofto que viao refplandecer nelle admirável talento,

fumma

notórias virtudes

,

independência, e outras
que podiao avultar muito em

mais venturofo tempo. Attendendo Sua MageA.
tade às fuás repetidas fupplicas , lhe enviou fucceíTor aos dous annos , e oito mezes do feu Go\

verno,

HISTO-

5^7
tfyVyM>yHMM u ^MM»f^t< WtfMMWMH MW>WMWWWMW^
>

i

I

Siftliiyí)f4í^)fÍVk>f*í*£^>ft)fkA)h);i)fí)UikM:i'>^^*^<tdíàyt^^
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Livro decimo:
U
M
SU MM A RIO.
E

L T

I

O.

ECM por Fice-Rey

^

e Capitão

Geral de Mar , e Terra do Erafil o Marquez, de Angeja. Seu
|]^£^^^^^ grande talento ^ e relevantes em*
pregos. Minas de ouro na Jacoabina. Abremje fegunda vez as Ca[as da CMoeda no Rio
de Janeiro , e na Bahia \ para lavrar as
de ouro. Recolhimento de mulheres na Cidade da Bahia , e [eu Injlituidor. Accoes
do
m.

5^8
'^^tB

do Marquez^ Fice-Rey no feu Governo. Suecedelhe nelle o Conde do Vimieiro^ com o

Governador , / Capitão Geral, Trena fua vinda., padecem for jufliça

fojlo de

fagios

Tiratas

muitos

EJlrangeiros.

Adoece o

Conde Governador. Sua morte ^ e Elogio,
^chafe no Collegio dos "Padres da Compa*
Tíbia

JESUS huma

de

Tomao

poffe

do

Governo

via de fucce(faú.
o

Arcebifpo

,

o

CMeJlre de Campo mais
antigo. Vaj o Conde do Ajjumar a governar as Minas. Procura reduzir à obediência ç ordens Reaes os abfolutos e poÇhanceller^

,e o

^

:,

der ofos. \ám.otinao

ejies os

Povos. PrizaÕ^

e cajiigo dos principaes. Succede aos três
Governadores o Fice-Rej ^ e Capitão Geral
de

Mar

Perra Vafco Fernandes Cefar
de Menezes. Suas muitas virtudes , e grandes experiências. Chega à Bahia o Patriarcha de Alexandria. Morte do Arcebifpo Z). SebajliaÔ Monteiro daFide. Seu
Elogio. Acções do Vice- Rej ^ e os fucceffòs
do Brafily durante o feu Governo , em que

põem fim

,

e

efta Hijloria.

L I-
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,

I

Elas populares borrafcas fe achava
aufente a ferenidade publica da Bahia , e tornou

com

do Vice^'''"
-Rey D. Pedro António de Noronha , Marquez S°^'T.
Marquez
de
/-*
^
^^y
,#^/^ii»
i-r-ini
-de Angeja, Coníelheiro de Eftado, e Vedor da^"S'>'
Fazenda, cuja grande Cafa de Villa Verde (de
que até entaó fe intitulara Conde ) he huma das
efclarecidas baronias do feu Real appellido. Na
a vinda

'^^

1

A

.

fua infância fe ajuftou a-paz com Caftella , e
achando-fe em juvenil idade fem occaííoens na

em

que exercer, e cultivar o feu natural valor, foy mandado por Vice-Rey da índia,
para fazer no formidável theatro da Aíía o ingreíTo aos triunfos, que depois alcançou èm EuPátria,

ropa,

como Germânico na

fua juventude fora

enviado a esforçar, e endurecer o alento na
guerra do Illyrico , que era a mais aípera, que ti"

nhao os Romanos , para difcorrer, e confeguir.
vitorias por todas as Provincias do Império.
Chegou a Goa , fendo o Vice-Rey de me- suas acçSes no \n.
2
nos annos, que até o tempo do feu Governo fe ^'y"'^°^^í"<^^^aífentara naquelle throno.

militares

,

Ordenou

e politicas das noíTas Praças

ííçóes fuperiores às fuás experiências

as coufas

com diípo,

e fó próprias

,

AMERICA PORTUGUEZA.
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prias

do íèu entendimento, que fempre elevado

íobre os impoffiveis , reprefentados pelas difficuldadesjvinha a confeguir as emprezas fócom as

Defpedio varias Armadas , que alcançarão muitas vitorias 5 e navegando a viíítar as
Fortalezas do Norte por mares , que continuamente frequentao nãos inimigas , noticiofa da
fua viagem huma poderofa Efquadra de navios
Árabes , que os curfava, tremerão todos de forte
ao eftrondo da fua fama , que lhe fugirão , retirando-fe a Rejapor , onde lhe na5 poderão efcapar 5 fazendo-os o Vice-Rey dar à coíla , e abrafacilitar.

zar naquelle Porto.
Seus

Levou o curfo da

muito adiante,
porque diícorrendo por muitos mares , e coitas
foy abrazando em chammas , e reduzindo a cinzas innumeraveis Povoações antigas 5 que o tempo, e afortuna haviaó tirado da noíTa obediên3

progreíTos.

vitoria

quaes pagarão nos eftragos a rebelliao 5 e
por na5 achar já inimigos , que vencer , tornou
cia

,

as

triunfante a Goa. Naquella Cidade, Cabeça

do

noíTo Império na Afia , difpoz as matérias pertencentes à adminiftraçaó da juftiça , e à defenfa

do Eftado. Recebeo , e deípedio Embaixadas e
i

,

tendo obrado muitos compêndios de acertos em
poucos annos de Governo , o entregou a António Luiz Gonçalves da Camera Coutinho , Ahnotace mor do Reyno , que o fora fucceder com o

mefmo
It^lTlX:
na
'
reie vInr«'^Qíér'*

pofto.

Voltou para Portugal com efcalla pela Ba^^^ > ^ 4^^^ ^ foube feftejar como a aquelle , a

4

quem

LIVRO DECIMO,

.1

quem
boa 5

éot

depois havia de obedecer. Chegado a Lií^
logrou o focego da paz , que he o fruto do

trabalho da guerra

que a fizemos a Caftella
•pelas juftiíGmas caufas
que já temos moftrado.
,

Occupou

j

até

relevantes poílos

com

venturofos fucceíTos, e teve grande parte no triunfo, que lográmos na coroada Villa de Madrid , fegurando a
fua campanha com toda a Cavallaria, de que era

General , para o Marquez das Minas acclamar naquella Corte ao Sereniffimo Senhor Carlos III.
por Rey de Hefpanha. Do pofto de General da
Cavallaria paíTou ao de General do Exercito que
,

occupou com o meímo valor, fobre todos os impérios da fortuna e ultimamente foy enviado
por Vice-Rey, e Capitão Geral de Mar, e Terra do Braíih fendo o terceiro, que comaquelle
titulo governou efte Eftado.
Entrou na Bahia em Junho do anno de Annodei7i4i
5
í

mil e fetecentos e quatorze a fucceder ao Governador, e Capitão Geral Pedro de Vafconcel- J^^
los e Souía.

tónio

,

Tomou poíle em

dia de Santo

fauílo pela celebridade de

An- dez por

hum Santo Por-

tuguez feu Patrício , Patrono , e do feu nome*
Difpoz as coufas pertencentes ao feu Governo , q
logo fe lhe forao convertendo em frutos os abrolhos, que tanto moleftaraõ ao feu anteceíTor.
Eftabeleceo a impofiçaó dos dez por cento , deu
forma àfua arrecadação ,creou os Officiaes para
ella dizima , diílribuío por elles as incumbências

,

arbitrou-lhes os fallarios j e o feu regimen ate

o tempo prefente
Cidade.

fe obferva

na Alfandega defta

Gggg

vice-Rey
p-T

6 Fe^

ce a inipofiçaõ
cento.

àoS

,

6o%
Suas operações militares na Bahia.

6
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Fez continuar

as obras das Fortalezas

fabricas para a defenfa da Praça

,

c

a cujas defpe-

zas applicara o SerenilCmo Senhor Rey

augmentou

,

D João V.

de S. Pedro , levantada em hum dos arrabaldes ampliou a de S. Marcelio 5 edificada no mar , e fez dar nova forma
e grandeza à de NoíTa Senhora do Monte Carmelo 5 chamada do Barbalho , que eftá adiante da
Fortaleza de Santo António além do Carmo ; e
aquelles direitos j

a

j

finalmente applicou

com fervorofo zelo hum in-

do ferviço delRey^edo augmentodoEílado^premian^
do beneméritos , e fazendo caftigar culpados.
y Neílc tcmpo as Mínas da Jacoabína ( dilatada porção de terra da Província da Bahia,
ceíTante cuidado a tudo , quanto antevio

Minas de ouro na

pelo feu interior continente cento e vinte legoas da Cidade 5 e pelo grande rodeyo do cami-?
nho quaíi na mefma altura) brotarão os mais
portentofos grãos, que até o prefente fe tem
vifto nas outras do Braíil. Quatro fe trouxerao

àCafa da Moeda de notáveis formas, e tanto
pezo, que hum importou mais de fetecentos
mil reis, os outros pouco menos, e depois hum
de valor de três mil cruzados. Haviao alguns
annos antes dado moftras do finiíllnxo ouro, que
guardavaó as veas dos feus montes, para o tributarem no Governo do Marquez Viçe-Rey.
Diligencias, que haPor noticia , quc deftas Minas tivera o
8
dorre^^capiulGel Govemador Geral D. João de Lancaftro , manpft?o apelas WS- dou ao defcubrimento delias, no anno de mil e
fetecentos e hum , o Coronel António Alvares
trír.

Sylva,

,

^ ^ EIVRO DECIMO.

6o 2

IvâyehumReligioro do Carmo, que por nade

Paulo 5 tinha fufSciente experiência daquelle emprego, aíliftidos de dous Sargentos, e
dez Soldados com as ferramentas , e inftrumentos neceíTarios para efta diligencia , da qual nao
refultou oefFeito, que íe eíperava pelas poucas
tural

S.

oitavai de ouro,

que

íè tiraraoíé

pouco antes

áã vinda do Marquez, concorrendo de varias
partes muita gente , applicando mayores forças
fe forao, e vaó lavrando, pofto que com mayor
trabalho que as do Sul, porque o ouro dajacoabina quanto mais finos toca os quilates, tanto

mais profundo tem o nafcimento.

Com

9

abrir de

a vinda

novo a^Cafa da Moeda na Bahia ,

para as de ouro,
via

do Marquez mandou ElRey

mandado

como

alguns annos antes

laborar fegunda vez

a

fó

Minas do Sul, enchendo

zia precifo efte expediente
lita

em Portugal, e no

,

do Rio de

eftas Provincias, fa-

com o qual

Brafil a

fe faci-

compra de huns

géneros , e a remeífa de outros , pela grandiffima
copia de moedas , que fe remettem ao Reyno , e

correm por todo o Eftado. Enviou por Provedor delia a Eugénio Freire de Andrada , que
tem moílrado zelo no ferviço de Sua Mageftade.

o Ajudado pelo Marquez Vice-Rey o Provedor da Moeda fez, que em pouco tempo a
I

Cafa principiaíTe a fua operação

Gggg

z

,

RÍoâetandroten:

ha-^'^''*

Janeiro , porque a liberal producçao defte metal
puro, e de muitos quilates nas abundantes , e ricas

Abrem-fedenovoas

a qual continiia

604

Torna a laborar
anno de 1714.
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nua com grande utilidade das partes, e da Fa4
zenda Real , porque naó dimittio Sua Mageftade
agora rendas tao importantes à fua Coroa, quaes
fao as fenhoreagens das moedas das duas Cafas,
(quehaode ter muita exiftencia , ou fer perpe-r
tuas) pofto que as dimittiíTe nas primeiras, que
concedeo aoBraíil por tempo liniitado,emquan^
to íe lavraíTe a prata , e ouro , que no Eílado houyeíTe, para fe reduzir a dinheiro. Começou a Cafa
da /Moeda da Bahia a laborar íegunda vez em
no quatorze de Novembro, do anno de mil e fetecentos e quatorze, havendo chegado os Officiaes, e a fabrica aos onz€ de Junho do meímo
anno.

o.

:>

O

ourofe põem na ley de vinte e dous
quilates, que tem todas as moedas do Reyno*
Paga-fe às partes pelo que toca, por fer mais puroj
e fubido , e ter vinte e dous , vinte e três ,e algum
vinte e quatro quilates , íuperior ao de que íè lavrarão as moedas Provinciaesmais baixo, por fer
da Cofta de Africa , e do que fe colhia em S. Paulo de lavagens , antes que abertas as Minas , o déft
fem mais acendrado, e fino , havendo também
Sua Mageftade attençao na mayoria do preço, que
agora permitte à ventagem das arrobas , que os
Mineiros accrefcentaraó ao tributo , que da lavra
defte metal lhe pagavaó , em que aquelles fubditos naó contribuiao com a importância dos quin^
tos, que devem de direito à Real Fazenda, intereíTando elles a mayor parte do que pertence ao
noífo Monarcha nos thefouros^ que a natureza

II

poz

,

livro decimo.

.an:

^oj

poz neílàRegiaõ 5 defcuberta pelos feus VaíTallos?
e dominada do íèu Augufto Sceptro.
?
12 Fazem-íe três géneros de moedas, na for- Fórrtia, pezõ je
"°''' "'"^^
mk y nas:j€tras , e nó efcudo como as Provinciaes, das de^''oura.
com a novidade de rematarem as pontas da Cruz
que tem de huma parte , com lifonjas , como a
da Ordem , e Cavallaria de NoíTo Senhor JESUS
Ghrifto porem difFerentes no valor intrinfeco , e
va-^

'°'

}

extrinfeco , porque poftas todas na ley de vinte
(

e dous quilates ) tem a mayor de pezo três oitavas,
com quatro mil e quinhentos reis de valor intrinfeco 5 correndo por quatro mil e oitocentos í
a

meya moeda

oitava e

meya, que importa dous

mil e duzentos cincoenta, e vale dous mil e quatrocentos j o quarto peza cincoenta e quatro
grãos 5 que valem mil e cento e vinte e cinco , e
corre por mil e duzentos , ficando de fenhoreagem na primeira trezento5-xei^ na fegunda cento e cincoenta e na terceira fetenta e cinco.
13 No Rio de Janeiro fa5 dos meímos três
géneros as moedas, e tem os próprios vinte e
dous quilates da ley, o mefmo pezo, valor in,

trinfeco

e extrinfeco, forma

e valor das da Bahia, havendo entre ellas fó a differença de terem
em cada franco da Cruz , as da Bahia hum B. e as
,

,

do Rio hum R. Das fenhoreagens fe fazem em
huma, e outra Cafa as defpezas das fabricas, fe
paga5 os ordenados , e fallarios aosOfficiaes, e o
remanecente , que fe remette ao Confelho Ultramarino, importa (conforme o ouro, que nas
duas Gafas da Moeda entra

hum anno

por outro )
groíli
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groíTa

fomma de

dinheiro, e fe

tem

já

lavrado

Em

hum cõníideravèl numero

de milhões.
quanto aosEftatutos , fe governaõ ambas pelo regimen, e norma, que lhes dera o Chanceller Superintendente Joa5 da Rocha Pitta.
í: or^}'
Também fe acabou no Governo do Marquez Vice-Rey (pelo vigor Góm que animava a
todas as operações do Eftado, fendo alma das emRecolhimento de
prezas grandes ) a obra do Recolhimento das
mulheres honeílas.
mulheres honeftas , edifício iníígne pelo inftituto , e pela grandeza , ifento da jurifdicçao do Ordinário , fogeito , e contiguo à Gafa da SantaMifericordia, cujo Templo lhe ferve de Igreja. He
nellas

Sua grandeza ,

e ar

^uiteiíiura.

de

três fobrados,

e

em

todos tem muitas eftan-

cias,cellas, dormitórios, e janellas,com dilata-

fobreomar, com hum
Mirante, que o defcobre muito além da Barra^
Por baixo lhe fica5 as Officinas grandiofas , e tandas viftas para aterra, e

que podem íèrvir a huma numerofa Communidade formando toda efta fabrica huma perfpeâiiva foberba,e hum corpo mageftofo, igual ao

tas

,

;

do mayor Mofteiro.
Quando a Mageftade do Sereniflimo SeI S
nhor Rey D. Pedro II. de faudofa memoria confaça'"para^'fecliher

também
tas.

porconif.

ccdco faculdade para fe fundar efte Recolhimen^^ ^ ordenou , que fe fizeíTe mayor , e capaz de recolher mais mulheres , que as que podia alimentar
a renda, confignada para a fua fuftentaçaó porque
.;

as outras feriao porcioniftas, cafadas,

ras
fe

ou

foltei-

que quizeíTem pagar o computo annual , que
lhes arbitraíTe 5 o qual fe poz em oitenta mil
,

reis

,
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cada anno i e concluída a obra no de mil e jfè-»
tecemos e dezaíèis , fe receberão logo doze mulheres, fendo huma Regente, e outra Porteira.
reis

Em fe

.

acabando de pagar a delpeza do edifício
com ametade dos juros de oitenta mil cruzados
que tem de património o Recolhimento , ( de cujo
rendimento fe foy em muito tempo fabricando)
ha de recolher , e fuftentar outras tantas mulhe^
res, alem das porcioniftas,
16
quanto ao numero, e qualidade das
Recolhidas, ficou o arbítrio à Mefa da Santa Cafa.
, que conformando-fe com o CompromiíFo , affentou , que fe recebeíTem Donzellas , e Chríftaas

Em

velhas, preferindo as filhas dos Irmãos

í

oaaiidac^es das

Re-

'"^^'^"''

e que ef-

no Recolhimento , para delle cafarem dentro de quatro annos. Naò trazem habito , nem
trage certo andaó honeftamente veftidas. Para o
governo da Cafa fe mandou bufcar a Lisboa copia authentica do regimento das Recolhidas daquella Corte , o qual fe guarda inviolavelmente.
tariao

:

Tem

entrado , e fahido para cafar muitas , e
fe recebem na mefma Igreja da Santa Mifericorjá

com

dia,

approvaçaó, e licença do Provedor, e
Irmãos da Mefa , e quafi todas com os dotes da

Ir

Cafa.
1

7

Foy o íeu Inftituídor Joaó de Mattos de joaô de Mattos mí-

Aguiar, chamado vulgarmente JoaÓ de Matti- mt;;
nhos , que de humilde , e pobre fortuna , chegou a
ter cabedal opulento, adquirido pela fua induftria

,

e confervado

mente rigorofa no

com a

fua parcimonia, nimia-

fuftento , e trato da fua peííba,

Tudo

^
.

A.;'^^:

'^

''"''^''"

,.
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^^08
Seu grande

cabedal.

poíTuía ( cxcepto duas moradas de
cafas^e poucos mais curraes de gado) tinha a ra-

Tudo O quc

zão de juro , fendo já tantos os cabidos , que nem
elle próprio fabia o computo do feu cabedal mas
tratando da cobrança delle a Irmandade da Santa
Mifericordia 5 foy recolhendo, e íegurando mais
de hum milhão. Coníignou o Inftituidor oitenta
mil cruzados de património para efte RecoUiimento.
18 Ordenou , que do rendimento de certa
porça5 do feu cabedal fe dotaffem annualmente
Donzellas, a cem mil reis cada huma, e fa5 já trinta e oito cada anno , os que que fe tem eftabeleci5

°'''

DifFofiçóes

do íea

teftamento.

do

daquella coníignaçaô.

Mandou dar quatrocen-

anno a outros tantos doentes
que fahiíTem do Hofpital , a dez toíloes cada
hum e que as mais rendas do remanecente dos
feus bens fe puzeíTem em MiíTas quotidianas , e
perpetuas pela fua alma , e íe lhe eftabelecerao onze mil em cada hum anno , de efmola de duzentos
reis. A' Santa Gafa naó deixou legado algum ; porém como os referidos fao tanto do inftituto da
Mifericordia, em os executar tem o feu zelo, e
diligencia muito que merecer , e a fua caridade
na5 pouco em que fe empregar.
ip Empenhava-fe tanto o Marquez Vice^ctRTy°SsTas Rey nas difpoííçôes do Governo , e no augmenta
tos mil reis cada

í

.randesoperações.

comprelicnfaÓ cm todas as
matérias 5 que até os fucceííbs mais remotos lhe
riao pareciao eftranhos , dandolhes expediente

^^ £f^^ j^ ^ ^ ^^^

taõ prompto ,

^^1

como fe

a todos eílivera prefente

epro-
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e proporcionando os remédios conforme a necefíídade dos males , acudindo com inceíTante cuidado ao ferviço do Monarcha , ao bem dos VaíTal-

il|íil!i

e augmento da Monarchia í confonancia , de
que reíultava tao admirável harmonia entre a folos

5

iittii

geiçaó 5 e o dominio , que fe naõ diftinguiaõ dos
preceitos as obediências.

Naõ lhe embaraçavao os negócios milita-

2o

e politicos a propenfaó religiofa , e pia , tributando repetidos cultos a todos os Templos da
res

5

seu grande cukoaoá
^^'"'p^^'*'^"'*^^'

Bahia com o feu voto fe compunha o aceyo,
fe continuava© as obras delles. Na Sé fe íizeraó
muitas por ordem fua , para complemento , e per5

feição daquella fumptuofa Matriz, e da Gafa do
Cabido , onde lhe pozeraõ os Capitulares hum
retrato

em

agradecimento defte beneficio , e do
empenho, com que informara a feu favor no jufto
requerimenta da mayoria das fuás côngruas , que
à inftancia

do Marquez Vice-Rey , e do Arcebif-

po Metropolitano, lhes concedeo a Real géneroíídade do noífo Augufto Monarcha , mandando

também aos Beneficiados.
Achou o Marquez Vice-Rey principia- Nãos,

accrefcentallas

2

1

que o Mar-

da na Ribeira a nao de invocação Padre Eterno, EcaT""^'^
e a fez acabar , e lançar ao mar j e logo outra no
eftalleiro , chamada NoíTa Senhora da Palma, e
S. Pedro , que com a mefma brevidade , e perfeição fe acabou depois mandou principiar outra , a
que deu por nome Madre de Deos , e S. FrancifGO a todas concorreo com intelligencia , cuidado, e alliílencia peíToal , hindo repetidas vezes a
j

'

:

Hhhh

ellasj

'''

ip
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ellas

,

dando documentos aos Meílres ,6 applican-

do aos

22
forS

°d^reconca.'
""

^'"^

Governo?^'

Officiaes.

Sahio a ver as forças, e eftanciasdo re-

concavo 5 kvando comíigo Engenheiros , e Meftres para as fortificar, e difpondo tudo o precifo

Em

para a firmeza daquelles poftos.
todos os lugares foy recebido , e tratado com apparato magnifico, e com as mayores expreflbens de verda-

devendo neftes applaufos o Marquez Vice-Rey o amor à fua fortuna , o mais à
íua grandeza. Depois de quatro annos , e dous
mezes de excellentiffimo governo, o entregou
ao feu fucceíTor ,• deixando eternas memorias , e
faudades no BrafiL
Ao Marquez Vice-Rey íuccedeo , com o
23
pofto de Governador , e Capitão Geral D. Sancho
Annodei7i8.
j^p^j^^^ Conde. do Vimieiro, no anno de mil e
deiro affeíto

Vem
dor

j

por Governae Capitão Gersl

do Eftado o Conde
do Vimieiro.

,

íèteccntos c dczoito.

Na fua viuda

obfervaraó
por aunuttcios alguns acontecimentos , que nao
fendo myfterios, parecerão prodigios, porque
•

<

íè

-^

.

forma a contingência fucceíTos , que fendo meramente acafos , o tempo , e a occafiao as fazem parecer prefagios.

He dogma

Catholico, e politico

naó temer agouros , nem os defprezar , pofto que
os Heroes fazem taó pouco cafo delles , que as apparencias infauftas interpretao a venturofos
Defprczo
mayores He;^"csfizeraó dos agourosi

fins.

24 Cahindo Scipiaò em terra ao defembarcar em Carthago jdiífe , que Africa já lhe naó podia efcapar , pois a tinha entre os feus braços.

Ven-

do o Graò Capitão Gonçalo Fernandes de Córdova arder a bagagem do feu Exercito de hum
inceu-

LIVRO DECIMa

6it

incêndio cafual, ao dar a batalha da Cherinola, cla«
mou, que erao anticipadas luminárias da vitoria,
que havia de alcançar e outro General , occupado
j

de viíivel tremor fatídico ao entrar em hum combate ^rompeo dizendo, quetremiaó as carnes do
aperto , em que as havia de pôr o coração. Attribuindo eftes Capitães a felices aufpicios da fua
gloria

,

aquelles

meímos

íinaes

,

de que

fe

podiaó

inferir cafos adverfos.

Chegada huma Efquadra de navios de succeiTos^queremLisboa, com a noticia de que ficava para partir o IXcTÍ do go!
Conde ao Governo da Bahia, fe divulgou nella ter ^^^^^^^^^^^^^^
falecido na viagem , com tanta aíTeveraçao, e taes
circunftancias , que fe contava o dia , e mez do feu
traníito , fem fe faber de que Oráculo falfo efta
voz fahira , por mais diligencias , que o Marquez
Vice-Rey, para caftigar ao author delia, fizera.
No mar, feguindo a Capitania do Conde hum poderofo baixel, que devia fer Coífario, lhe botou
bandeira de morte com huma caveira e quando
a noíTa gente o eípera va. para o combater , fe retirou, como fenaó viera a outro effeito mais , que
a moftrarlhe aquelle final. Outro lhe paflTou muitos dias depois pela proa,com tal filencio , e ta5 fúnebre, que felhe na6 vio gente, nem outra vela
foi ta mais, quéamezena, fem fazer demonftraçaò alguma fefl:iva , ou contraria à nofla nao.
nó Entregue do Governo, poucos dias depois do em que tomara poífe, fe ateou por hum
defafl;reo fogo emhumas grandes moradas de caías na rua direita que fahe da praça para a Miferi,

25

5

Hhhh

ii

çordia.

'hum

,
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cordia , e crefcendo o incêndio

,

durou defde

as

dez horas da noite até às oito da manhãa , com tal
confternaçaó da Cidade j e dos viíinhos daquella
rua, que todos fe puzerao em cobro, e as Recolhidas , cujo domicilio ficava mais fronteiro às

chammas, fahirao confuía , e apreíTadamente para
as cafas do Confiftorio da Santa Mifericordia , em

,

quanto durou o eílrago das abrazadas cafas.
Porém o Conde do Vimieiro nas difpoG27
£'Snde

Governa!

dor.

Govcmo

çõcs

do

com

repetidos acertos defvanecia o temor, que

,

c

vio

excrclcio das virtudes

femelhantes finaes coftumaó infundir nos ânimos
1

culpavelmente imprudentes , ou fuperfticiofos.
Era religiofo , e Soldado procedia em tudo muy
ajuftado a eftas duas propenfoens , fendo o empeí

emprego, mâyor
que as íiias forças , pela pouca faude , que poíTuía
disfarçando-a o agrado , que a todos moftrava*
Porém nao deixou de íèf funefto o feu Governo,
pelo efpeélaculo horrivel da juftiça , que fe fez na
Execuções
que
Bahia aos Eftrangeiros Piratas , porque ainda que
fazem nos Piratas
Hereges.
a ley feja fanta , no caftigo dos ladroes acontece
quafi fempre, que as próprias execuções, de que
íè colhem exemplos, trazem laftimas e o íerem
louváveis, as naò livra de triíles.
28 Vierao remettidos do Rio de Janeiro
Rm^doaneirrem com a devaçadoinfultos, e roubos, que tinhaa
numero de.uarenca
^^.^^ j^^j^ ^ ^^^^^ j^ ^^^^^ ^ j^ g^^j ^ p^^, ^^^^^^
Coftas daquella Província e naufragando o feu*
navio nas prayas de Macahé , entre alguns , que fa-

nho , com

fe applicava a tanto

fe

í

j

hirao mortos j foraó os outros pre2;os pelos Paiza-

H

nos.
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éi^

M''f
r:;

^

Eraõ

nos,

de Nações diverfas , e vários fcifmas ; algum tempo depois da fua
chegada a Bahia , eftando em prizaó na Fortaleza
de Santo António além do Carmo , fugirão treze
no filencio da noite, botando-fe por huma corda,
defde hum lanço da muralha, e nunca fe poderão
achar , fem embargo das muitas dihgencias que
,
pela Cidade, e pelo recôncavo fe fizerao para os
prender. Prefumio-fe , por fe achar falta no porto
huma lancha , que defcendo à praya, a tomarão , e
efcaparaó por mar.

2p
fados

eftes quarenta e oito

,

Os trinta e cinco , que ficarão , foraõ pafpara a enchovia e a Relação lhes mandou
,

Fogem

treze da Fof*
takza de sanco An
'*" ""'''

'°™° '^'^

moi

mi

,-n.yt

u,1J.

*"'

sentenceaô-feàmor-

fazer os autos fummarios,e os condemnou à morte doíqSivraS
de forca, a qual padecerão em hum dia vinte e
dous , e cinco em outro ; livrando delia três , por

nao terem prova

do

legal

,

e cinco por menores , fen-

eftes oito

fentenceados por toda a vida para
as gales de Lisboa, e remettidos àquella Corte

com

os treslados das culpas , fentenças , e devaça.
30 Effeito foy da ai tiílíma Providencia, e,,,
^
Milericordià, ePrOp
J n
.

j

aa

•

-^

preaeltmaçao o meyo decretado
r'^r^r'1''r^t•^
aquellas almas para o fim da lua lai vaçao , fahmdo
da cegueira da hereíía à luz da verdadeira Fe por
^

lecreta
11

.

1

1

1

j

que lida a fentença de morte aos condemnados,
concorrendo os Padres da Companhia de JESUS,
outros de varias Ordens , e alguns Clérigos do Habito de S.Pedro, e entre elles a primeira Dignidade da Se o Reverendo Deaó Sebaftíaõ do Vallé

Pontes , a cathequizallos , e reduzillos à noífa Religião Catholica Romana 5 a receberão, aquelles He2íM
reges

^'^^^cia aitinima

Dcos com as
mas.
9li túlti

gc

de

fuás ai*

iSlií;
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€i^.
reges

com

tanta uniformidade

mento , que deteftando

,

e tal contenta-

os feus fcifmas

,

e abju-

rando os íèus erros , proteftavaó fer a fua rcducçao
independente de toda a efperança da vida temporal, porque fó bufcavaó a eterna pelo beneficio
da noíTa Religião, defejando já morrerem nella,
para alcançarem o perdaó das fuás culpas.
31 -.Com efta alegria, e conílancia , affiftidos
r*
-r^
lemprc dc tOQOs OS Paores , que tomarão a emr
J
Jll' m ^
^
prcza da lua reducçao, e delles mcelíantemente
inftruidos , e allumiados na doutrina Catholica ^
nos myfterios da noíTa Santiílima Fé , e nos Sacramentos da noíTa Igreja Romana, tomando com
grande contrição o da fanta penitencia , e recebendo com toda a reverencia o Sacrofanto da Euj

Morrem

conftantes,

c contentes na nofia
verdadeira Relisiaó
Cachoiica

,eRoma-

na.

up«>..

i

}

i

-^

1

-^

chariftia, foraó aopatibulo, e contentes receberão

a

morte , fazendo venturofo o fupplicio , e dando

firmes eíperanças da fua falvaçaó aos circundan-

que louvavaó xnceíTantemente naquelle tremendo aólo os incomprehenfiveis juizos de Deos,*
€ a fua infinita mifericordia.
32 Continuava o feu Governa o Conde do
Ad
V: mSo^j^^rmorre Vimieiro, quando adoeceo de huma leve queixa,
em
^^
tanto mais adiva, quanto fimulada condição dos
enlerra
rraXde.'^'''
males , que quando fe reconcentraõ , nao parecem
o quê fao, e nao fazem os ameaços, fenaó muy
próximos aos eftragos. Em muy poucos dias
fe declarou mortal o achaque , e conhecendo o
Conde vifinha a morte , íè difpoz para ella com
todos os aòtos de Catholico , que exercera na
vida 3 empregada em muitas virtudes. Faleceo
tes

,

-,

aos
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Outubro do anuo de mil e fetecenAnno ei-"^""^^
tos e dezanove, havendo governado o Braíil
hum anno , hum mez , e vinte e três dias. Fez fea
aos treze de

I

teftamento, e fe

mandou

,;

Mil

enterrar na Igreja dos

Religiofos Capuchos de NoíTa Senhora da Piedade 5 em cujo Cruzeiro jaz fepultado , onde D.

m

Joaó Mafcarenhas, de prefente morador na Bahia, com animo próprio de feu efclarecido fangue 5 lhe mandou pôr huma bem lavrada campa.
33 FoyoConde do Vimieiro de origem Eiog.o do Conaeci
Real 5 defcendente por baronia da Auguftiílima ^""'"'°*
Gafa de Bragança. Sérvio nas guerras do Reyno
com valor próprio do feu alto nafcimento e teve
,

poftos competentes aos Teus grandes ferviços.
Foy Vedor da Cafa da Sereniílima Senhora Rai-

nha D. Maria Anna de Auftria,e Conde por mercê
do Sereniílimo Senhor Rey D. Joaó V. Exerceo
os Governos da Praça de Mazagao , e das Armas
do Minho re ultimamente veyo por Governador, e Capitão Geral do Eftado do Brafil, onde
as fuás difpoíiçoes tiveraó mais de zelo que de
,
fortuna , e moftrarao mais cuidado, que liberdades porque a qualidade do clima, ou do Governo o faziao proceder nas matérias com, tanta indiíFerença , que a fua attençaó , e prudência eraó
julgadas por falta de refoluçaò , ou de experiência , reconhecendo-fe na fua peíToa hum animo
pio , e muitas virtudes , que o faziao digno de veneração.
y

Achava-fe huma antiga via de fucceíTao
,
no Collegio dos Padres da Companhia de JESUS

34

c,-j

%i<J^ Jl-A

VíadefucceíTaõpâfà

" ""
"'"~
o
Governo,

W:

,
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em Alvará do Sereniílimo Senhor Rey D. Pedro
de raudofa memoria e aílim que o Conde Governador efpirou, foy o Secretario do Eílado Gon-

11.

5

çalo Ravafco Cavalcanti e

Albuquerque a

abril-

concorrcndo naquelle ado muitas peíToas dig^^^ ^^ affiftir 3 ellc, em prefença dos Prelados da-

oArSifpo!rchan! 1^5

caXo'matstXo'

que a tinhaó em depoíito. Aberta, íe acharão nomeados para fucceder
no Governo em íemelhante cafo o Arcebifpo
do Braíil 5 o Chanceller da Relação, e o Meílre
de Campo mais antigo da Praça.
Era Arcebifpo Metropolitano D. Sebas3 5
tião Monteiro da Vide , Meílre de Campo mais
antigo Joaó de Araújo de Azevedo, e fervia de
Chanceller na aufencia de Luiz de Mello da Sylva 5 o Ouvidor Geral do Crime Caetano de Brito
de Figueiredo, havendo-lhe já precedido por
quella fagrada Religião

,

,

fuás antiguidades três Miniftros nefta fubílitui-

Joaó de Araújo de Azevedo , independente
de todas as occupaçóes, de que podem refultar
intereíTes fe efcufava de aceitar a do Governo
propondo fe devia averiguar a antiguidade entre
elle e o Meílre de Campo Joaó dos Santos Ala,
que a naó pertendia , ainda que tivera em Portugal poílo fuperior ao de Capitão de CavalIos,que
Joaó de Araújo exercia, quando fora provido no
de Meílre de Campo porém cedendo a fua reçao.

,

3

j

pugnância à razaó pela prioridade da fua patente,
houve de aceitar.
Tom ao príTíe doGO'
vernoemlMacio.

Tomarão os três Governadores poíTe
do Governo em Palácio 3 com aíliílencia do Sena-

^6

do
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do da Camera , dos Miniftros, da Nobreza, e dos
Cabos mayores da milícia, no dia feguinte ao do
falecimento do Conde do Vimieiro. Nefte ado,
lido o Alvará delRey, perguntou em voz alta o
Arcebiípo, fe havia peflba, que tiveíTe duvida
àquella eleição ? Ceremonia mais civil , e judicial,
que politica, em acçaõtao féria entre Vaflallos,
que tanto fabem venerar as refoluções dos feus
Monarchas , e nao tem mais vontade , que a ob-

WM
iiS;i^

I1I.I

íèrvancia das fuás ordens Reaes.
3

do

7

as

Foraó os

companheiros conformandiípoíiçoes para os acertos , que fe eíperatrês

vaõ dos feus talentos , e coníiftiao na fua uniaó e
com efta conformidade governarão louvavelmente hum anno , hum mez ,^ e nove dias. No princi- „ r
r
Pafu Eugénio Freire
í
afundar
cafas dos
pio do feu Governo Apaífou da Bahia às Minas, por
*
Quantos nas Minag.
n
ordem Real, o Provedor da Cafa da Moeda Eugénio Freire de Andrada , a fundar as dos Quintos
j

•

-^

-^

•

as

.

^

\

naquellas Villas.

^38

Tinha as rédeas do Governo geral das
Minas , defde o anno de mil e íetecentos e dezafetCjD. Pedro de Almeida, Conde de AlTumar, de
^ooffifdfS
illuílriffima Cafa , e Familia , fecunda em Heroes ^^^i
famofos , que alcançarão efclarecida fama pelo
amor da Pátria , e pela fidelidade aos Monarchas
Portuguezes virtudes , que exercerão nao fó na
;

porém em

Lufitania,

ções da Monarchia.

cendentes

,

e

todas as mais dilatadas por-

Com

o exemplo dos feus af-

com o entendimento

tras admiráveis prerogativas

te

o dotara

a natureza

,

,

próprio , e oude que liberalmen-

foy o Conde moderando
liii

os hu-?

w.

:;;li!!'
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os humores, que mal compleicionados nos corpos

Povos 5 traziaó defcompoftos todos os
feus membros.
Era a fua mayor enfermidade o perten3p
derem huma vida taó livre , ou huma fogeiçaó
taó quartada 5 que quaíi os eximia da precifa ley
de fubditos 5 encaminhando o feu procedimento
ao prejuizo dos direitos delRey no ouro , que tiravao das Minas , e à defobediencia das fuás Reaes
ordens , em que faltavao à natural obrigação de
daquelles

Vaífallos,
Leva o Conde ordem
para íe eftabelecerem
nas Minas as Cafas

dos Quintos,

AO

Lcvara O Condc Govcmador ordem,
engircm nas partes mais convenientes
daquellas Villas Gafas de fundição , em que fe pagajlem os Quintos , que de direito deviaõ do ouro^
que tiravaó. Juntou o Governador na fua prefenca os principaes Mineiros, e peíToas dos Povos , e
propondolhes a refoluçaó Real , a receberão por
termos, que aílínaraõ 5 mas arrependidos , tratarão
de os revogar com hum motim , que fe principiou
em Villa Rica , juntando-fe mais de dous mil ho^
*^

^
para íc

.

.

meps armados.
Atnotinaó-fe os Po'
VOS; eobraó deíaci'
nos.

^

Deraó na meya noite do dia de vinte e
oito de Junho do anno de mil e fetecentos e vinte, na cafa do Ouvidor Geral daquella Comarca
Martinho Vieira e nao eftando nella, lhe deftruirao tudo o que lhe acharão, em ódio das citações,
que como Miniftro mandava fazer a peífoas poderofas , as quaes tomaó em cafo de honra ufar5

rf'

com

termos judiciaes ; e logo clamarão
qs cabeças , que fe naó procedeífe em edificar Cafe

i,

elles

fas

,

A

r:-
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ái^

de fundição rC mandarão efta propofta ao Go- Pmpofta, que em
"^' "°'""^'"'
vernador, pedindolhe com o defpacho delia o
perdão do fado.
42 Naó diflerio em quatro dias o Conde
Governador à propoííçaó dos moradores de Villa
Rica 5 por indagar o animo das outras Villas mas
achando, que eftavaó todas conformes na mefma
refoluçaó , e vendo , que neceífariamente as Gafas
fe haviaó de dilatar 5 porque Eugénio Freire fe
naó agradava das que achara principiadas, mandou publicar hum Edital , em que declarava , que Edkai, que manda
^''°^°"'^''
as Gafas da fundição naó haveriaó efFeito , fenaó
daquelle dia a hum anno , no de mil e fetecentos e
vinte hum , por fer precifo , queElRey refolveíTe
alguns embaraços , que fe oífereciaó na matéria.
Entendeo-fe , que com efta repofta , que o Gonde
lhes enviou, ceifaria aquelle ajuntamento ; porém com ella fe irritarão mais os feus cabeças
perfuadindo ao Povo caminhaífe para a Villa de
Noífa Senhora do Garmo , onde eftava o Gonde
e alli chegou aquella turba infolente , e armada.
43 Achava-fe o Gonde com as Companhias
de Dragóes taó focegado, como fe lhe naó paíTa- socego, e generofira pela imaginação temor algum, fendo niuito '^''^''^''*'"'"'"'°'
para recear o arrojamento de huma multidão cega, ecoftumada a perpetrar infultosj e porque
lhe naó contaminaífem aos moradores da Villa
do Garmo , e das outras, que eftavaó pendentes
do fucceífo, attendendo a que entre os leaes, e
ias

>

,

rebeldes fe poderia excitar huma guerra
judicial a todos ,

civil,

pre-

concedeo o perdão , e o mais, que
liii ii

P^^t^^^

W.
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pertendiao na propoíla , appellando para o benefí^jçj^Q tempo, até que elle oíFereceíTe occaííaõ de
eftabelecer o

que de prefente naõ podia confe-

guir^
Infolencias

dosamO'

tinados.

Aquelles ânimos orgulhofos , feros , è
inimigos do focego , fe demorarão alli dezaíeis

44

com o pretexto

de novas duvidas, que íè
lhes ofFereciaò, fendo o fim rebellar aos moradores da Villa do Carmo com muitos projectos , que
liies faziaõ e nao o podendo confeguir , obrarão
taes defordens,que fe vio em termos aquelle Paiz
de huma grande ruina , haverido-fe o Conde com
prudência fuperior aos feus poucos annos , e com
dilíimulaçaó taõ útil ao ferviço Real , como conveniente a refoluçaó , que intentava tomar contra
dias,

j

os culpados.
AutKores das
fóes.

altera-

Eraó os principaes Authores daquella rebelliaó Pafchoal da Sylva Guimarães, Manoel
Mofqueira da Rofa , feu filho Fr. Vicente Boto,
fe^iAntonio de Monte Alverne , João Ferreira

45

O

Conde os deixou tornar para
Diniz, e outros.
Villa Rica , aonde mandou marchar com cautela
huma Companhia de Dragões a prendellos , com
taó feliz fucçeíTo, que foraó colhidos todos em
levados à Villa do Carmo. Na feguinte noite os parciaes dos prezos , com os feus

huma noite , e

efcravos armados, fizeraó outro

motim em

Villa

Rica, pertendendo unir todos os feus moradores;
mas nao podendo coníèguillo, por haverem deA
amparado as cafas, temendo aquelle Povo concorrer a novos infultos y lhas arruinarão , e rouba-

rão

#
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rao os rebeldes , ameaçando-os , que íè no dia feguinte naó eftiveíTem juntos , para ir tirar os pre-

zos à Villa do
fogoàVilla.

Carmo 5 matariaó

a todos 5 e poriaó
!;!,:;•*[!

Tinha já convocado o Conde Governador muita gente fiel , e armada , que remetteo
àquella Villa, a pôr freyo a eftas novas defordensj
e logo para exemplo , e horror forao abrazadas as
^.6

RefoLçaôdoConde
°'''"'

''''

cafas de Pafchoal da Sylva, e dos íeusfequazes;

porem eftavaó eftes taõ tenazes , que fahindo ao
campo da Cachoeira , fizeraó gente para o tirarem
da prizaõ no caminho , fabendo, que hia com outros cúmplices remettido ao Rio de Janeiro. Def- ^^-^^ ^^ ^^-^ ^^.
cumpi.ce,
, e recluta era Capitão hum Filippe
ta refoluçaõ
5
terror dos ourros.
xí e""'^^«^f
dos Santos , que neftas alterações havia obrado os
mayores efcandalos mas fendo prezo , lhe mandou o Conde fazer fummario , e confeíTando todos os feus delid:os ^foy mandado arraftar, e efquartejar. Efta execução foy a remora , que parou o curfo aos rebeldes, ficando atemorizados,^
€ menos orgulhofos, proíeguindo com termos
differentes na fupplica, a qual remetteraó ao
Reyno , accrefcentando mais arrobas de ouro ao
tributo 5 que pagavao ao noíTo Monarcha, de cuja refoluçaó ficarão pendentes todas as coufas, pertencentes à contribuição daquelles Povos , e às
Cafas dos Quintos.
47 Quando o Conde difpoz as referidas prizões, mandou prender primeiro aSebaftiaó da Prizaô de SebafriAgi
Veiga Cabral por indicios, que houverao, de ter da Veiga Cabral,
''

Jl:

í

fecreta correfpondencia
-

com os rebeldes

5

e pofto

que

,
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que o Conde Governador nao procederia nefta
refoluçaó femaquelle exame, inteireza: ^^e independência 5 com que fe havia em todas as fuás refoluçoes 5 nao he de prefumir , que hum VaíTalIo,
como Sebaftiaò da Veiga , de taó bom nafcimento 5 com tantos empregos , e taó claro entendimento , concorreíTe para acções contrarias a quantas elle havia obrado no ferviço delRey , na defenfa, e amor da Pátria, tendo occupado pelo íèu
valor , e pela fua fidelidade poftos grandes

í

falvo

calumnia concorreo a defgraça , que ò
acompanhou em muitas das fuás emprezas , ainda
fe para efta

Vayremettido prezo

que fempre com credito do feu talento; porem
como a fua caufa pende em Juízo , a íèntença , que
tiver, poderá determinar o duvidofo conceito,
em que por efte motivo efta o íèu procedimento.
48 Do Rio de Janeiro, aonde fe remetteraó
todos OS prezos, foy Scbafliaó da Veiga Cabral

para Lisboa,

enviado para a Bahia, e efteve reclufo na Fortaleza de Santo António além do Carmo , até embarcar para Lisboa.
Conde de AíTumar foy continuando o Governo das Minas com menores
obftaculos, mas com próprias fadigas , por ferem
aquelles Povos compoftos de tanta variedade de
génios, quantas faó as Provincias, e Conquiftas
de Portugal , e da noíTa America , de donde concorrem para aquellas partes, e daó muito, que merecer ao Governador , que as chega a focegar
como o Conde , pois da quietação daquelles
moradores fez todos os intereíTes , que poderá
adquirir para a fua Cafa j a nao fer o mayor brazao

O

delia

,
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:'

e o Real fervi ço dos

noflbs Auguftos Monarchas.

Governadores fuccedeo , em
vinte e três de Novembro de mil e fetecentos e^j^j^g^^gj^^^
vinte 5 por Vice-Rey , e Capitão Geral do mar , e
terra do Braíil , Vafco Fernandes Cefar de Me- Governo do v.ce^
nezes , filho de Luiz Cefar de Menezes , e fobri- des ceíar deMene^"*
nho de D. João de Lancaftro , ambos Governardores , e Capitães Geraes defte Eftado , o qual deveo às fuás acertadas difpofiçóes grandes aúgmentos , e felicidades.
naó trazer o Vice-Rey no

4^

Aos

três

m:

A

4èu próprio

talento relevante, e nas fuás graves

do
feu feliz Governo , fe lhe attribuiriaó communicados nas veyas pelo fangue , que tem dos dous reexperiências , abonados os acertos admiráveis

<

feridos Generaes
heróicas.

Porém

dignos exemplares de acções
eftasnaõ fó traz como por vin-

,

ou exemplo , mas faõ nelle natureza , e todas precifas , para defempenhar as obrigações do
culo

5

íèu elevado naícimento.

Havia obrado feitos generofos nas guerpróximas do Reyno , concorrido nas empre-

5o
ras

^^^

^jj^,,, ,,f,,j,,

zas mais árduas , e nos mais arrifcados confliótos

caprichando fazer dos poftos mais inferiores ef»
calões para os mayores , e querendo fer em todos
apadrinhado fó do feu notório merecimento , íèm
dependência da fua grande qualidade. Com efte
militar rigor

occupou cargos relevantes e fendo
,'

neceíTario dar ao Eftado da índia

em quem

w.

concorreíTem

as

hum

Capitão 5

muitas prerogativas 5

que íè achaõ juntas na fua peíToa ^ foy enviado por Sf^yí ÍSt
o
Vice-Rey,

'

r

!:;

lií
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Vice-Rey . e Capitão Geral de mar , e terra daquella grandiíGmo , e bellicofo Império , que havendo já vifto nas valerofas acções dosHeroes
Portuguezes refufcitados os Scipióes

Romanos,

nelle

,

e

Pompeos

chegou a venerar ao primeiro

Cefar.

51

Chega a Goa Cabeça
daquele Eftado.

^j^j^j-q

Chcgou a Gòa 5 c tal vigor infundio o feu
jjq^ Soldados do Eftado da índia, que fe

começarão

a feguir gloriofos fucceíTos.

Deípe-

dio muitas Cáfilas , e Armadas i e foy coufa digna
de admiração , que nao achando em Goa navios
para tantas expedições, a fua fortuna, e diípofiçaõ os attrahiííe de vários portos do Eftado , com
peíToas de valor

que voluntariamente hiaó a fervir aíiias emprezas, convocadas da
fua fama , que fempre voava diante da fua peífoa.
Achou em diíTenfoens aos Religiofos de
52
S. Francifco com o íèu Commiífario Geral e deu
^
n
O meyo mais opportuno ao íocego daquellas con,

e diftinçaõ

,

;

Soceea, e compõem
as diííenfóes , que
achou naquelle Elta-

.

^

r*

troverlias.

do.

com

1

^
/^
Compoz

j

as

t

da Junta

1

.#^

doCommercio

os Mercadores de

Dio fobre o pagamento
em marfim, que fe coftuma pagar em Moçambique pelas roupas, e drogas, que toma naquella

Praça aos que a
as

£far*

^

^'^^"

conduzem. Fez focegar
inquietações de Dio , caufadas pelo Ouvidor
ella as

Geral daquella Praça, a cuja inftancia tinha obrado o Governador delia , contra o Collegio dos Padres da Companhia , aonde fe recolherão os Gentios , efcandalos , que paífavaó a facrilegios. Evitou o notório damno , que às almas , e às fazendas caufavaõ as Bailhadeiras em Goa e por hum
publico
j

,
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publico bando as mandou fahir daquella Cidade
e das Ilhas próximas, com pena de morte às que

nao obedeceíTem^ou depois de terem fahido, voltaíièm. Achando a índia exhaufta de moeda de Remedia o damno
moeda e a fua
prata , e ouro nacional, mandou cunhar a que ha- da
exirac^aõ.
via , e lavrar de novo outra , accrefcentando-lhes
o valor extrinfeco, porque os mercadores as naó
podeíTem extrahir para os Reynos viíinhos , onde
por intereíTes particulares hiaó todos os annos
muitos milhões , em prejuizo publico , e attenuaçao do Eílado refoluçaõ , que algumas vezes em
femelhantes faltas fe praticara em Goa.
Eftava o Rey do Canarà defde o anno FáZ guerra ao Rey
5 3
do Canarà,
antecedente alterado contra nós pela preza que
,
fizemos em hum navio feu , por conduzir cavailos, e em defpique da fua injufta queixa ordenou por publico bando , com pena de morte , que
em nenhum dos feus portos fe vendeíTe aos Portuguezes arroz, ao qual muito tempo antes havia
levantado o preço e naó aproveitando a diligencia , que o Vice-Rey fez com aquelle Bárbaro por
carta , para que naó innovaíTe nada fobre a conducçaó defte mantimento, determinou obriaallo
com as armas , e expedindo huma valerofa Armada , lhas introduzio por todo o feu Dominio , com
tal valor, e fortuna, que pelo tranfito de trinta léguas de cofta daquelle Reyno , lhe fez abrazar feten ta? embarcações, muitas Fortalezas, Pagodes,
,

\

\

incendiando innumeraveis herdades , e
Aldeãs dos feus fubditos , a cujo eftrago , e aos claedifícios,

mores dos

feus

Povos pedio pazes ao Vice-Rey.

Kkkk

Pede pazes aquells
Earbargj

54 Con-

W

62.6
Concede-lhas o Vice-i<cy

comgraudes

veruajjcns noiias.
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Concedeo-lhas com grandes ventagens
noíias, obrigando-fe de novo oRey do Canará a
pagar as páreas , como feudatario do Eftado , em
cuja obediência já o feu animo vacillava e começamos a colher o fruto daquella fogeiçao, que hia
parecendo eíleril. Com efte exemplo temendo íemelliantes hoílilidades, e o grande valor, diípofiçaó 5 e fortuna do Vice-Rey, os Principes viíinhos,
e feudatarios foUicitavao a noíTa amizade, ratificando as fuás pazes , e contribuindo pontualmente com os feus antigos tributos, e comércios.
Na5 foraó os annos do feu Vi-Reynado os que o
noífo Império da Afia defejava, para lograr mais
tempo continuadas as felicidades , porque fendo
contrario aquelle clima ao achaque antigo , que
padecia, aggravandofe-lhe, pedio a ElRey lhe

54

;

ib

Pede

fucceíTor.

mandafl^e fucceíTor.

Sua Mageftade attendendo igualmente à
importância da vida de tao grande VaflTallo, e à
neceffidade , que do feu talento tinha a índia, lhe
ordenou , que nocafo que na5 podefle refidir mais
5 5

tempo
Entrega o goveíno.

nella, e fofie precifo à íua faude voltar pa-

o Reyno , entregaflTe o Governo ao Arcebifpo
Primaz. Aífim o fez o Vice-Rey , depois de o exercer mais de quatro annos, com geral applaufo,
grande credito das nofias armas, deixando o nome
Portuguez novamente impreífo nas attençoens , e
refpeítos de todos os Reys da Afia , e alcançando
ra

dos inimigos

em repetidas occafióes grandes

vito-

rias.

5

6

Voltou para Portugal , e cobrando no pátrio
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clima alguma faude^para a empregar na defen-

do Reyno, o achou íèm guerras pelas pazes,
que no anno de mil e fetecentos e quinze fe ajuftara5 com a Coroa de Caftella , em grande credito
das noíTas armas, e gloria do noíTo Monarcha , o
qual vendo já o Vice-Rey em eftado de exercer com aiguma fau^e,
ta5 admirável talento em novos empregos do feu TenííIoBÍafij!
Real ferviço , o enviou a governar o Brafil com o
mefmo cargo e toy o quarto dos que nelle lograrão efte titulo. Chegado à Bahia , fe vio de todo
livre do feu antigo achaque, attribuindo à benigfa

'"'

5

nidade dos noíTos ares

da fua queixa.
57 Soube o Vice-Rey pagar ao Braííl com
muitas ventagens o beneficio , que recebera na fua
faude particular com a publica, que communicou
a todo o Eftado, pelo vigilante defvelo, com que
,

a extinção

emprega no leu augmento, pois aos males de
que enferma,na6 fo lhe receita os remédios de preíentej mas também lhe faz prevenir os preíèrvativos , que podem ferlhe precifos para o futuro,
porque a ftia vifta perfpicaz nao fe reftringe a cirle

Grande dirpofiça
do Vice-Rcy no governo do EíUdo.

porem dilatandofe aos Horizontes
mais diftantes , vé os damnos próximos , e penetra
culos breves,

os que

podem

fobrevirs porque eftao

em

equilí-

no feu talento o ferviço Real , e o bem commum e prevendo os fucceíTos , diípondo as em-

brio

j

prezas

com acerto , e agrado tudo confegue com
,

felicidade, e amor.

Vio-fe na Bahia por revolução do tempo,
ou por avifo da Providencia altiílima , em a noite
^^^^
íeguinte ao dia do gloriofo Patriarcha S. Jofeph,
Kkkk ij
deza5 8

1
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<lezanoye de Março do anno de mil e fetecenros e
vinte e hum, das dez para as onze horas, hum eí-

pedaculo horrorofo porque entre huma chuva
Revolução do tempo míuda^ c
hum vcttto
rijo
, começarão a fuzilar re' ^^
com trovões e re_
ampagos.
iampagos , e a íoar trovões, em forma , que principiando moderados, foraó crefcendo a tal eftrondo , qual nunca fizerao na Bahia , lançando rayos,
a que a miíericordia de Deos tirou as forças para
naó caufarem ruinas , pelo que fe conheceo , que
vinhao mais a trazer avifos,que afazer eftragos.
;

,

5

,

Hum

huma pedra da varanda da Ordem
Terceira deNoíTa Senhora do Monte do Carmo,
outro tocou levemente na janella dehumMiniftro
las
Viftos

hprror das partes

alguns cahiraõ nos arredores da Cidade, e pe-

ruas delia
59

com mayof

fronteiras à Cidade,

,

partio

,

fem ofFenderem os

edifícios.

Efte luzente horror de rayos , e trovões

Dravas oppoítas a marmha e de
11
r
algumas lanchas de peícadores
quaes colheo a
le vio

mclhor

1

Qas,

\

,

11

\

,

as

noite junto à barra, parecendo , que defciaõ do ar
os rayos , como foguetes fobre a terra , e fobre o

mar , na Cidade, e na íiia enfeada
que

eftai]ido

i

e foy prodigio,

muitas embarcações no porto , gran-

pequenas , naõ offendeíTem a nenhuma , e fó
deixaíTem íínaes de fogo no maftro de hum navio.
Era a confufaó dos moradores tanto mayor , quanto mais entendiaó,que piedofo o Ceo, lhes bradava com aquellas liilguas de fogo, e pelas vozes daquelles trovões accufando-os das culpas, e perfuadindo-os ao arrependimento.
60 No confufo dia , que fuccedeo àquella
tremenda noite, fe foraó arruinando para a parte,
des, e

que
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que chamaó a Preguiça , algumas poucas cafas po- cakm algumas cr.s.
rém com pendor taõ moderado ^ que á fua queda "^"^^^^^^^'^^ê^-^*'
naó pareceo precipício , porque movendoíè em
paííb tardo 5 e às luzes do Sol , tiveraò lugar os feus
;

moradores, e os daquella viíinhança, para fe porem
em falvo, de forte, que quando ellas chegarão a
cahir, já nao acharão a quem oítender. Fica eminente ao mar , e a dilatada rua da Preguiça , outra,

que das portas da Cidade vay para a Parochia da
Conceição , eílava aberta havia muitos annos , de A
de o tempo , em que fe accrefcentara em mais fabricas o pezo à plataforma do Caftello , com que
naó podia a eminência em que fora edificada, e

gemendo com

huma brecha,

a carga, havia feito

que atraveíTava aquella rua , a qual lhe corre por
baixo , pelo lado , que o Caftello tem para a parte
do Norte*
61 Arruinada defde então a rua, ainda que
exiftentecom os reparos, que naquelle tempo fe
lhe fizeraó , como naó foraó competentes a prefervalla da commoçaó, que caufou o eftrondo dos

cauia da

íi,,

,„;«,.

abrindo de novo mayor brecha , aballou
o monte fobre que eftá lançada , e o fez ir deípe-

trovões

,

r

dindo algumas porções de terra fobre quatro moradas de cafas , que íe lhe encoftavao , até as derri-

Acudio logo o Vice-Rey com o Senado da
Camera , levando o Meftre de Campo Engenhei-

bar.

ro muitos Meftres, e OíSciaes Pedreiros, e fazendo concertar a rua, íè lhe puzeraó fundamentos taõ firmes, que exifte fesura

animando logo O Vice-JKey aos donos das moradas a tornaixj-

-n

\

'•

..

i

e

1

1

1

Firme concerto j qug
faz à rua, e nova

f^

'

fabrica das caíafc

.

las
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o fizeraó em breve tempo com tal
grandeza , que havendo íido de tijollo , as fabricarão de pedra , e vieraõ a dever aquellas cafas a Tua
ruina o beneficio , que as fabricas de Roma ao feu
incêndio 5 porque fendo ate entaó de adobes , fe fizeraó logo de mármores.
62 Outro efpedaculo também de mayor efpanto 5 que ruina (pofto que naò deixou de caufar
alguma) viraõ no dia antecedente ao da Afcenfao
Outro accidente no OS moradorcs de Santo Amaro, (lugar maritimo
recôncavo.
^^ rcconcavo da Bahia , algumas legoas diftante
da Cidade) por haver fahido da mãy , e lançado
fora do feu natural leito as groflas correntes o caudalofo rio SergiaíTu , o qual nafcendo nos campos
da Cachoeira , e recolhendo em fi com vários giros os riosTaoâ, Pitanga, Orurupí , Pirauma, e
outros mais , e menos abundantes , fe mete no Subaê , também copiofiílimo , e encorporados , vao
bufcar o mar no porto daquella Povoação, onde
fe encontrão com o Sergimerim , igualmente opu]as a levantar

'

,

lento.

^3
Entraorio sergiaíTú
'

Povoação de
Santo Amaro.
pela

k

Com as inceíTantes chuvas de três fuccef-

fivos dias
_

,

crcfcco dc fórma o rio SerffiaíTú
„

1

-'

quc O acompaníiao

•

t

-^

/-

e os
•

i

o referido
, que mundarao
lugar mas em tempo ta5 opportuno por fer de
,
dia , que fe poderão falvar os yitínhos , e os que
fe naò puzeraó logo em cobro nos lugares eleva',

dos , foraó recolhidos com prevenção das canoas,
que do porto entrarão a navegar pelas ruas. As
cafas de fobrado ficarão até meya altura inundadas.

As térreas

quafi até os telhados, e neftas fe

perde-

LIVRO DECIMO,
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erao alguns géneros, que naó tiverâò aonde
os foblr , e falvar

também

flfJMi

perderão algumas
caixas de aiTucar na Trapiche que ha naquelle
,
porto, em que fe recolhem as dos Engenhos do
matto, para dalli fe embarcarem para a Cidade j
j

porem naó perdeo

fe

a vida nefte diluvio peíToa al^

guma que íoy efpecial

favor de Deos.
Grande confteroaçao fizeraõ eftes íinaes
<^4
do Ceo nos ânimos dos moradores da Bahia , entendendo ferem vozes , que lhes clamavao a
emenda dos peccados , e os Miffionarios , e Paro5

cos fabendo aproveitar a opportunidade da occaííao, íizerao repetidas miíibens, continuas praticas, e devotas ProciíToens por toda a Cidadela
feus arrabaldes,

Dc.cníi.çõespias
"'^'^''•

:i;\'

com numerofa

copia de penitentes. Puzeraó-fe Vias-Sacras em todas as Parochias,
correndofe frequentemente ; exercicios que ain,

da hoje fe continuaò, de forte, que de Ninive
peccadora , fe vio a Bahia Ninive arrependida.
todas eftas opperaçoes dava alentos a piedade do
Vice-Rey com o louvor , e apreço que delias fazia , fendo a modeftia , e perfeição Catholica da
fua vida o mayor exemplo.

A

65

Com. brados femelhantes

rimentou nefta occaííao a Bahia

,

aos que expe-

coftuma Deos

bater às portas dos corações humanos para gloria
,
fua , e bem das fuás creaturas , regulando-nos os
caftigos pela fua mifericordia

i
:

e nao pella medida das noíTas culpas, e abrindo-nos fempre caminhos para o remédio , por meyo do arrependimento , e dos inftrumentos que nos põem em reparo
,
,

dos
%.'l

,
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Seca geral

em todo o

dos noíTos damnos. Tal foy a Providencia com
que permittio, que nefte tempo, em que pelo
curfo dos fucceílivos annos de mil e íètecentos e
vinte e dous, e mil e fetecentos e vinte e três,
padeccrao todas as Provincias do Braíil huma ge-

^'"^'^-

ral

FfFeitos

,

faua dos

,

e rigorofa feca

tiveíTe

o Governo do Eftado

o Vice-Rey , cuja piedade , zelo , e difpoíiçao foraó o reparo defta calamidade.
^ ^ Afaraza va O Sol com exceílivo ardor a toque faz na
mancimenj^ ^ j^q£^^ Amcríca , fccando as aguas , eftragando os frutos, efterilizando as lavouras, e matando os gados 5 de forma , que além da falta de todos
os viveres , era mayor a da farinha da mandioca
que he o pao commum dos moradores defte Eftado, chegando por eíla caufa o preço delia nas
Provincias de Pernambuco , e do Rio de Janeiro a
três mil e duzentos , e a quatro mil reis o alqueire.

A carne

da qual havia a mefma efterilidade , a
mil e feifcentos , e a dous mil reis. Os viíinhos das
Provincias do Ceara , e do Rio Grande fe aufentaraó das Praças, eforaõ habitar às margens dos
rios , por nao acabarem ao rigor da íède.
6j- Na Bahia foy tao moderada efta s^eral ne„,.
,,
ModeraJos na Bahia,
rr'
Fi^^^^^p^''9°ssdo ceíndade, pela acliva diípoíiçao do Vice-Rey,
que a ella veyo a dever o Braíil o reparo das calamidades do tempo. Affiftia com o Senado da Camera ao beneficio das fontes, fazendo com fortuna tornarem a lançar as naturaes correntes , repercutidas nao fó dos calores , mas também de outros accidentes. Mandou às Villas de Maragogipe, Cayrú , Boypeba , Camamú, e Rio das Contas
,

k

,

,

^

^

,

ni/^r'-'i

desfazer
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desfazer as Roças, (ifto he, reduzir as raizes da

mandioca

animando aos lavradores a
fazer novas plantas para o tempo vindouro , éfcrevendo a todos os Oíficiaes de Juftiça , e milicia
a farinha )

wm

delbs lhas fizeíTem continuar , e frequentar a fua
conducçaó para a Bahia*

6i

Para efte efFeito etivíou groíTas fommas
de dinheiro por Oíficiaes de diftinçaõ , aflím para
a farinha , que fe coftuma dar à Infanteria do Pre-^
íídio 5 como para a que era precifa à neceffidàde
do Povo 5 e das grandes fabricas dos Engenhos , e
fazendas, cujas plantas de mandioca, que coftu-

mao

cer para as fuás familias

efterilizado a feca.

eóes,

com

,

e efcravos

,

vams

duigendas,

^emaçaó!'"'^''""^'

m

havia

Mandou

próprios aos Cerordens aos Capitaens mores, e Juftiça

daquelles deftridos , para fazerem vir ós gados,
perfuadindo aos donos dos curraés , e aos que tem

cuidado delles, â trazerem as boyadas á todo o
riíco, e com grande trabalho , õ qual fuavizavaô
os termos com que o Vice-Rey os obrigava que
,
ainda fendo preceitos, pareciaò favores.

6^

A benefícios do feu zelo íiaó experimen^

tou a Bahia falta notável , porque pofto que
algumas occaíióes careceo de alguns géneros ,
outras os teve de fobra

do Vice-Rey

,

conííftindo

a conferváçaõ

W.\

€.

no cuidado

dos moradores ricos,

e o remédio dos pobres , porque ajuftoU

que conduzem

em
em

com

os

as farinhas a ribeira defta

Cidade
hum preço inalterável, de tal racionalidade, qué
•veyo a fer conveniente a todos, porque com elle
nao houve nos poderofos demaíiada defpeza
j
LIU
nem

i.,f

.

I

li

,

.
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nem nos que o na6 fao, muito prejuízo. Tal foy a
refulta das diligencias de quem com tanto cuidado 5 e taó felizmente nos governa , que naó fó fez,
que a Bahia nao fentiíTe necellídade , mas também
Acode
vincias

a outras

Pro-

do Eftado

coín mantimentos,

com

copia dc mantimcntos às outras Províncias, que com frequentes rogos dos feus Go-

^^^^ío

vernadores lhos pediaó, enviando para os conduzirem muitas embarcações , as quaes lhes foraô

abundantemente providas.
70 Noannodemilefetecentosevinteedous
Annodei722. chegou ao Brafil
, voltando da Afia , Monfenhor
Chega o Parriarcha Carlos Ambrofio Mc^zabarba, Patriarcha de
áe Alexandria ao
kdoda Afia. Alexandria , natqral de Pavia , Cidade da ImfuBrafil
bria no Eftado de Milaó. Achava-fe em Itália
com o Governo temporal da Sabina , hoje Província do património da Igreja , e antigamente Reyno contendor de Roma. Daquelle emprego foy
chamado pelo Summo Pontífice Clemente XI.
que lhe deu a Dignidade Patriarchal , e o enviou
no anno de mil íètecentos e dezanove à China
traníportado por Lisboa , com deípeza confideravel do Serenílíimo Senhor Rey D. Joaó V. própria
da fua natural e augufta generotídade.
Motivo que o levou
7 1 PaflTou o Patriarcha a China fobre alguà China.
mas coufas indiíFerentes, que oMonarcha daquello grandiffimo Império pedia fe lhe permittif,

fem 5 para receber a nofl!a Religião Catholíca , co-

mo
feus

já

havia confentido

Domínios todos os

em

que

a profeflaflTem

feus fubditos,

que

nos

a qui-

de que (com louvor daprova da fua piedade ) tem

zeflTem abraçar i indulto

guelle Príncipe ,

,

,

reful-

:ÍÍ,:
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e^j

refultado a reducçaó de grande copia de Gentiliímo à verdadeira Fe , pelo incançavel trabalho , e

fervorofo zelo dos Religiofos da Companhia de
Jefus 5 os quaes confeguirao a dilatada Chriftandade, que hoje fe vê naquellas vaftiffimas Provin-

com Templos

votos , bautiímos , e todos os
Sacramentos da Igreja , frequentados continuamente das ovelhas trazidas de novo ao rebanho do
Univerfal Paftor*
cias

5

,

''ív;hí

Havia o mefmo Pontífice alguns annos viagem, que havíâ
^^
antes enviado o Patriarcha , depois Cardeal de íournonr'^''^
Tournon , ao Império da China , a indagar de mais
perto o animo com que o Emperador eftava , e as
circunftancias dos pontos 5 que propunha porem
a condição do Cardeal, imprópria para tratar a
matéria por meyos fuaves , (como parecia conveniente naquelle principio) foy caufa de que ambos
íè defgoftaíTem , e fahiíTe o Cardeal da Corte do

72

>

í

Emperador , fem concluir coufa alguma. Voltando para Europa , foy a embarcarfe em a noíTa Cidade de Macáo , aonde antes de partir , faleceo , e
com a noticia da fua morte mandou Sua Santidade fegunda Nunciatura pelo Patriarcha.
7 3 Chegado efte a China , foy fefte jado pe-

agrado

,

e tr.tan,en.

Emperador com magnifica reverencia, e trato Ghtóa^aTpSSch^
amorofo , dandolhe das fuás Reaes roupas para íe
reparar do frio, (rigorofo naquelle Paiz pela Eftaçao do Inverno.) Nos lugares o preferia ao Embaixador de Mofcovia , e aos de outros PrincipeS)

lo

achavaó naquella Corte e fendo o
Patriarcha inftado pelo Emperador fobre a per-

que então

íe

j

Llllii

miffaõ.

W.

w

.iHiI

,
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miíTaó 5 que pertendia , lhe refpondeo iiâo evava
poder para determinar coufa alguma na matéria,
offerecendoíe 5 ( fegundo dizem as noíTas noticias
da índia) a propor em Roma a caufa com tal distinção 5 e clareza , que defvaneceíTe as fombras

que naquella Sagrada Cúria tinhao caufado

as fuaS'

propoíiçoes.
Voltando chega ao
Rio de Janeiro.

Incêndio

dankode

Macáo,

Voltando com dadivas generofas do Em^
perador para íi , e para o Pontífice , fe embarcou
em o navio de Macáo, o qual aportou ao Rio de
Janeiro , onde o General Ayres de Saldanha de
Albuquerque recebeo , e feftejou ao Patriarcha
com todas as demonftraçóes de reverencia, e granpoucos dias da fua chegada àquelle pordeza.
to 5 por hum accidentecafual 5 pegando fogo em
o navio 5 que o trouxera, ardeo laftimofamente,

74

A

chammas em ricas , e varias matérias,
muitos milhões dos homens de negocio de Portu-j
íèrvindo às

que tiverao coníideravel perda nefte cuftofo
incêndio. Como era já partida para Lisboa a Frota do Rio , o enviou o General em a nao de guarda cofta daquella Provincia , a tempo de fe embarcar na Frota da Bahia, que fe achava em termos
de partir.
75 Na Bahia foy tratado pelo Vice-Rey
^^^ OS mayorcs obfequios, e as mais oftentofas
moftras de refpeito , e de amor. Apofentoufe na
cafa do Reverendo Chantre João Calmon, huma
das mais fumptuofas, e bem paramentadas da Cidade. Nella deu Ordens compermiííaó, que lhe
gal,

PafTa

o Patriarcha à

emblUa^^palrptrtus'**

concedeo o Arcebifpo, para conferir

eíle Sacra-

menta

IViV

LIVRO DECIMO.
mento

6^^

;l!'i('

muitos Ordinandos, aos quaes pela fua
enfermidade o nao podia dar e fendo o Patriarcha comprimentado de toda a nobreza, das peíToas
de diftinçaó , e de cargos , affim Eccleííaílicos , coa

^PSlfííl'

5

mo feculares,

embarcou na noíFa Frota daquelle anno , levando-o a bordo o Vice-Rey , o
qual
lhe offertou em nome de Sua Mageftade huma
falva, e púcaro de ouro, de muito preço, e primorofo feitio.

q6

Nove

fe

dias depois

da vinda de Monfefaleceo na Bahia o Arcebifpo

II''

nhor Patriarcha ,
Metropolitano Dom Sebaftiao Monteiro da Vide,
havendo vinte, que lutava com a morte em huma
dilatada enfermidade, que o conduzio aos ulti-

Enfermidade, e mo..

mos periodos da vida com

ÍoÍoHcSo

vagarofos paííbs 5 mas
com termos de forma repetidos , que paíTando de
huns a outros accidentes , em cada qual delles fe-

KS

guravaó todos os Médicos , que efpirava porém
aquella vide, endurecida no trabalho da Vinha do
Senhor, fendo ta5 antiga , eftava ainda ta5 confiante , que nao podendo a morte cortalla de hum
golpe , lhe foy continuando muitos, até que de todo a troncou aos fete de Setembro do anno de mil
e fetecentos e vinte e dous, havendo mais de vinte , que exercia a jurifdieçaõ Metropolitana*
;

77

'

do

Em huma idade muy larga

varias fortunas.

^'

:'::
:

havia tenta-

Foy Religiofo da Companhia

dejefus, e deixando aquella Sagrada Milicia, affentou praça de Soldado nas guerras da reftauraça5 doReyno, e nellas exerceo o pofto de Capitão de Infanteria. Defte

emprego paífou

a eftu-

dar

:j)I'J.''

lees que
^'j''^^'

ts*

^38

*
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dar Cânones na Univeríídade de Coimbra ^ de
donde nefta Faculdade fahio iníigne Letrado ; e
tomando o eftado Sacerdotal, teve occupaçóes nos
Auditórios, e Tribunaes Eccleíiafticos da Corte,

'V

l

dignas do feu grande talento.
Si

Foy Prior de Santa

Marinha, Vigário Geral do Arcebifpado de Liíboa 5 e pela promoção do Arcebií po D. João Franco de Oliveira ao Biípado de Miranda, fendo efcolhido para Metropolitano do Braíil , chegou à
Bahia no anno de mil fetecentos e dous.
78 Com grande zelo do bem das almas , e do
culto Catholico, fe empregou em todas as matérias pertencentes à obrigação de Prelado e querendo , como vigilante Paftor , ver as ovelhas mais
;

5eu Elogio:

remotas, as foy bufcar com incomparável trabalho pelo interior dos Certoens , até a ultima baliza
da fua dilatada jurifdicçaó. Voltando defta miflaó,
fe occupou em varias fabricas edificou o feu Pa5

fumptuofamenteered:o,e
acabado mandou fabricar o novo Templo magnifico da Irmandade de S. Pedro , com cafa , e
Hoípital para os Clérigos , em que fe competem
a grandeza , e a piedade.
jp Accrefcentou a Igreja da Madre de Deos
no recôncavo da Cidade, adornando-a decuriofas, e ricas peças. Fez Conftituiçóes próprias para efte Arcebiípado , que íe governava pelas de
Lisboa e finalmente por morte do Conde de Vimieiro , governou o Eftado no concurfo de mais
companheiros fendo efte o emprego, em que menos luziio o feu talento 3 pois parecera digno de o

lácio Archiepifcopal,
;

',

;

exer-
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exercer, fe o nao exercera. Eftá fepultado na Capella mor da fua Metropoli , porém vivo nas me-

morias das fuás ovelhas ,

em

'

•

^
Carta

, ,,
^
doVice°Rey

^ocabido*

Gu vaidade introduzir mudanças, e novidades
das quaes

(com

obfervaçaó geral)

vem

a fer

os

prejuizos ainda mayores, que os efcandalos;
attento a eftas defordens o vigilante cuidado do

Vi-

ce-Rey, fempre follicito em obviar os damnosy
que podem acontecer , efcreveo huma exemplar
carta ao Illuftriílímo

Cabido da Bahia , no primeiro Capitulo em que fe juntou depois de
fepultao
do
Metropolitano 5 oííerecendo-lhe o poder
Real , com que fe achava para fazer
, que as fuás
difpofiçoes foífem mais feguramente
obedecidas.
Nella
lhe infinuava o grande credito,
81
que
,

alcançaria, fe confervandofe em louvável
união,
naó akeraíTe a forma do governo,

Sfí^XiníS

praticado pelo Arcebifpo , nem difpuzeíTe dos cargos
, e officios por elle conferidos pois eftavaÓ
,
tao digna-

mente empregados. Que
os Cabidos

podem dar

a demonftraçaÒ,

em que
.7.

a conhecer,

mn onf

que tem mais
vivas as memorias dos feus Prelados
, he feguirem
o feu exemplo e que o naÓ fe apartarem
das fuás
máximas, era a mayor expreíTaÓ das

%n

;

.des.

Os Reverendos

fuás fauda-

Capitulares, que
tlUUdU o .Conformidade
.
^ ^ 4"*^ tinhao
melmo animo , a que o 4^.
Vice-Rey os eftimulava, ^^^"^°rendidamente lhe agradecerão o favor,

^^^rv,^^^-

oííerecia, e

"'
:

continuas faudades.

Como nas Sedes Vacantes , ficando o Go8o
T^
r C\
verno liccleíiaítico em commum aos Reverendos Capitukres das Dioceíís , coftuma a ambição,
\

Hl

que lhes
o confelho, que lhes dava, glorian^2?

dofe

do

seuprocedimcmo
SsdeVacante.

í!i.
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•

dofe de que a conformidade com que eftavaó na>
mefma refoluçaó , foíTe por elle prevenida , e pela
fua vontade regulada e affim vaò procedendo até
o prefente ua Sede Vacante , com grande louvor,
;

e geral aceitação.

de que procedem os ma-*^
les da Bahia conheceo tao fundamentalmente o
Vice-Rey , que applicando os remédios à proporção dos achaques, vem a confeguir a faude do
corpo politico defta Republica. Entendeo , que
os atraveíTadores dos. viveres (eíponjas da fubP
tancia dos Povos) erao prejudiciaes , como infini-»'
tos nefta Cidade , e fe deviaó evitar por rodos os
meyos e apontando a fórma de os extinguir , eCque concreveo ao Senado da Camera huma carta,^|
„
^
,
Carta do Vice-Rey
ao Senado da Carne- ^-^j-q
qs melhorcs antidotos contra aquelle vene^
ra, com documentos
/J
-n
para a adminiítraçao
lolidos
no 5 e OS aviíos mais
Pertencentes ao bem Ja govcmança, c bcm commum, fendo hum compendio de admiráveis apophthegmas , e aforiímos
irrefragaveis , taó venerados , como feguidos dos
Senadores daquelle prefente anno , e de todos os
Repúblicos da Bahia.
Havia jà no anno de mil e fetecentos e
83
|7o?r;;:5rdo dez a Mageftade Augufta do Senhor Rey D. João
Governo das Minas.
V. com a íingular providencia , com que governa
a fua vaftiíííma Monarchia, feparado o Paiz das
Minas da obediência do Rio de Janeiro e vendo,
que tao populofas Povoações , em riqueza, e numero de gente , ainda careciaõ de mayor divifaó,
foy fervido, no de mile fetecentos e vinte e hum,
crear novo Governo, diftindo na região de S.Pau-

Todas

82

as caufas

j

,,.

^.

•

i •

i

;
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condecorando a fua antiga Villa com os privilegios 5 e titulo de Cidade do meímo nome beneficio taó grato, como útil aos naturaes, que
íèndo contrários aos outros novos Povos por natureza, eílimaraó veríe também feparados por
juriídicçao. Mandou por Governador a Rodrigo
Cefar de Menezes, irmão do Vice-Rey no fangue, e nas virtudes , e do pofto de Brigadeiro da
Corte , paíTou a exercer o de General naquella
grande porçaó do Sul , independente dos outros
Governadores , e fó fogeito ao Capitão Geral do
Io,

,

5

y!"

vay

por cenerai

MeíSl^'^'''^*

Brafil.

Foy recebido em S. Paulo com

84
*

f^s''

I

1

!•

as

mayo-

de amor, e obediência, porque
vendofe aquella região fublimada à nova dignidade, e com próprio Governador , depuzeraó os
res expreííoens

He

recebido

s.pauio,

feus habitadores a natural inconftancia , e fereza,

€m

reconhecimento da honra , que recebiao , e
do beneficio , que eíperavaõ na mudança de huma vida inquieta , ao focego de huma fuave fogeiçao. Compoz o General Rodrigo Cefar de Menezes as diíFerenças antigas entre algumas Familias particulares , de que haviaõ refultado por muitas vezes

dades, e

damnos

públicos. Ceifarão as parciali-

com louvável

uniaõ attendem a recom-

que em
outro tempo moftraraõ a jurifdicçaó das Leys liberdade caufada naõ fó da diftancia , ou influencia do Clima , mas da falta de Governador.
Efta acertada refpluçaó dos moradores
8 5
daquella Provincia naõ comprehendeo a alguns
de

penfar

em obediências

as

repugnancias

,

;

Mmmm

com

muito applaufo

.

suasacço-w,

eil

,

6^2

Lourenço, e joaô
guiQs!

*

^^^""^

'"
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de ânimos menos efcrupulofos , e mais feros , qu e
achandofe apartados da Cidade , e habitando no
feu diiatadiílimo recôncavo , vivendo poderòfos,
affedavao a liberdade , que naó podiaõ ter na natureza de fubditos , como fe experimentou nas
novas Minas de Cuyabâ , em dous irmãos régulos,
chamados Lourcuço 5 e Joaó Leme da Sylva 5 que
fendo das peíToas principaes de S. Paulo por naA
cimento, e poder , quizerao efcurecer a fua nobreza 5 e perder os feus cabedaes na acçaó mais
indigna , que podem obrar os VaíTallos , e fabricarão a fua ruina, e a dos feus fequazes nos deli-

Defcobrimento das
novas Minas do
Cuyabã.

dos , e caftigos 5 de que daremos breve noticia.
Pouco tempo antes havia defcuberto ef86
tas novas Minas Pafchoal Moreira Cabral, a quem
juftamente fe deu o cargo de Guarda mor delias.
Eftao em altura de vinte e oito , ate trinta grãos
ao Poente de S. Paulo , declinando para o Sul.
Antes de fe lhes abrir caminho por terra , fe lhes
fazia tranííto defde a Villa de

Utú

,

em

grandes

canoas , por continuados rios de perigofa , e dilatada navegação í porem o intereíTe do abundantiílímo ouro,

que produzem, obrigou a muitos
moradores daquella Provincia a fuperarem todos
os difcommodos , e difficuldades , a troco de o colher, levando os mantimentos de que fe haviaó
^e fuílcutar naquelle Paiz inculto , em quanto o
Primeira expedição,
quefcf.zaciu
naó cultivaíTcm das plantas , e fementeiras preci•

fas para a

numerofa gente daquella expedição
que hia aílim para lavrar as Minas, como para fe
defender do Gentio bárbaro que habita aquelles
,
deftridos,
Che^

,
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Chegado ao fitio das Minas do Cuyabâ a„í„„,, p„„,^5,
hum numeroío concurlo de peíToas , em aue
íe governe. '^^^"'"^ *
^
-t
^
87

^

^ ^^'"''^

/-

•

1

1

•

achavao muitas, que reíidirao nas Geraes, e tinhao larga experiência da lavra delias aíTentado
5

árrayal , e eftancia para a fua reíídencia , tratarão
de eleger hum Cabo mayor , que os regefle , e or-

do Gentio bárbaro , para explorarem melhor o Paiz , e poderem tirar ouro
com menor receyo daquelles inimigos, que já em
denaíTe a conquifta

com

repentinos aíTaltos,

mortes, e roubos lhes
perturbavaó o emprego da fua nova Povoação
que naó podia permanecer fegura , fem fe afFugentarem os contrários , dos quaes receberia inevitáveis damnos.

•

Conformes todos aquelles novos moradores, aílim de mayor , como de menor diftinçaõ,
no acordo tomado de elegerem quem os governaíFe na paz , e na guerra, conhecendo, que na
peíToa do Capitão mor Fernando Dias Falcão , na- Eiegema Fernando
8 8

tural

de S. Paulo , e das principaes Familias da fua Sbomíytr

Pátria, concorriaõ qualidades para aquelle

em-

prego , em quanto por ordem Real fe lhes naó
mandai! e outro Governador , o elegerão por feu
Cabo mayor para os reger , e determinar as fuás
caufas particulares, e publicas, promettendo obedecelhe
res,

em todas

por termo

as

matérias politicas

em

5

e milita-

de Janeiro do anno
de mil e fetecentos e vinte e hum, e o Eleito aceitou o cargo , pro teftando e ncarreg arfe delle , para
executar tudo o que foíTe em mayor ferviço de
Sua Mageftade, e bem co mmum.
feito

féis

Mmmm

li

Neíle

^'"

6^
Trata, o General

RoMc-

drigo Cefar de
rezes de lhes fazer caminho por terra.

AMERICA PORTUGUEZA.

Nefte eftado achou o General Rodrigo
Cefar de Menezes os defcobrimentos , e opera*
^QQs daquellas Minas , e vendo terem o caminho
tao difficil, e embaraçado, por importunos rios
de precipitadas cachoeiras , em que perigavaõ as
embarcaçoens, tratou mandarlho fazer por terra

8p

com mayor commodo,

offerecendo a

quem

lho

premio competente ao trabalho; e fendo
entre as peífoas , que o pertendiaó ganhar , e fager efte ferviço , preferido por parecer do Sena-?
do da Camera Manoel Godinho de Lara , lho encarregou. Confeguido fejizmente o tranííto,
mandou o General pôr hpma Cafa de Regiílo,
com Provedor 5 e Efcrivao no Rio Grande , ( parte principal da paíTagem, que na hida , e volta fazem as peífoas 5 que asfrecjuentaó) pararegiftarem o ouro , que tiraíTem , e nelle fe cobrarem os
abriíFe 5

Handa pôr Cafa de
Rcgifto no Rio
Grandci

quintos Reaes.

Mandou

declarar por bandos na Cidade
de S. Paulo, nas Villas de Santos , Utú, e Sorocaba, os deviaó pagar com penas graves aquelles,

^ó

que os defencaminhaífem, e que do ouro , que íe
julgaífe por perdido , fe daria a terça parte aos deVendo o pouco que nunciantes. Porem fendo muy pouco o rendimenrendiaó os quintos,
dá nova forma à co- to dos quintos , quando conílava fer tanto o das
brança

delles.

Refolve pagaremfc

por batéas.

m

novas Minas, juftamente inferio haver fallencia
no quintâr , e tratou de obviar o prejuizo dos direitos delRey , nao fó para o tempo prefente , mas
para o futuro. Confultando eíla matéria com as
peífoas mais zelofas do ferviço de Sua Mageílade,
e

com o Senado

da Camera, aífentaraò uniforme-

mente

,,

LLVRO DECIMO.
mente todos , que os quintos

^45

cobraíTem por
batéas, lançandoíè a tantas oitavas por efcravo j
forma 5 que aíTeguravaõ íèr a mais conveniente
para o augmento da Real Fazenda.
^ I Efte arbitrio fe noticiou ao Deíèmbarga- Noticíafe o arbítrio
dor Manoel de Mello Godinho Manco, Ouvidor queolpprova^íom
«zócs dc Direito.
11
11
-r»
r
xT-11
Geral daquella Província , que ie achava na viiia
de Santos , o qual com o feu parecer por efcrito o approvou e vindo logo à Cidade , o ratificou
com razoes fundadas em Direito, moftrando fer
a cobrança dos quintos por batéas , a mais legal
e conveniente. Ordenou o General ao Senado da
•

^->i

fe

•

1

,

;

que lhe pareceíTe
mais idónea , para lhe encarregar a incumbência
defta cobrança , e o Senado lhe propoz a Lourenço Leme da Sylva, que por fe achar com grande
poder de parentes , e fequazes , e fer intelligente
daquellas Minas , era a mais própria para efte ferviço e de tudo fe fez termo por todos affinado,
aos fete dias do mez de Mayo do anno de mil e Annodei722.

Camera

lhe apontafle a peíToa

,

i

fetecentos e vinte e três.

9 2 Elegeo logo o General Rodrigo Cefar de
Menezes no cargo de Provedor daquelles quintos

p,,,,, , ccnerai o^

tlTi:L!r^u"l

Leme da Sylva e para mais ^^^.f ^m^o^urênfo;
o obrigar, fez a feu irmão Joaõ Leme da Sylva ;J;''^°^^"'*'^'Sy'Meftre de Campo Regente das Minas do Cuy aba
e lhes enviou as Patentes pelo Sargento mor Sebaf-

ao referido Lourenço

,

do Rego 5 morador na Cidade de S.
Paulo porém naquelles ânimos desleaes fervio o

tiaó Fernandes
;

beneficio de fazer mais efcandalofa a ingratidão,

porque vendofe

com o poder

,

tratarão fó de exe-

cutar

w
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6^6
Naó corrcfponde a
confiança que deiies

cutai" infolcncias.

^^^

j^jj^^^

teiros

5

^

Ordetiaraó ao Vigário das

ç^ retiraíTe dcllas

e pelo nao fazer logo

hum tiro o
,

qual

matou

a

me A

com todos os foraf,

mandarão dar
affiftente de fua

lhe

hum

o Vigário, elegerão a hum
Religiofo moderno para adminiftrar os Sacramentos , do qual íè prefumia , que naõ tinha fciencia,
cafa; e aufentandofe

.

\\

Delidos , é infolen'
que commet-

ciasj

nem faculdade para confeflar.
^3 Em occaíiaõ em que fe
do o Santo

eftava celebran-

da MiíTa , mandarão pelos
feus efcravos rafgar de orelha a orelha a boca a
Sacrifício

hum Pedro Leite.
hâ a hum efcravo

Matarão no

íitio

do Camapu-

hum

rapaz , e a huma
negra, efquartejando-os por fuás próprias mãos,
com ciúmes das fuás concubinas. Prohibiraõ aos
moradores pagarem dizimos, e Conquiftarem o
Gentio bravo , e íem temor dasLeys , nem de Sua
Mageftade, por vários lugares, e Villas mandava6 tirar por força as filhas de alguns moradores
para fuás concubinas, e conftrangiaõ a outros dailas por mulheres, com grandes dotes a peíToas indignas , que andavaó na fua companhia commettendo outras infolencias , mais dignas de caftigo,
feu

,

a

que de memoria.

Tendo noticia o General Rodrigo Ceíar
de Menezes deites infultos , e homicidios, os mandou prender, encarregando efta diligencia ao Sargento mor Sebaíliaõ Fernandes do Rego , com

^4

Manda o

General

prjndellos por doqs

&dí'aímat''''^'"'

muita gente de armas , que lhe deu , com a qual
partio para a Villa de Utú, e juntandofe com ou^^^ ^^ ^^^'^ ^^ Sorocaba , que acompanhava ao
Meílre
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Meftre de

Campo

é^j

W'i

Balthafar Ribeiro de Moraes,

prevenido peio General para o mefmo eflfeito,
marcharão, e os forao cercar i porem rompendo
já

;

os dous infolentes irmãos o cerco , levando algumas feridas, e deixando dos fèus efcravos hum

morto, e

íète prezos,

com

vários defpojos de

provimentos , e armas de fogo fe retirarão para
outros íitios íèus, onde fe puzerao em armas,

mandando

tocar caixas, e clarins

mas indo

com

repetidas

em feu

feguimento os ditos Cabos, acharão noticia, que haviao defertado dous
dias*' antes, metendofe pelas efpeíTas brenhas da-falvas

5

quelles dilatadiíGmos mattos.

^5 Profeguindo no feu alcance os Cabos Retjràófcefaófe.
com toda a gente, que levavaõ, os acometerão
em huma eminência, em que eftavaõ aquartelados , matandofe-lhe nefte aíTalto huma das fuás
centinellas , com prizaõ de vinte e tantas peífoas,
^^i^iospeioscaboj.

e outros deípojos, que deixarão, metendoíè os
régulos, e os fequazes,quelhe ficarão mais, pelo
interior dos Certóes, onde finalmente naõ efcaparaoos cabeças, porque foy prezo Joaó Leme
da Sylva, e alguns dias depois morto Lourenço
Leme da Sylva , por fe naó querer entregar , pertendendo falvarfe naquellas eípeíTuras.
^ 6 Mandou logo o General íè participaíTé
efta noticia aos moradores das Minas do Cuyabâ,
que eftavao para as abandonar, por fal varem as vidas da crueldade daquelles dous infolentes irmãos;
dos quaes Joaó Leme da Sylva, que ficou vivo,
foy prezo para a Villa de Santos , de donde com a
devaça

m-

He prezo

joaõ Leme

enço
feu^Saó LJSrTnç^
^''"''

w

*.
1
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^4S

joaóLeme heenviado à Bahia jondefo}»'
degçUado.

devaça das fuás culpas , que continha também outros delictos mais antigos , ordenou o General
fofle Tcmettido Dará a Bahia.Chegado a elia, man?
j
T»
r
11
r'
dou a Relação razerine os autos íummarios, e eítando as culpas abundantillímamente provadas,
naó allegando o reo coufa relevante em fuadefenfa^ocondemnou à morte 5 e foy degollado execução 5 que redunda em terror , e exemplo de Vaf1

-^

'

j

fallos rebeldes , e tyrannos.

Livres da tyrannia deftas humanas feras
os habitadores das Minas doCuyabâ, vaõ conti-

pj

nuando as

fuás lavras , cujos quintos haó de redun-

em

grande augmento da Fazenda Real , pela
abundância de ouro , que delias fe tira , fendo (como fe aíErma) as mais rendofas do Sul; coníèF^iz Governo do
General Rodrigo Cc'
"
guindofe a paz 5 e a felicidade de toda aquella Profar de Menezes,
vincia pelo zelo, e diípoíiçao do General Rodrigo Cefar de Menezes, em cujo venturofo domi^
nio vivem feguros^e obedientes aquelles VaíTailos 5 taõ repugnantes em outros tempos à fogeiça5 na falta do jugo , que poucas vezes lhe chegava pela diftancia do Paiz , e foUicitos hoje na
obediência com o conhecimento da obrigação, e
dar

fuavidade do Governo.

p8

Havia fuccedido no anno de mil

centos e vinte e

^

hum

ao General

e fete-

Conde de Aífu-

mar no Governo das Minas , com o mefmo pofto
,

D. Lourenço de Almeida 5 que continuando a gloria do próprio illuftriílímo fangue , e appellido,
D. Lourenço de Al- profcguio O fcu zclo c as fuas difpoíições.
He D.
,
F
T
meida Governador, c
Y
SSoTSmS^ ^^^^^"^Ç^ efclarecido por nafcimento , havendo
^

^^

faS

coa-
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^.p,

concorrido pàrá a fua grande calidade
as principaesdoReyno. Sérvio na índia com muita
fatiffaçao acharafe com experiências, e
prerogativas
que o faziaa^igno daquelle emprego
, em
i

go começarão

que

lo-

a refplandecer as fuás virtudes
no^

agrado daquelles Povos, os quaes
já pelas inceA
•fantes fadigas,com que o Teu
anteceíTor llies havia
enfinado osdidames da razaÓ , tinhaÓ
aprendido
a viver na obediência de fubditos
, e na veneração dos íeus Governadores.

99

Conformes os ânimos a na5 d ifEcultarem

as ordens

Reaes na difpoíiçaÓ das Cafas dos
quintos , ( em cuja execução trabalhara
tanto o General Conde de AlTumar, fazendo
fabricallas e

"^^

'"'"

dif-

c diicraçoes aaquelles Povos)
confeguio de próximo a fortuna , e adividade
do Ge-

--í'"&"<""»"''>

neral

j

D. Lourenço de Almeida o

eftabelecellas;

pois recebidas confiantemente,
eftaó para principiar as fuás opieraçóes.

10

Com as Cafas dos

quintos, por tao legal caufa introduzidas, quanto
haviaÓ fido iniuf,

tamente impugnadas, fehaÕ de
cobrar por
ro os direitos Reaes, que aquelles

intei-

Vaífallos culto-

,, ,„., „,„„,.,

^'''^"'^° ^^ di" «afSL^Tiíeití'nnèTn?^''^'°.'^"""'''^°^'
reito que a natureza deu ao
noífo Monarcha nos
,
thelouros, que poz nos feus
Dominios , e ao a<^ra-

decimento, que devem à benignidade
augufta e
amor paternal com que os governa
, e procura
manter em paz: vindo agora a importar
os quintos
a íua Real Fazenda duas partes
mais, do que até
o prefente lhe rendiaÓ as Minas ,
fendo razaÓ , que
Nnnn
os

w

;

6

AMERICA PORTUGUEZ A.

5 aN

os Mineiros naÔ

ufurpem o que de juftiça

lhe de-

lupara o efperdiçarem em prodigalidades, e
damodeftia.
xos , com tanta queixa, ou efcandalo
Nefte prefente anno de rnn e fetecenI o I
Governo do Vice-Rey
itos e vinte e quatro , no

vem

,

•

^-'-'!^

que no
teve complemento huma iníigne fabrica ,
Mede feu pay , o' Capitão Geral Luiz Cefar de

•

tivera principio. Achavafe muy dilatada
nezes
724
Anno dei
no Brafil a Sagrada Religião da Companhia de Je-;
Fabrica

do Novicia-

t^^r

'^

Chrifcujos filhos forao os primeiros Pays do
e neltianifmo na Gentilidade da noíTa America ,
Operários das cearas ^Cala os mais fervorofos
fogeitos,
tholicas i e fendo precifo receber tantos
fao continuamente neceíTarios para a$ fuás
fus

quantos

Confeffiorepetidas Miíloes, para os Púlpitos,
exercícios
narios , Cadeiras , e outros frequentes

que refplandecem osfeus Religiofos^
os Novicarecia de huma Cafa particular , onde
en\
ços íe criaíTem, porque apartados do CoUegio,
mayor numero fe podefíèm recolher.

em

pios,
4

I

hum

if^

Faz a defpeza delia

hum morador

rico.

OíFereceofe a fazerlhe a defpeza delia
morador com cabedaes, e fem obrigações

o2

Reve^
e alcançada licença de Sua Mageftade , e do
fe fez
rendiíFimo Padre Geral da Companhia,
exame de vários fitios mais, e menos apartados;
Giquie efcolhido por melhor ao que chamao
fermofa praya na enfeada da Bahia , meya
taya
,

(

fumplegoa diftanteda Cidade) fe fundou efta
íetuofa Cafa, com capacidade, e commodo para
quadra,
tenta Religiofos. Confta de huma dilatada
que recolhe em fi três pateos j dous , que íèrvem
de lados à Igreja, e o terceiro incomparavelmente

.
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^51

mayor , que fica dentro do edifício , cuja machma em todas eftas obras tem de fundo quinhencrformate
^ ÍA-ÍÍÍW1.A Sua
te

.1

,

.

palmos e trezentos e cincoenta de largo.
cerca he grandiíííma, com criílalinas aguas , muita
tos

largueza
tas

A

,

,

e

grai

dc-

''ri?',

''^

commodidade para arvoredos , hor-

todas as plantas , e flores.
103 Foy feu Fundador o CapitaÓ
5

AíFonfo 5

já

mencionado neíle

Domingos

seu inaimidor.

por defcubridor , e conquiílador das terras doPiaguhí. De
exercicios humildes paífando a penetrar os Certoes da Bahia , elles lhe deraó o appellido , e a fazenda. Teftou muita, e havendo difpendido fetenta mil cruzados com a fabrica do Noviciado
deixou encapellados os mais bens que conílaó
(
de opulentas fazendas de gado) ao Collegio , ordenando , que do feu rendimento fe lhe mandem
dizer

livro

iii"1l:F

MiíTas quotidianas , e dem três dotes de
Orfáas annuaes , e outras efmolas na Bahia , e na
fua Pátria, e que o liquido, que ficar do rendiféis

mento

delias

5

fe divida

em

três partes

,

huma

pa-.

o Collegio , como Adminiílrador , e duas para
a Cafa do Noviciado deixas pontualmente executadas por eíles Religiofos.
104 Sahio o Vice-Rey da Cidade a viíítar as sahe o vwRcy
Forças do recôncavo , levando Engenheiros, e
c"nc?vo!°'^'"^''"
Officiaes para o que foíTe precifo ao reparo, e augmento delias, achando em todas as partes a que
chegava , veneração , e feílejo competentes ao feu

ra

j

refpeito

,

e agrado.

No lugar de Maragogipe

lhe

reprefentaraò aquelles moradores os difcommodos , que padeciao em acudirem nas fuás caufas , e
acções à Villa de Jagoaripe, a cuja jurifdicçaõ fica-

Nnnnii

rao

i¥'

,
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6%^

raó fogeitos na erecção delia ; porque eílando miiy
diftante, por moleílas jornadas experimentavao
niâis contra-tempos, que na viagem para a Cida-

de 5 pedindolhe creaíTe Villa aquella grande Povoação 5 que por fer numerofa em gente , e a mayor parte delia occupada na lavoura da farinha
feria conveniente a toda a Bahia 5 naô fahir por re^

curfo a tao diftantes partes.

Attendendo o Vice-Rey ao feu jufto requerimento, ao augmento, e decoro do Brafil,

105

de muitas Viilas , (como lho ordena Sua Mageftade) a mandou crear naquelle lugar,
pelo Ouvidor da Comarca o Doutor Pedro Gon-

Gom

M.ndaeVigirv,iiano
ugardeMíiragogipe.

a erecção

çalves Cordeiro Pereira ; e agradecidos os viíinhos
de Maragogipc por efte beneficio , lifongearao ao

vice-Rey com 3 galantaria de dousmil alqucircs
de farinha, poftos pelas fuás embarcações na Cidade, por fer o género eífencial da fua cultura e
elle os aceitou para o fuftento dos Soldados , e
Artilheiros do Prefidio da Bahia, ordenando os
recebefle o Almoxarife , a quem toca a diftribuiçaó deifte paó de munição da Infanteria e poupando (no tempo prefente) taó opportuno dona;

;

tivo muita defpeza.

de Jacoabina pelo Coronel Pedro Barbofa Leal , que
a erigio com a diligencia,com que coftuma executar as ordens , que fe lhe encarregao. Depois o
Ouvidor Geral da Comarca , já nomeado , indo a

\o6

Fundação

da:

da Jacoabina.

ViJIa

Havia

já

mandado fundar

a Villa

por ordem do Vice-Rey, com feu beneplácito a mudou para o fitio do Bom Jefus , Miflaó dos
Religiofos de S.Francifco , e lugar mais convenienella

te,

,
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por mais chegado àquellas Minas; cujos cultores recebem da fua viíinhança mayores commodidades e Pedro Barbofa foy enviado a levantar a
Villado Rio das Contas, que o Vice-Rey mandou ^^^j,ç,õ ^av.iu
^oRioc^^com^s.
erigir para a frequência das novas Minas, que fe
tem achado naquelle vaftiffimo deftricílo , e fe vaó
lavrando com grande copia de finiííimo ouro.
e noticia das
107 Ficaó na juriidicçaó da Provmcia dos sitio,
luâs novas Min."
Til
r*
r
T^
J1"
líneos, e quaíi namelma altura ^ decimando para
o Norte. Eftao nas terras , que fecunda o caudalofo rio das Contas , do qual tomaó o nome a
barra , e o porto da íiia navegação. Forao defcubertas no anno de mil e f^tecentos e dezoito
por huns Pauliftas , que achandofe nos Certoes da
Bahia , ( por informações , que tiveraó do ouro
que alguns viíinhos haviao tirado em prova da
certeza de antigas noticias, que alli o faziao infallivel) atraveíTarao todo aquelle continente,
abrindo caminho ate entaó inculto i e de prefente
frequentado para as novas Minas , e pofto que
por muy diftantes ,fa6 menos affiftidas de Mineiros , os que delias vem , trazem grande copia defte
metal , nao inferior em quilates ao das Minas do
te

5

;

.

1

Sul , e da Jacoabina

,

e igual

em quantidade.

Agora com a Villa , que nellas fe eftá
erigindo , ( pela commodidade , que refulta das

108

Povoações, aflim na diftribuiçaó da Juftiça,em
que fe aífegura a paz , e união entre os poderoíòs, e humildes , naturaes , e eílrangeiros , como
na frequência dos mantimentos, que a ellas íe
conduzem para a fuftentaçaó dos que as habitao)
fe ha de continuar com mayor fervor a lavra daÍOSy

commodo
fivlta

que redas Povoaróae,

li.3:

'-

,
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Minas , e augmentar o numero dos feiís
Mineiros, porque a mais dilatada extenfao de legoas fabe vencer o interelTe dos homens , quando
he ta5 notório o lucro 5 como fe experimenta fer
o rendimento do ouro do rio das Contas, do qual
redundarão muitos augmentos aos direitos Reaes;
10^ O Vice-Rey , que em todas as fuás emprezas tem por foreira a fortuna , a experimentou mais feudataria em hum cafo , de que poderá
quellas

refultar precipicio
,

,.

Incendto na cafa

que

fc fabrica a

,

tanto

mayor , quanto mais ir-

Prendeo o fogo na caía , em que fe fa^
r*
Drica polvora 5 edmcada no campo emmente as
prayas^que chamao da Cambôa^e fobindo ao tedo
reparavel.

em
poj-

vora,

O Vice-Rey o cx
tingue.

,

-K

t

i

'

1

•

^

3L

já

em grande

lavareda

,

noticiado defte incêndio

o Vice-Rey , foy a deftruilla com tant^o defprezo
do damno próprio , por evitar o alheyo , e livrar
a Officina delRey , que fabendo fe achavaó nella
muitos barriz de polvora já feita , e outros dos
materiaes , de que fe compõem , entrou na cafa
mandou extinguir a origem da chamma , e fez
fobir ao tedo do edifício gente com cântaros de
agua 5 e outros inftrumentos com que triunfou do
incêndio 3 e do perigo.
Efte prodígio , que mais propriamente
1 1 o

Virgem

vkgeKãyT'^*

podemos chamar milagre ,

Deos.

de Deos, que com a invocação de Noífa Senhora da Piedade , fe venera noHofpicio dos Religiofos Barbadinhos , naó muy diftante, cuja Sagrada Imagem , e frequentado Santuário faz cfpeciofo , e aíTiftido todo aquelle deftrido , fendo o
feu mayor devoto o Vice-Rey , que todos os annos lhe faz a fua fefta com liberal defpeza de fa-

fe attribuío à

May

zenda,
f^í

1
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6ss

zenda , e grande concurfo de gente da qual , na
tarde do dia vinte e oito de Abril , em que prendeo a chamma , fe achava muita , que depois de
fazer oração , e cumprir os feus votos naquella
Igreja , hia a lograr a frefcura , e amenidade da-,

quelles ares , e prados

"uf

e acabaria toda ao eftrago,
fe a Senhora naó evitara a ruina.

III

5

Mandou o Vice-Rey

nal da Bahia, e lançarão mar.

fabricar

no Arfe-

dous k.xeis, que

dous grandes bai- ^rÍL^roVi"]
xeis, hum de invocação Noífa Senhora do Livra- ^'^*
mento , e S. Francifco Xavier , outro Santa Therefa de Jefus , fendo qualquer delles dos melhores , que fe tem feito nefta ribeira, e a menos cufto da Fazenda Real que todos , porque as fuás diligencias 5 e arbítrios pouparão defpezas coníideraveis, concorrendo para ajuda dogafto da primeira os homens de negocio defta Praça com
importante donativo , naó fó pelo intereíTe" dfe lhes
comboyar as fuás embarcações, mas pela promptidaó, com que fempre íè oíFerecem para tudo o
que toca ao ferviço de Sua Mageftade, fazendofe
dignos da fua Real attençaõ.
1 2
noíTa Portugueza America , (e prin-i
cipalmente a Província da Bahia) que na producçaó de engenhofos filhos pode competir com Itália 5 e Grécia, naó fe 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 fubtileza dos engenhos* Naó permittio o Vice-Rey , que faltaífe no Brafil efta pedra de toque ao ineílimavel ouro dos íeus talento%
<

-

A

^5^
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mús quílatcs

que o das fuás Minas. Eridoutiílima Academia, que fe.faz em
tor^rSd^^^
'"
c^atrcíí^cfaf Palácio na fua prefença. Deraõ-lhe fórma as pefíbas de mayor graduação , e entendimento , que
íe achaó na Bahia , tomando-o por feu Protedor.
Tem preíidido nella eruditiffimos fogeitos. Hou->
Introduz, e erige hu-

tos, de

,

verão graves, e difcretos aíTumptos, aos quaes
íè' fizerao elegantes , e agudiffimos verfos j e vay
continuando nos feus progreíTos, efperando, que
em tao grande protecção fe dem ao Prelo os feus
efcritos 5 em premio das fuás fadigas.
113 Naó deixa o Vice-Rey coufa alguma
nefte Éftado por fazer

daquellas, que

em

feu

augmento , e credito podem redundar, attendendo ao bem publico 5 e particular, ao amparo das
Continua o feu Go- viuvas, das orfáas , e dos pobres. Com o feu exemverno e acaba a Hifno anno de' ' pio crefce o culto dos Templos , e a devoção dos
«724'
Santuarios.Com o feu reípeito,e agrado fe conferva5 a obediência , e amor dos fubditos , naó facçeis
deajuílar, fe o inftrumento, que os hade unir,
naõ he taô acorde, e fobido, como o entendimento
do Vice-Rey Vafco Fernandes Cefar de Menezes,
de que procede a fuave harmonia do feu ditofo
Governo , no qual com o mefmo curfa de acerj

toria

tos, e felicidades fica continuando efte prefente an^

no de mil e fetecentos e vinte e quatro , quarto do
feu Vi-Reynado jcm que põem fim eíla Hiíloria,
y

LAUS DEOPRO-

K"

»»g?g õMM

PRotefta o Author defta Hiítoria,
que

as

matérias, que tocarem a

apparições , ou parecerem milagres,
e fucceíTos fobrenaturaes trazidos
nelia , naõ procura tenhaõ mais credito , que o que fc deve dar a huma
Hiíloria puramente humana , e que
toda efta obra fogeita à cenfura da

Santa Igreja Catholica

Romana

conforma com os Decretos
cios

,

em

efpecial

com

os

,

Pontifí-

do Santo

Padre Urbano VIII. e a todos,
tudo , e por tudo fc reporta.

Sebaftiaó da

Oooo

e fe

em

Rocha Pitta.-

1

Teffoas

,!i

*i

558
Tejjois

,

que nefle tempo fe 4chaõ com

outras Trovincias

,

e

o

Traças do

Çoverno das
"Bra/íl.

Provinda do Maranhão , ( que com a do
_ Grão Pará formão hum Eftado , e Governo
feparado da jurifdicçaõ da Bahia) he Governa-

A

dor, e Capitão Geral João da May a da Gama.

Da Província do Ceara.
Da Provincia do Rio Grande.
Da Provincia da Paraíba Joaõ

de Abreu Caftel-

lobranco.

Da Provincia
Da Provincia

de Itamaracâ.
de Pernambuco D. Manoel Rolim

de Moura.
Da Provincia de Sergipe delRey Jofeph Pereira
de Araújo.
Da Provincia dos Uheos Pantaliaó Rodrigues de
Oliveira.

Provincia do Porto Seguro Domingos de
Abreu Travaflbs.
Da Provincia do Efpirito Santo Dionyílo Car-

Da

valho de Abreu.
Da Provincia do Rio de Janeiro Ayres de Saldanha de Albuquerque.
Da Provincia de Santos , ou S. Vicente (de que he

hoje Cabeça a Cidade de S.Paulo) Rodrigo Cefar de Menezes.
Dos Povos 5 e deftridos das Minas D. Lourenço
de Almeida.
Da Nova Colónia do Sacramento António Pe-

dro de Vafconcellos.
TeJ/oifj

./LIVRO DECIMO,
Te(foas mturaes do "Brafil, que exercerão
des

,

e

Çovernos

Ecclefia/iicos

Vatria,e fora

DAgoftinho Ribeiro

e

,

6k

D igni Ja-

SecuUrenu

delia.

Bifpo de Ceuta, pro«
• movido ao Bifpado de Angra.
Fr. Rodrigo do Efpirito Santo , Abbade Sagrado
de Albânia.
^^^-r
5

•

Agoftinho Caldeira Pimentel , Pedro Velho Barreto ^ejofeph Borges de Barros, Cónegos, e
Dignidades na Metropolitana de Évora.
Em outras Prebendas , e Dignidades Ecclefiafticas

e Regulares

innumeraveis fogeitos.
Governadores, e Capitães Geraes do Eftadodo
Brafil D. Francifco de Moura Rolim fuccef,
íbr do General D. Fradique de Toledo Ofo,

,

:

rio.

Luiz Barbalho Bezerra, e Lourenço de Brito
Corrêa na depoííçaó do Vice-Rey Marquez
de Montalvão.
Álvaro de Azevedo , António Guedes de Brito,
e o Defembargador Chriftovaó de Burgos de
Contreiras, por morte do Governador , e Capitão Geral Affonfo Furtado de Mendoça.
Governadores do Eftado do Maranhão Mathias
de Albuquerque Maranhão.
António de Albuquerque Coelho de Carvalho
y
o Velho.
Governadores de Pernambuco André Vidal de
,

:

:

Ooooii

Ne-

,
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Negreiros, o Meftre de

Campo D.

Francifco

de Soufa.
Governadores do Rio de Janeiro Luiz Barbalho
Bezerra, Agoftinho Barbalho Bezerra.
Salvador Corrêa de Sá.
Thomé Corrêa de Sá , e Martim Corrêa de Sá.
Defembargador Joa6 da Rocha Pitta , enviado
pelo Sereniffimo Senhor Rey D. Pedro, fendo
Principe Regente, às mais importantes diligen^
:

O

com a mayor

que até aquelle tempo fe vio na repartição do Sul , o elegeo o mefmo Monarcha por Governador do
Rio de Janeiro , em carta de dezanove de Outubro do anno de mil e feifcentos e oitenta ; é
por fe haver já recolhido para a Relação da Bahia , naó exerceo o cargo.
Governadores do Reyno de Angola Salvador
Corrêa de Sá , e André Vidal de Negreiros.
Governadores de Cabo Verde Joaó Cardofo Pi A
farro, e Fernando de Lemos Mafcarenhas. \
Governador de S. Thomé , Chriftovaó de Barros.
Caftellaó de Moçambique , Thomé de Soufa Corcias

,

e

jurifdicçaó,

:

:

!•

rêa.

Meftres de Campo André Vidal de Negreiros
Luiz Barbalho Bezerra,
D. Joaó de Soufa,
D. Francifco de Soufa,
:

João Soares Cavalcanti,
Zenobio Achioli de Vafconcellos,
Álvaro de Azevedo,
António Guedes de Brito^
João

,
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Joaõ Corrêa de Sá,
Miguel Barbofa da Franca,
Martim Corrêa de Sá,
Antomo Soares da Franca, e Manoel
Nunes
Leitão de Albuquerque.
.-,
CommiíTarios da Cavallaria,
eCàpitaens de Cayallos: Manoel Nunes LeitaÓ,
António Coelho de Góes, Domingos Soares
da Franca, e
outros.
^?"k -^,l-,;cT ,^,-.

:f'!

II'

í

Confelheiros Ultramarinos
Sa , Feliciano Dourado

:

Salvador Corrêa de

O Defcmbargador Alexandre daSylva,

^.S'-

ODe^embargadorJoaÒda RochaRtta,
ler Chanceller, teve a mercê

antes de

e por lhe impedirem os feus achaques o paíTar à Corte
, naó teve o exercício.

-

;

Defembargador do Paço , e Chanceller
do Reyno , J oa5 Velho Barreto e Rego.
DefenibargadordosAggravos da SupplicaçaÕ
de
Lisboa , ChnftovaÕ de Burgos de
Contreiras,
e Alexandre da Sylva.
Chanceller da Relação da Bahia,
JoaÕ da

Rocha

Pitta.

Defembargadores da mefma Relação,
Chriílovao de Burgos de Contreiras,
JoaÒ de Góes de
Araújo , e Francifco da Sylveira Sottomayor
Defembargador da Relação do Porto
, Pedro Pinheiro.

Da índia, o mefmo Pedro Pinheiro

, e Agoftinho
de Azevedo Monteiro.
Secretario doEftado doBrafil,
Bernardo Vieira

:.\\

,1
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Ravafco , e feu filho Gonçalo Ravafco Cavalcanti e Albuquerque.
Provedores mores da Fazenda Real Lourenço de
Brito
Brito Corrêa, e feu filho Lourenço de
de Figueiredo João do Rego Barros , feu filho,
e neto António Lopes Ulhôa, feu filho Jofeph
LopesUlhôa,
Luiz Lopes Pegado, Thome de Soufa Corrêa , e
feu irmaó Pedro de Soufa Pereira.
Védor da Fazenda da índia 5 Fernando Barbalho"
:

5

Bezerra.

Poftos, e lugares deMilicia, e Juftiça de
,,,graduaça6 , innumeraveis fogeitos.

menor

.1

INDEX

.,

INDEX

DAS COUSAS NOTÁVEIS.
';;-;;

A^BuJo dos Bárbaros

que povoarão a America, quando algum matava outro^pag.
40.
,

num. 81.
Academia Braíilica dos Efquecidos, eredapelo
Vi-

Rey Vafco

Fernandes Cefar no feu Palácio

6 '^6. num. 112.
Âcckma^ad delRey D. Joaó o IV. em Lisboa
pag.
283. num. I o. A mefma Acciamaçao no Rio
de janeiro, pag. 2^1. num. 23.
pag.

,

Acciamaçao

delRey D. Joaó o V. pag
53^ .num. 1 8
Acções heróicas de Portuguezes pag.
2 84. n. 1 1.
,
achaque da Bahia tem principio em Pernambuco,
pag. 42 8. num.
33.
Adrião Tetry General da Armada
vem de
, que
foccorro aos Hollandezes que tem tomado
,
Olinda, pag. 252. num. 85. Na peleja, defefperado da vitoria, fe lança ao mar, eftando ar-

mado, envolto no
num. 8^.

feu Eílandarte, pag.

244.

D. Jffon/o VL Toma poíTe do Reyno pag.
54-^^í«-i3- Suamorte,pag.42 3.num.2 5.

El''Key

,

3

Afonfo Furtado de iSMendoça,

He

Governador Ge-

.

INDEX
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do Brafil , pag. 384. num. 7 2 Convoca os
Cabos 5 e Miílíonarios a Palácio para conferir
a guerra que quer fazer , pag. 388. rmm. 8 o,
Caufa defuamorte, pag. 35^3. num. ^o.
Santo Jgoftmho Deu por inhabitavel o Braiil 5 por
ral

.

,

de experiência , pag. 4. n. 2
Agofimho "Barradas Biípo do Brafil , morre, pag,

falta
2).

203.num.105.
Fundão o Hofpicio de NoíTi
Senhora da Palma na Bahia , pag. 44^. n. 77.
Agouros Gomo os defprezarao os mayores homens
do Mundo, pag. ^io.n.24.
Agouros 5 que teve o Conde de Vimieiro , quando
foy por Governador do Brafil , pag. 6\\ .n. 2 5.
Agm ardente Como fe faz no Brafil , pag. 2 i .n. 25?.
%Ã;jres de Saldanha de ^Ibuquerqm Governador do
Brafil 5 faz correr o rio Carioca junto da Cidade, pag. 12 o. num. 8 8.
Alcaidaria mor da "Bahia Em que Famílias andou , e
anda, pag. 8 2. num. 28.
OTadre Alexandre de Cfufmaõ^ da Companhia de
Jefus, funda o Seminário de Belém , pag. 444.
num. ^7.
Alexandre de Soufa Freire Governador Geral do BraDetermina fazer guerfil , pag. 375. num. 5 2
Jjgo/iinhos T>eJcalços

.

.

manda vir gente deS. Paulo,
pag. 383 .num. 7 1 Chega a gente para a guerra pag. 387. num. 7^.
ra aos Gentios, e

.

,

Como fe dá no

num. 5 5.
Na Provincia do Maranhão he immenro,pag.
p 3. num. 4^.

zAlgodaõ

Brafil

,

pag. 3 4.

Fr.

,

.

'
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6és
Fr. Alifio da Tmficaçaõ. He o fundador dos AgoÃ
tinhos Defcalços na Bahia , pag.
Jlteraçaõ

44^. num.73

De Flandes contra Filippe Prudente^pag.

2 17. num. 18.
^mati/íasj e

meyos topázios,

e criílaes, que íè

defcobrem nos Certóes da Bahia , pag. 3^3.

num. 8^.
Jmbargris,

Que

fe acha

no

Braíil

,

pag. 41.

num.

^S.epag. ^5. num.4^.
Jmbrofía dos Deofes, Foy mentida fombra dos nedares do Braíil , pag. 3 num. i
America, Porque tem efte nome, pag. 7. num. 6.
.

Tem

mil e cincoenta e Cds legoas dediftancia,

pag. 1 3 4.num. 112. Tem doze Cidades , e fefenta e íete Vilias ; quatro Bifpados, e hum Ar-

cebifpado , pag. 134. num. 113.
Américo l^ejpucto.

Cofmografo

vay examinar , e
conhecer os mares, e terras do Braíil , pag. 54.
,

num. ^ o.
^ndrè Pereira Themudo, Dá ávida pela Pátria, pag»
244. num. ^8.
^ndré de "Barros %ego. Juiz ordinário do Senado
da Camera prende a Jeronyrno de Mendoça,
Governador de Pernambuco , pag. 7 2 n. 47.
3
çjndrefoth Vay fundar huma nova Fortaleza no
,

.

rio

de S. Francifco , pag. 3

André Fidalde 3\(egreiros.

1

4. n. ^^.

Vay a Pernambuco fazer

obfervaçóes do poder dos HoUandezes, manda.

do por António Telles da Sylva , pag. 3 o 3 n.
44. Parte a dar conta a ElRey da reílauraçao
do Arrecife , e das fuás Capitanias pag. 342.
,
Pppp
num.
.

ir

.;

.

INDEX
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,

,

.

num. 124. He Governador de Pernambuco
pag. 348.n.3.Hedepofto do Governo 5 e vem
prezo à Bahia, pag. 3 5 3 n. 1 2 Fica outra vez
com o Governo, pag. 3 54.num. 12.
.

.

Anihal Para conquiftar Itália, levou comfígo Por-

tuguezes, pag. 4. num. 3.
AmL Como fe dá no Brafil , pag. 34. num. 55.
Anm^ Emque fe defcobrio o Brafil, pag. 5 num. 5.
AntaÕ de ^t^efquita. Auditor Geral , governa o ex.

ercito,

em

quanto nao

vem Mathias de Albu-

querque , pag. 225. num.

Do

Antipõdar

pag. 7.

Brafil faó os

num.

O Senhor T>.

3 3

do Reyno de Malaca,

7.

António.

He acclamadoRey em Santa-

rém, pag. 187. num. 75.
António de Albuquerque Governador do Rio de Janeiro chama5-no os Povos das Minas , para
que os vá governar, pag. 550. num. 37. He
provido por ElRey em Governador das Minas,
pag. 555. num. 48.
T>. Antomo "Barreiros, Subftitue o Governo de Manoel Telles Barreto , pag. i ^4. num. 87. Sua
morte, pag. 1^7. num. 5^4.
:

Reíblvefe a matar Francifco Telles , pag. 42 1 num. 21.
António Cardofo de Barros. He Provedor da Fazenda
António de

"Brito,

.

num. 2
Z). António filippe Camarão Governador dos índios,
morre, pag. 327. num. 5?4. Seu elogio , pag.
3 2 7. num. 5? 5.
António de Lima Defende valer ofamente o Forte
Ai'
deS. Jorge. p.245n.70.
Real na Bahia , pag.

1 4^.

.

. .

.
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António Lult Qonçalveí da Camera Coutinho.

verno, pag.
44 1 n.
.

11.7^.

Jntomo

,

^I

.

Seu

Go-

Sua morte , pag. 503,

Seu elogio , pag. 5 o4.num. 8

de zIMendofiça Furtado

1

Vay com dous pata-

chos explorar humas naos^ que apparecem^pag.
ai^.niim. 2j.

António de Saldanha

Capitão de mar , e guerra , vay
à Bahia , para ir com foccorro a Mombaça pag.
,

,

4^5>.num. 73.
Z). Fr. António de Santa

.

Primeiro Bifpo do
Maranhão, Religiofo Capucho de Santo Antonio , naÕ foy à fua Igreja por kr
promovido à
,
Dignidade de Bifpo DeaÓ da Capella , e depois
a de Bifpo de Miranda pag.
,
^^. num.

Z). Fr.
,

^5Maria

Antmo

de Santa

,

ÓMma

cho 5 Bifpo do Maranhão

,

,

47.
Religiofo Capu-

pag. 3 ^ 8

.

n. ,9^.

Ammo de Soufa de zJMene^es O Braço de Prata, Go.

vernador do Braíil , pag. 417. num.

António Telles da Sylva

2^3. num.
.

2 7.

i 5

Governador do Braíil , pag.
Manda em oito nãos dous Ter-

u,

,

cos de Infanteria focegar as alterações
de Per-

nambuco com osHollandezes,pag.3o7.num.
54. Contra

opinião dos feus Cabos, refolve
fazer defalojar a Sigifmundo pag.
,
3 1 7. n. 7 5
Sua defgraça na empreza pag.
,
3 ^. num. 7 s!
Sua morte, pag. 321. num. 8
3
Fr. António Fentura^ Monge de S.
a

^

^

hum Mofteiro na Bahia

Bento, Funda

^ o. num. 8 1.
Sua morte pag. 48^.num.
54. Duvida que fe moveo fobre a lua Pátria,

V l adre António Vieira.

,

pag.

j

,

,

.

pag. 4^0. num.
55.
A^p<i--

rii'

.

.
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ElRey D. Affonfo Henri27^. num. 2

JppariçaÕ de Chrifto a

ques 5 pag.
Ambifpo I. da Bahia , foy Dom Gafpar Baratta de
Mendoça, pag. 81. num. 27.
.

Jrcebi/po

íimo

hum motim leva o SantifSacramento em huma ambula pag. 588.
Para aplacar

,

,

num. 10.
DeuporinhabitaveloBrafil, por

Jrifloteles

falta

de experiência , pag. 4. n. 2.
Arrecife Entrega6-no os HoUandezes com capitulações , pag. 341. n. 123.
Amas Da Cidade da Bahia o que faó^pag. 8 2. nj
30.

Amda De vinte e oito baixeis vay
220.

contra a Bahia,

123.
oArmada Dos HoUandezes , feusprogreflbs, pag.
2i3.n. iT.
Armadas De Portugal , e de Caftella chegaõ à Bahia 5 para a reftaurarem dos HoUandezes , pag.
pag.

n.

2 3 1 n. 44.
Armada Dos HoUandezes à vifta de Olinda , pag.
.

241. n. ^4.
armadas De Portugal , e HoUanda
2 53

.

peleijaó

,

pag.

Triunfa a Portugueza , pag. 254.

n. 8 7.

n. 8 8.

oJrmada Dos HoUandezes fobre a Paraiba. Seus
progre flbs , pag. 255. num. p 2 Sobre o Rio
Grande , pag. 2 5 ^. n. ^ 3
Amada Dos HoUandezes, de que he General Sigif.

mundo

,

pag. 3 2

t .

n. 8 3

Armada Dos HoUandezes
fe,

pag. 3 2 3 n. 8 7.
.

em foccorro do

Arreci-^^^«'^

1

.
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Governador do Rio de
Janeiro , foy às Minas do ouro quando fe def,
cobrirão 5 pag.

:^rro;?;Sua

,

4^^. n. 7 3

producçaó, pag. 2

Em

J//Hcar batido

que

5.

diíFere

n.3 8.

do outro

pag. 21. n. 28.

De canto, que

Aves

^

aíTucar '

ha na America, pag. 40.

n.

04.

Que

faz o Governador da Nova Colónia,'
do cerco , que lhe intentavaó por os Caftelhanos, pag. 50^. n. 84. Avifo, que tem da
viíi^

Avifo

^

.

nhança, e marcha do Exercito inimigo, pag.
5 o.
n. 8^.

Mia,,

Em que eftado

achava , quando a invadirão os Hollandezes, pag. 2 3 n.
,9.
1
^ahinilhas , Sua producçaõ, pag.
34. n* 55*
"garros Da Cidade da Bahia pag.
70. n. 7/
,
"Baixos De mais nome na America,
pag. i 5. n. r$,
"Balduíno
primeiro Conde de Flandes, pag. 2 6.
fe

.

O

Outro Conde do meímo nome foy Emperador do Oriente, pag. 116, n. 17. Outro
Balduíno, que foy o ultimo, a quem os Gregos
tornarão a tomar o Império pag. 2 7. n. 7.
,
1
1
n. 1 6.

Balleas

Sua pefcaria , pag. 3 . n. 7 2
4

do feu contrato, do
cas

,

pag.4 5

.

n.

73

.

feu gafto

,

.

Importância

e das fuás fabri-

Amor que tem aos filhos,

^alfmo , Sua abundância no Brafil , pag.
3

5 .n. 5 6.

!

|i?.i';*i

.
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57a

"Bahhafãr (jarck

Commandante, e Sargento mor do

Exercito Caftelhano , que vay contra a Nova
Colónia 5 pag. 5o^.n. 8^. Manda fuaEmbaÍ7
xada ao Governador da Fortaleza , e recebe re-

I

pofta^pag. 5io.n. ^i.

Do Braíil

"Bárbaros

rentes 5

vendo

va, pag.

,

eftiverao admirados

a primeira Mifla,

,

e reve-

que Te celebra-

6,t\. 6.

2). Fr, "Sartholomeu do ^ilar^

Bifpo do Graó Pará

^

pag. 8^. n. 3^.
"Batalha

Dos Pernambucanos cân

os Hollande-

zes.Vencem os Pernambucanos^pag. 3 o^.n. 51.
Beda 5 Deu por inhabitavel o Brafil , pag. 4. n. 2.
Beijwz. 5 Sa6 fatias de mandioca , pag. 24. n.
3 3
Fr, Belchior de Santa Catharina Religiofo Antonino.

i

Funda hum Convento de fua Ordem na Bahiaj
pag:i^7.n. :93.
Belchior de Soufa F tilas íoas^ He o primeiro Ouvidor da Comarca na Bahia , pag. 48 7. n. 50.
Bene feios Que refultao a Republica do focego da
Paz 5 pag. 3^7. n. 40.
,

"Bento de

544.

Amaral
n.

Quem

tra

^ol..

27.

Cabo do Exercito conos negros dos Palmares, pag. 47^. n, 3 6.

Bernardo Fieira de
£

era, e fua condição, pag.

(tS\<íellõj

Irmaõ do Padre António
Vieira , morre no outro dia, depois de falecer o

Bernardo Fieira %Lvafco

dito Padre , pag.
fucceíTo ,

Bexigas

,

4^ o. n. 5 ^.
pag. 4^ i n. 5 7.

No Braíil

Juizo fobre efte

.

feu eftrago, pag. 3 5^. n. 22.
Bifpo Primeiro da Bahia, quem foy, pag.8 o.n.2 5.
,

.
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"Bifpo. Primeiro

^ifpo Primeiro

,;

.

é^i

do Graõ Pará , quem foy, pag

89

do Maranhão 5 quem foy pag.^
,
3

?ili

n.47.
"Bi/fo D. Pedro Leita5 vay na Armada
de Eftacio
de Sá 5 pag. 1^4. n. 31.
,

'

ÍBí?^/o/

5

pag. 40.11.55.

Suíno Coronel Hollandez,

queempreza trazia,
pag.33i.n.ioi. Peleija, pag.
333. n. io5,
Morre
na batalha, pag. 34. n. i o 8.
_
3

poyf

,

Que

fe fuftentaó

os faz goílofiffimos

CJMáes

,

Que

,

de terra , que
pag. 3 8 n.

Da Armada

5^^

e'

i

de prefente poíTuhem os

radores da America
Cabos

.

comem ,

m

mo-

pag. 1 3 5. n. 1 1 5
dosHollandezes, pag. 270. n.
,

Cacâo^ pag. 3.
3

'^ -'
num. 54:
C^pi Quadrúpedes , que ha na America pag.40.
a- num. 6%.
^^5
'"

'

-^

>

,

Ca(ias

Volatiles , pag. 40. n. 66.

Caens

Do tamanho de bezerros

Caetano de ÓMello de Cafiro

nambuco 5 faz guerra
'

.

'

,

,

i

pag. 3 ^. n.

5 3.

Governador de Per-

aos negros dos Palmares,

^^^

fortuna, pag. 471. n. 24. e pag.
477. n.
3 4. Exercito , que manda contra os negros
pag. 47^ .n. 3 6. Demonílraçóes
que faz com
,
a noticia do vencimento pag.
,
485 .n.47. Gloria 5 que teve nefta empreza
pag. 485. n. 4^.
,

Vindo

(

j

.

.

«
I
Vindo da índia ,

fe

combate com hunialiao dè

vitoria, pag.
Piratas, pag. 5 3 6,n, 14. Alcança
.

53 8.n. i^.

Campanhas

,

E valles do Brafil

,

pag. 1 1 n.
.

Como fe cultiva pag. 1 8 n.
%/í^«í^ De Cahetê no Graó Pará

í;^»^

,

,

.

,

1 3

25

:

he do Portei-

ro mor, pag. Sy.n. 3^.
dos Hollandezes
f^^^/Woj' Induftriofos

com

EI-

2 8 7. n. 1 7.
pag. 1 27. n. 4 5.
Cardeal T>. Henrique Seu governo ,
da China , pag.
Cardeal de Tournon Foy Patriarcba

Rey D. Joaó o IV. pag.

^3

5.n. 72.

Caridade

Dos Irmãos da Mifericordia , dos

Reli-

giofos 5 e dos Párocos na epidemia das bexigas,

3^0.

24.
que venciaõna
Cartjór Bárbaros, naó matavaóos
guerra, e porque, pag. 5 1. n. 84.
pelo
Carlos I. Rey de Inglaterra , foy degoUado
Parlamento , pag. 34^. n. 4.
pafla
Carlos III.de Caftella, chegaa Portugal, e
Marquez
pag. 5 19, n. 107.
,c ia Catalunha ,
das Minas o faz acclamar Rey de Hefpanha , n.
108. He eleito Emperador de Alemanha, pag.
pag.

n.

O

52o.n. 10 p.
Carmelitas Entraó a fundar no

'

Brafil

,

pag. 1 80.

^
lí:

^3.

Fundão hum Hofpicio no fitio , a que chamaó Perguiça , pag. 3 5 7. n. 1 7.
Fazem hum fumptuofo Convento n. 1 8 Fundão em Pernambuco, n. i ^. Tem também Ca-

Carmelitas T>efcalços

,

,

fas

em Angola

,

.

pag. 3 5 8. n. jy.
Catha--

.

.

.

.

T
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Sua hiftoria, e de Diogo Alvares Corrêa, pag. 5^. n. ^4.

Catharina

,

Do Maranhão

e Para, faõ Sufí raganeas
ao Arcebiípado de Lisboa Occidental , pag.^4.

Cathedraes

,

A

n.47.
Cathedral da Bahia he Metropolitana, pag.So.n. 27.

Do Braííl

pag. 3 ^. n. í 3
Cafaf Dos Bárbaros como fao pag. 5 o n. 8 3
,
Cafa de ÓMoeda , Pede-a a Camera da Bahia pag.
,
Cavallos

,

.

4^2. n«^.
Cafa de cSMoeda Aberta de

novo no Rio de Janei^
ro^enaBahiajpag. ^o3.n. p.
/
Cafa de zSMoeda No Rio de Janeiro , e PernambuCO 5 pag. 4^^. ji. 15.
.

Cafo 5 Qiie aconteceo a
.

pag.

Choíjííe

241.

n.

hum Pregador em Olinda,

^3.

Dos HoUandezes com os do Arrayal do

Bomjefus^pag. 248. n. 78.
ChriflovaÕ Arquíchofe^ YdLj foccorrer

SigiímundOu

pag.

2^4. n. 10^.
Chnfiovaõ de barros Provedor mor da Fazenda
^
fubftitue o Governo de Manoel Telles Barreto,
pag. 1^4. n. 87.
Chn/tovaõ faques-, Foy o primeiro Capitão, que
entrou pela enfeada da Bahia , pag. 5 ^.n.
^3
Cicero Teve por inhabitavel o Braíil pag.
4. n. 2.
,
Cidade

De S.Luiz do Maranhão

,

he ereda

em Ca-

thedral,pag.5>3.n.47.
Cidade

De S. Chriftovaó

,

he Cabeça da Provincia

de Serzipe delRey pag. 1 1 o.n. 3
7
Cidade Do Natal , he Cabeça da Provincia do Rio
"
Grande,pag.^5.n.5o.
Ci*
Rrrr
,

Síí-Í!

.

1

HoíTã Senhora das Neves, he Cabeça

De

Cidade

.

INDEX

-

éj4

.

da Província da Paraíba , pag. ^ 8 n. 54.
Cidade DeOlifída, he Cabeça da Província de Pernambuco 5 pag. I o I n. 5 8
Cidade De S. Paulo , he Cabeça dá Província de S.
.

I

.

Vicente 5pag. i2 8.n. 102.
Cidade De S. Sebaftiao , he Cabeça da Província do

Rio de Janeiro , pag.

Da Bahia

Clima

,

1 1 ^. n. 8 5

pag. ^^. n. 5.

ElRey Clodo veo para o feu bautífmo lhe
veyo do Ceo o Santo Óleo , pag. 2 8 1 n. 5
Cobra 5 Qiie pega ena hum touro, e o come, pag.

Clodoveo,

.

Colónia

n.

5

Nova Colónia do Sacramento , pag. 132,
^

iiò.

Comkis Das noffas frotas de que fe compõem, pag.
-

330.

n.

Commercio

lòô.

Da Bahia,

pag. 7^. n. 24.

Cometa , Qiie fe vio na altura do Braíil. Defcrevemfe os cometas , e a fua matéria , pag. 3 5 8 n.2 o.
.

Conde de Atougia
n.

,

Governador do Brafil , pag. 3 42^

125.

Conde de ^anholo^ Juízo de fuás acções, pag.

o 2 He Meftre de Campo General , com
geral fentímento dos Portuguezes, pag. 2 66. n.
III. Vay a Porto Calvo, pag. 2^^. n. 1 13.
Quando o acometeo o Conde de NaíTau, faz
elle Confelho, e dífpoem contra o que fe votou,
n. I

m

2^1-

.

14. Vay para as Alagoas, levandot
quafi violento a Duarte de Albuquerque , num.
XI 5 Foge para a Bahia , pag. a ^ 8 .n. 1 1 ^. Suas
p.

2^7. n.

1

.

com-

,

.
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com Pedro da

'

competências

"

dicções pag. 2 yo.n. 1

6-j^

Sylva fobre jurif*

Troca a pelle de ovelha pela de leaó, e difpoem a defenfa com va,

1 p,

lor 5 e pratica militar , pag. 2 7 1 n. 1 2 2
Conde de C aflellmelhor ^ Governador do Br aíll
.

3 3 ^.h. 112.
^

cidade

5

pag.

5 5.

pag*

Sua capa-

ibi.

Conde Duque
-

HeValído5pag.3

,

,

Difpoem

a reftauraça5

da Bahia

228. n. 38.

Conde de éAdiranda

,

Embaixador Extraordinário a

Hollanda , ajufta pazes com Portugal , e Brafis5pag.34^-n-3Conde de ^afjau. Veja Joaõ Maurício. Faz feftás
pela Acclamaçaó , pag. 25H. n. 24. Manda os
parabéns ao Vice-Rey , e daó-fe a outrem pag,
,
2^2.11.24. Razões porque deixou o Governo
de Pernambuco , pag. 2^^. n. 3 8. Embarcafe
para Hollanda , pag. 3 o o. n. 3 8.
Conde de O b ido í^YicQ-Kty do Bralil5pag.3
5 j.n.i 5.
Conde de Óbidos^ D. Vafco Mafcarenhas, fica coih
o Governo da Bahia , pag. 2 74.n. 128.
•

Conde da Tonte ,
glaterra

5

Embaixador Extraordinário a Inajufta o cafamento da Infanta D. Ca-

therina5pag.345?.n.4.
Conde de Trado , e Marquez das Minas , Embaixador a Roma a dar obediência ao Papa, pag.

371.

num. 45.
Conde da Torre ^D.

Fernando Mafcarenhas , Governador do Braíil , pag. 2 3 n. 1 2 <^.
7
Co?2de de Villapouca Vay por General
,
de huma Ar.

mada à Bahia, pag.

3 2 o. n. 8 o.

TomapoíFe do
'

Governo5pag.32i.n.83.

Con-

.

INDEX

^^6

Governador do Brafil , pag.^ i o.
Agouros que teve na fua viagem , pag.
n. 2 3
Seu
^n.n.24. Sua morte, pag. 614. n. 32.
elogio,pag. ^i5.n. 33.
pag. 2 1 7. n. 1 8
Congreffo De Utrech ,
huma
ConHamino Emperador , moftroulhe Deos
hoc figm vincer^ pag. 282.
com a letra

Conde de Vimieiro

,

.

Cruz

:

h

Francifco BarÇonmverfiA Entre André Vidal , e
reto, pag. 3S3*^viipalpita , pag.
Çora^aõ De Santa Therefa , ainda hoje
)

I.

i

3 5^.n. i6,
Çomelio lolo , Toma a Ilha de Fernaó de

pag.

23^.

Noronha,

n. 5 5-

Governo da
Co/me %angel de ^SMacedo, Fic2i com o
pag.
Bahia pela morte de Lourenço da Vêiga ,
ipi.n. 82.
a
vida dos Bárbaros, que povoarão
^
America, pag. 4^. n. 82.
Bralil , pag. 40.
Criações De animaes domefticos do
Co/tumes,

ti.

E

66.

terra do
Cru^, Santa Cruz fe chamou a primeira

Brâíil,pag. ^. n. ^.

j

i

j

da Cidade da
Cultura , E abundância do contorno
'
Bahia, pag. 77.n. 21.

D
DAmnos

,

Que caufa a epidemia

recôncavo
"Damno
^

Mayor,

,

pag. 3 ^ i

das bexigas

no

2 ^.
que recebem as Províncias do
.

n.

Braíil,

,. ,.

.
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Brafil

5

com as faltas do aíTucar

,

num.

pag. 521.

112.

Em que fe viao os Pernambucanos fal-

T>ehilidade

tos de gente , e mantimentos , pag* 2 5 7. n. ^ 5
T>di3os Dos Pernambucanos 5 pag. 241. n. 62.
T>efcobrimento

Do Braíil

Vejcobrimento

,

,

pag. 6. n. 6,

Qiie fez o Infante D. Henrique

pag. 54. n. 91,
DefcripçAõDdi Província da Bahia pag. ^7. n. i.
7)efcripça5 Da Cidade da Bahia, pag. 70. n, ^.
,

^De/cnpçdo

Da Província do Graò Pará

,

pag. 8 5 n,
.

34T>8/cnpçío

Dos Paizes Baixos

T>ejcrip(^ad

Da Ilha de Itaparica

,

pag. 2
,

pag.

1 5

n.

.

314.

14.

n*

7 1.
73

Das terras de Piagui pag. 3 8 4. n.
T>efcnpçao Do Seminário de Belém p. 444. n. 6j*
T>e/cripçaõ Do novo Santuário da Lapa pag. 450.
Defcripçao

'-

*

,

,

,

n.

80.

Dos Palmares,

X>Jcnpçaô.

e da Povoação dos ne-

gros, pag. 48 o. n. 3 8.

Das Minas de ouro na Região do Sul,

T>e/crip^aõ

4^2. n. ^o.
T>ífcuido Dos Reys Caftelhanos com as noíTas Conquiftas,pag. i88.n.7^.
pag.

íDiogo t/ílvarei Corrêa
,jPiogo "Botelho

n.

5

,

Sua hííloria , pag.

5 7.

n.^

5.

He Governador do Braíil, pag. 201.

100.

25/^^0 CaÕj

Defcobrio no anno de

de Angola , pag. 2 ^ 7. n.
T>iogo Lui'^ de Oliveira

p. 2 3 5 n. 5 3
n. 107.
.

.

,

1

48

5

.

o Reyno

3 3

He Governador

do

Embarca para Portugal
Sfff

,

Brafil

p. 2

^3

Viogo

.

.

.

.

INDEX

6^%

^iogo de éM.cnioçA Furtado , He Governador do
Braíil 5 pag. 2 o 3 n. 106, Foy o prim^o Capitão Geral do Brafil ^ pag. 2 1 8. n. 20. Peleja
.

com admirável valor , pag. 2 2 2

.

n. 2 7.

He pre-

zo 5 e remettido para Hollanda, P^g-2 2 3 .n. 2 8
2). T>wgo de éAdemus 5 He Governador do Braíil,
pag. 2oi.n. 100.
T>iogo Tachecoj Foy o primeiro Ouvidor , que ouve na Provinda do Serzipe^ pag.48 8 n. 5 2.
T>íogo "Rangel Ca/leihraiuOyPximQko Ouvidor na Pro.

pag. 4 8 8 n, 5 2
jDiciHe Viíinho à Cidade da Bahia , pag. 77. n. 2 o.
T>i(} enjoem Entre D. Duarte da Coita, eoBiípo
viocia da Paraiba

I

.

,

D. Pedro Fernandes Sardinha , pag. 1 50. n. 8.
Tífpenfa Para cafar o Príncipe D. Pedro com a
Rainha mulher de feu irmaó , foy o primeiro
faáto 5 que concedeo a Cúria Romana aos Reys
de Portugal , depois da Acclamaçaõ , pag. 3 70.
n.

44.

Difpojiçao

Dos HoUandezes

panha ,pag.

O Tadre

3 3

Domingos

T. n.

para fahirem à cam-

102.

Affonfo^

Fundador do Noviciado

dos Padres da Companhia em Giguitaya^pag.
^ 5 1 n. I o 3
T>ommgos AQonjo Certao^ Foy hum dos primeiros
.

Capitaens , que penetrou o terreno do Piagui,
pag. 3 8 5. n. 74. Encontro que teve com Do-

mingos Jorge , pag.

3 8

(í .

^Domingos da Co/ia Çuimaraens

4

fe

,

,

n.

75

CaíHgafe , e abíblve*

pag. 5 5?4. n.

DoMinps forge ,

115.
Meftre de Campo dos

Pauliftas,

parte

:l

,
,
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parte

com o

feu

Terço

6^^

a fazer guerra aos ne-

gros dos Palmare^^ pag* 477. n. 34. Choque,
que teve com os negros , pag. 478. n. 5.
3
Domúvo^ Que deu a America para o cafámento
da Rainha de Inglaterra , pag.
3 5 3, n. 10.

Du^ Que levou a Rainha de Inglaterra, pag. 351.
^- 7-

Dmne Coelho Tmiray Primeiro poíTuhidor da ProPernambuco , pag. 1 07. n. 6^. Deu
a ElRey D. Sebaftiao em Atrica o feu cavallo, e
elle ficou cativo com nove feridas, pag. 105?.
n.71.
víncia de

T>u(jHe de fuvenaIJo

,

Vem por Embaixador

Extra-

ordinário de Caftella a Portugal , p. 4 1 5 n. i o.
Duvidas Entre os Reys de Portugal , e Caftella
.

pag. 5 5.n.^2.

ECljpfe Da Lua
Seus

hcipfe

,

efí eitos n.

e do Sol . pag.

41 7. num.

3 1

32.

Da Lua em Pernambuco, como foy

,

e

o

que íignificava , pag, *^66.x\, 6%,
Elação Dos OfHciaes da Camera da Bahia 5 recebe
nova forma 5 pag. 4 8 7. n. 51.
ElcK^aõ Das pefibas que hao de íubftituir o lugar
,
de AíFonfo Furtado de Mendoça pag. ^4.
3
,

n.5>

2 Qualidades das peíToas eleitas
.

,

pag. 3^5.

n.^3.
Elogio

A

AfFonfo Furtado de Mendoça, pag.

3^4.n.^i.
Elogio

,.

.

INDEX

^80

De D. Agoftinho Barradas p. 2 o 3 n. i o 5
De António Luiz Gonçalves da Camera

£logÍQ

.

,

EJngio

pag, 504.n. 81.
£logio

A D. António Filippe Camarão

,

Governa-

dor dos índios , pag. 3 2 7. n. ^ 5
Elogio Ao Padre António Vieira , pag. 48^. n. 54^
Elogio Ao Conde de Vimieiro , pag. 615.0.33.
Fraticifco Rebello , pag. 3 i ^. n. 75?.
Elogio
Elogio AElRey D.Joaóo IV.pag. 343. n. 127.
ElRey D. Pedro, pag. 5 3 o, n. 2.
Elogio
Elogio A' Rainha D. Luiza , pag. 3 ií 3 n. 3 o.
Elogio A' Rainha D. Maria Francifca Ifabei de Sa-

A

A

.

boya vpag. 424, n. 26.
Elogio AoPrincipe D. Theodofio, pag. 337.
.

n,

114.

Arcebifpo D. Fr. Joaõ da Madre de
Deos 5 pag. 43 1. n.40.
Elogio Ao Arcebifpo D. Fr. Manoel da Refurreiçao , pag. 44 3 n. 64.
Elogio Da Infanta D. líabel , pag. 442. n. 62.
Elogio Ao Bifpo D. Marcos Teixeira , pag. 227.

Elogio

Ao

.

n. 3 6.

Elogio

A D. Pedro Leitaó

,

fegundo Bifpo do Bra-

j^S.n. 3^.
Elogio De D.Pedro Fernandes Sardinha , primeiro
Bifpo do Braíil , pag. 150.0.^.
Elogio Do Padre Ignacio de Azevedo , pag. 175.
fil^pag.

•í

n.

51.

De Mathias da Cunha pag. 43 8. n. 5 6.
Elogio Da Rainha D. Maria Sofia Ifabella de NeoElogio

,

burgo,pag.4^7.n.65?.
Elo-

n

.

Elogio
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6^t^

A

pag,.

D. Sebaftiao Monteiro da Vide ,

^.38.11.78.

Deu a Bahia a Francifco Pereira Coutinho, pag. ^7. n. i» Deu Armas à
Cidade da Bahia, pag. 8 2. n. 30. Deu a Pro-

EtTiey T>. foaò
'

o

IlL

Joaõ de Barros, pag.^7. n.
53. Morre, pag. i^i. n. 25BI K^y T>, focíõ o ÍV, Efcreve ao Senado da Came^
ra da Bahia, que tome por fua conta a paga da
Infanteria da Praça, pag. 2^3.n. 27.
El%ey V. foAÕ o V. Manda extinguir o lugar de
víncia da Paraiba a

Juiz de Povo, pag. 5^ 5. n. 1 1^. Accrefcenta
o numero das Dignidades, e Cónegos da Sé da
- Bahia , e a todos dobrou as rendas , p. 8 o n. 2 ^.
£/'í^g 2). AjJQifo VL Suas defordens , pag. 3 6á^,x\,
•

.

32. Sua incapacidade !he he reprcfentada no
Paço por todos os Tribunaes , pag. 3 ^ $ n. 34.
©. T^dro 11. Cafa, pag. 43 5. n. 48. Manda prohibir o tran&o dos efcravos da Bahia para as Minas , pag. 522. num. 1 14. Sua morte,

'

'

.

f/%
•

pag. 530. n. 2.
E?)ferador

gião

,

Da China querabraçiFa

pag.

^ 3 4.

n.

71

noíTa Reli-

.^,

Qiie manda a America para a cofta
de Africa, e géneros , que levao, p. 1 3 ^. n. 1 2 o.

Embarca^oei

,

Engenhos Deaíucar, o aíTucar que coftumaó

vrar, pag. 20.

Enfeada

Era

n.

Da Bahia

,

Da

la-

27.
pag.

^8

.

n. 3

Em que fe defcobrio o Braííl

'Erecção

,

1

,

pag. 5.

primeira Igreja da Bahia

em

-^^iM

n

5.

Cathe-

dral,pag. 7^.n. 25.
c

Tttt

Efiá-'

irh

INDEX^^

6^±

E/lado de Sá PaíTa à Bahia

com o

foccorro de dous

num. 2 4. Vay coDquiftar o
Rio de Janeiro , que eftava pelos Francezes ^ p,
j ^ 2 n. 2 7. Peleja com esforço , pag. i ^ 3 n.
28. Suamorte,pag. i^^.n. 3 j.
Ejlado 5 Em que fe achava a Monarchia 5 quando
fe defcobrio o Braíil , pag. 5 n. 4.
Eílaçães Do anno na America , pag. 47. n. 7^.
gaíeoes , pag. 160.

.

.

.

.

Primeiro Biípo de

2). Eftevao^riofo de Figueiredo^

^7. ep. 3^8. n.^^.
Paíla da Bahia às Minas

Pernambuco, pag. 107.
Eugénio Freire de Andrade y

n.

a fundar Gafas de Qi^intos, pag.

^ 1 7, n.

3 7.

aviftafe com

o dos negros. Forma
que toma , pag. 48 2. n. 41 Entra na fortificaçaódosnegros5pag.48 5.n.4^. O Zumbi dos
negros 5 com os mais nobres , fe defpenhaõ voluntariamente, por naó ficarem cativos, pag.

Exercito

Noffo 5

.

48

5.n.

4^.
'Exercito De mulheres armadas de arcos , e fettas,
peleja com Francifco de Arelhano , p.84.n.3 2Exercito^ Q^e manda Caetano de Mello contra os
negros dos Palmares , pag: 47^

.

n. 3 ^.

F
FAmilU Dos Correas

,

e Sás do Brafil, pag. 1^7.

Sa6 os Vifcondes de Aíleca , ibi.
Farinhas , Qiie géneros ha delias na America , pag.
24.n. 35.
n. 3 7.

Félix fofeph zSMachadõ ^

Governador de Pernan^

bucojpag. s^j.n. 6í.
Fèrasj

1

.

.

.
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Feras

5

Qiie ha na America , pag. 3 ^.

Do Braíil

Fermofura

Fernão de Sà

,

rito Santo

Vay
,

n.

pag. 8. n. ^.
foccorrer a Província

^83
^4.

,

do Eípi*

pag. 1 5 3 n. 1 3
.

FermÕ^Bet^rra ^arbalho ,

Foy degolíado no

ro da Bahia , pag. 43 6. n. 5 1.
Fernão (f ornes , Defcobrio a Ilha de

S.

terrei-

Thomé, pag.

2^8.n.35.
2). Fernando zSVLJcarenhas ^

Conde da Torre, he

Governador , e Capitão Geral do Braíil , pag.
273. n. 126»
Fernando Dias Falcão^ Cabo mayor das Minas do
Cuyabá , pag. ^43 n. 8 8.
Fe/las Em Pernambuco pela Acclamaçaõ, manda^

.

das fazer pelo

Conde de Naflau ,

2 ^ i n. 2 4.
Ftltppe IL Accrefcentou as rendas aos Prebendados da Se da Bahia, pag. 80. n. 25. Entra no
p.

.

Governo de Portugal , pag. 1 8 7. n. 7 5
Filipfe IV, Entra no Governo da noíla AÍonarchia,
pag. 2 1

2

1

2 n.
.

Seu defcuido no Governo, pag*
7. Tirou da Bahia o Tribunal da Rela.

n. 5 .

ção, pag. 334. n.
Flitppe

V

,

Entra

no*

em Madrid

,

e fe faz coroar

Rey

de Caftella , pag. 5 1 ^. n. i o 2
Florei Naturaes , que ha na America^pag. 2 ^ .n.4é".
Flores Eftrangeiras, pag.

2^. n. 4^.
Fome 5 Que fe feguio à epidemia das bexigas, pag.
3^1. n. 2^.
Fonte, Qiie corre de hum penedo milagrofamente,
para fe fazer a Igreja de Noffa Senhol'a da Aju-

da5pag.ii3.n.77.
For-^

i
^84

INDEX

_

Fortaleza

De

T

Cinco pontas , vendofe cercada do

entrega , pag. 3 4 1 n. 1 2 2 Fortaleza Marítima da Bahia , pag. 74. n. 1 4.
Fortalezas Terreftres da Bahia, pag. 74. n. i 5.

noíTo Exercito

,

fe

.

De Morro de S. Paulo pag. 7 n. i ^.
FortalfXés Da Cidade de S. Luiz do Maranhão,
Fortaleza

P(jrtale'^a

,

De

(5.

Porto Calvo entregafe^pag. 2^8.

115.
Fone DoBarbalho,pag.75.n. i^.
n.

Fortel^t S.Francifco entregafe , pag. 24^.n.73Forte De S.Jorge defendefe valeroramente5pag.

245.n.7o. Rendefe^n. 72.
Z). Fradique de Toledo Oforio^ Marquez de Valdeça,
he General da Armada de Caítella , que vay a
reftaurar a Bahia ^pag. 2 2 5?.n. 41. Defembarca^pag. 2 3i.n. 4^.
France%^s , Sa5 expulfos da Ilha de S. Luiz do Ma„

;

ranhaó 5 pag. ^o. n. 42.
FrancéT^s Introduzidos por diverfas Provincias da
America, pag. i 54.,ll. i 5 Invadem o Rio de
Janeiro , pag. 5 ^7. n, ^^. Depois de vencidos,
tornaõ a intentar o que começarão , pag. 5 74.
'

.

n.

82.

Francijco de Arelhano
n.

Entra no Graõ Pará, pag. 84.

32.

^^Mmc/^i , He Meftre de Campo General do Exercito de Pernambuco , pag.
foge
3 2 2 n. 85. He prezo pelos inimigos , e
daprizaõ,pag. 343.n.3. Dà batalha, e alcan-

Franafco

"Barreto de

.

ça vitoria , pag. 3 3 3 n. 1 o 7.
.

Fran^

I

.

.
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Francljco Çiraldcs
-

,

^85

Vindo por Governador doBra-

arribou a Lisboa duas vezes, e nao quiz
continuar a viagem , pag. i ^4/0. 8 8.

Í1I5

ou Francifco da Soledade foy o que defcobrio
novo Santuário
de Nofla Senhora da Lapa , pag. 5 2 n. 85.
4

Francifco de <iSMendoça (dÂdar

-

,
.

.

,

.

Vay governar o

T>, Francifco de <ó\doura "Efilim^

Braíiljpag.

5.n. 52.
2). Francifco 3\(apcr
prizioneiro na Nova Colónia do Sacramento , pag. 4 1 3 n. 7.
refti.

23

He

.

He

tuido a Lisboa , e premiado , e vay a fundar fe^
gunda vez a Nova Colónia, pag. 41 ^. n. 1 3
Francifco j\(j4nes iSAdarinho^ Entregalhe

o Bifpo o

governo do Exercito , pag. 2 2 7. n. 5
3
Francifco Tereira Coutinho Foy o primeiro que po,

voou a Bahia, depois de Diogo Alvares Corrêa,
que a habitou, e deChriílovaóJaques, que a
defcobrio , pag. ^7.
-

gao a largar

n. i.

Os Bárbaros o

^ 8 n. 2
Sua morte , pag. 3i^.n. 78.

a terra , pag.

Francifco%ebelto^

.

%)mep Conquiftou

Francfjco

obri-

a Província

dos

Ilheos e fundou a fua primeira Povoação pag.
,
,

ii2.n.7^.
2). Francifco de Souja

He Governador

do

Braíll

pag. i5>5.n. 8^.
Francifco de

Távora

He

Governador do Rio de

Janeiro,pag. 58i.n._93.
Francifco Telles dezSldencTíes

He valido do Gover-

nador António de Soufa de Menezes, pag.41
n. I ^. He morto por André de Brito
, p.4 2
n.

8.
1

220.

Vvvv

O Ta-

.

,.

INDEX
6%6
O Tadre Franclfco de Filhem Chega

de Lisboa , pag,
2 8^.n.2i. Executa mala commiflao 5 que trazia 5 pag. 2^0. n. 21.
í£). Francijca de Sande Uíà grande piedade com os
enfermos da epidemia da bicha , pag.4 3 1 .n.4 1
ElRey D. Pedro lho agradece por huma honro.ji

fa carta, pag.

í-^

.'

432. n. 41.

Frutas Eftrangeiras , que ha na

America , pag. 31.

n.4^.
Frutas Naturaes , pag. 3 1 n. 5 o.
Frutuofo^Barbofa Vay povoar aParaiba, pag. ^7.
.

n.

53.
FundaçaôDã Cidade de S. Salvador , pag.i4í. n.2.
Fundação Dsi Cidade deS. Sebaftiao no Rio de Janeiro 5 pag. 1 6j. n. 3 6,
Fundação Da Nova Colónia

do Sacramento , pag.
412. n. 6. Va6 fobre ella os Hefpanhoes de
Buenos Ayres 5 n. 7.
Fundação Dos Religiofos de S. Bento na Bahia^pag.
2^0. n. 81.
Fundação Dos Religiofos Capuchinhos de Noíla
Senhora da Piedade, pag. 40^. n. 2.

Do

Hofpicio de NoíTa Senhora da Palma pelos Agoftinhos Defcalços p. 44^. n.77.
Fundação y E inftituto do Seminário deBelem,pag.

Fundação

-,

444. n. ^7.
FundaçaoDo Mofteiro das Religiofas de Santa Cla-

do Defterro , pag. 3 5?^. n. i o 2
Fundadoras Das Freiras de Santa Clara da Bahia
quem foraõ, pag. 400. n. 104. Voltaó para
ra

Lisboa 5 pag. 40 2.

n.

107.

.
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^fundadores

Dos

Carmelitas Defcálços ,

raójpag. 3 $6.

GJJo Mayor

,

n.

I.

6%^
quem

fò-

i6.

que ha na Ameriea5p.37. n.í o.

Menor pag, 3 8 n. é 2
Rey de Navarra, eftando para dar huma

(/-íí/o

Çarcia

,

.

.

5

Mouros, mereceo, que Deos lhe
moftraíTe huma Cruz fobre hum carvalho,
batalha aos

Ç

pag. 2 82.n. 7.
a/par da Co/la de aJtaidey Sua capacidade, e talento , pag. 57^. n. 84. Manda queimar as nãos,

que governava , pag. 5 7 8 n. 87.
Çajpar de Soufa , Governador do Braííl , pag. 201.

-

.

n.

loi.

2). Qajp^r "Barata de afMendoçd^

Arcebiípp da Ba-

3^8.n.^^.
Çeneral Dos Hollandezes Joa5 Dorth he morto
pelos noíTos , pag. 2 2 á n. 3 4.
Çeneroi , Qiie manda a America , pag. 1 3 8.n. 1 1 ^.
hia,pag.

.

.

Çemilidade Qiie habitava a

America, pag.48 .n. 80.
(/craçaõ Decima fexta quando fe vio attenuada
,
pag. 285. n. 13.
Çuverno DelRey D. Sebaftiaó , pag. 172. n. 4^.
Çoverrw De D. Duarte da Coíla pag. 14^. n. 7.
,
Çiverm De Mendo de Sá , pag. i 5 2 n. 1 2
.

Çoverno

Çoverno
"

De Thome de Soufa

Em

,

pag. 1 4 5 n.
.

i.

S.Paulo, feparado do Governo das

Minas, pag.^4o.n. 83.

Z). Çonçalo dãCoIla

tania

,

Tem a mercê

do Braíil,p.T 51. n.ii.

de

huma CapiÇra-

W:

.

^88

^

.

.

INDEX

Çarcia de JvilaYsLj

hxtr huma Povoação no Ria

Real^pag. i8o.n. ^i.

Çrané'^ , e Povoação do recôncavo da Cidade da
Bahia, pag. 78. n. Í2.
Çrande^ía Em que viviâó os Pernambucanos ^pag.
241. n. 62.
Z). Çregorio dos Anjos ^ Segundo -Bifpo do Mara-

M^
nhaõ , pag.\94. n. 47.
Çuerra Contra os Gentios do Cayrú, he

..:.

devem ficar cativos , pag,

O

jufta,

e

3 8 ^ n. 8 1
.

H

O defcobrimento

Infante 2). Henrique.

mandou fazer ,

O Cardeal

2). Henrique

pag. 54. n.

,

que

^i

Manda povoar

a Paraiba

,

pag.p7.n.53. SeuGoverno^pag. I72.n.45.
Seu reynado , pag. 1 8 3 n.7 1 Sua morte, pag.
187. n. 74.
Henrique Hus , General dos Hollandezes , fica prizioneiro de Joaó Fernandes Vieira , e daihe liberdade, pag. 310. n. ^ o.
Herejiarcas , Que concorrerão no feculo decimo
fext0 5pag. tpp.n. pj.
Hervas Cheirofas, que produz a America, pag.
27. n.40.
Hervas Comeftivas naturaes , pag. 2 7. n. 40.
Hervas Medicinaes , pag. 2 7. n. 40.
.

.

Hervas Notáveis , pag. 2 8. n. 43
Hejpanha
confternaçaó , em que fe vio pela
ceíTaó da Coroa , pag. 5 1 5 n. I o I

A

.

fiic-

.

Hollan^

.
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hí

6%^

Qiiando tomarão a Bahia , queimarão
os Archi vos da Secretaria da Camera , da Vedo-

Ho!lande%fs
j

zoi *pag. i o^.Formao huma Companhia Occidental , contra amria

,

.

5

e outros Cartórios, pag.

bas as Américas , pag. 2 o^. n. i

-

c
;

r

;

Saqueaó a CiPrezas, que fa-

*

dade da Bahia, pag. 2 24.n. 3 o.
zem nas noíTas embarcações , pag. 224. n. 3 i
Entregaó a Cidade da Bahia, p.2 3 3 .n.^p. Applicao-fe a difporem novas emprezas no Brafil,
pag. 2 37.n. 5^. Tomaó a Villa de OHnda, pag.
243 .n.^^. Vao tomar a Ilha de Itamaracá,pag.
24^.n. 81. Levantaó na barra huma fortaleza,
pag* 2 jo. n. 81. Tomao a Cidade de Serzipe

delRey , pag. 2 p 5 .n. 3 i Tomaó a Ilha do Ma.V ranhao,pag. 2 ^6. u. 7,2. Conquiftaõ o Reyno
de Angola, pag. 2^7. n. 33. Tomao a Ilha de
S. Thomc , pag. 2 ^ 8 n.
3 5 Tomaó a Coíla da
Mma, e o Caílello de S. Jorge,pag.2^_p. n-3 ^.
:Preparaó-fe para fuper arem as alteraçoens de
.

.

.

.

'

Pernambuco pag. 3 o 5 n. 4 8 Pelejaó com os
Pernambucanos , e perdem a batalha , pag. 30^.
n. 5 1
Qiieixaó-íe ao Governador Geral^n. 5 2.
,

-

•

.

.

.

JAcoahina Foy creada Villa, e depois íe mudou
para o lítio do Bom Jefus pag. ^ 5 2 n. i o ^.
faquss Soria Herege peleja a fuaEfquadracom
anoíra,pag. 174. n.4^.
faricoticoardj Que monte he , pag. p. n. i o*
Fr. feronymo da JJumpçaõ^ Fundador dos Agoftinhos
Xxxx
,

.

,

INDEX

é>ò

nhos Defcâlço^ na Bahia , pag. 44^. num* 77.

fmnym de s^Mendôça

Gôvefna Pernambuco com

queixa geral de todos 0$ moradores , pag. 371.
íi.4^* Determina o Povô pr endello, pag. 372.
Í1.47. Execut:afeafuaprizâ6,n.48,Remetcemno para Lisboa ^ pag. 3 74. n. 45? He pre^o na
.

Corte por fofpeitas de culpado na traição de
Francifco de Mendoça íêu irmaô , pag. 3 74. n.
50. Morre prezo na índia 5 ibi.
Soror feronyma doTre/epiôi Fundadora das Freiras
Claras da Bahia^ pag. 40 1« n. 1 04.
Tadre lanado de ^J^^vedo > E trinta e nove companheiros da Companhia, padecem martyrio^pag,
I78.n. 47.
Igreja Do Grão Paràereda êm Epifcopal, pag. 8^.
n.3^.
o

.

Qiie ElRey D.Manoel defcobrio^pag. 5 .n.4.
llhàs Mais celebres do Brafil ,pâg. 14. n. 1^.
ilha De Caheté no Graõ Para , he do Porteiro mor
libas

5

delRey , pag. 8 7* n. 3 6.
Ilha De S. Luiz , he Cabeça da Província do Maranhão , pag. ^ i n. 4^.
ilha Dos Joannes do Graó Pará , he titulo da Baronia, que fe concedeo a António de Soufa de
Macedo , e permanece nos feus defcendentes
.

pag. 87. n. 3^.
Ilha

De S.Thome quem a defcobrio, p, 2 p 8.n. 3 5.

Império Lufitaiw ,

,

Quem o

fundou , e ampliou , pag.

4.n. 3.

Pagas , e da Ordenança , que tem a Bahia, pag. d7.n. I.

Infantarias

Infatite

.
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6st

Infante T>, Henrique^ Seus defcobrimentos, pag.

Infmta D.

Sua morte, pag* 442. n. 6x.
Inundíçaõ Do rio Sergiaflu y pag. 5 3 o . d. ^ 3
Invento Da pólvora , por quem f oy feito , e quanIfabelj

do ^pag. 458.11, 15?.
foaõ yimara , Cabo principal do Exercito , marcha

com ellepara Cairu, pag. 38^.

n.

83*

foaõ Corrêa da Sylva , General da Armada , que vay
guardar a cofta do Braíil , pag. jó.n. 4.* Nau3
5
frágio da nao, em que vinha, pag. 378. n.
57.
Seu funeral ^efepultura, pag. 380. n. 61. Sua

,

,

memoria, n. ^3.
j^oáõ ^4

Governador de Pernambuco , difcordias no feu Governo, e quem erao
Cí<«/;<i

Sottomayor

,

os culpados nellas , pag. 42 5. n. 2 ^.
Fr, foaõ de T>eos , Fundador dos Agoftinhos Defcalços da Bahia , pag.

44^

.

n.

77

.

^

foaõ de Efcobar , E João de Santarém , defcobriraS
a Coíla da Mina em Guiné , pag.2 p^.n. 3 6,
foaõ Fernandes /^leira, Foy o Proclamador da liberdade de Pernambuco , pag. 301. n. 40. (Qualidades de fua pefiba, n.41. Difpoem a reftauraçaó de Pernambuco , n.4 2 Dá conta do feu intento ao Governador do Braíil, n. 42. Dá batalha aos Hollandezes, e ganha a vitoria pag.
,
3 06, n, 5 1. Aviftafe com os Medres de Campo , que lhe mandou o Capitão Geral do Braíil,
para o focegar e fua repofta pag. 308. n. 5 6.
,
Aceitaó-na os Meftres de Campo, e feguem o
.

,

íèu partido , pag. 3 o ^ .n. 5 8

.

Buícao aos inimigos,

.

INDEX

6^%

Daô-lhe batalha , e alcançaõ vitoria,
pag.3 1 o.n.^o. Põem fitio aos Hollandezes no
Recife, e tomaó a fortaleza do Pontal de Nazareth, pag.3 1 i.n.^2. Ganha a fortaleza de Santa Cruz,n. ^3. Começa fegunda batalha nos
montes Goararapes , pag. 3 3 3 n. i o ^.
[foaode Figueiredo da Co/la He cabeça de hum motim , pag. 5 8 ^.n. 1 00.
ÍD. foao Franco de Oliveira , Óiie foy Bifpo de Angola, he Arcebiípo do Braíil , pag. 45^. n. 7^.
.

gos, n.

5 ^.

.

j^

o Reyno , pag. 4^ 8 n. 7 2
7), foao de Lancajlroy Governador do Braíil, p.45) ^n.i. Manda fundartres Villas, pag. ^60. n. 3.
Parte da Bahia em bufca das Minas de falitre, p.
4^^.n.2o. Junta hum numerofo foccorro para
mandar a Mombaça , pag. 500. n. 74.
foao Leme da if^-u^^Meílre de Campo, Regente das
Minjs de Cuyabá , pag. ^4 5 n. ^ 2 Seus deliPafla para

i

.

.

.

étos, e infolencias, pag.^4i^.n.^ 3 Sua prizaõ,
pag. ^47. n. ^ 5
degollado, pag. ^4 8 .n.^ 6.
.

.

ÍZ).

He

Fr. foaõda CAdadre de Veos

,

Segundo Arcebif-

po da Bahia , pag. 8 1 n. 2 7. Morre da epidemia da bicha , pag. 43 o. n. 3 ^.
foao da z5\iaya He Capitão de mar , e guerra do
.

patacho Santa Efcholaftica , que íuppre a falta
da nao Serea , que fe queimou , pag. 5 o 2 n. 7 ^.
Perdefe o patacho , e falvafe o Capitão , n. 77.
foaôde éMatos He o Inftituidor do Recolhimento das mulheres honeftas , pag. ^ o 7. n. 17.
foao <t5\<fauricio , Conde de Naflau , vay contra o
Conde de Banholo a Porto Calvo5pag.2 ^7. n.

.

.

.
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^)

Vay às Alagoas em ifegaimento do Conde
de Banholo 5 ena meíma demanda ao rio de S*
Francifco , pag. 26 8, m 1 1 6. Levanta huma
r13

.

Fortaleza na barra da Ilha da Paneda ^ n. 1 7*
1
Suas idcas, pag.2 6^. Entra pela barra da Bahia,

DeíembarcaVpag. 271. n. 1 1 2* ^ede
V iuípenfaó de armas pag. 272 .n. 1 2 4. Levanta
,
b cerco com perda de muita gente , e vay para
djR.fí v-R;-S
oRecife5pag.273.n.i2 5.
Wufoííõ das 3\(evesy Primeiro Preíidénte dos AgôC'
tinhos Defçalços na Bahia , çag^.^^^^.p.n.jj.
'foaõ Quif^ Capitão HoUandez , dá hum aíTalto à
^
noíTa gente|e tem vitoria^pig, 23 2.ii*4í^. Hè
n. i 1 8 .

•

J.-

'

"

V General, pag;

2^^. nv^^.-niHlO

^foâòda %ocha Vitta

,

He

^^^ ?r>f

ni

Superintendente da Gafa

V daMoedanaBahia5pag.4^3.n. 8*
s^ivit.
Fr. foaõ Romano Fundador dos Capuchinhos de
'
NoíTa Senhora da Piedade , pag.4.0 ^ n/2
El%ey T>. foaõ o ILL Deu Armas à Cidade da Bai^

.

hia ,pag. 8 2 .n. 3 o.
•^

Deu a Província da Paraiba

a Joaó de Barros, que a
dous filhos, pag.p7.n. 513
.

mandou povoar poí
Deu a Provincia dos

Ilheos a Jorge de Figueiredo Corrêa , pag. 112.
n.

7^.

Deu a Bahia

nho, pag. ^7.

a Francifco Pereira Couti-

n. I.

El%eyT>, foaõ o IF. Ajufta liga cpní vários Brincipes.,pag.2 8^.n.i5. Pertende,quêosHollandezes lhe reftituaó as Praças^ tomadas na America, e na Afia ,n. i^l Sua morte ypag.
343. p.
1 2 6, Vejaíe Acclamaçaó.
ííkiS oQ i^^ 4sr
•

-

Ml^^y
«-

2).

foaõ

o

'i

V, Aecrefcentou b nume^-o das
Yyyy
Digni-

INDEX

£p^
'

Í8"

Dignidades , e Cónegos da Sé da Bahia , e lhe

dobrou as rendas , pag,

8 o. n. 2 6.

Manda crear

mais vinte Igrejas Parochiaes , ibi.
forge de Figueiredo Corrêa He o primeiro Donatário

7^.
Marquez de Montalvão,

da Provinda de S.Jorge, pag.

1 1 2. n.

force (ífMafcarenhas
primeiro Vice-Rey do Brafil, pag. 2 7 5 .n»i 3 o.
Tadre fofeph Anchieta^ Vifaò que teve da batalha
ÍD.

delRey D. Sebaftiaõ no iníbnte 5,em que fe per..X V
vdeOjpag, 184. n.70.

P Doutor fofeph tCMendes cIMuchado , Efigio hum
huma Villa y pag. ^ 5 n. 4^.
fofeph %heiro %mgel Juiz da Moeda , pafla com'
lugar 5 e

.

todos os Officiaes para o Rio de Janeiro , pag.
-^1467. 0.17»
haparica , Sua defcripçaó , pag. 3 I4.n. 71. He do
Marquez de Cafcaes, pag. 316. n. 72.
fuko Q^e fe tinha feito na Bahia do Exercito de
:

Pernambuco e o gofto com que nella fe recebeo a noticia da vitoria 5 pag. 32^.n.^3.
fmta Do Commercio fua inftituiçaó pag. 32^.
scn.^8. Extinguefe j pag. 3 30.J:f.,í?^.
'

,

,

,

L
1' Jàms
_i'n.7 1.
n.

Na Capitania de Porto Seguro, p,^6.
Ordem para fe prenderem pag. 447.
,

73. Colhem aos principaes , pag.448.n.7 5.

Morrem morte natural
Latitude

Legumes

Do Braíil
Da

,

ibi.

quanta he , pag. 7. n. 8.
America , pag. 2 ^. n. 3 p.
,

Lefj,

1

.

,
.

.
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Quem

foraõ os mayores

eftabeleceraó

Levantamento

,

pag/474.

6^^.

homens ,

igue as

2 8.

n.

Do Povo na Bahia

4.

pag.

585. n.^p.
Segundo levantamento por novacaufa, pa^í
"^'
5^0. n. 107.

Liberalidade , Suas excellendias

,

pag. 5 3 3 n! 8,
Linha Imaginaria , pag. 5 n. ^ 2
5
,Ly/ins Ampliou o Império Luíitano
pag. 4. n. 3
,
longitude Do Braíil , quanta lie pag. 7. n. 7.
.

,

.

,

2). Lourenço de Almada

pag. 5 j ^.n. 5 o.

He

Governador do

Braíil

Manda prender a Sebaftiaó de

Caftroje porque, pag. 5^3.

í
^3.
2). Lourenço de Almeida Governador, e Capitão Ge-ral dos deftridos das Mina%, pag. ^48.n.
_^ 8.
Lourenço de "Brito Corrêa Vem prezo para o Reyno,
^ pag. 2^0. n. 22.
Lourenço Leme da Sylva He Provedor dos Qiiifitos
das Minas do Cuyabá , pag. ^4 5 .n.^ 2 Seus dehdos, e infolencias , pag. ^43. n.^ 5. Sua mor^

n.

.

^47. n.^ 5.
Lourenço de %mbach ^ General dos Hollandezes,
morre em hum combate , pag. 2 5 7. n. ^4.
Lourenço da Feiga Governador do Brafil pag. 180.
,
n. 102. Suamorte, pag. i^i.n. 82.
te, pag.

Lugares^
-

Ti

poftos,que occuparaó os naturaes da

America , pag.

1 3 7. n. 1

LuíTi^Barbalho^e^erra^

»

7.

Com trezentos homenSjque

foraõ lançados no Porto dos Touros , fe puze*
raõ em falvo na Bahia pag. 2 5 n. 3 Vem
1
,
7
prezo para o Rey no , pag. 2 ^ o n. 2 2
.

.

.

Lui^ de "Brito e tÂlmeida

He Governador do Brafil,
P^g-

r-

IKDEX
?- pag. 1

7S

.

n.

8^.

1

57. Seu Governo, pag. i jp.n^Sol

^Luf^de ^5Mello da Sylva

Defcobre o Maranhão, pag.

40.
5D. i^«/X d^e %ox4s y ^orja
.ç^

.

.

.

n.

\

Succede a Mathias de
Albuquerque , pag. 262, n, 10$. Vay a Porto
Calvo 5 pag. 2 ^4. n. I o 8 Tem hum choque
com o Corone;! Chriftovaó Archichofe,n.To^4
Acomete com deíigual poder , pag. 2^5 .num.
,

.

morre ,ibi.^,
p.LukJe Soufa Governador do Braíil , pag. 2 o i J
n. 102.
2). Lui'jí^deVafcomllos Governador do Braíil , pag,
1 10. Perde a batalha

,

e

,.

i73.n.4é. Partepara aBahia,pag.i77.n.56,.
Morre na viagem , pag. 1 7 8. n. 5 7.
^%ánha t>. Lm%a Governa o Reyno , pag. 347J
n.T. Seu cuidado nas Conquiftas do Braíil, n. 2.
.

§Qror Lui^íi de

Si^ojeph^mÁdiàQiCdLà^^m^
^

<HX^

da Bahia

)

pag.

40

^^

1 . n. 1 04.

'Lufiamá^ .Qu^m a fundou , pag. 4. n. 3
Lujo Ampliou o líiiperio Luíitano , pag. 4.

C

'^

I,'j£Q
jíieiras

~jl

n. 3

M

o

Do Braíil

c5Mandioca

^

O

pag. 3 6. num. 5 85 .n
que he , pag. 2 3 num. 3 3 v* J
,

.

El1(ey Z>. z5Manoel Defcobrio

3 . Seu Reynado

,

pag. 5 3

.

o Brafil , pag.

5. n.

n. 8 ^

%lejquita Capitão de Infanteria , fua temeridade de valor , pag. 3 82 n. 6 7.
Sentimento da fua morte , pag. 3 8 3 n. 70.
^^s^amel Carneiro de Sd. Chanceller da Relação , he
Regefi!Manoel "Barbo/a de

.

.
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Regedor das Juftiças, pag* 440. num. 57*
^Manoel T>las Filgueira He aborrecido do Povo,
r

entraó-lhe em cafa
n.

,

e deftroem-lha 5 pag. 5 8 6.

loi.

ft^Mmoel Comes Lisboa ^ AíTaltalhe o

Povo

a fua ea-

tCAdamel Lobo

Funda a Nova Colónia do Sa^:
cramenro5pag.442.n.^* He vencido , e prezo pelos Hefpanhoes de Buenos Ayres , pag,
r4i3.n. 7. Suamorte5n.8.

!P.

2).

zSManoel 4e éMene'^! General dá Armada de
Portugal 5 em que embarcou muita nobreza voluntária

2).

para reftaurar a Bahia^pag. 2 2 ^.n. ^p.
Fr, zSAáamel da 0\(^atividade Foy o primeiro Bif5

po eleito da Igreja do Graó Pará, pag. 8 ^.n. ^*
3
^Manoel 3\(Hm Fianna Defafia aos Pauliftas pag.
,
5 4 2 n. 2 2 He eleito Governador dos Foraf.

.

CMmoel^Pemra Biípo do Rio de Janeiro,
pag. 3 ^ 8 n. ^ p. e pag. 1 2 3 n.

JJ. rr.

.

.

5J4.

Z). Fr. ^i^Aíamelda

K,

^e/ urreiçaÕ Arcehifpo da Bahia,
fica com o Governo daquelle Eftado pela morte de Mathias da Cunha, pag.
43^. n. 57. Sua

morte , pag. 443 n. ^4.
t5Mamelde Soufa He Juiz da Moeda em Pernambuço 5 pag. 4^ 8. n. 17.
.

^

^^S\iamel Telles "Barreto
.p

Governador do Brafil , pag.
i^i.n. 83. Sua morte 5 pag. 1^4. n. 87.

éMamfSuras Dos aíTucares batidos

,

pag. 2 1 n.
.

28.

íJMmgogipe He creada Villa pag. ^ 5 2
,
y

Zzzz

.

n. i

o5

.

^

©*

iv

,,

INDEX

ép^

Aconfelha aos moradores do
recôncavo , a que fe retirem da Cidade com licença do Governador , ou fem ella , pag. 21^*
n. 2 2 Foge com os moradores da Cidade , pag.
22i.n.25. Cingeaeípadajpag. 22^. n. 34,
Sua morte , pag. 2 2 7. n. 3 5.
'Soror ^^Adar^arida da Columna Abbadefla , e Fundadora das Freiras de Santa Clara da Bahia, pag.
401. n. 104.
Soror z^Xdaria de
%iymundQ Fundadora das Freiras
Claras da Bahia , pag. 40 1 n. 1 04.

2).(iSMarcos Teixeira

.

*5*.

.

A ^mha T)»^JMaria Sufa Ifabella de SSQoburgo Mor4p ^.

^8

Sua geneologia paterna
pag. 4^7. n. 70. Materna, n. 71.
tS\lart/coj y Que fe criaó na America, pag. 4^. n.
:
7^.
^5Marque^ de Jngeja Vay governar a Bahia , pag.
599-n. I. Suas acções , íèndo Vice-Rey da índia , ibi.
que obrou no Vi-reynado do Braíil,
pag. 5o I . n. 5 Pelas obras que fez na Matriz,
lhe puzeraõ na Cafa do Cabido hum retrato
feu,pag. 5o^. n. 20.
^'larque^ deCafcaes Tem por fucceífaô femenina
a Capitania deltamaracá, pag. i oo.n. 57.
^SMarquez, das <iJMinas D. António Luiz de Soufa
Tello de Menezes , he Governador do Brafil
pag. 424. n. 27. Poz em paz as difcordias , e
fez abundar de mantimentos a Cidade, n. 2 8.
Grandeza de animo , e liberalidade que moftrou na epidemia da bicha pag. 43 o. n. 7.
3
^^Marque^ daí afinas Faz acclamar Carlos III.
re 5 pag.

n.

.

O

.

I
*í

,

Rey

I

,
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6^g

Rey de Heípanha , pag* 51^. tium* 108.
c5\Í4r^«c{<^ àe

Braíil

5

^5Kímtalvao Primeiro Vice-Rey do
pag. 2 7 5 n. 1 3
que obrou com a

noticia da

.

*

O

Acclamaçaõ, pag* 2

prizao injufta , pag. 2 ^ o. n. 2 2

da foltar,

ibi.

Sua

ElRey o manAvifa ao Conde de NaíTau da

Acclamaçao , pag. 2 5? i
Soror

8 8. n. 1 8.

.

n.

.

2 4.

óManha àe Chn/lo Foy a primeira filha da Ba-

hia 5 que entrou

no Mofteiro das Claras, e he a
fua primeira AbbadeíTâ , pag. 402. n* 106,
z5Martim Jffoafo de Soafa He o primeiro Donatário da Provinda deS. Vicente pag. 127. n*
^
10 f. Declarafe a Tua qualidade 5 pag* i^^.n.
40. Desbarata os inimigos, que o queriaó acometer, pag. 170.^43*
ofMathias de Albuquerque Governador do Braíil,
pag. 225. n. 32.
3
elAãathUs de Albuquerque Governador de Pernambuco 5 independente do Governador do Brafil
pag. 238. n. 58. Faz feftas ao nafcimento do
Principe do Brafil, pag. 240. n. 60. Marcha
contra os Hollandezes , pag* 2 42 n. ^ 5 Teve
alguma culpa na perda de Pernambuco, pag»
247. n. 74. Levanta huma Fortaleza na Campanha para fe oppor aos inimigos, pag. 247. n*
7 5 Manda fazer hum pedido por todos os moradores de Pernambuco , pag. 2 7. n. ^ ^. He
5
prezo no Caftello de Lisboa , pag. 2 ^ 3 n. 1 o
7.
(iPidathias da Cunha Governador do Brafil
6.
, p.43
*

.

.

.

.

Convoca ao feu Palácio Theologos, e
Miffionarios , e propõem fe pode fazer guerra
n. 50.

âos

i

. .

.

,.

.
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aos Gentios, pag.

43 7. n.

da bicha 5 e morre 5 pag. 3 8
'^LÁlâximas

Dos

Adoece do mal

5 2.
.

n» 5 5.

Filippes Caftelhanos

,

para enfra-

quecerem Portugal 5 pag. 1 8 8 n. 7 7.
é\íendo dê Sd , Terceiro Governador do Braíil
pag. 17^. n. 5^. Fundou a Cidade do Rio de
Janeiro 5 pag. 123. n. ^4. Seu Governo, pag,
.

,

I 5 2. n. 1 2.

Vay

contra Nicolao de Villagay-

lhon5pag.T5^.n.i8. Ganha vitoria, pag. 15 8*
n. 2 1. He recebido na Bahia em triunfo, pag,
i5^.n.22. Vay foccorrer a Provincia de S.Vi-*
cente , e Santos , pag.

^8

i

.

n. 3 8 .

Sua morte ,

pag. 178.^.57. Seu elogio, n. 5.8.
éMenino De oito annos , que naufragou

,

e fe

íal-

vou em huma taboa , que depois de eftar em terra naõ queria largar, e porque, pag. 37^.n.^i*
oSAddagre
tiSMinaj

De Santo António de Argum

,

pag. 1^7.

De prata defcobertas no Certaó da Bahia,

P^g- 59^' n. 8^. Morre ofeudefcobridor, e
ficaò encobertas , pag. 3 p2 n. 8 í
QSMjridateí Marchando contra Pompeo,levava no
.

;

feu Exercito Portuguezes, pag. 4. n. 3
zIMinas De ouro na regiaó do Sul , pag.4^ i .n. 5 8.
zSMinas De falitre , pag. 47 o n. 2 2
-^

.

z^inar De ouro na Jacoabina , pag. 602. n. 7.
<íS\<fínas Do Cuyabá defcobertas pag. ^4 2 .n. 8 tf
,

fiSMoedar

De ouro da Bahia, feu valor intrinfeco,

e extrinfeco , pag. tf o 5 n. 1 2
c5Monos Que ha na America , pag. 40. n. tf 5.
ofAIontes Da America pela parte do Norte pag.
,
.

^. n.

.
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_9- n. 10. E pela parte do Sul, pag.io.num.ii.
ó\dor adores Da Bahia recorrem a S. Francifco Xaí.
vier na oppreíTaó

do contagio da bicha ypag?
43 2.n.42. Elegem ao Santo por feu principal
Padroeiro, e lho concede a Sagrada Congregação de Ritos , pag.
3 n.

43

44.
éAdoflem De Santa Clara de Évora, manda qua- tro Religiofas fundar à Bahia pag
40 o.n. 104.
,
z^o/leiro

.

De Freiras Claras da Bahia

,

fua funda-

ção , pag. 40 í n. I o 5 Entraõ nelle as Fundadoras,n. 10^.
tSMotim Dos Soldados , por fe lhe retardarem os
.

.

.

-^

.feus foldos, pag.

440. n.

Pagaó-lhe, e perdoaô-lhe a fublevaçao , pag.
44 1 n. 60.
iilMoím QiLe fe levantou em Villa Rica, pag. ^i 8.
5 8.

.

num. 40. Cabeças domotimjquemeraó, pag.
^2 o.n. 45.
\,
^IMMeres Armadas de arcos , e fettas pelejao
,

com Francifco de Arelhano, pag. 84 n. 3 2.
^IMeres Dos Pauliftas os defprezaó e injuriaó
,

por fugirem das Minas, fem
feus aggravos , pag.

fe

vingarem dos

552.^.42.

...

Tft.^'

DcNoíTa
NA) mar

-

Senhora deBetancur, lançafe
ao
pag. 500. n.
,
7 5, Por defcuido vay
"^'
apique,pag. 5o3.n.78.
1"

V

^40

Caftelhana , que acoífada dos mares , blbfcou
porto na Bahia pag. 507. n. i6,
,

S\(jió
*

De Macao, que trouxe o Patriarcha da ChiAaaaa

-

na.

INDEX
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na, queimafe por difgraça, pag.^36.11. 74:
3S(ao Serea Q^L^imafe , pag. 5 o i n. j6.
S^aufra^io De huma Capitania da nofla Armada,
.

pag- 378.0. 57.

^lioi ,

O numero delles, que fahe dos portos da

America , pag,

1

3 8. n. 1 1 5^,

pag. 471*

Dos Palmares , fua condição ,

3\(jgros

B. 24, Sua

origem , pag. 472.

n.

2

5.

Formão

huma Republica com feu Príncipe eleâivo,
mas por toda a vida, pag, 474, a 2^- Coma
obedecem , ibi. Inftituem Leys , pag. 47 5.
n. 3 o- Forma em que andavaó, n. 3 1 Saò Chrif.
taosfcifmaticos,ibi. Naópodiaò fer combatidos, pag.477,n. 3 3 Rendem-fe ao noflb Exer-

lhe

.

.

cito

,

pag.

48

5. n. 47.

3^mUo de%%tnde

Naufraga no Rio Grande, e o

que lhe fuccedeo , pag. ^6,n.^2.
psQcoUo de f^tllagaylhon Francez introduzido em Cabo Frio , pag. 1 55. n. i í.
CJ^mes Da AbbadeíTa , e Fundadoras do Mofteiro
de Santa Clara da Bahia , pag. 400, n.io4.

Da

Cidade da Bahia , pag, <5 8. n. 3.
3\(jimero Das Dignidades, Prebendados, e CapcIláes da Sc da Bahia , pag. 8 o. n. 2 5.
!h(omes

o
OCeano^

Os

diverfos movimentos, que

tem,

pag. 17. n. 2 3.
OBaviano Auguflo , Tenio

o dominio de quaíi todo
o Mundo, naó quiz que lhe chamairem Senhor,

p. 2ii.n.s.

Oiin-

.
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Olinda He queimada pelos Hollandezes,pag.2
5 5.
Com

Opulência

2^1.

n.

que

crefcia a região

do Sul^pag.

23.

OngemDos Sebaftianiftas , pag.

2 8 4. n. 1 2

Ouro 5 Abundância que lançaò delle as Minas do
Sul 5 e as Geraes , pag.4^ 3.0.^3. Seus quilates
mayores, e menores, ibi. Grãos, e folhetas, que
-

tem

fahido, feu pezo , e feitios , n.

com que

.

6^ Modo

o ouro ao principio do feu
defcobrimento , n. tf 5. Nova forma com que
depois íè tira ^n. 66.
fe tirava

1

PJdres Da Companhia,
pag.

1

fundão na America,

47. n. 4.

Vaoj Portentofos, que ha na America , pag. 3 7.
n. 5^. Sa6 alguns taõ groíTos , que delles fc faz

huma embarcação inteira, ibi.
Tarommalia QuediíTe
n.

hum

Pregador , pag. 241.

61.

Entre os Pauliftas, e os Forafteiros,
pag. 540. n. 20.
Taíaxo Que íuppre a falta da nao Serea , pag. çoi.
vi.^6. Seu naufrágio, pag. 502. n. 77.
Tatriarcha De Alexandria chega ao Braíil,pag.

Tarcialidades

634.
Taulo

de

n.

70*
Tarada

Vay com foccorro

a Olinda, pag.

24p.n. 80.
S.Taido Cidade, Cabeça do Reyno de Angola
na

1

INDEX

704

na Cofta de Guine.

Quem

a

defcobrio 5 e

em

quetempo5pag.2^7.n. 33.
'Ta'Xii Com Caílella,pag. i66,n, 37.
Té de T40 Corfario Hollandez , he General de huma Efquadra 5 que vay conquiílar o Reyno de
Angola,pag. 2^7.n. 33.

Que

da guerra contra os
Gentios vifinhos de Cayrú , pag. 3 8^. n.8 2.
Tvdiào Que faz Mathias de Albuquerque aos PerTedido

fe fez para ajuda

nambucanos , pag. 3

5^,
Defcobrio o Braííl ,
3 7. n.

Tedro Alvares Cabral
p. 5. 0,5,
Tedro Borges Ouvidor Geral , e Diredor da Juftiça na Bahia 5 pag. 14^. n. 2.
Tedro de Campos Tourinho He o primeiro Donatário

da Provincia de Porto Seguro , pag. 1
S^edro Cr/ar de zSMeneTí^s^

1 5 . n.

8 o.

Governador doReyiio

He

de Angola, pag. 2^7, n. 33.
dos HoUandezes pag. 2 5? 7.

n.

,

prizioneiro

34. Foge da

prizaó 5 pag. 2 ^ 8 n. 3 4.
2). Tedro Fernandes Sardinha Foy o primeiro Biípo
.

.

:

jda Bahia , pag. 8 o. n. 2 5

.

Seu naufrágio , pag.

(.49. n. 7.

Tedro faques de aSMagalhaens Chega conduzindo
as nãos de carga , que va6 para aquelles portos,
pag. 3 3 ^. n. 1 7. Pedem~ihe ajuda os expugnadores do Arrecife 5 n. 118. Repugna dália,

e porque razaó, n, 11^. Repetefe-lhe a petição, ibi. Concede o que fe lhe pede, pag, 340.
n.
Z).

Ti^.

Tedro Leitão Biípo

de Sá, p. I ^4.n. 3

i

,

.

vay na Armada de Eftacio
Sua morte pag. 1 6 8 .n, 3 p.
,

Tedro

.

.

.
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Tedro Lopes de Souja Fundou a Capitania de Itamaracá,pag. loo.n. 57.
T^edro da Sylva

Toma poíTe do Governo da Bahia,

2^3. n. 10^. Compete com o Conde de
Banholofobre as juriídicções, e cede o feu direito 5 p. 2 7 o.n. 1 2 o. He feito Conde de S.Loupag.

renço , e naó aceita , pag. 2 7 1 n. 1 2 1
2). Tedro da Sylva de Sampayo Sétimo Biípo do Braíilypag. 3 2 8.n. ^^.
Tedro de Fa/concellos e Sou/a , Governador do Braííl,
pag. 5 8 3. n. ^ 5. Dcfcontente na Bahia de fe
julgarem mal as fuás diípofiçóes , pedio fuccef.

no Governo, e concedefe-Ihe^p. 5 p 6.n. 11^.
Terde/e Pernambuco , e porque , pag. 24 1 n. ^ 2
Ternambucanoi Refolvem-íè a comprar a liberdade
for

.

a preço das vidas, pag. 3 00. n. 40.

Ganhão

a

batalha dos montes Goararapes 5 p. 3 2 5. n.^ i.
Ternambuco
fua Provincia íe divide em duas Co-

A

marcas, pag. 48^.
Tcrtendentes

n.

Ao Reyno

53.

de Portugal na

Cardeal D. Henrique , pag.

1 8 ^. n.

73

falta

do

^

Tctre Tetrid General de Hollanda, faz algumas

prezas no porto , e enfeada da Bahia , pag. 23^.
n. 5 4. Faz preza na frota das índias pag. 237.
,

,

Sua importância foraõ nove milhões, ibi.
Tejcaria Das baleas , pag.
4 3 n. 7 2
n. 5 6.

.

Tefcaria Dos chareos, pag. 42

.

n.

70.

Eftrangeiros, e naturaes, pag. 42. n. 70*
Ttagui Povoaíe , pag. 3 8 ^. n. 7^.
Tiedadc , E deípeza do Conde Vice~Rey na epide-

y^/cíií/oj

mia das bexigas , pag.
-^

^

3 ^^. n. 2 5.

Bbbbb

Tirá'

.

qoô

.

.

INDEX

:

r

T tratas Que fe caftigaó na Bahia, pag.^i 2.11.27*
TUnio Teve por inhabitavel o Braíil 5pag.4. u. 2.
Todsf Com que íe achavaõ os inimigos , pelos
grandes foccorros 5 que lhe hiaó de Hollanda,
pag. 2

57.n.^5.

Seu invento , pag.4íí 8. n. j^.
Tompeo contra Ceíàr levou comíigo Portuguezes,

Tõlvora

5

pag. 4. n. 3
Torto Seguro Se

tomou no
TortugHe%^es

chama o primeiro porto, quefe

Braíil

,

pag. 6, n. 6,

Que morrerão

Pátria 5 pag.

244.

n.

por verem perdida a
6%. Suagenerofa refolu5

çaójpag. 2 8 3. n. 10.
Traças Da Cidade da Bahia , pag. 70. n. 7.
Traçai De Pernambuco , que proclamaó liberdade
contra os Hollandezes 5 pag. 300. n. ^i.
Tnncipes Herdeiros das outras Coroas 5 faó logo
Príncipes de algum

Rey no

feu, pag. 3 2

Trincipe !D. Tedro^ Encarregafe

Reyno , pag.

1

.

n. 84.

do Governo do

3 ò^ ^ n. 3 7. Manda dar obediência ao Pontifice , pag. 3 70. n.4 5 Intenta fazer
.

.

guerra a Caftella
Trogrejjos

e porque , pag.

414. n. ^.
Da Armada dos HoUandezes no Braíil,
,

pag. 220. n. 24.
Trovincta Do Eípirito Santo , pag. 1

Dos

liheos, pag. iii. n. 75.
Donatário o Almirante , pag. 1 34. n. i

Trovincia

Ttovwcia

82

1 ^. n.

De

Itamaracá,pag. ^^.n. 5^.
Donatário o Marquez de Caícaes , pag.

HefeU
r

2.

Hefeu
1

34.

n.

112.
TrovincLí

Da Paraiba

,

pag. ^7. n. 5 3

Tro-

,
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Dè Pernambuco, pag. 101* n. 5 8*
Trovmcia De Porto Seguro, pag. 113. n. 77. He
T^rovinda

•

feu Donatário a Cafa de Aveiro, pag.
134. n.

112.

Dõ Rio Grande

Trovinéiá

,

pag.

^5

.

n. 5 0*

He ti-

do Condado de Lopo Furtado de Mendoça 5 primeiro Conde do Rio Grande pag.
,
^ 7.
tulo

'

n.

52.

Trovincia

Do Rio deJaneiro,pag. 11 8.n*

8 j*

De Serzipe delRey pag. r i o. n. 7 3
PrúvimU De S.Vicente, pag. i27.n. roí.
Trovincia

,

Luka Sahé do Paço , pag.

Âinhâ 7).

-•

•

61. n*
27. VayparaoMofteirodasGrillas^n.iS*
Suamortêjibi. Suaafcendenciâjnum.ap. Seu
3

elogio 5 n» 3 o.

zoaria Frarjcijca Ifakl deSakyi^JuQi^LS
queixas, eefcrupulos do feu cafamento^pag.
3 ^4- n. 3 3 Retirafe para o Mofteiro da Efperança , e trata do feu divorcio , ibi. Alcança
a fentença do divorcio , e pede o feu dote pag.
,
3 69. num. 43 Difpenfas para a Rainha cafar
com o Principe , pag. 3 70. n. 44. Sua morte,

%ainh'a £).

'

.

'

1

.

42 3. n. 26.
^tT^s De que fe fazem

\

pag.

as farinhas

da America

antes de lançadas de molho , fao veneno refinado, e depois de beneficiadas/alutifero fuftento,

pag. 24.q. 3p.
^at^s De aypis, fua utilidade pag. 2 5. n.
,
3 7,
•

.

.

INDEX

rjoi

a vinda de S.

%i^es Sobre

,e

{

Thomé

à

America

pag. ^i.n. I02.
%ebelíaõ Nas oito Provindas Unidas, pag. 217.
n. 18.

Dos HoUandezes

Rebelião

contra o dominio dos

Reys de Caftella, pag. 1 8p. n. 7^.
Recife 5 Queimaò-no feus moradores , porque os
inimigos naõ gozem fuás riquezas , pag. 24^.
n.7 3

Tem faculdade para fe erigir Villa, pag.

.

5 5 8 . n. 5 3

Depois de

.

eftar

ereda , he demo-

por hum Exercito de quaíi vinte mil ho-.
mens,pag. 5^o.n. 58.
%ecQlhimmto De mulheres honeftas , pag. 606. n.
lida

14.

Da

Recôncavo

Cidade da Bahia, fua grandeza 5

habitação , pag. 7 8 n. 2 2
"íR^yno , Pede ao Principe D. Pedro , que fe defpo.

com a Rainha,

pag. 3 70. n. 44.
%'jmdo DelRey D. Manoel , pag. 5 3 n. 8^.
%eynado DelRey D. Joaó o III. pag. 5 ^. n. ^ 3
%ela^ao Da Bahia, tirou-a o ultimo Filippe de Caffe

.

e introduzio-a logo

tella

,

pag.

33

%elaça5

5- n.

Q^e

que, pag.

%degm

,

432.
Republica

ElRey D. Joaó o IV.

III.

no Rio de Janeiro , e para
82.n. ^3.

fe inftitue
5

Reflexão fobre a fua obfervancia , pag.
n. 6,

Q^e inftituírao

íil,pag.

os

HoUandezes no Bra-

i8p.n.7p.

^berio 'Dias Promette a ElRey de Cj^ílella defcobrirlhe minas de prata , fe o fizer Marquez das
Minas,

.
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Minas, pag. i^ 5. n.^o. Como
lhe naÓ concederão o que pedia , quiz occultar
, e defranecer
o que promettera , n. 5 1 A fua
morte lhe impedio
o
caftigo
_
, pag. i^ í. n. p 2
%o Das Amafonas , principia nelle o
BraíII , pa?
7-n. 7- SuadefcripçaÒ,p3g.
„.n.i . Po/q °ê
fechamouaffim,pag. 84.11.
32. ^
2?/. Cariocas as fuás aguas
fazem boas vozes aos
Muficos,ebomcaraô àsDamas,pag.
120. n.
•

.

^

%o
mo

\

Das Contas ,

flindafe

em ViUa

,

pag.

tf

j 3 n,
.

DeS.Francifco, fuadefcripçaÕ,pag.
12.

Da Prata

acaba nelle o Brafil
pag. 7.
,
Suadefcripçao,pag. i4.n. 18.
* '
,

n.

n. 7.
'

%os MaisfermofosdoBraííl,pag.
ii.n.i.
'^os Qije entrao

no golfo da Bahia pag.^p. n.4.
,
'Rios Qiie regao a Ilha
de S. Luiz no Maranhão,
pag. ^i.n.44.
'Bfidngo Ccfar de

dMene^s Vay por General para
^
S.Paulo,pag. ^41.0.83,
2>. %odrigo da Cosia
Governador do Brafil pa<r
^"

Ini'"'«^
505;.n.83.

^^"'™"de«'edeílntereires,pa?!

MandafoccorrodeSoldadosàNo4

vaColoma,n.8 5. Gentileza
que obrou com
humanaomimiga , que bufcou a
Bahia por foc-

corrodehumatempeftade-pag
%ouhos^

De Piratas nos^mares

^08 n 8-<
d'o Êalil ^pag^/g
3.

%ims Da Monarchia Caftelhana
,

Ccccc

p.

1^0. n. 80.
%t,,„o]

.

INDEX

7IO
%umos

Da navegação pela cofta da America, pag.

15.11.

20.

s
SÂcrilegio Dos Hollandezes quando tomarão
Olinda , pag. 243. n. ^7.
Safo Conduzio aos Portuguezes para domar á
Mauritânia, pag. 4. n. 3.
Salvador de At^vedo Dá a vida pela Pátria
^

r

244.

n.

,

pag.

^8

Sd He Governador da Cidade de
S. Salvador 5 pag. 1^7. n. 37. SeuGoverno,
pag. i5p.n.4o.
Santos Qiie concorrerão no feculo decimo fexto,
pag. i^^.n. ^8.
Santuário Da Lapa , pag. 4 5 o. n. 8 o.
Satisfarão Que promette Caftella pelo deílroço da
Nova Colónia do Sacramento, pag. 41 5.n.i iSé Da Bahia elevada a Metropolitana , e a Cathedf aes as de Pernambuco , Maranhão , e Rio de
Janeiro, pag. 3^8. n.^^.
S, Seba/liaõ Peleja contra os Francezes no Rio de
Salvador Corrêa de

Janeiro , pag.

1

6j,

n. 3 ^.

Seu Governo , pag. 172. n.4^.
Sua ruina , pag. 1 8 1 n. ^4. Vay a primeira vez
a Africa, pag. 1 8 2 .n.í ^. Perde a batalha , pag.

ElJ^ey

D.

SebafttaÕ

.

184.

n.

6%,

Arcebifpo da Bahia,
pag. 505. n. 82. Sua morte, pag. ^37. n. q6.
Sebajliaò da %ocha Titta He o executor do pedido,
que
2). Seballiad zSMonteiro da Vide

..
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que mandou fazer Mathias de Albuquerque
'
pag, 258. n. ^6,
Stbalhaõ da Feiga Cabral

Governador da Nova Colónia 5 pede foccorro para o íitio que
lhe que,
rempôrosCaftelhanos,pag.5o^.n.84. Tem
ordem de D. Rodrigo da Cofta para pôr fogo
,

.

.

à fua

mefma

Praça , por lhe fer impoffivel a defenfa, pag.5 14.11. ^7. Queima a
Fortaleza, n.

^^ He prezo
.

n.

,

e remettido a Lisboa pag.
6zi.
,

47.

Seha[liambas Sua origem pag. 2
84. n. 1 2.
,
Seca Geral , feus efFeitos em
todo o Brafil

^32.

n.

Semelhanças

^'
'^pae
,

^5.

Na perda da Bahia

,

e na perda de Per-

nambuco , pag. 24^. n. 74.
Semdo Da Bahia tem os mefmos
privilégios , que
^^^o^enado do Porto, pag. Sj.n. 30. Aceide boa vontade o encargo de pagar
a Inf anM teria da Praça, pag. 2^3. n. 28. Razoensporque reclama depois de muitos annos o tal encarta

.

go , pag. 2^4.

29. ElRey D. JoaÓ o V. lhe
aceita a reclamação pag.
2^ 5. n. 34.
Serras De Ay mores pag. i
o. n 1 1
,
Serra De criftal finiffimo na
Província de Porto
Seguro, pag. 1 14. n. 7^. Para huma
n.

^

,

.

parte

,

eímeraldas
Serro Frio

,

e para outra fafiras ,

tem

ibi.

Monte, que tem mais partosde ouro,que

o Potofi de prata pag.
,

1 o. n. 1 1

Sigtfmundo Vvandes CapitaÓ dos

Hollandezes , pae.
25^. n/^8. Retirafe para o Recife, pag.2 ^4.
n. 10 8. PaíTa a General
pag. 3 1 2 n. ^ 5 Sabe
,
.

"^

.

a to-

.

.
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Cidade de Olinda , pag. 3 1 3 n. í 7.
Recolhefe , e por onde , pag. 3 2 o. n. 8 2 Sahe
com hum numerofo Exercito 5 pag. 3 24.n.8^.
Peleja com o noíTo Exercito nos montes Guararapes , pag. 3 2 5 n. ^ i Perde a batalha, ibL
Vay roubar a Bahia com a Armada , pag. 328.
a

tomar

a

.

.

-

-

.

,f

n.

^7.

Sinais
,..

.

De que foy S. Thomé a ambas a$ Américas,

pag. ^2.n. 204.

na Bahia no anno de
j666. que annunciarao as fatalidades que pade*

SitíMs

No Ceo

5

que

fe viraó

ceOjpag. 3 58.n. 20.

Depedramaravilhofo5 45i.n. 82.
celebra o Arcebiípo Sebaftiaó MonSpodo
teiro da Vide , pag. 5 3 ^. n. 1 3
Em que íè fundou â Cidade da Bahia, pag.
Sino

Q^

.y

Sm

HÍ8.n. 3.

Do Braííl

pag. 7.
Soca He a fegunda folha do tabaco , pag. 2 2 .n. 3 r.
Soccorro De HoUanda para a Bahia, vem tarde^pag.
Situação

234.n.

5

51.

Para Olinda , pag. 2 5 1. n. 8 3
Succeffos De Catherina , e Diogo Alvares Corrêa,
pag. 5^.n.:94.
Suffraganeos Da Metropolitana da Bahia , pag. 8 1,

Soccorro

n.

27.

Sujlento

Dos Bárbaros , que povoarão

a

America,

pag. 51. n. 84.

Tabaco^

.
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^aco 5 Pag. 2
Tempeftade

,

1.

num.

713

3 o.

Que fez cefcobrir o BraCi

,

pag.

6. n. 5.

Tempe/laJe Horrorofa

^27.
Templof

n.

,

que houve na Bahia 5 pag.

58.

Da CMade da Bahia pag. 70. n. è.
Da Ilha ce S, Luiz uo Axari.r.ha6, pa^
5

Templos

^i.n. 43.
Temploj

Da Cidade

pag.^^^.n. 55.
Temploí Da Cidade

de NoíTa Senhora dús Neves

deOHnda,

pag. loi. n. 58,

en. ^r.
Terror Pânico dos moradores da Bahia pag.
221.
,
n. 2 j.
Theodoro de Vvandekrg Salta eai ::erra com quatrocentos homeLs , no íitio úo Pao Amí.rello,
pag. 242. n. ^4.
Santa Thenfa de fefm Teve huma vifaó do martyrio do Padre Ignacio de Azevedo , e feus
companheiros , pag. 1 7 5 n. 50.
.

Senhor 2). Theodo/io

He nomeado Príncipe do Bra-

íiUpag. 3 2i.n.84. Sua morte, p.3 3 ^.n. 1/3.
S, Thomé^ Naó o quizeraó ouvir na
America. Deixou nella aíTmalado os íinaes do Teu cajado , e
das fuás plantas , pag.
Ilha de S,

Thomè

,

48

.

n. 8 o.

Quem a defcc brio

Fr. ThomaT^de Sora

dade ^ pag. 40^.

,

p. 2 5> 8 .n. 3 5

Funda os Capuchinhos da Pien. 2.

Ddddd

Thome

,

.
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-

Primeiro Governador da Bahia,
pag. 145. n. I. Vedor delRey D.Joaõ o III. da
Rainha D. Catherina, e delRey D. Sebaftiaò,
14^.0.7.
Tibério Emperador de Conftantinopla , pafleando
no íèu jardim, lhe moftrou Deos fobre a terra
humas Cruzes , e debaixo delias hum thefouro,
de Souja

pag. 282. n. 8.

em cima do Braííl pag. 4.
Entre os Gentios que S. Thomé eníina-

Tórrida Zona Fica
Tradição
ra

,

,

o ufo de todas

as raizes

da America , pag.

2 5.n. 37.
Tregoas

Naó fe ajuftaõ com

os Hollandezes ,

mas

ío hum commercio útil aos feus intereíTes , pag.

2^2. n. 2^.
Tribunal

Da Relação da Bahia

,

pag. 8 1 n. 2 8.
.

Vay por Embaixador

Triflaò de zSMendoça Furtado

a Hollanda , pag. 2 8 ^. n. 1 5
Triunfos Dos Romanos , duas qualidades delles
pag. 214. n. 13.

Tdal Fundou o Império Luíitano

,

pag. 4.

V
Fa/co Fernandes Ce/ar
cia

Mandou

fundar na Provin-

da Bahia duas Villas , pag.

Fafco Fernandes Cefar de

Rey do Braííl
fos na Afia

,

,

pag.

ibi.

zSMt^/ie-Ker

^2 3

.

82

.

n. 2 p.

Vay por Vice-

n. 45^.

Seus progref-

Sua grande diípofiçaó no

Go-

verno doEftado do Brafil, pag. ^27. n.
57.
Vay em peíToa deílemido apagar hum incêndio.

1

,.,

.
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j

que pegou na cafa da pólvora, antes que el-.
la ardeíTe, pag. ^ 54. n.i o^. Erige
huma Academia no feu Palácio , pag. 6$6.n. 112.
f^ajco Fernandes Coutinho Fidalgo , he o
primeiro
Donatário da Provincia do Efpirito Santo, pag.
11^. n. 83.
dio,

Foy o eredor da Igreja de
Noíla Senhora da Palma na Bahia pag.
,
44^.

f^entura da

Crw^ Arraet

n. 77..
. "Doutor

Vkente Leite "Ripado^, Com

Joaó o V. funda huma

Moxa

ordem delRey D.

Villa

com o

titulo

de

na Capitania de Piagui pag. 8 7.n.7 8
3
,
Ftcios Dos Pernambucanos pag.
241. n. 62.
,
,

Soror ViBoria da Encarnação Freira Clara
da Bahia,

em grandes virtudes pag.40 3 .n.i o 8.
Fitona^ Qije alcançou Mendo de Sá dos
Francezes
fíoreceo

,

no Rio de Janeiro , pag.

i

^5

.

n.

3 3

Cuma No Maranhão, he
Cabeça do Senhorio da Cafa de António de Albuquerque Coelho de Carvalho , pag.^ 2 .n
45
Filia de Camutd No Graó Pará , he Senhorio
da
mefma Cafa acima, pag. 87. n. 3 6,
Filia de Santo António de

Filia de S, forge^

pag.

Fdías

1 1

.

n.

Cabeçada Provincia dos Uheos,

74.

Da Provincia da Bahia

FúUí Pertencentes
88.
FilUs
n.

n.

38.

a

,

pag. 8 2. n. 2^.

^

Provincia do Graó Pará , p.
\

Da Provincia de Serzipe delRey

I

,

pag. 1 1 1.

74.

Fmato Contra os Romanos leyou Portuguezes

tf-?'

INDEX

ml'
ri

'

í/^í>5

tn*^ o Pc^-dr-^JofeDli de Anchieta da

G"',e

baralha dclRcy D.Sebalt'cO , no
te eri qi

"

k perdeo,

Vifconâ? á2AíJ2c^^

meímo

inftan-

pag. 1 84.11. 7c.

He Alcaire mor do Rio de Ja-

2 4. r ^4.
Vvaldino Henrique General da Arniada dos

neiro

5

pí.g. 1

landeze.»

,

.

Hol-

que nn' a dt foccorro à Bahi^.

F
i

\

í

o '«111

1

I

^

