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ANTILOQUIO.

~.-

Sendo em totIo o tempo difficullosa empreza, a de escrever
{IUalquer Hisloria, esla, a que nos deslina o forle, se bem suave
llreceito da obediencia, por lodos os seus principios se faz

. ainda mais arriscada., tanlo por parle de quem a escreve, e Ibe
deve dar a alma, com que lia de reviver, como pelos elemen
tos dc quc necessila, para· a perfeita organizaçaõ do seu corpo,
e das parles de que esle se ha de compor.. Pelo quc a nós
toca, naõ encarecemos a· improporçaõ da escollla; porque a
julgamos mais Providcnci·a superior, do que deslino dos ho
mens. Pois encarrrgando os l)relados da Provincia, ja desde
e seculo passado, e neste presenle, a· dous Padres della, 'de
sciencia, e literatura, eSla.occupaçaõ, do primeiro só achamos
alguns aponlamentos, e do segundn cousa ncnhumal A- estes se
s~guio o P. M. FI'. Rafael <:Iii purificaçaõ; mas a parca, talvez
invejosa de que nesla Obra assentasse a maõ, lhe corlou, com
anlicipada cauléla, o fio fi vida, anles que para isso apparasse
o agudo da sua penna; e assim ficou a l>l'Ovincia como orfail
da honra, e gloria, que lhe podia resullar se pela fraze desle
Meslre corressem os characler.es, e expressoeus dos seus elo
gios.

E se estes sujeitos ele laõ dislincra graduaçaõ, e literatura
naõ' puderaõ-vencer, o que nós agora, com a nossa fraqueza, e
insufficicncia, chegamos a conseguir, razaõ nos sobra para en
tendermos fora isto naõ lanlo disposiçaõ dos homens,. como
Superior Providencia, que rejeil::lIldo para em prezas arduas os
mais Sabias, e avuHados, escolhe llluitas vezes para ellas os mais
humildes, e de menos- nola. (a) E assim lJaõ encarecemos ])O\'
aqui a· difficuldad'e da em.p'l'f.za; porque ella per si se eSlá in
culcando." ~las a lllesm;la~f)vidcn;:;." que assim laõ· SRave
mente o dispôs, com a me ,na lhe encaminharã os meios, e
moslrará o fim, sempre desigual ás nossas forças. He veruadc,
que oecorrendo-nos algumas vezes· e nmorlecido descuido, quP.

(a) ALJsconõisli lime fi Snpicntibus. Et rcvclasli cn pnrvulis. 1\1,,',
11. 28.
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I1aYia naqnelles, a quem se cõmellera esle emprego, me sen
lia com lIuns repentinos impulsos para elle; mas em continente
afIroxHva o espirito na consitleraçaõ de que por falta de ca-

-hedaes necessarios, e proprios I)ara hum a tal Obra, ainda que
lhe dessemos principio naõ lhe chegaríamos.a pôr o fim, e ser
l'iria entaõ de Fabula repelida aos que repassassem pela me
moria o nosso atrevimento, e pocleriaõ contar da nossa presu·
mida ignorancia o que da pobreza de outro se conta, que sem
lan.çar as medidas ao cabedal qn.e Linha, começou a obra, qu e
depois, por indigencia, naõ poele acabar. (h) E principalmente,

. quando para tanto empenho nos faltava o mais solido funda
mento, que era o elficaz preeeilo da Obediencia, para po~ler

com a sua virlude superar os nossos defeilos, e vencer tantas,
e taõ conhecidas ditnculdades. (r.)

Tambem se naõ fazia este empenIlo menos difficil, por parte
'dos elementos precisos para esta Chronica. Eraõ este3, o sup
plemento certo, e irrefragavel das noticias, e papeis espalha·
dos pelos Al'chivos lIos Conventos de toda a Provincia, c seus
c;artorios. Para estes deterrllinaraõ os Paures ela Mesa da Dif
finiçaõ no Capitulo Provincial de 2 de Dezembro de 1752, Cas
semos o companheiro, e Secretario do P. Provincial, para que
com a pensaõ de correr, e visitar com elle a Província, l)udes
semos entrar melhor pelo trabalho de ver os seus Archivos, re
ver papeis, e esquadrinhar noticias; o que tuelo fizemos, sem
reserva de algum, e sem fugir a esta laboriosa, e, ,í primeira
.'ista, quasi infrllctifera diligencia; porque achamos nelles taõ
l)OUCO, que registar, e estes em tal forma, que mais nos servia
de embaraço ao discurso, elo que de norte, e luz para a histo
ria, que sendo a verdade, a que lhe deve elar o ser, e alma,
e devendo ella constar de noticias, e documentos certos,
lJem se deixa ver o quanto sem estes fica dilli::ullosa a sua com
]Josiçaõ. cI. isto accrcscia outro inconveniente grave, e quasi im
possivel para ser ..vencido, e hc o ser historia esta, que lia de
comprehender naó só o passado, tambem o presente, o moder
no, e o antigo. E se qualquer destas partes só per si, e sepa
rada, causara nOl<l.,ei~r" evidcnLes perigos ainda aos Escrito
res mais déstros, e versajos; porlue no antigo por falta de no
ticias he perigoso o exame, e 1I0.moderno pelos respeilos, muy

(!}) Hic homo cO'piL wdiJicnrc, clnon poluil consummarc. Luc. H. 30.

(I') Vir ubctlil'm loC]ucLllr ricloriam. Prov.22, 28.
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arriscalla a cxprcssaõ; (ti) quanto mais nesta, que se ha de
compor destes lIous tempos, e taõ encontrados. Propomos,
porém, pela rerdade, que professamos, de Ilaõ faltar com o
louvor a quem o merecer, nem menos com a critica aonde for
necessaria; mas com taõ justa, christaã, e Religiosa medida,
que neste modo de expressaõ naõ seremos predominados
ue excesso algum exorbitante, nem de paixaõ para a critica,
nem de a[ccto para o louvor.

Satisfeitas assim as partes, que constituem arriscada, sobre
llimcullosá, esta Obra, ainda nos resta outra, e sem duvida a
mais dimcil, e he o dar-lhe titulo adequado, c que naõ exceua a
fachada do titulo a medulla, ou substancia de dentro; e por
isso darcmos tambem a razaõ do que lhe damos. fIe este o de
Orbe Serafico, novo, Brasilico, que em fraze mais commfia, he
o mesmo, que Chronica Sera(ica da Provincia de Santo Anto
nio do Brasil da America lIIeridional, e Novo lIIundo, chamo-lhe
Orbe, li novo, naõ porque queira dizer que he novo este titulo
de Orbe; pois ja, e muito antes que nós, o deo o Padre Guber
natis.í sua Obra, que escreveo de toda a Ordem, intitulando a:
Orbis Sel'aphicus; porque nella se continhaõ as Actas da Fa·
milia Franciscana, e Seraf]ca espalhada, e dispersa por todas
as quatro partes do Lllund0, como Europa, Asia, Africa, e Ame
rica, as quaes juntas se chamaõ Orbe, Redondeza, ou Mundo;
e islo bastou ãquelle Autllor grave para que lhe viesse com pro
priedade o nome de Orbe á sua Obra. Da mesma sorte se faz
proprio para a nossa este nome; porque a esta só parte da
América, na qllal ha de tcr a Slla parte esta historia, chamaõ
os Authores todos Novo Mundo, naõ obstante ser lIuma só parte
delle. Assim tamhem, ainda que a historia, quc escrevemos,
naõ abarque a todo este Novo Mundo, mas só n alguma parle
delle, como he a do Brasil, lhe compete, á imilaçaõ daquelle, o
o nomc de Orbe; e por consequencia o de Novo; Ilaõ só, por
que novo se chama o Paiz, do qual esta Obra ha de cOlllêr hu
ma grat](~e partc, mas tamhem, por se escrever tantos anilas
depois daquelle ele Guóematis, pois he fraze cornnJlla no mes
mo mundo, qtiando nclle r('IH1~ce, ou apparece alguma cousa
com o nome de outra, qUI;) ja houvc, para dislinçaõ do antigo,
chamar-se novo, o qnc he moderno, e vem depois: e no mes
lllO Illundo, e parte delle, em que estamos, lemos o exemplo;
pois a esta só quarta parte, que hc a America, chamaõ os Au-

(d) Velera, et scripla a1iis ]larala jnqlli~itio, sef! onerosa collalio; in
tacta, ri nOl'a graycs on','mre, Icyis gratia. l'lin. Jib. Ii. Epist. 8••
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thores, como se disse, Novo Munclo, por se descatrir muito
depois das tres primeiras, que craõ o ~lulldo antigo, ou primei
ro Mundo; e por isso, com uma naturalidade muHo proprla,
vem tamtem " este nosso Orbe O nome de Novo; e por tratar
dos Frades Menores, lia de ser Serafico, como "quelle outro; c
por sei' da Provincia do Brasil, se deve denominar, ou distin
guir, com o ;Hlllilamenlo de Brasilico, E com todas estas ra
zoens, bem se conforma com esta Oura o tilulo qne lhe damos,
c que naõ poderá haver sobre elle parecer algum encontrado,
que naõ degenére para huma critica impertinente, e mais mor
daz, do que judicios",

Tambem esta julgamos naõ póde ter lugar sobre a fraze, es
tyl0, methodo, e ordem, que seguimos: 11 ordem, e methodo
ha de ser conforme a carreira dos anuas, e fundaçoens dos
Conventos, pela mesma, com que prccederaõ huns aos oulros,
e na discripçaõ de cada hum, ahi lhe ajunlaremos tudo o que
lhe pertencei', como Gasos succedidos, Religiosos, que. nelles
floreceraõ em virludes, e·ahi estaõ sepultados, por naõ fazer
mos repetiçoens, ainda que pelo decurso do tempo aconleces
sem <JS taes cousas muilo depois: e seguimos nisto aos Chl'o
nistas antigos, e especialmente a alguns modernos de melhol'
nota; e esle methodo, e fórma~uar'daremos até a fundaçaõ do
ullimo Convento, fazendo muito por ordenar tudo conforme a
occurrencia dos tempos em cada huma das Casas; e con·
cluida a narraljaõ jla ultima, continuaremos, ou os que se nos
seguirem, e o quizerem assim a Chronologia dos annos, de tudo·
aquillo, que em comlDum perlencer á mesma Provincia,

A fraze, e estylo, pelo qur. se deixa ver, parece claro, e cor
)'ente, e sem alTectaçaõ natural, atteudcndo a que escrevemos·
Historia, e naõ Pauegyrico; e por isso, correndo para o mais
COmll1Ulll, e perceptivel, fugimos de palavras exquisitas, termo!>
peregrinos, e oraçoens fraze'adas, buscando as mais pmprias, e
naluraes voze!>, e com que melllor se explique, e entenda huma
Hisloria, que ha de servil' para todos; porque assim, nem os
menos sabios a deixem de perceber por 111l1Y elevada, c cu!la~

e nem os mais ente.nllidos a desgostem por muilo humilde, e
rasteira,

Soure a cilacaõ de Authores, naõ duvidamos ser nOlados ue
o fazermos muito poucas vezes; mas será por aquelles, que naõ
advertirem, e!>crevemos a Hisloria primitiva de hum<l Provincia,
cla qual se naõ escreveo athégora por aulhor algum, e só no!>
aproveitamos para ella, das noticias da mesma Pro vinci a, e nem
estas as achamos em livros, ou quac\ernos, onlenados com
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titulos, capitulos, c numeras, e só em alguns papeis, e assenlos
avulsos, e por Isso muitas vezes, ou quasl sempre, os naõ apon
tamos á margem.

Na descripçaõ das CapiLanias, e suas fundaçoensl quanllo he
necessario, e ha lIuvldn, npontamos os AULhores, e quando nes
Les nnõ achamos o anno, em que aconLeceraõ algumas dellas,
e outros varias snccessos no Laveis, fazemos muito para o as
signar conforme as occulTencias do tempo. apontando os prin
cipios, e motivos para o fazermos assim; como especialmente
se póde ver em a ida de Diogo Al\'ares Caramurú da nahia a
França, que por nenhum principio pollia ser no reynado de
Henrique de Val6is, e CaLhariua de Medieis, conforme o escre·
vem todos j apontando em ouLros muitos o cerLo, como certo,
e o duvidoso, como tal.

Outra censura mais, e talvez causa das muitas, que poderáõ
cahir sobre esta escrita, he o pouco tempo, que tomnmos para
ella, porque, se o quizerlllos reduzir a annos, naõ se poderaõ
contar por muitos, pois ainda agora, que a completamos, naõ
chegaõ a dous j sendo nós aproprio amanuensc, e escrevendo
da nossa.letra dous volumes deste theor, álcm de outros muitos
traslados, como em similhante especie he preciso: c fazemos
esta repeliçaõ, naõ para credito, ou inculca de alguma capa
cidade, e só do nosso trabalho, e principalmente para que pos
saõ merecer melhor desculpa os erros, ou descuidos, que a
pcrspicacia dos discretos, e apurados Leitores lhe puder des
courlr, e que com chal'ilatil'a, e fraternal advertencla emenda
remos para o diante.
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I\EAl\IGULO

AO NOVO ORBE 8ERAFICO,

BRASILIGO.

lN.
~~SSIM como, o que penende entrar a primeira vez
-em alguma Cidade, ou outra qualquer pane do mundo.>
aonde nuuea foy, ou atravessar algum caminho, pelo
qual ainda não passou, para ir mais advertido das suas
crratas.> e melhor pratico dos costumes do Paiz, procura
levar guia experiente, Oll tornar falia anticipada ; assim
agora, para que, os que quizerern entrar a uiscorrer por
este novo Orbe, nào tropecem, ou por ignorantes, ou
como inadvertidos, em algum lrôpo, expressão, ou outra
qualquer passagem, que lhes possa senil' de pedl':l de
escandalo-, pal'u formar contra eUe alguma critica, ou
ao lllenos queixa, lhe pomos aos olhos este tlesvio, para
o declinar de todo o tropeço, e embaraço; e por isso
com proprietlade lhe chamamos Prcmnbulo, que quel'
dizer em boa fraze, o Passador, ou Gu~'a, que vay diaute
descobrindo, daudo passos, mo::.traudo o caminho, fa
zendo explicaçoens, e notas a quem o segue; porque
para discorrer com acel'lo por uum novo Orbe, ou
Mundo novo, saõ necessarias primeiro certas en tradas,
e passeyos, que he o que em todo o seu sentido signi
fica a palavra latina, ou o verbo Pn(]lt171bu!o.

JAnOATAAI. "OL. I. 1
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2: Compõem-se toda a rCUollt Jza deste novo Orbe de
duas partes principncs, que lhe dnõ todo o sei', e adór
nnõ todo o seu granrle corpo, qne vem a ser, os dous
cspeciaes distinctivos ele Se7'a(ico~ c Btasilico ; e nestes
conrrsponc1em tambem dous descobrimentos seus, como
objeclos principaes de toda (sta LJisloria, hum temporal,
oulro espiritual. Pelo espirilnal he todo Serafico, em
qnanto dizemos, foy descoberto pelos Frades Menores,
filhos do Serafico Patl'iarcha, como melhor explica
remos no livro Ante-primeiro a toda a historia, que a
cl1es perlcnce nesle novo Orbe. Pelo temporal he
BrasiUco todo, e isto he o que agora vay a mostrar este
P1'eambi!lo~ e assim entra elle ja como guia particlllar~

e certo demonstrador, a fazer as suas Digressões, ou
Pass((gens de humas a ontras parles do novo Orbe, e
em cada hnll1a dellas snas pansas, 011 Eslancias~ ex
pondo, (leclal'ando, e explic:lndo nellas tndo o que for
neccssario para que o novo Caminhante, ou curioso
Pnsseador, que pOl' elle quizer enlrar, ou applícar-se
á sna leitUl'a, possa entender lutio o que for necessario
para o scu perfeito conhecimento; como, e por qnem
'foy descoberto, sua elitensaõ, principaes Rios, e pórtos,
alturas da sna siluaçaõ, primeiros Irlbitadol'es Genti
licos, flHll]açaõ das Sllas Capitanias, Cidades, Villas, e
Povo<lçoens, e em especial, tndo aqnillo, que nesta his
toria haja ue ser preciso locar, para asna pel'feita in
ttlligcllcia.



DIGRESSA~l I.
Passaõ do Rerno para a Jndia Náos de Portugurzes, descobrem por der

rota a Cósta do llrasil, tomaõ porlo llella, e do mais que alli úbraraõ
até proseguirem outra I'ez "iogam.

1I1oslra como partindo de Lisboa htl1na Esquadra de Núos para a India,
toraõ descobrir a Cósta do Brasil.

3. Detel'minado O venturoso Rcy D. Manoel, de
digua memoria~ em proseguir a conquista da lodia, que
no anno dc 1á97 com relices principias havia conse
guido o famoso, c sempre celebrado Vasco da Gama,
neste de 1500 mandava para ella com hUllla armada
de trcze Náos, a Pedro Alvares Cabrlll por Capitaõ. E
como deviaõ de ser á medida dos de Deos, os dcsejos
desLe piedoso Uey, na dilataçaõ das suas Conquistas,
quiz completá-los o Senhor, com o descobrimento de
ontra, quc pelo Lempo adiante seria sem duvida muito
mayol'. E pOl'q ue entendesse aquelle Monarcha, que
cra esta dadiva toda da sna liberat e OmnipoLente II'Jaô,
qlliz tambcm que a ficasse devcndo naõ ao commllm
desvélo dos homens, lllas só ao destino particular do
Ceo. Porquc, sahindo do POI'Lo de Lisboa em nove dc
l\larço dcste anno, arrebaLados das furias dos ventos,
e impellidos de asperas tormentas, pcrdida a carreira
da Iudia, vieraõ a dar elD viote quatro de AbrjJ~ sc
gunda oitava da Pascoa, em !Jum continente, que esti
mado primeiro por Ilha, e depois por terra firme,
nunca d'alltes vista, ncm agora conhecida, ao longo da
qual~ depois de varias consultas~ c opi[)iões~ tendo cor
l'ido por alguns dias a sua Cósta, que hiaô vendo com
sohrada admiraçaõ, deraõ fundo em hum lagardella,.
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'lHC pelo achar com a c:lpaciJade sufficienle para neno
:mchorar, c por se verem livres alli dos passados peri
gos, lhe der:lõ o nome de POTlo SeguTo.

á. Aqui, como quem se via já seguro neste parlo,
saltaraõ em terra alegres, e com. duplicados motivos
para bum grande contentamcnto, e goslo; porque pi
zavaõ hum Paiz ignóto, como senlJorcs, c scm obstaculo
dc scns n:lturaes, qne naõ rcpugnantes, e com moslras
de agrado, ou por cstupidos com a novidade, ou como
inermes para a dcfeza, e resistcllcia, recebiaõ agora lJu
manos, como a hospedes, nquel1ns mesmas Gentes, que
os haviaõ conquistar depois como inimigos, e despojar
como tYl'annos, a lIuns da liberdade, a muitos das vidas,
e a todos da inveterada posse, que t)or lantas centelHlS
de annos lhes tinha dado o Cco de huma Rcgiaõ, que
conlleci<lõ por Patria, e havião por sua. Para darem 01'1

novos hospedcs a Deos as gra~as por bcneficios taõ no
eorios, disse logo Missa hum dos Ileligiosos Menores, c
prégou o P. FI'. Henrique seu Prelado.. assistindo a cstes
sagrados actos muitos daquelles Gentios, aindaque ad
mirados, alcgrcs.. e sem temor. Mostron-se Deos nesta..
como cm todas ns grandes obras da sua Providencia,
sempre admiravel; porquc aqnellcs Barbaras ajoelhavaõ,
batiaõ DOS peitos, e faziaõ todas as mais acçõc& devotas,
e Cbristãas, que viaõ aos Catholicos.. como se tiveraõ
clara nOlicin, e conhecimento certo daquelles sagrados
Mysterios, a que se humilhavafl, e como se percebessem
ser a palavra, que lllny rendidos ouviaõ, daquella supe
rior Divindade, que de nada 05 havia creado, acçoens
todas para os nossos de grande consolo, e de que tira vaõ
nqllellcs Religiosos hllma firme confiança do grande
frncto, que peio tempo adiante se poderia colhcl' ncsta
inculta scara, pclos Operarias do Evangelho, qnanclo,
entrassem á ::.ua cultura ..
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Do mais que obraraõ os novos Descobridores, até continuar a Jliartem
da India.

5. Passada esta primeira ACç':lõ de graças, logo a tres
de lVIayo, dia ela Invençaõ da Santa Cruz, depois de
hcnzcr o Padl'e Fl'. Henrique huma muy formosa, qne
fabricaraõ de madeira, se ordenon huma devota pro
cissaõ desde a praya até ao mais alto de hum pequeno
monte, que alli se levantava, no qual, sendo levada sobre
os hombros daquelles Religiosos, e ue algumas pessoas
das principaes, foy arvorado este sagrado Estandarte das
nossas victorias em a terra novamenle descoberta,'a
que o Geucral Religiosamcnte agràdecido, e em reve
rencia deste fausto dia, dro o titnlo de Provincia de
Santa Cnlz, que a indiscreta politica dos homens, ou
a sua imprudente nmbiçaõ mudou depois em o de Pro
vincia do Brasil, mostrando sem o querer, que fazia
mais estimaçaõ do valor destes páos vermelhos, de que
dependem os seus lucros temporaes, do quc do inesti
mavel preço daquelle 1Hlgrado Madeiro, donde com outra
melhor côr, c sem comparaçaõ alguma, pcndeo todo o
nosso espiritual remedio l Ao pé desta consagrada Ar
vore levantaraõ Altar, cclebraraõ Missa, e uouve Sermaõ
com grande jnbilo dos Catholicos, e alegria dos Gentios,
que a seu modo, c com suas musicas desentoadas, e
J'usticos instrumentos ajlldavaõ a celebrar estes pri
meiros annllncios do Santo Evangelho, c Altissimos
Mysterios da Santa Fé na sua terra. Com esla acçaõ
Catbolica, que por bora a 111tirna, tomou para o Monar
cha Portugllcz Pedro Alvares Cabral a posse da vasta
Ilegiaõ do Brasil, que começando em hum gráo Austral
no llio das Amazonas, Oll Graõ Pará, acaba no da
Prata, em mais de trinta c cinco para o Pólo Antarüc(),~

com quasi mil e oitocentas legoas pelas CosIas llll"II:L-
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timas, posto que pelos Sertões sem limile certo. Hl1m
mez se deteve Pedro Alvares nestas operações; e ha
vendo despachado para o Reyno a Gaspar de Lemos em
sua Náo a dar parte a EIRey do novo descobrimento, e
deixando em terra dons Degradados para serem ins
truidos em a lingua dos natllraes, continuou para a
Intlia a sua viagem com os varios successos, que relataõ
os seus Escl'i iltores.

6. Participadas ao memol'avel Rei D. M.anoel as no
ticias certas deste novo descobri mento, e recebiJas pelo
piedoso M.onarcba com aquelle alvoroço de cspirilo, que
encobria o seu dilatado coração com o augwento das
novas conquistas, mandou (quando teve occasiaõ dizem
llUus, e outros dizem o mais breve que pode) a esta do
Brasil bum cosmographo Floreutino, chnmado Americo
Vespucio, homem sciente, e praLico, a reconhecer, e
demarcar os portos, e Costas desla parte do novo
Mundo.. que do seu nome tomou todo elle o de AmB1'íca,
e com mais dita do que fundamento; porque a gloria de
Descobridor primeiro da Hegiaõ de SanLa Cl'UZ, que
chamaraõ depois Brasil, a cOllcedeo o Ceo a Pedro Al
vares Cabral, como a Colon a da oUil'a parte; vindo
estes a perder por naturaes, o que adquirio aquelle
por estrangeiro: achaque falai, e que só se péga aos
Portugllezes, desestimarem o proprlo, por avaliar o pe
regrino.

7. Voltou o Florentino para o Ueyno, feitas, como lhe
ordenava o Principe, todas as diligcncias, e accrescen
tando ao que primeiro annunciou o Cabrál 110VOS, mas
bem fundados encarecimentos, e largas esperallças da
terra descoberta, da sua grande exlensaô, (ln fertilidade
que mostrava, das varias producçoens, que continha, e
dos 1UCl'OS e ava IIÇOS qne promellia. Com estas boas infor
maçoens repetia o mcsmo Monarcln segundos explora
dores, e [oraôestes: Gonçallo Coell.lo, e outrosCapitaens
mais em hUl11a ESCluaclra de seis Náos, que dilatando-se
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alguns tempos pO\' estas Costas, descobria varios Portos,
Rios, e Ellscada~ .. sahio a terra, pôs balizas, meteo
marcos com as armas do Beyno, tomando ,por elle a
posse, cOllllllunicando com o Gentio. c tirando deste·
aquel1as informaçoens, que para o elIeito lhe eraõ ne
cessarias, e na melhor fórma que da sua rudeza se po
diaõ colher. O que tudo feito, voltou ao Beyno.. onde
foy recebido pelo Bey D. JO()Õ 111, que ja neste tempo
sustentava a Corôa, por ter fallecido o saudoso Monarcha
D. Manoel.

ESTAN(;JJA. .III.

lI-Iostra a razaõ, ou sentido, cem que se di:: 110 titulo (ora' descoberto este

novo Orbe, culti'vado, e estabelecido por ReligiosoS 11'lenores, e a influxos
da soberana luz do glol'ioso Portuguez Santo Antonio.

8. Por quanto se dein escrito no iitnlo, ou frontis
picio deste novo Orbe, fora elle descoberto, cultivado,
e estabelecido por Religiosos Menores, e a inlfuxos da
mystica luz de Santo Antonio, e na Estancia passada
assentamos este descobrimento; parece justo, depois
de vermos este por Pedro Alval"es Cabral, expliquemos
agora o COlllO se póde entender, foy, ou possa ser este
mcsmo descobrfl1lcnto aLLribuido ao nosso Portugnez
Snnto Antonio, e seus Olhos os Frades Menol'es. Em
qnnto a mim, bem me parece escllzada esta Estancia;
pOl'f{lIC qne discul'sO será taõ inadvertido, qlle deixe de
perceber se nnô I~llla alli do descobrimento material
Oll polilico da Provincia, e Estado do Brasil .. mas sim,
c só do espiritunl, ou myslico pertencente aos frudes
l\1enores de Sanw Antonio, a infill1>OS do qual, no mes
mo scnti<10, se attribne devotamente serem seus Olhos, e
especialmente sens, por serem da Provincia do m,esmo
Santo CID Portugal, os que vieraõ fundar esta do Brasil,
c cultivá-la com a slla doutrina, e exemplo, mas ainda
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serem elles os que no seu primeiro descobrimento Se
acharaõ... seodo assim, cntre todas as Ordens de Reli
giosos, os primeiros, que naõ só descobriraõ, c pizaraõ
a terra do Brasil, e novo Mundo; UJas lambem os que
a saotificaraõ, primeiro que todos, com o tremendo Sa
crificio do Allar; elles os primeiros, que selllearaõ nella,
e plantarOlõ a semente da Prégi.lçaõ E\'angelica, os pri
meiros, queedificaraõ nella Templos para Deos; e os
primeiros, que a regaraõ com o seu sangue, como mais
largamente em sen lugar se dirá. E suppOSlO que ain
da llaquelle tempo naõ estava a Provincia de Saolo An
tonio de Reformados em Portugal, de que sallio esta do
Brasil, separada da Observancia, naõ embaraça isto
dizer-se qae a inl1uxos da soberana luz de Antonio fi
zeraõ seus fHhos este espiritual descobrimento, e obra
raõ o mais; porque para congruencia do dito basta fos
sGm os Religiosos Menores da Provincia de Portugal
Observante, da qual havia descender por linha recta
csta do Brasil, e ser Santo Ahtonio Alumno della; aos
quaes coubesse a sorte deste ministerio, para pouermos
allribuil' á sua reverberante luz este influxo, como a
Astro .superiormellte destinauo para Presidente do Es
tado dos Menores neste novo Orbe, que por todos estes
titulos lhe toca, com toda a propl~edade, o de ser des
coberto, cultivado, e estabelecido pelos particulares
influxos desta brilhanle luz. No livro Ante-primeiro
exporemos o mais, que por parle desta Primazia, e nes
te novo Orbe toca aos Religiosos Menores... e U cada llUlllU

das suas Familias.



DIGfi ESSA~t II.
Discorre pelas varias naçoens de Gentios, que hnbitavaü as Cóslas do llra"il,

desde o Graõ Pará até o nio da Prata. districto de cada huma dellas, scus
nomes, costumes, e Gcntilidades mais nOlaveis.

ES'.I'ANUIA I.

Dos chamados TaplIyas, e limites da slIa habitaçaõ pela Cósta.

9. Foy esta gente em commum, e sem fazermos ainda
l1islinçaõ de hUl11as a ontras naçoens, aquellc Povo, a
qllem na repal'tlçaõ do mun~lo deo o Crendor deIle a
inveterada, se bem desconhecida, posse de hllma das
suas partes, que se naõ ue a mayol' das outras juntas~

excede na grandeza a cada huma dellas de per si, taõ
occulta á especulaçaõ mais viva, que sabendo-se traZel'
a sua origem do pl'Ímeiro homem, ainda naõ alcança
raõ os mesmos homens os principios certos, de-que se
originaraõ neHa tantas, e taõ estranhas diíferenças de
toda a mais gente, que no mesmo Mundo se conhece;
de qlle Tribu descendem, quando, e como passaraõ da
quelle antigo para este novo Mundo; como, sendo hUIll

só Povo, se mulliplicou em naçoens taõ diversas, e com
tanta variedade de lingllas ; seus costumes, e Genlilida
des, huns em exlremo cl'l1eis, outros mais huulanos..
nns sempre barbaros todos, e salvagens, inimigos fero
zes huns dos outros.. e tanto mais visinhos, quanto mais
contrarias, e sem passarmos ás oulras parles da Ame
rica laõ dilatadas, só nas Costas maritimas do Brasil,
por donde nos tóca discorrer, veremos llllma breve,
mas cerla demonstraçaõ do que fica dilo.

1.0. Começando a correr a Cósla, desde o Craõ Pará
desta parte, pelo Marallhaõ, Rio Grande filé o de Jago
êlribe, totIas estas Cóstas, que contêm algumas du-

.JADO,\TAAI. VOL, I. 2
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zCllias lcguas, margens dos seus nios, e pelo Sertoens
dentro eraõ héiuitadas de innulIleraveis naçoens de Gen
tios chamados geralmente Tapl1Y'ls, mas tantas, e taõ
diversas em uomes, e linguagens taõ di alceis de enten
der, como para se numerarem, e I!aõ fazem ao nosso
intento; e só para comprovaçaõ do que himos dizendo,
que era chamado este [{ia Grande, ue que aqui fallamos,
o Rio dos Tllpuyas, tanto pela 1l11l1tidaõ aeHes, que o
hauitavaõ, como por dilTerença de outro Rio, que tam
bem c\)amaõ Grande, o qnal se vem metter no de Ja
guariuejunlo á sua barra, e era este o cxtrc"lo, ou de
mnrcaçaõ, onde acabava o terreno, ou Cóstas, qne ha
bitnvaõ estes Tapllyas, illnumeraveis pelas ditas Cóstas,
e immcnsos pelos interiol'es dos Sertocns, e soure tudo
pelas ribeiras do chamado Rio Gl'ande dos TapuYas.

H. Este vocablllo Tapuya, como advertem os curio
sos indagadores desta ling'ua, naõ he nome propriamente
de naçaõ" mas dizem he só de di[erença, e val tanto
como dizer, Conl]'{t1'i(J; porque era o mesmo ver ou
tra qnalquer naçaõ hum destes TaplIyas, que vel' hum
inimigo declarado por nome, e arrecto. Porque como a
naçaõ dos Tapayas era gente atl'aiçoada, e tragadora,
que igualmente andavn ti caça da gente, e das féras,
para pasto da gula" c a todas as mais tinha feito muitos
dalllnos, c graves insultos" por isso era lida de todas
as ma~s por inimiga, e con~r:ll'ia. Tinha esta muito mais
copia de gente, que algumas das outras naçoens" e mui
tos cuidaõ, que mais ainda que todas as outras juntas,
e que comprellendia debaixo deEte nome Tnpuya perto
de hum cellto de línguas differentes, e por conseguinte
fllltras taBtas especies deJles. E por isso, naõ só esla
Costa" que deixamos demarcada desde o Maranhaõ até o
llio Grande, que entra no de Jagoaribe, e os seus Ser
loens, era hahitada destes Tnpuyas" tambem o el'aõ
todos os mais interiores da terra até o Hio da Prata"
para o qual, como depois diremos, clJegavaõ li habitar



l!lIma grande distancia daqllellas Costns Il1nl'ilhl1ns;
porque assim como saõ naçoens mais fcrozes~ foraõ Lam
bem mais a[eiçondas ás entranhas das brenhns, e centro
dos Serloens; e ordinariamente quasi todas ellas entre
si mesmas em contÍnHas gllerras~ tirando, só por fmeto
destas~ satisfazer o seu mais que brutal appelite~ de se
comerem llns aos outros. Assim destes~ camadas mais,
naõ ex.pomos os seus costullles~ e Gelltilidades~ tanto
pai' naõ pertencerem ao nosso intcnto, como pOf serem
ja hoje sabidas por tod06~ e só o faremos de alguilla par
ticular menos conhecida, ou mais extravagante.

12. Supposto damos nesta Eslancia, o primeiro lugar
á naçaõ dos Tapuyas~ isto se deve entender, em razaõ
de começarmos a COI'I'er a Cósta do Brasil do Nortc para
o Sul, e darmos principio por aquella parte, que elles
occupavaõ, e por isso lhes coube o primeiro lugar, naõ
porque eIles o tivessem entre as mais naçoens. Para
intelligencia do que pomos aqui a sua divizaõ~ com a
preeminencia, que logravaõ entre si l\Uns aos outros.
Tuelo o qt;e era gente do Brasil, dividia a melhor opi
niaõ em duas partes, em Gentio bravo, e em Indios
mansos. Mansos charnavaõ a todos nquelles, que com
algum moela de Republica ( ainda que lasca) eraõ mais
trataveis, e se domel?licavaõ melhor: Bravos~ pelo con
trario, eràõ aqllelles~ que viviaõ sem moela algum de
Republica, illtl'atavcis, c que com dillculdade se dei
xavaõ instruil'~ e domesticar. A este genero se redu
ziaõ todos os que deixamos dito se chamavaõ Tapuyas,
e se dividinõ na multidaõ de especies, que ficaõ referi
das. Do genel'o dos mansos se fazia tambem alguma di
vizaõ em suas especies, e vinhaõ a sei' em todn~ aqueIlas
naçoens, que l'alIavaõ a mesma lingua commúa, como
eraõ Tobay<:rás, Tupynambaz, Tupynamquiz, Potygoa
rés, Tamoyos~ Carijós, e outros quaesquer da propria
linguagem. E esta (.lirrerença de nomes, que tinbaõ, as
toml\vaõ e]Jcs.. ou do lugar que escolhiaõ para babila-
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rem, 011 do primeiro, e principal, em fluem começou
a sua divi:mõ. Costume antigo dos primeiros Povoa
flores de todas as Provincias do mundo, como de Roma,
ou ROlllUlo os Romanos, de Luso os Lusitanos, de Agál'
os Agarenos, de rsrélel os Israelitas; e aSf,im tambcm
entre estes Iudios.. de hum Principal chamado Tupy,
que dizem ser de qnem procede a gente toda... ou a
mayor parte delles, com o addilamento dos lugares... e
outras circunstancias occurrentes, humas'naçoens to
maraõ os nomes de Tupynambáz, outras de Tupynalll
(juíz. De Puty, outro Principal, os Putygoal'és, e assim
outros muitos por todas estas Cóstns do Brasil, corno
iremos vendo em suas particulares Estancias.

Da napaõ de IntUas chamada Putygoa1',

13. Deste Rio Grande.. que dissemos entl'ava no de
Jagoaribe junto á sua barra, que era o termo dos Ta
puyas, até o Rio àa Paraiôa para a parte, ou Ribeira,
que lhe fica ao Norte... por distancia de perto de ccrn
legoas de Cósta ... habitava ontra naçaõ chamada Puty-·
goar, dos que dissemos entravaõ na serie dos que se
chamaõ Indios, e Daõ Tapuyas. Eraõ estes Pntygoarés
tidos entre si por huma das prilTcipaes naçoens desta
Cósta, c se fizeraõ nclla estimar, c temer por GuerrC'i
ros, c pelas armas dos seus, quc por largos anilas mo
"\'eraõ contra os Tobayaras, e pelos quaes dizem tivel'aõ
cncontros dignos de historia, até os fazerem deixar
muitas daquellas Cóstas. Eraõ tambem grandemente
cOlltrarias dos vizinhos Cayetés, das pártes de Pernam
huco, e os fizeraõ pelo tempo adiante deixar as Cóstas,
e ribeiras da Paraiba até Tamaracá. Tambem tinha
este Gentio continuadas guerras com os Tapuyas da
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parte de JlIgoaribe, com qnem confinavaõ para o Norte,
aindaque com estes algumas vezes faziaõ pazes, para se
despicat:em com os outros Tapuyas do interior do Scr
taõ, que quando os lIpanhllvaõ em guerras com os sens
fronteiros, os accommettiaõ pejas coslas~ e atraiçoada
mente. Era costume destes Putygoarés naõ perdoar li

nenhum dos contrarias, que apanhavaõ vivo; porque
os matavaõ, e comiaõ logo: e este era o motivo, ou in
teresse mayor, que obrigava COLllmUlIimente a toda esta
Gentilidade do Brasil, ou a mayor parte delta, a anda
rem em continuas guerras entre si~ para se comerem
Imns aos outros; porque entre todos os manjares naõ
havia para estes brutos outra iguaria de mayor gosto.
Huma posta de carne humana viuha a ser para elles
( diz hum seu Escritor) o fabuloso nectar dos Deoses.
Com este criavaõ os meninos mais regalados, com este
alimentavaõ os fracos, e os enfermos mais enfastiados.
Em confirmaçaõ do dito, trasladarey aqui o qne es
creve o mesmo Author. CIJegára ceno Missionario da
Sagrada Cnmpanhia a huma sua Aldea dos Sertões.. e
nella achou a hUll'la India ja muy vellJa, e no ultimo da
vida. AppHcou-lhe primeiro toda a medicina da alma,
c vendo-a ja bem disposta espiritualmente, e a grande
fraqueza em que estava~ e o súmo fastio, que mostrava,
querendo-lhe applic:ll' t:ll11bem algum alento para o
corpo.. lhe disse: (fallando-lhe ao modo da terra) mi
nha A.vó, ( assim chamaõ ás que saõ mny velhas) se eu
vos dera agora hum bocado de açucar, ou algum outro
con farto lá das nossas partes dà mar, nuõ o comerias?
Respoildeo-Ihe a vellla, e a que ja julgava o Padre bem
disposta para morrer: Ay meu Neto, nenhuma cansa da
vida desejo, tudo me aborrece ja, só huma cousa me
poderia tirar agora este fastio. Se eu tivera agora huma
muõziu!Ja de hum Rapaz Tapuya, de pouca idade, e
tenrinlJa, e lhe chupara aquelles ossinhos, entaõ me pa
rece tomára algum alento: perem eu, coitada demi'm~
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ja naõ tenho quem me vá [recuar hum destes! Parece
está assaz explicado o appetite desta Gente para a co
mida da carne humana. Esta era a principal cansa para
as suas continuadas guerras. A outra vinha a ser sobre
qnem bavia occnpar as margens, e beiradas dos Rios
mais ferteis de peix.es, e caças, que estes el'aõ todos os
bens, e haveres, a que aspiravaõ, e nisto era muy extre
moso este Gentio Potygnar; porque naõ contente com
o seu terreno do Rio de Jagoaribe até a Paraiba, pas
sou deste para o Sul, e parle ele Pernambuco, lançando
destas Costas, e terreno aos TobaY:1I'ás, que uinda oc
cupavaõ algumas partes del\as, e aos Cayetés... qne eraõ
os que domillavaõ as mais, chegando a fazerem-se Se
nhores do districtg de Goyana, Tamaracá, e parte do
de Pernambuco, e Olinda, c nisto mostrava ser guer
reiro... atrevido, e alnbicioso. E bem o e~perimenlaJ'aõ

os nossos POJ'tugnezes, primeiros Povoadores das Ca
pitanias de Pernambuco, Tamaracá, Paraiba, e Rio
Grande, nas repetidas guerras, e estra~os, que lhes fi
zeraõ, e Cflusaraõ nellas este Gentio, Daõ tanto por si,
corno pela industria, e ajucl::\ dos Francezes, com os
quaes CODservaraõ por muitos annos boa amizade, e
uniaõ, c só a vieraõ a fazer com os nossos, quando de
todo se lançaraõ os Francezes daquellas Costas, e pór
tos, vendo-se destituidos da sua ajuda, e á imitaçaõ dos
Tobayarás, que fOl·aõ em toda a parle os primeiros,
como entre elles os principaes, qne com os nossos se
congraciaraõ, e DOS ajudaraõ contra os mais, e princi
palmente contra estes Putygoarés, dos quaes por snas
antigas razoens de Estado eraõ os Tol>ayal'ás ueclarados
Inimigos.

1ft.. Por estes Putygoarés, [óra dos encontros de
guerra, e á falsa fé, foraõ mortos, c comidos lIluiLos
Portugllezes. Pai' elles o foraõ alguns da companhia
dos fi lhos de Joaõ de Barros, que depois de perdidos
nos baixos do Maranbaõ, c vindo correndo a Costa,
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quando vollavaõ pal'a o Reyno, mandando alguns ho
mens a terra, onde tinhaõ porto, no Rio cbamado Ba u

pique em 5. gráos de altura, antes de chegar ao da Pa
raiba, foraõ morLos, e comidos por este Gentio, induzi
dos para isso pelos I' rancezes. Tambern por elles foraõ
mortas para o mesmo fim mniLas pessoas de Pernam
buco, Tamaracá, e da Paraiba algumas mulheres, e
meninos, que desta Cidade se reLiravaõ com Francis\.;
Castrcjaõ.. o qual, desamparada a fortaleza da dita Pa
raíba, se acolhia á de Tamaracú.. sendo aquella Capi
tanja muitas vezes desLruída por este GenLio.. e Fran
c('zes seus confederados. E outra muita gente de láos
Portllgllezas, e Castelhanas.. que por aquellas Costas
faziaõ naurragios, e quando lhes parecia que os mares
com algnrna hnmanidade os lançava vivos ássua' prayas,
achavaõ a sepnlLura no venLre deslJUmano deste GellLio.
Entre estes -acllou Diogo Paes, homem de Pernambuco,
e grande lingua delles, a certo Castelhano.. com o bei
ços furados, e mais costumes barbaras do Genti.o, o
qual homem havia muiLos anuos vivia com elles nas ri
beiras de outro Rio Grande JUDto ao Cabo de S. Roq e
na Costa da Paraiba, e dam se embarcou e te Ca te
lhano com os Francezes para lhes servil' de lincrna, com
os mais Intlios nos seus resgates, e cõmercios. Era este
Gentio de meya estatura, grandes lavradores dos seus
manlimentos.. de que eslavaõ sempre bem providos:
fallava a língua geral da Costa, que era a mesm~, qne
ja dissemos dos Tobayal'ás, Tupynambús, e outros, com
as mesmas Gentilidades COIl1UHl.aS ti lodos.
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ESTANUlA.. III.

Do Gentio Cave/é.

i5. Da Paraiba até o Rio de S. fl'ancisco por Costa
de mais de cem legoas habitava o Gentio chamado Ca
yeté. Era este mllY inclinado a guerras, e assim as trazia
continuamente com os Putygoarés da parle da Paraiba,
que, como dissemos, pelos tempos os foraõ lançando
daqllellas ribeiras para as de Pernambuco, como tam
bem as traziaõ com os Tllpyuambás da outra parle do
Rio de S. Francisco para a Bal1ia. Para passarem estes
aquelle Rio, que he bum dos mayores do Brasil, e irem
da outra parte a fazer suas cn tradas pelas terras dos
Tupynambás. llsavaõ de embarcaçoens, que faziaõ de
certas palbas compridas, a modo de Tabuás, a que
ainda chamaõ todos Piripíri, e fazem dellas. os morado·
res daquellas partes esteiras, e enxergoens para as ca
mas. Estas depois de bem seccas ao SGl, ajllntavaõ em
molhos, dentro dos quaes metiaõ varapáos do compri
mento que lhes era necessario, e atad05 em roda destes
muito bem aquelles molhos, com cypós, a que chamaõ
Tymbós, brandos, e fortes, e assim unidos huns molhos
com outros, [ormavaõ huma larga esteira, seguras, e
ligadas com outras travessas de páos á maneira das
que hoje chamaõ Jangadas, e com aquellns embarca
çoens assim. atravessavaõ o Rio, e hiaõ dar os seus as
suILos aos Tupynambás da outra parte. E chegava a
tanto o seu atrevimento, que algumas vezes nestas
mesmas embarcaçoens [oraõ cõmetter estes, e outros
insultos pelas Costas do mar' até junto á Bahia, que
saõ mais de cincoenta legoas. Pelo Sertaõ confiuavaõ
estes Cayetés com os Tapuyas, com os quaes tambem
faziaõ guerras, e toda a presa que tomavaõ a comiaõ
estes alarves, que neste costume, ou Gentilidade brutal
excediaõ a todas as mais nações. Era Gentio eHe muy
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guerreiro, llláS llluito mais fals'O, c atrniçoatlu CfUD ou
tro ~lgum, sem palavra, nem lealdade, e fizeraõ nft
queijes primeiros tempos grandes males aos Portuglle
zes~ e particularmente a Duarte Coelho na fuudaçaõ da
slla Capitania de Pernambuco, e lhes naõ escnpava
Portuguez, que colhessem ás mãos, que o naõ comes
sem. Assim o fizeraõ a muitos de algumas embarca
çoens, qlle por aquellas Costas se percliaõ. Assim ao
primeiro Bispo do Brasil D. Pedro Fernnudes Sardinlw.
ao Procurador da Fazentl;l dei Rey da Bahia.; a dOlls
Conegos daquellll Sé~ a duns mulheres graves, e casa
das, meninos, e outra muita gente, que passavaõ de
cem pessoas, e faziaõ viagem da Bahia para o Reyno~ e
fornõ ter n::lufragio a c1ezcseis ,àe Junho do anno de
1.556 na enseada cios Francezes, e baixos de D. Fran
cisco, entre o Rio Cllruruig, nomea(lo assim pelo Gen
tio, ou pelos nossos, Cururipe ao Sul, e ao Norte o de
S. Francisco. He constante pelos cjue passaõ pOI' aquel
las partes~ e vem qne naõ brotára de entaõ para cá
mais arvore, OH planta alguma aquelle lugar, que cra
bum meyo alto, que allise levantava~ COlllO tambem ale
o pl'esente, por serem nelle ás mãos de Barbaras sacri
ficadas tantas almas com o Santo Prelado, e por esta
razaõ se ficou chamando o Monte do Bispo. Aeste bom
Pastor comcraõ como lobos carniceiros estas su.as ove
lhas, em todo o sentido famintas.. e a todos os ({ue com
clle hiaO, depois de os receberem nas prayas eom mostrils
de sentimento, e agazalharem lJas suas cl10upnnas C01H

sinaes de compaixaõ, e guiando-os pelo caminho, que
haviaõ de seguil', 'lté as margens do outro Rio, que lhes
ficava perto, dou de sahindo-lhes ao encontro lllullidaõ
dos seus, que tinhaã de emboscada, aleivosamente forail
mortos todos, e comidos depois.. Ulenos dous IIHlios
mansos da Ballia~ e hum Portuguez, filho do Meirinho
da Correiçaõ da mesma Cidade, por serem lingllas.. c
assim o dispor a Alta Providencia. Vej,l a Chrollica da
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Companhia no Bl'asi~ .. do r. Vascol1celIos no lugar cita
do.. * qncm quizer expressado ao vivo este lastimoso es
pectaclllo, qne cerlamente se naõ póde ouvir, on ler,
sem grande magoa do coraçaõ, e sentimento repetido
dos olhos.

16. Parece naõ quiz o Céo deixar sem o justo cas
tigo similhante traiçaõ, e sacrilegio; porque confede
rados depois os Tnpynambás do Rio de S. Francisco
caril os Tupynás Tapuyas do Sel'taõ, dando-lhes estes
pelas costas, aque\les por hum lado .. e pelo outro
os Putygoarés de Pernambuco, que ja baviaõ chegado
por nlli com a sna conquista, e retirando-se os Cayetés
para as beiradas, e costas do mar, assilll quas! encnrra
lados, excepto alguns poucos.. que pudel'aõ fugit' pal'a a
Serra do Aquitibá.. todos os mais fOJ'aõ mortos, e ca
tivos. Destes hiaõ os vencedores nos dias das suas fes
t1S comendo algnns ~os mais esforçados, e vendendo os
antros aos moradores da Bahia, c Pel'llambuco, a troco
de qualquer cousa. Talllbem Duarte Coelho, e os que se
lhe foraõ seguindo.. os extinguio muito .. e só vieraõ a
ficar aquellcs, qne se unil'aõ aos contrarias, sendo
seus escravos, e casando depois entre elIes.. assim se
veyo a extinguir das Castos maritimas de Pernambuco
a má casta deste Gentio, naõ só crneis para os outros
mas até para os seus mesmos parentes, e amigos. TIe
prova digna deste seu terrivel genio o caso s 'guinte.
No anno de '1571 estando no Rio de S. Francisco
algumas embarcaçoens da Bahia ao resgate, e ne
gocio com o Genlio vCI1Cedol', em l1uma de Rodrigo
MarLins, entre varios resgatados, se ach:lva huma lndia
Cayclé, Cjlle enfadada de lhe estar cborando, sem se
querer ncalentar, hllma crinça de peito slla filha .. que
tinlJa nos braços, a lançou dclles:lo mar, sem piedade
onde andou lllUitO tempo aos merglllllocns sem se a[ogar,

• :'íolir. do nras. 1. I. p. 32.
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e sem compaixaü da mil), qne a .eslava vendo.. até que
o dono da embarcaçaõ a mandou tirar dos agoas quasi
mona, e bautizada espirou. Eraõ estes Cayetés gran
des Illusicos, e bailadores, com as ontras Gentilidades·
commúas aos mais, e da mesma Iingua geral.

ESTA JUIll. IV.

Da Gcnl ia TUIJynambá.

1.7. Foy esta buma das mais dilatadas naçoens da
Costa do Brasil; pol'que uaõ s6 a Senhoreava desde o
Rio de S. Francisco da partc do Sul até toda a da Buhia,
por quasi cem legoas, e muitas Ilhas da sua Enseada..
com a dc ltllparica, e outras mais, mas lambem os acha
mos dispersos, c situados poroulras Capitanias, e intro
metidos cntre as mais naçocns, como no Graõ Pará hllns
poucos, antros no lVIaranhaõ.. Paraiba, Tamaracá, Per
nambuco, e assim em algumas partes mais. Estes se
jactavaõ de serem os principaes, e ainda os primeiros
Povoadores destas Costas do Brasil, e de quem os Imis
desccudiaõ todos: e supposto nesta precedencia tinhaõ
contra si, e com mais razaõ, e fundamentos aos Tabaya
rás, 11e scm duvida, que se naõ foraõ os primeiros, en
traõ como Principaes na slla divizaõ ; e isto confirmaõ
algumas singularidades suas, como ser a slla lingna ge
ral com as mais naçoens, que se tem por principaes, c
primciras, e jactarem-se as outras de serem parentes dos
Tupynambás; e serem com os destes communs os sens
costumes, e gentilidades. Era esta naçaõ tambem <.las
mais guerreiras, e foy ella hllma das que deraõ bem em
que cuidar aos Portuguezes por muitos annos, naquelles
principias, e nas flludaçoens dos lugares, em que clles
habilavaõ, como na da Bahia, e outras. Tarubem tl'a
ziaõ continuas guerras com os seus vizinhos Cayetés,
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aillllaquc com estes, era só quaudo buscados por eTles ;
as mais PQrfiadas crJõ com o~ antros du Balda, de donde
nos seus principias lançaraõ u mayor parle dos Tobay
rás.. 'que primeiro habitaraõ as stlas Coslas. Eraô os
Tupynambás muy traballladores das suas larouras, que
planlavaõ, e enlre ellas u principal u Mandioca, que
diziaõ lhes ensinara o Apostolo S. TlloUJé, quando' viera
prégar aos sens Antepassados. Tambem eraõ bons tra
gadores da carne do.s sens contrarias, e muilo melhor
dos Portuguezes. Usavaô de casas, ou choupanas, caIU
melhor fôrma que as outras naçoens, com os mais cos
tumes, e Gentilidades COl1ll1Júas a todas ..

Do Gentio l!apynamquí.

18. Sabindo da enseada da Bahia da sua barra para
o Sul, c Morro de S. Paulo, nove leguas adiante deste,
está o rio de Camamu em altura de 14 grãos. Toda
esta Costa até outro Rio chamado Cr·caré.. em 18 gráos
adiante do das Caravélas, por mais de setenta legoas,
cra habitada de Gentio, a que chamavaõ Tupynamqui.
Estas Costas habitava este Genlio ao tempo, cm que os
nossos Portllguezes vieraõ fundar as Capitanias.. que se
achaõ por ellas, que saõ a dos IllJeos, Porlo Seguro, e
Espi-rilo Santo, que ao principio tiveraõ todos com ell€s
grandes guerras, e das quaes receberaõ os IJOSSOS gl'aves
damnos. Passados porem alguns tempos.. vieraõ a fazer
pazes, que guardal'aõ fielmente, e de cntaõ para o diante
foraõ elles muy Ieaes aos ,Portuguezes, e os ajudal'aõ
muito contra os Ayrnol'és Tapuyas que nestes lIleyos
tem pos desceraõ dos Sertoells buscando as beiradas
lia mar, e de tal sorte apertaraõ aos TUPYllamquis por
todas as partes, e os Tupynamhás tambem pelas do Ca~
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mamt't, c Bahia, quc dc todo sc apartaraõ os Tupynam
quis das Coslas do mar para os Serloells, naõ ficando
mais que os Cllrislãos, rcduzidos a duas Aldeas, e uni
dos com os POrluguczes. Estes Tupynamquis com os
'fupynás, que era outra IInçaõ, que com elles confinava
pellas cabeceiras do Sertaõ, desceudiaõ todos de bUIlJ

tronco, 011, corno ja tocamos, de hum dos primeiros
principaes destas Costas.. clwmado TlIpy, corno tambem
outros mais; e por isso estas duas, como mais equivo
cadas, ou parecidas ao seu originaria principio.. e entre
si mesmas, Tupy, Tupynamqllls, Tupynás, Ilaõ setinhaõ
por cOlltrarias, aindaqlle clJtre elles, pclo seu nalural,
havia algumns vczes suas p,~lejas; mas com a entrada
dos Aymorés pelos seus districtos, fugindo os Tupynam
quis das Costas para os TlIpynaz, dos Serloells, ficaraõ
todos unidos, eapareutados. Tratavaõ de suas lavouras,
plantavaõ a Maudioca, e outros legumcs: tinhaõ as mes
mas Gentilidades dos Tupynambás scus ,'izinhos; e
de quem se faziaõ tambem pareutcs, canlar, baHnr,
beber, com as outras commuas, mas sempre gente de
muito trabalho, e que nos njlluaraõ muito depois, ou
fosse conveniencia, ou nccessidade, contra os Aymorés
Tapllyas do Serlaõ.. e 'fumoyos do Rio de Janeiro, e
Cabo Frio; porque nos foraõ muito fieis, e nas cousas
de guerra álêm de valentes, muy industriosos, e homens
para muito, e de quem.. a seu modo, fazia o outro Gen
tio grande estimaçaõ; a sua linguagem era a cOllllllúa
dos Tobnyarás, Tupynambás etc.

ES'rAN()IA "VI.

Do Gentio Po.panás.

19. Naõ OCCup:lJ'aõ os Tupynalllqulz Jogo nos seus
principias toda a Costa, que deixamos demarcada desde
o Camam1t até o ontro Rio adiante do das Caravélas ;
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c Espirita Santo, habi\ava~ antes que alli chegassem os
Ponugllezes, !luma naçaõ a que chamavaõ Papan<ls.
Tlnhaõ estes, como era costume em t{)dos~ suas gner
ras com os vizinhos, que eraõ os Tu pynamquis de Pano
Seguro, e os Goaytacazes do Espirita Sunto, com os
quaes por aquellas partes confinavaõ; e [oraõ {'lIas taã
crueis, e porfiadas, e tanto, os apertaraõ por !luma, e
outra os Inimigos, que os obrigaraõ a deixar os Rios da
Costa, e a retirarem-se para o Sertaõ, onde tinlJaõ,
quando os nossos por alli andavaõ, a sua hab'taçaõ, fi
cando com a sua ausencla senhores da-Costa os Tupy
namquis, até conGoar com os Goaytacazcs. Naõ se oc~

cupavaõestes Papanazes em lavouras, porque o sen
sustento era o peixe, a caça, e fructa silvestre. A'lêm
das commuas Gentilidades com os mab, tinhaõ huma
lllUY cruel, e era, que se aigum lndio destes matava a
outro da mesma llaçaõ, eraõ obrigados os parentes do
matador a entregá-lo sem repugnancia aos parentes do
morto, que logo o aifogavaõ, e davaõ garrote, e euter
ravaõ, estando presentes huns, c outros, fazendo todos
Jleste ajuntamento grande pranto, mas ~omendo, e be
bendo por muitos dias, e assim ficavam todos amigos.
E se o matador fugia, desone, que o naõ podiaõ haver
ás mãos, lhe tomavaõ hum filho, olllilha, e se os naõ Li
nha, hum irmaõ ; e se nem este lJavia, e.ntl'egavaõ pelo
matàdor o parente mais chegado, ao qual nãõ matavaõ,'
mas ficava por cativo do parente tambem mais chegado
do morto. A linguagem era a commúa da Costa.

Do Gentio AYlJ!orés.

20. Eraõ estes descendentes do Gentio ehamado Ta
puya, dos qllaes~ em tempos Q1l1Y atrazados, por guer
ras, que houveraõ entre sj~ se ausclllaráõ certos casaes,
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que haviaõ Gcado dc peyor partido, e se foraõ para hu·
Illas serralllns muy asperas, pclo interior do Scrtaõ dos
llheos, e Camarnü, que por esta causa se ficaraõ cha
tnnlldo nté hoje dos Aymorés. Alli residiraõ aluitos an
nos, sem verem outra gentc, e os que daquelles des
cenderBõ vieraõ a perder de todo a liogullgem materna,
e illvcntara- outrtl nova, que se naõ entendia de naçaõ
alguUln. A'lli se Illultiplicaraõ de maneira, que nnõ ca
bendo ja naqllellas Serranlns.. começaraô a descer para
as Costas do mar, pelo Rio das Caravélas abah:o, junto
a Porto Seguro, e a correr as beil'adas do mar.. e terras
vizinhas de Parlo Seguro, Ilhe05, e Cnillllmú, até vi
rem n saltear os caminhos, c moradores da llba de Ti
nharé, e Morro de S. Pallle. Era asna côr baça, como
n dos mais, mas mny corpulentos.. robustos, e forçosos.
Pclejavaõ com urcos, e Ilechas mllY grnndes, e tlõ des
tros, que lHlÕ CITavnõ hUlll só tiro. Em grande-mnneira
ligeiros, e corredorcs de vantagem. Naõ viviaõ estes
salvagens em casas, nem houve nunca quem lhas visse
por essas serras, e matos paI' onde habilavaõ; porque
andavaõ sempre de huma para outra parte. Pelos cam
pos, c brenhas, a sua cama era o cliaõ, lançando pri
meiro algumas folhas sobre elle; se Ibes chovia.. arri
maVllÕ-SC a huma arvorc, e ao pé do seu tl'onco enge
11 lia V<lã hlima cobei'tura de folhas, assentados em coca
r<lS, ( como elles dizem) debaixo tlel\<ls, e naõ se lhes
achou mais outro rasto de agasalho. Fl'uctas agrestes
craõ s6 o seu sustento.. e Cllça, qlle matavaõ á ilecha, e
comiaõ cru:!, 011 mal a sada. Machos, e femeas toclos
andavaõ tosqu ados, que o faziaõ com farpas de humas
canas agrestes, que cortaõ Ú maneira de navalhas. A.
sua falln cra rouca da voz, a qual arrancavaõ da gar
gantl com muita força, c naõ se podia escre\el' a sua
linguagem. Viriaõ estes salvagens de saltear torla a
sone de genle, e nunca sc viraõ jnntos mais, que até
cincoenta dellcs, nem pel(>javaõ de rosto a rosto: toda
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ras, e caminhos, por onde andavaõ á espreita assim do
antro GenLio~ como cIos Portuguczes; armavaô ciladas
por detraz das arvores~ e caela hum ele persi, ou muy
poucos~ e se lhes faziaõ rosto, logo fugiaõ, e cada um
para a sna parte a esconder-se, até verem a genLe ou
tra YCZ desmandadíl, 01] pãssílr-lhes adianle para lhes
darempelíls costas_ Naõ sabiaõ estes barbaros ao prin
cipio níldílr~ e qualquer Rio, que se naõ passava a vao
bastava para se defenderem deBes; mas ao depojs o fi
zeraõ como as mais, c se antes lhes era preciso atraves
sar algum, hiéJÕ por elle acima muitas legoéJs, até acha
rem passagem de pé. Comiaõ estes brutos carne hú·
mana por manlimento comlm~m, o que naõ usavam os
lllais~ qJie só a gostavaõ por vingança dos seus adias, e

- salisfaçaõ dos seus agravos. Foy este Centio o qUD maior
damno fez ás Capitanias dos llheos, e Parlo Seguro,
depois que elles lançaraõ fora destas aos Tnpyna1l1quis,
que quasi ficaraõ estas despovoadas de POl'tuguezes i
e ainda pelos tempos ao diante, retirando-se doquellas
de Porto Seguro~ e Ilheos paro os interiores dos Ser
toel1s, foraõ notaveis, e lastimosos os insultos~ que por
varias vezes vieraõ commeLter- aos dislJ'ÍCtQS da Villa de
Cayrú, e terra'firme delles, e taõ conLinuados, qlle ain
da nestes tempos naõ cessaraõ de toelo, do que daremos
<llguma noticia mais individnal, qt:ando lá chegarmos.
Algum<ls vezes fizeraõ pazes com os nossos, que logo
quebravaõ~ sem mais cansa, que a sua inconsLancia, ali
malícia, até que () tempo, e o crescimento (los Portu
guezes nos I1heos, e ParLo Seguro os foy outra ver. afias
tando para os Sertocns, e os mais clelleti acabados, com
hUl1wS Fortes bexigas, que lhes deraõ; mal para esta
~ente toda o mais terrível, medonho~ e 1ll0rLirero~ pelo
desahrigo~ e pouco rcparo~ que tem para cllC'.
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Do Gentio Goaytaccí.

21. Esta naçaõ, que sendo huma só cm genero de
nome, se dividia em tres * diversas gentes salvagens, e
que amIa vaõ cm CaD ti nuas gnerras en Ire si.. e se co
lUiaõ lJUDS aos outros com mais vontade.. que a caça do
mato, hal5ilavaõ as Costas, que correm desde o Rio
Reritygb, que desagoa quinze leguas ao Sul do Espirita
Santo, por quasi sessenta, até o Rio da Paraiba do Norte,
que fica sete antes do Cabo de S. Thomé em 22 grãos.
Neste entremeyo corre huroa grande, e espaçosa pla
nicie de ca.mpinas frescas e amenas, que para esta gente
eraõ, como outros Campos Elysios, e ainda boje (:on
servaõ o nome de Campos dos Goaytacazes: c nelles
tem fazendas, e propriedades os Viz-Condes da Assêca..
desde o tempo que seus IIIuslres Ascendentes povoaraõ,
e foraõ Governadores muitos annos do Rio de Janeiro.
Confinava este Gentio pelo Espirita Santo com os Tu
pynamqnis, de quem ja [aliamos, e com os Tobayarás,
de que diremos ainda; e para o Sul ou Cabo de S. Tho
mé com os Tnmoyos, como adiante veremos. Este foy
o Gentio, que fez despovoar a Pedro de' Goes.. quando
veyo fundai' fi. sua Capitania de S, Thomé, ou Paraiba
do Sul, c que deo tanto em que cnidar a Vasco Fel'llandes
Coutinho na sua do Espirita Santo, como em seu lugar
se dirá. Tinha este Gentio a CÔI' mais clara qne os mais
destas Costas, e com dj[erente linguagem, e muito bar
bnra, como elles tambem o eraõ. A Slla lavoura era só
ele legumes, de que se mantiuhaõ, da caça, e peixe, que
apanhavnõ. Naõ costumava pelejar no mato, mas em
campo descuberto, como criados nos campos. Dormiaõ
no chaõ sobre folhas, de que faziaõ camn. Costumavaõ,
por naõ ter outro modo.. andar de nado pelas ribei-

• Gooytocilmopi. GooylociJguoçú, GOOl'locojocorilõ.
lADOATAnI, VOL. I. ti
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ras do mal' esperando os Tubaroens, com hum páo
mny aguçado na maõ, e em remeltendo õ Tubaraõ a
elles, lhes engastavaõ a ponta pela garganta a dentro,
com tanta força, que o afl'ogavaõ, e morto assim o tra
ziaõ á tenn, ta Dto para lhe comerem a ca rne, como para
se aproveitarem dos dentes, que apontavaõ nas flechas
para os seus arcos. Naõ fallamos nos mnis costumes, e
Gentilidades, que quasi em todo o Gentio eraõ os
mesmos.

ESTANlJIA.. IX.

Do Gentio Tamoyo.

22. Ao tempo, que os nossos Portuguezes descobriraõ
esta Provincia do Brasil, senhoreavaõ a Costa de1le
desde o Rio, que ja dissemos junto Cabo de S. Thomé,
até a Angra dos Reys adiante dez leguas do nio de Ja
neiro, o Gentio Tamoyo, e constava toda a Costa, que
clles occupavaõ, de mais de hü legoas, com todas as
Enseadas de 'Cabo Frio, Rio de Janeiro, Angra dos
Reys, Ilhas, e margens de outras muitas ribeiras, que
nellas vem entrar, dos quaes limites foraõ ultimamente
lançados pelos Portnguezes em tempo do Governador
Mem de Sá, do Rio de Janeiro, e pelo Doutor AntonioSale·
ma, quando alli governou, do Cabo Frio, depois de muitos
estragos, que aos nossos fizeraõ, em quanto unidos com
os Fraocezes, com quem tiveraõ grande communicaçaõ
nos principias destas conquistas, dando-lhes pórtos
ne1las, deixando-os fortificaI', cõmerciando com elles,
e ajudando-se huns aos outros nas guerras, que faziaõ
aos Portuguezes. Era este Gentio, grande de corpo,
homens robustos, muy valentes gucl'I'eiros, e contrarias
a todo o mais Gentio, menos os Tapynambás, de quem
se fnzinõ parentes, e se pareciaõ na falia muito buns com
os outros. Eraõ os sellS mayol'e-s Inimigos os Goayta-
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cazes~ com quem confinavam por buma parle do Espi
rilo Santo, e andavaõ em continuas guerras, e se co
miaõ com muito gosto huns aos ou ros, como tambem
senaõ perdoavaõ os Goayanazes~ que lhes ficavam por
huma pal'te de S. Vicente. As snas casas eraã mais fortes
ainda que as dos Tupynambázes, e de Olltl'O qualquel'
Gentio, e tinbaõ as suas Aldeas muy fortificadas, com
boas cercas de madeiras, Eraõ ouvidos estes Tamoyos
por grandes musicas, e bailadores entre todo o mais Gen
tio. Foraõ elles os primeiros que gostaraõ das celebra
das aguas das correntes do Carioca do Rio de Janeiro,
e experimentariaõ melhor os seus eífeilos, e por isso
eraõ estimados do mais Gentio onde se achavaõ; e
porque ao som da voz compunhaõ tambem suas cantigas,
e cbançonetas, que ao seu modo rnslico repetiaõ com
singular donaire, e graça, Tambem usavaõ furar o beiço
de baixo, como os Tapuyas, e Putygoarés, e meter-lhe
por dentro hum osso com sua cabeça, á maneira de
prego, de sorte, que sahisse buma ponta comprida para
a parte de f6ra, que tinhaõ por bum grande enfeite, e o
augmcntavaõ nas suas festas com capas, e carapuças de
!)ennas de varias cõres, com outras Gentilidades com
mnas aos mais. Se é certa a tradiçaõ commna, que em
toda esta gente há, de que os primeiros Povoadores das
CostélS do Brasil foraõ dous irmãos, com suas familias,
que de outras partes do mundo vieraõ dal' a estas, e
apartaram em Cabo Frio, e dahi por certas contendas,
que sobre a posse de hum papagayo bem fallallle que
bouve entre as mulbCÍ'es destes, de que resultou apar
tar··se hum delles com todos os seus daquella Provincia
para outra, uaõ duvidaremos dizer seriaõ estes os To
bayarás, ou Tnpyuambás, de quem os Tamoyos de
Cabo Frio se jactam de parentes, e todas estas Familias,
as primeil'as, e principaes das C05tas do Brasil. Estes
Tamoyos em fim, depois de bem desenganados, de que
naõ podiaõ prevalecer contra os Portnguezes, principal--
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mente depois de expulsos os Francezes daql1ellas partes,
e seguindo o exemplo dos Tobayarás, vieraõ a pedir
pazes, e com o crescimento das Povoaçoens dos Portll
guezes se fomõ retirando para os SerLOens.. ficando só
entre os nossos alguns Cllristãos, e Aldeauos.

Do Gentio Goa,yanás.

23. Occnpava e~ta naçaõ desue Angra ,dos Reys, até
o Rio de Cananéa ao Sul, aonde biaõ confinar com os
Carijós, por algumas cincoenta legoas de Costa. Talll
bem com os seus vizinhos, os Tamoyos da Angra do
Reys, tinhaõ suas guerras.. mas era quando provocados
PQr clles, e fóra de guerra naõ matava este Gentio a on
tro, mas dos que ficavaõ prisionei-rps, só se serviaõ del
les, como de escravos. Se encontravaõ com gente
branca.. naõ lhe faziaõ mal, antes boa companuia. Naõ
costumavaõ fazel' guerra aos seus contrarias fóra dos
seus limites, nem os hiaõ buscar ás suas terras, e vi
vendas; porque naõ sabiaõ pelejar entre o mato, senaõ
110 campo, aonde viviaõ, e se defendiaõ dos Tamoyos,
quando os buscavaõ rnuy valorosamente. Naõ eraõ ma
liciosos, nem falsarios, antes gente simplez, e bem
acondicionada, e muy Caceis para crerem qualquer
c,ousa, que se lhes introduzia, e com estes teve pouco
que fazer :Mal'tim Alfonso de Souza cm S. Vicente na
fundaçaõ desta Capitania. Naõ plantavaõ lavouras, e só
usavaõ, para sustento, da caça, peixe, e fruetas sylves
ires. Naõ viviaõ em Aldeas, com casas arrumadas como
os Tamoyos, sens visinhos.. más em covas pelos campos
debaixo da terra, Das quaes tillhaõ fogo de dia, e de
noite, e faziaõ as suas camas de pelles dos aniruaes, que
matavaõ para comer. A sua Jinguagem era diíferente
das dos seus visinhos, mas entendiaõ-se com a dos Ca-
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rijós, na côr, e porçaõ do corpo como os Tamoyos.
A'lêm das mais Gentilidades commuas a todos, tillhaõ
lluma muy extravagante na morLe dos seus. Quanuo fal
lecia algum destes, com elle enforcavaõ juntamente bum
certo numero de pessoas, que fossem mais chegadas ao
defunto, ou em parentesco, ou amizade; machos, se era
homem o morto, e femeas, se era mulher, para o qual
sacrificio se oifereciaõ elles mesmos: mas quando estes
,'oluntarios naõ chegavaõ á conta, obrigavaõ aos mais a
enchê-la por força. Isto se entendia assim, sendo o de
funto pessoa particular, que se era dos principaes, ou
Hegulos, que tinhaõ subditos, ou Vassallos, destes, e
naõ dos parentes, eraõ os que se tomavaõ para aquella
abominavel victima. Tarnbem estes, ou fossem dos Vas
sallos, se era Principe, ou dos amigos, e parentes, se
era particular, ou llomens, ou mulheres, llaviaõ ser da
mesma idade do defunto; e diziaõ elles, devia ser assim,
para que o defunto lá na outra vida tivesse gente do seu
partido, e condiçaõ, com quem conversar, e divertir-se.

2li.. Com este Gentio confinava para o Sertaõ, e dis
tricto de S. Paulo, naquelles tempos, que os nossos
por alli andavaõ, outra naçaõ, chamada Payaguá, e vaõ
terminar pela terra dentro com o Paragm.y, Provincia
dos Castelbanos do Reyno do Perit. E supposto fica esta
naçaõ fóra das Costas do Brasil, e por isso tambem dos
limi tes da nossa escri ta, como tocamos nella por ter
minar pelo Sertaõ com os Goayannzes da Costa, della
notaremos tambem de passagem hum das suas Genti
licas ceremonias, pelo qUE', sendo barbara, tem de ga
lante. E he, que todo o velho, ou que chega á idade de
crepita, os enterraõ vivos; e esta he a barbaridade, e o
galante está no modo, e ceremouias do seu enterro.
Quando este tal, ou por muilo envelhecido, ou por
causa àe algum achaque parece estar enfadado, ou como
aborrecido deste mundo, elle mesmo be o que se oife
recc para a execuçaõ daquelle diabolico Rito. Entaõ os
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mais, depois de o terem todo muito bem untado de re
zinas das arvores.. e bem empenado por todo o corpo de
pennas de aves de varias cores, com muitas festas, e
hailes, o metlem dentro de llUma tina de barro, que
para isso tem preparado, e accommodada em hllrna
cóva, que abrem na terra, e lançado dentro desta tina,
ou jarra, o desgraçado velho, que caminhou para ella
ruais alegre.. e festivo, que se fora para algumas pri
meiras bodas, lhe põem logo encima da boca da tina
hum testo, ou cobertura do mesmo barro.. muy pesado,
e lançando-lhe terra, fica o pobre aiuda em vivo duas
vezes sepulLado.

ESTANVIll. XI.

Do Gentio Carij6.

25. El'a a lIabitaçaõ deste Gentio, desde o Uio Ca
nanéa até o dos Patos, que está em 28 gráos, por ql1asi
setenta lcgoas de Costa. Confiuavaõ pela Cananéa com
os. Goayanazes, como se disse.. e pelo Rio dos Patos com
os Tapuyas, como logo veremos. Tinhaõ os Goayanazes
suas peleja~, mas em campo descoberto, e tauto que o
que ficava de peyol' partido se acolhia ao mato, se dava
por seguro.. porque nem huns, nem outros sabiaõ pelejar
entre eUe. Era pouco bellicoso, e de muita razaõ.. e o
mostmvaõ especialmente em naõ comerem de nenuuma
sorte carne bumana, nem matavaõ a pessoa branca.
Sustentavaõ-se de peixe, e caças, e de algumas lavouras,
e plantavaõ a mandioca. Vivia esta gente em casas bem
cobertas, e taipadas cam cascas de arvores, pelo frio,
que he grande por aquellas partes, e vestiaõ·se nesle
tempo com pelles de animaes, que matavaõ par'a comer,
lançando huma para diante, e oulra para traz. A lin
guagem era a commua das Costas, com as mnis genti
lidades.
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EST.&NCIA XII..

Do Gentio Tapuya.

26. Do Rio dos Patos, termo dos Carijós, entraõ
outra vez os chamados Tapuyas até o Rio da Prata, que
fica cm 36 gráos na Ilha, qne chamaõ de Maldonado,
desta parte do Norte, por algumas cento e cincoenta
legoas, confórme os gráos do Pólo. He esta--Costa toda
de estendirll\s, e continuadas campinas, de dez, c quinze
legoas, entre as Ribeiras do mar, e aquellas falladas
Serranias, que começando a poucas leguas adiante da
Villa de S. Jorge da Capitania dos Ilheos, nas Serras
dos Aymores. Vay continuando esta cordilheira dellas,
mais, 011 menos levantadas" até as margens do Rio da
Prata, ficando entre ellas, e o mar as sobreditas cam
pinas, retalhadas de frescas ribeiras de agoas" humas
de mais avultadas correntes, e outras ele menos c~bedal

clellas, adornadas de varias reboledas de verdes arvore
dos, e chêas de immensidades de gados, cavallos" caças,
porcos Lllontezes, e muitos outros generos, que andaõ
em manadas" e na mesma fórma de variedade de espe
cies de formosas, c vistosas Aves·, que em bandos,
humas cortaõ os ares, outras correm os campos, e tudo
goza esta naçaõ de Tapllyas, gente mais domestica, e
tratavel do que os outros Tapuyas, de que fallamos ao
principio das partes do M.aranhaõ, e muy singulares
estes para o Rio da Prata, em naõ comerem tam
bem, corno os Carijós, de nenhuma maneira carne
humana.
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ES~\4.~f:'I.&. XIII.

Do Gentio Tabayará.

27. Por naõ acharmos em toua a Costa do Bt'asil
lugar determinado a esta naçaõ, como o tinhaõ todas as
mais, a deixámos para este ullimo. Mas isto naõ tim
a que lhe demos e~tre todas o prilneiro, como a naç'lõ
principal, ou primeira de toda esta CosIa. Elia, pelo
menos, disso se gloriava, e muito, e pat'ecc tinha para
isso grandes, e forçosas razoens. A primeira, e funda
mental tiuhaõ elles na significaçaõ, e etymologia do
sen proprio nome: Toba-yarcí,. porque na sua lingua
gem YaTá quer dizer Senho1', Tabâ-significa Rosto, ou
Face; e vinha a dizer o nome Tobayará, que cJles eraõ
os Senhores do Rosto, ou face da terra. face, ou
Rosto da terra cllarnavaõ elles a toda a fronteira, e
Costa maritima, a respeito do Scrtaõ, e terra interior;
e isto mostrava a muita parte deslas Costas, que elles
ao tempq dos Portuguezes ainda babitavaõ; porque por
todas eHas, aindaque espalhados, 05 acharaõ os nossos,
no Pará huns poucos, outros no Maranhaõ, na Par:.tiba~

Pernambuco, Bahia, e assim em alguns lugares mais
até contestar com os Tamoyos, álêm do Espil'ito Santo;
demonstraçaõ certa, de que em algum tempo povoaraõ
elles sós todas as Costas, e que o mesmo tempo, e as
mais naçoens, que com elle foraõ crescendo, e sobrevin
do, pelas costumadas guerras, e natural appetencia
destas gentes, de occnparem huns aquellas estancias
melhores, em que habitavaõ os outros, os foraõ dividin
do, e intromettendo-se entre ellcs outras nações. Daqui
se mostra tambem serem estes Tobayarás os daquella
família, que vindo aportar com a outra dos Tamoyos
em Cabo Frio, e apartando-se dalli pelas dirrerenças,
que na Estancia daquelles deixamos referidas, a familia
do irmaõ mais moço, sallindo de Cabo Frio, e correndo
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ns Costas, fo)' enlrar pelo Grande Rio da Prata, e indo
paI' elle acima, foy assenlar 11 sua lltlbitaçaõ da parle do
Sul, e estes diziaõ elles foy o primeiro Povoador das Pro··
,:incias de Buenos Ayres, Chile, (Juito, Perú, e as mais
das Illllias de Cl1stelia. A do mais velho, que ficou em
Cabo Fl'io~ crescendo em gente, se foy espalhando para
o Norie, e Costa da Bahia, porque acharaô esta a me
lhor, que aléallí tinhaõ pizado, lhe deraõ o nOlllede Ros
to on Frente de toda a lelTa, que na sua linguagem he
ToM; e porque ellcs foraô os primeiros, que as habi
Iaraõ~ e possuil'aõ, accrescenlando' ao nome Toóá a pa
lavra Ym'á; que quer llizer Senltor, se fic<lraõ cham:ln
do Toba·yaras~ que vinha a ser o mesmo que Senhores
da terra,e Costas da Balda, 7.11'incz"pat Rosto, e F1'enle
de lodo o Bmsit. E esta he J mais propria, genuina, e
Ilallll'al significaçaõ, ou et)'mologia uo nome Tobayará.
Desles' procedco hUIll famoso Hamo, ou Principal ln
dia challlauo l'uPY, que foy o Povoador da terra firme
do Cayrü ; e deste outros derirados do seu nome, com
oulros addiLamenlos da sua linguagem chamados
Tupy-Nambás~ l'up1J-JVamquz'z, e l'ujJy-'Vás; e ficando
estes dous ullÍul0S dominando as Coslas do Morro de
S. Paulo até o EspiriLo Santo, por oude se esteuderaõ
com <IS suas fUJ1]ilia~, os Tobayurás juutamente com os
Tupynambás da Sabia aLé o Graõ Pará, por onde com o
tempo se foraõ estendendo~ até que com os mesmos
tempos~ derivando-se destes muiLos Humos, como Po
tygoal'és, Cayetés, e outl'OS, e degenerundo dos seus
priQl1Livos ascendentes, e crescen:fo em Povo~ inimi
zades, e guerras, se foraõ inIroduziudo por muitas das
CosIas lIa Bl'asil, e excluindo dellas aos TupYl1ambás, c
'robuyal'ás, vindo assim a fil:ar estes repartidos por va
rias partes dellas , como os aclJaraõ os nossos ao tempo
em que as descobriraõ, e fundaraõ como deixamos dito;
sinal evidente, e cerLa del1lollstraçaõ, de que Toraõ estes
Tabayarás por lodos estes fundamenLos os principaes, e

J..IIlOArAU. ,"OL. I. li



primilivos Povoadores destas CoSt3S da Bahia. e as ma i!)
para o Norte corno Rosto, e Frente da terra do Brasil.
E he sem duvida, que como taes foraõ sempre estes To
bayarás revereuciados entre os mais Inelios, por pri
meiros, ele gr,ande Senhorio, valenles guel'l'eil'os, c
mllY fieis aos seus amigos; e elles o mostraraõ assim aos
nossos naqlle\las conquistas, em que Hnhaõ habit3çaõ ;
porque em todas roraõ elles os primeiros para a paz, os
mais firmes para as guardar, leaes aos P01'lllguezes,
promptos para a convel'saõ da Fr., valentes, fónes, c
constanles para nos ajudarem contra todo olltro Genlio,
obrando acçoens de lanto valor, destreza, ousadia, c
esforço, qlle bem mCl'cccraõ enlrar em o numero dos
Céipilaes de nome, e Hel'óes da fama. Esla conseguiu
hnm famoso Tabyrá, na conquista de Pernambuco, COul

Oua1'le Coelho: e outros similhantes feitos se cOlllaõ do
grancle Pyragibcí, ou Braço de Peixe, na da ParaIba ;
tacs façanhas obrou em defensa dos Portuguezes, que
foy premiado por ElRey com habito, e lença. OUlras
~uilas se conlaõ d~ hum llagibá, 011 Braço de Ferro..
e de outros mais Tobayarás daquellas mesmas pat'tes de
Pernambnco, com adjutorio dos quaes se foraõ remon
tando as outras naçoens para os iuteriores da terra .. c
crescendo as nossas conquislas.

§. Enlre o Gentio Tapuya, de qlle [<lUa a Eslancia
doze, que habilava desde o Rio dos Palas até o da Prata,
lem lugar huma naçaõ, a que chamaõ Ckarruâ, e vivem
estes ja mais cbegados do dito Rio da Prala. Saõ taõ
barbaras, que naõ tem modo algum de Situaçaõ.. nem
Aldea, uem usaõ de genero algum de 1'avouras, vivendo
como animaes do campo. Donde anoitecem ahi se l1ga
zulhaõ, -armando lml'racas de couros de animues, que
malaõ para o sustento, especialmenle dos Veados, ou
Corças, que os há no Paiz llIuy grandes, e em muila
abundancia, como lnmbem ha muita -perdIZ, hemas, c
oulra gra nele variedade de caças, ele que llc a lerra Uluito



35

fel'til, ah1daquc cm grande maneira fria. Tem esln gente
hum Rito, ou barbaridad'C notavel, e he, que quando lhes
morre algum parente, cortam hum dedo da maõ pela
primeira junta de cima, e se algum he taõ desgraçado..
que lhe morreraõ militas parentes, e tem ja os dedos
cariados todos pela primeira junta, começa a cortá-los
pela segunda; e aebaõ·se entre elles militas velhos, só
com as mãos sem dedos, e daõ por causa, que he, para
qlle com a dôr do golpe, que recebem, chorem com mais
véras a morte do parente. Eu vi, diz qnem escreve esta
noticia, hum Rapagnõ, que era escravo destes, e de ou- _
tra casta de gente.. com hum dedo cortado, que o Se
nhol' lho cariara com a morle de hum parente, e antro
a si proprio.

DIGRESSAII III.
Dá noticia de Diogo Alvares CorrOa. Caramuru, como passou do Re~'no

no Brasil, seu naufragio na entrada da Bahia, e circunstancias admira
veis dcllc; como paJ'sou a Fran~a, c tornou á Bahia, com outros mais
particulurcs acontecimentos, dignos de memoria, CIl1 quc, C0ll10 princi
pal, entra o da miraculosa J magem dc Nossa Senbora da Graça.

ESTANVIA I.

lIfostra como vem ter á Bahia Diogo Alvares Corr~a, seu naufragio, e
successos deHe. e porque se deve ter este 7Jelo seu primeiro Descobridor.

28. Posto que no vulgo seja laõ notaria o caw na
Bahia acontecido ao celebrado Caramurú, Diogo Alva
res Correa, c todos os Escritores destas conquistas 1ra
taõ delle; como em alguns se achaõ circunstancias, quc
nlltaõ em olItros, e em todos muitas cOllsas.. que IHlÕ

concordaõ com o tempo, e vergade da sua occnrrencia,
daremos agora com e~pecia1idade asna Ilarraçaõ, tirada
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a substancia della de hum antigo Manuscrito, que acha
mos no Archivo do Convento da mesma Bnhia, e que
pela fraze, c modo com que o relata, mostra ser escrito
por pessoa, que existin, senaõ no mesmo.. l1luy propin
qua áquelle tempo. Outra raznõ, e muy forçosa, nos
move a iutrometermos nesta escrita os feitos deste He
rôe, e he, confÓl'me a ordem, que levamos, descrever as
Capitanias do Brasil, por onde anclaraõ (lntes, c funua
raõ depois Conventos os nossos TIeligiosos, quando se
descobriraõ ellas, e quaes foraõ os seus primeiros Po
voadores, e os qne as fundaraõ; e como esta gloria se
deve na da Babia a Diogo Alvares Correa, antes qne
fallemos em os primeiros l1cligiosos nossos, qne vieraõ
ler, POL' disposiçaõ do Ceo, a ella.. he preciso digamos
tambem quem foy, por acaso da fortlln~l, o seu primeiro
Descobridor.

29. Foy este Diogo Alvares Corren, natnral de Vi
Cluna, pessoa nobre.. e de linhagem conhecida da Pro
vincia de Entre Douro.. e l\Jinlw. Era moço, e o desejo,
que levava a antros muitos sujeitos da sua qnalhlade
llaquelles tempos a sauir de suas patrias, e buscar nas
novas Conquistas do TIeyuo alguma avelltura, o arras"
tava agora para a da India em companhia de hum tio seu,
que em certa Náo fazia para lá a sua derrota. Outros
dizem, que esta viagem era para a Capitania de S. Vi
cente 110 mesmo Brasil, o que naõ pódc ser, por quauto
lluquelle tempo, e anno, como logo veremos, se llaõ cui
dava na fUDdaçaõ destn Capitania, que roy alguns unnos
adiante, nem de outra alguma. l\Ias, ou fosse pctl'a esln,
ou aqnella, a sua Náo se veyo meter na grande bocu da
Euseada da Bahia, agitada de ventos contrarios, onde
sobrevindo-lhe outra tempestade, deo com ella.. que
brados os mastros, e perdido o rumo, nos baixos, que
ficaõ li Léste da sua harr3, a que o Gentio chamava
Mairagúiquiig; em froDte donde se mete no mar o Rio
Vermelho, huma legou distante da ponta, que dizem do
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Paclraõ. Aqui tiveraõ todos~ conl a perda da Náo, lasti
moso naufragio, do qual os que livraraõ com vida, naõ
escaparaõ de serem prezas do barbara Gentio Tupy
nambá, que babilava nqllella Costn, e alli aeudio, fa
zendo pilhagem, I1:lÕ só no que a clespedaçau:l. Náo lan
çava ás prayas, milito melhor dos miseraveis naufraga
dos, que recolhidos ás suas cstacadns, lhes fot'aõ ser
viilclo de gostoso manjar para repetidos dias. l\lenos
Diogo Alvares Correa, que ou a sua sorte, ou a sua vi
veza, ou ludo junto com superior destino, llle adminis
trou para isso meyos opporll!nos. Era moço, esperto,
agil, e de entendimento vivo, e vendo aquella gente
ll1UY occupalla na colheita dos varios despojos da per
dida Não, introduzido com ellcs os ajndava a comboyar
para onde via que elles os hiaõ accollll1lodauclo : e aqui
começou a fOrLUll:l a traçnr a sorte de Diogo Alvares.
Este os servia cuidadoso, e elles o aLLendiaõ alegres.
Sempre o beneficio conciliou ngraclo de quem o faz para
quem o recebe, pois ainda o mais bruto reconhece o
seu bem feitor, e a Illnyol' ferocidade se mostr.a huma
nada ao qne lhe commullica o bem. O Leaõ defendeo ao
homem, que IlIe curou n chaga, tirando-lhe primeiro da
nJclÕ o cspinho; o peITO de ma... cm remllneraçaõ da
isca, que lhe lança o salteador ela vinha, faz entrega
dclla áquclle mesmo, qne de outra sorte seria estrago
fatal das snas prezas; com os sinaes da vida, que per
cebia Diogo Alvares elos barbaros semblantes, ja mais
alentado elo primeiro susto, leve adverlencia para reco
lher entre os mais despojos algumas armas de fogo, bar
riz de polvora, e ('unheres de bálas... tudo prevençoens,
ja da sna astucia, e ja ue lJuma presagios'l, e vindolll'a
fortuna.

30. Havendo ja recolhitlo o Gentio ás suas Estancias
tudo o que do naufragio ententleo Ih'es podia servir, e
elles ja tambem mais socegados nas suas cabanas, tra
tou Diogo Alvares de preparar algumas daquellas al'-
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mas-; carrega hUlllU, faz tiro com cJla a cerla presa
( seria a alguma ave) dá com elh em terra, c foy talo
alvoroço no incauto Gentio, que meninos.. e mulheres
se lJunhaõ em fugida .. e os mayores em espanto.. e admi
raçaõ, de verem, e ouvirem hurna tal cousa, e especi
almente o damno, e estrago, que causavaõ as bálas sem
serem vistns. Algum genero de desconfiança alcançou
Diogo Alvares do espanto, e temor do Gentio, lllas elle
no lll~lhor modo que pode os deixou salísfeitos, daudo
lbes a entender, que aquclle genero de iustrumento naõ
fazia damnos mais que a inimigos, que com faciJidnde,
e menos perigo podiaõ ser vencidos com aquellas novas
armas, do que com os seus antigos arcos, e frechas.
Era costume barbara desta Gentilidade, como repetidas
vezes deixamos Dotado, trazerem continuamente guer
ras huos com ou tros, e nesta occasiaõ as ha via gra ndes
entre estes da Bahin, e os habitadores de Passé em seis
legoas de distancia.. e querendo experimentar Destes
inimigos, o que fazia Diogo Alvares nas caças com o seu

- arcabUz.. sabiraõ em slIa demanda, levando-o por Ca
pilaõ. Avistara~se os Exercitas, travaraõ as suas pracli
cas, como costumavaõ antes de accommetler, e sem es
perar que estas se concluissem.. segura Diogo Alvares o
Mayoral do inimigo.. que estava na frente do seu Exer
cito, faz-lhe pontaria aos peitos, dispara a arma.. e dá
com eJle em terra, cahindo repentinamente, sem menear
com parte alguma do corpo, que era hnstantemellte
avultado. Do qual damno, e estrondo, c de outros, que
trazia carregados, e foy disparando com o mesmo cífeito,
confusos, e atemorizados todos os do Exercito inimigo,
Daõ só se puzeraõ em fngida, até o Ingar dcsampararaõ;
e outros mais dos vizinhos, aonde chegava a noticia do
homem do fogo.. liame que lhe deo o mesmo Gentio,
pelo que viaõ sahir do seu arcabuz, desde a primeira vez,
que á vista delles o disparou.. c se foy estendendo por to
dos os mais, ficando Diogo Alvares em tanta repulaçaõ
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com estes da Bahia .. e com o seu Mayoral.. ou Principe,
que detel'minnl'aõ de o naõ matar.. pela grande utilidade,
que com elle se lbes seguia para as suas guerras; e aqui
no fogo deste arcabúz se acabou de forjar toda a fortuna
de Diogo Alvares. Nesta occasiaõ, escrevem alguns lhe
foy posto o celebrado nome de Cam1nurÚ-Guaçú.. que
quer dizer, aillrmaõ os mesmos: Dm[Jaõ que sahio do
mar; porque, como hum Dragaõ, sabia do mar este ho
mem para estrago do Gentio da terra. Outra significa
çaõ mais propria, e.natur<11, e assim a verdadeira, di
rcmos logo qual seja a deste nome.

31. Com estas.. e outras sirnilbantes victorias.. que os
da BalJia fOl'aõ alcançando dós contrarios vizinhos com
a ajuda, e armas do Caralllurú.. se foy elIe fazendo taõ
temido, e respeitado.. que de escravo passou a Senhor:
Ja mandava a todos.. e elles lhe obedeciaõ.. e lHlÕ havia
inimigo.. que parasse, {Jllando sabia ir contra elles o ho
Illem do fogo, CaramurÚ-Guaçú. Logo lhe fOI'\lÕ os
mayoraes das Aldeas danelo as filhas donzéllas, e o Prin
cipal da Baoia foy o primeiro, q~le lhe deo bUlia só, que
tinha de poucos aIlIlOS, scndo esta a que lograva entre
as outras o titulo de muItler.. e a preminencia de Princeza,
c as mais de Damas, amigas.. ou concubinas.. confórme
ao uso Gentilico destes barbaros, que se naõ julgava pOI'
honrado aqueIle Mayol'al, que naõ tivesse ao CaramUrll
por seu parente; e assim veyo atei' muitos filhos, e filhas,
que casando depois com pessoas Nobres do 'Reyno, que
por aqueIle tempo passavaõ muit<ls a estas conquistas,
foraõ cabeças das melhores Familias da Bahia. Tam·
bem se fez logo muy eloqucnte da linguagem da terra,
e para mayol' segurança da sua pessoa, levantou humas
casas fortes de taipa de pilaõ, com trnyeSSocllS, e gna
rilas, no mesmo campo, onde hoje está a Igreja de Nossa
Senhora da Graça, das quaes os vestigios.. diz o que nos
dá estas noticias, ainda permaneciaõ em seu tempo.
Nestas se recolhco.. com suas Ululheres, e familia,
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c nellas nssislio nté o nllllO de 152lJ em que sahio pai'a
França, como logo ~e dirá.

3:2. Supposto dissemos, com os mais Escritores, que
o nome CaramuI'Ú-Gua<.~ü.> l'ôra posto pelo Gentio a
Diogo Alvares pela braveza, com que como hum Dragaõ
~ahira do 111'11' para destruir, e ~ragar a ll1uitos daquel
les barbaras.. naô concordamos que fosse esta a causa
primitiva daquelle nome.. antes outra, corno ngora dire
mos.. seguindo a commo.a tradiçaã do mesmo Geutio,
participada destes, e do mesmo' Caramurú nos seus
descendentes. He tradiçaõ constante derivada dos pI'i
meiros até os de agora, que naufragada a Não ele Diogo
Alvares, como fica dito, entre os baixos do Rio Verme
lho.. da entrada da Rahia, e acudindo alli o Gentio, com
o Mayoral destes acompanhou Lambem sua filha, de quem
[aliamos.. e que andaildoella com o pay, por entre aquel
las pederneiras, por estar de todo vazia a maré, á co
lheita dos despojos.. vira li tallndia a Diogo Alvares em
li concavidade de hllma dellas.. onde o susto.. e temor do
llUmCI'OSO, e bravo Gcntio o havia escondido, condiçaô
lJatural, e innata 110 homem, occllllar-se do inimigo, o
que se naõ acha com mc-yos opportunos para a sua de
reza. Entílõ a lndia, ou como admirada da sua primeira
,'ista.. ou compadecida da sua fortuna, chamára pelo pay,
c apontando para Diogo Alvares, entre aquellas aber
turas", disséra assim: Caramurú-Gnaçú, que foy o
lllesmo, que dizer: Olha pay, que UOl'éa taõ grande 1
E que logo aITei('.oada da sua vista, pcdíl'a ao pay que o
1H1Õ matassc; e que levado para a pl'aya. como se vio
com sinaes de "ida, c hUlll tal patl'ocinio, ajudado do
seu natural genio c espCrLcz3.. se introduzia com clles
na arrccadaçaõ.. e COIH.lucta dos despojos da Náo. Esta
Ile a tradiçaõ antiga deste succcsso, e em ludo lllUY ajus
tada, e confórruc com o nome de Caramw'ú-Guaçú, que
foy posto a Diogo Alvares por este Gentio. Porque Ca
,.amurú.. na sua lingua, qUCl' dizcr Morda, especie dc



pescallo.. que tem pül' hahitaçaõ as cav'Crnas das p-erder
neiras, e nestas do Rio Vermelho, em que succedco
aquclle naufragio.. as havia laõ gróll1UeS, e deforme5,
que chegavaõ a tragar os Indios como se fossem féros
tl1barOeFls, e Guaçú qner dizer Grande, como he vul
gar na mesma lingua. E como Diogo Alvares foy achado
entre aquellas pederneiras, habitaçaõ uestas Moréas,
como se fosstl algnma dellas.. e das grandes.. lhe fcy
posto o nome de Caramu1'lí-Guaçú. Eassim concordamos)
que este nome lhe foy posto.. propria, natural) e histo
ricamente falJando, por ser achado entre as concavida
des daqucllas pederneil'as do scu naufragio, fosse pOl.'
quem qucr que fosse, conlo hUllJa grande l\foréa, e á
imitaçaõ {las muitas .. quc nellas hahitavaõ; e moralmente
appropriado a elle mcsmo, quando na primeira guerra
vcnceo com o seu arcabúz aquelles iuimigos, como hum
grandc: e I'cróz Drngaõ, quc sahira das agoas para os
tragar; porqne só por appropriaçaõ, ou methaphora .. se
podia dizcr Dragaõ do mar o que neHe fora achado
como grande Moréa. Este primeiro lho pôs natnralmente,
ü incliuada Judia, quando como Moréa grande o tirou
de entre as pedras, pal'a lhc dar piedosa a vidn ; o se
gundo lhe foy apPl'opriado pelo Gentio, quando elle como
bum cruel Dragaõ, que sahio do mar.. atirou a muitos;
{l assim, significando o nomc Ca1'amuní-Guaçú, hum só
individuo, aindaquc grande, ficou Diogo Alvares, com
estc grande nome.. hUIll só Camnntl'ú-Guarú, com dons
significados; com o primeiro de M01'éa Grande, pela
llaturaHel1dc daqnelle caso; com o scgundo de Dragaõ
do mm'.. por appropl'iaçaõ elo seu valor. Foy esle llan
[ragio de Diogo AI vares pelos unllos de 1.518, com pouca
dilferença.. ou mais certo no de 1516.. pelas razões de
conjectlu'a, que logo diremos.

1.\lIOAtAM. VOL. I.
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ESTANUIll. Ifo

Como Dio[fo Alvares {oy a Fran{:a, e do que lá passou até voltar á DaMa.

33. Havendo ja alguns anuas, que seriuõ sete, ou
oito, quc Diogo Alvares assistia com este Gentio, appa
receo na Enseada da Balda huma Náo Franceza, que
alfirma o ~lanuscrito, que seguimos, foi a primeira desta
naçaô quc alli eD trou. Poy vista por Diogo AI vares da
sna Estancia, desceo á praya, fez sinal, mandou-lhe a
Náo batel, c foy recolhido nelle. Mas aludia Para
gllacü, que ussilll sc chama va pela linguagem dos seus,
aq \leUa, a quem elle de via a vida, vendo que na de
Oiogo Alvares, que se ausentava, perdia apropria,
porque cuidadosa o havia espreitado, se lauçou a nado
apôs do batel, e a rógos de Diogo Alvarcs, que no ex
cesso apurava o affeclo, foy recebida nelle, e ambos
levados á Náo ; effeiLo que naô conseguia a constante
resoluçaõ de outras mais, das que elle tinha por mu
lheres, e huma dellas dizem se arrogara, e ambos pas..

. saraõ a França. Reynava entaõ alli o Chrislianissimo
Principe Francisco I, c naõ Henrique de Valais, e Ca
tharina de Medicis, como escrevem todos os quc vimos,
e trataõ esta historia. Porque este lVlonarcba entrou na
posse do Beyno de França no anno de 15lJ.7, e neste
mesmo anno foy morto, e comido pelos Tupynam
bás dc Itaparicá, Francisco Pereira Coutinho, primeiro
Fundador por EIRey D. Joaõ lII, havia alguns dez
annos desde o de 1537, da CnpiLania da Rahi ; e an
tes deste ja no de 153lJ., havia arribado no seu porto
'lartim Alfonso de Sonsa, a tempo, que ja o Cara

murú Diogo Alvares havia ido a França, e volLado á Ba
hia, como assentão todos. Ese antes do reyuado de Hen
rique de Valais, c Catl~arina de 11edicis no anuo de 15lJ.7,
ja de de o de '153ú, havia arribado á Bahia Martim Ar..
lonso, e no de 1537, ctIegou a clla por seu primeiro



Donatario, e Fundadol' Francisco Pereira Coulinho,
e tO<!(lS estes consta certamente, que quando che
garaõ á Bahia, ja Diogo Alvares Caramurú havia fei
to viagem a França, e passado outra vez á Bahia,
como era possivel ser esta em o reynado de Henrique
de Valois, e Cal.harina de Medieis? Nasceo sem duvi
da estn equivocaçaõ do nome de Catharina, que dizem
os mesmos, que isto escrevem, tomàra esta Jndia, em
graça, c obsequio daquclla Senhora, qnc lhe serviu de
Madrinha ao seu l>autismo, e casamento; sendo mais
provavel, e ainda certo, que o tomar aquelJe nome,
pois naõ havia em França naquelle tempo Rainha cha
mada Catharioa, mas só em Portngal a que nesse mesmo
nnno de 1525, em o qual Diogo Alvares se achava em
França, havia casado a cinco de Fevereiro, com ElRey
D. Joaõ III, a Senhora D. CallJal'ina; e he sem duvida,
que em reverencia destes Monal'chas l'ortugnezes, dc
quem era Vassallo Diogo Alvares Caramurú, e sua mu
IbCl', tomasse esta o nome de Calharina.

3lJ.. Tambem he certo, como escrevem lodos, os que
relataõ estes accasos de Diogo Alvares, que quando este
chegou a França assistia na sua CorLe, na conLiunaçaõ
dos Estudos Civis, e Canonicos, Pedro Fel'Dandez Sar
dinha, bum PorLuguez, que foy depois o primeiro Bispo
da Bahia, com quem Diogo Alvares teve communicaçaõ,
e consta dos mesmos Escritores, que neste anno de 1.525
se acbava certamente em f<'1'ança Pedro Fernandes Sal'~

dinha; e nem este podia estar naquella Corte no Rey
nado de Henrique Valais, e Catharina de Medieis; por
que este Principe subio ao Tllrono, como fica diLO, no
anDO de 1547, e a este tempo ja Pedro FCl'Dandes Sar
dinha era voltado daquella COI'te para a de Portugal, tinha
ido por Provisor, e Vigario Geral para a India, ese achava
ouLra vez em Lisboa; pois no de 1550, confórmeao que
escreve lariz nos seus Dialogos, OU, como dizem outros,
no de 1551 foy nomeado Bispo para oBl'asll, pílra onde



párlio no de 1552, e naõ haverá qllem se persuada, que
nos qualro annos, que vaõ de 15117 para '1550, 0\1 51,
pudesse Pedro Fernandes Sardinha assislir em hança,
vil' a Portugal, passar á Inclia, ser lá Vigario Geral, e
Provisor, tornar ao Heyuo, e achar-s·e no Brasil.

35. Por todos estes principios, e fundamentos solidas
de congruencia, fica evidente, qne no aono do 15211
devia sabit' da Bahia para França Diogo Alvares Cara
murú, e sua fiel cOlilpanheira, e que naquella COrle fo
raõrecebidos pelo Christianissimo Monarcha Fraucisco I,
que neste tempo sustentava a Coroa deste Reyno, e
nelle tratados com aquelle applausa, e benevoJencia..
que sabe conciliar a novidade, e huma tal, como a que
devia causal' a primeira vista de hum novo Individuo,
e que vinha de outro Mundo lambem novo. Com hum
mui solernne acto, ( depois de bem instruida a Inclia
nos pontos precisos da Fé Catholica ) e assistencia dos
mayores daquella Corte, por hum Bispo lhes roraõ ad
ministrados os Sacramentos, a ella o elo Bautismo pri
meiro, com o nome de Catharina, pelo motivo qu
apontamos da Senhora D. Catharina Rainha de Porll1
g'.1I, c a ambos o do Matrimonio, sendo-lhes cm hum, e
outro Padrinbos os Reys de I'rança, com oulras muitas
bonras, e dadivas da sua Heal grandeza, álêlll das que
a Catharina Alvares ( sobrenome, que tomou em graça
do marido) fizertlõ de vestidos, e peças ricas, outras
grandes Senboras daquclla Corte. .

36. Nella teve ( como fica dito) Diogo Alvares larga
communicaçaõ com Pedro Fernandes Sardinha. A este
participou com imlividunes circunstancias as noticias do
Brasil, e com especialidade, as que por experiencia li
nha da Bahia, as quaes todas toruando a Portugal Pedro
Fernandes deo i:,l E1-Rey, C0010 tambem lbe havia feito
})resente por carta:; as rogativas de Diogo Alvares para
solicilar o sahit' elle daquella Corte; pOl' quanlo o Frao
cez, por seus particulares interesses, o naõ qneria con-
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sentil'. Mas vendo Diogo Alvares, qne nem o Rey de
França lhe dava licença pa ra subir clalli, como Iba pedia,
e nem o de Portugal cuidava em tirá-lo, para se apro
veitar delle naql1ella conquista, como lhe bavia mani
festado por Pedro Fernandes Sardinha.. veyo a conseguir
pela industria, o CJlIe naõ pede a razaõ. Concenou-se
com certos Mercadores Franeezes a cal'regú-lhes na
Babia duas Náos do páo Brasil, a troco de o mandarem
lançar nella, com alguns petrecbos de guerra ... e outros
aprestos, que 'julgava serem-lIie cá necessurios para a
sua melhor segurança; e estando ellas assim preparadas
em bum pono distante de Pariz dezoito legoas, secre
tamente sahio daquella Cidade, com sua ja legitima con·
sone, e fiel companheira, á prima noite, e embarcados
alli, dando logo á véla, chegaraõ á BalJia com prospera
viagem, onde satisfez a promessa aos seus conuuctores,
e novamente se fortalecco na sua primeira Estancia,
crescendo em respeito, e cabcdaes... que o tempo, e a
industria lhe 'biaõ administrando, e em que foy sufici
en temente abastado.

Es'rANUIA III.

.Mostra como neste meyo tampo, em que Diogo ATvaI'es {oy a França, veyo
da,' na Enseada da Duhia Christovaõ Jaques. e da 1'a:aõ porque 1lomos
a este depois daquelle contra a opinião dos mais.

37. Deixamos dito, que mandado Gonçalo Coelbo
pelo Rey D. Manoel ao descobrimento, e demarcaçaõ
das Costas, e Pórtos do Brasil, * se recolhera est~,

re1 nando .ia D. Joaõ III. Agora accrescentamos, que
recebidas por este MouarclIa as noticias, que trouxe do
Brasil aquelle Capitaõ, mandou o mesmo Rey a Chris
tovaõ Jaques á propria diligencia~ e que este depois de

* Digrcss. l. Estanc. 2. pago 6.
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navegados esses mares, e tomados varias pórlOS, viera
entral' na Enseada da Bahia, correra o seu Reconcavo,
e Ri9s delie, onde no de Paraguaçú junto á sua barra,
a.chando duas Náos Francezas ao negocio do páo ver-o
melho com o Gentio da terra, e naã se querendo ellas
render, as metera a fun~o, o que tudo feito, e tendo
posto tambem o nome de Todos os Santos ao Promon
torio da Bahia, por lbe parecer á vista hum alegre Pa
raiso, como dizem alguns, ou mais certo por entrar por
ella em o primeiro de Novemhro, dia dedicado pela
Igreja á festividade de todos os Bemaventurados do Ce
leste Paraiso, vollára pi!ra o Reyno. -Com estas noticias,
e -outras, que ja antes havia dado Pedro Lopes de Sousa,
il'maõ de Martim Affonso de Sousa, que tambem correra
aquelles mares, e Costas, quando foy a Tamaracá, ( como
a seu tempo diremos) se resolveG> El·Reya mandar
para Povoadol' da Bahh, a Francisco Pereira CoutinlJo,
passados alguns annos. Vindo affim a éonc1uirem os
Escritores todos, que fôra o Coutinho o primeiro Povoa
dor da Bahia, e Christovão Jaques o seu primeiro desco
bridor. Nisto nam podemos concordar, antes assentamos
que o primeiro descobridor, e povoador primeiro Por
tuguez da Bahia, e ainda antes de que os Fl'ancezes en
trassem na sua Enseada, e pórtos, foy Diogo Alvares
Correa Caramurú, e com hum fundamento taã solido,
como verdadeiro, tirado do mesmo curso do tempo, com
que estas cousas na Babia se fúruõ seguindo humas ás
outras, e de alguns prinC"ipios irrefragaveis, e que se
naõ devem, nem pódem negar.

38. He sem duvida, que nenllUm dos Escritores, que
fâllaõ nestas Esquadras, que mandaraõ ao Brasil os
nossos Reys, ao menos os que vimos, e lemos, assigna
o anno da sua expediçaõ, só dizem, que se foraõ seguin u

do humas ás ou tras, depois do primeiro de.scobrimelllo
pelo Cabral. Dizem, que depois deste malldára ElRey
D. Manoel a Americo Vespucio; recolhido este, fôra
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enviado depois pelo mesmo Rey Gonçalo CoeUIO, e que
voltára ja em tempo do reynado de D. Joaõ nc mas
nenhum nssigna os annos destas idas.. e vindas. Dizem
tambem, que mandára EIRey D. Joaõ III a Cbristovaõ
Jaques.. recebidas as noticias de Gonçalo Coelho, mas
ll:lÕ expressaõ tambem em que anno fora. Dizem mais,
que á Bahia viern Diogo Alvares Correa, que fora a Fran
ça, e lomára á Bahia, e tambem lhe naõ daõ para estas
jomudas anno delerminaào. Destes termos laõ incertos,
formando nóstaõ varias conjecturas, e fundados em bum
só ponto fixo, assignaremos agora os annos, com ponca
dilIercnça de bum a outro, cm que estas taes cousas pu
deraõ succeder. E assim assentamos.. que Americo Ves
p1lCio pal'tio para o Brasil, ou pelos fins do anno de
1501.. ou no principio de 1502, * como em outro lugar
explicaremos. Assentamos tambem, que Conçalo Coe
lho sahira do Heyno ao mesmo intento pelos;annos de
'1520.. ou 21 em que falleceo ElRey D. Manuel, que o
havia mandado; e qne recolhendo-se ja em tempo de
ElRey D. Joaõ III, podia ser o mais breve no de 1522,
pri ~iro do Beynado deste Principe, que tomou a Co
roa pelo meyo de Dezembro do anno, que acabava de
1521. E assim lambem concordamos, que Cbristovaõ
Jaques, sendo enviado ao mesmo Brasil pelo sobrcdito
Rey D. Joaõ IlI, depois que recebeo as noticias de
Gonçalo Coelho no rel"erido allllO de 1.522 por todo elle,
só podia salJir do I1eyno no seguinte alll19 de 1523, e
que detendo-se pelos mais pórtos, e Costas do Brasil nas
diligencias de os ver, e demarcar; qunndo veyo a desco
hrÍl' o da Bnhia, e a entrar pela sua.Enseada, foy ja no
anno de 152á; e que neste lempo ja Diogo Alvares Ca
ramurú havia sete, ou oito annos, tinba vindo dar ã
Ballia, e se achava partido paJ:a Fran('a nesta conjun
çaõ, e VllY o fundamento solido, e verdadeiro destas
~onjccturas•

• Liv. Antep. cap.



ot'. Achamos nas Chronicas do Reyno, como tambem
nas da Ordem, qne no anilo de 1534 fora mnndado de
Lisbca para Prelado mayor da nova Custodia de S.
Thomé na Iudia o P. Pr. Diogo de Borba, 'com outros
companheiros, e que estes foraõ para lá em companhia
de M.artim Atfonso de SOUSll, que neste mesmo anno
hia pOl' Capitaõ mór d<lqueJles mnres do Oriente, envia
dos pelo fLey D. Joaõ III, e que nesta viagem foraõ
todos arribado.s á Babia, e que entre ontras obras de
piedade em que na terra se exercitaraõ estes Religiosos..
() tempo q'ne alli assistiraõ, foy huma o serem Ministros
do Sacramento do Matrimonio de duas fillws naturues
de Diogo Alvares Caramurú, com dous Cnvalhéiros no
b1'es,* como em outro lugar se dirá. Agora todo o funda·
menta do que temos promellido: Estas filh.as de Diogo
~lvares naõ podiaõ receber o Sacramento do Matrimo
nio antes qlle tivessem ao menos doze até quinze annos
de idade; para terem esta idade no de 1.53lJ, em que
foraõ desposadas, haviaõ ter o seu nascimento no de
1519 ou dahi por diante, e para isso era necessario que
no de 1.518 estivesse ja Diogo Alvares oa Bahia, ou
ainda antes no de 1.516, que por isso lhe assignamos
este no fim da r. Estancia desta Digressaõ: porque
assim vinhaõ a ter aqllellas suas filhas natul'aes de quinze
para dezoito anuas, que era a idade mais competente
para poder tomar aquelle est<:ldo no sobredito anIlO de
153lJ.. E assim certo rica, que antes da vinda de Chris
tovaõ Jaques á Babia no governo de D. Joaõ UI pelos
annos de 152lJ... ja á Bahia havia apartado Diogo Alva
res Caramurú, e assistido nella desde o anno de 1516
011 1518, e ainda em tempo do Rey D. Mauoel; e que
naõ Christovaõ Jaques, mas Diogo Alvares foy sem
duvida o primeiro Portuguez naõ s6 descobridor, mas
lambem povoador primeiro da Buhia. Do dito se colhe

* Vasconc. Cbron. da Comp. J. 1. fuI. 41: !l.4L



mais, c Setll contl'uversb lambem.. que neste mesmo
annno de 152ft, que Chl'istovaõ Jaqnes entrou na
Bahia, foy o em qne havia sahido para França Diogo 
Alvares Caramurú ; porque sendo certo, como fica mos
trado, que Diogo Alvares veyo tel' á Bahia alguns sele
ou oito annos primeiro que Cllristovaõ Jaques, entran
do esle pela sua bllrra, e Enseada, em 152ft, e naõ
achando nella a Diogo Alvares, Ile sem duvida foy por
naõ estar elle entllõ ua terra; naõ consta que estivesse
fóra della, senaõ na jornada de frança, certo fica ser
esta neste mesmo anuo de 152ft. Hum s6 reparo pode
haver aqui~ e Ile: Que se ClJristovaõ Jaques veyo á Ballia
depois de Diogo Alvares, e estando este em França; por
que naõ achou elle no Gentio da terra esta noticia? Tam·
bem Ile facil a soluçaõ ao reparo; porque llaõ consta que
Christovaõ Jaques tivesse communicaçaõ alguma com
este Gentio; pois só se diz que se occupara no descobri
mento da Enseada, e nas alturas, e demarcaçoens della,
e dos seus Rios; e dado caso.. que tivesse a tal noticia,
ou por confusa, ou por lhe naõ convir perder por se
gunrlo, o que podia ganhar por primeiro, a quiz occultar.

[lO. Concorre finalmente para confirrnaçaõ de tudo,
que por estes mesmos allnos de 152ft cOl1leçáraõ a cur7
sal' por estes mares, e Costas da BalJia Náos france
zas, e a que levou Diogo Alvares a Pariz, foya pri
meira, diz o nosso allegado Manuscrito que entron pela
sna Enseada, e barra.. e assim o mostra a razaõ; por
que, se aportara alli outra antes, seria vista por Diogo
Alvares, qne ja havia alguns oito annos que assistia no
lugar, e podja fazeL' nella para França a mesma viagem,
qne fez nesta, que sem duvida seria companheira da
quellas duas.. que Christovaõ Jaques meUeo a fundo,
na barra do Paraguaçú, ou viessem estas com a ontra,
ou logo depois, que tndo foy no mesmo anno. Daqui
se conclue por cerlo, e infallivel, o principal intento
desta Estancia, qne he deixarmos assentado nella, que
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neste mesmo tempo, que Christovaõ Jaques apartou á
Bahia, se achava em França Diogo Alvares; porque de
outra sorte, a achar-se a1li ne~te tempo, fizera em
companhia de Christovaõ Jaques para o Reyno, o que
executou pal'a Pariz com os Francezes,. como tambem,
que quando Christovaõ Jaques entrou na Bahia,ja Dclla
havia estado DioBO Alvares; e csle discurso seguiremos
sempre, de que foy Diogo Alvares Cal'amurú o pri
meiro descobridor, e povoador da Bahia, que he o
fim, e conclusaõ de tudo o que fica dilo. E nem o ser
isto acaso da fortuna, o póde privar desta regalia, assim
como naõ obston a l)edro Alvares Cabral, para sel' o
primeiro descobridor do Brasil, trazê-lo ás snas Costas
os lallces da sorte, e acasos do tempo.

Es'rANCIA IV.

Da prod'igiosa appariçaã da Imagem de N, Senhora da Graça
de Villa Velha da Bahia,

lt.1. Navegava pelos annos de '1530 huma Não Cas
telhana para o Rio da Prata, e a força de ventos con
trarios veyo dar com ella em os baixos da Ilha de Boy
péba, que se ficáraõ chamando por este caso a Pauta
tios Castelhanos, ollde p~decêraõ lastimoso naufragio.
A. estes acudia Diogo Alval'es, noticioso da sua fortuna,
e como o qne ja experimelllara outra sirnilbante; c a
sua presença bastou a livrar aos que escapáraõ das fu
rias do mar, do ventre dos Barbaras Gentios Tupy
, larnbás, que ja os tinhaõ a bom recado. Trouxe-os com
sigo, hospedou-os com caridade, e em particular alguns
Cavalheiros de distinçaõ, que entre elles vinllaõ, os
quaes voltando a Hespallha, tanto abouaraõ a Dio
go Alvares com o Imperador Carlos V, entaõ Itey
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daquella Monarchia, que este lbe escreveo hUllla C:lrta,
em que lhe agradecia o beneficio.. e oITerecia ti sua
graça.

h2. Houve nesta occasiaõ 11 II L1l caso maravillloso,
e muito digno de ser repetido. Voltava Diogo Alvares
de soccorrer aos Castelhanos, ql ando lhe diz Catharina
Alvares sua consorte, e lhe roga com muita instancia torne
ao lugar do uaufragio.. e lhe traga burna mulher, que
viera llaquella mesma Não, e se acbava en tre os Iudios,
porque lhe apparecia em sonbos, e llle dizia a mandasse
buscar, e 11Je fizesse hurna casa junto alli para sua mo
rada. Voltou o Caramurú, fez a diligencia, e naõ achou
noticia alguma daquella mulher. Mas a sua naõ se aquie
tava, porque teimando ti devota India dizia, que nas
suas Aldêas a tinha o Gentio occulta, porque os sonhos,
ou visoens naõ cessavaõ. Tomou Diogo Alvares se
gunda, e terceira vez, repetia as diligencias.. e naõ appa
recia a tal mulher. Ameaça aos Inclios, e cllcs lhe res
pondem, (apontando para burna caixa de madeira des
trancada do mar, e lançada a hum canto da choupana ..
e dentro della huma Imagem da Senhora) que seunõ
era aquillo o que elle buscava.. que de outra mulher nno
sabiaõ. Trouxe Diogo Alvares a sagrada Imagem, que
vendo-a a devota Catharina, se abraçou com ella, e
com lagrimas lhe dizia, ser aquella mesma a que lhe
havia apparecido. Logo pedia-lhe mandasse fazer lJU
ma Capella, a qual levalltaraõ de taypa, e torraõ, c
pelo tempo outra ele pedra.. e cal, onde foy collocada,
com o titulo de N. Senhora da Graça-, em memoria ela
que fez a estes seus devotos de se lbes comrnunicar, como
piedosa; sendo esta a primeira Igreja, qne houve nesta
Capitania, e hoje a possuem:os Religiosos do Patriarcha
S. Bento com titulo de Abbadia.. a quem esta deveta
Brasiliana, por mQrte de seu marido, fez doaçaõ assim
da Igreja, como da terra do seu patrimonio. He a Ima
gem da Senhora de cinco para seis pnlmos, de madeira.
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ao antigo, e está na mesma fórma em que foy achada,
sem até o presente ser renovada em cousa alguma do
seu vuIlo, que he perfeito, e inculca em tudo devoçaõ..
e causa reverencia, collocada no Altar da Capella mayor,
e para mais cuIlo.. e veneraçaõ cullerta no seu nicho com
hum véo rico.. e todo o adorno competente, e que se
deve a taõ prodigioso simulacro, e cm todo o tempo
milagroso, como publicaõ pendentes das paredes os va
rias troféos da sua piedade. Naõ consta do anno em
que falleceo Catharina Alvares, e só na pedra, que co
bre a sua sepultura na Capella mÓI', se lê a inscripçaõ
seguinte: Seputl~tra de D. Cathm'ina Alvares.. Senho
1"a desta Capitania da Bahia, a qual elta, e seu mari
do Diogo Alvares C01Tea, natuut! de Vianna .. deraõ
aos Senhores Reys de Portngal; fez, e deo esta. Ca
pella ao Palriarcha S. Bento. Anno de 1582. Este anno
se acha emendado no seu algarismo em o livro do tombo
do Mosteiro de S. Bento da mesma Cidade, declarando,
que fora feita esta doaçaõ a 16 de Julho de 1586. Sendo
assim, neste mesmo anno era viva ainda Catllarina Al
vares, e contava sem duvida ao menos outros 86 de
idade que he a que devia ter, para que no de 1516 ou
1.8.. quando na Babia naufragou Diogo Alvares, a pudesse
tornar por mulher com 16 annos de idade.. quando naõ
tivesse mais. Naõ se acha o em que falleceo.

ESTANUlA V.

Fa;; memoria da muy tasta descendencia de Diogo Aleares Garamurú.

6.3. Aqui me parece devo (para perpeluar mais a
memoria de hum sujeito... que tanto nome deix.ou á fama,
e que tanto mereceo ao Ceo, Oll á fortuna) trasladar,
o que em Manuscrito antigo, que ja deix:amos outras ve-
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zes apontado, se ~screve acel'ca da sua larga, e nobre
desceodencia, e naõ menos !Jenemerita de ser lembrada;
pois muitos delles serviaõ lambem.. e muilo ti esta Con
quista, ao seu Rey, á sua palria, e a Deos. E se bouver
algum genio melancolico, ou enfastiado de ouvir en
comios alheyos, nesta estancia se naõ demore, e passe
adiante, que para elle a naõ formamos, e menos para
nós, 011 alguns dos nossos; porque por nenhuma via nos
embaraçamos com os ramos.. nem imos topar com o
tronco desla ,arvore, Diz pois assim o allegado, e velho
Manuscrito com as suas proprias [razes :

§ Indo Martim A(fonso de Sousa para a bulia, to
mou de arribada o P01'to desta Ba/lia, e os Pad1'es de S,
Franâsco, que, comsigo levava, bautúaraõ os fil/tOS, e
filhas naturaes do dito Diogo A lvm'es, e lambem alguns
legitimos, que y'a tinha da dita legitima sua'mulher : e
logo casou /wma filha natural com A(fonso Rodngues
natural de Obidos, e outra C01n hum Fidalgo GenovtJz
por nome Paztlo Diaz Adorno, que havia pouco haviaõ
vindo de S, Vicente em hwna lancha, p01' hum omisio,
que lá tiveraõ.

§ Depois veyo F1'ancisco Perâm Coutinlw com gente
a povoar esta Cr1pitania da Ba/lia, de que Bl-Rey lhe
havia feito me1'cê, e entaõ casou o dito Diogo Alvares
Caramzwú suas filhas legitimas de ent1'e elte.. e sua mu
tller; a saber: a mais velha.. que se chamol' Anna Al
vares.. com Custodio Rodrigues C01Tea, pessoa nobre,
natural de Santarem, dos quaes nasceraõ os filhos, e
filhas seguintes, a saber: o P, Marçal Rodrigues.. Vi
gatio de ViLta Velha.. e o Capitaõ André Rodrigues
Correa, e Low'enço Cor1'ea, e Paulo Rodrigues, e Jorge,
e Izabel RoJrzgues.. que depois casou com Joaõ Mm'ante,
natural de Coz'mbra, e Maria Correa, que depois casou
com Ayres da Rocha Peixoto, natural de Elvas, e dos
mais nobres.



S Com Genebra Atvm'es, outra fillta de Diogo A 1
vares Caramurú.. casou Vicente Diaz, natu1'a1 do Alen
lejo, crzetdo do Infante D. Luiz.. homem Fidalgo .. e
delta houve a Diogo Diaz, Belcllim' Diaz Morez"m,
Lourenço Diaz, e Vicente Diaz, e Maria Diaz, que
casou com Francisco de A1'aujo, natutal de Ponte de
Lima, da melhor nobreza de Entre Douro e Minho.
Catharina Alvares.. casou com Balthaza?' Barbosa,
meyo innaõ do dito Francisco de Ataujo; Andreza
Diaz, que casou, com Diogo de Morim Som'es, e
Ftancisca Diaz, que casou com Antonio de Araujo.. Ü'
maõ de Gaspar Barbosa de Araujo, todos nalw'aes de
Ponte Lima.

S A terceira filha de Diogo Alvares. Caramu1'ú, foy
Apollonia Alvares, que casou com o Capitaõ Joaõ de
FigueirerüJ Mascarenhas, e pelo nome do Gentio o
Buatucá, era natu1'a1 da Cidade de Fm'o, filho de
Lourenço de Figueiredo, Fidalgo nos livros delRey,
que passou á BaMa por matar hum Conego seu pa1'ente,
lrazendo comsigo este filho de doze annos, que fez gran
des serviços a Deos, e a ElRey, conquistando a mayor
parte destas Capitanias; pelo que ElRey lhe escrevia,
que o estimava muito; morreo de meya idade, deixando
cinco filhas, de que a mais velha se chamava Fitz'ppa de
Figueiredo, que casou com o Capitaõ Antonio de Paiva;
a segunda, Maria de Fzguei1'edo, casozt com o Capitaõ
Sebastz"aõ de Brito Correa; a quarta, Gracia de Figuei
,'edo, casou com Francisco de Bar1'os, natural de Ponte
de Lima; a quinta, Clemencia de Figueiredo.. casou com
Bento de Barbztda, natu.ral da BaMa, fil/tO de Francisco
de 'Barbuda o Velho.

S A quarta, e ultima filha de Diogo Alvares Cam
murú, foy Gracia Alvares.. que casou com Antaõ Gil,
seus filhos, e fil/tas foraõ Cosmo Gil, Diogo Alvares..
'Lourenço San'adas, A ntaõ Gil, Ca tltarina Gil, que casou
com Gaspar Barbosa de Arat~jo, natural de Ponte de
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Li11Za~ que era i1'1naõ de Antonio de Araujo, marido de
Francisca Diaz acz'ma dilO, e ambos primos de Francisco
de A rau}o sobredito; e D. Maria Gil, que casou com o
Ca77itaõ Gonçalo Bezerra de Mesquz"ta, natural da Villa
de Vz·anna.

§ Os filhos nat'ltraes do dúo Diogo Alvares, {oraõ os
seguintes: Gaspa?' Alva1'es, que casou com Mm"iaRebelta,
irrnãa de Lopo Rebêllo, escrivaõ da Alçada~ of/icio, que
ElRey lhe deo, pelo que perdeo em, Arzila, onde em mo
mdor, quando se despo}ou aquella Fronteira; e Marcos
Alvares, que foy o que fez com os Tapuyas, e os trouxe
á communicaçaõ com os POl'wguezes~ e Manoel Alva1'es,
e Diogo Alva1'es~ que mataraõ os Indios em Giquirz'çá,
quando mata1'aõ o (iUtO do Governador Men de Sá.

S As (ilhas natumes de Diogo Alvares {oraõ,
Magdalena Alum'es, que casou com Alfonso -Rodngues,
que }a se disse acirJIa~ e Filippa Alvares, que casou C0711

Paulo Diaz Adorno, dos quaes nasceo Antonio lJiCzz
Adorno~ Cavalleú'o do Ilabito de Santiago; dos dous
acima Alfonso Rodngucs, e Magdalena Alvares, nasce
mõ o Capitaõ Rodngo Martins, o Capitaõ Alva1'o Ro
d1'lgues, e Gaspa?' Rodngues, Senhores do Engenho da
Cachoeim, e suas terras. As out1'aS {oraõ, Helena Al
Va1'es, casada com Joaõ Luiz, e deltes houve, Thomé
Luz'z, Antonio Luiz, Salvadol' Luiz, e Ignez Luiz, que
casou com Antonio Rodrigues, prz'or; I zabel A lval'es,
outra filha do dilo Cara11Zzwú, {oy casada com Francisco
Rodrigues; seus fiUtOS Filippe Rodngues, e J oanna Ro
dl·zgues ~ que casou com Gaspa,. NIelio, sogro de Sebasliaõ
de Cubêlos. A ultima {oy Beatriz Alvares, que casou
com Antonio 11az; seus filhos {omõ Gonçalo Vaz~ Je·
ronymo Vaz, eMaria Gonçalves, quecasou com BallhazCl7'
M.al'gal/zo do Acupe.
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DIGnESSA~1 IV.

Discorre peJas CapitanIas do Eslado do Drasil, desde o Graõ ParÍl alé o Rio
!la PraIa, dislriClOS, e demarcações de cada huma, seus Fundadores c VB

rios successos !los seus principios.

ES'I\4.NCIA. Í.

Da Capitania de S. Vicente.

. lJá. Por quanto no discurSo uestrt Historin nos ha de
ser preciso eu traI' com a sua narrativa em cada huma
das Caphanias da Provincia de Santa Cruz, ou Brasil, e
porque alli o naõ podemos fazer conforme a ordem, com
que se seguem humas ás outras, por hnvermos de fallar
nellas, quando lá- chegarmos, com as fundações dos
Conventos, ou nas que os naõ houve, quando a ellas nos
levar Olltl'O qualquer motivo, como o dos Religiosos..
que, primeiro que outros alguns, foraõ a ellas com as

-suas Missoens, e isto naõ póde ser conforme ordem.. e
situaçnõ, que eJlas guardaõ entre si; com esta as quere
mos demarcar agora, por evitar ao depois algum emba
raço, ou outra qualquer occasiaõ, que possa divel'lir o
fio da Historia. He a primeira, correndo do Sul para o
Norte, a de S. Viçente, e damos-lhe este lugar, naõ só
por ser ella huma das primeiras Colonias Lusitanas, que,
depois de descoberta a Provincia elo Brasil.. fundaraõ os
nossos, * como tambem por-ser esta pela qual se começa
a: correr a Costa por aquella parte, álêm de outras par
ticulares r<lzoens, que a fazem digna desla primazia.
Está situada em 2á gráos e meyo, quasi debaixo elo Tro
pico Austral, correndo para a parle elo Pólo, e 240 le-

.. Drit. Freyr. Nov. Lusil. Ii\'. I. n. 47.
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goas ao Sul da Bahia de Todos os Santos. A Regiaõ,
sendo taõ aprazivel, e amiga da saMe, corno o saõ todas
as do Bré!sil, só se diITerença deste nas estaçoens do
Inverno.. e Veraõ, que em S. Vicente, assim como na
Europa, he o Inverno naquelles mezes, em que no mais
do Brasil he Veraõ, e he o Vcraõ lá, quando no mais hc
Inverno, com os mesmos frios, e calmas, que se e'<peri··
mentaõ na Europa, e ainda aqui com mais excesso pela
terra dentro. Nella se achaõ, álêm das plantas.. flores ..
e fructos comml1ns do Brasil.. outros muitos especiaes..
e dos melhores da Europa.. espaçosas sem'as de trigo, e
largas vinhas, que tudo aIIi produz com muito vigor,
pela fertilidade do terreno, regado de frescas ribeiras;
as suas entranhas estaõ prenhes de varios, e ricos ruinc
raes, e entre.. estes reluz melhor.o ouro, de que uaquel
les principias se bateo.. e lavrou aI um, sendo isto só
entaõ humas co o primeiras amostras.. o compridas
raizes, que embutidas pelo coraçaõ daquellas serranias,
queriuõ pronunciar, que em S. Paulo, 'linas Geraes,
Serro do Frio, e outros mais tilluaõ o seu grosso, e ro
busto tronco.

á5. Foy primeiro povoador desta fertil Provincia
Martim Afrol so de Sousa, nobre por ascendencia, ilIus
tre por feitos, e por tudo jUll 0, hum dos grandes He
róes da fama, pelo que o seu animo mostrou nesta cou
quista.. o seu valor na da Inclia, e o seu talento na Corte.
Foi filho mais velho de Lopo de Sousa, Alcaide Mór de
Bragança, Senhor do Prado, e de D. Brites de Albu
querque. Passando por Bragança o Graõ Capitaõ
Gonçalo Fernandes de Cardava, Hespanhol, foy hospede
de Lopo de Sousa. Este ordenon aomho Martim Atronso,
fosse acompanhando algumas jornadas aquelle Fidalgo,
o qual ao despedir-se, quando foy tempo de vollar o
Mancebo, quiz satisfazê-lo com hum rico.. e formoso col
lal' de ouro, e pedraria; e vendo que nem ainda com
taõ preciosa cadêa se deixava prender.. lae offereceo o

lADOATAnJ. VOL. J. 8
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Graõ Capilaõ a sna espada, que o moço acceitou com
corlczia, e se honrava com ella nos dias de festa, e
quando foy Governador na India. Como preságo de
mayores fortunas o seu coraçaõ, tanto que o pay fale
ceo, rejeitou a A1caidaria MÓi' do Duque de Bragança,
e foy assistir rom o Princi-pe D. Joaõ filho do Rey
D. Manoel; e porque era ainda Mancebo, servio-se
delle de seu Pagem. P01' certo motivo de pundonor, o
qual ene sentia, se foy. a Salamanca.. e alli enamorado
de hllma Dama Castelbaua, chamada D. Anna Pimen
tel, casou com ella.. e a trouxe a Portugal. Era ja Rey
neste tempo D. Joaõ III que o tornou a recolher, fa
zendo-lhe honras, e mercês, concorrendo tambem para
ellas a estimaçaõ, e valia do primeiro Conde de Casta
nheira D. Antonio de Attayde, primo de Martim Aifonso,
que neste tempo era muito grande no Reyno. Na Corte
luziraõ tanto, ja nestes principias, os seus talentos, para
cmprezas grandes, que o Rey o mandou por Capitaõ
Mór ao Rio da Prata. Nesta occasiaõ lhe foy conferida
pelo mesmo Rey n mercê de fundar no Brasil huma Ca
pitania.. com dOlta para ella de cincoenta legoas de Costa,
com a mais terra confinante ao Sertaõ. Naõ achamos
nos Escritores o anno certo desta fuudaçaõ, mas assen
tamos por boas conjecturas.. que podia ser no de 1525,
porque dizendo alguns delles, que fora esta huma das
primeiras Colonias Lusitanas.. que se fundaraõ no Bra
sil, sendo uuma destas a do Es'pirito Santo, que todos a
poem principiada no anno de 1525, neste mesmo deve
mos -assentar tambem a de S. Vicente. Confirma-se pOl'
ajustada a conjectura; porqne os mesmos, que escreve
l'aõ estas cousas, dizem: que, logo que ElRey D. Joaõ III
l'ecebeo as ultimas noticias de Christovaõ Jaques, d~o

ordem á reparliçaõ destas Capitanias.. e corno no anno
de 152!J. recebeo as taes noticias.. e no de 1525 acha
mos a fllndaçaõ da do Espirita S. , neste mesmo deve
1110S assentai' a de S. Vicente, pois dizem concorrel'aõ
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ambas em ser primeiras. Nem se deve estar pelo que
escrevem alguns modernos.. pondo esta fundaçaõ no de
156.9; porque seria talvez eno da imprensa, que quasi
sempre acontece em assentos de algarismo; pois 11e
certo.. como com todos os mais fica dito.. que neste anno
de lJ.9 ja Martim A[onso tinha vindo ao Brasil, e á
India duas vezes.. de donde voltou a ultima no de 15lJ6
e l1aõ sabia mais da Corte.

6.6. Com huma esquadra de Náos á sua custa, em
que conduzio varios casaes, e muitas pessoas nobres,
partio do Reyno no referido anno de 1525, e veyo en
trar pelo Rio de S. Vicente, de que tomou o nome toda
a Capitania, por aportar aqui sem duvida a vinte e dons
de Janeiro do seguinte anno de vinle c seis, dia espe
cial deste Invicto Martyr, taõ venerado dos Portuguezes.
Tem o Rio, ao entrar, huma grande aberta, na boca do
qual estaõ duas Ilhas de cinco até seis legoas de cir
cuito, cercadas pela parte dos Sertoens-, de grandes
rnanguez, e fundos lamaçaes. Entre estas duas Ilhas se
i'ormaõ tres entradas, que ao principio se chamuõ barras,
e d1hi a llUma até duas legoas [órma cada huma o seu
estreito. A primeira, correudo do Norte para o Sul.. he
a barra da Bertioga, a segunda, ou do meyo, he a de
Santos, a terceil'a, e ultima a de S. Vicente. Entre a
primeira da Berlioga, e a do meyo de Santos, fica a
llha de Santo Amaro, eQ.1 que está a Villa, com o titulo
do mesmo Santo, de quem clla tomou o nome, e foy ao
principio cabeça de Capitania, assim chamada, que fun
dou Pedro Lopes de Sousu.. irmaõ de Martim Alfonso de
Sousa, e fica a Costa mal'itima desta Ilha bem á face
com a Costa do mar. Entre a barra do meyo, ou de
Santos, e a ultima de S. Vicente fica a Ilha deste mes
mo nome, e mais metLida para dentro da boca do mes
mo Rio, e nesta Ilha estaõ situadus a Villa de S. Vicente
logo na barra, e ponta da Ilha para o Sul, e a Villa de
SGlltos duas legoas pela barra do meyo, ou estreito 00
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mesmo o e.. põr elle ncima,'e ja quasi nas Costas da
Ilha, en o Norte, e Meyo df<, ou Poente.

6.7. atro VilIas fundou Martim Alfonso de Sousa
n . ~g Capitania, duas na Ilha, que saõ, a de S. Vicente,

SE. otos, a terceira da Conceiçaõ, que chamaõ de lLa-
nhanhem.. nove legoas da j)arr1\ de S. Vicente para o
Sul da mesma Costa, pela qual se faz caminho de S. Vi
cente pura ella, por huma dilatada praya de arêas taõ
ligadas.. que llem cavallos, ou carros, que por ellas pas
saã, deixaõ impresso rasto ulgllm. Aquarta Villa foya
de S. Paulo, outras nove legoas pelo Sertaõ dentro.

li8. Foy povoada esta Capitania de nobre, e honrada
gente, que comsigo trouxe o seu fudador.. e huma das
que logo no seus principios f)oreceo muito, tanto peh
fertilidade da terra; porque esta foy a primeira onde se
fabricou o açucar... e donde as mais se proveraõ da se
mente das canas para plan tarem, que foy só a parte do
Brasil, em que se achou esta planta, e de gado vacum,
para a criaçaõ; como, porque nella naõ experimentou
as grandes contl'adiçoens, e guerras com o Gentio na
tural, que era o chamado Goayaoás, que suposto o lan
çou á força de armas da Ilha de S. Vicente, oode fun
dou a sua primeira Villa, como era Gentio pouco dado
a guerras, e faci! de contentar, fez com elles logo pazes
que conservavaõ bem, e Çlssim teve mais lugar.. e com
modo para sua fortificaçaõ, e augmento.

lJ.9. Posta nestes termos a sua Capitani'I, snhio de S.
Vicente Martim Alfonso com alguns de seus Navios, e
foy correndo a Costa, e demarcando os sens porLos, Ell
seada, e Rios, e hum destes em altura de 30 gráos se
fiCOl' chamando de Martim Affonso, por ser elle o pri
meiro que o descobrio; e assim foy cOl'I'endo até o Rio
da Prata, como lhe bavia ordenado o Rey, ~ navegando
ppr elle acima~ com grandes traballJos.. e perda de hum
Navio nos seus baixos, dalli se recoll eo á sua Capitania,
que de todo acabou de fortificar. A Chronica da Com-
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panhia diz, que Martim A[ollso de Sousa.. vindo do
Reyno tomara o porto de S. Vicente.. e dalli fora logo
correndo aquella Costa até o Rio da Prata.. e feita esta
diligencia, voltand{}o outra vez a S. Vicente, dMa princi
pio a esta Capitania. Nós pomos primeiro a sua funda
çaõ por alguns annos.. e depois destes aquella viagem,
porque assim o traslada o Manuscrito antigo, que se
guimos; pelo que accrescenta o tal Manuscrito: dan
do-se o Rey D. Joaõ por pouco servido de Martim
A[onso naõ exeCl tal', como lhe ordenara, correr logo
aquellas Costas, o mandou vir á Corte, e o despachara
para a India por Capitaõ Mór dos Mares do Oriente,
para onde partia em Março do anno de 15M-.. e desta
viagem levava Religiosos Menores, e tomou de arribada
o porto da Bahia, como fica dito. No de 1538 voltou da
Iudia para o Reyno.. e delle para Inclia outra vez no de
1542 por Governador daquelle estado, e dahi para a
Corte no de 1.5lJ-6. Nella foy dia Conselbo do Bey D.
Joaõ lU.. e depois do Rey D. Sebastiaõ na sua menOi'
idade, em quanto governou por elle o Reyno a Rainha
sua Avó D. Catbarina.. e llinda no do Cardeal D. Henrique
pelo mesmo Rey menino. Falleceo em Lisboa a 21 de
Julho de 1564. Na viagem que fez de S. Vicente para
o Reyno descobria de passagem a Enseada do Rio de
Janeiro, ao qual deo este nome por entrar por elle ao
primeiro deste mel no anno de 1532 e logo ao prin
cipio desta Enseada está hum lugar, que por muitos
annos con ervou o nome de Porto de Mm'lim Af{onso,
por Sel' este o primeit'o que tomou, quando alli assistia.

50, Nestes fclices annos de Mal'lim A[ouso de Sousa
floreceo muito a sua Capitania de S. Vicente, porque el1e
a ajudava tambem muito com Navi'Os, e gentes, que a
ella mandava.. e á Slla instancia, outras pessoas ricas, e
mercadores, mandavaõ a ella fabricar Engenhos com
ontras grangearias de mnitos lucros, que pelos tempos
mais adiant.e vieraõ a ter diminuiçaõ.. principalmente
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os Engenhos com a creaçaõ das novas Capitanias de
Pernambuco, Bahia, e Paraiba. Por morte de Martim
Arronso de Sousa, herdou a Capitania seu filho Lopo de
Sousa, e por morte deste outro Lopo de Sousa seu neto.

51. He muito digno para notar, que sendo esta a pri
meira Capitania~ que se fundou no Brasil, e tendo lIoreci
do opulenta nos sensprincipios, apenas consel'va de pre
sente a memoria da sua grandeza, carecendo até dos
vestigios para credito da sua memoria, e que de cabeça
de Provincia perdesse a Villa de S. Vicente a dignidade,
que passou á de Santos pelo tempo adiante, e agora está
na Cidade de S. Paulo, cbamada antes VilIa de Pil'ati
ninga, naõ existindo na primeira de S. Vicente mais que
a Igl'eja Matriz com a invocaçaõ do San!o Martyr, seu
Protector, e huma Capella do nosso Santo Antonio, pe
quena pela fabrica, mas grande pelos milagres con
tinuos, com que acode a todos os seus moradores, que a
frequentaõ, e sendo em outros tempos em bastante nu
mero~ sam muy poucos ao presente. O genel'o de que
nao perdeo totalmente o trato, saõ os toucinhos, e dos
melhores, que se gostaõ; porque se criaõ alli os porcos
.taõ grandes, que lhes esfolaõ as pelles para botas, e
couros de cadeiras, para o que provaõ melhor que os das
vacas.

52. Outra Capitania houve aqui junto a S. Vicente~

e era a sua capital a Vi1la de Santo Amaro, sita na Ilba
do mesmo nome, que ja dissemos fica entre a barra da
Berlioga, e a de.Santos. Foy fundada esta por Pedro
Lopes de Sousa, irmaõ de MaJ'tim Affonso de Sousa,
entre os quaes houve logo ao principio algumas diffe
renças sobrejurisdicçoens, por ficarem taõ mixtas entre
si estas capitaes ViIlas: as controversias se continua
raõ ainda depois entre os Condes da Ilha, a quem passou
a Capitania de S. Vicente, c os Marquezes de Cascaes,
herdeiros de Santo Amaro por Pedro Lopes de Sousa;
a este fez o Rey D. Joaõ III a mercê de fundar tambem
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Das CosIas do Brasil huma Capitania. Na Ilha de Tarnara
cá àlêm de Pernambuco para o Norte sete legoas, tomou
elle pal'te das cincoenta, q\.1e lhe deo o Rey, e a outra
parle as foy tomar em S. Vicente. Nam achamos ao
certo o tempo em que elle a veyo fundar, s6 sim que em
o principio do reinado do Rey D. Joaõ III andava este
Capitaõ com Navios á sua cust!} correndo estas Costas,
e que pelas noticias, que levara ao dito Rey, com outras
que ja antes hnvia dado Gonçalo Coelho, se resolvera o
Rey a mandá-las povoar, repartindo-as por pessoas
noures do sen Reyoo, e que nesta repartiçaõ entron
como principal Pedro Lopes de Sousa, e assim podemos
discorrer, que em companhia de seu irmaõ l\iartim Affon
80 de Sousa, que tambem foy dos primeiros, na mesma
data.. a veyo fundar, ou panca depois. Nesta empreza
padeceo este Capitaõ, como todos os mais nas suas,
grandes trabalhos, e gastou a maiOI' parte de sua fazen
úa. Tanto esta.. como a de S. Vicente com todos os seus
districtos, estaõ unidas, e annex.as á Cidade de S. Panlo.
No anno de 1.539 partindo Pedro Lopes, da India para
o Reyno com quatro Náos, de que elle era Capitaõ, a
sua dcsappareceu no mar.. e viagem, sem se sabero fim,
ou rumo.. que levara.

53. Entre a Capitania de S. Vice-nte, de qne ja falla
mos, ao Sul, e a do Espirita Santo para o Norte, como
em seu lugar diremos, no districto .. que hoje pertence
á do Rio de Janeiro, da qual se segue escrever.. houve
neste mesmo principio outra Capitania, que se chamou
de S. Thomé, por hum cabo do mesmo nome, em altu
ra de 22 gráos ao Norte do Rio de Janeiro. Tambem
chamaraõ a esta, Capitania da Paraíba do Sul, por outro
Rio deste nome, que corre por ella a entrar no mar.. em
21 gráos, e dous terços.• Para fnndaçaõ desta fez mercê
de trinta legoas de Costa o mesmo Rey D. Joaõ III a
l)edro Goes.. Fidalgo de experiencia, e esforço, e que ja
andara na Costa do Brasil, e explIlsáõ dos Francezes
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no Rio da Prata, e pela a[eiçaõ que tomnra desde aquelIe
tempo á Costa do Brasil, soliciLou do Rey esta Capita
nia. Com uma Esquadra de Náos á slla custa, e com
antros tambem interessados nella, em que conduzia va
rias mercadores, e o mais necessario para a tal empreza,
partio do He -no, e veyo entrar pelo Rio da Paraiba.
Aqui se fortificou, e deu principio a buma Povoaçaó, em
qne assistia os primeiros dous annos em paz, e amizade
com o Gentio Goaytacás, visinno, e habitador daquellas
partes. Mas esta paz e socego se veyo a perturbar como
em todos os mais, e de tal sorte se exasperou aqnelle
Genlio, que em cinco para seis anuas seguintes fizcraõ
tanto mal, e apertaraõ dê modo aos Fundadores Por
tuguezes, que muitos delles mortos, póstos em cerco
humas vezes, outras fazendo pazes, que logo quebravaõ,
tanto pela inconstancia, e pouca fé desta gente.. e por
máo tratamento dos nossos; que obrigaraõ a Pedro de
Goes, depois de exhnusto de gente, e provimento para
a conservaçaõ da nova Colonia, a deixá-la, e passar-se
para a Capitania do Espirita Santo, em algumas embar
caçoens, que para isso mandou Vasco Fernandes Couti
tiDho seu OODalado. Do Espirita Santo passou Pedro
de Goes para o !leyno, e de lá tomou ao Brasil por Ca
pilaõ Mór do mar com Thomé de Sousa, primeiro Go
vernadol', e Fundadol' da Nova Cidade da Babia.
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Da Cap'itanla do Rio de Janeiro, e dos varios successos, que houve Ilella entre
Portuguezes, France:es, e Gentio .Tamoyo sellS pl·ime·iros habitadores.

M. Foy seu primeiro descobridor Martim AITonso
de Sousa, quando, da volta que fazia de S. Vicente para
o Reyno, entrou pela sua Enseada, dando-lhe o nome
de Rio de Janeiro, pelo far.er em o primeiro dia deste
mez do anno de 1.532 indo ancorar dentro entre a ponte
da Cidade velha, e a outra da parte do Norte, em hum
lll~ar, que para isso achou conveniente, e deile se fiCOII

chamando o Porto do Martim Alfonso. Está situada em
allura de 23 gráos, e a sua boca, na entrada da qual se
Jevantaõ, de huma, e outra parle, dous altos penhascos~

!le pOl~ natureza defensavel, porque estreitando-se nella
por quasi meya legoa, entra no mar, formando primei
ro hum golfo, ou bahia I de vinte e quatro de circunfcren
ch, c oito dc diametro , mais, ou menos em algumas
partes. Neste bojo comprehende algumas Ilhas, de dif
ferentes grandezas, e recebe varias, e frescas Ribeiras.
sendo as mais dignas de nota dilas dellas. He a primei
ra a da celebrada Carióca, que depois decorrcl', c alra~

vessar varias montanhas, se vem despenhar das ultimas,
~lllma legoa antes da cidade, onde a hiaõ os moradores
~)uscar com muito trabalho; mas hoje, encaminha
das para ella, a tomaõ alli por hum aquedl1cto de muitas,
e curiosas bicas, que IHlõ só lhes serve de saborosa be
bida, para conservar a sande, tambem de suave, e effe
ctivo lambedor para amnar as vozes {lOS musicos; e sem
artificio <le vaidade, affirmaõ lambem, que para al1
gmenlal' no vulgo feminino o lustroso do parecer. He a
ontra a do cl1amado Rio MacacÍl, navegavel de barcos.
por Ires legoas, e por trazei' a sua nascente em distan
cia de sele da vistosa lllonlanha dos Orgaõs, que nesta
fÓl'ma, como mnralha desconforme, composta pela nu-
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lure7.a de asperos rocbedús, hllns mais levantados, ou
tros men08, pela parle do Sertnà opposta á Cidade.. vaõ
cercando o seu golfo, e o mais da teITa com hULIla tal
organiznçaõ.. que assim como diverte com a variedade
da perspectiva os olhos, espanla com o dHIicil da subida
os animas.

55. Depois, que no referido anno de 1.532 f.oy entrar
110 Rio de .Jaueil·o Martim Alfonso de Sonsn, alé o de
"1560 em que ali i veyo o Governador da Bahia Men de
Sá, n:lõ achamos fosse lá mais Portuguez algum, neUl
se tralasse lia Corte claquella Cunquistn, esua fundaçaõ
que foy por esp:lço de alguns qU:lreuta anuos; ou porque
as da IncHa levavaõ lodo o cuidado dos nossos Monar
chas, como os fJue dellas esperavaõ mayores interesses,
do que as do Brasil promeltiaõ; ou pOI'que naõ podiaõ
acudir igualmente a ambas, e aquellas do Oriente pe
-diaõ grandes despezns, e assim foraõ ficando estas do
Occidente alrazadns, e dando-se com isto occasinõ a que
os Fral1cezes, que naõ sabem perder passo, on diligcl1
·cia alguma no adiantamento da gloria da sua N:lçnõ,
nem do interesse do seu commercio, se fossem inlro
duzindo sem opposiçaõ paI' todos os seus principaes
Rios, Ensendas, e pÓl'los. Mais de vinte achamos nota
dos em varias Roteiros, e Mappas com nomes, e pórtos
dos Fmncezes, desde o Rio tle Janeiro, em que esta
mos, até a llba de S. Luiz do Maranhaõ, que foya uI·
tima, que elles occlIparaõ.. em os quaes todos.. por mui
·tos annos, vinhaõ varias Náos sn:lS commerciar com o
·Gentio da terra, especialmente o páo du tinta, ou Brasil,
de qlle elles faziaõ grande estimaçaõ.. e tiveraõ bastantes
lucros; e comas quaes todo o Gelltioguardava boa llmi
zade, e á sombra delles nos fizeraõ muitas guel'l'as, e
callsáraõ grandes damnos, e bastantes nesta Enseada do
lUa de Janeiro, do qne nqui daremos breve noticia,
para ent.endermos assim melhor 08 progressos.. e prin·
cipios d~sta Capitania.
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5G. Pelos annos de 1556 apartou na Enscufla de
Cabo Frio JUDto ao Rio de Janeiro Nicolúo de ViIla
Gailon, Cavalheiro Francez do habilo de S. Joaõ do
Hospital, exerciLado em armas, por natul'al, e profis
saô *. Aqui soube do Geiltio da terra~ com quem vinba
tratar negocio, que na Enseada do Rio de Janeiro o ha
via com vantiljem~ ainda que naqllella cOlljunçaõ tl'(\
ziaõ os natllraes habitadores com os PorLuguezes de S.
Vicente graves, e continuas guerras. Voltou a França o
Villa-Gailon, e prevenido de Náos, e peLI'echos. de
guerra, e o mais necessario a seu designio, veyo tomar
porto na sobredita Enseada do Rio de Janeiro, chamado
Nhiteroi na lingua do GenLio, no seguinte anilo de 1557,
e na Ilba, que delle se chamou Villa-Gailon, da boca
da barra pam dentro~ levantou Fol'taleza, promeLLendo
ao Geutio, de quem foy bem recebido, boa amizade, e
segura defeza contra os PorLlIguezes. Aqui residio até
o anno de 1558~ em que dei:tando a Ilha bem fortifi
cac1a~ com Cabos, olficiaes, e Soldados, que a defen
dessem, voltou a França com o negocio, e por nova
prevençaõ para o seu melhor esL1belecimellto.

57. Ja desde o anno de 1557, em que fallecera na
Corte o Rey D. Joaõ III, tivera este Monarcha aviso
desta invasaõ dos Francezes naquelle porto, e recom
mendado a Duarte da Costa, Governador da Bahia, a
indagaçaõ certa deste projecto dos Fl'ancezes no Rio de
Janeiro, e nomeado neste mesmo anilo Men ele Sá para
sncceder a Duarte da Costa; mas acontecendo neste
mesmo tempo a morte do Rey, naõ pode sahir Men de
Sá da Corte, senaõ no seguinte anno de 1558, e neste
mesmo chegou á Bahia. A pouco tempo depois lhe veyo
ordem da Rainha D. Cathal'ina~ que pelo Neto, c Rey
menino D. SebasLiaõ, m'a a Regente desta Monarchia,
para que com a brevidade passivei fosse ao lUo de Ja-

• Drit, Froyr. Nov. Lusit. lib. 2. n. 61.
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Dciro lançar da sua Enseada ao intruZü Francez. Com
este mesmo cuidado lidava desue que cbegara á Babia
Men de Sá.. ruas a f:llta que havia no ESl<\do de aprestos,
e gente, pelas conpllUas guerras com os Gentios visi
Dhos, o liDoa embaraçado nesta exccuçaõ, que agora a
toda custa tomava> a irn pulsos de S\lperior precei to.
l)reparado na melhor fórma, que lhe permittia o tempo,
sahio Men de Sá da Bahia com buma competente Ar
mada, e \'isiLando de caminho as Capitanias dos Ilbeos,
Porto Seguro, e Espirita Santo, das quaes tomou algu·
ma gente, e mantimentos, neste anno de 1560 eutrou
pela barra do Rio de Janeiro, ao U!esmo tempo, que lhe
chegava lambem hUIll competente soccorro.. que havia
mandado vir de S. Vicente. Naõ himos a relatar os va
l'ios acasos desta em preza, só sim qne, a pezar da resis
tenda.. e forças dos inimigos, Francezes, e Gentios uni
dos.. foy entrada ao vigor das armas Portuguezas a Ilha
ue Villa-Gailon, que nesta coujunc:aõ se achava em
França.. tomada a Fortaleza, e arrazada de todo, e os
inimigos, que esc.aparaõ de mortos, ou fugidos.. com o
Gentio para a terra firme prezos; e recolhido o Gover
nador outra vez á Buhia, depois de visitar tambem a
Capitania ue S. Vicente. E esta foy ( que be o nosso
principal intento.. e o que himos a dizer) a segullda
entrada de Portuguezes no Rio de Janeiro, depois da
quella primeira de Martim Affonso.

58. Os terceiros Portuguezes, que lá chegaraõ, foy
Estacio de Sá, com outros, mandados pela mesma
Rainha Regente D. Catharina á Babia, cm bum Ga
leaõ, e dous Navios mais, para dahi ser enviado com
SOCCOITO competente a acabar de excluir os l'rancezes
daquella conquista, que ainda que vencidos, e destroça
dos pelo Governado\' Meu de Sá, como naõ foraõ de todo
expulsos, e lJelll lá ficou Presidio algum Portuguez,
com os novos soccorros de França, outra vez se forti
fica '<lÕ, na terra firme, tll)idos com os Tumoyos~ que
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lambem se tinhaõ feito fOrles nas principaes Aldêas,
que tinhaõ no circuito daquella Enseada. Da Bahia
punio Estado de Sá por. Capitaõ Mór de huma armada,
que alli se lhe ordenou, e entrando pela barra do Rio de
Janeiro, depois de ter feito huma cscála a S. Vicente,
saltou em terra, e fez Estancia, onde agora chamaõ a
Cidade Velha, e alli assentou Fortaleza, e fez Arruyal
no principio de Março de '1565. Dous aUllos residio este
Capitaõ naqu Ue lugar, sendo por vezes accommellido
nelle por huns, e outros inimigos, e sahindo elle tam
bem outras Oluitas a fazer-lhes entradas, pelas Estan
cias dos Fraocczes, e Aldêas do Gentio, e sempre ven
cedor com varias sueeessos até o principio de Janeiro
de 1567, que eutrando pela mesma barra o Go\'eruadol'
Men de Sá com nova Armada de soeeono, e accommet
tendo Jogo aos inimigos no terceiro dia que alli chegou,
que foy o do glorioso, e Invicto Manyr S. Sebastiaõ, a
quem tiuhaõ renovado o voto de Advogado, e Patraõ
da nova Cidade, que se havia levantar, feito pelo mes
mo Estacio de Sá, quando alli chegou; foraõ vencidos
nesta batalha, e na outra logo seguinte de todo destro
çados, huns monos, ontros rendidos, e os nHlis retira
dos com õ Gentio, que escapou, para as brenhas, e in
teriores do Sertaõ, deixando livre todo aquelle circuito.

59. Concluidas eslas victorias, em que o bom SIlC

cesso dellas foy attribuido, depois do Senhor dos Exer
citos, ao Invicto Martyr S. Sebasliaõ, deo logo princi
pio o Governador Men de Sá á fundaçaõ de fluma Cida
de, com o nome do mesmo Sanlo, em reconhecimento
seu, como Padroeiro, e em obsequio do novo Monar
cba D. Sebasliaõ, no mesmo lugar daqllella Estancifl, em
que primeiro se tinLJaõ fortificado, e se ficou chamando
depois Cidade Velha; mudaua a nova para outro, que
pareceo mais conveniente; e tendo o Governador assi
goado as Êstancias para os principaes ediHcios, c dadas
as direc(oens necessarias, deixando por morte do "es-
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forçado Capitaõ Esta cio de Sá, que ficando gravemente
ferido na primeira batalha, veyo a fali ec.eI' em poucos
dias, a outro sobrinho seu por nome Salvador Correa
de Sá pOL' CapiLaõ, primeiro Govemador~ Fundador,
Povoadol', e Defensor da nova Cidade do Ria de Janeiro.

60. Todos estes hoorosos titulos se devem, porqne
os mereceo, a este famoso Heróe; pois ainda que JlUÕ

foy, como achamos em certo papel da sua BaroDia~ pri
meiro descobridor'" e conquistador primeiro, concorreo
com tudo para este ulLimo com o Govemador seu tio,
com o seu valor, e esforço; e na fundaçaõ, se nuõ roy
o primeiro para a escolha do sitio da nova Cil1ade, fnyo
primeiro para o zelo, trabalho, e cuidado, lIas suas fu
bricas~ edifidos, e fOl'Lificações, e tudo o mais, que cm
llecessario para a habitaçaõ do seu Govel'lladol'., Minis
tros de Justiça, e Ecclesiasticos, defensil, e resguardo
dos inimigos. Naõ achamos ao cel'to os anilas da sua
residencia, e govemo por esta vez, mas só~ que entran
do na posse do Reyno D. Sebastiaõ, neste mesmo anuo
de 1.568.. quando foy tempo, nomeou por segundo Ca
pitaõ, e Govemador a Christovaõ de Barros, que alli assis
tia, e tinha vindo áquelIa conquista com Estacio de Sá,
e por CapiLaõ de huma Náo, que trouxe do l1eyno em
sua companhia. Depois deste, veyo por Capitaõ, e Go
vernador o Doutor Antonio Salema, que estava por Ou
vidor.. e com Alçada por EIRcy em Pernambuco; e a
este se seguio outra vez o mesmo Salvadol' Correa de
Sá, nomeado ainda pelo Rey D. Sebastiaõ no ultimo
anno da sua partida, e perda em Ardca, que foy no de
1.578, e tambem naõ achamos ao certo os annos do seu
governo nesta occasiaõ; mas só, que no tempo em que
em Portugal cuidava o Infante D. Antonio na herança
deste Reyno, achando-se retil'ado em França, ainda
governava a Praça do Rio de Janeiro Salvador Correa
de Sá, o mesmo de quem himos fallando; porque vindo



áqllella barra tres Nács Francezas a querer entrá-la, *
Salvador COrl'ea de Sá a defendeo de sorte, que o naõ
conseguiraõ, e foy voz divulgada, que estas Náos vieraõ
alli á instancia do sobredito Infante sobre particulares
se lIS.

61. E aqui temos depois de conquistada dos Gentios,
e Francezes a E[]seada do Rio de Janeil'O, a Salvador
Correa de Sá, primeiro deste nome na sua Ascendencia,
tambem por primeiro Fundador, Conquistador, Povoa
dor, e Conservador, por EIRey, daquella Capilania~ e
seu Governador pOl' duas vezes. Depois em tempos
adia[]te foy Governador ua mesma seu filho Martim Cor
rea de Sá, lambem proimeiro deste nome; e depois deste,
Salvador Correa de Sá~ e Benavides, duas vezes tambem
como seu Avô. A primeira pelos annos de 16li-ü em o
qllaJ~ achando-se por Governadol' daquella Capitania,
celebrou na Cidade do Rio de Janeiro ao Rey D. João
o IV. perdendo por esta acçaõ da fidelidade, que á sua
patria, e Senhor natural devia~ as grossas rendas, que
possuia nos dominios de Hespanha a sua casa. O novo
I1cy o despachou naõ só com o segundo governo do Rio
de Janeiro, mas tambem com o supremo posto de Capi
taõ General para a difficultosa empreza do Reyuo de
Angola, do intruzo podeI' dos HoJandezes, que conse
guia com mulliplicadas victorias; as quaes conseguidas,
11l\SSOU dalli para o Hio de Janeiro, e foy este o seglindo
governo, que administrou naquella Provincia. Quando,
eonc111iclo nelJa o primeiro governo~ se retirou para o
Reyna no anno de 16lt5 indo por Genel'aJ da Armada
<10 Commercio, meLteo no porto de Tamandaré de Per
nambuco bum soccorro de oito embarcaçoens, com 111
falllaria, qne mandava da Bahia, donde saldo aquella
Armada, o Governador do Estado Antonio Telles da
Silva~ para pacificar, ou prosegnir a liberdade daquelle

• Manuscrito AflLig.
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povo. Teve delRcy D. Joaõ o IV a mercê de Alcaide MÓi'
da mesma Cidade do Rio de Janeiro. Nella lhe nasr,eo hnm
filho chamado Martim Correa de Sá~ como seu Avô~ a qnem
fez o Rey D. All'onso VI a mercê de primeiro Visconde
de Asseca. Descendem tooos estes grandes Heróes por
VaronIa do celebrado PllYO Correa, ou, corno escrevem
outros, D. Payo Peres Correa, chamado vulgál'men
te o Josué Portugufz; porqlle á imitaçaõ deste fa~

moso Israelita, no reynndo de D. Alfonso ln de Por
tugal, em que Jloreceo, fcz parar o Sol para aCllbllr de
vencer, e lllcnnçar dos Mouros nas falclns da Serra Mo
rena bumn grande victoria. Naõ menos celebrados 1'0
raõ seus Descendentes nestas conquistas do Novo Mun
do no Brllsil. Tambem a Estacio ele Sá na primeira ha
tnlha do Rio de Janeiro assistio, como he tradiçaõ cans
talHe, o InvicLo Martyr S. Scbastiaõ, a quem elle~ (e foy
o primeiq») havia escolhido por Patrnõ, e Advogado da
queHa emprezn, em fórma de hum gentil, e esforçado
Mancebo, com s\la espada na maõ, e adiante do Exer
cito, como Capitaõ valente, e desconhecido~ cansando
uos inimigos fatal, e assombroso medo, Ccomo os mes
mos, assim FI'LIllCeZeS, como Tamoyos, aillrmavnõ de
pois~ desejando ver hum sujeito de taã conhecido es
forç(l. Era Estacio de Sá sobrinho do G0vernador Men
de Sà e todos descendentes do ja refirido Josué Por
tugúez. Os snccessores deste por linha recta de Varo
l1Ía desde o primeiro Salvador Correa de Sá até o se
glJndo~ por hnma continuada serie de annos, naõ só pro-.
pagáraõ alli a sua Fal11ilia illustre~ Lambem a exaltaraõ
com feitos magoanimos, conquistando, defendendo, e
allgmenLando aquella CapitanIa, (da qual se haviaõ feito
hereditarios de hllma boa parte nos" campos chamados
dos Goaytacazes~ e huma Ilha fronteira á Cidade~ e a
mayor ua sna Ense:lda~ que ainda con3erva o nome de
Ilha do Governadm', o primeiro desta Filmilia) com a
sua fazenda, pessoas~ vidas, e sangue, taõ alf, IUauos em
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feitos aqui, como em olltras parles do neyno, onde eXIs
te a sua Varonia, com a bonra de Condes, além do titulo
de Viscondes da Assseca, pelo reynante l\'Ionarcha D.
Jozé L

ESTANUIll. III.

Da Capitanta do EspirUo Santo, e val'ios st/ccessos da sua fundação, e
outros pelo tempo adiante.

62. Entre a Capitania do Rio de Janeiro ao Sul, e a
de Porto Seguro ao Norte, corre a do Espirita Santo,
nome que lhe deo huUl muy grosso, e caudaloso Rio,
que em a1tur9. de 20 gráos, e hum terço desagua no
mal'. Para ene faz entrada por huma boca de quasi
meya legoa.. que alargando-se para denlro fôrma huma
mllY espaçosa Enseacla, que agazalha no seu bojo alguns
penedos, e lIhótas, sendo a de mais nome a que cha
ruáraõ de Duarte de Lemos, onde hoje está situada a
ViIla capital, supposto naõ foy esta a primeira, que
fundou o sen Donatario. Poy este Vasco Fernandes
Coutinho. Havia este Cavalheiro servido a EIRey D.
Manoei na conquista da Iudia, onde gastou o mais da
idade.. e forças, desde o anno de 1521 até o de 152 ,
<]Ile voltou para o Reyno. Perteudendo na Corte colher
o fructo dos seus trabalhos, tirou por premio outros
mayores, ou ao menos mais arriscados, que foy a
doaçaõ, e mercê de fundar no Brasil huma Capitania,
pelo Rey D. Joaõ lU. No anno de 1525 sabia da Corte a
tomar posse della, com huma Esquadra de Navios á sua
custa, e provida de todo o necessario para similhaule
empre7.a. Com elle se embarcaraõ, entre alguns Sll

jeitos nobres, e criados deIRey, sessenta pessoas. No
Rio do Espirita Santo tomaraõ porto, e lançando gente
em terr.fl ao som da urtilheria, com que fizeraõ affastur
dus Ribeiras maritimas o Gentio possuidor, deraõ prin-
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ClplO á sna fOl'lificaçaõ ao entrar da bana, á maõ es
querda, em lugar razo, ao pé do monte, que hoje se
chama da Senhora da Penha, levantando alli huma
VilIa chamada do Espirito Santo, de que tomou o nome
toda a Capitania, sem duvida, porque no dia, ou oita
vas desta solemne Festa- aportaraõ neste lugar, que
pela razaõ, que logo diremos.. se ficou chamando depois
a VilIa Velha.

63. No seu principio teve este Capitaõ alguns encou
tros; e pelejas com o Gentio Goaytacás, que habitava a
terra, e do qnal conseguio gloriosas victol'ias, como
tambem dos Tllpynamquis da outra parte de Porto Se
guro, obrigando a !Juns.. e outros a pedirem pazes.. e a
nlfastarem-se das visillhanças das Costas para o interio1'
do Sertaõ. Por este motivo, e de se naõ acharem os
moradores muy seguros na Villa, que haviaõ começado
<l fundar na tena firme, foraõ forçados buscar sitio
mais conveniente, e defensavel, lcvantaraõ outra com o
mesmo titulo do Espirito Santo na Ilha de Duarte de
Lemos, e fronteira ao Monte da Penha, que fica ao Sul
àa Ilha -na terra firme, como se disse, em distancia de
huma legoa. Com- a paz do Gentio.. cresceo a Villa, e
se augmentaraõ as fazendas, e Engenhos, de que se
davaõ p0r satisfeitos com os lucros os seus Senhores,
e Donatado. Vendo este a sua Capitanh com prosperos
augmeDtos, e com a esperança, ou ambiçaõ de outros
mlJyores, que intentava haver na conquista do interior
do Sertaõ, atraz do ouro, prata, e outras preciosi
dades, de que haviaõ inrerencias abundava aquelle
continente, e cuidava elle achar; voltou ao Reyno a
prevenir-se do qn~ para -a nova, e imaginada em preza
lhe era pre.clso, d.cixan(}-o por seu lugar Thenente da
Ca-pitnllia, e governQ della a D. Jorge de Menezes, a
quem chamavaõ o de Maluco, por ter sido Capitaõ MÓI'
desta Fortaleza na I I1(lia , que vindo della capitulado
para o HeYDo, e dellc pura o Espirito Santo por peni-
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tencia, o encarregou agora Vasco Fernandes do seu
gOverno; e quando cuidava deixá-la segul'a com tal
Cabo, a sua ausencia foy hum grande principio para a
sua ruina.. concorrendo especialmente para a desta,
assim corno para as demais, a desordem dos que as go
vernavaÕ.. do que resultava no povo a demazia- nos cos
tumes; lJorque, álêm de tudo isto.. vinbaõ para estas
partes naquelles principios, menos algumas pessoas no
hres, e de distinçaõ, gentes mal domadas, lJUns por cri
mes, ontros por degredos, e assim viviaõ, -co1ÍÍo homens
irregulares, dados a todo genero de vicios, c sobre tudo,
vexando por todos os modos aos pobres Indios, cati
vando~os injustamente, servindo-se delles como de es
cravos, e maltratando-os como a inimigos; causas,
porque em todas as Capitanias desta Conquista nunca
a paz entre eHes, e os Portuguezes foy fixa, c perma
nente, rebellando-se em todas o seu Gentio, embara
çando-lhes os augmentos, e causando nellas Ilotaveis
ruinas, com as quaes humas se atrazavaõ, e outras naõ
proseglliaõ, E porque as desordens da natureza sempre
acarretaõ castigos do Ceo, este o exj:lerimentaraõ, como
nas mais, tambem agora os do Espirito Santo. Porque
irritado o Gentio pelas continuadas vexações dos Por
tuguezes, sem haver- remedio para a sua queixa, com
huma resoluçaõ barbara, e raivosa.. descendo dos Ser
tões os Goaytacazes por huma parte, e os Tupynarnquiz
pela outra de Porto SegUl'o, e unidos todos, moveraõ
huma crua.. e teimosa guerra, na quallbes destrniraõ
as fazendas.. queirnaraõ os Engenhos mataraõ multidaõ
de gente, e por ulLimo em hum assalto perdeo a vida ás
frechadas D. Jorge de Menezes, o de Maluco. Succe
deo-Ihe no posto, e tambem na desgraça D. Simaõ de
Castello Branco, outro Cavalheiro, que com o mesmo
premio do sobredito viera com elle para estas partes"
achando do mesmo modo a morte em outro assalto~
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64. A este tempo voltava. do Reyno Vasco Fernandes
Coutinho, c achando a sua Capilania neste estado, cui
dou muito em tomaI' digna salisfaçaõ do levantado
Gentio, que com as victorias passadas se achava muy
soberbo, e insolente; mas nada pode, porque Ibe fal
tava a gente, que era o mais necessario para continuar
a guerra. Nesta consternaçaõ re~orreo á Bahia ao seu
Governador Men de Sá, que no anno passado de 1558
bavia chegado a esta Cidade. Este IlJe mandou com hum
bom soccorro, em algumas Náos, a seu filho Fernaõ de
Sá, que entrando pela barra do Rio Cricaré, vinte e
cinco legoas antes de chegar ao do Espirito Santo, e
junto neste lugal' com alguma gente da VilJa, que lhe
havia mandado Vasco Fernandes, venceo com grande
mortandade na primeira batalha ao soberbo Gentio.
Mas este estimulado da perda passada, junto em huma
grandlJ mulLidaõ, que das incnlLtls brenhas foraõ con
correndo, com Gentilica furia, e ruidoso tumulto,
dando sobre os Portuguezes, descnidados com a viclo··
ria, sem se poderem aproveilar, pela inadvertencia,
das armas de fogo, foraõ desbaratados, e postos em re
tirada, buscando nas embarcaçoens o seguro das vidas,
c na desordem, com que o inlentaraõ, foraõ de todo ven
cidos, e mortos muitos, e entre elles o esforçado Capi
taõ Fernaõ de Sá, por querer resistir com desesperado
valor, mais do que pedia o caso, e a necessidade, sobre
intrepido, teimoso.

65. Vencidos assim estes da campanha, cuidou o
Gentio concluir com os mais, determinando assaltar os
que ficaraõ na VilIa.. que com a noticia do successo a
l1aviaõ desamparado temorosos, buscando os lugares mais
occultos á nolicia do inimigo; mas o mesmo descuido,
que causou a ruina dos nossos, os veyo metteÍ' a elles
110 proprio perigo; porque juntando-se hum pequeno es
quadraõ dos mais animosos dos moradores, invocando
em sua ajuda o Patl'ocinio da Senhora, com hum par-
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ticul11r voto de collocarem na sua Matriz da VilIa nova
do Espirito Santo huma Imagem sua de vullo.. porque
a naõ linhaõ ainda senaõ de pincel, com singular con
fiança na Mày das Victorias.. sendo sómente estes ani
mosos Soldados sessenta e oito, sem cabo algum, daõ
repentinamente sobre o descuidado.. e soberbo inimigo,
que juuto determinava a invasaõ da Villa, e apez:lt' da
resistencia.. e multidaõ, triunfaõ de huma immensidade
de barbllro Gentio. Alcançada esla taõ assignalllda vi
ctoria.. e pelas circunstancias toda milagl'Os3, e agrade
cidos ao favor, qne reconlleciaõ vir-lhes lodo por maõs
da Senbora, novamentc a acc1alllllraõ por sua Prote
ctora, COIDO até hoje a vcneraõ, mandando·lhe' fazer a
sua Imagem de vulto.. e collocada no Altar mayor da
Matryz da Villa nova, que pelo caso rcferido, deixando
o do Espirito Santo, que tinha por tilulo, ficou dal1i
por diante com o da Victoria; confiando assim os seus
devotos conseguir outros mayorcs, como dcpois alcança:.
raõ dos Hollandezes, por duas.. ou tres occasioens, que in
vadiraõ aquellas Villas.. no tempo em que tyrannizavaõ
as de Pernambuco, como ainda diremos em seu lugar.

66. Neste nos parece devemos advertir ao Leytol'
noticioso de algum embaraço, que lhe póde occorrer do
qne aqui deixamos escrito sobre o tempo da fundaçaõ
desta nova Villa do Espirito Santo, e do motivo porque
lhc foy appropriado o titulo da Victoria, por desconcor
dar o que dizem os do que sobre i to escrevem os
mais. * Todos dizem, que o titulo da Victoria se deo
áquella VilJa logo que de novo a fuudaraõ na Ilha.. e no
mesmo Ingar, em que foy alcançada do Gentio aCjueIJa
miraculosa pelos poucos moradores sem cabo, ou cabe
ça.. que os mandasse**. E he sem duvida, que confor
me .1 ordem dos tempos naõ podia isto ser assim. l)or~

1< Brit. FrCl'r. Noy. Lusit. iiI'. 2, n. 177•

.. .. Vase. Chron. da Componho lib. 1. n. 96, foI. 86.
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que a referida victoria, e levantamento do Gentio nesta
occasiaõ, foy, como escrevem todos, ja em tem pos, que
na Babia governava Men de Sá, que chegou a1li no anDO
de 1.558, e ja neste tempo era fundada, e bavia muitos
annos, a Villa nova do Espirito San to***, que he esta
mesma, que depois pelo vencimento do Gentio se ficou
chamando da Victoria, Consta isto dos mesmos Authores,
que escrevendo este caso, inadvertidamente affirmaõ oque
nós dizemos. He hum destes o P, Vasconcellos, o qual
diz: que sendo o P, Affonso Braz o primeiro dos seus,
que foy fundar Residencia no Espirita Santo, chegou á
sua Villa no anno de 1.551., e fora recebido na Villa da
Victoria, que he a Villa nova do Espirita Santo, com
muito gosto, e consolaçaõ do seu povo; e se neste anno
de 1.551. ja bavia no Espil'ito San to esta nova Villa, ou
da Victoria, que he a mesma, como póde ser que se
fundasse depois do anno de 1.558 por diante, em que
aconteceu o caso milagroso da victoria contra o Gentio,
do qual tomou a Villa este nome? O certo he, o que
deixamos escrito, que' a nova Viiia, na Ilha de qu se
falIa, foy fundada poucos annos depois que alli chegou
Vasco Fel'Dandes, pelo de 1.530 com pouca differença,
e chamada tambem do Espirita Santo, e nova, para dif
ferença da primeira, que de entaõ chamaraõ a Villa
Velha, e que o titulo de Victoria lhe sobreveyo depois
pela que se diz foy alcançada na mesma Ilha contra o
Gentio, que intentava a invasaõ da mesma Villa, e que
o darem os Authores, quando faUaõ nesta ViIla, o titulo
de Victol'ia, naõ he porque o tivesse logo, quando se
fundou; mas sim porque ja o tinha pelo tempo adiante,
em que elles escreveraõ. Tambem pelo que adiante di
remos na vida do sel'vo de Deos, FI', Pedro de Pala
cios, Fundador da Cape1linha da Senhora da Penha,
~consta, que quando ulli foy tel' pelos annos de 1.558 por

• Santo Mar. tom. 10. n. 33.
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diante, ja havia muitos era fundada a Villa Nova do
Espirita Santo, que é a mesma da Victoria.

67. He esta sem duvida huma das boas Villas do Es
tacIo do Brasil, em lugar igualmente defensavel, e com
modo; porque cercado de agoas, armado de penedia,
horrivel por natureza aos inimigos, e habitavel por arte
dos seus colonos, com quatro Fortalezas, que de todo a
fazem incontrastavel. Nella tem casa os Padres Jesui
tas, e foy a primeira de Religiosos; tambem tem alli
Conventos os PP. do Carmo Observante, e os nossos
Reformados, como em seu lugal' diremos; ha tambem
casa da Santa Misericordia, e huma Capella de Santa
Luzia, e a Matriz da Villa, dedicada á Senhora, hoje
com o titulo da Victoria. Ha nesta Capitania ao presente
outra Villa chamada da Conceiçaõ com Igreja Matriz.
A Villa Velha do Espirito Santo tem tambem casa de Mi
ser'icol'dia, e he a que lhe serve agora de Parochia, com
gl'andee bem regulada Fortaleza pa sua barra, que, como
fica dito, be buma das mais, facil para a defensa de
todas as destas Costas do Brasil; porque de huma, e
outra parte as prayas lhe servem de muralhas cerca
das de altissimas penedias, toscas rle natureza, e assom
bro de inimigos. O seu Rio foy sempre muy cobiçado
de todo o Gentio, pela grande abulldancia de mariscos,
e pescados, e' pela amenjdade, e verdura de suas mar
gens, e campos, cortados de frescas Ribeiras, e abun
dantes de diversas, e innumeraveis caças, e pela forta
leza, e defensivo da sua habilaçaõ. Suas matas rescen
dem em perfumes, e saõ delicias dos cheiros, pOl'que
abundaõ em balsamos, 'copaibas, almecegas, e salsafra
zes. Seus montes estaõ prenhes de minas de varias pedra
rias, e (segundo diziaõ seus Naturaes, e mostrou depois
o tempo) de ouro, prata, e outros metaes de estima
çaõ. e valor.

68. Por morte do seu Donatario, que acabou nella em
summa pobreza, fim, que, com pouca di1ferença, alcançou
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a quasi to<1os os Donatarios destas Capitanins, por occul
tos arcanos da Providencia.. ficou por herdeiro seu filho
do proprio nome .. e da mesma sorte, e deste passou a
outros até a Antonio Gonçalves da Camera Coutinho,
Almotacel lVlór do Reyno.. Cavernado r, e Capitaõ Ge
neral do Estado do Brasil, c Vice-Rey dá India, o qual
a vendeo a Francisco Gil de Araujo. Era esse homem
hum do,s vassallos primeiros do Brasil, por qualidade,
c riqnezas .. descendente de Diogo Alvares, e Catharina
Alvares Caramurú.. que neIla residia alguns annos, e
com ajuda sua tornou a Ilorecer muito em seu tempo.
Beste passou a seu filho Manoel Garcia Pimentel, que
naõ foy residir a ella, e fal1ecendo na Bahia sem succes
saõ, foy julgada por sentença a Cosme de Moura Rolim
seu primo, e cunhado, a quem a comprou E1Rey D.
Joaõ V.. mandando-lhe dar por ella o mesmo preço, que
lhe havia custado, e neste Real dominio se acha hoje.

ESTA.NVIAl. IV.

Da Capitan~a de Porto Seguro.

69. Ja fica dito foy este o primeiro Porto, cm que
deo fundo Pedro Alvares Cabral .. chamando-lhe Seguro..
por se achar assim nelIe, depois de gravemente comba
tido das furlas dos mares, quando impellido de ventos
contrarias ánavegaçaõ da India, para onde fazia viagem,
descobria por derrota as Costas do Brasil. Está Porto
Seguro em 16 gráos e dous terços para o Pólo Austral,
c a sua barra, que deo entaõ fundo para as grandes Náos
da India, e boje só a pequenas embarcaçoens, he a
mesma boca do Rio de Santa Cruz, nome, que tomou
do proprio, que deo aquelle Capitaõ a este lugar, onde
primeiro arvorou o Sagrado Estandal'te da nossa Re~
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dempçaõ. Foy dada esta Capitania com 50 legoas de
Costa a Pedro ele Campos Tourinho, Cavalheiro ele Vi
anna, da Fox do Lima, ou de Villa do Coude, como
querem outros. Para a vir [und:'!r vendeo lá o seu pa
trimonio, com que ordenou burna Esquadra de bastan
tes Nàos, em que se embarcou com parentes, e amigos,
e outra muita gente, e veyo entrar pelo Rio de Santa
Cruz, aonde havia tomado porto o prirneil'O Descobridor,
c navegando por elle acima meya legoa, aili desembarcou,
e deo principio á nova fllnUaç!)Õ, e a hUlúa Villa com o
mesmo nome de Porto Seguro, do qnal o tornou toda a
Capitania. Outra ViIla se fundou no primeiro Porto de
Santa Cruz, e com este mesmo nome, a qual em tempo
adiante se mudou para as margens do Rio chamado Ser
nambituba, sete legoas an es, correndo do Norte para
Porto Seguro, por ser aquelle lugar cultivado do Gen
tio. Tambem edificou o mesmo Donatario a Villa de
Santo Amaro, huma legoa distante da de Porto Seguro,
áparte do Sul. Junto a esta, em hum Pico muy alto, está
collocada a devota Capella de N. Senhora da Ajuda, que
naquelles tempos foy muy buscada, pejos milagres, c
beneficios, que da protecçaõ piedosa desta Senbora par
ticipavnõ os seus devotos. Foy o primeiro prodigio da
sua piedade a milagrosa fout", 11Ie começando a brotar
repentinamente debaixo do seu altar, com sonoro, e
brando SUSUITO, ao tempo, que celc r va nelle o tre..
mendo sacrilicilJ da Missa o P. Francisco Pires, Supe
rior da Residcllcia de Porto Seguro, qne fuudou a dila
C'lpella, foy brotar aqnella corrente em hum formoso
olho de agoa, fóra do [rontespicio da Igrejinha, ao pé
de lJullla frondosa ai'vore, co ) a qual ficou remediada a
necessidade, que havia della para a obra da Igreja, e
serviço dos Padres, c foy isto pelos anllos de 1.559. Tarn
bem nas margens do I1io Ins~lasema, sete legoas :lO Sul
de POrlo Seguro, se rondou em prillcipios outra Villa, a
qual no anilO de 1664 se despovoou de todo, pelas gl'uIl-
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eles guerras entre os moradores, c os Tapllyas Aymorés,
novos habitadores, que lançaraõá força daquellas Costas
os Antigos Tupynlllllquls.

70. Com esles teve tambem nos principios da funda~

çaõ desta Capitania pezadoseucontros o seu Donatario.
Este Gentio o pôs em cerco algumas vezes, e em hUlHa
occasiaõ em grande aperto.. matando-lhe a gente.. des
truindo as lavouras, com outros similhantes damnos de
muita consideraçaõ. Mas estes vkraõ depois a fazer pazes,
que guardaraõ·lielmcnte.. ajudando aos moradores nas
fauricas das suas fazendas, e EngeullOs, sendo dalli cm
diante muy fieis, c verdadeil'os.. alistando-se com os
Pürluguezes contra os Aymorés T puyas, que por estes
tempos desceraõ dos Sertoens, corno fica dito na sua Es
tancia, e moveraõ aos Portnguezes, e Tupy amquis
novas gucrras, e perseguiçoens, desorte que unidos
estes Aymorés com os Tupynambás, e Tamoyos, obri
garaõ aos Tupynamquis, a deixar as beiras do mar.. e re
tirarcm-se para o interior do Scrlaõ, llaõ ficando delles
em Porto Seguro mais que duas Aldêas, dos que ja eraõ
Christaõs, e amparados dos Portuguezes, que lambem
COIlCOl'reraõ muito para a retirada dos Tupynamquis,
pelo mao tratamento, que lhcs faziaõ depois das pazes,
como sempre o costurnaraõ. Mas cedo o vieraõ a pagar;
porque vendo-se ja os Aymorés desembaraçados dos
l'upynarnquls, toda a sua barbara furÍa se mostrou COll

tra os POrluguezcs, que novamente lhes distruiraõ tudo
~lIanto com as pazes dos Tupynamqnis se havia a
gmentado: as Vil1as de Santa Cruz, e Santa Amaro fica
raõ de todo desertas.. que se naõ tom raõ a povoar, e
a de Porto Scgul'o quasi da mesma sorte. Nesta causou
o Gcntio hum dos mais lamentaveis estragos, do que
elles costurnaõ; porque em hurna Quinta feira da Se
mana Santa, colhendo a mayor pai'l,e dos moradores na
Igrcja Matriz, na assistencia dos Omeias Divinos da
qllelle dia de maohaà.. li quantos acllOu nesta piedoso
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c Catholiro exercicio deo a mCH'te, e fornõ victima da
sua barbaridade, passados a I'reclJas os corpos dos mais
robustos.. e quebradas as cabeças aos outros.. á força de
sens malhos, ou páos de Jucá, ficando a Vil!a quasi
deserla, porque eraõ estes muitos.. e os principaes; e
3ssim com estes, e outros similhantes destroços se foy
conservando até que o tempo, e o crescimenlo dos Por
tllguezes, tanto em Porto Seguro, corno no Espirita San
to, Ilheos, e Camamü, de muitas guerras.. e varias
successos, foy lançando de todas as suas Costas os bar
baras Aymorés; mas nunca Porto Seguro tornOi! ao
seu primitivo ser, concorrendo tambem para esta im
possibilidade a I'alla do seu primeiro Donalaria.. pela
qual entrou na posse della sua filba Leonor de Campos,
qne COOlO mulber, que naõ quiz tornar estado, ve~o a
::\ccressentar com isso a dimilllliçaõ da slla Capitania.
De Leonor de Campos foy filho outro Pedro de Campos..
Deaõ na Sé da Bahia, o qual depois se foy para o Porto
Seguro a viver lá com sua M<1y, e Avó. Esta Capitania
veneleo J"eonor de Campos.. ao Duque de Aveiro D.
Joaõ de Alencastre primeiro deste titulo.. filho de D. Jor
ge.. Mestre de Santiago, e Aviz, Duque de Coimbra, e filho
do Rey D. Joaõ II. lIe governada por hum Capitaõ
MÓI', e foy titulo de Marquezado, por mercê deIRey de
Castella a D. Arronso de Alencastre, l\1arquez de Val
de-Fuentes.. filho de D. Alvaro, e D. Juliana, terceiros
Duques da Casa de Aveiro, a quem pertence 3gora esta
Capitania, e neHa boje outra Vil la· chamada de Santo
Antonio do Rio das Caravellas, em 1.8 gráos, c algumas
vinte legoas de Porto Seguro, caminhando ao nl. Aqui
tem Casa, ou Residencia os PP. Jesuítas, a que deraõ
principio no anno de 1.553. Tambem os nossos Padres
foraõ com muita illstancin, e repetidas vezes buscados
pelos moradores de Porto Seguro para fundarem alli
Convento, allegando para isso alguma~, e graves 1'a
zoens; pois fora aqueHa a primeira parte do Brasil, que
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haviaõ os /lassas pizado com os sens pés.. allumiado
com a luz do Evangelho, santificado com os Sacramentos
da Igreja.. e regado com o seu sangue. Mas como as
cousas deste mundo sem ordenaçaõ da primeira C\lusa
se naõ movem.. sempre occorreraõ embaraços, e se mo
vcraõ difficuldades, com que se llaõ pode satisfazer á
piedade, e devoçaõ daquelle Povo. Corno fallamos neste
povo de Porto Seguro, naõ deixaremos de repetir, como
de passagem, hum caso acontecido entre eHes. Algumas
vezes ouvimo~ fallar em o Diabo de Porto Seguro, e
scm haver quem nos explicasse o sobre que assentava
este vocabulo, só nos vinha á memoria termos lido em
os primeiros Estudos, * em hum livro Castelhano, que
nos naõ lembra o nome.. nem a materia, outro chamado,
o Diabo de Palermo; até que em hum livro de quarto
manuscrito por pessoa fidedigna, conforme dá indicios
a sua meSllla escrita, achamos o pri.ncipio que houve
para elle, que supposto concorda hum com o outro em
quanto ao sujeito do vocabnlo, he mny dilIerellte no e[·
feito do caso, por quanto aquellc de Palermo foy appro
priado a este Espirito, por deixar-se ver em horrivel
fórma, sobre o alto de hum monte daquella Cidade, todo
fogoso, ameaçando estrngos aos seus moradores, e este
de Porto Seguro, sem ser visto, servia de grande bem
a.os particulares donos de huma só casa: mas ou de hum,
ou {te outro modo.. sempre devemos entender, que por
altos juizos daql1ella Suprema Intelligcncia, que tudo
dispoem para bem dos homens. Hey de repeti-lo com
a mesma fra7e do seu Autbol': Em aqueUes prz'1neú'os
annos do descobrimento fatal deste novo Orbe, em que
fiorecia .. como primeim planta.. a Povoaçaõ, e Vüla de
Santa Cruz, Ott Porlo Seguro.. em neUa morador hum
honrado, e muy Ch1-istaõ homem, chamado Manoel da
Cunha, com hwna grande familia de mttlher, e fil/toS,

.. Marco Aurelio, p. 100, cap 2(;.
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que ChTislaã17lente govC1'1uwa; p01'êm com tan ta pob1'eza,
que se se1'viaõ !Luns aos OUl1'OS, e se sllstentavaõ misera
velmente ti custa de sua pessoal industri(t, e tmbalho, e
da Providencia Divina, que nunca e1Jl. taes casos de
samparou a quem netla mais confia, e ás vezes -suppre
com SOCC01'rOS sobrenaturaes. Lidavaõ os 770bresinlws em
hwna noite com ocuidado, do que naquella haviaõ melte1'
na sua bocct, quando repamraõ, que em ce1'to lug{w da
casa !tavia algumas viandas de comer; viraõ p1'epamr
se ode casinha, e que emõ servidos em tudo mais, com di
lz"gencia de serviçal invisivel; viraõ entrar-lhes pela
porta o feixe de len!ta.. o (;{lntct1'O de agoa, mesa posta,
camas feitas, casa va1Tida, com que andavaõ todos pas
mados, e dando gmças a Deos p01' tal mercê, que só de
sua poderosa maõ podia vi?': (e entendo que acertavaõ)
c vendo o vellw que continuava aquelle provimento, e
S81'V1Ç:O, cnt1'ou em novo cttidado, e disClt1"soS sobre o se
gredo,. que pam l!te vÍ1' do Ceo era indigno peccador;
com que se resolveo a esconjurar o serviçal e perguntar
lhe quem era.. oque lhe fazia aquelle bem, naõ esperado,
nem mado no mundo: ao que foy 1'espondido, que era o
diabo; com que o pob1'e homem.. como temente a Deos,
ficmt assombrado, e entaõ o esconjurou mais.. e com mais
instanda l!te 1'equereo da parle do mesmo Sen1L01', que
se fosse de SU{t casa, porque naõ queria de sua maõ taes
serviços; ao que tornou o malvado : naõ te canses, nem
te molestes; porque naõ· me hei de ir, e nem deix{w de
servi1'-te. A' vista do que, 1'ccorreo o virtuoso !tomem
aos remedios da Ig?'eja, como w~ico de nossas opp1'esso
ens.. e confessando-se primeiro, e toda a sua familia,
chamou o Ctt1"a pam que com os Exorcismos santos lhe
tançasseda casa aquelle infernal pertlwbador-do espiritual
socego. Fê-lo assim o bom Pastor, quanto ás diligencias,
mas foy desenganado, e respondido pelo mesmo t!Leor,
que naõ havia deixa1' de se1'vir aquelle pobre homem, e
a toda a sua casa-, e qlte naõ !Louvesse medo, que llze fi·



zesse damno d alma, nem ao corpo, e assim o ctl1n7]rio
dezeseis annos~ com toda a diligencia, ligeireza, e cuida
do, sem o pertm'bar no espi1'üual, nem tempom!. Com
que bem se deve entender, que o naô fazia de sua vonta
de~ e virtt(,[le~ e tópe embora em só discurso da minha
ignorancia. Ja dissemos parte dos serviços~ que o tal
servente fazia,. resta dize1'1nos do modo: era este tr'a
ze1'-lhe a fan'nha, sem que eLte a tmballwsse,. a caça, sem
que elle a caçasse, e o peixe, que naõ pescava; porque
tudo furtava, a fan'nha ao fari lheiro, a caça ao caçador~

. e °peixe ao pescador, e assim (j mais de que depenae o
sustento da vida humana. Mas o A mo, que P01' naõ
pode1' aI fazer, e pela continuaçaõ, veyo a estar pelos
autos, naõ dispunha de cousa al[jtlma, sem virem os do··
nos, que logo entendiaõ qual seria o ladraõ, os {fuaes se
contentavaô talvez com partir de meyas ,.levando amela
de, a outra, qúe ficava aos pob1'es, devia SfJ1' a dos diz/"
inos mal pagos, que tudo tem seu desconto. Nestas obras,
e out1'as de cuidadoso serviçal~ gaslou o moço dezeseis
annos, sem p1'ejudicCl1' a nada~ nem pedi1' paga na des
pedida,.e daqui se ficotl chamando Diabo de Porto Se
guro, bem nomeado nestas pa1'les, e esta !dst01'ia he bem
sabida.

71. He porém digno de advertir', que este mesmo Es
pirito, que uaqllella casa servia cuidadoso, sem prejuízo
dos senhores della, naõ deixava de fazer certas traves
slÍras em outras das partes da Bahia, como aponta
o proprio Relator desta historia em ontro lllgaL' do sen
livro, repetindo outro caso, ou falia sua. Vaõ as pala
vras com que o repete: Have1'á cem anno~ (seria pelos
de 1570 ou oitenta, por quanto, pelos de 1670 para oi
tenta escreveu o seu Author este caso, corno consta da
Dedicatoria do $0U livro, ofTerecido Ú Senhora da Luz,
sita no mais alto Pico da Ilha de Tinharé, ou Morro de
S. Paulo, em 25 de Agosto de 1681, e nella assinado o
Capitaõ Antonio da Fonseca Saraiva, natural daquellas
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mesmas parLesj haverá, cOlltinúa elle, cem annos, que
estando /mm Simaõ D' Armas naquetia parle da Barra
de Boypeba, com seus Escravos, eOfficiaes, {ab1'icando
huma embarcaçaõ~ ouvia huma noite /mma 1'ouca, e des
usada voz, que dislinr.lamenle o chamava de bem perlo
por seu nome~ e como fosse desconhecida, e pouco eng1'a
!-'ada~ naõ teve 1'esposla da primeira, 1}'/lS segundando,
se a.nimou o dilo Simaõ D'A1'1nas, p01' estar bem aCO/7l
pan/uulo, a pe1'guntar quem era o que o chamava? A que
lhe t01'llOU odescarado, que era o Diabo de Parla Segu1'O~

com o que se facilitou mais o Armas a continUa?' com
perguntas, (e ( i :audo as mais, que lhe fez, vamos á
ultima, ao nosso intento) Depois do que t01'1WU o Ar
mas: e de onde appareceste ag01'a, e de donde vens~ que
/ta largos tempos, qlIe naõ OllçO {aUm' em tuas travessu
ras? Respondeo o Diabo, ven/w da Ilha Santiago, em
que 1/lorei trinta annos, em a qual/ta /tlt17ta das mayo
1'es mc.1'avilhas do Lvlurulo. E eu entendo esteve netia
degmdado, pelo Dwina Justiça... mas naõ consla que
aUi fizessem mal as suas c/timeras, com obras exle1'lo
1'es, como as que obrava este Bspi1'üo maligno em al
gumas parles desta BaMa, pondo {o,r;o a asas á visla de
seus donos, que com diligencias alat!uwaõ; fazendo {w'tos
de cousas diversas, que viaõ Ú' pelos ares (que talvez
seriaõ reu"tuiroens do alheio) 1'ompendo as roupas, em 0$

C01'pOs~ que as vestiaõ, (deviaõ ser gmnaeadas de máu
titulo, ou pagas tarde, e mal) perseguindo a cerlos su
jeitos COln ameaças, e pancadas de pouco amor, que de
viaõ de ser em pella de algum «e1Jlaúado; e assfm oulros
brincos ules, de que Deus nos livre, E tornando ao passo
das {atlas, que esle teve com o A l'mas, no fim das ditas se
despedia; e pergunlar. o para onde? llespontleo, que para
o IIp enlo dos abysmos : 'quando ouvi1'aõ hum tonnen
toso esll'Oli to, C01 ' íJ e njo pé de venlo, e nunca mais
alé hoje se teve nolicia naquettas parles de tal Espi1'l"to.
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ESTANVIA V.

Da Capitanta dos l/heos.

72. Em quinze gráos escassos tem o sen assento a
Capitania, assim chamada por tres penedos, que nesta
fórma pôs a natureza na fox do seu Rio, e de que ella
tomou o nome. Foy dada pelo Rey D. Joaõ III com
cincoetlla legoas de Costa.. que comcçaõ da ponta ºa
Bahia, que fica ao Sul, e chamaõ Morro de S. Panlo
na lIba de Tinbaré, até contestar com a de Porto Se
guro.. distante da Cidade por Costa últ. legoas, e 56 por
terra, a Jorge de Figueiredo Conea, Escrivaõ da sua
Fazenda, cargo, que o divertio de poder ir pessoal
mente a fundá-la, mandando para isso a Frandsco Ro
meiro, Cavalheiro Castelhano, de esforço, e prudencia,
qne partindo do Heyno com Navios, e gente.. veyo to
Jllar porto na Ilha de Tinhar~, e Morro de S. Paulo.
Mas naõ achando no lugar commodo, e largueza para a
sitnaçaõ, passon no Rio dos I1heos.. e alli, forLificando-se
primeiro, deo principio á Villa .. que chamou de S.
Jorge, em obsequio do sen Donatario, nome, que tam
bem se appropriou ao mesmo Rio, e por ambos he co
nhecido, como o he tambem a Villa .. on de S. Jorge,
ou I1heos. Algumas pelejas teve ao principio com o
Gentio da terra, mas por serem estes naquelles pri
meiros tempos os Tupins, ou Tupynamquís seus des
cendentes, mais brandos, e domaveis, fez com elles pa
zes, e o ajndaraõ muito nas fabricas, e lavouras, e En
genhos, que ainda houve alguns sete.. ou oito. Mas so
brevindo depois a praga dos sal vagens Aymorés, causa
raõ em tudo grande destruiçaõ, e tornon muito atraz
esta Capitania, assim cm fazendas, como em moradores.
Costumavaõ estes fazer suas entradas ao Sertaõ contra
os Aymorés; c em buma destas lhes armaraõ elles humu



.T·"-··

/;r .~ ~
S~ / ~ ;/ -'!

,-
"J. 'J (

..;' lo

~a1 cilada, que de todos os que e tt(ai'aõ, s·ó ll'iie 1es
caparaõ quatro.. para trazerem as nO~gs á Villa da/morte
dos companheiros. Para os vinga njuntaraõ oS;'êúnigos,
e parente5 dos mortos hum'l !lo esquad~á, -éom que
repelindo as e-ntradas, em lHI.ma qeixaraõ.....sem vida a
muitos, e lrotlxeraõ prezos, e cattvO's-~riÍ.llDa grande
multidaõ daquelles barbaros. Foy allribuida esta -dese
jada victoria no socc{)rro, e l~atrocinio da Senhora das
Neves, titulaI', e venerada em huma Capellinba, sita 'na
mesma Villa dos IlIteos ao !lê do Monte, que nella se vê
no fim da rua, que chamaõ de S. Bento. Achava-se a
CapeUioha da Senhora clamnificada, e os moradores,
por sua devoçaõ, davaõ principio por este tempo a fiID
dar outra nova .. como se fez no mais alto do mesmo
monte; e era para admiral· o grande gosto, alegria, e
devoçac;, eom que as muHlel'es .. e meninos, earretavaõ
á cabeça a pedra paia a nova Ermida.. e a sua cantiga,
ou maçaõ eontiBua nu exercició daquelle trabalho, era
repetirem.. falIando para a Senhora: Dai victoria a
:nossos maridos, diziaõ as mulheres, e os filhinhos a pe
diaõ para seus pays ; e porque conseguiraõ nesta occa
siaõ a que fica referida, pOi' reconhecimento della, aca
bada a 'Capellinha, collocaraõ nelIa a Senhora eom o
titulo da Victoria, trocanclo por esle o das I eves. Os
mesmos Gentios cativos conressavaõ, foraõ vencidos pOl'
huma fol'le, e formosa Mulber hranca.. que montava em
llum ligeiro cavallo; e sabendo a Senhora pagar aos seus
-esta devoçaõ.. e affeclo , naõ só com a presente, m~ls

eom ontras muitas, qne lhes deo depois.. e muito parti'::'
eular em huma, que no anno de 1595 alcançaraõ dos
Hereges Francezes. Huma Arm.lda destes chegou no
referido anno á barra dos Ilheos; e por ella entraraõ
dez Navios pequenos, DáÕ o podendo fazer tres Náos
mayores, que ficaraõ de fóra. Eraõ os moradores pou
cos, e o primeiro snsto os pós em fugida, excepto bom
Christovaõ Leal.. naõ só em o nome.. mas no allill O.

iAIlOATA~I. VOL. I. 12
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Este com alguns mais da sua facçaõ inlental':lõ resislil'
ao inimigo, que por sem comparaçaõ em o numero os
foraõ retirando até a Ermida da Senhora da Victoria.
onde se fizeraõ fortes, e resistiraõ aos inimigos COIU

tanto valai', que com morte de tres, e perda de doze
arcabuzes, por se naã arriscarem mais com taõ pouco,
tendo a Villa toda por sua, se reliraraõ para ella, e se
fizel'aõ fortes cm lllllllas casas para isso muito capazes
de Jorge Mnrtins, e dellas começaraõ a dai' saque a to
das as mais. O flue visto pelos que na Capellinba estavaõ
refugiados, sahindo occultamente delh, se hiaõ embos
car pelas casas desoccupadas dos morndores, e indo a
estns os Francezes á pilhagem, davaõ nelles de repente.
e assim foraõ matando a muitos. e occasiaõ houve, que
licarêlo mortos qllinze. Com estes bons successos co
braraõ tanto animo, que se resolveraõ sahiI' a campo
publico com os ill'migos. Haviaõ feito aviso ao Capitaõ
Mór da terra, que assistia duas legoas distante da VilIa
em huma fazenda sua, e porque eraõ passados muitos
dias, e elle Il<lÕ chegava, como lIunca chegou.. elegeraõ
olltro, naõ o mais nohre, mas o mais valente, e que se
havia lllostl'arlo QHlY destro e'animoso nos assaltos pas
sados, e era elle hum pobre Mameluco, ou Mistiço, c
ainda mocetaõ.. chamado Antonil) Fernandes, e por al
cuuha, que daqui lhe ficou, o Caluçadas. que assim
chamava elle. pela língua da mtiy. ( que era Gentia, c o
pay preto) ás estocadas, que dava nos inimigos; e foy
cousa maravilhosa, que naõ passando este Ex.ercito de
vinte homens, sem mais armas qne aqu Iles poucos ar
cabuzes, fi ue ha via (Ieixado o ini ligo IIll primeiro assa Ito
da Capel,linha, e algumas espadas, dardos, e outras si
milhantes, mutaraõ dos Francezes em campo cincoentà
e sete, em que entron o seu Capitaõ, e se tiverílõ mais
advel'lencia, até as elllbarcaçoens lhes tomal'aõ, seguin
do-os, quando desordenadamente se recolhiaõ a cUas;
o assim despejílraõ ti terra, e os da Yilla fical'aã muy
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ufanas, e victoJ'iosos l pelo esforço de hlllll mo~o buçal,
que nem fallar sabia bem, mas njudados todos com os
soccor'ros da Senhora da Victoria, qne lhes deo estas
duas taõ cspeciaes, e Lambem para confusaõ de seus ini·
migas, e do Capitaõ da tena, que corrido de sua fra
qneza naõ qlliz mais apparecer nella.

73. Passados alguns annos, depois daqllclla grande,
e milagrosa "ictoria, alcançada do Gentio, se tornou
este a inquietar, com repetidos estragos, que com elles,
e os passados veyo a ficar a Villa quasi despovoada, e
foy necessario ir a ella no anno de 1560 o Governadol'
Men de Sá, com hum SOCCOITO de Náos, e gente, e fa
7.endo algumas entradas pelo intel'ior do Scrtaõ ao
Gentio, e castiguei s muitos delles, se tornou a YiUa a
povoar, e a crescer em moradol'es a Capitania. Nella
tem Residencia os PP. Jesuilas. Ue o seu terreno mui
fertil, e abundante de lavouras, mantimentos, e pesca
dos, e muito mais de grossas, e fortes madeiras para
todo o genero de obras. Por morte do primeiro Dona
tario a herdou sen filho Jerouymo de Figueiredo de
Alarcaõ, que a vendeo a Lucas Giraldes, Fidalgo
Florentino, ascendente de D. I .. ncas de P01'luga1. Nclla
gastou este Fidalgo muito cabedal, e veyo a ter em seu
tempo alguns oito Engenhos, c sendo bastantes os seus
lucros, os feitores nas suas contas, como quasi fuzem
todos, os que fazem muito, só lhe dnvaô receita por
despeza, e hum clelles satisfazia ao Amo com Illuitas ra
~mellS, e o Fidalgo, que entendia ao 'feitor melhor do que
se eJle explicava, e era hum seu natural, chamado
Thomás, escl'evendo-lhe, dizia assim: T/wlJlazo, quü,'e
que te diga, manda la açuc1'e, y dexa.la pm·ole. 1)01'

mone de Lucas Giraldes passou a seu filho Francisco
Giraldes, que vindo por Governador para a Bahia suc
ceder a ManoeI Telles Barreto, e tendo duas arribadas
ao porto de J.ish@a, de donde havia sahido, e por ouLros
inconYenientc~, naõ veyo á Bahi,l, e Iii rallec.co~ c as-
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sim ücnrllõ por remediar os damnos (la sua Capiranin 1

e foy isto pelos annos de 1.589 para 90 : depois entrol»
por Sllccessaõ feminina 111 Casa dos Almirantes do
Reyno.

7l!. E porque a no~sa empl'eza, como advertimos no
Preambulo, he tratarmos anticipadamente das Proviu·
cias... e Capitanias do Brasil, }901' respeito de que em
todas eHas nos llélvia ser necessa'rio chegar com a es
crita desta Chroníca, em razaõ de acharmos em todas
Religiosos Menores por este, ou aquelle principio, de
Conventos, lVHssoens, on outras similhantes obras do
serviço de Deos, e dos proxi-mos, como DO districto
desta doS' Ilbeos.. em que estamos, e antes de entrar na
da Bahia.. DOS fica a Villa do Cayrú., em que os nossos
Religiosos tem Convento, e ainda que seja o lugar de
menes nota pela situaçaõ de slIccessos Dotaveis pelos
tempos, Julgamos preciso determo-nos hum pouco na
sua descripçaõ.

75. Sabindo do Rio dos llheos, quatorze legoas adi
ante, corre o que dá' o nome á. ViJla do Camawú, e des
te correlldo a Co&ta para a Bahia, a seis legoas está a
barra de Boypeba; desta a duas c meya se acba a de
Tobathrga, e desta a seis a chamada do Morro de S.
Panlo, distante' da Babia treze legoas. Fazem estas tres
barras, Morre>, Tobatiuga, e Boypeba, humas grandes
Rias, ou abundancia de agtlas de seis caudolosos. Rios,
que correrr-do dos Sertoens, e buscando a fonte de to
dos, que he' o mar, como cinco legoas antes de chegar
a elle, commllnicando-se' hURS com outI'os.. e fazendo
huma, circunferencia de doze legoas... deixando neste
meyo as duas principaes Ilhas, a do Morro ao Norte
com seis legoas- por Cost.a de mar, e tres e meya de lar
go, e a de Boypeba ao Su·] .. pela mesma Costa.. com
dilaS e meya, e quasi e mesmo de largura, entraõ todos
no mar por estáS tres barras, a do Morro, capaz de
g.randes Náos, a de Boypeba de pequenas embarcaçoens-
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de fóra, e das commuas da Costa, e a de Tobatinga, sá
para as canõas, c bateis. Desta Baneta de Tobatinga,
qne na lingua do Gentio quer dizer Rosto branco, pelos
alvos areaes das suas prayas, como duas legoas ao Les
te, porque ao Oeste tem a 5U:! entrada, entre as agoas$
que dividem as duas Ilhas de Boypeba, e Morro, ou Ti
nharé, nas pontas, ou cabeças, em que ambas começaô
a fazer Costas, conrespondentes á terra firme, neste lar
go tem o seu assento a Ilha do Cayrú, seis legoas por
estas agoas, ou Rias a barra do Morro, e ql1asi outras
tantas a de Boypeba, que na fraze dos mesmos Gentios
vem a dizer CoMa espalmada, pela similhança, que
com este animal tem o Rio, lias voltas, e diminuiçaõ do
corpo, e sua grossura, tendo grande boca, e cabeça, na
sua entrada, e o espalmado, por naõ ter montes, que ()
cerquem, como a outros, muitas legoas da sua barra
pora cima.

76. He o Cayrú pequena Ilha de figura esferica, le
vantada em moderado monte, em partes mais, em ou
tras menos levantado, com meya legoa de diametro, por
qualquer parte, e duas de circunferencia. Está situada
a povoaÇaõ, com poucos visinbos, em buma só rua, que
começa do seu porto até o alto, para a parte do Norte,
com Igreja Matriz, consagrada á Senhora do Rosario,
no alto, e fim da rua á parte esquerda, e á direita o
Convento de Santo Antonio, que no pl'incipio foy Ca
pella do mesmo Santo, que depois largaraô os mora
dores aos nossos Religiosos, como em sen lugm· dire
mos. Naõ ha na Ilha, fóra da sua povoaçaõ, mais sitio,
llem morador, por ser o ten·eno, álêm de montuoso, as
pero, e pouco sufficiente para lavouras, e babitarem
Jlella de assistencia só algumas pessoas.. qne naõ trataõ
delJas, c as que as cultivaõ .tem a sua moradia na terra
firme, e só casas na Villa, para qnando vem a ella ás
suas principaes festas, e funçoens de Camara, e I~reja.

Ue o seu Paiz mui ferliJ, e abnndantissimo de tod~ o



genera, qne serve para alimento da vida, e lucro dos
seus habitadores. Fallalllos do que na lena firme he
districto desta Villa, desde o Rio Jaguaribe ao Narre,
até o que chamaõ Gequié ao Sul, por algumas quinze,
ou dezeseis legoas.

77. Foraõ seus primeiros povoadores os chamados
Tttpyns, de que se derivaraõ, ( como em outra Estan
cia fica assentado) os Tupynamq1lís, que sempre fica
raõsenhorcando estas Costas, que habitnvaõ desde o
Morro até adiante de Porto Seguro, ficantlo estes da
terra firme, Costas, e Uios do Cayrú, c0nsel'vaodo
I'cmpre o primilivo nome de Tupyns; a estes do CaYI'ú
sobrevicraõ com os Ayrnorés dos Ilheos, antros seus
parentes, tamhem Tapuyns salvagens, chamados Gue
7'ens; e eraõ os que possuiaõ as terras do Cayrú ao
tempo, que ne))ns entraraü os nossos Portuguezes, que
foy logo "que por elles foy povoada a parte da Bahia,
Desta passou para as terras do CaYI'ú, hum Sebnstiaõ
de Pontes, de posses, e cabedaes, deixando nas .-la Ba
hia fabricados ja dous Engenhos, e com outros Portu
guezes mais, foy escolheI' por morada, e vivenda as ter
ras, que naquelle Paiz rega, e fertiliza hum dos seus
principaes Rios, chamado Una; e nellas fabricou o ter
ceiro Engenho, domesticando muitos dos naturaes Ta
puyas ao seu "mando, e serviço, fazendo-se na terra, so
l)re podel'oso, insolente. Por esta desordem foy accusado
na Corte, e entre os crimes, que lhe imputaraõ os o[en
c1idos, foy hum nomeal'em-no por Rey, ou Regulo do
Br'asil, pelo qual roy levado ao Beyoo, e do Limoeiro,
seln se fallar mais uelle, depois de muitos annos foy le
vado á sepultul':l, com o custo só de hum tostaõ, diz ()
que nos dá esta notícia.

78. Tirado do Paiz este Sebastiaõ de Pontes, entra
raõ por elJe ao mesmo tempo os barbaros Guerens Ta·
puyas da naçaõ Aymorés, estes para as partes dos Ilhem;,
e Porlo Seguro,. e aqu"e-lIcs para a do Cayrú, la nç.ando
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dellas naõ só aos paci.ficos Tupyns; mas destruindo de
tal sorte aos moradores l)ortllguezes, que as deix:.raõ
qllasi despovoadas, durando estas intestinas guerras
mais de viute anIlOS com varios successos, e fOI'tUrulS,
que fiC.1Õ referidas em "uas particulares Eslancias.

79. Passada esta tribu~açaõ, e vindo o Gentio a com
por-se, movido pela Olilngl'osa victol'ia, que deste al
eauçaraõ os nossos nos Ilheos, que alli fica referida, se
tornaraõ a Íl' refazendo as povonçoens do Morro, e
Cayrú, pela terra firme, entrando a povoá-las nova
mente varias familias, sendo o pl'i lcipal de huma dellas,
c o primeiro destes segundos povoadores Portuguezes,
Domingos da Fonseca Saraiva, ftIho de Diogo Alfonso
da Veiga, e segun o neto de Francisco da Fonseca Sa
raiva, Senhor da Villa ele Trancoso, e naluraes de Ar
mamal., Villa no Bispado de Lamego da Proviilcia da
Beira, Com este se foraõ ajuntando depois, tanto em'
povoadol'es da terra, como em vinculo de parentesco,
os Maujos de Vianna, e Ponte de Lima, os Goes de
Lisboa, Tourinhos, Sãs, Menezes, e outros de v:trias
familias de conhecida, e nohl'e, ascendellcia, e unidos
todos amigavelmente foraõ repartindo entre si as terra!?,
de que se hiaõ apossando, em virtude das cismarias,
que lhes concediaõ os Governadores do Estado em no
me do ney, e debaixo do senhorio da 1Ilnstl'e, e anti
quissima Casa da Castanheira, a quem haviaf> os
Senhores Reys de Portugal feito mel'cê. E como se
vira(,í com povo luzido, e numeroso, pOl' se lhe haverem
aggregado ontras ~entes de toda a sorte, del'aõ ordem
a fuudal' corpo de ~~epublica, e buscando lngar conve
niente para assellto da Vil/a, qll~ devia 'ser a capital,
fizeraõ eleiçaõ da pequclla Ilha do Cayrú, nome COl'l'Upto,
e viciado no Port, guez, sendo o seu originario, e o que
o Gentio llle havia imposto, A,'á cojm-ú, qne na sua [ra
ze queria dizeI', Vaso, e casa do Sol; l1aõ 110 proprio, e
rigoroso sentido; porqne entendessem eUes, que era
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am a morada, e assistencia deste rutilante, e fogoso
Planeta; mas enfatica, e allusivamente, explicado assim
110 seu rustico entender, e com muita propriedade; por
que como esta gente naõ tinha habitaçaõ naquella llhóta
pela sua esterilidade" pois naõ havia nella as caças, e
outros generos, de que elles se mantem, e só chegavaõ
a ella acaso, e de passagem, e a sua cõmua hahitaçaõ, e
moradia era pelas outras duas llhas do Morro, e Boy
peba, pela terra firme, e seus contornos, abundantes
de tudo, e desta parte era vista por elles esta Ilha, pOl'
ficar em alLo, e empinada, e o Sol, quando começava de
manhãa a espalhar pelo mundo os seus resplendores,
primeiro que aos outros lugares rasos, visitava este, por
ficarem os seus horizontes mais expostos á perspicacia
das suas luzes, discursava o Geutio, naõ porque assim
o entendesse, mas pOl' explicarem assim melhor a eAcel
lencia, e singularidade d.o lugar, chamando-lhe, A1'Ú
cajurú, Vaso, e casa do Sol, porque na sua Iingua A1'Ú

he Sol, o Ca he casa, Urú he vaso; e ajuntando-lhe a
estes as preposições, adverbios, e Illudança de letras da
sua naturalidade em similhantes composições, formavaõ
este nome assim.

80. Foy a fllndaçaõ da Villa pelos annos de 1610.
E a razaõ de escolherem para ella este 111gal" foy, porque
nella Iicava1) seguros, e livres das continuas invasoens
do Genlio, a que na terra firme estavaõ expostos sem re
paro, como ao~ primeiros havia succedido; e he sem
duvida, que foy acertada a Slla escolha, como o foraõ
experimentando pelo decurso do tempo, e alé o presente.
He do seu districlo a Ilha do Morro, e pela terra firme,
a que corre desde o Rio Jagoaribe, até o de Gequié
por algumas quiuze legoas de terreno, regados de ou lros
quatro Rios de grossas correntes, fertil, e abundante
ele fortes, e grandes madeiras, e de todo o genero de
lavouras.
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8 L Nem tam pouco deixou de Sel' acceita a Oeos a
devoçaõ, e zelo deste p!'irnitivo povo da Villa, e seu dis
tricto, no cuILo, e 110m'a do mesmo Seubor, na devo
çaõ, e esmél'o, com que depois de consagrados á sua
Santissima Mãy, e ao Glorioso Santo Antonio os seus
Templos, e Costas, lhes celebravaõ as suas festas,'or
denl0do em amhas Confrarias a Senhora do Rosario sua
Tutelar, a seu filho com o titulo do Menino Jesns em
altar proprio, e do Portuguez Santo Antonio; Offician
tio juotamente todas as mais sagradas, e dolorosas fllnc
(;oenS daSernana Santa, e festasdoSenho!' com dispendio l

~devoçaõ; porqneem 1)['imeil'odetudoisLO, desde aquellcs
principios por largo tempo nas Vesperas do glorioso Apos
tolo S. Mathias, começando á meya noite até a madru
gada, correndo do nascente para o PÔ!' do 01, era
ouvida tlUrna superior Musica, de vozes, e iustr lmeu
tos acórdes, que na suavidade, e harmonia, com que
deixava suspensos, e altrabidos os que a percebiaõ, bem
mostrava ser composta de Celestes Córos. Assim refere
este caso o Author do mauuscrito, que ja atraz deixamos
em memoria, concluindo com estas palavras: Aquetta
Celeste itm'monia, ou Divino descante se deixou ouvir
em o decurso de mais de vinte annos dos mais ctaquette
povo, que naqltettas /lOras f/ueriaõ veLa7', homens, 17tlt

ihe1'es, Bcclesiasticos, e Seculares, dos ql.laes saõ ailttitt
1nltÜOS vivos, e aquette regalado, e mimoso povo !tClÕ dei
xava (ie fazer-se pregoet"ro de taõ eSlupendo milalJl'e, (J

de mercê muy sz'ngular, e pela qual {aziaõ, como podiaó
todos a Itu1Jta voz, e cada hum pOl' si, mil aclos de suú
missoens, e tJlO7'li[icaçaõ, compondo-se o esly!o de vid(t
muy ajustado com os dictames da 7'azaõ; e tudo era na
quettes 7Jl'incipios /tlulta sãa, e. santa Dout7'ina, /ml1l(~

exhortaçaõ continua aos filhos, com gl'ande {J'equencüt
dos Sacmmenlos, e igual fen ar na ceLebridade das
festas do Sen/LOr, de S1 a Miiy Santissima, e de seus
Sanlos, e assim hiaõ saMndoos fil/LOS criados C01f.t
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{[quella doeit, e boa inclinaçaõ; que !te muy certo o nas
cerem os COl'dei1'inlws com as malhas das va1'as, que se
t!e.tlaõ eru os lct1l fJues , de que bebem os pays, e mãys.

Nem I'oy este só o favor, que aquelles povos recebe
raõ do Senhor pela sua muita devoçaõ, e obsequio, com
que o serviaã, a sua Saolissima Mãy, e ao Glorioso Santo
Antonio, como se póde conjectural' dos seguintes bene
ficios, com que lhes acudiraõ cm grandes apertos, assim
() Santo llortuguez, como a Senhora. Foyo Capitaõ
Lucas da Fonseca Saraiva entl'e os segundos povoado
res bum dos pi'incipaes, e a quem coube boas partes
daqucllas terras do Cayl'ú, assim nas do seu con tinente,
como na Ilha ue Tinharé, escolhendo nesta para a sua
situaçaõ, e moradia a ponta mais alta, e que por isso se
ficou chamando pelos Portllguezes, o Morro; e 110 mais
alto deste determinou levantar huma Enniua dedicada
a Maria Santissima GOlll o titulo de Senhora da Luz: e
parece, que com snperior instincto a fundou naquelle
eminente, e levantado cabeço, para que servisse de
mystico l'al'ol áquelle devoto povo lias trevas das suas
tl'ibulaçoens; e de Fortaleza inexpugnavel contra seus
inimigos. E porque a obra da Capella se continuasse
com mais fervol', deo o cuidado della a hum devoto ho
mem chamado Simaõ Barreto, que acceitou a empreza
com alegria, e a executou com diligencia. Servia de
grande embaraço para a presteza da obra a falta· de
,lgoa, porqne era necessario ir buscá\-a abaixo do monte
por caminho fragoso, e distante, e trabalhava-se nella
com vagar, e detrimento. Com este discurso, sahio o
bom ErllJitaõ, que este era o seu estado, depois de el1
commendar á Senhora o negocio, a discorrer pela coroa
do monte, c a poucos )l3SS0S andados vendo humas es
p3uélnas, que he lmma certa planta, a que o Gentio
chama Cct1'áuálaS; em hum lugar mais hUDlido, todo
confiado nos favores da Senhora, se pôs a descobrir..
COlll as 'pl'oprias ma5s, as folhagem>, e com alguma pou~



ca terra, que til'OU, vio brolar ao mesmo tempo, ele gol
pe, hum cryslallino olho de agoa. fonle perclIlle, e por
todas as circunstancias m:lngrosa, pelo seu principio,
pela serventia da obra, proveito dos moradon's, e pela
snude, que com ella lem nlcançaclo cnfermos de varios
achaques.. e porque com ella veyo a ficar pelo tempo
adianle mais segura, e inrouquisl:lVcl a Forlalezn .. que
ulli se levanlou, ficando denlro da sua circllllvallaçaõ a
milagrosa fonte.

82. aã pararaõ aqui os beneficios da Senhora. Ha-
via-se cOllcluido a fabrica de pedreiro, e carapinas, e
faltava o preparo decente de ornamenlos.. e all'ayas,
para o cullO Divino, e fazer-se com a decencia devida a
collocaçaõ da sngrada Inwgem, a qnal estava depo~itada

no alvergue, em que as is tia o devoto Ermitaõ, ou por
que elle a mandasse fazer, 011 o SenlJor da Capella, qlle
naõ declara o Author da Relaçnõ, Lidava, havia dias,
com este cuidado.. e para desabafar bum pouco delle, (I

foy cousultar com a me ma Senborn, e prostrndo aos pés
da sua Imagem, lhe dizia assim: Senhora, o dinheiro /te
consumido, o vosso devolo, e bemfeilOl', naõ póde /ulVer
OU.l1·O laõ cedo, e assim, se fiós quereis ir logo para a
vossa Casa, dai-nos o com qlte a p1'e!)[l1'emos, que naõ
parece bem esta?' acabada a vossa Cap.elta, e Vós aqui
nesle meu úzdigno, e indecente paliteiro: levanlou-se,
e em conlinenle lhe oecorreo, sem entender quem o
movia, fosse correr a praya, oecorrendo-Ihe poderia
achar nella algum pedaço de arubar, porqlle ja ouvira
dizeL' se havia enconlrado nella algumn pasta úesla es
pecie. Sahio de manhaã do monte, e lomaudo de pas
seyo aquella distancia, que podia alcançar em hum dia
de ida, e vinda, e na volta se achou outra vez ao pé do
monte, .ln quasi noile_ Naõ qlliz subir ao alio por aquel
la vereda, que era costumado.. e o fez rodeando-o pelo
mais pedregroso da ponla, que faz sobre o mal' a parede ..
em que se cIlcosla a sua barra, e no mais fragoso della,
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e aonde menos o devia esperar, achou entr'e as pedras
huma boa quantidade de ambar, que veyo a montar em
quatro libras, do mais apUI'ado, a que chamaõ G1'íz.
Aq ui se prostrou por terra o devoto Ermilaõ ; e naõ só
agradeceo á Senhora o beneficio, mas alli mesmo lhe fez
voto, e promessa de gastar o mais, que lhe restasse de
vida em seu serviço, e assim o executou. Com o proce
di 10 do ambar se prevenio o necessario para o culLo, e
ornato da Capella, fez-se a collocaçaõ. e institllil'aô Con
fraria.. servindo nella á Senbora da J...uz com zelo, e
dispendio todo aquelle povo, que em premio de tudo
ainda e~pel'illJentou da grande protecçaõ desta Senhora
favores Lll:lis repetidos.

8"3, Pelos :limos de 1628, governando o Estado
Diogo Lniz de Oliveira, foraô infestados os mares do
Brasil por varias Esquadras Rolandezas. Ruma destas
de treze Náos, governada pelo seu General Petre
Petrit, entrou pela barra da Bahia até Tapagipe, sem
resistencia, e dentro do porto fez preza em dezeseis
Navios, com toda a carga de açucal' de tres mii caixas,
que ja tinllaõ recebido; e depois de os pÓl' fóra, tornan
do algumas ernbarcnçoens mais, voltou outra vez á Ba
11ia, e correndo o seu recoucavo até onde pode chegar,
encontrando nelle seUe Navios mais, qne lhe pcrtende
raõ escapar do primeIro saque, tomou tres, e os quatro
fez cncalhar. Nesta occasiaõ despacbou duas Náos, e
por seu Cabo ao chamado Maõsinha, para que cntrando
~ barra do Morro, saqueasse a Capella da Senhora da
T~uz, noticiosos de algumas p~ças de ouro, e prata.
que havia uella, ao mesmo tempo, que elles o faziaõ
tambem ás mais fazendas, e Engenhos do SP-u Recon
cavo, sem resislencia. Naõ teve 0 Maõsinha no Morro
O, mesmo snccesso; porque ao temp0 que quiz entrar a
harra, divisava os seus clara, e dis~iDet'amente, e com
grande assombro, e conf1lsaõ, que estava o monte todo
(aonde ainda naô havia Fortaleza, mais que a da Se-
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Ilbor:"! da Luz naquelle seu Tem pio) gua rnecido de gen
te em fórma militnr, que julgaraõ pai' mais de dous mil
homens. E este Esquadraõ~ que sem duvida era capita
neado pela Imperatriz dos Anjos, e Rainha dos ho
mens, fez virar as vélas aos atrevidos cossa rios~ qlIe .ia
elldireilavnõ pela harra. Assim o depuzeraõ alguns dos
Porlugnezes~ que haviaõ tomado cm outros Navios, e
l'oraü largando por estas Costas.

8á. Ainda aqui naõ parnraõ os fa.vores, e prodigios
da Senhora da Lu1.. O seu Ermitaõ, qlle da Capellillhn,
e alto do M.ol'l'O~ vio todo o succedido ás duns Náos ini
migas, naõ pencII'ando o mOlivo da sua relirada, e na
considernçilõ de que em outra valia lornariaõ ao mesmo
porto, e suppondo seria aquella primeira visila~ como
lingua, que vinhaõ tomar, 011 negaça, para entrarem
depois mais a seu sal\'o, e a qualquer hora da noile dar
o saque á Capellinha com desacalo da Sagrada Imagem;
a tirou do allar, e foy escondei' ao mato, que lhe ficava
mais perlo, e junlnmenle conduzio para elle tudo o que
era do serviço, e culLo da Senhora, e por ultimo a caixa
dos ornamentos, na qual, depois de accoIDmodado tudo~

deo la rn bem luga I' á Sngrada Imagem. c nns mesmas
brenhas se deixou ficar aqnella noite~ deitando-se, vara
descançar o corpo da passada Iida~ sohre a propria cai
xa. Rompeo a manhãa, e qucreudo al\eviar-se dos pas
sados sustos, e participar da Soheraua Luz da Divina
Allrorll, que havia encerrado por noite na tosca coucha
daqllelle caixaõ, o abria, e quando cuidou alegrai' os
olbos com a sua vista, se achou na obscuridade da U1aior
turbaçaõ; porque naõ vio a Sagl'ada Imagem. Aqui foy
todo o enlevo do seu discurso; porque suppor que lbe
haviaõ rouhado a mel!lol' joya, que guardara á noile, e
llaõ achava de maohaã, elle a havia passado toda sobre
a mesma caixa. Huma, e outra vez a revolvia toda,
ainda quando estava certo~ que sobre tudo o que tinha
na caixa a ha via c()lIocarlo. Para suppor, dizia comsigo,
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que fo)' taõ pezado~ e amortecido o meu somno, que deo
lugar ao subtil, e astuto ladrilõ, sem eu dar acordo, a
fazer este roubo; outras peças, para elle de ll1ilyor es
tirua~ havia aqui em que cevar a sua cobiça. Ou isto
he sonbo; 011 estou louco. l\1as se louco~ como dormi,
e tanto~ que me suspendeo o lacll'aõ, qlle me rouboll '?
Entre estes discursos, que naõ proferia sem Jagrimas, c
ancias, arrebatado de novo impulso, largu a caixa, dei
xa a hrenha, e correudo accelerado para a Capellinha,
abre a porta, levanta os olhos no altul', e vc collocada
nelle a Divina Luz, que lhe f<Jltava, a sagrada Imagem
da Senbora no seu lugal'. Entaõ .conheeeo o prodigio,
e rendidas as graças á Divina Authora de taes maravi
IlJas, repôs logo na sua Capella a caixa, e ornamentos,
que havia occullado, certo de que a Scnhora assim o
queria: e que se para alfugentar aquelles inimigos hnma
vez foy forle EsC! uad raõ ~ ta III bem he Cidade guarnecida
de torres, e escudos pnra terror de contrarios, que lJem
estes agora, nem outros mais em algum tempo ousaraõ
enlrar aqnella barrtl', amparada com a assistencia da
Senbol'a da Luz; pois naõ havia nella outra fortale7.a~

até o seguinte anno, em que o Govcrnador Diogo Luiz
de Oliveira, vindo pessoalmente ao Morro, mandou
levantar a que ao presente se acha, para a qual concor-

.... reraõ os moradores assim da IllJn, corno da terra arme,
com as suas pessoas, escravos, e sustenlaçaõ, naõ só
para os sens, mas para lodos os que nella lrabalhavaõ,
como obra do serviço do Rey, e bem do povo.

85. E pois rcferimos os beneficias da piedosa Senhora
com este sel! devoto povo, hc bem façamos algnma me
moria dos que elle recebe9 ao mesmo tempo do nosso
Portuguez Santo Antonio, naõ nesta barru do Morro~

mas na outra da TobatiDga, ou de SaDto ADtouio, por ter
elleallinapoDta da IlhadeBoypeba,enomaisallo della,
Igreja Matriz~ e ser a Villa consagrada ao proprio Santo.
Neste mesq10 tempo, em que os Piratas Holandezes io·
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festa vaõ estas Costas, despacharaõ tambem duas Náos,
para qne entrando aquella Villa fizessem nella, o que
costumavaõ nas mais. Em huma manuaã apparecéraõ
as Náos buscando a barra, que supposto Ilaõ dá entrada
a estas embarcaçoens mayores, a podem fazer nas suas
lanchas, e bateis, pelo Rio acima. Naõ havia uella For
taleza.. nem reparo algum. Deraõ vista dellas os mora
dores, tocaraõ rebate, e se ajuntaraõ todos os qne na
Villa habitavaõ, capazes de armas, e ás ordens do seu
Capitaõ Maior.. mal'cha['aõ para aquella pnrte.. onde en
tendiaõ poderia o inimigo lançar genle. J untos todos
na Villa, e fOI'mados, entraraõ na Igreja do seu Santo,
e Patrono Portuguez.. e com devota SlJpplicél o appelli
dal'aõ em sua ajuda, contra os inimigos da Fé, levando
\lO seu valimento a confiança da victoria; e despedin
do-se delle, os acompanhon o seu ParocllO.. e Coadjutor,
cerrando as portas da Igreja á vista de lodos. Chegul'uõ
ao posto, guaroeceraõ as emboscadas, e quando ja es
pera\'aõ que o inimigo deitasse a gente em terra, porque
estavaõ com as Náos á capa, e as lanchas preparadas,
os viraõ em continente virar as vélus, e fazerem··se na
volta do mar, e em breve desappareceraõ, como quem
fllgi<l de outro mayor poder. Alvoroçados todos com
este lJaõ esrerado successo, voltaraõ alegres para a Villa
a render as grflças ao seu Santo bemfeitor, porque logo
entenderaü ser a retirada do inimigo obra sua; chegaõ á
Igreja .. abrem ii porta, e viraõ todos estar a Imagem
grande do :)anlo estendida de bruços sobre o nltar, atra
vessada nelle, com a mayor parte do corpo lançada
para róra, e ii caheça para os pés do Senhor Crucificado,
sem duvida humilhada assim.. e pedindo ·lhe para aqllelle
povo o SOCCOl'ro da sua piedade. Naõ qnizemos guardar
este caso para quanclo fallarmos no Convento.. que tem
o Santo na Villa de Cnyrú, visinha desta, por ser obrado
este prodigio aiuda antes que os nossos Religiosos ti
vessem alli esla casa.



iOú

. 86. Antes que destas duas Ilhas passemos para a terra
firme, e districto da do Cayrú, principal objecto desta
digressaõ, ainda nos queremos deter hum pouco, tor
nando á do Morro, por nos ficar fronteiro ao seu Pico,
outro que lhe conresponde, em que se acha levantada a
Ermida do glorioso Apostolo das lndias S. Francisco
Xavier sobre a praya, e porto, qne dizem do Galeaõ..
pela Costa interior do Rio, conrespondente á terra firme.
Fundaraõ ao Santo esta Capellinha os moradores da
mesma Ilha, e Morro por particular devoçaõ, que tinhaõ
nu Santo, e delle l'eceberaõ especiaes fa vares, sendo
hum, vel'em os circunvisinhos, e moradores das Fron
teiras altas da terra firme, por militas tempos daquelles
principias, todas as Segundas feiras, j:l alta noite, huma
como procissaõ, formada de muitas luzes, ao que lh€s
parecia, verdes, ao redor da Capellinha, com admiraçaô
dos que as viaõ, que foraõ muitos, louvando jUlltamente
a Deos DOS juizos occultos,' e altas providencias, com
que por estas luzes lhes dava conhecimento claro dos
muitos beneficias, de que lhe eraõ devedores, e elas
grandes mercês, de que pelos seus Santos os fazia par
ticipantes. Se naõ foy, serem estes, e ontl'os similhall
tes favores, hnmas como disposiçoells para receberem
tambem, com resignaçaõ, e conformidade de Catholicws.
e devotos, os grandes trabalhos, mOI'tes, e persegui ..
çoens, que lhes estavaõ apparelhadas pelo I'also, bat'
haro Tapllya da telTa firme, para onde lliUlos cOllli
lluando com a nossa digressaõ.

87. Ao mesmo temJlo que aqllelle povo se ae lav~ des
assombrado das continuas invasoens dos Co~sarios Ho
landezes, e havendo ja fabricado na Villa o Convento
para os nossos Religiosos, fazendo-lhes doaçaõ para elle
da Capella de Santo Antonio, como em seu lugar se dirú,
os assaltou o inimigo Tapllya do Sertaõ, incitado sem
duvida pela lembrança-, e memoria das delicias, e eom
1ll0tJirlades, que com aquella sua taõ appclc.:::ida Estau-
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da haviaõ perdido.. de ql1e esta gente Dtmca se esquece ~

c cu,sim novamente cuidílraõ em fazê-los despejar 3quelle
Paiz, tauto de seu agl'ado.. e appetencia~ com assaltos
fUI'tivos, que a modo de rapina davaõ .la neste, ja na
quelle lugal', e com tal perseverança, 011 teima, que
em mais de vinte allOOS naõ ceàeraõ della\ matando a
todo o sexo de gente com br'utal, e cruel tyrannia, e
dando saqlle a tudo o que podia conduzir a multidaô,
que tl'aziaõ comsigo, Era este hum damno, sobre gran
de.. irrepal'a\'cl~ s€udo continnado qnasi todos os mezes,
e só nos tl'es do Juvel'llo mais rigoroso faziaõ alguma
pausa. Davaô commummente estes seus impetuosos as
saltos, das dez horas até o meyo dia, para lhes ficar
tempo para a retirada; nem era possiveI seglli-Ios, pela
incerteza do tempo, e lugal' em que davaõ~ falta de gen
te para o fazer~ e porque desciaõ de mais de cento e
c1ncoenta Iegoas do centro dos Sertoens, e escolhiaõ
aquellas paragens rDais apartadas, porque se naõ pudes
sem com brevidade SOCCOl'l'er huns aos olltros. Chega
vaõ e cOlTida, davaõ o seu espantoso, e tremendo urro,
e j a tempo em qne as sllas frec!Jas se lliaõ empregando
nos incantos, e descuidados moradores, e desta sorte,
ent.re o ctescnido~ e assombro, perecia e t hum mo·
meuto toda huma ramilia~ por grane e qne [os e; e
quando acudiaõ os visinl10s era para lamclltl!l'em o
caso, darem-lhes sepultlll'a~ e temerem outra similhall
te sorte.

88. Estn a teve primeil'o oSargeuto Mór nat't.hoiomell ,.
LopC's da Franca, e slla companheira uella, e esposa D.
lzabel, eom quatro filhos} que toclos se acual'aõ morlo~

tIO 'edor de bumfl. mesa, cm qne jantavaõ, traspassados
de settas, e. com estes todos os r- miliares de portas
adentro, que uaõ eraõ poucos, de'xaudo os barbaros
l'apuyas, ja de caminho, no mesmo esta.do todos os es..
cra os, que no campo bCl.lef.lciavaõ as lavouras.. ücaodo
lhe por lJerdeiro só da IlJagoa, e na?". da ra~PIl(la. pOJ'qtll'

lAllOAT.Of. "flL, I. a
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Ilaõ achou l!g que, hum só filho, que na Villa se aL:hara
na cOlllinuaçaõ dos Esludos. Eraõ estes Genlios pela
mayor parte os Tapuyas Guerens, parentes dos Aymorés
dos Ilheos, e colligados com algulIs dos antigos Tupyns,
011 Tupynarnqnls, que "eraõ os da língua geral, e tios
primeiros, que haviaõ tralado com os Portuguezes, c
neste idioma declaravaõ a algumas pessoas, que lhes cs
capavaõ das [rochas, se desellganassem~ que elles naõ
haviaõ descanc;ar, em quanlo lhes naõ despl'jasscm
<lqucll<l sua lerr<l; e assim se for,\õ conlinlJallllo os as
s;lIlos~ com uot<l,,-el prejuÍzo, e damno de lodo o pOVD.
Naõ deixavaõ os Governadores da BiJhia, que hiaõ suc
cedendo, de inlenlar remedios a estes males, armando
varias vezes tropas de genle,- que enlr<l\'aõ aos malos á
r.usta de graudes despezas, para asquaeseraõfintadosos
mesmos povos da Comarca, llJas sem dfeito; porque
<:01110 o Gentio era vol<lnte, e llaõ li-nha povoaçaõ, nem
lugar cerLo, mais ligeiro, c menos carregado, do que
os que os buscavaõ, porque levavaõ o snstenlo na ponla
das freC!l<1s, que só carregavaõ por vitualhas; cm sen
Lindo que os bllscav<lõ, com pouco que se retirassem,
illlpossibilitavaõ alcançá-los; e assim se tornavaõ os das
Esquadras, famintos, e eSlropeados" naõ servindo e l:lS,

11Iais que a desperLú-los a nova vingança, com mais po
der, e crueldade nos l1liseraveis moradores. Assim o
Cxecutaraõ depois da primeira entratl;'l, dando 110 En
genbo, c vivenda de Anlonio de Couros Carueiro. Ca
valleiro do Habito de Chrislo, c C:lpitaõ MÓI', que havia
sido daqllcllas Villas, eSlando elle ausenle; c como alli
houvesse mais genle~ e preparo de armas, eslavaõ lam
hen1' na confiança, de que lluuca se atreveria o Gentio a
algum ext:esso; mas este mesmo descuido, e a cobiça
da mayor pilhagem, c melhor emprego da sua lyraullia,
a fez executar ü medida do seu desejo.

89. Deraõ antes do meyo dia, como costumavaõ, o
assaI lu com o seu esp;!Ul050 urro, e buleI' de arcos, elll-
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pregando :JS frechns na drSClli(lntla, e desprevenida fa
milia. f\chava-s<' hUllHl /ilha do mesmo Capitaô, por
nome D. Izabcl de Gocs, no eyrado das casas de
sell pay, que el'aõ tel'l'eas, rezando por hllmas conta,
~ as:o!.nhl'ada com o espantoso som, que Ilunca tinha
011 vicIo.. c com as V07.('5 <los familiares, qlle dentro das
casas sahiaõ gritando: Gentio.. Gf11lio; desatl'emoll, e
foy buscando as casas de I1l1m seu il'maõ, que el'aõ de
sobrado, e distavaõ clas ollll'a:- tl'inla passos.. ja a tPIllPO
que a encontl'avaõ nuvens de sellas, n;tquellfl passagem,
cm qlle, á vista do irmaõ, e mais ra1l1ilia da casa, que
se assomavaõ a huma janellél, se as entoll em terra in
vocando o nome cle Jesus, e pedindo contissaõ ao mesmo
leOlpo, que se foy deitando, e rendendo o espirito a
fJllrm lho havia clado, e reparoIH,e, que assim que se
senlio ir ll'lIspassanclo das fl'echas, e foy cahindo em terra
com Ilotavel advertcncia, estendeo com as maõs as
saY:ls.. para compostllra dos pés.. e Liranrlo da algibeira
dellas hum lenço cobria a cara, e as levantou juntas ao
Ceo, como louvando ao Senhor, e rogando-lhe sem clu
vicia acceitassc, como martyrio, afluella vicUma, ainda
que involuntaria, sacriOcada em odio da sua Sanla Fé,
e Christandade. FicolI traspassada com mais ele vinte
frechas. A triste mãy esc pOli mellicla até o pescoço nas
agoas da ievada do seu EnO"enho, onde a foraõ achar, e
liraraõ, quasi regelada, e morta, allgmentando com as
lagrimas, que derramavaõ osolhos, as dilr/ltella corrente,
que lhe havia segurado a vida, para sentiL' repelidas ma
goas, com a visl<l da defunta filha, e outras pessoas mais.
que se foraõ achando mortas pelos aposeulos inferiores
da c.asa .. e algumas pelos campos. O filho casado ludo
via, e tudo a seu pezar noton, e sem poder servir-lhes
11e algum remedia, uaõ f<>z pouco livrllr-se a si, sua
mulher, e filhos, com disparar das vartlllchs da sua casa
alguns tiros vagos, que só sel'viraõ a a(fdstar dellils o
Gentio. P~ssado este primeiro assombro, e o segnnd



108

de ver, e notar os mortos, e os que falLavaõ, se acol'da
raõ, de que no mesmo dia ele manhãa havia sahido á
caça dos porcos montezes outro filho, por nome

\' Luiz de Freitas, com alguns escravos, e entrando na
suspeita do que lht's poderia ter acontecido, despachando
alguns descobridores dos matos, naõ muy distante
o acharaõ crivado desde a cabeça até os pés com mai;
de setenta settas.

90. Coutinutl\'aõ os assaltos do Gentio, crescia a
constel'llaçaõ do povo, e as repl'esentaçoens, c queixas
chegavaõ aos Goveruadores, e nada se resolvi~i, que
fosse sufi1ciente li remediar os damnos, que cada dia
hiaõ em allgmento. Gave 'Dava o Estado por este tempo,
e ja p:lra o fim, Francisco Barreto, e era isto pelos annos
de 1.660, e depois de varias consultas resolveo mandar
de presidio huma companhia de Infantes para residi
rem entre as vivendas dos opprimidos moradores da
1en'a firme, para que dividida em Esqnadras de seis, e
oito soldados, em distancia de tres, c quatro legoas
huns dos outros, servissem de scntinellus, e obstaclllos
ás invasões do Gentio. Mas ene fazia as suas sortidas
com lal arte, c manha, que nunca lhas poderaõ impe
dir; pOI'qlJC mal se all'everiaõ razê-Io, quatro, ou seis ho
mens, a tllima mulLidaõ de barbaros, que corno rayos,
cOl'l'iaõ aclaro assalLo neste.. e naquel1e lugar; e quando
se hia dar o aviso ás Esquadras, para se encorpol'a
rem com os moradores, ja o Gentio estava de volta
muitas legoas ; e assim só vinha ::l servil' aquella guar
lliçaõ de rnayor detrimento, e mole&tia aos pobres mo
radores, e de lhes acresoentar as necessidades, sendo
obl'igudo pelos districtos a sustentar cada hum a sua,
e solIret'-lhes demais as travessuras, e demazias, sem
serem de eUeito ao evidente risco das suas vidas, corno
a cada passo o experimentavaõ.. e tanto.. que no de
CUI'_O de oito anDaS, que alli assisliraõ, Ilaõ houve sol
dado, que "is5e Gentio, Oll lhe disparasse arma, ha-



109

vendo algulls, que pereccl'aõ, passados das suas frechas,
em suas proprias Eslaucias, Assim acooteceo aos que
residiaõ no districlO de Cajaiba, que no mesmo Presidio
os assaltoll o Tapnya.. e os fez pagai' com a morte o seu
descnido; e passando estes dalli ás vivendas de Fran
cisco' de Sá de Menezes.. nas fronteiras do qual estava
de gnarniçaõ esta Esquadra, a bom livrai', escapou esle
com sna mulher, e filhos, por se haver embarcado com
elles em uurna canôa para o interior do Rio.. deixando
exposta toda a mais família á disposiçaõ da sorte, e li
geireza de cada hum, dos quaes achon selle mortos, e
menos todo o movei de casa, que era hllma boa parte
da Slla fazenda, e este fruclo colheo do dispendio, que
fazia com a sllslentaçaõ daquella Esquadr'a, que, se uaõ
confiara nella, talvez se guardara, e soubera prevenir
melhor para aquelle damuo.

91. Poucos mezes adiante tornaraõ a dar no contomo
do mesmo disLriclo, vigiado pelas taes Esqnadras, em
as do Rio Gequié, nltimo termo da ViIla.. e fazenda do
Capitaõ l\lauoel de Uzeda de Ayála, e com serem senti
dos antes da avançada, ainda lhe feriraõ com huma frecha
1um filho pequeno, e maLaruõ alguns escravos, e muiLas
criaçoeLls~ porque da raivosa furia destes barbaros nada
e capava illezo. Mas, naõ se dando por satisfeitos de
derramar a seu gosto o sangue dos brancos, (como elles
diziaõ) naõ tardaraõ em pôr em eífeilo outro assalto,
para as margens do Rio, que chamaõ Jonlaõ, e fazenda \
de Gaspar Pinto da Fonseca, a tempo, que a ella ebc
~ava de visita D. Maria de V.iveiros, mulher de Antonio
Cal'doso Caviaõ, e cunllndn da Senhora da cnsa.. c anles
de se saudarem, e entrar pelas porIas, lhas abriraõ cm
seu corpo muitas frechas do inimigo Tapuya, que com
o seu cosLnmado repeute os assaltava~' achando· se no
mesmo perigo a~ parentas, que a sahillõ a recebeI' nos
braços, vendo-a morta a seus pés, e ellas com o ini
migo dentro de CHsn~ (' ja occupada delles a súla prill-



1.'10

cipal, c continuando no eslrago de malar, e ferir; e
sem duvid1 perecera toda a fiJmilia, CJIIC eraõ, álêm
dos escravos, seis, ou sete filhas com sua mny, se IH1Ô

1iveraõ o acordo de se rccolherem a hum aposenlo
mais seguro, c chcgnr ao cootlicto hum sen filho de ani
mo, c" valol'.. por nome Antonio da Fonseca Pinto, que
acudia á gritaria, e vozes;. c porque se achava com
armas, e esforço, fez retirar os barbaras, feridos, c
maltratados algulls. Mas elles, como picados de IHIÕ
satisfazerem á sua vonlade o seu adio, e vingança, pns
sados poucos dias, deraõ em casa de Francisco de S;r
de Menezes, com tanta cautela, que os Ilaõ senlirnõ,
senélõ quando .la lhe enlravaõ peJas porlas ~ achava-se
o homem enfermo, e de cama, e levantando-se assim,
e naõ achando outra arma, a que mais promptamenle
lançasse a maõ do que a huma adága, com esta os fC;J)
medrosos, e fugitivos, a huus sahirem por onde hnviaõ
~Dtrado: e:l ol1tros Inçarem-se dns varandas abaix.o..
ficando elle ferido no braço de huma frecha crvadCl, de"
qne lhe veyo a original' pelo tempo adiallte a morte; e
no confliclo a deraõ os inimigos a hum filhinho seu, com'
a ama.. que o tinha nos braços, que ao Séluir acharaõ no
pateo da casn, ficando ambos traspassados, e coberlos,
de setLas, (' salisfazeuc10 nestas dnas victimas a sede,.
que naõ pllderaõ farlar Dn mais familia.

92. Desta sorte hia o barbaro, e cruel Tapnya con
tinuando os assaltos, e insultos, sem recurso algum dos
atlenuados povos, e sem esperança de o haverem por
soccorros dos homens; e assim os moradores, como
desampal'Udos, huns fabricando casas fortes, outros
pClssando a viver pelas Ilhas, onde se acllavaõ mais se
guros, ainda que com mayor penllria : e assim os deixou
o Tapuya por alguns mezes, talvez para os colherem
mais incautos, e Illenos preparados, ~té o dia do glo
rioso Apostolo S. Malhias do anno seguinte de 1.670 em
que foy visto assomaI' pelos montes s' iJ,;anceiros ús
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raJdas do ja nomeado Rio Jordaõ, em fórma de bala
IlJ0ens, 'ionumeravel caterva delles, tocando 'suas cor
netas, e outros rusticos 'instrumentos de guerra, corno
annunciando a todos hUl11a ultima, e total assolaçaõ.
Foy notavel o susto, e coul"usaõ dos moradores daquelles
JlIgares.. como mais proxilllos, e clJeglldos ao perigo, e
todos se dispnnlwõ, em especial a gente mais fraca, de
mulheres, lUC'ninos, e escravos, como quem esperava a
ultima hora. 1)os capazesde pegar em armas, e resistir,
só se achavaõ Ires mancebos de valor, e força, D. JlJaõ
de Uzeda, e Coes, filho do Capitaõ 'Janoel de Uzeda
de 1yúb, e de U<l mulher D. Barbara de Coes.. Joaõ
Pedroso de Menezes, tilho de Rodrigo Pedroso Bllrbosa,
e de D. Izabel de i\leuezes, e luiz da Franca de frei tas,
!ilho do Sllrgellto rlayor Pedro da Franca de Andrade..
e de D. Brites Barbosa de Coes: a estes seguiraõ tres
soldados daquclla Estancia eom o seu Alferes, F. de
Agui!ar, e alguns escravos, qne por todos faziaõ o nn
mero de vinte pe soas. Esta pequena, e Illal ordenada
esquadr'a, e mais arrebntada de animo, do que de con
sideraçaõ, porque levando os mais delles armas de fogo
forilÕ tilõ panca advertidos, que se nnõ proveraõ de
outras I1lllniçoel1s, e paI vara para as refazer, llelll de
mais urlllllS, que huma só espada, com furioso, e pre
cipitado impeto se parLiraõ ao inimigo, qne para as vi
yendllS vinha ja descendo os montes. Mas vendo que o
hllseava aqllelle pequeno esquadraõ, mostrando sagnz
que o temia, tingia que se retirava, e dando volta pelas
costas do mo II te, ao tem po que elles se ha viaõ llIet
tido em hum passo mais estreito, os veyo aguardal'
llelle de emboscada; e cHes, que á pressa carninhavaõ
suppondo lhes fugia a preza, se acbélraõ atalhados, e
lI1eLLirlos no meyo da barbara lllultidaõ; sobre a qual
disparando, para rlJ:lyor desordem, ao mesmo tempo
todas as armas de rogo, \endo o Gentio que naõ tillhaõ
outras, c cs[as t1c~prevellidas, tendo-lUes tomado 05
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passos da retirada, descarregaraõ sobl'e cl1cs nuvens de
frechas. e v a seu salvo os foraã setteaudo, e cravar;\Õ
por todos os lados, como a immoveis al\'os, naõ dei
xando de receber algum damuo, que com :IS descal'l'e
gadas armas lhes puderaõ fazer ~ e com a espada
D. Jóaõ de Uzeda a alguns a morte; mas prevalecendo
o numero ao esforço~ e as frechas aos l)l'aços; ficaraü
mortos os tres principaes, os soldados com sell Alferes,
que com os mais fizeraõ o numero de quatorze pessoas,
escapando o resto delles maltratados, e feridos: nem
parou só em dar-lhes a morte o fero'z T:j[Juya, mas
IIsando com elles de olltras barbaridades do seu gcnio.
a D. Joaõ de Ull,eda desllguraraõ com enormes anato
mias a cara, e outras partes do corpo, e até os ossos
das pernas lhe arrancaraõ, levalldo~o~ comsigo. que
nssim usaõ com as pessoas mayores, e de mais esforço.
Foy Dotavelo sentimento deste caso pelas referidas cir
cunstancias das pessoas, e morte, e pelo desamparo,
em que ficavaõ, de algumas mulheres, e filhos.

93. Frescas estavaõ ainda as tragicas memorias
deste successo, quando foy mandado da Bahia po'
Alexandre de Sousa, que entnõ a goveJ'llava, o CapitaO
de Infantal'ia Manoel Barbosa de Mesquita, com SUíl

companhia; íl refazei' aquellas Estancias, taõ sem elrcilo
como o havia mostratl~ o tempo, e foy razer a sua, e
casa forle em o lugar de Mapeudipe; dividindo os Sol
dados pelas mais; deixando oito para sna guarda, c
companhia. Era homem nobre, esforçado; e sobre tndo
hUlll bom Chrislaõ~ cnmprindo o sen cargo, sem faltar
ás obrigaçoens de Capitaõ, e bom Catholico,' eostllmava
ouvir Missfl em huma Capella da Senhora do Des
terro, e sahindo hum Domingo desta Igreja, lhe dcraõ
noticia, de que os soldados da sua Estancia ja ficavaõ
mortos pelo Tapuya inimigo, advertindo-lhe se l'etil':lsse
á Igreja, onde com alguus moradores, que o acampa"'"
nhavaõ, se poderia fechar, c fazer forre: ao que eUe
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respondeo valol'oso, mas temcrario, quc naõ havia
Capitaô sem soldados, e que a estes l.Javia seguir, e
foy caminhando para a sua Estancia, e a poucos passos
foy accommeltido, com outros mais, que o acompanlla
vaô, de buma nUluerosa turma de Tapuyas, que cercan
(to-os por totlos os lados, os foraô traspassando, e co
brindo de agudas, e empeunadas frcchus; e ainda quc
com as espadas o(fenueré1õ a Illuitos <.los inimigos, ficou
morto o Capitaõ, e alguwas pessoas mais, c os bal'oal'os
(~e caminho I'Ouoaraõ, com desacato, o que uclJaraô oa
Capellinha, com outros estragos do seu costume. E te
caso refere diíferente cm alguma circunstancia o Au
thor da America Portugueza, uós o transcrevemos,
como o traz o manuscrito que seguimos, por ser de.
pessoa, que existia uaquelle tempo, e natural <10 lllesmo
paiz.

9á. Por alguns mezes depois acalmou esta tormenta;
mas naõ soccgavaõ os animas dos cançados, e perse
guidos moradores, pondo só o seguro das suas pessoas,
abaixo de Deos, nas proprias [ol'ças, e ardiz, fabricando,
álclll das casas fortes, estílcadas, circllLlvallando as Es
tancias, em que rnoravaõ os mais poderosos, com estas
muralbas, e plantando as lavouras junto a ellas, aioda
que com menos lucro, com mais segurança. l\las nem
estas prevençoclls lhes bastavaõ. Na do Capitaõ
Francisco Pinto da FOllsRca accommelleraõ de assalto
mais de duzentos Tapuyas, qllerendo-a levar á escála,
mas a sua fOl'laleza, e alguns tiros, que deHa tlispararaõ,
os fizeraõ desistir do intento, iodo descarregar o seu
inveterado furor em partes menos segurap, que nunca
de todo faziaõ a retirada sem deixarem as suas fr~chas

tintas em sangue dos tristes moradores, que, sem re
petirmos tambem outros muitos casos de menos ruido,
11imos a concluir com hum, por mais lastimoso, S Icce
di do a poucos mezes depois do passado.

IAllOATAU. VOL. I. i5
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95. .lurava no fim datluellc povoado, disLI'iClO da
lerra firme, Francisco de Al'alljo de Brulll, homem sol
teiro, que havia pouco tinha concluido na CIdade os Es
tudos de Filosofia, e pOl' lhe faltarem os pays, e naõ
haver oulro herdeiro, se retirou da Praça para ns suas
fazendas, e na confiança de que o Gentio se naõ atl'e
veria á sua Estuncia, tanto por ficar desviada das suas
costumadas veredas, como pela ler bem guardada, e
derendida; vivia mais descuidado do que convinha á sua
segurauç.l. Confiado nesta, despachou em buma manhaã,
como costumava nos mais dias, a gente de arma~, e es
cravos prlra o serviço de fóra, ficando só em casa com
li familia de denlro. Passeava pelo seu terreiro.. quando
o accommelleo huma tropa do Genlio..,que rodeando-lhe
a casa, e tomando as portas, se achou impedido a entrar
para elln, e partia á carreira a buscar o Rio, que lhe
(jca'va perto, por ver se eutre as suas agoas se podia li
vrar melhor, c fngir aos tiros das suas fl'ecbas. Mas
quiz a SUJ fortuua que achou a maré vazia, e grandes
lamaçaes, que lhe impediraõ os passos; com que fugindo
da morte em terra, a foy beber entre lodos, e nuvens
de sellas, de que ficou coberto: e como fosse elle só o
que neste primeiro impelo seguia o Gentio, teve a mais
familia de casa lugal' de se pôr em s::llvo.

96, Governava ainda neste tempo Alexandre de Sonsa..
e feita consulta com os Cabos da Praça, e algumns pes
soas príncipacs da Villa, vista a inutilidade do Presidio
da Infalllaria na terra, se resoIveo ser convenien te tra
LlIr-se do reparo, por m eyo de conquista, e que esta só
leria o melltor elfeito se fosse executada pOI' Paulistas,
gente, que se criava neste exercicio.. e inimigos decla
rados de toda a ouL\:a, Naçaõ, assim de Iudios, como
Tapuyas. Oco-se ordem a mandá-los vir de S. Paulo,
com a promessa de oito mil cruzados, e toda a prepa
l'açaõ, e vilualhas pnra a tal conquista, o que Ludo se
fez ti custa do povo, e ia tercssallos nesta cxpedi(;aõ.
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Chegon esta á BalJia ja a tempo, que havia enlrado no
governo Alfonso Furtado de Mendonça, no anno de
1.673, e por Capitaõ hum seu uatural, praLico~ e expe
rimentado em similhantcs emprezas, por nome Joaõ
Amaro. Da Bahia, onde se lhe ajuntaraõ algumas Es
quadr'as da falHaria da Praça, p:.trtio para o Cayrú
este exercito, e alli se lhe :ljlllltOl1 o CClpitaõ ~layol' com
as suas Ordenanças: cntraraõ á conquista, e em pOI/COS

mezes voltaraõ com oitocentos e tantos cal.i·vos dos bar
baros Tapuya , dei. ilndo a ml/ilos monos, e destruidas
algumas Aldêas para o centro daquellas matas, e Ser
tocns, qne vaõ confinar para o Poente com as margens
do Rio de S. Francisco; e com segunda entrada~ qne
fizeraõ a poucos tempos depois~ em que trouxeraõ a
outros muitos, com os mortos qne deixaraõ, as babita
çoens destrnidas, e os mais embrenbados para o centro
dos Sertoens, se acbaraõ os mOl'adores do Paiz, e terra
firme, ainda que com grandes trabalhos, e dispendIos,
de alguma sorte seguros~ c desassombrados de inimigos
taõ continuas, insolentes, e que tlintas mortes, damnos,
e estragos irrel)araveis lhes Ilaviaõ causado pelo dila
tado curso de mais de vinte e cinco annos.

97. Por outros muitos viveu aquelle povo desassonJ
brado~ e quieto com esta ultima expediçaõ dos Paulistas.
Mas quando parecia Daõ sÓ sepultada a memoria da
passada tormenta, mas tambem extincta a causa dell;)~

se experimentou o contrario; porque dos annos ele 1730,
com panca ditf~rença~ por diante, começou o Gentio a
repetir os assaltos, supposLo naõ eraõ taõ continuados..
nem com tanta l'Uilln, pois naõ se atrevIaõ a accom
meller as vivendas, e só davaõ pelas roças.. e lavouras
mais retiradas, e de menos gente, matando alguns es
cra"os, e outras pessoas, que achavaõ por ellas pOllCO

guardadas.
98. Algumas suspeitas se formavaõ de naõ ser o

Gcntio dos Sertoens o que repetia estes insultos, pois
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se notava pelos colonios expcrimcll!arem s6 eSles
damnos algnns sujeitos, ou familiares seus, que com os
ludios mansos das Aldêas visinhas, que ha no Paiz, fJa
viaõ tido alguma discordia. de que se davaõ por olfen
di~os; fazendo provavel este t1iscurso, o verem-se em
mãos de aIgulls deIles aIfaYlls particulares de vestidos,
e armas.. que se tomavaõ aos mortos; ou ao menos, que
estes das Aldêas tillhaõ occulta coml1lunicaçaõ, c trato
com os doil1terior das brenhas, e para estes despiques
os hiaõ buscar.

99. Assim foy continuando esta nova inquietaçaõ até
os annos passGdos de 1. 750 para 5lt em queja o povo se
achava em grande desasocego .. e muy temeroso, com a
repetiçaõ dos assaltos, qne ja era preciso, ao mC'nos
pelas roças, e lavrages. andar com as armas nas maõs..
e os que naõ podiaõ tanto, deixando de as cnlLivar; de
que se seguia nestes anilas bastante falta dos manti
mentos.. e fructos da terri'l. NerHa triblllaçaõ lhes acudia
o Senhor, por meyo de hum acaso, que Ilaõ deixou ele
parecer eITeito da sua int-inita piedade.. tanto para bem
das almas daquelles barbaras, COUlO para quietaçaõ do
sel1 povo.

100. Por certas desavenças, que houve entre hum
destes mansos da AlMa, que chamaõ de Vil?, por ficar
á margem do Rio do mesmo nome, sujeita á doutrina
dos RR. PP. Italianos.. com outros bravos das brenhas,
detcrminaraõ estes tomar despique cio ag~ravo, e des
pacharaõ para isso hum, de que faziaõ mais confiança.
por animoso, e esforçado, com outros mais da mesma
facçaõ. Naõ se executou o feito conforme a orelem, e
,'olLalldo a elles, foy expulso por fraco .. e cobarde, com
a sua familia, e parentes.. o que fora por cabo daquella
emprew, da companhia, e habitaçaõ dos mais: e
"eodo-se corrido, e desprezado dos seus, depois de va
rios rumos, qne tomou, foyo ultimo buscar a mesma
Aldêa de Una, onde o receberaõ, e encorporado nella,
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nhraçou com todos os lia sua familia á Fé Catllolica. na
communicaçaô lIestes com os mais resultou, dispOlldo-o
assim a Providencia do Allissimo para os fins qne sabe,
que hum velho da propria Aldêa chamado Adaõ, e era
ainda dos nntigos Guerells conquistados pelos Paulistas,
e pelas noticias que lhe davaõ os novos convertidos, e
pratica... que tinba, de moço, dos interiores dos matos...
entenclendo aonde ao presente estavaõ situados estes
Gentios, se o{fereceo ir a elles. e reduzi-los a descerem
para baix.o, e bW:icar a companhia dos olltros, e a ami
zade dos hrancos. Uesolvida a empreza, partia com
eITeito elle, e alguns mais, e com taõ feliz successo, que
passados tres mezes, e muitos trabalhos á iria, e vinda,
por mais de duzentas legons de matos, serras, e brenhas,
chegou a povoado com huma l1lultidaõ de Gentios... que
passnvaõ de quatrocentos, entre homens, mulheres,
grandes, e pequenos. Foraõ recebidos pelos ria Aldêa,
e moradores com festas, e alegrias, concorrendo o povo
com a despe7.a para a sua sustentaçaõ... e tratamento...
em quanto elles se llaõ arraucharaõ. Mas o Senhor,
que os havia movido a esta naõ imaginada transmi
graçaõ... para os dispor sem duvida para outra mais pe
l'egrinn, e a da verdadeira patria, lhes mandou hUllla
enfermidade õe Camaras, das qnaes huns apôs dos ou
tros, e especialmente elos adLlltos, em poucos mezes se
foraô consumindo; e procedeo neiles esta enfermidade,
como se entenrlco, por variarem enll'e os no sos de
mantimentos, a que naõ eraõ costumarlos. E f'oy para
Ilolar~ qne nenhnm dos qne morreo deixou de pedir
antes o Sacr3menlo rio Balllismo. Seja o Senhor lonvado
pcl::ls altas disposições da sua Providencia. A pOllCOS
dos pequenos tOCOl! o referido achaque, e das mulheres
a algumas, e foy isto o anno passado de 1. 755.

101. Dons casos quero repetir agora para fecharmos
com elles a presente Estancia, o primeiro da graça, o
segundo da 1111tlll'eZa; este pelo que tem deestravagante~
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aquelle pelo que mostra de admiravel. Ambos os lJei
de referir com a mesma fraze de seu Aulflor, que lJe o
das nolici<ls, que temos dado deste Paiz, resumidas ao
nOSSO estylo. Diz assim, fallando do primeiro caso:
Conheci /tum principal ( Gen lia Guerem ) de /tu ma
quadrilha, por nome Joaõ~ e sua mulher Damingas,
que enlendo eraõ bautizados. porém viviaõ naq'uetle
brttlal estylo de vandoleiros, que pm'ece tinha N.
Sen/tol' encarregado a estes o conduzil'em-lhe espirito~

lJam o Ceo; por que tanto que pm'ia Domingas~ entre as
mais remontadas brenhas, se parliaõ ao povoado ,dos
brancos a pedi1' baulismo para o (ilho,. e conseguido elte,
se tornavaõ pm'a, os malos, e quando tOl'navaõ com Ottll'O
nascido, ja o primeir'o tinlta voado ao Ceo, de que os
pays 17l0stmvaõ prazer, dizendo a quem por' etles per
guntava: ja fomõ para Deos,. e desla sorle llte 11lan
damõ nove~ ou dez. Quem uaõ admira os prodígios da
graça!

102. O segundo caso he o seguinte: Tambem se
tem visto entre as agoas daqueUas grandes Rias .( do
Cayrú ) a(r;uns monslr'os man'n/ws, a que o Gentio
chama, Igbaheapiná como dizermos: Diabo pelado,
p01'que, Igbahé valo mesmo, que cousa má, ou sobre
natural; e saõ estes /tuns meninos, como de tres pa1'a
quatro annos, da propr'ia côr dos mesmos Gentios, mui
deformes de cara, 7Jela g1'ossura das fei'ções, e laganltos,
e a cabeça pouco povoada de cabeUos, como da male1'ia
dos mesmos limos, e assim mosl1'aõ em lUdo se1'eln es
pede dos homens 1lla1'in/tos, ou peixes rnonst1'oS, segundo
a fabula poelica; mas /w cerlo, que o Gentio os temem,
e tem entre os seus ab1tsos por espiritos matignos~ e de vem
seguir a opiniaõ de atguns~ que tem pam si, que enl1'e
os Espiritos vagos, a que os Hespan/wes c/Ulmaõ D~t

endes, ha alguns corporeos, e deviaõ estes acotlter-se
ás agoas p01' refrigerar seus calidos humo1'es; e assim
lhes tem grande medo, e se assol'nbraõ de morle com SUlt
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vista. A este pr'oposito me contou !la annos cer'to homem
nobilíssimo, e fidedigno, que indo de sua fazenda pam a
Vitla em !lwna grande canôa, com bastantes Rerneú'os..
atravessando Itttm daqueUes lm'gos braços de mar, lhe
sur,r;ira, ou bul!tara diante, hum daquelles meninos, e
como amiudasse ao redor da canôa a acçaõ de se querer
mostra?', Lançando bO'i'1'ifos de agoa 7Jm'a cima, prepm'ott
a escopeta para lhe fazer tiro, e por mais diligencia,
que pôs, nunca lhe pode segumr' pontaria pela presteza,
com que se mostmva, e descia ao fundo. Em principal
Piloto da canôa !tum Indio da terra, o qual com a pri-,
meira vista, que teve do animale}o, se deixou caMr',
com hum [Jmnde grilO, no fundo da emúm'caçaõ, cer
rando os OLllOS, e os dentes, de s01'te, que por mais r'e
medios.. que na Villa se L!te applicaraõ, o naõ houve
para a vz'da.. que só lhe durou, no proprio estado, em
que ca/tio, vinte e quatr'o horas, sem que os outrds corn
panheir'os, que eraõ pretos de Guiné, sentt'ssern pavor',
Ole abálo.

Da Capitan'la da Bahia de todos os Santos,

1.03. Sendo il Enseada da Babia descoberta, como
fica dilo, por Diogo Alvares Caramuni, pelos annos de
151.6 até 518, veyo ter a ella com a mercê de Povoador..
e Donatario Frélncisco Pereira Continha. Era Fidalgo
por nascimento, e de altos meritos por suas obras, com
que viera taõ enriquecido do Oriente, como de cabe
daes, Com estes preparou uma armada para run
daçaõ da Capitania, que por aquelles havia merecido.
Constava a data desta, desde a ponta do Padraõ da barra
da sua 'Enseada, até o Rio de S. Francisco, primeirá
data, I:: depois ampliada com todo o Recollcavo pa('(~
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dentro de toela clla. Acompanhado de gente nobre, e
commua para a povoar, e defender, da sua barra para
dentro deo fundo, e subindo ao alto deo principio a
huma povoaçaõ, no lugar, que ao depois se coamou
Villa Velha, COIlJ hllma Fortaleza sobre o ma!'., sujei
tando os Gentios Tupynambás, seus priucipaes babita
dores. Com estes cousel'vou boa paz nos primeiros
allDOS, a diligencias do grande CaraUlurú, e sua con-

. sorte Catharina.. com augrnentos d~ fazendLls, e dons
Engenbos de fazer açucar, que levantaraõ uous homens
ricos, que corusigo trouxe.

iOfl.. Passados os primeiros annos, tanto por incons
tancia do Gentio, que Beijes he natural .. como princi
palmente por má conrespondencia dos Portuguezes; o
que acontecia em todas as novas fundaçoens, unõ faltoll
tambelll nesta. Naõ dizem porque occasiaõ, seria talvez
sem ella, deraõ os nossos desastrada ruol'le ao filho de
hum Principal destes Tupynambás, que fOJ'aõ sempre
os mais guerreiros, e temillos úestas Costas. Deo-se
'lquelle por offendido.. batco o pé, e os nrcos a sua Al
dêa, e com ella todas as nHlis; perturbou-se a paz,
entrou a guerra, e t'lÕ cruel, e porfiaria, que destruidas
logo todas as fazendas por fora, queimados os Engenhos,
mortos muitos Portuguezcs.. e enlre elles hUIIl Lilbo
bastardo do mesmo Donatario, o pllzeraõ em tanto aperto
que cerc<llluo-Ille a Villa, e Fortaleza, e impedindo-lhe
os mantimentos da terra, e até a agoa para beberem,
lbcs era preciso mandar vil' todo o sustento da Capi
tania dos Ilheos, em duas caravellas (lc que se serviaõ.
Nestes extremos o Liveraõ sele, 011 oilo annos, hnmas
vezes cercado, outras com lregoas, até (]IlC, por naõ
chegarem á ultima miseria, se rcsolveo largaI' a po
voaçaõ, e embarcando-se com o resto, dos moradores se
pôs em salvo na Villa dos Ilheos.

105. Com a sua ausencia se achou o Gentio logo ar
rependido, conhecendo com ella !Iws faltava tambem a



f2i

conveniellcia do resgate dos seus generos, e assim lhe
mandaraõ otTcrecer a paz, que repetidas vezes haviaõ
quebrado: a qual njustacla. voltando Francisco Pereira
Coutinho em huma de uas emba 'caçoens, com a gente,
que levara, e na outra Diogo Alvares Caramurú, com a
sua familia, ()ue tambem se havia retirado, chegou este
a salvamento á sua Estancia de Villa Velha, lllas aqllelle
ao entrar da barra lhe sobreveyo hUlll vento forte, e
contrario, que dauclo com a sua emharcaçaõ á Costa
lia baixos de Itapal'ica, sahindo todos á praya vivos,
forarõ mortos á traiçaõ, e comidos por outros Tupy
nambás habitadores daquella lIha. E assim acabou ás
maõs dos barbaras Gentios do Brasil a()uelle Capitaõ,
a quem naõ pudcraõ render os Rumes, c Malavares da
Inclia, §astando, e consumindo aqui tambem, a que lá
tinha a tanto risco adquirido. Com a morte deste CapiLaõ,
que aconteceo pelos aonos de 1.547, ficou a Bahia oa
quelle estado, em que elk a ac ara, lia posse de Diogo
Alvares CtlraUlUrÚ, ate o anno de 15ú9, como mostrará
a Estaücia seguinte.

Passa a Capitallfa de todos os Santos ao dominio da Coroa e manda
El-Rei fundar fie/la Imma Cidade.

106. Com a noticia, que ,á Cone chegou da desgra
çada morte de Francisco Pereira ConlintlO, e doesta d{\
cm que ficára a sua Capitania, determinou tomá\-a a si
o Rey D. Joaõ 111, noticioso com a verdade da sua es
paçosa Enseada, dos muitos, e grandes Rios, que uella
entravaõ, lJas margens dos quaes se podiaõ fabricar
muitos Engenhos, e rendosas fazendas, e que ficando
situada no meyo destas Costas do Brasil, podia ser hum
como coraçaõ de toda esta Provincia, e de donde pudesse

lAllOATAM. YOL. I. 16
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acudir a todas as mais Cnpitanias, como a membros
seus, e nssim edificar nella huma Cidade, que fosse ca
beça de todo o Estado. Para este eITeiLo mandou fazer
prompta /1uma nrmadn, e provida de todo o necessario
parn huma tal emprezn, elegeo para seu Capitaõ a
Tiiomé de Sousa, do seu Conselho, Fidalgo prudente,
e mllY exercitado nas guerras de Africa, e Jodia, nas
quaes se houvera corno Cavalheiro, e esforçado. A este
dco poder, e alçada sobre todos os senhorios, e pro
prietarios das mais Capitanias, por bum novo Regi
mento, pelo qnal derogava, e cassa va a lodos, os po
deres, que nellas linlwõ, assüll no crime, como no civel,
de que se seguiaõ os grandes incommodos, e nolaveis
violellcias, que o tempo havia mostrauo, pelo muilo
poder, e absoluta illdependeucia. com que as gover
IIavaõ os sells Donatal'ios; tio qne elles appellaraõ pe
rante o Rey.. e naõ foraõ, com jusla cansa, providos,
por entender assim a Mageslade cra o mais conveniente
tiO bom regimen dos sellS povos, e adiantamento das
meSlUílS Conquistas.

'107. Para Ouvidol' Gernl foy mandado o Doutor
Pedro Borges, e Antollio Cardoso de Barros para Pro
w~dor da Fazellda ·Ileal, com todos os mais Ministros.. e
Oillciacs competentes, para adininistraçaõ da Justiça.
:Para a cOllversaõ do Gentio vintiaõ tambem alguns Re
ligiosos tia Sagrada Companhia, maxima Calholica, c
zelo de Principe Cllristaõ, para que hnmn, e outra con
qnista sortisse melhor o seu etfeito, tanto a das almas
dos Gentios, como a dos iMcresses da Coroa.. pois nem
esta teria o desejado allgmento sem aque\la, e a ontra
sem esta ficaria iufruclifera. Com todo este apparato
parlio Thomé de Sousn do porto de Lisboa aos dOlls
de Fevereiro do anilo de 15á9~ e com prospera viagem
chegou á Bahia a vinte e nove de Março do mesmo
allllO, c tOLJlOlI porto eU! 'yjlla Velha, povoaçaõ, a qlle
tinila t!,\t!o [ll'inr:ipio, COlllO liea dito, Francisco 11el'eira
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CO'llliII ho, c antes dcllc o celclJr:llln C:lraJllIJ 1'1'1 , CJIIC

ainda agora achou aqui Tholl16 de Sousa com cilleo
genros sellS, qlle da ,oILa dos llheos, para onele 5C

havia relÍrado com Frandsco Pereira Coutinho, posto
outra vez na Bahia. feitas as pazes com os inimigos 11«
turaes, ficou assistindo nas suas casas fol'le'~ cm Viii,
Velha. Aqui pus Thomé de Sousa em terra a gellle, que
trazia capaz de peleja~ seiscentos soldados, c quatro
centos de~rad'ltlos~ (boa droga, ou semente para novas
funrlaçoens~ e de que nasceraõ nestas conquistas os
priocipaes, e mayores abortos de vicios, cscandaloi',
e desordens) varias casaes, alguns criados dei Rey,
providos de cargos, e olicios, que hariaõ de servir em
a nova Republica. Da praya marcholl para a VilJa em
tom de guerra este exercito, e assim corno lá de~cm

barcaraõ sem resistencia, l"oraõ na povoaçaõ recebidos
em boa paz, que naõ foy muy dili~ultoso ao Gover
nadaI' o conclui-Ia de todo com o Gentio, que ja expe
rimentado das ganancias, que lÍl'avaõ da amizade d05
Portuguezes, e a diligencias do Caramlll'Ú, aj lida vaõ
agora ao Govel'Uad(lr~ pelo seu jOl'naJ~ em as l"abricas
da nova Cidade. Tambem aqui assistia desde o auno
passado Gl'amataõ Telles, hllm CapiLaõ~ que com nuas
caravellasliãviâ mandado ElRey com aviso aos de Villa
Velha, Caramurú, e seus genros, e a prevenir com elles
a chegada de TlJomé de Sousa.

1.08. Em tres Náos de Guerra, duas caravellas, c
hum Barg:Jntim, foy conduzida toda esta gente. Em a
chamada Conceiçaõ~ o mesmo Thomé de Sousa~ elll
outra Antonio Cardoso de Barros, Provedor, e na ter
ceira Duarte de Lemos, que ja havia assistido lia fun
daçaõ da Capitania do Espirito Santo, e de quem era a
Ilha, onde se el'igio a nova Villll do Espirito Santo, qne
agora chamaõ da Victoria. Das caravellas eraõ Capi
laens Francisco da Silva, e Pedro de Goes~ que vinha
P01' GnpiLuõ Mór do mar desta Costa, e se havia retirado
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da sua Capitania da Paraiba do Sul, ou S. Thomé, por
causa das guerras, e destrlliçaõ~ que uos seus havia
feito o Gentio da terra. Ao terceiro din, depois de <111

chorados no se1l porto, fez o Governador a entrada em
Villa Velha~ com toda a gente, bem armados os de
guerra, com hllma bem ordenada marcha, e os mais cm
composta, e devota procissaõ, diante da qual hiaõ os
Padres Jesuitas, levando hum arvorada hUI11<l grande,
e formosa Cruz, acompanhada de mnitas lagriUlCls, cau
sadas nos Catholicos de gostosa alegria de verem o que
desejavaõ, e nos Gentios~ pondo-os em confusa admi
raçaõ do· que viaõ, e muito temor do que parece lhes
pronostica vaõ aquelles leva ntados Esta nda rtes, de paz,
e· vida no da Sagrada Cruz para os que se quizessem
abraçar com ena; de morte, e guerra nas suas bandeiras
para os barbaros, e rebeldes ao Rey, e á Igreja. Nesta
fórma snbiraõ ao sitio de Villa Velba~ dando de si todo-- _.
este exercito, entre a paz, e a guerra, huma taê nova,
como espantosa mostra ao mesmo Gentio, que entaõ se
ajuntou em muita quantidade, buscando aos nossos sem
os seus arcos, e frechns, que he entre elles o sinal da
verdadeira paz~ e amizade.

1.09. Posta esta gente em VilIa Velha~ e armada no
seu porto~ pnrecendo este muy desabrigado para estaçaõ
das embarcaçoens, mandou o Governador correr a
Costa, e Enseada, e como meya legoa adiante achando
o mal' mais limpo, e amparado do allo, 'lue por ir para
alli alargando o sen bojo a Enseada, e fazendo entrada
para a telTa. fica o monte mais chegado~ e sombraceiro
ii praya, e por haver para aquella Ribeira boas fontes de
agoa, com "melhor acordo, de que fizeraõ termo, man
dando celebrar primeiro Missa solemne ao Espirita

1
Santo. transferia para este meyo rebojo do Olal' as Náos,
e deo principio DO alto á nova Cidade, com o titulo do
Salvador, como ordenava ElRey, com os mais, queja
lograva; o de RaMa, pela sua largn, e espaçosa EIl-
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seada, e o de Todos os Santos, que lhe havia dado
Christovaõ Jaques, qnundo pOI'€·lIa entrou. Determinado
o lugai· para eHa, que he o mesmo, em que hoje está,
o mandou pt'Í'neiro que ludo ftll'lificar em circuito com
huma alta. e forte estacada de púos, para segurar com
eJl:t os soldados, e trabalhadores de algnma invasaõ do
Gentio desmandado. Logo se ordellaraõ as casas, ou,
melhor, choupanas para o preciso agazall.lo, cobertas
entaõ de palmas, ao mario Genlilico. Concluidas estas,
cuidou em fortificar melhor o lugar para a Cidade, for
mando-llle bum muro de boa, e grossa taypa, de barro..
e madeira, com dous baluartes sobre o mar, e quatro
por parte da terra, com arlillleria, e os mais reparos
para a sua defeza. Com esta segurança, que pnreceo
para o tempo, e inimigos a ba tante, LlIidou em repartir
as ruas, assignalar Esl3ncias, e levantar nellas casas
convenientes para os Governadores, Camara, Cadêa,
Alfandega .. Arlllazens.. e todas as mais officina.s necessa
rias para n f'ervenlia precisa a huma nova, e bem or
denada Republica. Dco principio á fabrica da Sé para
os BLpos, Collegio para os Padres Jesuitas, e Igreja
para o ministerio Sagrado, e cnlto Divino.. ; e foyesta a
primeira da nova Cidade a da Senhora da Ajndn,que
muitos annos servio de ~lalriz, e foraõ seus Aomiõislru
dores, e primeiros Pnrochos nella os mesmos Padres
da Companhia, em quanto Ilaõ chegaraõ do Beyna ou
tros Sacerdotes.

110. Posta nestn fórma a nova Cidnde, logo uo se
guinte anno de 1550 mandou o Rey D. Jonõ III em
soccorro seu outra Esquadrn~ sua Capitania o Galeaõ
Velho~ conhecido eutélô por este nome, governado por
Simaõ da GamUl<l de Andrade, com rnalllimellto~, e o
mais necessario para pl'ofllsaõ dos novos fundado
res, Mostrava-se sem duvida o piedoso, e magna
nimo Rey D. Joaõ III cuidadoso, e 11l11Y empenhado
no tlugmento desta slla Cirlade, e llssim a foy ravore·
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rCllllo todos os anilas com as suas Esquadras, em que
lhes mandava gentes. aprestos, mantimcntos, e fa
zendas, que a tudo era neeessario acudir, e dar pro\'i .
dencia o seu Heal braço, pois na tcrra naõ havia mer
cadores, uem efl'eitos, que elles pudessem vir l'esgaléll',
e de que se aproveitassem os seus moradores; c assiw
no al1l10 de 1551 mandou outra Armarla~ por Capitaõ
Antonio de Oliveira, com novos soeCOITOS, casaes, e
outra muita gente forçada, e al~ulllas donzellas de nobre
geraçaõ, das que a Rainha O. CaLharina mandava crial'
no Mosteiro das Orfaãs de Lisboa, e as enviava ao
Brasil~ encõmendarlas ao Corregedor, para as fazeI' casal'
com pessoas pal'liculares, que por cá andavaõ. e aos
quaes ordenava se dessem os ameias do governo, fazenda
e justiça: e :lssim mais mandava EIHey por estcs
tempos vir de Guiné para a Rahia mnitos escravos
para se repartirem pelos moradores, e cobrar-se o sen
,ralar pelos soldos, e ordenados de cada hUlU, como
tambem o das mercadorias, e fazendas, que lhes man
dava dal' pelo custo do Ileyno, e roy isto continuado
por todo o tempo deste magnanimo, e piedoso Rey; e
com estes SOCCOITOS se augrnentou muito a nova Cidade,
e tambem com o grande c'lÍdado, e desvélo do se , Go
veroador. E logo no anno seguinte de 1552 110 princi
pio chegou á Bahia o seu primçiro Bispo o. Pedro
Fe,'nandes ~ar<linha, com Conegos, Dignidades, e todos
os mais omciaes Ecelesiasticos, apparatos de ouro,
prata, c ornalllelilos para as fUllcçoens da 19rejn, e
culto Divino. No de 1550·1' dizem antros foy a chegada
deste Prelado á sua Calhedral da Bahia, o que é sem
duvida equivocaçaõ.

1.11. A Tholllé de Sousa, que com quatro annos e
quatro mezes de governo se retirou para a Corte, e nell.t
servia de Védol' ao sobredito Bey, li sen Nela D. Se~

~ 1\lariz, Dial. !í. cap. 2. p. 44.
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bastiaü, e <Jllles a lia A.vó O. Catharina, snccedeo no
aUllO de 1553 Ounrte da Costa, Meirinho Mór, Fi
clal~o de vnlor, e zelo Christaõ. Com hum, e outro tra
balhou muito na forLificaçaõ, e obras da nova Cidade,
defeza, e doutrina do Genlio, o qual, ou enfastiado da
milita paz, ou instigado, como sempre, da má corres
pOlldencia dos Pol'tuguezes, se rebellon neste tempo,
c comll\('lleo varias insultos, a ql1e o Governador acu
dia, dissimulflndo a hllns com prudencia, e castignndo
a outros com as armas, acaudilhaclas por seu filho
Alvaro da Cost", qne nestes trabalhos o acompanhou
obrando como herdeiro legitimo da Christanducte, e
vaior de sen pay, li quem naõ ficoll devendo menos, que
ao sell antecessor, estn Cidade no seu angmento, para
o qual conduzia mnito repartir ns tel'l'ns, fnzer datns,
e donçoens dellas ti varias pessons de cabednes, e no
breza, crescendo com isto milito ns fabricas dos En-l
genhos, e fazendas do Heconcavo, os ediücios, e fun
daçoeos da Cidade, que governou até o aono de 1558 J

em que o veyo render Men de Sá.
1'12. .Ia deste famoso Cnpitaõ, e Goveroau(lr Geral

neste Estado, deixnmos dito alguLDn cousa, quando desta
llJesma Cidade da Bahia foy duas vezes com Armada ao
Rio de Jauei ..o contra os Frllllcezes, e Tamoyos, visi
tando em pessoa nestas monçoens as Illé'lis Capitanias
dos Ilhemi, POl'lo Seguro, Espirita Santo, e S. Vicente, e
quando outra vez, antes de lá i.. elle a segunda, mandou
ao mesmo Rio com outra Armnda a sen sobrinho Es
taeio de Sá, e a seu filho Fernuõ de Sá ao Espirita
Santo com outra, onde I'oy morto pelo Gen tio. A' dos
Ilheos foy em pessoa a socegar o Gentio levantado,
como aJli fiea dito. Ouas vezes, himos a dizer ngo ..a,
com exe ..cito fO"llIndo penet..ou-os Sertoens do Recon
cavo, a castigar Gentios rebeldes, que naõ só desejava
reI' quietos para socego dos morado ..es, e augmenlo do
E.o;(:tdo, como, c com mayor ancia, conve .. tidos ti Fé,
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para melhor governo, e reforma, promulgou leys..
contra os que injllslalllente os cativavaõ, e assim em
quatorze annos de governo, desde o de 1558 até o de
1572 em que fal\eceo na Bahia, e c!Jegou a suceder-lhe
Luiz de Brito, deixou a Cidade crescida de morudores,
augmentada em Commercio, posta em paz, e livre o seu
POv.o das oppressoens do Gentio; por ue muitos 31
deados, huns destruidos, e os mais embrenhados, para
o centro dos Sertoens, e tudo com pouca, ou nenhuma
ajuda, e soccorro dos Principes, e Senhores Reys;
pois menos o que mandou a Rainha Regente O.
Catharina, pOl' Estacio de Sá, para o Rio de Jnneiro,
na'õ chegou outro mais á Bahia; porque entrando no
governo o Rey O. Sebastiaõ, divertido com as em
prezas malogradas' da Arricd, Ilaõ deo acordo ás do
Brasil, e por isso.. mais que aos seus lVlonarchas, deve
a Bahia a este Governador o ultimo, e perfeito estabe
lecimento do seu Estado. Foy este grande Heróe cons
tante de animo, coraçaõ forte, piedoso d~ condiçaõ, e
zelo Catbolico. De animo constante, como o mostrou
na morte de hum filho .. e hum sobrinbo; coraçaõ fOl'le
para as em prezas do serviço do Rey; de condiçaõ pie
doso para o bem dos povos, unindo de tal sorte os pre
ceitos l1eaes, com as couveniencias publicas, que ao
mesmo tempo era Ministro do Rey, e pay da p:ltria; e
de zelo taõ Catholico para a conversêlÕ dos Gentios á
F~, e guarda da Ley de Oeos uos Clll'istaõs, que, entre
os Operarias Evallgelicos, naõ parecia Governador,
senaõ companheiro. Foy Men de Sá irlllaõ do celebrado
Francisco de Sá e Miranda, e fi\llOS ambo~; de Gonçalo
Mendes de Sá, e O. Filippa de Sá, filha dp, Rodrigo
Anos de Sá, e NeL:l de JOi.lÕ Rodrigues de Sá, Varaõ
digno de eterna memoria pelas acções polilicas, e mili
tares, que obrou em o reynado clelPtey D. Joaõ L
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H3. Esta hc cm losco debuxo, e grosseil'u pintura II
da capital do Dr'asil Cidade da Bahia no estado em qua
ficou aos vinte e tres annos da sua fundaçaõ, e nem a
penna por mais aparada, ou apurado que fosse o pincel,
lhe podia dar naquelle informe quadro do seu principio
mais lustrosa côr. Quem a deseja em mais vistoso
painel, busque-a ~nthor da Arnerica P'Orlugneza,
que a achal'á retocada com mais finas tintas; pois o es
tado presenté, em que a descl'eveo, lhe haviaja,pl'epa
rado melbor mappa. Passando depois esta Capitania ao
domiuio da Cüroa~ se fundou pOI' ordem Real nos con
tornos do seu districto pal'a a parte do Norte, entre o
Rio de S. Francisco, c esta da Babia, a seguinte, par<:t
a qual entramos agora.

E§'.l'J~.N()IJl. VIII.

Da Capitania de Sere!Jippe delRey.

Hlt.. Este Real distinctivo bem mostra ser o proprio
Montlrcha~ o que mandou fundar esta Capitania, sendo
o de Sercgir>pc, nome do Rio, junto á barra do quaL
teve a sua primeira situac;aõ, em altura de onze gráos e
meyo, para a parle do Snl. O Anthol' da America Por
tugueza, a qnem ex-professo tocava dar Ilolidas mais
individuas das fundaçoens, e priucipios destas Capita
nias, 011 Provincias, como as elle inLitllla, e sobre as
quaes se funda a macllina da sua obr<1, passou por esta,
como por todas, lll1Jis que abbl'evialio. Nó.s, porêm~

<llIe lemos desejo de deixar salisfeita a curiosidade dos
Leytores de tndo aquillo, que se póde, e he necessario
saber pnra cabal intelligencia do que escl'eve~os~ naõ
deixámos perder diligencia, que fosse possivel por nossa
pes30a, correndo os Conventos todos da Provincia,
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desde a Eabia até a Paraíba, c as Capitauias oeste
continente: e o que naõ pudemos averiguar por Nós,
o encarregamos a sujeitos idoneos, e inclinados a esta
especie, corno na de que agora tratamos ao P. Prégadol'
FI'. Antonio de Nazareth, natural do mesmo Paiz, Re
ligioso antigo, versado na historia, c grande indagador
destas alltigualhas, que nos mandon as noticias, que
<.lq ui ajuntamos, ti radas de escri turas de doaçoens,
datas, e cismarias daquellas terras~ feitas pelos Gover
nadores a particulares pessoas para a fllndaçaõ, e pro
gressos desta Capitania, que teve o seu principio como
agora diremos.

1'15. Por morte de Manuel Tclles Barreto, Gover
nador da Bahia, que sllccedco no anno de 1587, ficou
substituindo as sLlas vezes, com o Bispo D. Antonio
Barreiros, o Provedor Mór da Fazenda, Christovaõ de
Barros, por oarta delH.ey., que entaõ era Filippe I em
Porlllgal. A este :Monarclla se havia representado o
grande damno, que o Gentio da terra .. unido com os
Francezes, causavaõ por aquellas Costas, Rios, e tlis
tricto de Seregippe, embaraçando o poder-se situar
aquelle terreno, e ordenou o Monnrcha a Cllristovaõ de
Barros fosse, ou mandasse áquella Conquista. Naõ
consta dos livros da Camara da mesma Cidade o anno
desta expediçaõ. Mas de hum antigo de cismarias, que
loca aos ausentes.. em o num. 6.0 se ílcbaõ certos fun
damentos, oos qunes se pode colligir tudo o que necessi
·tamos, para a estabilidade dos tres pontos quesedevem
averiguar, e vem a ser: Quem foy o Conquistador, e
Fundador (Iesta CapitanIa, em qlle anno lhe deo prin
dpio, fluando, e porque Rey constituida em Cidade.

H6. Consta deste livro,. por cartas de cismarias
feitas desde o anno de 1599 até o de 1.606., que fora
Chl'istovaõ de Barros o seu ConqlJistador~ e o que a
fUlldou, sendo Governador da Bahia; por quanto nas
dilas cartas passadas, hum<l \I Joaõ Dias,. outra a 1\1,\l10el



da Fonseca, a terceira a Joaõ Filippc, a qll:ll'ta a Diógo
Lopes Ulhoa, c a quinta ao Alcaide MÓI' da Bahia Duarte
Moniz Barreto, allegaõ estes, para seu requerimento,
vieraõ em companhia do Governador ClJrisLovaõ de
Barros a ganhar a terra ao Gentio, e Francezes. E
assim, sempre foy, e he tl'adiçaõ constante, [lassada de
hnus a outros nesta Capitania, ser el1e o Conquislador~

Povoador, e Fundador da Cidade de Seregippe delRey.,
e que em obsequio do Santo do seu nome o dél'a á nova
Cidade, clJamalldo-a de S. Cbristovaõ. E que li esta
Conquist3 lhe desse principio, ou nos Ons (lo anno de
1.589 ou por todo o de 1590, ralllbem se colhe de outras
duas peLiçoens feitas por Manoe] André, sobre as
mesmas datas~ huma de 25 de Janeiro de 1.600, outra
de 19 de Junho de 1602 dizendo na primeira, qne hia
em dez annos, que estava servindo contra o Gentio.. c
Francezes; e na segunda, qne havia treze annos, que
esta Capitania [ora tornada aos inimigos: e fcita a conta~

ou por bum'!, Oll por ontra, sempre fica sendo o pri
meiro anno da sua conquista, ou o de 1589, e mais
cerLo o de 1590.

1.17. Por ontra peLiçaõ feita em 1603 ao que gover
nava a Célpitania, se vem a entender tambem o anno,
com pouca diITel'ença, em que foy elevada á bonra de
Cidade. He a seguinte: Diz o Jttiz, Vereadores.. e Pl'O~

curador do Consel!lo nesta Capilania de Se7'6gippe
deLney, que o Dezembargador Gaspar de Figueiredo
Iiomem veyo a esla Capilania, !La sete, ou oilO ünnos, e
a 1'eqnerimenlo do povo. assentou com os l1w1·adores.. e
Capitaõ, de mudar a Cüiade.. que no taL tempo eslava
no Anícajú, e que se siluasse nesle ouleiro, onde Logo se
passou a Ig1'eja, e Forle. Do que se segue ( diminuidos
sete, ou oilo annos do de 1603 ) qne ja eru o de 1595
ou 96 bavia titulo de Cidade na primeira povonçaõ do
Arácajú; e assim tamhem que nos tres, ou quatro, que
correm de 1.591 até 95 foy sublimada a Cidade, e q,ue·
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o lugar da sua primeira sitllaçaõ foy o.ia nomeaclo de
Arácajü. dominando Portugal Filippe 11 de Caslclla, e
primeiro neste Ueyno.

1'18. Concorda com esla escritura, e tudo o mais, o
manuscrilo de certo curioso diligenle investigador das
antiguidades Brasilicas, no qual diz assim.. fallando das
~uccedidas nesla, de que tralamos: Veyo C/wistovaõ
de Barros a consquita1' esta Capitanía, passou o Vaza
Óa1'1'ís, onde c/zamaõ a passa,qem VellUl. e atacando a
Atdêa de M.a/wpena.. sita na varge desta Cidade, e de
fendida de forte, e dobrada estacada.. a bateo com arti
lheria.. e a gC[1j/zOlt, depois de 1'1]0 combate. Depois
(testa victoria C011tinua1'aõ os nossos aconquista do Paiz.
que estava povoado de muitas A tdêas. que todas dei
xaraõ os Indios. fu,qindo para o Sertaõ. Desoccupada
a te1'ra de barúm'os. fundou Christovaõ de Barros a Ci
dade, junto do Rio Seregippe perto da ba1'1'a, com o
nome de S. C/wislovaõ.. do qual sitio a mud(lmõ aI!
moradores para a bCl1'rct do Poxim em hum olttei1'o es
catvado, e por experimenta1'em ser o tll.CJ(11' 'insllf!iciente,
rt [ms!adamõ para este.. onde hoje está.

11 (). Dcste manuscrilo, c ultima petiçaõ acima se Yê
haver tido a Cidade duas mudanças, huma do Arácajú
para a harra do Poxim, outra daqui para onde existc
agora. 1"1:15 cm qualquer dos tres sitios, sempre com
pouco acerlada eleiçaõ. Ârárajú, he hU1l1a porçaõ de
terra dc legou e meya cm diametro. entre oHio Poxim
Grande, no Sul, e o Seregippe ao Norte, quando nestc,
antes de chegar ao mar, entra, e faz barra aquelle, fi
cando cercada esta barra a modo de ISlhmo, por esles
Rios.. quando se vaõ a unir hum com antro, e pelo Le
vanle. e mais largo, rodeada de hum grande, c inva
tleavel. alagadiço, que começando das Ribeiras do
Poxim, e [armando buns Apecús muy esparcelados,
deixa alguUJ teneno livre para as margens do Sercgippe,



abundantes de Salinas, elas quaes se provê toda a Capi
tUllla, e algumas visinhas em necessidade.

120. Desta qnasi Peninsula se passou il Cidade para
a outra parte do Rio POXilll, entre a barra, qne faz este
quando entra no de Seregippe, e a Costa do muI', em
bum outeiro escalvado, como diz a memorí:J .. qne alli
se levanta, e se pôs neste lugar só pela conveniencia,
de que por alto, e eminente, se podiaõ ver delle as
duas barras de Seregippe.. e Vasa-barris.. e servil' a Ci
dade de cHalaya para vigiar inimigos, que por cllas po
diaõ entrar; c assim cessanno a inva~aõ destes se trans
purtou para ° terreno, em que hoje se vê. Está situada
ao presente sobre a planicie de hum alto, e mais che
gada ás margens do Va a-barris, do qne ás do Rio Se
regippe, distando deste algumas cinco legoas, e só duas
elo outro, e quatro, ou cinco da Costa do mar. No anno
de 1637 foy tomada .. e fortalecida pelos Holandezes nas
gnerras de Pernambuco, e apancas mezes queimada
pelos nossos no de '1638. Tem Matriz da invocaçaõ da
'enhora da Victoria, Casa da Misericordia.. Convento

dos PP. do Carmo Observante, e outro de Religiosos
Menores.. como em seu lugar se dirá. Sendo o sen ter
reno !"ertil, Ile o seu commercio ponco, porque a sua
barra, álclll de perigosa, só dá entrnda a pequenos
barcos, ainda que os Francezes, quando in[csLavaô estas
Costas com o negocio com o Gentio aqui entravaõ com
as suas Náos cOl1lmÍlas, a tomar carga em meyo, que
hiaõ acabar fóra da barra. Saõ os generos da terra
Açucar, couros, e tabaco.. e os seus habitnc\ores de mo
derados cabedaes.. e mnis espalhados pelo seu contorno,
qne habitadores da sna Cidade.. por ficar esta em ter
reno aspero, e illfrllctifero, com pouco mais de quatro
centos visinhos.



Da Capitania de Pernambuco.

1.21. Naõ sey por que principio~ ou que raznõ póde
haver entre as Conquistas destas duas lndias Orieotaes,
e Occideolaes, qllc o premio, que se dco aos 'Conquis
tadores de humas, foy o trabalho de conquistar as
outras. A muitos daquellcs I"qll10S0S Heróes, qlle na
conquista da lucJia Oriental mais se assignalaraõ em
feitos, deraõ os Reys por premio conuigno, ou paga
equivalente aos taes, o sercm eltes os Conquistadores
das terras do Brasil, parle muy especial das lndins Oc
cidentaes, sendo taõ distantes hnmas das olltr:Js quanto
vay do Orienle ao Occidente. do principio ao fim do
mundo. Tambem naõ deixa de ser motivo para o re
paro, que excepto hum, ou oulro~ dos que vieraõ ao
Brasil fundar Capitanias, depois que o mereceraõ por
serviços da Jndia, qnasi todos~ vindo de lá taõ abastados
dc bens, e haveres.. acabaraõ nas conquistas de cá ob
jectos da pobreza, e espectaculos da fortlloa. Seria
talvez~ (deixando á parte os occllltos juizos da Pro\'i
dencia Superior. que só sabe o principio~ e fim de ludo)
porque se os fins das consas sempre tem huma certa
conrespondencia com os sens principias, parece pedi:l
esla, que se lia India teve a sorte daquelles I-Ieróes o
seu OíienLe~ havia ter esta DO Brasil o seu Occnso.

1.22. Da lndia veyo par'a a Bahia c3pilal do Brnsil
l~rancisco Pereira Coutinho, rico de cabedaes, e bens;
e todos estes.. depois de muilos~ e continuados traba
lhos de dez, ou doze annos de guel'l'as, vio gaslos.. e
consnmidos, e elle por fim de todos~ depois de mono,
em huma sepultura viva, porque comido pelo barbaro
Gentio. Da India veyo pnra o Brasil Vasco Fernandes
Coutinho, da mesma sorte possanle~ c rico, mas com
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huma contraria até o fim, como dareol-lbe por esmóla
hum lançai para mortalha, na mesma Capitania do Es
pirita Santo~ donde era Senhor, e Oonalario; e seu
filho, que lhe succedeo com o nome do pay, e só o de
Oonatario, foy lambem herdeiro da mesma fortuna.
Pedro de Campos Tourinho, Senhor da Capitania de
Porto Seguro, e Pedro Lopes de Sousa, da de Santo
Amam, e Talllaracá, depois de gastarem todo o seu ca
bedal nas suas [unuaçoeus, apenas ficaraõ com o titulo
de Donatarios, reduzindo-se li1nto trabalho~ e fazenda
consumida, a cern mil reis de juro por anno, que POL'

taã pouco vendeo Leonor de Campos o que a seu pay
havia custado tunto; e Pedro Lopes de Sou:ia, deixando
aos seus muito pouco mais álem do titulo. A.inda menos
ganauciosos que este'), ficaraõ Pedro de Goes, e J03Õ
de Barros, este com a Capitania da Paraiba do Norte,
e aquelle com a da Paraiba do Sul, ou cabo de S.
Thomé; porque este, depois de hum molesto trabalho,
e guerras com os GenLios, veyo a desamparar a Capi
tallia~ e a perder o trabnlho, e o dinheiro, que nella
IIn"ia gasto, seu, e de Martim Ferreira, homem riço
do Beyno, que com elle cOLlcorria~ fundados, em lucros
futuros, para estes gastos; e Joaõ de Barros ainda ficou
de peyol' pllrtillo; porque sem chegar á da Paraíba,
para onde se ellJbarcaraõ seus filhos, perdeo a posse da
Capitílnia, e a da razencla. que para esta empreza havia
empregado. He bem verdade~ que estes quatro ultimas
Ilaõ vicraõ da India para o BrasiJ~ lIlas só do Reyno; c
he tal~ parece, a alllipatia~ que tem aquelle Oriente
COIlJ este Occaso, que por força de fudo (se assim se
póde dizer) h:1 via dar-lhes a fortuna aqui este tal fim,
só porque tivernõ lá aquelle principio. Outra max"ilna
podemos observnr, em lances de fortuna, para os que
daquellns partes vem a estas, aos seus interesses, e he;
que quem quizer conquistar sem contradiçaõ o 0111'0, a
prata, e riquC'zas do Brasil, Ilaõ ha de vil' aelle, como



quem vem ela India, 011 do Oriente, I'ico, e abastado;
lia de vil' pobl'e, on como quem pOl' necessidade roge,
c deixa apntria; porque tem mostrado a experiencia,
sahirem deste Occaso muitos, e muy avultados para o

.sen Oriente: mas tornemos ao nosso principio, Só dous
sujeitos destes, e que sahiraõ, hum da lndia olltro do
Beyno, nchalllos no Brasil com baslante exc!usaõ destes
accirlentes, Martim Alfonso de Sousa na Capitnnia de
S. Vicente, pai'a onde viera, antes que rosse á Inllia,
como fica dito; e Duarte Coelho Pereira ua de Per
nambuco, como "gora veremos.

123. Viera este da lnelia a tempo, em que o ma
gnanimo I\ey D. Jouõ UI razia as eloaçoens destas Ca
J'jitanias, e pedia-J[le lambem hUl11a, ou o Rey llw 0[:

Fereceo, em premio (Ie seus serviços, e roy esta a de
Pernambnco, em alllll'a de 7 para 8 gráos, assignando
lhe para ella ciucoenta le~oas de Cosia, ellll'e o Rio de
S" Franci~co ao SIII, e o de S. DOll1ill~OS, 011 de
19naraçú ao Norte, qne, por lhe servirem estes dons de
seus limites, vem a Lu muito mais legoas por Costa, e
paI' t~rra mais de oitenta, e sem limite certo para os
Sertoens. Do porto de Lisboa partia Duarte Coelho no
anno de 1530 com huma esquadra de Navios á sua custa,
em que embarcou todn a sua fnlllilia, e a de outros pa
rentes seus, alguns casaes, e outras muitas pessoas, c
gentes, qne o qnizeraf> acompanhnr, e navegando com
feliz vingem veyo entrar pelos fins de Setembro do
mesmo anno pela ban'a de Talllaracú, e navegando
pelo lUa acima, c Costa da Ilha, foy ton1l'lr porto no
que ch:)maõ dos l\lnrcos, da parte da lena firme, cha
mado com cste nome, porque ao principio foy a demar
raçaõ deHa sua Copitania com a de Tamaracá de Pedl'o
Lopes de Sousa, o qual ja alguils annos aotes havia es
tado neste lugar, c levantado alli huma Feito~ia por
ordcm delRcy, quando no anno de '1522 ou 23 roy
mandada pelo mesmo Senhol' a lançar da Ilha os Frau-
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cezes, como em seu lugar se dirá. Deste porto dos
Marcos, por ser o seu continente terreno razo, de sal
gado, e agreste, sahio Dnarte Coelho, e deixando esle
braço do Rio, que cel'ca a Ilha pelo Poente.. e buscando
outra vez o mesmo Rio para o Sul pouco mais de huma
legóa, Ilave~(lf)do por clle acima duas ao mesmo Poente
on Meyo dia, deraõ fnndo, e saltaraõ em terra, Ilaõ sem
grande opposiçaõ do Gentio, que no aHo éÍ margem
daquelle porto tinha hUll1a muy forle, c abastada Aldêa,
que depois de larA"a resistencia, combates e peleijas,
I"oraõ vencidos, e a(fugentados os seus habitadores. Foy
a ultima Victoria a vinte e sete de Setembro, dia dos
gloriosos MartYl'es Santos Cosme, c Damiaõ, e á sua
memoria cousagr:lraõ logo aquelle lugar, levantando
nelle Igreja sua, e dando principio a Imma povoaçaõ,
que depois passou a Villa com os nomes dos Santos
Martyres, e foy a primeira da Capitania de Pel'l]ambuco.
Mas naõ achando o logal', e o seu porto com sufficiente
commodo para a fundaçaõ capital, I'eso!veraõ passar
adiante, buscando a barra, e porto de Pernambuco; e
assim ordenou o Capilaõ :lOS Navios fossem navegando
a Costa para o Sol, e posta a mais gente em marcha:> c
ordem cIe peleja, mandando adiante abrir estrada, do
lugar de Iguaraçú, onde estavaõ situados.. e deixava se
~uro com presidio, foraõ buscar n praya, em distancia
de duas legoas, entre onde Cllilll1aÕ Maria Farinha, e
Páo Amarello. Por esta marcharaõ a ponto de g"ncrra ..
ii vista das suas Náos, e llaõ sem bastante receyo do
Gentio, que por aquellas Costas tinhaõ habitaçoens, e
por entre áS brenha:; lhes faziaõ algumas sonidas, mas
IlÜO taõ arriscadas, que 1hes em baraçasse a ma relia.
Assim a foraõ continuando por fJllma pr:Jya Iimra ..
faz:::, sccca, e toda de arêas soltas, de fJllatro legoas
sem enlbaraço de Rio caudaloso; pOl'CJoe IJnm, que \lO

meyo 'della entra no mar.. com o nome de doce, pelo
saboroso das suas agoas, e por ser o llnico~ que nesta
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distancia apparece naquellas salgadas arcas, e chamado
PnraLibi pela lerra dentro, e que aos habitadores das
sllas frescas margens, por lIuma boa carreira de legoas,
e entre arêas claras, e limpas, lhes vem repartindo sau
daveis, e puras correntes, lhes naõ elllbaraçavaõ na
Costa a passagem de baixa mar, como a naõ impedio
aos Holandezes, que do Páo Amarello para Olinda fi
zeraõ por esta Illesma praya a slla marcha. No fim desta
dando vista de. huma lev<lntada eminencia sobre o lII<lr
para a parte do Nascente, cobert<l de verde, e frondoso
arvoredo, dissc o Capitaõ alegre, com o aprazivel, c
delicioso, que lhe pareceo, o lugar: Oh que linda si
tuaçaõ para /mma VWa! E daqui se ficou chamando,
a quc nelle edificaraõ: ViUa de Olinda, e lambem dc
Marim, nome que ja Linha, e ainda conservou Il1ldilos
tempos, imposto pelos seus primeiros LJabiladores 1'0
bayarás, qne neste lug<lr cslavaõ de assento, com l1uma
povoaçaõ, on Aldêa, das melhorcs, e mais abastada ele
gente de loelas as qne havia por estas Coslas. Com esles
.c outras Naçoens mais das muitas, que por aqui resi
diaõ, especialmente dos Cayetés, assistiaõ quantidades
de Fraucezes, dos que vinhaõ a estas partes ao commer
cio, e mislurados com estes Geutios, acc.rescentavaõ
aqui agora, como em os mais lugares, a sua resistencia,

i como os que enlendiaõ, que cm ficarem esles pOl'

,'encedores, eraõ elles os mais interessados.
,I ~1!, Occupou o Capilaõ a eminencia, e ainda que

naõ achamos se foy, 011 uaõ á força de armas, Sl1ppO
mos que sem ellas o lJaõ faria; porque os que referem
esla entrada, só declaraõ que naquclle alto, onde hoje
está <l Cidade de Olinda, que lIe o que chamnõ Rua nova
enlre a Sé, e l\1isericordia, rora a Silutlçaõ primeira dos
novos fundadores. No que logo cllidou Duarte Coelho,
foy em levantar huma Torre de pedra, e cal, com os
mais reparos para a sua defcza coou'a o Gentio. Com
esles, passadas as primeiras t1iOácllças, cou 'crvo\l boa



paz, c amizade por alguns tcmpos; mas. ou por gen'Í<)
natural destes b:lrbaros, 011 astucia dos Frllllcezcs, 011

porque lhes dessem os nossos ta;nbelll nfglillla causa,
se rebellaraõ todos, e foy taõ granJe o aperlo, em que
puzeraõ aos Ponuguczes, que por muI' os Francezes, c
por terra o Gcntio unidos COIU ellcs, os accornmelteraõ
muitas vezes, e alguns os tiveraõ cercados, e em grande
necessidade de fome, e sede; porque no alto do monte
naõ havia agoa, e era necessario ir por ella róra ela For
taleza, e Povonçaõ, com milito risco. Mas como a elll
preza era de Deos.. acudio a sua Provi.l1eucia no ultimO'
cerco a esta necessidade com hUlll remedio nliõ espe
rado, que foy virem trazê-la a casa os mesmos Gentios.
Andava entre s Portuguezes hum elelles, chamado
Vasco Fernandes Lucena, grande lingua do Gentio, ('
estimado entre clles, no tempo da paz, P(ll' Talentc.. e
astucioso, e, como a outro Caramun't da Bahia, todos
os principaes o pertendiaõ para pal'eule, por com
mercio das filhas. A cste se !laTia aifeiçoado mais,
huma In(lia filha do Mayoral daquclla Aldca. Começou
esta a gavar ás outras os Portugllezes, encarecendo-lhes
as semrazoens, com qlle 05 seus parentes os perseguiaõ,
e tanto. e iaes cousas lhes soube dizer, que moveo ti

llluitas dellas a que os soceonessem naqllelles apertos.
e necessidades, em qlle de presente os lIaviaã posto os
sens: c assim njuntando nlgumas vasillla~, a que elles
cllamavaõ cabaços.. cheyos de agoa.. com ontros man
timentos, e fructas, .os traziaõ aos cercados, e i to exc
cutarnõ por muitos dias.. e com grande recato, c se
gredo, que tudo servio de muito a\li,io aos sitiados,
cm quanto a Providencia dispunha outro caso, ainda
mais noLavel.

1.25. Aquelle Vasco Fcrn:lndes Lllcena, de qnem .ia
fl.lllamos. movido Ilaõ sey porque impul'o, sabe 1111111

tlia da Fortaleza, cbega ao campo elo Gentio, e começa
a fazer-lhe hUUlli arrezouda pl'aclica na sua lingua, qne
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{alIava com perfeiçaõ, que vissem bem o como andavaõ
errados, que fossem amigos dos POl'luguezes, que
sempre o foraõ seus, e que deixassem os Prancezes, que
os enganavaõ, levando-os á perdiçaõ, porque era genle,
(lue só lratava da propria coovenieneia. E como arre
batado de outro impulso, no mais empenhado d3 pra
ctica, pega em hllma vara, que trazia na maõ, faz com
ella na telTa huma ~I'ande risca, e olhando para o
Gentio, lhe diz com hum furor imperioso: Dayaviso
huns aos onlros, que todo rtqueUe, que intenle passa1'
e~la 1'isca paTa a 1LOssa Fortaleza, fique adve1'lido, que
ao mesmo tempo, que o fizer, !ta de '11201'1'er. Celebrou o
Genlio o dito com hUl1la grande algazarra, como quem
zombava; mas fosse pelo que fosse, o elIeito provou o
dito: porque arremellelldo sele, ou oito dos mais ani
mosos ao Vasco para o matarem, o mesmo foy querer
passar a risca, que cahirern mortos, e todos os mais em
hum tal espanto, cOllfusaõ, e medo, que confirmando-se
na opiniaõ, que ja entre elles andava, de que aquelle
homem era feiticeiro, que virando as costas os mais,
levanlaraõ o cerco, e se puzeraõ em fugid3.

1.26. O Allthor desla historia. be o P. 1"1'. Vicente
do Salvador, Custodio que foy nesta Provincia, em
tempo que era Custodia, e eslava unida á de Santo
Antonio de Lisboa, no sen livro manuscrito da Historia
do Brasil, onde diz estas pala vras: Eu naõ crera este
~uccesso, ainda que o ti escnto por pessoa que o af1ir
mava, se naõ soubera que naqueUe proprio lu,gaT, aonde
se fez a 1'isca, deFonte da Forlaleza, se edificou depois
hum sumptuoso Templo, dedicado ao Salvad01', que he
a Malriz das mais Ig1'ejas de Olinda, aonde se celebraõ
os Olficz"os Divinos C01n muita solemnidade; e assim se
naõ /ta de attribu ir' a feiliços .. senaõ á Divina Provi
dencia, que quiz com este milagre sinalm' o Silio, e im
lIlunidade do sen Templo, e acudi?' aos pobres cercados.
Assim o rererido Padre, c pndéra comprovar o seu



acertado discurso, no que faz de ser prodígio Dhino,
e naõ obra de encanto, o que aconteceo na eminencia
de Olinda, e no lugill', em que se levantou depois
aquelle Templo dedicado ao Salvador, Igreja capit'!l da
SUil Villa, e he hoje a Sé Cathedral com o mesmo titulo,
com ontros casos similhanles, em que pelo Senhor os
tel' reservado para morada sua, e dos seus Santos, per
millio nelles ontras mayorcs maravilhas, que se achaô
escritas nas Histarins Sagradns, especiillmente a do
Monle Gal'gano, onele as seltas, que se despediaõ
contra o Touro élmontado, que a elle se havia (Icolhitlo,
naõ por força diabolica, mas por virtude Divina, ,e
voltavaõ para os mesmos, que as despediaõ; porque
llaquelle lugar queria o Senhor., consilgrado cm honra
sua, e de todos os Anjos., e do seu Principe S. Miguel,
hUlJ) Templo, e Igreja, como logo se fez.

127. Com esta victoria, que mais se deve atlribuir rr
milagre, que a superstiçaõ, ficaraõ os POl'luguezes muy
desabafados, mas lIaõ tanto., que lhes naõ restasse ainda
muito que venc'r; porque Llaõ era este só Gentio., que
habitava o monte de Marim, o que lhe fazia opposiçaõ,
porque outros muitos lhes ficavaõ tambem circullvisi
nhos, e eraõ em numerosa quantidade, por ser aquelle
continente de Pernambuco mny povoado, e appetecido
desta gente pelo l'ertil, e abundante do seu Paiz, rasgado
de muitos, e caudalosos Rios, cheyos de toda a casta
ele peixe, regado de varias Ribeiras, de claras,· e salu
tiferas agoas; as suas margens dispostas, e fecundas,
para todo o genero de lavouras, e mantimentos, os
seus campos, e matas cultivadas de todas as caças, as
sllas prayas esprayadas nas vazantes, e emhutidils de
toeIa a espece de Ulariscos, os seus Arrecifes povoados
de lagostas de toda a 50rte, os seus manguaes habitados
de toda a variedilde dos caranguejos., os seus salgados
por decurso de militas legoas, como se l'oraô cultivados
a humana diligrllcia, lllas só ao cuidado ela uatul'cza,



saõ huns dilatados pomares dos salutiferos, c doces
cajus, que sem eurastiar a todo o animal, assim como
alilJlentaõ a natureza cm tocios, Lambem servem aos hu
manos de singular mediciua para alguns achaques. A
estes servem, como de frontispicios vistosos, e prolon
gadas muralhas os levautados coqueiros, lJostos cm cs
quadroeus pelos c.ombros das prayas, se Ilaõ para im
pedirem a entrada pam aquelles, para lhes servirem de
apparente ornato. Só quem naõ discorreo por este
Paiz, ou ao menos naõ navegou pela fronteira das suas
Custas, poderá suspeitar por hyperbole encarecido esta
breve, Ulas natural descripçaõ do principal sitio de Per
nambuco. Tuda isto juuto, e muito menos, que fora,
sobejava para naõ deixarem de ser taõ ::lpetecic\as, e po
voadas, como eraõ de Gentios, as terras mais "isinhas
á povoaçaõ de Olinda. Com estes Ilabi'tadores dos seus
arredores, retirados os do Monte, leve Duarte Coelho
repetidas pelejas, e perigosos encontros, sabindo em
bum delles bastaLltemente ferido, mas sempre vencedor.

1.28. Naõ só se occupou este Capitaõ com as guerras
do Gentio, tambem com alguns de seus Na~ios sabia va
rias vezes a correr as Costas da sua Capitania até o Rio
de S. Francisco.. elllrando nos seus portos, achando
DOS m:tis delles Frallcezes, com quem havia pelejas, e
os obrigou a deixar de todo o cOllllllercio do Geulio,
que foy Lambem bum dos rcmedios mais opporlonos..
para qnc estes, vendo-se destiluidos do auxilio da
quelles, lhes naõ custasse muito a nossa amizade, e paz,
que humas vezes se lhes offerecia, e oulras a buscavaõ
elles, sendo os que nesla se anLiciparaõ os chamados
Tobayarás uo l,lIgar de Marim, que muito, e Helmenle
ajud:1l'aõ aos Portuguezes contra os Cayelés de Per
ua UI buco, seus declarados inin:: igos desde o pri Bci pio
da eUlrada desles por estas Costas maritimas, que do
minavaõ os Tobayal'ás.
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129. Com as pazes destes, e de ou Lros mui Los do§
Cayetés á sila. imitaçaõ, e com a retirada dos mais para
os S3rLoens, pela deslrlliçaõ, que nelles fizeraõ com os
Porlugnezes outras Naçoens mais, e atoLai extincçaõ
dos fraucl'zes, e soccorl'OS de gentes, e pessoas nobres,
e ricas, que do Reyno fi instanch do seu Donatario
foraü concorrcndo, se fpy tambem dilatando a conquista
para o interior da tel'ra, e seus arredores f levantaraõ
novas povoaçoens, fabrkaraõ Engenhos, e fazendas, c
prosl'guio com grande augmeoLo a Capitania de Per
nambul'o, que.ia em estado prospero, falleceo em Olinda
no anno de 1.55á. em 7 de Agosto, deixando a sua
l1lulher D. Brites de Albuqllerque por Regente da Ca
pitania, e tutora de seu filho Duarte Coelho de Albu
querque, que se achava no Reyno, e lá se deteve, gover
nando a mi'iy rá at~ o anno de 1560 a tempo que lá che
garaõ noticias do perigoso estado, em que se achava
esta Cnpitania, por hum levautamento geral, qne havia
feito todo o seu Geutio, causando nas povoaçoens, e
lugares do sen dislricto muitos.. e graves damnos,
mortes, e destruiçoens nos Engenhos, e fa7.endas : para
acudir a tantos males foy preciso a Rainha Regente
.D. Catharina ordenar a Duarte Coelho (le AlbuqucrfJue,
'* novo Donalal'io, e seu herdeiro, passasse a Pcrnam
huco. No anno de 1560 chegon a Olinda trazendo
comsigo a seu irmaõ Jorge de Albuqnerque, mancebo
f\e auimo, e expectaçaÕ. Tomada a posse da sua Capi
tania, a achou em tanto aperto, e consternaçaõ 'pelo
Gentio, quc naõ ousavaõ os moradores ele Olinda sabir
fóra da Villa, mais que hnllla alé duas lego:ls, pela lerra
dentro, e ao longo da t Costa, só tres, e quatro. Para
tomar resolllçaõ do que se devia obrar~ c!1amou a con
selho as principaes, e nobres pessoas da Villa, e com
parecer de todos se assentou, que para a nova gnerra,

• Hislor. TI:ag. 1IIal'it., lain. 2. (Iag. ~.
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e conquista do levantado Gentio fosse nomeado, como
foy, Jorge de Albuquerqne, seu irmaõ.. por Cabo, e
Cõmandallte. Acceitoll a empreza, e no mesmo anno
de 1560 deo principio á guerI'a, começando-a pela
parle do Rio de S. I'rancisco, em companhia de seu
lrmaõ DUllrte Coelho de Albuqnerque, descobrindo
muita parte delle, e das suas margens, e pela terra
dentro, por onde retirado Duarte Coelho de Albu
qnerque, para Olinda do Rio, veyo seu irmaõ Jorge de
Albuqncl'qne continuando a conquista até Pernambuco.
E porque foraõ muito dignos de memoria os trabalhos,
que nesta gnerra padecer<lÕ todos, naõ qneremos deixar
de os repetir sUlllmariamente, assim como os relata em
commUlll o que os escreveo na Historia * do naufragio,
que teve com Jorge de Albuquerque embarcados de
Pernambuco para o Reyno, e diz assim: Começou a
fazer guerm aos inimigos no dilo aTmo de 1560 .com
U'azer em sua companhia 17luz"Los soldados.. e criados
seus, a quem dava de comer, beber.. veslÍ1', e calçar á
sua custa. E cinco annos, que gaslou em conquísta1' a
dila CapiLanía (de Pemambuco) pelas monlanhas, e
dese1'los, veroens, e invernos, de noite, e de dia, passOlt
l7Wilos em sr gmndes ll'aballlOs, sendo eUe, e os seus
soldados, e criados, fen"dos muitas vezes, 7lelejando al
fJumas a pé.. e oulras acavaUo. E q/~ando sevin/w 1'er:o
tlrer a alguns dos IU/Jm'es, ou Vittas dos nossos POl'ltt
[Jaezes, que via, e naõ podia chegm' com de dia, no
maynr, e mais f01'moso bosque, que aC/lava, se agaza
l!lava ao pé das arvores, com, mandar fazer choupanas
de 1"tl1na, e palma, em que se agazathassem os soldados;
e eslas l'amas, e choupanas mandava fazel' P01' muitos
escravos, que t1'azia em sua companhia, qne serviaõ de
descobrir, e vi!Jim' o campo, e () lU!Jar onde se a!J'ilza
lhavaõ, juntamente com al!Juns soldarias, ?lass(,mdo

• Ubi supra.



Umlas (ornes, e necessidades, que muitas veus nau
lz"n!laõ que comer mais que caranguejos do malo, e fa
rinha de páo, e fmta brava rio campo. E com estas
cousas, e com as palav1'as, que usava com os soldados..
os contentava, e consolava; e quando tomava algum
Forte.. ou Aldêa dos Gentios, fartava os dilos S{)ldados
com muitos p01'COS, gallinhas, e outro muito mantúnento
da terra, que ac!lat'a nas ditas Aldêas: e acabada de
toma?' algmna Aldêa.. /tia logo sobre outm, e a tomava
com facilidade, por naõ tere'ln tempo de se fazerem
prestos. E com esta diligencia, e brevidade, que pôs
nesta conquista, a pode concluir dentro em cinc(j) al1nos.
estando taõ povoada de úzimigos, que quando chegou á
{fita Capitania naõ ousavaõ os Portuguezes.. que mo
ravaõ na ViLla de OUnda, a saltir fÓ!J'a da lIüla mais
que huma, ou duas legoas pela te1Ta dentro, e ao longo
da Costa, t1'es:> e quau'o,. e depois que acabOtt de con
quistar, seguramente podem ir, quinze, vinte legoas
pela terra dentro, e .sessenl.a ao longo da Costa, por
tantas ter a dita Capitania de fU1'isdicçaõ. E deixando
a Capitania conquistada, e os úzi1/Zigos quietos, e paci
ficas, com pedi'rem paz, a qual lhes concederaõ, se em
barcoft, e veyo para este Reyno em a Ndo Santo Antonio,
a 16 de M.ayo de 1665, em que pa1'tio de Olinda, na
qual viagem l!te aconleceo, o que neste naufragtt'o se
contêm.

130. Retirado para o ReYllo Jorge de Albuquerque,
e ficando em Pernambuco seu irmaõ, e Donatario
Duarte de Albuquerque, tendo ja neste tempo todo o
Gentio 'luieto, aillda lhe deraõ os Francezes em que
cuidar; porque lançados do Rio de JaneirJ pelo Go
vernador da Babia Men de Sá no principio do anno de
1567, vieraõ com quatro Náos sobre Pernambuco.. e se
apodel'araõ do Reci1fe, povoaçaõ pequena, habitada de
~lgLJns pescadores, e poucos homens de negocio, com
() intento de se conservarem nella, dando logo princi-
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T:>io á slla fonificaçaõ. Mas actldiudo de Olinda Duarle
Coelho de Albuquerque.. foraõ combatidos, e obrigados,
c apezar da resistellcia, a largar o posto, e embarca
rem-se, deixando como padrasto da sua pouca perma
nencia, e formada queixa contra ella, esta commÍla sen
tença no sen idioma: Le munde va de pis am pi : O
mundo vai de mal a peyol', Expulsos do Reciffe os
Francezes, e posta em paz com o Geotio toda a Capita
nia, e em grande augmento de Incro, e cornrnercio, se
retirou para o' Reyno o set Douatario no anno de1572.
deixando com o Goveruo a sua mãy, em quanto man
dava de lá a seu irmaõ Jorge ele Albuque~'que, que vindo
no anDO seguinte a govern0!l até cinco de Março de
1576, e por sua ausencia seu tio Jeronimo de Albuquer
que até 159lJ. em que ralleceo, e lhe veyo succeder Ale
xandre de l\loura, e assim outros pelo tempo adiante.
Deixou Jeronimo de Albuquerque numerosa descen
dencia de filhos natnraes, e t'Jmbem muitos legitimas
ele sua Esposa D. Filippa de Mello, filba de Christovaõ
de Mello. Butre os naluraes teve a primazia D. Catha
rina rle Albuquerque, que nasceo de D. Maria do Espi
rita Sanlo, Princeza ou filha do principal dos Gentios
Tobayarás de Olinda, ti qua1casou com fili ppe Caval
eallty, Fidalgo Florentino. e dos mais esclarecidos da
quella Republica, e deste tronco descendem os Cwal
cantes de Pernambuco: que depois se propagaraõ para
outras partes do Brasil. Enganou-se o Author da ADJe
rica POl'lugueza, em f"zer a esta D. Call!arina de Albu·
querque filha legitima do sobredito Jeronymo de Albu
querque, e de sua consorte e ja nomeada D. Filippa de
Mello. Em casa de Filippe Calvac<lnty foraõ recebidos..
e agazalhados os nossos Religiosos, primeiros funda
dores do Convento de Olinda.

1.31. Duarte Coelho Pereil'n, primeiro Donatario de
Pernambuco, foy mIJo terceiro de GOLlçalo Pires Coe
lho, Senhor de Filgueiras, e achou-se na Iudia, e to-



maua de Malaca com o seu Capitaõ Jorge de AlhHql~er

clue, a quem acompanhou nesta conquista, c voltand(},
para o Heyno no anuo de 1527, Jorge de Albuquerque
casou a Duarte Coelho Pereira com suu sobriuua D.
Brites de A.lbuquerque, filha de seu irmaõ Lopo de Al
buquerque.

1.32. Duarte Coelho de Albuquerque, segundo Do
natado... naõ teve filhos. Achou-se na batalha de A1'rica,
ficou prisioneiro, foy l'esga ado... e falleceo antes de
chegai' ao Reyno. Succedeo-Ihe sen il'maõ Jorge de
Albuquerque Coelho, e foy o terceiro Donalario. Este
nasceo em a Cidade de Olinda a 23 de Abril de 1539,
passou ao Reyno, e dalli a Pernambuco, como fica dito
e outra vez ao Reyno. Acompanhou ao Rey D. SebasliaÕ'
na infeliz jornada de Arrica, e na batalha de Alcacer
lbe deo o seu cavallo, affirmando-Ihe, que para o salvar
naquella occasiaõ, Ibo havia negado em outras, e ficou
nella prisioneiro, com nove feridas. Ueslituido a Po'
tugal, cason duas vezes, e do seguudo matrimonio teve
a outro Duarte de Albuquerque Coelho, quarto 0011<1

tario de Pernambuco... que nasceo em Lisboa a 22 de De
zembro de 1.5 1. de sua 5egllnda consol'le D. Anna de Me·
nezes, filIJa de D. Alvílro Coutinho, irmaõ de D. Francisco
Coutinho, Conde do Redondo, e Vice-Bey da !ndin. No
segundo anno flue os Holanuezes LJaviaõ occupado li sua
Capitania de Pernambuco, pa5son a ella em companhia
do Conde de Banbôlo... OIH e ~s~islio desde o fim do anuo
de 1531 até o de 1538 aos mais arriscados encontros,
e batalhas, que houve em toda a Campanha de Pernam
buco neste tempo, havendo-se nella, qual outrü Cesal'
da fama, com a espada em huma maõ para credito do
seu esforço, e com a penna em OU!I" para fazer pu
blicos os notaveis feitos de t'lntos Cabos, e soldados
fortes, como se podem ver no Hvro que escreveo nos
primeiros oito anllos desta guerra, intitulado: Memo
rias diariaa de la guerra deI Brasil. Deste se retirot'!:



para o Heyno no fim do relerido anoo de 1.538. Foy
casado com D. Joanoa de Castro, filha de D. Diogo
de Castro, Vice-Rey de Portugal, e Conde de Basto, a
qual casa herdou, por falta de seu irmaõ, D. Lourenço
Pires de Castro~ que morreo em Catbalunba. Deste
matrimonio teve Duarte de Albuquerque Coelho a Jorge
de Albuquerque Coelbo, e a D. Maria de Albuquerque
e Castro, a qual, por ficarem seu pay, e irmaõ em Cas~

tella, berdou o senborio de Pernambuco, o Marquezado
de Basto, e depois o de Alegrete por morte de Mathias
de Albuquerque seu tio, e irmaõ de seu pay. Foy esta
Senhora casada com o Conde de Vimioso, D. Miguel
de Portugal, Principe descendente, pela sua Varonia,
da Serenissima Casa de Bragança. Por naõ terem suc
cessaõ, foraõ para a Coroa os seus titulos, com o senho
rio de Pernambuco. posto que a esle fizeraõ opposiçaõ
muitos Fidalgos de Portugal. A Alcaydaria Mól' da
Cidade andou sempre nos Albuquerques, e boje está
nos MOUl'as, corno Ramo do tronco dos Mbuquerques
de Pernambuco.

133. Este foy o primeiro estado da Capilania de
Pefllambnco pOl' espaço de sessenta a setenta allnos
desde o de 1530 até o de 1593, em que aqui a deixamos
na posse~ e governo dos seus primeiros Donatarios,
Duarte Coelbo Pereiia, e seu filho Duarte de Albuquerque
Coelho, e de seu tio Jeronymo de Albuquerque, como
Governador, e sustiluto seu. Quem a quizer ver até o
tempo presente~ o augmento, a que chegou, a sua ri
queza~ a liberalidade, fortaleza, e constancia de seus
Moradores, a sua lealdade aos Reys~ seus Senhores, e
sobretudo a pureza de sua fé para com Deos,. particu
larmente no dilatado, e penoso cativeiro de vinte e
quatro annos, que gemeo debaixo do pezado, e tYl'anno
jugo dos hereges Holanuezes, em que pela palria, e pela
tey, derramaraõ o sangue, e perderaõ as vidas, c fa
:tendas; as suas gloriosas vict()rias~ e to~al restallraçaõ-,



nléoprcsenle lempo, poderá reccorrer aos AUlhores, *
que disso tralaõ, e em resumo o da America POrLU
gueza. E se esle naõ agradar por lhe parecer escreve
com penna encarecida, e porque a nossa naõ pareça
lambem. como nalural; pomos aqui em poucas, e sin
gelas palavras, o que da Provincia de Pernambuco diz
hutll Escritor grave, e s"Íllcero, e naõ natural. e escre
vendo a oulro intenlo: Entre as qualO1'ze Capitanias,
qae dividem a Cosla lUa7'ilinia~ e me1'idional do Brasil,
a mais {lorente. {erlil, e opulenla~ Ite a de Pernam
buco. O seu cUma he hum segundo Pamizo, em ares
vitaes, e benignos. O terreno, he oulra nova terra da
Promissaõ~ eSlendido com varges~ e campinas vestido
todo, ja de veraes, ja de amm'eitos canaveaes, que
quantos t01'roens tem, saõ onlros tantos torroens de
açucaro Tem grandes Engenhos Reaes, que trabalhan
do todo o anno naõ podem acabar os {ructos. O páo
Braszl, que cria, /te o mais precioso; porque deites se
tiraõ sete tintas, a Gente, a Politica~ a Nobreza, a Opu
lencia, o Cõrnercio, os Edificios, e as Riquezas saõ as
melhores de toda a America, e as delicias saõ como as
do Pamiso do novo mundo. Até aqui o Aulhor.

§. Consta o que deixamos dito em b num. 129 que
por morle de Duarte Coelho Pereira, ficou por Tutora,
e Govel'Lladora pelo filbo que se achava no Beyno, sua
may D. Brites, de huma escritura de cismaria feila por
ella a Duarte Lopes, em vinte de Mayo de 1556, na
qual diz assim: D. Brites de Albuque1'que Governa
dora, e administradora de meu fil/tO Duarte Coelho de
Albuque1'qtle, he1'dezro, e successor desta Capüania: E
por oulra con~ta, que o filho volLando depois ao Reyno
a deixara tambem com o mesmo cargo na sua ausenci<l,
passada esta a 22 de J nll10 de 1572. Achaõ-se ambas.

, C05lriot. Lusit .. Brito Frevre, VnIOr05., Lucid., Memor, Diar, & olii.,
S~nluar. .'\Jariau. tom. !l rol. 2:lU.



110 \iv. do tombo do Mosteiro de S. Bento, a La a 1'01. fá
e 7, e ti 2.. a fo I. 30.

E8Tll.NCI~" x.

Da Capitania de Tamaracá.

1.3lJ.. Logo qne o Rey D. Joaõ III tomou posse <la
Coroa, que foy no fim do anilo de 1521. leudo a nolicill,
de que ua Ilha de Tamaracá, sete legoas ao None de
Pernambuco, haviaõ os Francezes levantado Fortaleza,
com hum Presidio de cem soldados, e a ella vinhaõ as
suas Náos ao ccrnrnercio do pão Brasil com o Gentio,
assim da !lba.. como da terra firme, despachou do Reyno
a Pedro Lopes de Sousa, com flllma esquadra de Náos,
para que fosse a Tamaracá, primeiramente, e dahi aos
mais portos destas CostiJS, e lançasse fóra delles a todos
os Francezes, e destruisse as suas Fortalezas, e Feito
rias, e levantasse ou~ras para o seu GeaI commercio.
Com prospera viagem chegou a Tam\lracá Pedro Lopes,
e a tempo, que do seu porto sahia carregada huma
Náo para Fninça, cuidou esta em fugir-lhe;
porêm mandando em seu alcance huma ligeira, e bem
armada Curavel!a, e por seu CapíLaõ Joaõ Gonçalves,
homem de sua casa, e que ja do seu esl'orço Linha
muita experiencia, porque o acompanhara em ontl'as
armadas contra os Cossnrios dos mares de J... isboa.
Este a seguia algulIs dias, e depois de larga resistencia,
fez della pl'eza com trinta e cinco homens, e seis peças
de artilheria, e entrou com ena no porto da Ilha, ua
vendo vinte e sete dias, qlle a elle era chegado Pedro
Lopes. Daqui havia despachado tambem ouLI'as.duas
carLlvellas, de qlle eraõ Capitães Alvaro Nunes de An
drade, Fidalgo Gallego, e da familia dos Andrades, c
Gamboas, e Sebastiaõ Gonçalves de Alvélos, á caça de
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C)utl'U Náo Fl'anceza, da qual teve noticia se espernva
na Ilha .. e entraraõ com ella na mesma maré, em que
entrou com a sua Joaõ Gonçalves. Muito desfalIeceraõ
os Francezes do Presidio com a perda dlstas duas Náos,
e muito mais conhecendo estar o Gentio da Ilha (~raõ

ja neste tempo os Putygoarés seus hnbiladores) contra
elles; sendo a causa desta mudança, porque andando
entre os Francezes algulls Portuguezes tomados nas
sllas pilhagens, e uuidos os Gentios com bum destes, que
se havia rebell<lclo contra os hereges, vendo na Ilha
Portuguezes, de tal sorte os arnotinuraõ aqnelles Por
tllguezes, unidos com o Gel tio.. que este os quiz logo
matar li todos. E assim alguns do seus principaes, in
duzidos por aqnelles Portuguezes, se forllõ tel' com Pedro
Lopes, e dar-ilJe parte do seu intento. Elle os recebeo
alegre, e GITavel, agradeceo-llJes a aHençaõ, e que em
q,uanto aos Francezes, lhes naõ fizessem mal, porque
nem elle Capitaõ lllo intentava fazer, se e!les sem guerra
se quizessem entregar.

1.35. Naõ se occultoll aos Frallcezes o motim, e in
tenlo do Gentio, e assim méllldaraõ dar aviso ao Capitaõ,
que poderia, quando quizcsse, tornar p.ntrega da Forta
lcza, e de tudo o mais que na Feil.oria houvesse, que só
qllcriaõ a mel'cê das vidas. O que tudo se fez, naõ es
perando o Capitaõ da Fortaleza que Pedro Lopes che
gassc a ella, porque ao caminho o veyo busrar com todos
os seus desarmados, entregando-lhe as chaves della, a
qual despejada da arlilheria, Pedro Lopes a mandou
élrrazar, e levantar outra DO lugar da Povoaçaõ, e outra
onde chamaõ os Marcos, da parle do Poente a lUla, e
terra firme, para resguardo da Feitoria delRey, a qual
o mesmo Senhor a deo depois a Duarte Coelho Pereim
que f'oy onde este desembarcon primeiro.. quando veyo
fundar a sua Capitania em Pernambuco, corno em seu
IlIgal' se disse.
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i36. Nesta ·mesma -occasiaõ despachou Pedro Lopc§
para o Reyno algumas Náos carregadas do Páo Brasil,
desta Feitoria.. e do que houve dos Francezes, e dei
xaudo-a com o resgu3rdo necessario, e as Fortalezas,
depois de alguns mezes, que nisto gastou, sahiu deste
porto, e foy correndo os mais até o Rio da Prata.. onde
teve naufragio, e Pedro de GOf's.. que com elles audou
por estas Costas, e dalli voltando para o Reyno, com as
boas noticias, que de tlldo déra a EI Rey.. e com as que
o mesmo Senhor houvéra de Christovaõ Jaques, se re
solveo a reparti-las por pessoas particulares para as
virem povoar, porque por si só o naõ podia. A Pedro
Lopes de Sousa, de quem bimos fallano.o fez tambem
mercê de cincoenta Jegoas para a fundaçaõ de huma
Capitania, as quaes elle naõ quiz juntas, mas separadas,
e assim tomou huma parte aqui em Tamaracá, e a outra
em S. Vicente, junto á de seu irmaõ Martim A(fonso
de Sousa.. como em seu lugar fica dito. Naõ achamos
o anilo certo da fundaçaõ desta, mas como naõ lia du
vida, que a VilJa de Iguaraçú foy a primeira Povoaçaõ
das partes de Pernambuco, e esta teve o sen princi
pio pelos fins do anno de 1530 por Duarte Coelho Pe
reira, deste anno por diante devemos assentar teve
principio a fuudaçaõ de Tamaracá. E nem o seu Dona
tario o podia fazer antes deste anno, porqne pelo de
1.525 ou 26 se achava em S. Vicente com o cuidado de
fondar a outra de Santo Amaro, em concurso do dito
seu irmaõ Martim Affonso de Sousa, que por este mes
mo tempo lidava tambem com a fundaçaõ da S1l3.

137. Comprehende esta de Tamaracá sete legoas de
Co~ta, pela terra firme, que cOllrespoDuem á llh:l, com
mnitas mais para o interiol' da mesma temi, entre a de
Pel'llambuco ao Sul, com a qual parte, 01.1 se divide pelo
Rio de Santa Cruz, ou Igllaraçú, e ao Norte a da Para
iba pelo Rio, que chamaõ Popoca adiante de Goyana,
onele hoje está a Vill<l, quatro legoas. Muitos annos
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logroll'o tilulo de Vil!a de nossa Sen1JOra tI;! Conceiç õ,
que depois se passou pura a J!ovoaçaü de Goyanil ás
margens do outro Rio chamado Capibaribe, muy pare
cido no abun aute tias correntes, c rel'lilidade das Uí
beiras ao do mesmo nome, c que rega como principal
de totios o terreno ue Perllambuco. Duas le:;oas dis
tante da Povoaçaõ, c Villa de GOY,lllll, ra-z a sl'la harra,
entre duas pontas, huma, que chamaõ das pedras, outra
dos coqueiros, pe'la qual podem entrar cmhareaçoetls
COllllllllas alé a VillZt. I1ella reside o CalJilaõ Múr, Ou
vidor, e mais Justiça, e 01 jcial's. pelo muyor concurso
do povo, que falta na ilha. Tem esta lres legoas de
distancia, de ponta a POlll:l, com barra enl cada "uma,
li do l1io de S. [)olllill~(lS cu 19uaraçú ao Sul di:! Hha,
c a da CaltHlma ao 1 orte. Corre em j)Ül'alleJo COIU a
terra firUle, dividida desta por !lUlU braço, que lallça u
Hio de S. Domingos quasi !lllma legoa adiallte da barril
de Taruuracá, c vay salJir na da GatuaullI. Tem de lar
gura IIUiU bom tiro de ca~1I1aõ, e nelfc elilraõ algumas
fiibeiras, sendo as de mais nome a do AI'O,ripe. Sendo
raza a terra firlllc, que lhe couresponde" hc a tia Ilha
levautad~l, e torneada de hum esteiro, que corre d-e
pouta a pon'ta, com lluma legoa mais 011 menos de
travessa, e nove, ou dez de circlrnferend", 011 por
Costa, regada de algumas correu tes, e po voada de
verde arvoredo. Ainda hoje ha uella tres EugeullOs úe
fazeI' açucar; sendo o seu lel'reBO dos mais ferteis,
neJle se colhem as uvas mais doces das que se produ
zem em outros lugares· e a sua Costa para o mar com
boas, e largas u ariuhas, ellJ que se fabrica Illuito, c
perfeito sal. Em tempo dos llulandezes, foy Tamaracá
muyeslimada delles, e alli conservaraõ grandes fei~

10rjas, c fazendas, e donde IIJes hiaõ os mel!lores re
gálos de fructas, c hortalices, c lhe c!lamilvaõ o Jardim
de Holanda. Assim esta como ti de Santo Amaro Cfi-

,lr.OA:rA~l, 1'UI.. I.



tr:lt'aõ por Sllcccssaü feminina no dominio, c casa dos
Pllnrquezcs de Cascaes.

138. Tamarncú, quer dizer, aso, que faz som, 011

estrondo na ponta, ou bico da Canoa, isto he na lingnil
dos Gentios. Porque Maracd, na sua lingua, signíOca
vaso que soa. Estes vill!Jaõ a ser !Juns certos instru
mentos de <lne llSêl.VélÕ, assim nas suas feslas, como em
tiS guerras, partic!llarmente em as navaes. Estes Ma
racás os faziaõ elles~ ou mayores, ou mais pequenos;
estes os t"aziuõ dos chamados Cllyalés, que saõ como
GOtaS, qlle produzem certas arvores, hUlls redondos,
outros espigauos, de casca fortc~ e dura; os mayores
saõ como abobaras syl\'estt1cs, e mnito mais amltados
a!guns; de hunla, e outr;] especie depois de seccos, e
partidos ao meyo, fazem pra los para comer nelles> li

que chamaõ cuyas, e algumas hl\T3das por fóra de va
rias cores~ c ao seu modo muy galantes; dos inteiros
fazcm vasilhas, li que cllamaõ cabaços, e:n que gnardnõ
os sens Illeis, agoas anlcutes, e tuais bcbidus. Oestes,
assim de hllma, como de ontra especie, depois de
seccos, e limpos por dentro das pevides, fazendo-lhes
militas orilicios pequenos, para melhor soarem, por
toda a redondeza, e lançando-lhe delltl'o varius se
mentes seccas-, de certas plantas, que as daõ como
grandes gl'aõs de muniçaõ, e atravessando de ponta a
ponta hum cabo de páo em que possaü pegar, e batendo
com 11les nas maõs-, vem a ser os seus instrumentos de
mais eslimaçaõ>·e apl'cço. Os peqllenos tocavaõ uns
suas festas, c dauças de alegria: os ma~iores lhes ser
viaõ para as I'unçoens de gllerra. E porque, Das que
faziaõ sobre a agoa nesta Ilha nas suas Canoas, co, lll
mavaü pôr na proa destas hum espigaõ de ferro, ou páo
\llllY forte para abalroar as outras~ ao qual cbamavaã
Tint~ no seu idioma, c neste pendllra\':Jõ alguns da
Ifuellcs scus Jia)'(lcâs, Ulayores. e qlle I'aziaõ mai~ cs-·
Ir ol!o, a esla CilllOll i1SSilll ürm,\(\a, cl1,\lllílri1Õ M({1'C1Câ



fim, e como OS nossos P()rIIJ~I!('7('S I1:1S ~1!crraS, qlle
com elles aqui th'praõ, lhe viraf) CIJiH:l:1r a eslas Cano;,)s
assim armadas Mm'acl.liln, fazellLlo-llie a pronuncia
Illais suave, ml!dando-Ihe o Tim, do cabo.. para o prin
cipio, com pouca corrupçaõ, fical'aõ chamando á ilha,
donde viaõ sahir aquellas Canoas com os seus Mara
calins.. Tama1'Clcá. Reparte esta Capitania com a de
Pernambuco pel Rio de Santa Cruz, ou Iguaraçú, e
com a da Paraiba pelo quc chamaõ da Popaca, Ires para
qnatro legoas adiante de Guayalla.

Da Capitania ela Paral/m.

i39. O nosso famoso IIistoriauor Joaõ dc Barros,
foy bum. dos que com menos sorte, que todos, tcve a
de lhe fazér tambcm o Rey D. Joaõ lU a mel'cê de
huma Capitania nas Costas do Brasil. Foy esta a da
Paraiba do Norte, nomc que lhe dá hum beiu Ilotavcl
Rio, a que tambem charnaõ de S. Domingos, taõ
abundante de agons, como prolongado em curso, mar
gens amenas de clllcnrlidas vargcs, que por mais de
qnatorze legoas de distancia da Ciclade para cima, c
cinco, e seis de huma por outra margem, desagoa nu
mar com barra de huma legoa <lc boca, em altura de
seis gráos.. e tres terços, com surgidouro capaz de
muitos, e grandes Navios. Deste.. que na Iingna dos na
turaes quer dizer: Brapo de 1Jla1'; porque Pará, bc
Rio.. e .lbcí Braço, alludindo á grandeza, e fórma de
braço, que tem ao comlJlunicar-se com as do mar, 10
mal! o nome todn a Capitania.. entre a de Tamaracá ao
Sul, e Rio Grande ao Norte. Pnra a [uudar mandou
Jonõ de BalTos, com hUl1la Esquadra de Navios, c outra
muita g(~ntr, a dOlls !ilhas seus, c por Capitaõ a Ayres



(:]',' Cmrha. No ;:mno de 1539 sa[,il'aõ do Reyrto, c im'
pellidos de ventos, c mares contrarios, fl)rnÜ llnufl'agnl'
liOS baixos da lIha de S. Luir., na boca do Rio ara
nhHõ, onde, sulva a gelHe, c perdidns as elllbarcaçoel S.
alli habitaraõ nnqneJla 11ha, por mais de dons annos,
cm <]lla.nto do Royno Ilnõ fúraõ . occorridos, para ollf!e
~e reliraraõ em ontras Náos, que lhes foraõ mandadas,
ficando, pelos !!;randes g.astos, que nesta cmpl'eza iJavia
feito Joaõ de Burros, impos 'ib'litado para a poder con
tinuaI'.

1úü. Naõ periliaõ os Fr<lncczcs estes lances, que lhes
offerecia a f(lJ'tnna, por maõs da alheia desgraça, e fun
dados em os vagares, Oll descuioos dos nossos, assim se
foraõ facilitando com a fl'equencia d9 cOlTll1lercio-, que
)lor este Rio da Pàraiba hílvia ja annas, como lias mais,.
11aviaõ introdllzido, e aqui com arantnjado lucro, pois
houve occasraõ, por este tempo, em que fnlraraõ nelle
viote Náos francezéls ao resgale com o Gentio, cres
f:endo com o cOlnl1lercio, e commullicaç'aõ destes, o or
gulho, e resistellcia daqlleJles, que allxilindos Imos dos
outros, em ba raça vaõ co III 0& seus assa Itos, c ~'xto rsoens
aos novos Povoadores de Tamaracá, l ....uara<:ü, e Per
l1ambuco, destruindo-lhes peJo interior <Ia terra as fa
zendas, e Engenhos, matando.lhes a gente, c esC"ravos,
(~ divertindo-lhes com estes. e outros estrngos similhnn.l
tes o nngmento daquellas Capitanias, e a dilata<:'<lõ das
snas PovÜ'n~oens. .E porque desla Imiaõ dos Prancezcs
(;om os Pul yglla rés th Pa rui ba, nasciaõ ('slrs no taveis
incomrnodos, e o meyo mais opportuno era lançar dai li
a J1llIlS, e subjngnr aos outros, fortalecer, e povoar
aqllella Ribeira: Assim o detcnninaraõ por ordem do
Cardeal llelll'iqlle,.ia en!aõ Rey coroado por falta do
s·allc!oso rlonarcba O. 'ebasliaõ, os Governadores de
llernambllco, mandando para isso de Olinda, ao Capitaõ·
.JoaÕ Tavares, no anno de 1578 para o de 79 com al
guma, gente, o ql1al no lugar, que c!JalllClõ Ilha da Cam-
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bon. rnlrr a Cid;Hle, e n barra~ lCVilll'lOll hum [orlill1,.
{!ue gU:lrnerco COm presidio, e naõ achamos que se se
guisse de. la cmprrza OU Iro efreito, até o allno de 1583
em que gov('rnando ja o l.cyno Pilippe 1, c sendo Ca
pilaõ da ParajlJa fructlloSO Barbosa posto pelo Car
deu! lley D. Henriqlle, antes de sua lIlorlc~ qne foya
31 de Janeiro de 1580, llaveu(10 pllrlit.lo para o Brasil
alguns di<ls antes, e na Parniba Ille <lconleceo o que
il'rlllO~ diz<'IIC!n. Oncbrndas com o Genlio as pazes a
pouco tempo, FruCluoso Barbosa se nclloll cm notaveis
;'1wrlos. f.)os de Pernambnco, e Tamar<lcá, a quem era
de muita ('onveniencia a nova fUlldaçaõ da Paraiba,
foraõ vOlllllt'lrínlllenle soccorridos; mas por certa de
sordem oe hum Capilnõ, sendo-lhes mortos pelos Gen
lias, e Francezes trinta e seis llo111ens~ desadndo com
elle os de Pernambuco, e Tamaracú, se retiraraõ para
as suas Cnpil<lnias, ficando com islo mny impossibili
ludo Frucllloso Barbosa para poder continnar com a da
J>araihn. Nesta constp.rtHlçnõ l'ecol'l'eo á Bahia ao Go
vernador do Estndo Manoel Telles Barreto, qfle havia
POflCOS mezes era alli chegndo, neste anno de 1583.
Qniz o Govprnador ir cm pe soa, lIlas nem os seus
Illllitos nnnns, nCI\1 os graves negocias do Estado llw
quizeraõ p<'l'millir. e él. sim I'csolveo. que o General
Casll'lha,iO Di0lr0 de "Flores Baldês, qne á Bahia Ilavia
chrg-ado neste tcmpo com humn Esquadra de s<'is I úos
re's!n da Armada, cam a qual fora mandado pelo Hry
de }J('~panha ,lO Estreito de Mag-alhaells, com duas
Naos das suas, e Diogo Vaz da Veiga com onlras duns
(lo Berna, em que tinlw conduzido para a Bahia o scn
Go\'ernildol', fossem estes dons Capilaen ('m SOCCOITO
daquelle. moradores. Com e tes se embarcou tambcm
o Ouvidor Geral Martim AtroBSO, c o Pro\'cdor M<Jrlim
(arvalho~ para que cm Pernambuco dessem ordem á
emprcza, e fazer mais gente, e mantimentos. Aos de
Pernambuco, c Tamaracá ordenou o General Diogo de
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Florc5 fossem por H{rra, e <'llc com a Armada, doo
fuodo fóra <111 barra da .Parai!>a.. entrando só pclo Rio
com huma fragala sun, outra Náo de Diogo Vaz da
Veiga .. em a qual se meUeo o General .. e com lodos os
bateis dos Navios nos quaes desembarcou a genle de
guerra. Aqui dentro do Rio anclJoruvaõ qnatro Náos
Frallcezas, de negocio, ás qones os sens mesmos pu
zeraõ logo fogo, e se acolllcrliõ á terra, a unir-se com o
Gentio, que concorrendo ás prayas.. e moslranrlo querer
fazer frente, e resislencia no desembarqne dos nossos..
que eSlimando em pouco aqllella llJUILidtlõ.. mais COll

fusa, que ordenada, elles se reliravaõ t~mel'osos, c
esles sallarao em lerra desembaraçados, e ao mesmo
tempo, que alli chegavaõ l.am!>em as tropas de Pernam
buco.. que marchavaõ por terrn ficando assim por agora
desassombrados aquelles moradores dos sustõs, e pe
rigos em que viviaõ, e dos males, que experimenwvaõ
com a má conresponlfencía de taes visinhos. Aqui
mandou o General levantar hum Forte de terra, e faxiua,
e deixando-o guarnecido de al'tillleria .. e Illuniçoens, c
a Francisco Castrejaõ por seu COfumanclanle, com 150
soldados, se voltou para a Bahill, e os mais para as suas
Povoaçoens de Tamaracá, e Pernambuco.

141. Hllm dos mais fortes, e naõ imaginados estra
tagemas de guerra, que engcnh:\ a desgrac:a de Iluns
para soccorro de outros inimigos, e sem prevençaõ, 011

traça particular de algum, he a desuniaõ dos Cabos,
ou a sua ambiciosa politica, em pontos dejurisdicçaõ, e
mando. Qnant()s emprezas.. que de ontra sorle poderiaõ
ser mllY gloriosas .. se viraõ fenmellle malogradas, por
esta desordem dos que se mand()vaõ. E sem repelirmos
casos mayores.. de que eslllô cheias as Historias, nesle
pequeno, que himos a relatar, o vemos pralicado com
no lavei atrazamento desla Conquista. Estava FructllosO
Barbosa por Capitaõ, e Governador da nova conquista
da Paralba, posto pelo ncy ~ .Geou pelo rrener:.d Diogo
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de Flores por Cõmauuante da sua forlaleza Francisco
Castrejaõ, e sem querer este reconfJecer a superioridade
daql1elle, arrogava para si tol1o o dominio, e com tanto
empenllo, e ob'.itinaçaõ nesta contenda, que.. por evitaL'
mayores desordens.. houve por bem .. ou l1Ienor mal,
retirar-se para Pernambuco Fructlloso Barbosa, daudo
parle ao Hey do motivo porque o fazia, e com a sua
nusencia occasiélõ ao Gentio, a que, aproveitando-se do
tempo.. viesse sobre a Portaltza em numeroso concurso,
e pondo-lhe hnll1 apertatlaclo cerco de tal sorte eslrei
taraõ ao Castrejaõ, que cançado ue a defender, com
morte de muita gente a desarnparol1 .. retirando-se por
terra para Tamarncá; e neste caminho, de vinte e cinco
lhe matou o Gentio algumas pessoas, que o seguiaõ,
especialmentc lIIulheres, meninos, e outra de igual
fraql1eza, fJl1e clle só cnidou em segurar a sua.

162. Com a retirada, ou rll~it1a deste Castl'ejaõ, vol
tou para a Par<llb:l Frnctnoso Barbosa, levando de Pcr
namb14co, c Tamaracá hum bom troço de gente, com a
qual recuperou a Fortalezn, affugeutoll o inimigo.. e roy
resti til ido á posse, e go verno daq uella ccnquista, reti
rando-se os de Pernambuco, e Tamaracá, e cuidando
elle na sua conscrvaçaõ, e augmento. O que para isso
mais conduzia, cra a paz, e amizade com o Gentio; e a
Providencia Superior, que nnõ faHa a seu tempo, mos
trou agora hum meyo muy eillcaz, e tanto, que este só
bastou para se conseguir hllllla, e outra cousa. Dos To
b[lyarás, que, como notamos na sua Estancia, se live
l'aô sempre pelos primeiros Povoadores destas Costas
maritimas do nra~i1, aiuda qlle os tempos, e gnerras
continuadas com as açoens do inlerio' da terra, que
foraõ sobrevindo, os fizeraõ diviflir.. e espalhar por todas
cllas; contra alguns que habitava.ü para a Paraiba se
se leva ntaraõ os PntyguaI'és, e lhes moviaõ agora
RrniH!e gucrra: C como estes craõ sem compnraçaõ em
IIlnyor nUlllcro, ainria qll(' Ilaõ t(lÕ valentes, e esrorçados
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como os Tobayarás, .roruõ obrigados esles fi busca'!' os
J!Orluguezes, orrerecendo-lhes paz, e amiz.ade... e pedir
I·hes ajuda contra os Pulyguarés, tiellS declarados
inimigos, como ja o haviaõ feilo os maiti Tobayarás (1<.1
Bahia, c Pernambuco. Era muyoral desles da Paraíba
hum ll1uy valente, e animoso ImIio, chamado na Slla

liugo:! Pyralyúâ, que quer dizer: o Braço de Peixe.
til3. Achava-se Iles'tu occasiaõ na Paraíba o Ouvidor

Geral l\Iarlim Leilaõ, que vindo da Ballia a Pernalll~

buco, como se disse, cou! o Gener3\ Diogo de Flores,
ficara naqnella Capitan'la a negocios do I1stado, e agora
viera á Puraiba pOl' ordem do Rey Filippe, ou Cardeal
Alberto, que paI' clle govel'llavu () fl.eyno de Portugal
ja neste anilo de 1585, a [.uer levantar alli flurna 1"01'

t-aleza, urmazens, oilicinas, e oulrus casas ncccssarias
para a arrecadaçaõ dos eITcitos da lerra, e pertenças
«elRey, e sua Reul Fazenda. E sllpposlO diga hum Es
critor moderno, f'.lHando desle l\]inistro, qne viera a
làl diiigelJcia no anno de 158'1 * porqne neste mesmo
anno, uccrescenta elle, se fuudara certamenle a Cidade
úa Pu raiba. hE' lam bem certulllenle equi vOI;açaD.
Porque, se falia (h pritlJeira fundaçuõ lJa Paralba pOl'

Joaõ Tavares, como he sem duviua que f,lla, sendo
esta no dito anno de 1579, nem e:;ta foy fundaçaõ de
Cidade, mas só de Povoaçaõ, nem a ella podia assistir'
o tal Ministro. Porqne a Paruiba foy erecta em Cidade
pelo Rey Filippe I em Portugal, e pOI' isso chamada
Filippéa em obsequio deste Monarclla, o qual naõ eulrol\
neste Rcyoo senaõ pelo Illez de O zembro de 1.58'l. c
no de 1583 * * quando alli roy o General Diogo de
Flores ja pelos fins deste anno, Oll principio do oulro,
ainda a Puruiba naõ era levantada em Cidtlt!e, e nem
o podia ser senaõ neste ele 158ú ou 85, e a esta funçaõ

• Sunluar. Marian. tom.!J til. 33 p. 332.

• • POrlul;. reslaur. r. lo IiI'. L p.32.
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1Je qne foy lú desde Pernambuco, aonde se achava, o
Ouvidor Geral Martim Leitaõ. M:elhor se convence
esta equivocaçaõ do referido Author, com o mesmo,
que clle escreve deste Ministro. Porque affirma que
fora elle á Paraiba no anno de 1581, e que alli
assistira at~ o de '1586 em que se retirara para Pcr
113.lIlbuco; o que naõ pode ser, pois he certo.. pelo que
fica dito, que no de 1583 estava elle na Batria, de
donde sabio para Pernambuco, com o General Diogo
de flores; e lslando elle ce 'tamente na Bahia em
1583.. Ilaõ podia estar na Para'iba ja desde 1.581. até
158u como conclue o lllesmo Author. E que fosse
cerlalueote a erecça- da Paraiba em Cidade neste anilo
oe 158lJ. para 85, se comprova melhor com o qne acha
mos escrito da fundaçaõ do nosso Convento Ilaquella
Cid'lde; porque sendo esta 00 anno de 1589, se diz ex
pressamente que foraõ os nossos fundar Convento na
Cidade Filippéa, novamente erecta.. e assim chamada
em obsequio do MonarciJa Filippe, que a ennobrecera
com o titulo de Cidade,

1ltlJ.. Outra eqllivocaçaõ nos pareceo preciso tirarmos
Lambem aos curiosos Leytores, sobre o que escrevem
todos acerca da fundaçaõ desta Paraíba, e vem a ser..
afirmarem sem discrepancia, que fora Fructuoso Bar
bosa o seu primeiro Povoador, e mandado para isso
pelo Cardeal Rey D. TIenrique. Do que deixamos es
crito se póde ver claramente esta equivoc~lçaõ; porque
o primeiro, que á Paraíba foy dar-lhe principio, e si
tuar llella Presidio, e Fortaleza.. dissemos .la fora Joaõ
Tavares, e o tiramos de buma memorÍ1 do Convento da
Paruiba, onde diz, fallando de Fruct.uoso Barbosa: * Pa
?'eceo bem ao Capitaõ Frucluoso Barbosa~ passar Itwn .
forte, que eSlava na Ilha da Camboa do tempo de Joaã
Tavares, Capilaã que {ora da Paraíba: E este sem du-

• Livl'. Antep. Cnp, XlV. HeI. ~, II, (i. pag,
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vida foy mandado pelo Cardeal Rey D. Henrique,
desde o mez de Agosto de 1.578 até Dezembro de 1570,
que foy todo o tempo do seu reynado ; porque IlO de
1580 pelos fins de Janeil'o, c antes da morte deste
Principe, que fo)' a trilltu e hum do tlilO mez, e anno,
pa'rtio fruclllosO Barbosa para succeder a,Joaõ Tavares,
mandado pelo mesmo Cardeal. E assim oaõ roy
rructuoso Barl>osa o primeiro Conquist:ldor, e Fun
dador da Paraiba em lJuanto Povoaçaõ, ou Colonia,
r>orquc esta se deve a Joa- Ta\'ares; mas he sem du
vida, que roy elle o sel! Fundador, em CJuanto Cidade, c
naõ por ordem do Cal' leal D. lleorique, que ja a este
tcmlJo cra fallecido, mas sim pelo Cardeal Alberto,
Vic.e·Rey, que era quem no auno de 158lJ. governava o
Berno por seu Tio Filippe I eUI .Portugal, e por isso
chamada, como Se disse., Cidade FiLippéa, esta da Pu
raiba, e assim se deve nssenlar por certo, quc no go
verno do Cardeal O. Hcnrique roy nomeado Fructuoso
Barbosa para a Paraiba~ e !lO do Cardeal Alberto feita
Cidade.

lLL5. C1]e~aelo pois, como hialllOS dizendo, oeste
anno de 1583- á Paraiha o OUI'idor Geral Martim
Leitaõ, se lratarnô as pazes COlll o Gel1lio Tooayarás,
e o seu Principal o Bra(;o ele Peixe: para ajuste destas
DDmeou o Ouvidor ao Cnpüaõ Joaü Tavares, como mais
praclieo, e mui conhecido desta gente, c Ee concluÍl'aü
a qi:'Hro de Agosto, Vespera da Senhora das Neves, cá
sua llOnrü, e memoria, se dedicOll a Jgn'ja Matriz, que
na Povcaçaõ, C llova Cidade se erigio, ficando os desta
Aldê.. do Braço de Peire llaõ só cm paz com os nossos,
e á o!JeL1iencia do ncy, lllas tambem admillicios ao
gremio da Igrl'ja, e elllreglles á donlrina dos Padres
.Jesuítas, sendo a primeira AldêLl do Gentio, qne re
cebeo a Fé nesta Caritani:.l. Nesle llle~lllO tempo. cm
qll:.lnlO se trabalhava nas obras do Forte, casa do t\ 11110

x:lrirl', C arlllazel~S, CJIIC ln'du ('sla\'íl a cargo rle
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(Iue a ellas npp!icav:l graude cuidado; O Ouvidor Gcral,
que.. álêm de Lelrado, era Capilaõ, tnr IUndo oitenta e
cinco homens braucos, e cento c oitenta lndias
Tobayal'á~, ja amigos III SSOS, e confeoerados, se parlia,
contra a opini:lõ de (ltlitos, <:1 fazer algumas sorlidilS aos
Genlios Pulygnarés lJara a p1rle do l orte da Paraiba
alé á Bahia da Traiçaõ> onde havia noticia linhaã os
Prnlll;ezes hUOla Fortalcza, com suas Feitorias, e vinhaõ
li ellas ao rcsgate com o Gentio as suas Náos. Com este
exercito.. mais avultarlo ele confiançél, do que ele disci
plina, sahio da Pat\llba Martim Leilaõ, e se foy arran
char a noite do I1rimeiro c\ia ao lugar de Tiberi Ires le
~oas da Cidade. DaqlJi foraõ jantar ao outro dia á agoa,
que chamaõ de Jorge Camello, e ao pôr do Sol ao Hio
Mamauguape, caminho de oito legoas. !!:ra o seu di'
cllrso dar sobre humas Aldêas, que mOflH-aõ da outra
parle do Rio .. antes, que a cll<ls chegasse a noticia da
sun marcha; e á meya noite P:l'ts:lraõ o !lio por se
aproveitarem da maré, que só a havia enlêlõ áqucllas
floras, e isto sem tomarem rcfeiçaã alguma a noite..ante
cedente, porque o provimento todo com que sahirélõ
para aqueiJa enlpreza, ao segundo dia ao jantar se havia
concluido. Desta falta se c1eo pane a Marlim Leitaõ. c
a Slla resp< sla Oluy alcgre, c confiada foy: Que impor
tava pouco.. porql!C a rel'ciçaõ a iriaõ tomar á: Aldeas
dos Gentios, porque eraõ vi\'enles. c haviaã ter nellas,
que comcssem. Passado -o Dia, COlltinnnraõ a marcha
até as dez horas do dia> em que de repente se acharaõ
encontrados de lInma gralJde turma de Gentios Puty
guarés.. aos quaes avistando Marlim Leitaõ, clalnou aos
seus dizendo: A etles soLdados, fJlteja temos o que fJil8

"íamos, e elles com él sua costumada alguzarra de bater
de pés .. c arcos se foraõ retirando.. e os nossos em sen
seguimenlo.. recebendo primeiro huma sah:a de muitas
[fechas, que naõ olrllnd~)J'aõ a soldado algum; porque
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os Arcabuzeiros, que hiaõ diante.. disparadas algnmas
armas, coberLos com riS snas rodélas.. se desviaraõ da
qllella primeira carga de settas, e elles postos em fugida
se espalharaõ pelos matos, c só alguns sessenta com
animosa resoluçaõ foraõ fazendo rosto aos nossos, di
ante dos quaes hia o Ouvidor Geral, com alguns mais.
de ca valto, e quinze Arcabuzeiros, que os foraõ seguindo
até huma grande cerca, (que saõ as soas Fortalezas) na
qual entrando todos.. e os nossos com elles, se foraõ
escapando pela ooU'a parte .. por numas ribanceiras
altas, e brf'jos alagadiços .. que lhes guardavaõ as Costas,
c assim se salvaraõ todos, menos alguns.. que ficaraõ
mortos no primeiro encontro. Aqui descançaraõ os
nossos o resto daquelle dia, e noite, e a mayor parte do
outro seguinte, que se gastou em tomar refeiçaõ, do
que na Aldêa se achou, e em celebrar aqueIJa victoria
Ioda devida, de!)ois de Deos, á Senbora das Neves, a
quem levavaõ por Padroeira, e Guiu ; e ao varonil es
forço do seu Capilaõ, que de seus soldados sabia armal'
grandes exercitas,

166. Deste lugar despachou de mllohaã Martim
Leitaõ a Duarte Gomes.. com cioco mais de cavalJo, c
alg1lUs de pé, a irem tomar noticia da Bahia da Traiçaõ,
que ficava em distancia de qnatro legoas. Neste ca
minho encontraraõ a tres Iudios Plltyguarés, dos quaes
co!lJeraõ dons, e lhes escapou o outro; e Ouarte
Gomes.. ordenando aos seus se escondessem, parlio a
toda a pressa a dar esta noticia a MUflim Leitaõ, que
na mesma hora .. em que a recebeo.. que seriaõ ja pelas
1l'CS da tarde, se pôs em marcha com a sna gente, di
zendo-Iucs que fossem acudir aos seus companheiros,
ali morrer com elJes: e havl;)ndo caminhado boa parte
da noite, clJegaraõ ao Rio, que chamaõ Doce, e vay
dalli entrar na Enseada da Babia da Traiçaõ, taõ can
çados do caminho, e tla noite, qne estando á margem
donde podiaõ passar a váo, o fornõ atravessar muito
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;)1)1l1:\0, huns a nado, e outros pe~aclos aos cavallos~

CO/ll muito perigo. e risco de vida. Aqui descançaraô
hum pouco, feito rogo, ti qlle en'i:llgarnõ as ann:lS, e as
roupas, e sendo duas horas ante rnanhaà continuaraõ a
marcha pelll praya, que se seguia até a Fortaleza d.os
Francezes, qlle ja a"izados pelo lndio, que escapara aos
uosso~, no dia antes~ a tinhaõ desamparado, e reco
lhidos á sua Náo, para a qual haviaõ tambem aC'lITetado
toda a arlilheria, que estava em terra. M:Hchavaõ os
nossos indo diante i\lartim teitaõ, Duarte Gomes, e
Antonio J_opes de Oliveira, com tres escravos da terra
para os guiar. Assim foraõ continuando, apartados o~

de cavallo com alguns Arcabuzeiros, para darem pela
pane do Norte, e os mais, com o nosso Gentio.. pela do
Sul, e nesta fórma accommetlido o forte ao romper do
dia, mortos viute lndios, e tomado vivo o seu Mayoral,
lançando-se os mais a nado~ porque para a terra naõ
podiaõ escapar, por estarem por eHa cercados dos
nossos, ti salvarem-se em o Navio "Francez, que co
meçou com a IU7 do dia a varejar li praya com a sua al'
tilheria, sem que nos fizesse damno; porque os nossos,
como naõ havia no forte cousa alguma, passaraõ logo
para a Aldêa do Gentio, qne alJi ficava contigua, e es
tava despejada da gente, mas abnndante de farinhas, e
outros mautimentos, e fl'uctns, que tl100 servia aos
soldados de refeiçaõ, c refresco. Tres dias se deli
veraõ neste lugar. e nelles se nl'raZOll de lodo a Forla
leza, e Feitoria dos Francezes, urrancaraõ ns Roças~ e
outras muitas Javouras~ que pDr alli havia. Tambem
se mandaraõ lançaI' ao mal' tres officiuas, que eraõ dos
Francezes, e em que fabricavaõ as ferramentas, para o
uso, e serviço do Gentio, e se lIcharaõ nellas sessenla
caltl.eiroens entre grandes, e pequenos, algum fato, e
outra muita ferramenta, de que tudo se aproveitou o
nosso gentio. Ao outro oia mandou Martim Leitaõ vinte
e quatro Arcabuzeiros I1n bnixa da mnré da madrugada
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subir aos Arrecilfes, e daI' hultla sill'rlnda de cargas aos
da Não, ([U, Sll!JpOSto lhes naõ [(:z damno algum. te
mendo talvez qu~ pcdcl"iaõ vir da Paraiba algul)s Navios
de SOCLOlTO, levaotaraõ fel"!;O, c se [oraõ, bombarde
ando pdra os nossos, que DlllY satisfeitos flcavaõ oe os
ver ir, pois os deix:avaõ sem susto, e ao Gentio alliado
sem a muita confiança, q:le raziaõ nelles. Daqui se vol
taraõ os nossos para H Paraiba. gastundo nestas em
prezas, sobre dim ~ltI[osas arriscarias, menos de oito
dias, e sem per(bi de hum só homem, o quc tudo se
ac.abou de uttriblIir ao favor, e patrocinio da singular
Protectora, que haviaõ escolhido, a Senbora das Neves.

'lf!-7. Com a talai exp:llsaõ dos Francezes destes porlos
da Paraiba, e Bahia da Tr<Jiçaõ, com as pazes dos To
bayarás, qlle ficavaõ mais visillhos á Cidade, e á imí
taçaô destes, as qlle foraõ fazendo lambem alguns Pu
lyguarés dos lIlais chegados, qne se fOl'aõ domesticando
com as Missoens, e d011trina cios nossos Religiosos, que
IJOS seguintes allnos cllegaraõ á Pal'atba, se acharaü os
seus moradores mafs {fuietos, foraõ crescendo as po
"oa(:oens, rabricas, e Engenhos, em qne se fez o mais
fino, e mais apurado açncar, e tocla a Capitania a IInm
])r()spero angmelllo, concorrendo para este rnanrlar o
Rey al~llns HnllOS depois povoar a Capitania do ruo
Gr;lllde, e extinguir della aos Francezcs, fomento fatal
ptlra a I'ebelliaõ do Genlio. que daquelias parles infes
tavaõ ain da estas da Paraiba, discorrendo por llIuita parle
do seu continente. Este roy lodo o principio, e pal'licu
lares sllccessos da fUlIdaçaõ desta CapitanIa. e Ciclade
da Paraiba lIO governo de Joaõ Tavares, e Fructuoso
Btlrbosa no espaço de dez anllOS com ponca diff rença
desele o de 1581 até o de 1589 qlle alli C\H'garão a fun
dar Convento os Heligiosos iYlenore~. O que mais se foy
seguindo deste anilo por diante ii té o de 1600 se poderá
ver nos re!nlorios r. c ] r. elo Livro i\nle-primeil'o
desta Cllronic:1. Hepal'tc li C:1pilillll da l'ar;)llla com a
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de IlamaraClÍ, pelo Rio, qne cuamaõ da POPOCll, duas
lcgoas aDles ele cbcga r á Povoaçaõ de GOllyana.

Da Capitania do Rio Grande.

1á.S. Milito embaraçava os allgmentos, e progressos
da Capilaola e nova Cidade da Paraiba, a multidaõ
de Gentios Plílyguarés, que habitavaã para as parles
do Rio Grande do Norte, que dalli sahiaõ a correr,
e infeslar o terreno da sua Capitania, como lambem os
Francezes as Costas daquellas partes. até o Cabo de
Sanlo Agostinho, á preza das nossas embarcações, com
t<lÕ pouca llllltlllUidade, como Cassarias, e Hereges,
que alguu POl'luguezes, que colhiaõ, os hiaõ veuder. e
reS~alal' com o Gentio. para qne esses o comessem,
COUlO coslumavaÕ. Tlldo se representou ao Catbolico
Filippc, e para atalhar taã graodes uamoos, e iLlsoleu
cias, ordenou o Rey cm Pernambnco, a Manoel Mas
r.arenllas Homem, Governador daquelll Capilania, e a
Fclicia!lo Coelho da Puraiba, encllrreganrlo-lhes fos
seUl ao l1io Gr,l! de, e ali i lev:llllusseru LJulIIa Fortaleza,
e Povoaçaõ, c ao C:lpitaõ General, e Governador do
ESlado D. Francisco de Sousa mandou désse provi
soens para todo o neccssario, á custa de sua Real Fa
zenda. El.l Pernamhuco se preparon a Armada para
esla emprcza, e conslava de seis Náos, e cinco Cara
vcllas. E'la ordenaraã fosse á Paraíba, esperar alli
peh genle d(~ PCl'llalllbllCO, que havia marchar por
terra alé áqucllc pol'lo, com O seu Capilaõ Mór, tres
companhias de pé, c hllll1a de cavallos; mas chegando
lá a Arrnalla, o uaõ pode fazer esta gente loJa, porque
cnfcrmaruà os mais flelles de bexigas na jornaJa, e só
c11qYlI'ê1Õ :llgul1s pouco::; COIl! o Capital> .Jerouil1lO de
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Albuquerque, c se embarcaraõ na Paraíba. Nesta Ar
mada foraõ tambem o P. Gaspar de S. Perez Jesnita,
e seu companheiro o P. f. de Lemos, e o P. fI'. Ber
nardino das Neves, Heligioso Menor da Custodia do
Brasil, este por ~er muy versado na língua do Gentio,
grande Prégaclor, Missionario zeloso.. e muy estimado
desta gente, e o P. Gaspar, como Engenheiro para
dispor a fabrica da Fortaleza, que se havia levuutar.
Sahiraõda Paralba, e no porto dos Busios dez legoas antes
de chegar ao do Uio Graude, deraõ vista de sele Náos
Frallcezas, que alli allchoravaõ ao resgate com o Gen
tio, as quaes, vistas as nossas, cortaraõ as 'lllJarras, e
se puzeraõ em fugida, sem as poderem seguir, por ser
.la tarde quaudo· as avistaraõ. Neste mesmo dia, que
foya 17 de Dezembro de '1597 deraõ fundo fóra ela barra
do Rio Grande, e de maulJaã no outro mandou Manoel
Mascarenhas por duas Caravellas descobrir a sua en
trada, e de tarde, guiados.por Pilotos pruticos, deraõ
fundo nella. Aqui desembarcaraõ ao outro dia, e logo
se deo principio a hum Forte de madeira, com trin
cheiras de páos Mangues, em quanto se cuidava em
melhor lugar para elle.. e para se defenuerem do Gentio,
que naõ tardou em os vir buscar, dando sohre os nosos
hurna madrugada infinita multidaõ delles, acompanha
dos de ciucoenta Francezes, que llaviaõ ficado das suas
Naos em o porto dos Buzios. Alguns nos deixaraõ feridos
neste assalto, e em antros varias, que foraõ continu
ando, e de que em todos sabiraõ sem pre bem castigado~.

E porque naô entendessem aquelles barbaras, qoe os
nossos estavaã alli como cercndes, para serem só aCCOIJ)
mettidos~ fizeraõ ta muem a slla sonida. SalJiraõ a19 llns
acompanhados dos Tobayarás da Paraíba, e dando sobre
a Aidêa, ao cerca m<lis visinl:l<l, foraô taã bem succe
elidas, que rnataraõ quatrocentos, e prisionaraõ oitenta.
Destes souberaõ, estavaõ em outras seis cercas mais
distalll~}s IJllma grande Illllltidaô delles, c lambcllI
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filUitos Francc7.es, preparado", para vircm dar sobre os
nossos repentinamente, como fizeraõ; mas sempre nos
defendemos, nesta, e em outras repetidas vezes, mllY
valorosamente, e sem deix.ar de contiuuar ua obra da
fortaleza, em que trabalhavaõ todos.. assim brancos,
como lndios, que nos aeom pa nha VélÕ, a té a concl tl irem
de todo. Della tomou posse, e homenagem JerolJymo
de Albuquerque, e Manoel MarcarenlJas se l'ecollJeo ()
P ruambllco, deixando o Pn:sidio com a guarniçaõ que
pareeeo necessaria. e tambem fical'aõ com o Capilaõ o
P. Gaspa;: de S. Perez, e o nosso FI'. Bernardino das
Neves.

iú9. Dous auuos se hiaõ completando nesta empreza,
e a Capitania com pouco all~Ulellto; porque, ainda que
os da Fortaleza, c Presidio viviaõ seguros, como o Gen
tio era muito.. e cOlltinuava com as suas hostilidades,
naõ se alargavaõ a cullivar, e dilatar-se fora dns abas
da Fortaleza. r e tes termos tomou conselho o Capittlõ
JerolJymo de Albuquerque, com os PP. FI'. Bernar
dino, e Gaspar de S. Perez, e quiz Dcos lhes occor
resse hum meyo muy faeil, e cllicaz. Estava prezo
no forte bum indio, chamado Ilha Grande, e tido
tambem entre os seus por grande feiticeiro, o qual ha
viaõ cativado em hum dos ja referidos assaltos. Ell
tregaraõ estc ao P. Fr. Bernardino, como bom lingua
desta gente, para o persuadir a que ros e trat.ar com os
seus paz, e amizade da pa rte dos nossos. e que para isso
lhe davaõ a elle liberdade, e soltura ..;ceeitoll o par
tido de boa vontade, e depois de bem instruido na em
baixada, e pratica que bavia fazer aos seus, o deixaraõ
ir. Chegou ú primcira cerca, e os seos o receberaõ muy
alegres, e muito mais, quauuo souberaõ o negocio a que
tia. Daquella o l'emetlel'aõ ás mais, as~;im da Ribeira
do mar, calDo ás da Serra visinba, onde assistiaõ dons
mayoraes, e dos priucipaes de todos elles, chamado hum
o Pão Secco, e outro o Sorobabé. A estes, e a todos os
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mais soube o Inuio Embaixador Iiha Gra'llde compõe
hum laõ bom, e emcaz arrozoado, pOl' parte dos Porlll
guezes, que os obrigou ti 3cceitarcm as pazes, e virem
c?m clle todos os Principacs, e outros IlHlitos, para o
<1Juste dellas. com Jeronymo de Albnql1erque ao Fone,
sendo o P, FI'. Bernardino o Interprete, c promettell
do-ll1e da parte tios 110:505 hnma pnz, c amisnde firme,
como a tinll<.lô feito, e conservado com o Braço de
Peixe, Principal~düs 'robayarás tia Paraiba, e ainda COIll

llluitos dos Putyguarés da mesma Capitalllu, e seus pa
rentes. Assim se ajll~taraõ estas lambem com milita
soJemnidade, de restas, e alegrias de hnma, c oulra
parte, e assistencia do OUVil!OI' Geral, com todos os
mais Cabos do Forte, e ilIayoracs (lo Gentio, e do P. FI'.
Bernnrdino, como seu interprete, c linglla, c de quem
elks ja tinl1aõ noticia, e fuzi:lõ estimaçaõ, Foy isto no
anilo de 1599, c logo se deo principio á Povoaç!'lõ,
meya legoa distante da Fortaleza, por haver alli lugar
para isso mais opportllllo, a Clllal foy tambem logo le
vaotada com a hunra de Cidade, a que deraõ o litulo
do Natal; porqllc pela festa do Nascimento do SelllJol'
daquellc mesmo anno foy aSila erecçaõ, com Paro
chia, e Igreja Matriz dedicada á Maria SanLissima, de
baixo do gozoso MysLerio da l)reseIlLaçaõ. E supposlo
foyesta Ca[)itania lcvantada por ordem Real, be COIU

tudo titnlo de COlld,)(10 da Casa de Lopo Furtado de
Menr!ouça, primeiro Conde do ruo Grnnde.

150. Este he o principio da Cidade do NaLal, Capi
tania do Hio Grandc do Norte, que em cinco grúos
deste para o Sul entra \la mar, entre a Cnpitania da
Paraiba para n mesma parte do Sul, e a do Ceará ao
Norte. E aqui devem notar os que lerem que este Rio
Grande, em que está funàada esta Capitania, e a sua
Cidade do Natal, Ilaõ he o Rio Grande, chauwdo dos
Tliilllyas, * como escre,'e o Author da AlI erica Por-

• noch. Americ. Plf\IIl? liv. 2. 11.151. pOll- 96,
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tugucza; porque este dos Tapuyas, que lalllbun c1Jatu~õ

Rio Grande, corre eutre o Ceará, c MaranlJaõ,
e desagoa no mar em altura de dOlls para tres gráos,
dentro da Babia do Anilo bom, e deste he que se
conta nos Escritores, militas cousas llolaveis, qne dizem
vio navegando por elle abaixo hum riicolao de Resenrle,
"indo parar ás suas Uli1rgells por terra desde o Mal'a~

Jlllaõ, onde se havia perdido com outros em hum Navio
nos baixos dn :ma hurrn. Por oito 011 nore bocas, diz
o P. Vieira na slIa Voz Hisl{)l'ica*, sahe este Rio ao mar
(uo qual elle chama ParagnaçCJ, pelo nome do Gentio)
entre o Maranhaõ, e () Ceará as quaes bocas todas diz o
lllesmo Parire qne via, e passou. E assim se \'ê foy
equivocaçaõ conhecida do referido Aulhor dizer que o
Rio Grand<>, em que está fundada a Cid::lCle do Natal,
cra o dos Tapuyas, chamando-se este dos Tapuyas,
pela UlllHitlaõ destas Naçoens, que habitaV:1 as suas
margens, e senuo Putyguarés os Jndios, que del11ora
vaõ pelas do Rio Grande do alai; correndo este entre
a Capitania da Paraiba, e a do Ceará, e aquelle entre a
do Ceará.. e Maranhaõ,. e fin:l1mente o Rio Grande dos
Tapuyas em altura de pOllCO mais de dons gráos, e ('ln

cinco o Rio Grande do Natal.

J)a Ca]Jitall~a do Coorá.

t51. Muito pouco ha que dizer desta Capitania. e
sellS principias; porque como o seu terreno !le o mais
aspero, e menos ferlil de toda a C(}Sta do Brasil, e só
abundante de Páo Violete, e Salinas, e as suas prayas
do ambar.. como isto eraõ drogas de mllY pouca véilia
para o Gentio, qne só buscava as terras frescas, c fer-

, Vieir. ib. p. 103.
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~eis.. cortadas ue Ribeirlls.. abundautes de caças, c pei
xes, e outros sirnilbantes generos para o seu sustento,
naõ ernõ estlls Costas as mais frequentadas por eJles, ain
da que algumas Naçoens de Tapuyas as habitavaõ, por
que como eraõ muitos, toda a terra lhes era pouca; e
por esta causa tambem os rrancezes llaõ aportavaõ por
ellas.. por naõ baver generos para os sens resgates, e
DeOl portos de mar capazes.. e só eraõ passeadas de
passagem de algun Piratas. Para evitar estes mandou
o Pacifico Rey D. Pedro II levantar alli huma Forta
leza, e della em distancia de cinco legons pela terra
dentro se fundou a Villa por ordem do mesmo Senhor,
com o tillllo de S. José de nibamar, que só logra o pri
vilegio de Cidade, e a sua Igreja Matriz consngrada ao
proprio Santo. Naõ assigllamos ao certo o anno desta
fundaçaõ, mas como este Principe entrou a rcyoar do
nono de 1.668 por diante, por este tempo seria com
pouca dilferença. Tem a sua 5Ítllaçaõ em altura de dous
gráos e meyo, entre a do Rio Grande ao Sul .. e do Ma
l'anhaõ ao Norte, e distante de Peroambuco duzentas
legoas. Na ponta, que cliamaõ Mocoripe buma legoa
adiante para o Norte~ tem seu assento a Fortaleza .. de
fronte da qual daô fuodo as Sllmacas, que saõ só as em
barcnçoens mayores.. que alli podem chegar na sua Costa.
Ja antes que no Ceará mandasse o sobredito Senhor D.
Pedro II levantar Villa, e Fortaleza, havia no lugar
Presidio, e Cabos desde o anDO de 1.623 em que gover
nando o Reyno o terceiro Filippe, e separando neste
mesmo anilo o governo do Pará. e Maranhaõ deste elo
Brasil, mandou para Capitaõ do Ceará a Martim Soares

. Moreno, o qual no aouo de 1.531. e segnndo da entrada
dos Ho!audezes em Pernambuco, chegou ao Arrayal
com hum soccorro de gente daqllelle Paiz. Era o
Ceará neste tempo, diz o Antbor das Memorias Diarias
da guerra do Brasil, hllma muy p\~quena Povoaçaõ.. e
a prln;lcira donde começava o governo do Maranbaü,
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com num Reduto, e dtlas peças de ferro, mais para
medo do Gentio, qne para outro eITeito. Hoje pertence
ao governo ào Brasil.

E§'J.'_ .r -(::IL'ii. XIV.

Da Capitania do JIaranhaõ, e de al!luns succes,ws mais tlotaveis
ele seus pl'incipios.

1.52. Deixadas as diversas opiuioens, e varios dis
cnrsos.. que se tem produzido sobre a origem deste nome
Maran/wõ, querendo huns tivesse principio daquelles
adulterados termos, com que movidos de espanto pela
grandeza deste Rio quando hiaõ cheganelo á sua boca
os primeiros Hespanhoes, que a entraraõ, perguLltando
huus na lingua patria, e latina: ]!Jsl mal'? e respon
dendo ontros só em latim Non, lhe compuzeraô destas
duas palavras: Mal', Non, o nome: Ma1'a,e;non. Ou
como querem ontros, se deriva se Mal'c.nltaõ, das Ma
1'anhas 0[1 enganos de hUUl companbeiro contra ontro..
navegando ambos por este Hio abaixo: Ou como por
conjectu ras escreve o AII tlioi' dos Annaes Historicos
daquclle Estado. qne o nome o poderia tomar o Rio de
algum Hesp,ll1hol do apreJlido Mam,e;non, que havia
destes em Castella, e seria talvez dos primeiros, que o
navegaruõ: Deixadas todas e. tas conjectnras, e dis
cursos, o que se nos faz mais rlifficulLoso de assentir,
he, ao que dizem outros, qlle Maranltaõ seja o mesmo
Rio, a que challlaõ Amazonas, G1"aô-Pará, (j Orellana.
Que Orellana, Gr<lõ-Pará, ou Amazonas seja hum só
Rio, aioda nisto póde haver alguma duvida, em quanto
a Amazonas, e Graõ-Pará; porque, como adiante ve
remos, estes saõ dous, dilJereotes, em nascença, c car
reira, ainda que depois se ajlllltaõ em hum; e só (l. na0
temo\;, em flue Gl'aõ-1?~lréí, c Orel!ana sl'jaõ o mesmo,
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de Francisco de Orellalla, Oll Arcllana, primeiro Hes
panhal que por clle navegon, e o de G1"aõ-Pa1'd~ ou Pa
'l'ana-guaçú, que ja tinlta pelos Naturacs, e se mudou
em G1'aô-Pal'â pelos !laSSas. Mas, qne este GraÕ-P,H'á,
ou Orel~al1a, seja lambem o que se chamou Mrtmn/wõ,
he no que achamos dilliculdade; pois lhe l1aõ desco
brimos fUlllblllento, para que, ficando em lanta dis
tancia hum Rio do outro, houvesse lal coufllsaõ lla
quelles, que primeiro os navegaraõ, e deraõ delles as
primeiras noticias, os pudessem assim confundir, e se
esqueressem de que estes Rios eraõ dous; ou que,
sendo o nome Maranhaõ dado primeiro ao Graõ-Pará,
o tirassem deste para o pôr~ c dar ao outra. Alêm de
que he certo, '.llIe quando chegassem ao que élgora he
l\'1aranhaõ os seus primeiros descobridores, logo lhes
haviaõ sabeI' o nome, qne linha pelos Nulllraes, c com
e~te o dcviaõ tratar; e pois Ilaõ se acha foss r

> lralado
em tempo algnm com outro, senaõ só com o de Mara
nhaõ, lJe sem duvida qlle este foy, o qlle logo teve do
seu principio, e sempre dHferente, Mamnltaõ, do que
be, e foy G1'aõ-Pm'd, e ()1'eltana.

153. Nem póde estar contra isto~ o que tambem
querem dizer., e I\e, que Mamn/trtô n&õ he Rio, mas só
hum a Bahia, ou Enseada, qne se fórll1a das agoas do
mar, como logo veremos. Naõ obsta o dito; porque,
ainda que seja Enseada, 011 BalJia, para esta naõ con
correm as agoas sal~adas; porque ,correm para eUa ou
tras de varios Rios, que ihe p.nlraõ por hum, e ontro
lado, de Leste, e Oesle, c pelo do Sul~ e par'te dos Ser
toens, como o podem ver os curiosos em oS Mappas, e
inquirir dos que pelos tfles Paizes tem andado, e
tambem nos Authores, que delle trataõ. Esc quizerem,
com tudo, que o iVIaranlHlõ naõ s(~.ia Rio, Illas só Babia,
ou Enseada, o mesmo se poderá dizer do Graõ-Par<Í,
e só com a differença, de qlle a do Gmõ-Prr1'rl tcm a
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boca, c circnnferellcia muito mayor, c mais estendida
do que a do Marallhaõ; e assim como nesta enlraõ al
guns Rios, elltraõ tambem outros na do Pará, selldo o
deste nome hum delles, muitas legoas ao Sel'laõ, antes
da grande boca da sua Bahia, a qual lambem, como a
uo Maranhaõ, agazallw dp.lllro de si lIIuitas, e formosas
Ilhas, E llelll porque nesta sua Enseada entrnõ tantos,
e taõ notaves lHos, deixaõ de chnmar a toda ella,
Craõ-Parâ, tomando o nome deste por mnyor. Assim
tambem, se chama ivlarcmltaõ a boca da SU:l Balda, naõ
só forlllada das agoas do mar, mas tambem de outros
Rios, que nclla entrnõ, sendo hum destes, o chamado'
Mirl1'Y, que desagoa nella pelo Sertaõ.

-1M. Deste Miary, dizemos nós, como.ia o disseraõ
outros, se derivou o liame M.ar'anltaõ, com que se de
nomina touo aquelle Estado. Naõ achamos o que 1Ia
lingna do Gentio queira dizer c~ta palavra Mim'y;
assim como, dos que fallaã em Maranhaõ. nenhum ex
plicou ao certo, o que este n(Jme signirJca, nem qllal
sC'ja a sua natllralidade; pois as que lhe daõ ete M.a1'·
Non, e ililm'Ctllhas, por si eslaô inculcando serem sub
terfugios da certa ignorancia do seu propl'io significado;
o qne !limos a dizer he, que MaralllHlõ, prolongado
assim em o nosso idioma POrtugIlCZ, he O nH'smo, que,
com pronuncia mais suave, chamava o Gentio Mim'y.
Nem he novo em a nossa linguagem este modo de va
riaçaõ llas pronuncias, prolongando algnmas palavras,
que na do Gentio tinhaõ som mais suave; como.ia no·
tamos cm a palavra Maracalun, que os nossos mudaraõ
em Tama1'Ctcá, Aj'âcajw'ú, que lambem mudaraõ em
Cayrú, P{tnma(juaçú em Graõ-Pará, e assim de onLra&
militas, .ia prolongando-as, e lambem diminuindo-as, e
fazcndo-as mais breves, como he COlllllllllll, e praticado
em todas as Naçoens do mundo, quando na slla lin
guagem querem nccornmotlar, ou convertel' aqnella&
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vaies, ou vocabuJos, que saõ proprjos, e naluraes ue
omra.

i55. Fica a Bahia, e Enseada do 1\1aranbaõ, ali
Miary, com a largura na boca de dczesetc legoas, em
altura de dons gráos com pouca elifferença. Agazalha
dentro em si hnma formosa I1ba, que terá ele sete até
nove de comprido, quatro, e cinco ele diamelro, e viote
e seis até trinta dc circunferencia. Quinze Rios de
abuudantes <igO,IS, e frescas margens regaõ o cOL1Li
ncnte desta ilha, revestida toda de verde, e fronuoso
arvoredo, e por isso lIluy habitada de varias Aldêas de
1ndios, sendo os mais <Iel!es dos anlig-os TllpYllalllbazes.
A esta lIha cilalllaraõ primeiro das Vacas, e depois a
inLitlllar:Jõ os Fraucezes de S. Luiz. Foraõ os sens pri
meiros Po oadorcs, depois do Gentio, os nossos Por
tuguezes, e ainda os scns descobridorcs; porllue nella
assistiraõ alguns dous anuas os filhos de Joaõ de Barros
com Ayres da Cunba, quando, como fica dito, sahiraõ
do Reyoo a povoar a Cnpitania da Parniba, e fornõ com
as suas Náos, arrebatadas de tormenta, dar á Costa nos
baixos, que c1emoraõ na entrnda desta Ilha. Aqui, por
falta de embarcaçoens, em que logo se retirasse, (izeraõ
pazes com os pl'incipaes Genti.os, e foraõ ellas taõ fixas,
e cbegoll a amizade a tanto, que houveraõ muitos filhos,
e deixaraõ comprida gel'açaõ das SllaS lndias, como
depois descobria o tempo; porque naõ só lhes Ilaste
raõ barbas aos macbos, o qwe uaõ tem nenhum dos na
tllraes, e todos os descendentes destes a foi'aõ tenuo,
como seus pays, e Avós, de que se ficaraõ chamando os
Barbados; lLJas tambem pelo gl'nncle amor, e inc}iua
çaõ, com que ficaraõ a todos os Porlnguezes os desta
Ni.lçaõ; de sorte, que jamais quizcraõ ter pazes com os
outros Genlios, e menos com os Fra!Jcezs. quando alli
assistiraõ; porque diziaõ, que estes naõ eraõ os verda
deiros Feros; (assim cbamavaõ aos Portllgllezes, e naõ
explicaõ, os que isto escrevem, porque principio) e tanto
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tlssirn, que ainda quando no 31H10 de 1615 * entraraõ
no Maraubaõ outra vez os l)ol'lllguezes, logo esta naçaõ
de Gentios da Ilha os vieraõ ver.. e fazer com elles pazes
dizendo qne estes eraõ os sellS Peros taõ desejados, e
de quem elles descendiaõ. Foy este descobrimento, ou
entrada dos filhos de Joaõ de Barros na Ilha do Mara
nlJaõ no anno de 1539, como escreve o mesmo Joaõ de
Barros, e outros á margem.

156. Depois que estes sahiraõ da I1ua, veyo ter a
ella Luiz de Mello da Silva, filho segundo de Malloel de
Mello, Alcaide MM de Elvas. Navegava esle volunta
riamente em IllIma embarcaçaõ propria, como avenlu
reÍl'o, no descobrimcnto de pol'tos pela Costa do Brasil.
Cuegou ao de Peruambuco, e querendo passar adi:lnte,
rumo do Norte, levado da força de ventos, e corrente
das agoas, foy cntral' pelas do Maranhaõ.. e Graõ-Pará
e tanto se agradou de ambos, como tambem da boa no
ticia, que de bum, e outro, e dos seus gl'andes haveres,
lhe deraõ na Ilha de Margarila, onde foy aportar, al
guns soldados, que alli haviaõ ficado da companhia de
Francisco de Arellana, que por aquelle do Pará haviaõ
navegado, que voltanuo a Portugal. alcançou do Rey D.
Joaõ III licença para fundar naquellas partes buma Ca
pitania. Sahio do Reyno com tres Náos, e duas Cara
vellas.. e todas se perderaõ nos baixos do Maranhaõ..
sal1indo I,triz de Mello com algumas pessoas DOS bateis
das Náos, nos quaes foraõ ter ás Antilhas, donde passa
raõ ao Reyno; e o sobredilo Senhor D. Joaõ 111 ** at
tendendo ás grandes perdas, que havia tido.. e tambem
aos seus serviços, o despacbou para a India no anno de
1557. Nesta viagem arribou á Babia Luiz de Mello, em
~ Náo Santa Maria da Barca, de que era Capitaõ Mór
D. Luiz Fernandes de Vasconcellos, e voltando, de-

I

• Barros, Decad. r. Brit. Freire, e Berredo, Annaes do Maranhaõ .

. ** Couto, Decad. 7. Iív. 5, cap.2, foI. 120. Id. Decad. 9, cap. 27. Ame
ric. Portug. com outros.
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pois de haver fcito no Oriente grandes obras de esforço,
e valor, \lO anno de 1573 no Galeaõ S. Francisco, com
este se perdeo Llliz de Mclio da Silva, sem se saber
nunca onde naufragaraõ.

157. Algum EscritoL' moderllo poem estas arribadas
de I .. uiz de lVIello ao Maranllaõ.. primeiro que a dos filhos
de Joaõ de Barros, e que daquelle tomou a Ilha o nome
de S. J~uiz. Naõ negamos que isto seguiraõ alguns mais
alHigos, mas hesem duvida, que tem todos contra si
muitas iucollereucias, especialmeute Ilaõ assignando
algum o anno certo, cm que elles acollteceraô. A priu
cipal he a seguinte. Luiz de l\lello da Silva de ambas as
vezes, que aportou ao Maranhaõ, buma foy de passagem,
a outra acossado da fortuna. Da primeira, o dizem todos
assim; porque só escrevem .. que indo correndo as Costas
do Brasil, e os seus portos, entrara no do l\laranhaõ, c
passaL'a ao do Pará, sem outro c/Jeito .. que o de lhe pa
recerem bem aqueiles Rios, e os seus Paizes, e deter
minar por isso pedir a EIRey lImoa parle delles para a
vi r povoaI' á sua custa; nem haverá quem possa presu
mir, que sem esta liceuça, c faculdade.. se expuzesse este
Fidalgo a fundar a PovoéH~aõl e dar-lhe o seu nome; nem
ainDa que assim o quizesse, levava, como Passageiro.. e
Andante cabedaes, forç,as e babitadores, com que o
fazer, e isto l1e o que da segunda vez inten tava : mas
uem desta o pode conseguir,. porque, ainda que para o
eífeito vinha preparado, a fortuna o privou do seu inte
resse, dando á costa.. e perdendo todas as suas embar
caçoens, c gente na mesma Enseada do Maranhaõ, e es
capando elle com alguns dos seus em os bateis só, como
o affirmaõ todos os que deste facto escrevem.. ou em
huma das Fragatas, como diz algum: e que nesta,
ou naguelles, sem mais operaçaô; porque nem gente,
nem cabetbes lhe flcaraõ para poder fundar Colonia, se
passou para as Antilhas, e dalli para o Reyno. E se isto
llc o qnc Da verdade, e de faclo houve... c fóra destas
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unas vbgens, naõ foy mais ao l\laranhnõ Ltli,.; de ~Jella

da Silva,. cm qne tempo, como. e com qHe pOSSl'S,

e gentes, pode este homem fundar hllma Colonia, e (1a1'
lhe por demol1straçaõde Senhorio, e regalia o seu nome?
O certo he, que o de S. Lui7. o tomO\l " Ilha, c Povoa
çaõ, ou lho deraõ em honra do seu S. Luiz Rey os
Francezes, quando, como logo veremos, chegara?") a
povoar milito depois, c primeiro que os nossos.

158. Outra incongrllencia se segue dos que dizem
qne Luiz de Mello da Silva veyo ao Marauhaõ antes dos
filhos de Joaõ de Ba rros ; e vem a ser: porque os mesmos
que oescrevem assim, accrescentaõ, que vendo ElRey D.
Joaõ ln os inforlunios experimentados por Luiz de
Mello.. na empreza do Muranhaõ, para o refazer de al
guma sorte nelles, o occupou no seu serviço para:a:,ln
dia. Vayagora toda a razaõ elesta incoherencia. Luiz
de Mello foy despnchado para a Inclia, comoja sedisse 110

anno de 1557 nllimo da vida uelRey D. Joaõ III, isto he
certo. Tambem he cerlo,que os fil!1Os deJoaõ de Barros
foraõ fundar ao l\'{!)ranhaõ pelos annos ele 1.539. Agora
ao nosso ponto: Pam Luiz de Mello ir ao Maranhaõ
antes dos filbos de Joaõ Barros.. que lá pararaõ no atino
de 1.539, havia de ser pelo de 1536 até 38, de trinta e
oilo para cincoenta e sete, que 1uiz de l\1ello passou á
Inclia, vaõ mais de vinle annos; e fluem se pode capa
citar que estivesse ElRey D. Joaõ lU esperando tanlos
annos para no fim delles lembrar-se elas peruas de Lujz
de Mello no Maranhaõ, e mandá-lo para a India a
refazer-se dellas? De todo o referido se segue.. que Luiz
de Mello naõ foyao l\1aranhaõ antes dos filhos oe Joaõ
de Barros, nem tam pouco pooia ser elle o que rlésse o
nome áquella llha, como com onlros diz o Author da
America Portllgueza, no qual acerca dos mesmos filhos de
Joaõ de Banos, e Ayres da Cunha, se acha mais outra
incoberencia .. e he, pôr o naul'ragio deste, e a sua arri
bada ao Maranhaõ primeiro que a daqu"lIes; sendo
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certo, que vierao todos juntos, pois era o sobl'edito A.
res da Cunba o Ca pitaõ da Armada, que conduzia os
filhos de Joaõ de Barros.

159. Com estes acasos de huns, e outros Povoadore~,

ficou suspensa para os POrLuguezes a conquista do Ma
ranhaõ até o anDO de 16'15 pelos motivos, que agora di
zemos. No auuo de 1590 apartou nas Costas do Mara
nhaõ hum Fl'ancez dos principaes, a commcrcio com o
seu Gentio. Hum destes tambem principal, chamado
Ovirapive, aconselhou ao Francez, a quem chawavaõ
Rifault, que, deixando de andar á pilhagem, viesse
lomar I}OSSe de alguma porçaõ daquelh terra, e fazer-se
Senhor della. Passou este a França, e associado com
outros, voltou ao Brasil, e foy aportar á IIba do Mal'a
nbaõ em 1.ú de Mayo de 159ft com menos hum de tres
Navios, que trazia em sua conserva. Na Ilha foy bem
recebido dos naturacs seus habitadores. Alli se deteve
por algum tempo, e vendo que na terra poderia me
lhorar de fortuna com mayor poder, deixando nella al
guma gente, commalldada por outro Cavalheiro moço,
natural do Condado de Tllrena, chamado Carlos, Senhor
de-Desvaux, tomou a França a communicar com o Rey
os seus projectos. Governava aquella Monarchia
Henrique IV, que dando ouvidos á proposta do Capitaõ.
despachou com elle a Daniel de la Touche, Senbor de
la Ravardier. a informar-se melllor do estado das
consas. Voltou o Ravct1'dier do Mal'anhaõ a França no
principio do anno de 1.610, a tempo, em que era morto
pelo aleivoso Ravailac o Rey Henriqnc. Ficara com o
governo a Rainha~ Mãy do Rey Ilupillo Luiz XIII,
Maria de Medices, e Ilaõ attendendo esta a tudo o que
pertendia o Ravardiet'~ para cOlltinuar na conquista com
ajuda da COl'oa~ com permissaõ sua, ajustou clle huma
companhia com lVicolao de lIarLay, Senbor de Sancy,
e Fmncisco RaceLLy" Senhor deste lugar, para que
unidos os cabedaes de tod.os, lhes allgmei lassem a&
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forças, para reduzir á pratica as suas itléas, na fundaçaõ,
e pro~ressos de buma nova Colonia.

1.60. A totlas estes sacias passou a Rainha cartas de
sens Lugares Thencmes, Generaes nas JlIelias do Oc
cidel11e e mares do Brasil, com data do primeiro de Ou
tubro de 1.61.0. Tambem para mostrar () seu zelo ás
cousas de Deos, IllUY ditrerclIte do Ravm'diel', que se
guia a Seita de Lutbero, pedia o Senhor de RaceLty,
para fundadores da verdadeira Religiaõ, alguns Padres
Capucbinhos, de quem era especial devoto, e a Rainha.
por letras suas de 20 de Abril do seguinte anno de 1.61.1
o bavia remettido ao Padre I~eonardo, Provincial da
mesma Ordem na Corte de Pariz. Recorreo este ao
seu Geral, que era o Padre Jerooymo de Castel Ferrete,
que ordenou ao mesmo Provincial cOfl'esse por elle
aquell<! Ilomeaçaõ, que foy feita nos PP. Ivo de EUl'ettz,
Al'senio de Pm'iz, Ambrosio de Amiens, e por Supe
rior de tooos a Claudio de A bevitte, (a quem diz Ber
redo deve esta noticia, e as mais, qne dos Francezes
escreve este Autbor nos seus AnDaes Historicos do Ma
ranhaõ, e nós o tiramos deste.)

1.61.. Em 28 de Agosto do sobredito anno de 1.611.
sabiraõ de Pariz, e fOl'aõ ao porto de Cancalle no Du
cado da Pequena Bretanha, onde assistia o Senhor de
Racetty, e partindo com ene deste lugal' a 1.9 de Março
do seguinte anno de 1.612 foraõ tomar a Enseada do
Maranhaõ pela parle do Sul, entrando pela barra, qne
cbamaõ do Piriá, por huma Ilha, que tem al!i do mesmo
nome, e lhe mudaraõ e~te cm o de Santa Anua, por ha
verem entrado o sen porto em 26 de Julho. Dista esta
Ilha àa outra tio Maranhaõ, doze legoas, e nesta ell
traraõ a 29 do mesmo mez. Constava esta de vinte e
tl'es AlMas, todas do Gentio da naçaõ T1.tpynambâs, e
uella deraõ logo principio a bum a I'orlalezél, e Colonia
com o nome de S. 1uiz, em memoria do Pnpi1\o Re
Luiz XIH, e á Bahia, chamaraõ de Santa Mari(l .. em ob-
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seqLlio da Rainha l\Iüy llcgeute, ~Iaria de Medices.
Tambem os Missiouarios escolLJeraõ sitio para seu Ue
colhimento, e IlJe deraõ principio, celebrando nelle em
hum altar debaixo de tenda de campo as primeiras
Missas a 1.2 de Agosto deste auno de 1.612. E havendo
gasto algnns quatro mezes na delineaçaõ, principias, e
fundamentos da nova Colonia, e disposto no melhol'
modo o mais que nella se devia continuai'; em o pri
meiro de Dezembro do mesmo anno se embarcaraõ para
França, sobre novas pretençoens, o Senhor de Racetty,
em conseqnellcia de mais avantajados projectos, e o
Padre Abevitte, a solicitar dobl'ados obreiros para a es
piritual conquista. Nestas operaçoens os deixaremos, e
aos mais Francezes no lI'Iaranhaõ, até nos encontrar
mos outra vez com eHes.

1.62. Dominava p:'Jl' estes annos o Reyno de Portugal
Filipe, o II nelle, e III de Castella, chamado o Pio,
e noticioso desta intmsaõ dos Francezes na Ilha do
lVIaranuaõ, ordenou a Gaspar de Sonsa, Governador
Geral do Estado, que havia chegado á Balda desde o
anno passado de 1.612 se passasse a Pernambuco, c
que logo dalli mandasse a Jeronymo de Albuqnerque
a lançar os Pl'ancezes daquella llha, Da Bahia despa
chou logo o Governadol' quatro SUlllacas al'madas em
guel'ra com cem homens de guarniçaõ á ol'dem de Jc
ronymo de Albuquerque em Pernambuco, e dalli partio
este Capitaõ em o prillleil'o de Junho do anno de 16'l3,
e foy tomai' o porto do Ceará. Estava por Capitaõ desta
Fortaleza Martim Soares Moreno, a quem Jcronymo de
Albuquerque levou comsigo, deixando em seu lugar a
Estevaõ de Campos. Do Ceará passaraõ adiante, e fa
raó entrai' 110 cllamado Porto, ou Bm'aco das Tal'tarugas
nas visinhanças do Maranhaõ, e neste porto levantaraõ
logo bUllla Fortaleza de páo a pique, com o nome de N.
Senhora do Rosario, despachando ao mesmo tempo em
um dos quatro barcos, guarnecidos dos melhores 501-
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dados, a lVIanim Soares Moreno, a reconheceL' a in
tentada Ilha do Maranhaõ, e Jeronymo de Albuquerque
com o resto da mais gente, e embarcaçoens, ficou alli
esperando as noticias, que do estado dos Francezes no
Maranhaõ lhe traria Martim Soares Moreno. Mas ven
do que este lhe tardava mais do que era necessario
para aquella diligencia, guarnecido o Forte de N. Se
nhora do Rosario, com quarenta 50ldados, e hum so
brinho seu por Capitaõ, elle acompanhado de algumas
pessoas de sua confidencia, se retirou por terra a
Pernambuco, no Illez de Agosto cleste mesmo anno de
161.3, mandando por mar as embarcaçoens.

1.63. Com a ansencia desta gente ficou o Presidio
das Tartarugas exposto Ilaõ só ás mizerias do tempo,
sustentando-se os pobres soldados pOl' muitos mezes
das raizes, e hervas do campo, mas tambem aos in
sultos, e assaltos do Gentio da terra. Mais de tre
zentos Tapuyas os accommelteraõ barbara, e obstina
damente em huma madrugada; mas sendo rechaçados
c vencidos pelos poucos, e animosos soldados, e de
fensores do Presidio, se reduziraõ li acceitar as pazes,
e trato com os Portuguezes, e assim foraõ estes passan
do com menos susto, e mais commodo até nove do
mez de Junho do seguinte anno de 1.61li. em que
lhes chegou de soccorro um Caravellão com tl'ezentos
soldados, e Manoel de Souza Deça pai' seu Cabo, e
novo Commandante para a Fortaleza, com mantimentos..
e o mais necessario, despachado de Pernambuco pelo
Governador da Bahia, Gaspar d~ Sousa, que ja a este
tempo se achava de assistencia naquella Praça, como
l/le havia ordenado EI-Rei.

1.6LL. Ainda naõ haviaõ bem desalojado a carga, e
soldados, qnando ao terceiro dia, qne eraõ 1. 2 de J u
nho, veyo sobre a Fortaleza hUlia Núo de Francezes
de boa eqnipagem, de qne era Commandante o Senhor
de Prat7., com trezentos soldados, e COnc1117.in lambem
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buma Missaõ de doze Capuchinhos, e por Prelado des..
tes o P. Archangelo de PembroclI, para refazer o nume
ro, e augmentar a do Maranbaõ. Dos soldados lançou
em terra o Capitaõ Francez duzentps dos seus, e foy
marchando sobre a Fol'taleza. Acbava-se clla só com
vinte e cinco homens. Com estes lbe sabio ao encon
tro Manoel de Sousa Deça, c esperando a illillligo em
hum passo estreito, e coberto, os fez com boa sorte
retirar ú pressa, e buscarem precipitados na sua Náo o
seguro das vidas~ e seguindo a sua viagem se foraõ re
colber com os mais á llha do Maranbaõ.

1.65. Mal'lim Soares Moreno, que do porto das Tar
tarugas havia despachado Jeronymo de Albuquerqne,
como acima se disse, a informar-se das opperaçoens, c
estado dos Frallcezes na Ilha do Maranhaõ, voltando
desta por causa de ventos contrarios, e corrente das
agoas, foy arribado ás Indias de Castella, de onde pas
sando a SevillHl~ e informado EIRey por elle do estado
dos Francezes naquella conquista, a encarregou de novo
ao Governador da Bahia, recommendando-Ihe man
dasse a ella ao mesmo Jeronymo de Albuquerque, ao
qual tambem escreveo ElRey. Por esta razaõ ja quando
a este tempo que era pelo mez de Junho deste proprio
anno de 16U, recebeo Gaspar de Sonsa os avizos, que
lhe maudaraõ os que se achavaõ no Presidio das Tar
tarugas, desde o dia 22 de Junho, de Pel'ilambuco
havia despachado a Jeronymo de Albuquerque para a
Paraíba com cinco Caravelloens a formal' alli hum corpo
de e'\:eI'cilo de todos os Indios daquellas visinhanças,
o qual posto lá em terra se empregou neste cnidado.
No mesmo se occupava em Pemambuco o Governado!'
Ge!'al, e a poucos dias despacbou do Reciffe dons Cara
velloens mais, para que se tloissem a Jeronymo de Al
buquerque no Rio grande, onde os manda va esperar
por elle, quando lá naõ hOlrvesse chegado.
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160. Em Pernambuco continuava o Covernailoi em
pôr promptas as embarcaçoells, que llaviaõ condnzir as
Tropas, qnc se jUllLavaõ para esta emprela. De todas se
fOrma!'ilÕ qnatro companhias de sessenta homens cada
hurna, com as que ja seguiaõ a Jeronymo de Albuquer
que. Foraõ eleitos para seus Cabos, úlêm de Gregorio
?ragoso, sol)1'illho do mesmo Commandante, Antonio

de Albuquerque seu fi 111 o, Manoel de Sousa Deça,
que se achava no Forte das Tartarugas, e iVIartim Cal
lado de Bitancourt, qne havia chegado de Lisboa com o
Sargenlo Mór Diogo de Campos.

1.67. Pat'a coadjutores espirituaes, ou Capellaens
desta militar Esquadra, <.lestinaraõ pum ella, a rogos
do Governador do Est::tdo, os Prelados da nossa refor
mada Custodia de anto Antonio do Bl'a~il, a dous <.los
seus subtliLOS, e filhos, sem duvida entre todos esco
colhidos com muito acerto; e porque naõ pareça aos
que isto lerem, fallamos nelles com aifecto de Irmaõs, o
que a estes tocar nesta empreza o repeliremos com a
mesma alma.. com que o escreve com penna desapai
xonada, o AUlhor ja referido dos Annaes do Maranhaõ
dizendo em o nnm. 211.: Os Capuchos de Santo An
tonio, parece que ja pronosticavaõ ao gremio da Igreja
os muitos interesses, que Lhes grangeoll esta expediçaõ ;
porque offereceraõ para eUa dons Religiosos, s01'te.. que
coube aos Padres F1'. Cosme de S .. Damiaõ, e Fr. Ma··
uoeL da Piedade; o primeiro, que !lavia sido Guardiaõ
no seu Convento da Paraíba, c o segundo da principal
Nobreza do B1'asít.. e gmnde Tlteologo: e sendo ambos
de !lwna vida exemptl,lr, e ütustmdos das ma.yores vi1'
tudes, deixa1'aõ bem canonizado, 7J01' todos os 7J1'inct"
pios, o ace1'lo da escol/ta.

1.68. Compunha-se toda a Armada * para a conquista
do Maranhaõ, a que se deo o 'nome de milagrosa, diz (:)

• Annacs n. H1i.
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mesmo ÀIlL1l01', de dous Javios redoudos, huma Cara..
,'clla, e cinco Caravelloells com mcnosde cem homens de
Illélr, e unidos estes aos que a Jeronymo de Albuquerque
seguiaõ, naõ pllssavnõ todos de trezentos, naõ contando
os Indios de serviço.. e armas, qne destes ultimas seriaõ
até cento e cincoentn. Em vinte c tres de Agosto do
referido allno de 161á, dia consagrado á honra da Se
nhora, por ser em hum Sabbado, pelas sete horas da
manhaà sahio esta Armada do pano elo Hecirre. Levava
ordem para se encorporar com o Commandanle Je
ronymo de Albuquerque na FOrlaleza do Rio Grande,
aonde o achou, chegando ella alli a vinte e seis do mes
mo Agosto. Deste porto sahio em cinco de Setembro,
e a sete entrou na Bahiíl do Iguape, e aqui desembarcou
Jerollymo de Albuquerque com muitos do~ lndios, por
estarem enjoados, e foraõ por terra no dia oito até o
Ceará, aonde chegaraõ no dia seguinte, e ao mesmo
tempo os que navegavaõ por mar. A dezesete sahiraõ
daqui,. e no mesmo dia forJõ tornar porto na Bahia de
Paranamerilll, estes por mar, e Jeronymo de Albuquer
que por terra com os mais, onde cbegaraõ a vinte e
quatro, achando d.esembarcados a todos. Aqui se deti
veraõ até vinte e nove, e e!11barcando-se com os mais
Jeronymo de Albuquerque, foraõ tomar o porto das
Tartarugas, onde desembarcou o principal corpo da
gente. Aflui celebraraõ a festa da Senhora do Rosario,
Titular deste Presidio, e nelle se detiveraõ até doze dc
Outubro, em que, demolido este Forte, se fizeraõ á
véla, e a treze sahiraõ buscando a barra do Piriá, aonde
chegaraõ com trabalho ás dez horas da noite, e ás
mesmas saltou em terra Jeronymo de Albuquerque, o
Sargenlo MÓI' Diogo ue Campos, e muita parte das
suas tropas, e na manbaã de quator7.c, porque estava
a Ilha desel'la, desembarcaraõ todos.

169. Aqui se dctiveraã aLé dezenove de Outubro em
varios cliscllr:;os, se se fOrlificariaõ alli, como llles orde-



Ilava o Govcrnauol' do hslado, ou Jllai~ ílvançallos á
lIha do Maranhaà. A esta havia Jcronymo de
Albuquerque despachado hum batel de seis remeiros
com igual Ilumero de soldados, entregue a Melchior
Rangel.. a reconhecer o estadl) della, e dos Francezes;
c com as infofmaçocns boas.. que lhe trouxe.. e que de
fronte da mesma Ilha do Maranhaõ bavia bum sitio cba
mado Guaxendttba, muito accommodado para as tropas-,
regado de hUIll aprazivel [lio, e campos para todas as
lavouras, facilitando assim occupar-se seguramente.
Com estc aviso a vinte e hum de Outubro se embarcou
a gente, e no seguinte se fez á véla.. e com muito tra
balho, e perigo por callsa de baixos, entraraõ a vinte e
seis no mal' de Guaxenduba, ostentando-se com muitos
pavezes.. e galhardetes defronte da Ilha do Maranhaõ-..
com o que atemorizados os seus habitadores de huma
tal novidade.. a communtearaõ ú Fortaleza de S. Luiz,
pelas ligeiras postas de varias fogos, e fumaç.as.

Chefla Q Exercito, e Á I'macla ao Marallhaú, dá-se a batalha, 6 slIccessos delTa_

1.70. Logo que a Armada chegou ao porto de Gua·
xenduba, desembarcou Jeronymo de Albuquerque com
os do seu Navio, e assim depois os mais, e t"alaraõ de
fortalecer o lugar, e dar-lhe titulo. Para este elfeito no
dia vinte e oito de Outubro, lançadas sortes, sahio para
titular da Fortaleza, o Nascimento da Senhora, e de·
baixo de tal Prolecçaõ, com o nome de Mari\!, se deo
principio nesta mesma tarde á obra, com os mais aloja
mentos, e Estancias para Cabos, e soldados. Tambem
por dil'ecçaõ dos PP. FI'. Cosme, e seu companheiro,
se ordenou hum Oratorio, ou barraca para isso, coberta
de palmas, como as mais tendas, para se hav('l' de ce-
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lebrar nclla o Sacrificio da MLsa, e l1dminisll'ar os <
cri:lmelltos da Igreja. Huma forlJlosa Bahia, como fica
dito.. separa a I1ila ue S. Llliz do Maranuaõ da terra
firme.. pela parte de Leste por distancia de duas legoas..
e tres pela do Oeste; e por huma, e ontra entraõ Na
vias; lTlas pela do Sul, flue conresponde ao centro, e
Sertoens da mesma terra, só hum pequeno Rio, ali mais
propriamente Lagarnar que charnaõ dos Mosquitos, com
menos largura de tiro de espingarda. Do meyo desta
Ilha, que fica para o Oeste, correndo para a ponta do
Sul, está fundada ti Cidade do lUaranhaõ ás margens de
lluma Babia... que ahi fórma a terra. Peja outra parte
de Leste, e terra firme, cm huma como Peninsula, ou
lingua de terra, clJamada Guaxenduúa.. entre dons
Rios de bastantes agoas, que entraõ na mesma Enseada..
asseLltaraõ os nossos o seu Arrayal, fronteiro pelas
costas da Ilha á Cidade de S. Luiz dos intrllzos Frau
cezes.

1.71. Tanto que estes tiveraõ a certeza de que os
Portllguezes estavaõ acampados na terra firme, c vi~

nhaõ a lançá -los fóra da Ilha, havendo reconhecido as
poucas forças ... e menos preparos, que parn isso traziaõ
os nossos, determinaraõ accommettê-Ios nas suas pro
prias Estancias, com a mayor presteza, antes que Ines
dessem tempo a mayores prevenções. Naõ se occultou·
aos nossos esta determinaçaõ, e assim se foraô dispondo
na melbor fórma, que lhes foy passiveI. Tiveraõ an
llllUcios cel'tos, de que no dia dezenove do mel. de No
vemuro.. havendo só alguns vinte, que alli haviaõ che
gado, intentavaõ os Francezes dar-lhes batalha.. c hUDla
das prevençoens.. que para esta se fez, ordenada pelo
Padre FI'. Cosme de S. 0<1 miaõ, foy que na vespera se
eonfessassem todos, mandando ao P. 1"1'. Manoelda
Piedade, lues fizesse, especialmente aos Iodios, numa
practica, admoestando-os ao esforço, c confiança em

eos, (1!1·8 lhes I aõ havia faltar com assistcnGÍa snperior
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em hllma cmprcza tanto do seu serviço. Ja deixamos,
referido o numero dos nossos. Constava o dos Fra!}
cezes, que das suas Náos snltaraõ em terra, de trezentos
e cíncocnla soldados, e duzentos e oitenta Indios des
tros frechciros, e valentes Tllpynalllb:lzes. Sem resis- 
tencia occuparaõ todo:, hum sitio eminente, e no melhor
modo o forlificaraõ logo.. ficando o mais resto ela sna
gente, com o Commandante Rava1'dier, nas SU~IS em
barcaçocns. Aos da terra salliraõ os nossos repartidos
em dons Esquadroens. Hum marchou pela praya, o
outro caminhou pela montanha, ficando alguns 110 alo
jamento, e Presidio. Diante dos que marcha\"3õ pela
praya lJia o P. FI'. Cosme, com l!Um Crucifixo nas
rnaõs, animando aos soldados; o mesmo fazia com os·
que caminhavaõ pela montanha o P. FI'. Manoel da
Piedade. Assim se accornrnetteraõ os dous Exercitas,
travou-se a batalba, que começando ás dez horas da
manhaã, se concluio de todo ás tres da tarde.. tempo em
que ja naõ apparecia inimigo DO campo, llJas ficou cllc
semeado dos mortos, triunfantes os nossos, e vencidos
5S francezes. Destes acabaraõ á espada, pelouros.. e
frecuas dos lndios H9.. e 'vinte e hum aITogados nas
agoas, buscando o salvar-se nas suas cmbarcações. c
qlIasi todos os seus Jndios. Dos nossos Illorreraõ vi nte..
e onze Portnguczes. Quem quizer circulJstanc.ias ruais
inrlividuaes deste combate, póde ler a Benedo. que nós
só himos ao substancial dcllc, e o mais prer.iso ao 110SS0

intento, e dos Religiosos Menores, que nelle se acuaraõ,
dos quaes diz o seguinte o mesmo Author em o num.
304 dos seus Annaes no fim: A immol'lalidade da me
moria que tambem grangem'aõ os dous Religiosos de
Santo Antonio Fr. Cosme de S. Damiaõ, e Fr.
M(moei da Piedade, com novos cl'editt)s das snas vir
tudes, no constante despl'ezo dos maY0l'es pel igos.

172. Nos dias seguintes a esta victoria, ficaraõ sus
pellsas as armas de amhos os partido, até o dc vintc



190

nove do mesmo ovcmbro, em que justo, e firmado hum
tratado de paz entre os da campanha, e Ilha.. com as
condiçoens, e artigos.. que se potlem ver. no mesmo
Author, neste propl'io dia de tarde se ordenou pelos
nossos huma solemne Procissaõ em acçaõ de graças, e
se dedicou Igrejll a N. Senhora da Ajuda, a que se
deo principio logo, e se coucluio com brevidade. A tres
de Dezembro despachou Jeronymo de Albuquerque
huma Caravella com os avisos a Pernambuco para o
Governador do Estado, e nella o Capitaõ Manoel de
Sousa Deça: Tambem mandou logo á Ilha do Ma1'a
nhaõ, a requerimento do Ravardier'.. ao Sargento Mór
Diogo de Campos, (saõ palavras do mesmo AUlhor,
que as trasladamos como elle o escreve em os num.
357.. 358,359,) com o P. Fr', Manoel da Piedade pa1'Ct
accommodm', corno pratico com o Gentio.. a sublevaçaõ
que os da I lha todos intentavaõ, com as pazes dos Fm/lce
cezes, e Porwgztezes, disco1'1'endo o Gentio, que o que
deltas se devia seguir, como o ftaviaõ experimentado os
da Ibyapaba com o Capitaõ Pedr'o Coelho, em para
ficarem eltes cativos, e serem vendidos. Fomõ na I l/ta
bem recebidos, primeiro no Fm'le de S. José, que ficava
defronte do nosso Guaxenduba, ou Santa Maria, e bem
/wspedadvs nelte pelos F'l:ancezes.. onde se deliveraõ
lOdo aquelte dia, com parle do seguinte, na reducçaõ dos
I ndios, sobre a desconfiança da presente tregoa; e con
seguida com felicidade, conlinuamõ ambos a sua jm'
nada pelo continente da mesma Ilha, alé á Fortaleza de
S. Luiz aonde recebeo a Diogo de Campos o Ravardie7'
com toda a demonsl1'açaõ. No oulro dia de manltaã (oy
o P, Fr. Manoet, e Diogo de Campos ao Convento dos
Capucltinhos, e o acholt ja com suf!iciente capacidade,
assim nas Celtcls.. como 1las ol/icínas pam accom
modaçaõ de vinte Músionarios, que assistiaõ nelte.. com
o Selt Prelado o P. Archangelo de Pembroclt, que Ita
virt poucos mezes, tinha chegado ao Mal'anlwõ .. com de-
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IIloços Francezes, e bulias da Ilha, aonde apl'endiaõ
a #ngua huns dos outros. Estando com os Padres no
Hospício, entrou o Ravardie1', e conduzz'o a Diogo de
Campos pata a F01'taleza, aonde lhe deo hum magni
fico jantm', E no seguinte dia o levou a bordo da sUCt
Ndo ~ onde lhe fez o mesmo, e no oul1'o dia se 1'ecollteo
Diogo de Campos a Guaxenduba, com o P, F1\ Ma
noel da Piedade~ que assistia a tudo; e com z"slO, e outras
cousas se concluío o anno de 1614.,

ES'I\ll.N(;IA. "X"VI.

Do mais que se obrou no UaranhalJ depois desta victoria até a ultima e..c
cll/são dos Francezes daquella Ilha, com outras opcraçoens dos PP. Fl",
Cosme, e seu companheiro alé voltarem a Pernanbuco.

173. Enlrou OanDO de 1615, * e com clle hum ter
rivel conlagio de sarampo~ achaque espantoso, e mortal
para os 1udios, de que falleceraõ muitos, e tivcraõ bem
CID que exercitar com esta gente, e tambem com os sol
dados Porluguezes, o seu cuidado na assistencia dos
enfermos, e a sua caridade os dous Religiosos FI'. Cosme
e sen companheiro, em lempo, e conjuncçaõ, em que
para os valentes era difficil o sustenlo, e experimen
tada a penuria. Com estes, e outros incommodos, qne
trazem comsigo similhanles em prezas, foraõ passando
todos até o mez de Julho desle mesmo anno, em que
chegando de Pel'Oambuco, e Bahia Francisco Cal
deira de CasteJlo Branco, e Miguel de Sequeil'a Sa
nbudo de Portugal, com ol'dens enconll'adas, ao que
havia tralado em ponlo de pazes com os l~l'a(]cezes Je
rOllymo de Albuquerq\le, no Marallhaõ; rompeo elle as

• Ánnac~ ib.
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~regoas a pezar dos inimigos, e a tl'inla c hum deste
mesmo mez entregaraõ os Francezes o Forle de S. Jozé
de llapary, 110 continente dá Ilha, e evacuada aguar
niçaõ coutraria, entrou com a sua JeronYtllo de Al
buquerque.

'17!J.. Com esta resoluçaõ, que havia recebido do
Governador do Estado o Albuquerque, para rompor a
tregoa com os francezes, como o bavia feito, se con
formaraõ as apertadas ordens, que do Beyno trouxe a
Pernambuco ao mesmo Governador, Diogo de Campos
·que alli havia chegado por este tempo. Com tocla a
pressa armou o Governador Geral em guerra sete Na
vios, e duas Cara vellas, com novecentos homens, e as
'encarregou a Alexandre de Moura" Fidalgo da Casa Hc
aI, Cavalleiro do Habito de S. Bento de Aviz" flue aca·
bava de exercitar o emprego de Capitaõ Mór do Estado
de Pernambuco. Com esta Armada se fez elle á véla
daquelle porto a cinco de Outubro" e no fim deste
mez entrou na 'barra do Piriá na Costa do lVIaralliJa-, a
mesma onde foy primeiro Jeronymo de Albuquerque,
e atempo em que ja este, no ultimo do mesmo Outnbro
sahindo da Fortaleza de S. José de !Lapary, se veyo
acampaI' junto á Fonte das pedras" visinha ao FOI'te
de S. Luiz, sem que se atrevessem os inimigos a fa
zer-lhe opposiçaõ. Na manbaà seguinte, primeiro de
Novembro, enlrou Alexandre de Moura na Bahia de
S. Lniz, a que pós o nome ue Todos os Santos, por ser esle
o sen dia, e fazendo hum prompto desembarque na pe
quena [Jha de S. Fl'anc.isco, distanle pouco mais de lira
de canhaõ da Fortaleza de S. Llliz dos Fraocczes, le
vantou nella ontra defeza de páo a pique, com o mesmo
nome da Ilha, e do Sanlo, que se chamou tambem o
Porto do Sardinha. O que visto pelos Francezes, se
abatco o Ravm'dier á chamada, com aviso a Alexandre
·de Moura, que, ainda que o prazo das suas ultimas ca-
)ilulaçoens naõ eslava l'heyo, se achava pl'ompto p1ra
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cumpri·las; e se firmaraõ as entregas na fÓl'ma s('guinle~

Aos dous dias do mez de Novembro de 1.615 annos, na
Illta de S. Luiz, onde habitaã os Francezes, e no
lugm' do Quartel de S, F1'ancisco, que chamaõ o Forte
do Sardinha, appm'eceo perante mim Daniel de ta Tou
c/w, Senltor de la Ravardiere, e por etle {oy dito, em
presença dos Religiosos, Pad1'es de S. Fmncisco.. que
cá estavaõ, e dos que em minha companhia vz"eI'aõ de
Nossa Senitora do Carmo, e dos da Companhia de Jesus.,
estando lambem presente o A lmirante da A1'1nada, e
muitas pessoas nobres, que elte estava prestes pú1'a e71
tregm' o Forte, que possuia em 110me de Sua Mageslrule
Catltolica, ao General da A1'1nada, e conquista do Ma
ranltaõ A lexand're de Moura; e de corno assim o /tolt
ver{lõ 7)01' bem, fizeraõ este aulo, em que assignaraõ os
ditos Senltores, E eu FmncisCo de Frias de iHesquila
o fiz 7)01' mandado do dilo San/tol' Genel'at, - A texan
rire de Moura - Daniel de la TOllclte : - E a tres de
Novembro, que era o Ottlro dia, se tomou por tco'de a
enlrega do F01'le a Alevandre de Moura.. e ,JeronYlIlo
de A lbuquerqlle.

1.75. TaruoCill em observancia dos tratados passaraõ
logo em tres . avios para as suas patrias, com os Padres
Capuchinhos, mais de quatrocentos Francezes.. ticando
nlguns no M.aranhaõ.. que se achavaõ crlsados com lnclias
da terra.

1.76. Os Religiosos de Santo A nlonio.. l' 1"1', Cosme
de S, Damiaõ, e 1"1', Manoel da Piedade, que aCOlJlpa
nllaraõ a Jeronymo de Albuquerque na sua expediç.aõ,
vendo que na cnltu1'a de taõ vasta vinha podiaõ empre
,qar todas as fadigas dos geus Bspiritos Apostoticos..
com grande fruclO deltas na reducçaõ de tantas almas..
enl1'{l1YIÕ logo neste Cal/wlico exel'cicio. com novos C1'e
diloS das suas virtudes, e fm'aõ os prillleiros PorlUguezes;

•• 1111. 11. ·~o I.

HBOATA~r, yoi:.. J.
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qlle em (orma flegular se eslabelecel'aõ uaqutlla (,'()1l

quisla, recolhendo-se no Convenlin/w, "* que largaraõ
os Padres Capuchin/zos Fmncezes,. que, ainda que es..
lava 11luílo nos sel/s J71'ÚICipios.. mereceo com tttdo o
nome de pl'imeú'o.

177. AvUII\al1o ja o mez de Novembro mandou Ale
xandre de loura a Francisco Caldeira de Casle\\o
Brill1eo para o descobrimento do Graõ-Pal'á, com hum
Patacho, hum Caravellaõ, c huma Lancha ~rande, c
duzentos soldatlos. Sem opposiçaõ deseml>arcou as
Tropas em tres de Dezembro, entrando pela barra ar
riscada do Seperc?'d que he hoje a Cidade ele Belem.

'178. Entrou o anilo de 1616, e lendo Alexandre de
Moura despachado para Portug;11 a JeronYlllo Fragoso
dc Albuquerque com Unoticia destes bons Sllccessos,
em nove de Janeiro se fez á véla para Pernambuco, e
em cinco d'c Março desembarcou IlO scu porto.. e com
clle o Senhor de la [lavardie?', tlue Ilaõ só achou alli
todas as allençoens, mas tambem, por emprestimo, o
dinheiro .. quc lhe foy Ilccessario, e passando a Lisboa,
ondc se detevc perto de dOlls anDaS, cm novos reque
rimentos sobre a sua volla ao Marunhaõ. ao menos com
alglllls Navios, <lO negocio. em qne nuõ foy despach<ldo,.
mas só IlIe consignou a grandeza delRey dous mil rcis
cada dia pam scu sustento. .

'179. Os Heligiosos do Carmo, qlle se diz 110 tcrmo
i1cima vieraõ na Armada com Alexandrc de Moura, foraõ
FI'. Cosme da AnnullCÍaçaõ, c FI'. André da Natividade,
A estes concedeo o General para fllndaçaõ de hl,lm
Convento a llllll, que chamaõ do Medo, pequena, e muy
visin!la ti de S. Luir., e nella duas IcgOélS de terra. por
dala ele doze de Dezcmbro do anno passado de 1615, a
qual confirOlou Je'rollYl11o de Albnquerqne em vinte rle
Fevereiro desle anno de 'lGIO. B com efFeito os lacs
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Religiosos tdiz em o llum, l1'12-0 AlIlhúr dos Àllllnes)
deraõ logo priucipio ti Slla flt7uLaçaõ, que de POl'[UfjllC-

zes foya primei1'a naquella conquista. Primeira, diz o
AlIthor, em quanto flllH.!açaõ por Portugllezcs, lUas naõ.
pl'imeiros Portuguezes neligiosos, que chegassem ao
Maranhaõ, c vivessem alli em l'órma Rcgular; porque
esles forao, como elle Lambem o diz, os dous Francis
canos, FI', Cosme d 'S. Damiaõ, e FI'. l\Janoel da Pie
dade, primeiros que entraraõ na Ilha do Mal'anhaõ com
Jcronymo de Albuquerque, e se eSlabelcceruõ naqllel\ü
r.onquista, recolhendo-se, logo qlle sahiraõ della os
Frallcezes, em o Convcnto que deixaraõ os Capuchinhos
primeiro tambem em quanto Convento, e fundaçaõ, se
nnõ de POrlugllezes, de Religiosos, e Franciscanos.

180. Tambem assisti1'aõ (dizem os mesmos Annae~) *
a Alexand1'e de Moura na sI/a e.-r;pediçaõ os PP. da
Companltia Benediclo Amarico, Lopo do COl/[O, com
ou[ro, que naõ era Sacerdote" e por sllperior de lodos
Luiz Figueira, que, ainda naõ tralando da sua subsis
lencia naquella Ilha, passaraõ brevemente a huma A 1
dêa grande de Tapuyas, sob1'e o Rio Mony; onde em
JJregamõ sua vocaçaõ na doutrina Apostolica,

181. Sobre o que desles RR. PP. diz neste lugar ()
referido AlIthor dos Annaes do l\'luranhaõ, julgamos sel'
conveniente repetir, o que dos mesmos Padres, ainda
que com diversos nomes, c nesta propria empreza, es
creve o novo AULhor da vida do seu grande Padre An
tonio Vieira, e he o seguinle: ** Nolicia oppOrlWla, e
aiuda naõ esc1'üa em nossas I1islon'as. He bem qlle
saiba o mundo, que naõ so no espiritual, scnaõ lambem
no temporal, delJem aJ terras do Maran/Ulõ â Rel(giaõ
da Companhia de Jesus a felicidade, qne {ngl'aõ, Y(j..

* Ann. 11. ~13.

*' Barre,. ViII. do P. Vieira, liv. I .. p. 0:1 e 9í, 11. no c 171.



mmo de 1615, governaudo o Brasil Gaspm' de Sousa,.
que entaõ residia em Peruambuco, foy mandado o
Capilaõ Mór Alexand7'e de Mmtra~ fi d(l7" fim á g1.wrra,
que no anno antecedente tinha principiado Jeronymo de
Aibuqtterque conlra os Francezes do Maran/Ulõ. Hiaõ
na Annada 0$ Padres Manoei Gomes, e Diogo Nunes
da Companhia. de Jestls~ e com etles muitos Indios
fil/tOS todos de sua doutrina nas Aidêas, que em Per
nambuco cullivavaõ. C/wgou a Annada a avistar o Ma
1'flnhaõ, e como se julgava seria Senltor da terreno, quem
tivesse por si os l1atllrnes, os primeiros homens, que por
ordem do Capilaõ MÓ1' pizaTCtõ a te7'ra, foraõ os ditos
Padl'es com os sellS Indios; e cOln fOl'luna de CesG1', o
mesmo (oy ter f([Ua com o Gentio, que reduzi-lo á su
jeiçaõ, e amizade' dos Porluguezes. Desamparada de.~le

a7'rimo a ousadia F1'anceza, no mesmo dia cedeo á nossa
fortwla, enlregando a seu pezar a terra, de que o nosso
descuido, mais que o seu valor~ os fizera possuidores
infuslos.

1.82, Quem lhe fi.lllal'lÍ adverleucia para não perceber
os encarecidos termos, com qne fazem as sobl'cditas
expressoens, appostas ao qne deixamos referido, e tirado
cm snbstancia, e as vll.zes ad literam, especialmente no
quc toca aos nossos dOlls Padres, do mesmo Author dos
apontados Annaes do lVIaranilaõ, E quem poderá, ainda
sem a lição dessr.s Annaes, capacitar-se, que no mesmo
dia~ em que chegou ao Marallhaõ a Armada de Alcxnn
tire de ~loura, saltnssem logo em terra os PP. JesuiLas
com os sells lndios, prégassem ao Gentio, e o commo
vesse1l1 contra os Francezes, e que estes vendo-se sem
o SOCCOfl'O daqnelJes sc entregassem no mesmo dia? Mas
assim o devia escrever seu Aulhor~ porque só llssim
se podiaõ aproveitar os seus da forturla de Cesar. Tall1
bem he muito para notal'~ que dizendo este mesmo AII
11101', que Alexandre de Moura no ::lnllO de 1615 fora
(~()llClllir:l guerra, Oll conqllista elos Francezes no Mal'a-



'197

nhuõ, a que no allUO antecedente llnvia dado principi'(}
Jeronymo de Albuquerqllc, llaõ achasse que com este
foraõ os dou,; Religiosos de S. Francisco FI'. Cosme <.le
S. Damiaõ, e FI'. Manoe! tia Piedade, e qlle este (lepois
de estarem na terra fil'me desde Outubro de 16iá até
Julho de 16'15 e haver ido, logo qne alli chegaraõ á Ilha
do Maranhaõ fI'. _'lê.Jlloel da Piedade, a rogos do Raval'~

diel', a socegal' o Gentio, se pnssaraõ ambos com -Jero
nyrno de Albuquerque !}ara o continente dn mesma Ilhn,
e Forte de S. Jozé, onde assistiraõ desde .Julho até o fim
de Outubro, quealli chegou Alexandre de Moura. Esendo
isto assim corno he, ja os Padres, naõ dons, como diz
o seu Author.. Manoei Gomes, e Diogo NUlle., lIlas tres,
r.omo escreve o dos Annaes, Benedicto Amadeo, Lopo do
Couto.. e Luiz Figueira .. nem podiaõ ser, nem foraõ os
primeiros homens, que saltaraõ em terra na Ilha do
Maran!laõ, e moveraõ o seu Gentio contra os Francezes,
motivo porque estes se eutregaraõ, o qne tudo se execu
tou em hUlll s6 dia. Faç,a o curioso Leitor, sobre o que
fica relatado.. qualquer juizo, ou reOexaõ, qne por IllUY

leve qucseja, llaõ deixará de perceber o que uqui se nota ..
e poderá ser CJue entenda melhor para quem seria op
portllna esta tal noticia, qlle por isso, e naõ andar ainda
em nossas Historias, a escreve o seu Allthor.

183. Concluida com os Francczes ti conqllista dOo
Maranhaõ, e retirado para Pernambuco nos principios
de Janeiro de 1.616 Alexandre de Moura, ficou por seu
Governador Jeronymo de Albuquerque, premio con
digno ao muito que nelln havia trabalhado, e foy con
tiuuando 110 <I1.1gmenLo da nova Povoa('.aõ debaixo da
Pl'otecçaõ de Maria Santíssima, com o titulo da Vi
ctoria, que ja lhe tinha decretado no lugal' de Guax8n
duba, e lhe declarou a invocaçaõ de S. Luiz, ainda .que:
dalli por diallle se acha sempre na Fortaleza a invo
caçaõ de S. Filippe, em ohsequio delRey de Caslclla"
rnl fjllílnlo clle a (lolllinou.
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'toá. TaUlbelll os nosw~ PP. FI'. Cosme de . Da
miaõ.. c FI'. M.ll\loel da Piedade aclJaraõ nesta conquista
hum mny lal'go.. e fertil campo, em que, com os repe
tidos tl'aoal1l0s, e fadigas corpol'aes, mostrassem os vi
gorosos esforç.os dos seus agigantados espiritos. Pois
álêm das fi}oleslias, e sustos, que se expel'irnentnõ em
simil1lantes cmprezas, de mar, e terra, em especial os
que naõ tem aquella profi saõ.. como os Religiosos;
os evidentes perigos de vida, a que estiveraõ expostos
em hum combate de armas, que durou por quasi hum
dia inteiro, achando-se elles nos passos mais arriscados
de assistir, e confessar aos moribundos, a que naõ fal
tal'aõ com fo1'lnleza de animo, e zelo de espirita, sempre
tiveraõ dnlli por dinl1te, e cm todo o tempo que na
queIJe Paiz assisLiraõ, bastanlemenle em que se exer
citar. Primeiro, e continuado na assistcncia, e cura dos
enfermos soldados, e com panicular desvélo lia do Gen
tio, naquelle tremendo para elles contagio do Sarampo,
que os accommelleo pouco depois qnc chegaraã ao Paiz.
A este se segnio outro.. llaõ mellol', e quasi por todo
o tempo na fome gernl pOl' fnlta dos mantimentos da
terra .. e Ilaõ serem soccol'ridos, como era necessario.
Grandes fOl'aõ os cuid9.dos, que em favorecer aos doen
tes, e remedinr aos mais necessilndos atlligirnõ os ani
mas destes Padres; que viHo o ponco. provimento que
havia, e o que ellcs dispendiaõ, motivou cm todos hum
firme conceito, de que miraclllosnmente se lhes multi
plicava o qne haviaõ de dar.

1.85. A tnã abrazados espiritos Il<.lÕ devia faltar o
eeo com algum I'efrigerio; foy este a conversaõ de al
guns Hereges Calvinistas, dos qne na terra ficaraõ, cntre
os nossos, pagando estes aos scrvos do Senhol' a sande
do corpo, e sustento? que lhes adminislravaõ, com as
almas, que lue offereciaõ, e vinhnõ a confessal' publi
camente, que naõ podiaõ caminhar el'l'ndos nas dou
trinlls, que lhes ellsinavaõ 11lIllS Varões t:)õ éljllstados
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nos oOidos da caridade; pois viaõ, que assim como
adoecia algum Portuguez, Jndio, on Herege, logo aquel..
les Padl'es o visitavaõ como Medicos, nssistiaõ como
Enfermeiros, e serviaõ como Escravos; naõ reparando
em que o oente fosse livre, ou cativo, Cbristaõ, ou
Gentio, Culholico, ou Herege; porque os seus espiritos
com superior discriçaõ só attendiaõ ao valor d<\ cari
'lade, e naõ á acceitaçaõ dos pessoas.

186. Nos erros destes Calvinistas, e Lutheranos es
tava pela mayor parle instruido aquelle Gentilismo,
Seitas peslileociaes, qne seguem Hereges Francezes, e
hiaõ semeanuo nos coraçoens daquella ignoranle gente,
taõ disposta para receber a infecta, como a Catholica
doutrina, poi' lhes fallava a luz da razaõ, e sciencia,
para conhecimento da verdadeira. Desterrar nelle as
trevas nesta ignorancia, foy no que mais cuidou o P.
FI'. Cosme de S. Damiaõ; e seu companheiro FI'. Ma
noel da Piedade foy o principal instrumento para a con
versaõ destes Tupynambazes visinhos, e amigos dos
Francezes, e de outra grande multidaõ delles, que ha
bilavaõ ocontinente da llha, desde logo que para ella pas
sarnõ, como o haviaõ feito tambem na teITa firme; pois
em hUlUa, e ontra parte, sem temor de perigo algum, c
só com o zelo da salvaçaõ das suas almas, embl'enhado
pelo interior da terra, lá os hia buscai' ás suas Aldêas,
c tanto os sabia mover com o suave das sllas palavras,
com li energia das SU3S pl'acticas, e clareza das suas ra·
zoeus, com que na língua natural lhes persuadia os Sa
gl'ados Myster'yos da Fé Catholica, (Iue nella lhes expli
cava, que como em bandos os trazia atrnz de si, e de
pois de renderem obediencia ao Capituõ, e vassallagem no
Rey, os instruia na doutrina Chrislàa, Sacrament.os da
19reja, e Sauto bantismo. Estes foraõ os quotidianos
exercicios destes incansavcis Ministros do Evangelho
nos dons annos, que, com ponca differença, culliVal'llÕ
,\fjllella lIova conql1iSltl.
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187. Nem faltou o Ceo a authorizar com prodiglos o
'seu santo e Apostolico, zelo DO bem espiritual destas al
mas, tanto para confil'maçaõ dos ja convertidos Jndios..
'como para attrahir, e mover aos que ainda se ll10stravaü
rebeldes. Saõ as Roças, ou Mancliocas, o comrnUill Sl:lS

'lento de todos os qQe vivem no Brazil; e naquellas parles
do Maranhaõ mllY infestadas da immlllldicie dos Gafa
l1hotos, mais, Oll menos, conforme as Estaçoeus do tem
po, e mudança deste, prodllz a terra infinidade desta
praga, que levantando-se dos lugares, cm que se criaõ,

, -em nuvens espessas, onde se assenta hllm ex.ercito des
tes, queimaõ, e arrazaõ sem reparo, cm muy poucas
horas, toda a lavoura, sobre que cahem. Assolaraõ estes
'llaquelle anno todas a's Roças dos Tupynarnbazes rebel
des, enaõ convel'tiuos, deixanuo intactas, e sem offensa
as dos ja reduzidos, e Catholicos, com a cil'cDn5tancia
llotavel, que circulaudo os ares aquclles volantes ~xer

ci tos, passa vaõ pelas lavo liras dos Gen lios ja convertidos,
sem as offenderem.. e hiaõ razer assento,; e destruir a dos
Rebeldes, e Pagaõs. Este pr'ouigio notado, como tal,
por todos os Iodios, porque he geute em grande manei
Ta cI'edllla em similhanles casos, a qàe elles clJamaõ
'agouros, foy hum despertador forLissimo para que mui-
tos daquelles se convertessem á Fé, e ficassem os que ja
o estavaõ mais confirmados.

188. Naõ deixou de conCOlTcr tarnbem muito para
elfeito disto, e conversaó de taotas almas.. o grande des,·
apego, e o conhecido desinteresse, que via aquella gente
11 estes Padres seus 'Prégadorcs, das cousas tenenas l
pois sem cuidado da conveniencia propria só tratavaõ
,do bem, albeyo. A summa pobreza, em que viviaõ, c ()
Ilbel'a! do animo, e alegre vontade.. com que chegavaô a
despender, e repartir com cHes, esse pouco, que por
esrnólas lhes vinha ás maus; c o eflicacissimo exemplar
da sua vida foy o principal thema, qne escolbcraõ estes
-Anllllnciaflorcs tio Santo EvangelllO para attralJircm a
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si, á obeJiencia do Rey, .e ao gremio <1a Igreja, uaõ só
no simpl3s Gentio, mas aiuda aos mesmos Hereges.
Dizia hUlD deslcs, ja convcrtido, c naõ ignorante, t'jue
sc pcrsuadia, llaõ vivel'a nenhnlll dos antigos Padres
do Erlllo com rigor mais ali léro, do que os Padres FI'.
Cosmc, e sel! comranlleiro no Maraullaõ; por(ll:e !las
penitencin , jejuns, c nJol'Lificaçocns das propl'ias pes
soas, Iiaõ foy menor alli o espirita destes dons servos do
Senhor, do que o dos primeiros Anacl10retas do Deserto.
As casas, anue estes dons Padres mOI'al'aõ, assim na
ca III pan!la de Gua.7:enduba, pai' algul1s seis mezes, e
alguns quatro lIO conLinenteda Ilha de S. Luiz, e Forta
leza de S. Jozé.. antes da total entrega dos Fl'ancezes..
(,I'il hUlllil pobre choupana coberta, e cercada de palha.
O SUSt(,lItO ordinario hUtI1ilS raizes agrestes.. ilinda que
cultivadas, a que challaõ os na tllraes Aypy-Macac!UJym,
ús vczes ja azedas, porque, guardadas, a poucos dias
perdem o ualur~'1 gosto, e sabo!', A mais iguarias, eraõ
hUlllas como pappas, ou caldo grosso; li que o Gentio
cfJama illillgâll, feito de outras chamadas tambem por
elll's Aypy-llandioca ( de que talllbt'1ll se, faz a farinha
COl1lnlua) depois <le estarem por algulls Jias de infusaõ
lia agoa, até HUlollccercm, e cozido ao fogo; e outras er
vas mais, sem olltro tempero.. que agon, c ~al: e a este
l'e peilo, era todo o mais el\xoval da casa .. servill<10·lhe
só de prc ioso 01'1 alo dilas iuwgcns.. ou Crucifixos peque
nos, que traziaõ ao pescoço, e os seus Brcviarios.. c duas
Typoyas, ou l'edesillhas, anue algunEls poucas horas
desc(Jllçl\VUÕ os COI'pOS, c sempre mal accõlllodauos;
por llaõ ser capaz uquella \'olatil cama de se poderem
estender de todo Della. Por tempo de quasi um allno,
vivel'aõ os Padres nestas barracas.. ou mais pl'opria
mentcllte covas, com bum só habito cada huUl, sobre
pobre, e desprezível, remendado com pedaços de pan
HOS do algodaõ da terra.

!.t~O.\l·.\'\I. \'01•• 1.
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'189. Com todos esles incotnl1lo~ios da vida, e méÍo
trato das pessoas, forLlõ passando aquelles Apostolicos
Varões até os fins do anilo de 1615, em que lançados
lora da Ilha os francezes~ e com clles 0S Heligiosos
Capuchinhos, para as suas terras, se entregou o seu Re
colhimento aos nossos Padres 1"1'. Cosme, e seu com
panheiro; c estes, como referem os sobreditos Annaes
do l\faranhaõ, foraõ os primeiros POl'lnguezes, que em
fórma Regular se e~tabeleceraõ naqnclla Conquista. Mas
o tempo, que nel!a I'esidiraõ, depois que entraraõ a vi
veI' neste Recolhimento, o naõ declaraõ os referidos
Annacs, nem o achamos em nossas Memorias. Estas só
dizem, que do Maranhaõ para 11ernambllco se reliraraõ
por terra; e se foY assim. só o podia sel' em companhia
de llUma Esquadra de gente, que alguns rnezes depois
de partir par!j Pernambuco em Janeiro Alexandre de
Moura, nnodoll Jerouymo de Albuquerque a pedir
soccorros de mantimentos, e o f11nis, que lhe era neces
sario para fornecimento daqnella Praça, como referem
os mesmos Annaes: * Neste tempo, havendo (alta de soc
C07'9'OS no iVlamnltaõ, despachou .JeronY11lo de Albuquer
que ao Scwgento M.dr Batlhazal' 11. lvares Pestall(t~ com
vinte soldados POrlltgU(}Zes~ e perto de cem Judios, e
{omõ estes Port'tt(Juezes os pl'imeú'os /wmens b1'ancos,
que lJenfll1'Cll'aÕ este caminlto, e gaslCU'aõ cinco meus (t
Pernambuco, Os AlJllaes s0 declaraõ o que se segue: **
Os Capucltos Fr. Cosme de S. Damiaõ, e F1', iJIanoel
da Piedade, que acompan/tamm a Jel'onymo de Aibu
qllel'que. se recot!teraõ ao Convenliu/w, que princlJJiaraõ
os Fntnce.zes; mas vendo Clss'islida aquelta MissClõ de
OpeJ'Ca'ios necessm'ios, se 1'elil'Cll'aõ â sua Oltslodia de
Pe1'llambllCo depois de accol7lodarem os da Companltia de
Jesus na mesma vivenda, de que sahiaõ, que lambem dei·

• Ann. n. lJ6.

o Ann. n. !5:H.
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Xf1,l'aõ sem ?lwila ?'CSiSlencia, 7J(lssando a //,Ullla Aldirt
do Rio Mony. Bem se podera inferir do sohredito, que
vindo estes opera rios, os PP. ;fesuilas, e do Carmo, com
Alexandre de Monra, indo-se este, e Gcando aquelles
como necessarios, 0\1 bastantes, vendo isto os nossos,
se voltal'iaõ a Pernambuco logo com o mesmo Alexan
dre de Moura. Mas a sr.r isto assim, o naõ dei:arinõ de
dizer os mesmos Annaes. E pois o naõ declaraõ estes,
uem aqui nem em outra parte, foy sem duvida, pôrque
o uuõ acharaõ explicado nas memorias, que seguiraõ;
e assim iremos com as nossas, que affirmaõ, ainda que
tambem sem tcmpo determinado, fizeraô por terra esta
volta, e sem duvida na companhia ela referida Esquadra
dos primeiros Pol'tuguezes, mandados pOl' soccorros do
Maranhaõ a Pernambuco por Jeronymo de Albuquer
que.

190. Falleceo este a onze de Feve1'et?'o de 1618,
dizem os mesmos Annaes, com setenla annos dc idade,
em hum Sabbado, dia dedicado a N. Senhora: E por
conseqnencia nasceo em Olinda no anno de 15lt8. Foy
filho natllral de Jeronymo de Albuquerqne, cunhado de
Duarte Coelho Pereira, primeiro Donatario, e Senhor
de Pel'llambuco, e de D. Maria do Espirita Santo Arco
Verde, filha do Pl'incipal, ou como dizem outros Princeza
dos Indios Tobayrús de Olinda; e por esta via vinha a
ser il'maõ de D. Callwrilla de Albnqucl'que mulher de
Filippe Cuvalcanly, Fidalgo Florentino. Naõ achamos
fosse casado Jeronymo de Albuquerque: mas conforme
a certo Genealogista,*" a quem este clá-o litulo d(Capitaõ
do Rio de Janeirro, com outra Inclia, chamada tambem.
D. Maria de Arco Verde, e seria parenta de sua lV1ãy,
leve Jcronymo de Albuqnerquc, entre outros filbos lla
turaes, a Án tonio de AIbUfJ llel'qu8, que acom panhou a
seu Pay na conquista do Maranhaõ, e por morte dellc
ficou com o mesUJ.o governo, e passando dalli ao Geyno,.

» Theoir. Gcncnl. Arvor.
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que, tnmbem Governador da l)araibn, qnando em Per
nambuco entrou o Holaodez.

191. Dous anDOS mais, ealguns nias, governou Jerony
mo de Albuquerque o Maranhllõ, como sen Capilaõ mór,
CODqujstn(lor~ e novo Povoador daqllclla Colonia, que á
cusla de tl'abalhos, c varias guerras, «nc ainda teve
com os Gentios, especialmente em hum levantamento,
qne I1zernõ ahi no aUllo de '1617, ao mesmo tempo, que
se haviaõ levantado têlmbem os do Graõ Par~, defendeu,
conscrvou, e allgmenlon com ~randeza de animo, esforço
de Capitnõ, e liberalidade de Príncipe; pelos quaes feitos
11C'l'oicos, naquella Conquista, fez proprio para si, e
mnitos dos sens Ilobres descendentes, qlle ainda vivem
em varias pílrtesde Pernamhuco, e em particular, na
que cl1amílõ Cnn/ta/m, entre a 1>nl'alba, e aio Grande do
Norte, sobre o illustre cognome de Albuqnerque, o gran
de distinctivo de Maranhaõ.

Da Capitania do Gmõ Pará.

19~. O Grélô Pará, que, pelo qne sôa o seu l1ome~.

está i11cnlcando a slIa grandeza, assim como por e)la tem·
a primazia entre tados os Rios da Costa do BrllsiJ, tam
bem IIü o primeiro por onde ella começa do Norte para
o Sul. Os seus nalul'acs lhe cham3vaõ na lingna patria~

Parctná-.r;llaçú~ que em a nossa qller dizer: Grande Rio,
ou Mar doce; e os Portllguczes misturando a dos Gentios
com a sna, c pondo primeiro a p"rticu)n Grande, ou
(;ran, que fH)uelles costum()õ no fim, dizendo Paraná
9uaçú~ disseraõ GraÕ-Pm'á. Outros tem pOl' tradiçaõ,
que se chamou Pará de huma grande mortandade, que se
fez no Gentio naqnelles principias, sem darem quartel



n pessoa alguma, mulher, menino~ e nem velho; c por
que o Capilaõ~ vendo taõ fatal destroço, ~rilúra aos
soldados, que naõ matassem mais, dizenc[o Pará, Pa1'á:>
se ficou chamnndo o lugar:> Pará; e que em memoria dos
muitos innocentcs, q:le alli percccraõ se delJ tamlH'lll,
como em Uamá da Paleslina, á nova Cidade do Pará.
o nome de Cidade de Belem. Mas isto dado que Clssim
fosse em quanto ao tilulo de Belem, que tomou a Cidade,
nnnca pódo concordai' com o de Ptwâ, qllC tem o Rio,
e ja o lograva <ilHes deste caso~ e desde o primeiro prin
cipio do seu descobrimeuto, chamado sempre Pará,
ou Parana-guaçú pelo sen Genlio. O mesmo lhe dnva
tambem o nome de Pilil1[Juá, que quer dizer, Mar grande
çujo ou turvo, mas isto era por aquella parle, que cone
pelo ca bo do Norte, por levar por alli aS suns agoas' ponco
limpas. Debaixo da Linha equinocial desngoa no mar~

por huma boca taõ grande, como oítcn\a lego:'ls, que
tantas lhe daõ os que mais largo contaõ, oulros as redu
zelll a menos numero; mas, por muilo que lhe queiraü
diminuir as SUílS agoas, sempre lhe deixaõ tanlas, que
sobraõ a f, zê-lo muito mayol' que os m<lyores do Il1I111do

todo, que naõ hc 110VO haver muitos destes ccnt<luores,
porque nos grandes todos querem diminllir. Disla esle
Rio no Graõ P<lrà, do outro do lVlaranhaõ, cento c ~rinla

legoas por Costa. Af; mais notabilirlades deste, como ilHe:
chama hnm Discreto, imperador dos Rios, quem as {Jui
zer ad mil'a r, veja nos CJ ue delle tra laõ.

193. Do nome do Rio o tomou toda a Capitania, que
como corre das suas margens da parle do Sul, tem seu
assento a Cidade em hum rrl'áo da Linha equinocial. O
primeiro, de quem achamos noticias déscobrill, c n:1VC
gou estc grande Rio, foy hum notavel, e nil"ollto Hespa
nhol, chamado Franr.isco de Arellana. Acompanhava estc
a Francisco Pissarro, na conquista do Perú, da outra
parte Ocidental no Brasi \, e Judias de Castella. Por ordern
deste como Govcrnadcl' daquella nova conquista, sílhio,
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Francisco de Arellaua, com oulros mais de caval!o, a
Gerlo descobrimento, para o intcrior dos scus Serloells,
e tauto &e entranhou pela terra dentro.. que veyo a daI'
em o nascimento, ou primeiras correntes deste grande
Rio, que ainda entaõ Ilaõ era conhecido; e vendo-o logo
naquelle principio, e origem, ja taõ r.I'escido em agoas,
levado tia curiosidade, quiz indagar o seu curso, c aiuda
o fim da sua carreira. Em certlls embarcaçoeos, ao uso
do Gentio, se me.lleo com os da sua comilivn, c se foy
navegando por elle abaixo. Em muitas partes se viraõ
perdidos, porque arrebalados das sllas correntes; e lhes
era necessario tomar terra .. c fazer por ella <llgumas via
gens. ás beiradas do Rio; üifereceodo-sc--lhes Lambem
muitos combates, e encontros com os Gentios, que as
llabilavaõ. Em hum desLes foy accommetido de grande
ll1ultidaõ de mulheres, que a maneira das do antigo
mundo, peJejavaõ aqui Lambem com arco, e settas, por
onde se ficou chamando lambem este do Gl'aõ Pará.. o
Rio das Amazonas. Mas o ccrto he, que se esta Historia
de Amazonas naõ he composta, o que hoje chamaõ das
Amazonas llaõ llo este do Graõ Paril, he outro, ollum
braço deste, qne nelle se vem meltcr pela parte do Nor
te muitas legoas acima da sna grande boca. Lançado
outra vez ao Rio o Arellhna, tanto navegou pela sua cor
rente abaixo, qne chegou aonde ellc enlra no mar, e
correndo a Costa da America para o Norte, foy terá Ilha
<la Margarita, de donde passou outra vez a HespanlHl.
Destas ~ventllras deo parte ao Imperador C:\rlos V.
entaõ Rey daquella Monarchia; e este lhe ordenou huma
Armada de quatro Náos, e o mandou conLiuual' alfuclle
descobrimento. Mas a forlunn, que guardava para ou
trem, a quem de direito pCl'tencin, aqllella conquisla,
divertio pOI' hora esta; porque embarcando-se Francisco
de Arellanll, com Sll::l mulher.. e familia, e ~a!Jindo do
Porto de S. Lllcal', vcyo a fallec'er de enfermidade na
tural ao entrar da boca do mesmo Rio Gl'aõ Parú, de
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doude voltaraõ as Náos com todos os seus otltl'a vez a
HespanlJa.

19l!. Depois de Francisco de Arellana~ veyo entrar
por este mesmo Rio do Graõ Pará Luiz de Mello da Silva,
como ja se disse fallando do Maranhaõ, e depois deste,
que foy pelos annos de 15áO pouco mais, ou menos., até
o de 161.6, naõ achamos noticia~ de que neste largo tem
po de ql1asi setenta e seis anilaS, viesse algum POrLuguez
mais a esta conquista do Cl'aõ l)ará. Para ella no anno
de 1.615 pelo fim de Novembro, achando-se no Mara
I1lJnõ, como fica tlito, Alexandre de Moura, despachou ti

Francisco Caldeira de Castello Branco. No sobrediLo
mez de Novembro sal1io elle do Maranhaõ, e entrando
pelo lUa do Parú acima tt'inta legoas desta parte do Sul,
dco principio ti hUllla Povoaçaõ~ com FOrlaleza de ma
deira, e outros reparos mais, que julgou bastantes para
se defender do C~ntio. Eraô os [ll'incipaes destes os
Tupynarnbás, menos barbaras, e muy guerreiros, o as
sim naõ dt raõ nestes principias muito em que cuidar aos
novos fundadores, quo havendo dous mczes~ que alli
eraõ chegarlos, e achando-se [altos de provimentos do
ferramcntas, e outros sirnilhantes, com que accomodar
ao Gentio, tanto aos qne com os nossos trabalhavaõ uas
fabricas da nova Povoaçaõ, como aos muitos, que cou
cOl'riaõ li pedir destes., e outros generos, e se lhos llaõ
davuô, naõ ahiaõ muito satisfeitos, e era conveJliencia
cOlllelltá-los, despacllou Francisco Caldeira a Antonio
da Costa, e Pedro Teixeira, com dOlls homens brancos
mais, o triuta lndios em Canoas para o Maranhaô li

Jcronymo de Albuquerque para qne o provesse destas
cousas que lhe eraõ necessarias. Paniraõ do Pará a sete
l1e Março daquello mesmo anuo de 161.6, e chegaraõ ao
Maranhaõ a sete de J\'Iayo segllinte com dous mezes de
viagem, humas vezes em Canoas~ outras pOl' tel'ra, com
Jlluitos trabalhos, e perigos, por se achar aquelle terre
no mllY habitado de Gentio Tapllya de varias Naçocns
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e tooos sal vagens. No Maranhaõ foraõ bem ri 'spachados
por Jeronymo de Albuquerque, que logo expedio hllma
lancha, por Capitaõ della a seu sobrinho Salvador de
Mello, com trinta soldados Arcabuzeiros, e dOlls mil
cruz1dos de fazendas para resgates, e pagas dos solda
dos, c Genlios, que foy para o Pará hum grande soccor
1'0 LlUq uelle tem po.

1.95. No seguinte unno cbegaraõ tambem ao Pará
qnatro Religiosos Menores da Provincia dc Santo Anto
nio de Portugal; mandados pai' ordem do Rey O. Filip
pe II, dcste Reyno, e a rogos de Jeronymo de Albuqnel'·
que, que muito uffecto lhes havia ficado, pela larga
cOl1llllllnicaçaõ, que alli conlrahio com °P. FI'. Cosme
de S. lJatlJiaõ, e seu companheiro, c movido do seu bom
exemplo de vida, zelo das almas, e COlHer. <lÕ do Gentio,
que supposto se achavaõ ainda no Maranhaõ, se haviaõ
relirar para a Custodia de Pemambllco. Por Alexandre
de [dollra, que levou prezo pura o Heyno ao Senhor de
Ravardicr, fez esta representaçaõ ao Catholico Monar~

cha, do que clle bem informado, e aucndcnl!o benigno
a c,ta supplica, encarregou aos Padrcs da Provincia de
Santo Autonio de Lisboa, mundassem Helicriosos para
ilquella Missaü. Era Provincial FI'. Leonardo de Jesus,
qne ja fora Cuslodio duas vezes no Brasil, e este nomeou
parti e!la a quatro Ucligiosos de conhecido zelo, e virtu
de: o P. FI'. Antonio da Merciana, com tilulo de Com
missario; e para stlppril' a sua falta a FI'. Christovai) de
S. Jozé, 'e dOlls Saccrdotes Confessorcs FI'. Sebnstiaõ do
Rosnl'io, c FI'. Filippe ele S. Boavcntura, A vinte c dous
de Junho de 1617 sahiraõ do Pol'lo de Lisbon, e li vinte
e oito de Julho do mesmo anHO chegi.lraõ no Pará. Para
os conduzir, dco o Rey duas cmbarcaçoells, e por seu
Cupitaõ a M.nnoel de Sousa Oeça, que ja nos aUlIos pas
saclos dissemos fora com JerollYl1lo de Albuquerque ao
Mnranhaõ, e o deixara lá pOl' Capitaõ àa l'ol'laleza no
J3ur'1co das Tartaruga". Era Capitaõ Mór do Pará Frao·



dsco Caldeira de Caslello BI'anco, que, como ja 5ediss~.

do Maranhaõ foy mandado a esta conquista, onde che
gou no me7. de Dezembro de 1616. Por elle foraã bem
recebidos os novos hospedes, e geralmente de todos os
rnoradores, c tambem dos Gentios pelas noticias, que ja
~inhaõ pelos do Maranhaõ, dos grandes bens, que POl'
via dos Padres Franciscanos tinhaõ vindo áqnelles. Junto
li Fortaleza lhes demõ ~ugar, onde d'C[Jois fundaraõ os
Padres Jesuilas, e llqui levantaraõ huma pequena casn,
com seu oratorio, ou Hcrmida, Com este trabalho se lhe
ajunton o de catequizar, c reduzir aquelle GenLilismo a
hllma boa paz, e amizade com os Porlugllezes.. p'lra com
mais facilidade os meterem no gremio da Igreja, c COll
segllil'aõ em pouco tempo hum grande fl'ncto na conver
saõ de muitas daquelJas almas.

1.96. Assim foraõ cOlltinllando estes Missionarias, até
6 anno seguinte, em que a grande desordem de alguns
POl'lllguezes, e princi[Jalmente do sen Capitaõ, alterou.
e descompus toda esta paz, e socego, com conhecido
perigo de se arruinar, e perder aqllella Conquista, Naõ
se pod iaõ ellas llaquelles pri ncipios prosegu ir, nem an
gmcntar.. sem ajuda .. e trabalho dos Iudios, para lls{abri
cas, lavouras, c outros similhantes serviços; porque el
les eraõ os que trabalhavaõ em todas, pai' seu jornal,
ainda qne com paga de pouco cnsto. Mas os Portnguezes
como ambiciosos, cm os vendo e111 paz, e domesticados,
naõ só lhes naõ pagavaõ, tambem se aproveitavaõ d(')
que elles trabalhnvaõ para si, e cllllivavaõ para o seu
sllstellto, at ~ se ra'zerem senhores da sua liberdade, ca
tiVando-os, maltratando-os, e servindo-se dellcs comC:l
escravos; e assim por -este violento modo, e contra toda
a ley, e razaõ se I i 11 ha feito o Ca pi taõ Mór sell hor de
alguns trezenlos Indios para o servirem.. e a sen exem
plo outros ml1itos, N1Õ deixavaõ os Religiosos de ê.lcn
tUr a estes absnl'llos por parte dos Indios, defe11dend@
de similhantes injustiças a sua liberdade, por onde -vi·
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nhaõ a ser lllUY amauos daquella pobre gente, e em gran
de maneira o P. FI'. Antonio ela Mel'ciana, que se op
punha com esforço a estes desarrezoados termos dos
POl'lllgnezes, c rI'. Christovaõ de S. Jozé ornado de uma
SUlnllla brandura, e cloCfuencin, pela qnal se fazia muy
,'enerado, e obedeeido delles; e foy isto motivo, para
que pelos mesmos principias, porque vinhaõ estes Reli
giosos a ser e timados elos lndios, fossem aborrecidos
do Capitaõ, e seus sequazes: e como nada podiaõ eJles
remediar cm hem, e favor do Gentio, pois lillhaõ ao
Cnpitaõ, e os mayores contra si~ e naõ eraõ poncos, nnõ
achando aqllella gen te recnrso ús snas grandes oppre~·

soellS, llaõ teve outro l1l11is CJue o dos sens arcos.. para
cobrarem 1)01' força dclles, o que nnõ podiaõ pelas da ra
zaõ, e assim amotinados toclos se levlllltarilõ e puzeraõ
em tom de guerra. A isto deo grnllcle calor outra causa
de boa cousequencia. Era o Capitaõ homem cru!:'l, rullY
arrogante, ponco "lIoroso, e sobre 1Il:llJeira vingativo,
accessorios, que seguem c acompanhaõ buns aos outros,
e assim tl'atava aos mais Cabos, e soldados cQm violen
cias, e descortezias.. e tanto, qlle senl razaõ alguma, por
que nunca a pócle haver, mandon matai' certo Cnpitaô
publicamente pOl' hum sen sobrinho {Is estocadas, e por
que dOlls homens 1l0bres.J)e acolhcl'aõ ao Hospicio dos
Heligiosos, temen<1o que tambem incol'ressem na mes
ma pelln, pOI' acudirem ao caso, e esLranharem ao ag
gl'essor aquella violcncia, como ordenada pelo CnpiLaõ;
dczejando este vingar-se delles, I11nnuon 301; Heligiosos
salJissem logo do Hospicio, pois eslava em terras suas;
e porque os Frades pediraõ espaço de hum dh, para
huscnrem Olllro Hecolhilllento, mandou comboyar hllma
peça de anilharia para o Hospicio com intento de o der
rubar: mns sendo a carreta da tal peça nova, maravilho
samente se desfez no caminho, e fieou a 9!:'ça cm terra
e seUl cffcito o seu dallllwdo intento. Visto pelos mais
Cnpitacns.. soldados cio Presidio, e pessoas principaes,
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os e\cessos do Cllpitaõ ~lól'~ cque determinava ir com ct
les pai' di:lDtc, ao dia seguinte, unidos todos, c acclaman·
doahuma voz: Viva a Igreja, Viva Etltey, o prende
raõ pcla manhüü. e ás mesmas 1101'1lS, em que linha rc
solvido púr em execuçllõ a tomada do Hospício, e pl'iZllÕ
dos que a clle se haviaõ acolhido. Foy.isto pclo mez de
Setembro de 1618.

197. Prczo assim este Cllpítaõ, entregaraõ logo o go
verno a hum csforc:ado, e prudente hornet1l~ e LlltlY de
voto dos Hcligiosos, partes de quc carecia o prczo~ ()
qllal t1fl(]uelle estatlo~ naõ teve outro desarogo~ na sua
mizeria, senaõ com os mesmos Fl'ades~ que antes per
segnia, c a estes enlregou o sel! escritorio, c papeis, e
neHes só acllava aquella consolaçaõ, e bom conselho~

que alHes abominava. Com e5tas desordens dos Porlu
guezes entre si, tomou mayor calol' a rebelliaõ do Gen
tio, scndo cabeça de todos os Tupynambás~ c dando
sobre os nossos, lllataraõ a lodos os qlle acharaõ des
cuidados por fÓl'tl, destruindo-lhes as fazcndas, e lavou
ras, até lhes porem cerco na mesma FOl'laleZll, sem
que os TIeligiosos pude~sern atalhar estcs datllnos, uem
movê-los a paz, e amizade; porque publicamente dizia.
tlquelle Gentio, nllõ queria amizade, nem paz com huma
gente, que ncm com os seus mesmos a sabia ter: e as
sim, naü admillinuo partido algum, continuaraõ com o
cerco do Presidio, c eslt'agos dos habitadores de fóra.
Aestes espalhados~ cá inslancia, e trabalho dos Reli
giosos, se aggt'cgaraü alguns Indios Tapl1yas, governa
dos pelo scu Mayoral, clH~mado Gamipócabá, de -esfot'
ço, e animo~ e fOt'aõ estes hum grande SOCCOI't'O pat'u se
podct' resistir á furia ... e bat'bal'idade dos Tllpynampás,
Daõ deixando de padecerem os da Fortaleza grandes
apertos de assaltos, fomes, e outras graves molestias,
em quanto dut'ou esta guerra.

198. Postos os sitiados nesta conslcrnaçaõ, l'esolve
ruõ mandaI' a Pernambuco ao P. Fr. Chl'Ístovaõ ele S.



Jazê, em companhia do Capilaõ Manoel SU::lres de M
meicla, a dar parte do estado do Pará, e a pedir soccor
).'0 ao Governador Geral da Baiiia. Era neste tempo D.
Llliz de Souza, que alli havia chegado no auno de 1617,
e se achava nesta occasiaõ cm Pernambuco. Com bre
vidade despachou dalli uuma Esquadra de quadro Náos,
e nella a .Jeronymo Fragoso de Albuquerque, em soc
corro dos sitiados.. e a inquirir da prizaõ de Francisco
Caldeira, e aos que achasse culpados, remettesse para o
Reyno, e ficasse elle alli por Capitaõ.. até provimento'
do Rey. Cbegou Jeronymo Fragoso ao Pará, e achou
ainda a Fortaleza em cerco, que com este soccorro.. e
outro, com que ao n:esmo tempo ·chegou lambem do
Maranhaõ o Capitaõ Bento Maciel, mandado por Jero
nymo de Albuquerque com oitenta Portuguezes, e seis
centos Judias, se reliraraõ os inimigos para as suas Al
dêas. Daqui despacbou Jeronymo Fragoso para o Rey
no, com outros mais, que achou culpados, a l,lrancisco
Caldeira, que lá acabou. Destas alLeraçoens se mostrou
o Rey sentido, e mandou recolher á Torre de Belem a
l\fonsieur Ravardier, que andava na Corte em requeri
mentos, para qlle naõ voltasse aquellas partes; e podia
se presumir isto porque se mostrava para ellas rnuy aC
feiçoado, e nos seus requerimentos, só pedia ao Rey por
satisfaçaõ dos seus serviços, e por lhe haver largado o
Maranhaõ, com n sua Fortaleza, e anilheria, lhe desse
licença para mandar lá cada anno duas Náos,de Merca
dores, levado sem duvida da fome do ouro, que ouvira
dizer ao Gentio havia pelo Ri~·das Amazonas acima em
lJuma alagoa,. onde tinhaõ prezas as suas Canoas em
O"randes correntes de ouro.
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Do que mais passou tiO Pará até a slta separação do Estado do Brasil.

199. AlTugentado O Gentio rebelde com a vinda de
Jeronymo Fragoso, e mais soccorros~ e compostas no
melhor modo as turbaçoens dos 'nossos... COIl liliual'aõ os
Religiosos com a sua tarefa, e costumado zelo; de irem
couservando a IlUns, e reduzindo a Olltros. Tambem
llaõ descançava muito o Capilaõ; porque~ depois que se
achou desoccupado dos negocios polilicos~ tra tou tam·
bem dos militares: e assim ajuntando a mais gente que
pode, tanto Portugllezes, corno Jndios, com hurou frota
de bastantes Canoas, e os Capitaens Custodio Vicente,
Pedro Ferreira, e outros que nesta conquista obral'aõ
grandes feitos, cm particular o CapiLaõ Bento Made],
que viera do Maranhaõ com o soccorro~ que ja disse
mos, sahio em seguimento do Gentio rebelde, pelas Ri
beiras do Pará acima~ na qual emprezl veyo a morrer,
tendo obrado nelJa acçoens de Capilaõ famoso, e fa
zendo no Gentio inimigo grandes estragos, e obrigando
a muitos a desampararem as suas AldêlS~ retirando-se
para 05 matos mais interiores, onde indo dar nas frechas
dos Tapuyas, sens declarados inimigos, estes os mata
vaõ, e comiaõ; e os que melhor escapavaõ~ foraõ os que
buscavaõ aos Portugnezes á Portaleza, pedindo paz, e
amizade. Em huma batalha destas, dizem fora feita
aquella grande matança em toda a gente de hum, e ou
tro genero de certa Alclêa inimiga~ da qual tomou a Ci
dade o nome de Belem, e a terra o de Pará.

200. Por mol'le do Capitaõ Jeronymo Fragoso, ele
geraõ em seu lugar ao Capitaõ Pedro Teix.eira, e por
seu coadjutor ao P. FI'. Antonio da Merciana; porque
da sua capacidarle, zelo, e pmdencia havia ja bastantes
experiencias. Com a boa consonancia, que entre si fize
l'i.lÕ estes dOlls Capilílens, ainda qne taõ dilTerentes na



profissnõ, começou a gozar a conquista de paz, quiet:J
çaõ, e angmento. Para este coucorreo muito o arbiLrio,
que tomaraõ as dilas cll>eças deste corpo politico, qnc
foy repanil'em~ e fazerem datas, em nome delRcy, du
quellas terras a algumas pessoas mais possantes, e ca
pazes de as poderem cultivar, e erigir fazendas, Fei
torías, e nova Povoaçoens. Tarnbcm Cl'esceo muito por
este tempo a cOllversaõ do GenLio. Huvia-se datlo parte
ú Ballia ao Governador Dio~o de Mcndonça Furtado da
morte do Cllpitaõ Jeronymo Fragoso, e em seu lugar foy
provido pelo dito Govern:}(lor o Capitaõ Bento ~laciel,

e foy isto pelos annos de 1623. _ este mesmo anno, e no
mez de Abril, chegou tambem ao Pará o Capitaõ Luiz
Aranha de Vasconcellos, mandado de Lisboa pelo Hey
Filippe li em Pol'tugal, ainda autes de sua morte, que
foy a 31 de Março deste mesmo anilo, em huma Cara
veJla, com ordem para (1escobrir, e sondar Lodo aquel
le grallde Hio pelo cabo do Nonc, por se havcr ensi
Iluaclo a este l\Ionarch[l~ que por alH se poderia conduzil'
melhor, e com menos gasto a prata do Polosi. Para isto
lhe deo provisoeus Reaes, para os Capitaens ~Jóres, e
Governadores de Pernambuco, até o Marallbaü, e Parú,
conlribuirem com os SOCCOITOS, que pudessem. (hegou
a Pernambnco, e Mathins de Albuquerque lhe deo alH
hl1ma caravella com dezesetc soldados, e o Piloto An··
tania Vicente, Illuy pratico nuqnella navegaçaõ, e com
ella oito mil cruzados de diversos generos de Cazendas,
1)01' conta delRey, para provimento do Presidio do Pará,
que havia aonos se lhe naõ acudia com pngamentos,
nem SOCCOITO algum. André Pereira Themudo, Capit<!õ
Mór do Rio Grande, lhe deo quatro soldados, e hum
destes era Pedro l\lendes cle Gouvea, a quem Luiz Ara
llha fez Capitaõ da Caravella de Peruambuco. Antonio
Moniz Barreiros ihe deo no Maranhaõ quinze soldados,
e com estes adjulorios chegarnõ ao Pará a quatorze de
l\layo do mesmo all!IO, onde se acabou de preparar, [la-
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ra dar execllçaõ <Ís ordens do Rey. Dalli pal'liu muy sa·
tisfeito com os soldados Jodios, que lhe haviaõ dado, e
muito mais com o P. FI'. Christovaõ de S. Jozé, que hia
por Capellaõ desta frota, e li mandado do P. Commissa
rio FI'. Antonio da Merciana. Era o P. FI'. Christovaõ
tnã bem visto, e respeitado dos Indios, que em poucos
dias de navcgaçaõ pelo Hio acima, tljuntou a si quarenta
Canoas, com mais de mil IncIios, que de boa vontade
seguiraõ ao Capitaõ, movidos lélmbem das dadivas, on
galantarias, qne clle lhes clava, que supposto de pouco
custo, elles se davaõ por satisfeitos, e ficavaõ obrigados,
porque el'aõ cousas, que elles mais estimavaõ, como
ferramentas, pentes, anneis, e outras similhantes, que
pnra isso trazia o Capilaõ, e dizia, qno assim lhe ordena
va ElRey, e se isto fizessem todos, menos tl'abnlhos, e
dall1nos expel'imentariaõ nas suas fundaçoens, nestes
princi pios,

20i. Com esta Armada de Canoas, com mnltidaõ de
Indios, e tllguns soldados Portuguezes, foraõ seguindo
viagem, \l3Õ sem U101eslias de tormentas, e outros in
convenientes, até hnm lugar, em que lhcs advertia o
Flamengo Nicolao, qne viera do MaranlJaõ, e ja assis
tira no Pará, estarem muy perto de hUlll Forte, e Fei
toria, que alli tinhaõ os lIolauclezcs; osquaes, sem espe
rar que os nossos lá chegassem, esquipllraõ quinze Ca
noas, com alguns setecentos Indios flel\S amigos, e
alliados, a tomar-lhes o cncontro, c assaltá-los no Dia,.
como fizeraõ pela Illeya noite, em que se travou huma
fortt', e renllidn batalha, que aturou por duas horas; c
ainda que eraõ Illuy destros, e bons grcrrciros os con
trarias, rornõ vencidos, ficando mortos duzentos, c tl'in
ta ca li vos, em clnzen las Ca noa~. Estes dcpuzeraõ, havia
ja seis, ou sele annos, eraO amigos dos Holandezes, por
dadivas, que lhes o.ITcrcciaõ, e bom tratamento, que
lhes davaõ; mas fJnc /ln occasiaõ presente se naõ acha
\'n no porto, e Feitoria algnrn destes do \legacia, mais
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'Que na Fortaleza vinte soldac1os, e alguns escravos de
Guiné, com os quaes lavravaõ o tabaco. Logo mandoll
o Capitaõ remar para o Forte ~todas as Canoas, e lan
chas, e posto com elle, despachou l.Juma Canoa, e qua
trosQldac1os, bandeira branca, e recade para qne se
entregassem no termo de hUIDa lJol'a~ ou os passariaõ
todos á espada, porque assim lllo ordenava o seu Iley,
de quem eraõ aquellas terras, c conquista. Foy a pri
mcira resposta, que aquella força era do Conde Mauri
do, e'assim se uaõ podia entregar, sem ordem Slla, c
que para esta vir cra pouco tempo o que lhes assigna
vaõ; (e o intento el'a querel'cm dilaçaõ em quanto lhes
chegava soccorro de outra Fortaleza, quc distava desta
doze legoas} a isto tornou· o Capitaõ, que elle tinha ja
a orc~em, que bavia seguir, e naõ lhe era necessario e~

peral' oulra, ainc1a quando a vantagem dos seus soldados
era taõ conhecich, e pal'a que o entendessem assim os
inimigos, mandou intrometer entre os soldados brancos
muitos Iudios com chapeos, e carapuças, para qlle pa
recessem todos Porluguezcs. O que visto pelos IIolan
dezes, e a resoluçaõ dos nossos, levantaraõ bandeira de
paz, c se entreg,lraõ com artilllcria, mosquetes, escra
vos, e mais fazendas, que havia na Fortaleza, que de
todo foy arraz·ada.

202, Ao dia seguinte determinou o Capitaõ accom
melter a olltra Fortaleza, e despachou adiante huma
Canoa, com quarenta remeiros, todos Indios valentes,
e tres animosos POl'luguezes, Pedro da Costa, Jeronymo
COI'rea de Siqueir<l, e Antonio Teixeira, a descobri!' o
Rio, e oelle se encontraraõ com doze Canoas <le Gentio
contrario, chamado Harizanás, as ql1aes tomando a dos
nossos em meyo sem quererem tratar ue paz, c amizade,
que lhes o(f~reciaõ, travaraõ entre si bnma gl'unde pe
leja. Mas os nossos como sabiaõ naõ podiaõ ser soccor
ridos, com a pressa, de que necessitavaõ, assim pele
javaõ como desesperados, e t\lÕ valorosamente, que ja



quaudo cllegllraõ os mais, qne os viuhaõ seguindo, tl
Ilhaõ mortos muitos dos inimigos, e muitos mais com o
seu SOCCOITO. QUiltro Canoas com todos os seus ficaraõ
prezas.. com hum grand~ Ilumero d~ mortos; dos nossos
pereceraõ sete.. e foraõ feridos vinte e cinco, e Jeronymo
Correa com lres frechadas.. de que sarou com muito pe
rigo; e assim elle como os dOU8 companheiros da pri
meira Canoll, com as maõs taõ empoladas da quentura
dos mosqnet<::s, que pOl' muilos dias soITreraõ aquella
molestia; porqne carla hUIll naqnelle combate havia dis
parado mais de quarenta liras.

203. Curados os feritlos, e descançando do trabalho
aqnella noite, ao outro dia mandou o Capitaõ hum Cabo
de Esquadra, com recado aos Holandezes da Fortaleza ..
que se chamava Gw'upâ, para que se entregassem.. por
que assim o linhaõ feito os da de Mnlttrú.. que era a
outra ja rendida, e aIli os tl'aziélõ cOOlsigo; do que cer
tificados elles por hum, que lá lhes nwnllou, se vicraõ
entregar trinta e cinco, cou! toda a fahrica da Fortaleza,
ai'tilheria, e tndo o mais. A estes perguutou o Cllpitaõ,
se Llavia ruais alguma Fortaleza.. ou Feitoria sna pOl'
aqueJla Riheira .. e responderaõ que naõ, mas só duas de
Inglezes, as ~uéles ja ficavaõ abaixo. Com estas prezas

-Be voltou o Capilaõ para o Pará, c naõ .achando alJi a
Bento Maciel, porqne havia sahido em seu soccorro, se
tornou a embarcar na sua Caravella, e foy navegando
pela parte do Norte da barra grande, outrn vez pelo
Rio acima, e se vieraõ a encontrar depois de ter andado
hnm mez por entre hum intricado Illbyriutho de Ilbas.
Ao dia seguinte, ao qne se avistaraõ, sllrgio, em dis
tilncia de Icgoa, humn Não, e se foraõ a e))a, Luiz Ara
nha na sua, e Bento Mélciel com qnatro Canoas, com
intento de a abalroarem debaixo dél sna artilheria, e naõ
o poderaõ conseguir com tanta pres lezéI, que pri mei 1'0

llaõ nlcançassem os da Náo com hl1ma bnlla de oito Ii
vrns huma Canoa, cm qne mataraõ sete homens.. e Cc..

..lA.nOATAM. VOL. I. :as



218

l'iraõ vinte negros; mas as outras se meltcraõ dcbai.-o
da artilheria, e nâõ se querendo en trega r~ a arromba
raõ ao lume da agoa com machados, e se foy ao fundo,
pondo-lhe os Holandezes ao mesmo tempo fogo á pol
vara, e ainda se tomaraõ algumas pipas de vinho, bar
ris de queijos~ e manteig<ls, e hnma caixa de botica,
que de tudo se aproveitaraõ os nossos; mas os Holan
dezes, que eraõ cento e vinte e quatro.. todos foraõ
mortos, a ferro, e fogo, e os nossos com estas em prezas
se retiraraõ ao Pará~ ficando esta Capitania assim alle
viada de tantos inimigos Naturaes, e Estrangeiros, para
crescer, e dilatar-se em novas fabricas, Povoaçoens, e
Christandade, convertidos, e aldeados muitos tlos seus
Gentios, pelo zelo, prégaçaõ, doutrina, e trabalho dos
Religiosos Menores, e parlicularmente destes dOllS in
cançaveis Ministros do Santo Evangelho FI'. Antonio da
Merciana, e FI'. Christov<lõ de S. Jozé, primeiros Mis
sionarios nesta conquista do Graõ Pará, e antes que lá
fossem outros alguns; e corno se elles acharaõ desde a
J'nlldaçaõ desta Capitania até este tempo~ e cm todas as
operaçoens, e casos que ficaõ referidos, e tivemos no
ticia~ por isso tomamos o trabalho de os relatar, e naõ
por necessidade de fazer mayor vulto esta escrita~ que
aqui concluimos aos oiLo annos, desde o de mil e seis
centos e dezeseis, que chegou ao Pará Francisco Cal
deira de Castello Branco, a sua fundaçaõ até o de 1.62[1,
em que ElRey I' ilippc III em Portugal, separon do
Brasil o governo do Pará~ e Maranhaõ~ mandando para
este do Pará a Manoel de Sousa Deça~ que parlindo de
Lisboa a 25 de Março deste mesmo anno de 1.62lJ. che
gou a Pel'nambllco a quatro de Mayo seguinte, e daqui
fez a sua viagem para o Pará. E por esta mesma causa
deixamos as mais nOlicias tlos Religiosos Menores na
qnellc Estado para o Chronista, a lJuem pertencem.
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204. Quando ja tinhamos completas, e assentadas
estas duas Estallcias, e tlldo o qne nellas fica exposto,
nos veyo á maõ hum livro, Oll Ilistoria da vida do
grande Padre Antonio Vieira.. no qual falIando o seu
gl'ave, e Douto Author ua conquista do Mal'unuaõ, es
creve, que na armada do anno de 16l5, em que man
dou de Pernambuco, onde se achava, o Governador do
Estado Gaspar de Sousa a Alexandre de Moura, em soc
corro de Jeronymo de Albuquerque, para concluir a
conquista, a que este Capitaõ havia dado principio COIl

tra os Francczes, foraõ nella dous Padres da Sagrada
Companhia~ e que para se renderem os Francezes da
llha dc S. Luiz, e razel'em entrega della, llUÕ houve
mister mais combate, uem assallo, que mandar o Capi
taõ a terra aos dous Padres, sendo estes os primeit'os
Portuguezes, que na Ilha f(altaraõ, e que tcndo practica
com o Gentio, postos todos da nossa parte, isto só bas
tou, para que os Francczes, vendo-se sem o SOCCOl'l'O do
Gentio, se entregassem DO mesmo dia, attribuindo aos
ditos PP. toda a victoria, e primazia desta empt'eza *,
e que esta noticia a dava POI' opportuua~ e Daõ escrita
em nossas Historias. aõ duvidamos, que os sens PP.
fossem nesta Esquadra, nem tampouco~ que seja nova
esla nolicia, porqne s6 a achamos escrita neste livro.
Tambem deix.amos ao juizo, e discurso do experimen
tado, e discreto Leitor, o que se encarece, ql\ando se
diz~ que o mesmo foy saltarem os PP. em terra, que
reduzir-se o Gentio contra os Francezes, e entregarem
se estes. no proprio dia~ que naõ deixará de conhecer
por mny dimcultoso, que estando os Francezes por se
nhol'es da Cidade, e Ilha, seus portos, e todo o Gentio
da sua parte~ deixassem saltar em terra os Padres,
vindos em as Náos de seus iuimigos~ movessem o Gen
tio~ e o puzessem da sua parle, e esta rebelUuõ fosse a

• Vid. do P. Yieir, Iív. I, p. 9~, Si 17:1.
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causa talai ue se entregarem os Francezes, e que llldo isto
acontecesse em lJllm só din. Oue nós só lJimos a con
cluir, que sendo lndo' na [órm'á rercrida~ nem por isso
se deve altrihuir aos seus Padrcs a gloria de primeiros
nesta em preza. Porque se [alIarmos do l\Jaranhaõ pelo
que he terra firme, ja nesta militas dias antes estavaõ
os nossos dous Padres~ PI'. Cosmc, e seu companheiro
de posse desta primazia; se só da llha~ ti mesma razaô
que ha pal'a os sens Padres serem os primeiros, a dcve
haver tambem para os nossos, pois entraraõ nel1a todos
11a mesma cOlljunçaõ. Que àepois de entregue a Cidade,
no mcz e meyo, ou dOllS, que nella assistiraõ com Ale
xandre de Moura os RR. PP. fossem hUl1s bens coad
jutores para a amizade, e redncçaõ do Gentio, assim
como o foraõ os nossos, he muy coherel1le, e tudo se
devia ao seu grallde~ e santo zelo.

205. E porque sobre os nossos Portuguezes, que [0
raõ descobridores da IllHl do Maranhaõ, se deo'o pri
meiro lugar aos [ilhas de Joaõ de Barros contl'a o que
escrevem os mais, dizendo fora o pt'irneiro Luiz dc
Mello da Silva, e qlle este dera á Ilha o seu nome, dis
simulado com o do Santo Rey de França Luiz; ja em
seu lugar dissemos que este nome lbo· deraõ os Fran
cezes, quando alli entraraã, em honra do Rey Santo
oeste nome; mas como alli passamos sem expender as
mais razocns, ou fundamento deste nosso dito, agora
3polltaremos algumas brevemente. A primeira he, por
que os que [allaõ nesta arribada de Luiz de Mello ao
iVIaranhaõ Ilaõ lhe assignaõ anno, e só dizem que viera
do Reyno a Pernambuco, daqui correndo ao Norte le
vado das agoas entrara no Maran!Jaõ, fora ter ao Pará,
e deste á Ilha de Margarita, e voltara ao Reyno. E se
Luiz de Mello, ainda que tomasse terra lia Ilha do Ma
ranhaõ, o que certamente Ilaõ cOllsta, llaõ se deteve
nclla.. naõ levantou Povoaçaõ, nem Fot'taleza que dei
xasse com Presidio, como dizem, cra esla sua Dllve-
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gaçaõ huma curiosidade de vcr, e correr estas Costas,
c cm 11l1ma só Náo á sua custa, como podia COtll taes
circunstancias dar o scu nome a esta Ilha? Tambem lho
llaõ podia dar por pritlleiro descobridor; pois os mes
mos, que isto escrevem, dizem, que antes delle tinha
aportado ao Maranhão, como assim era, Francisco de
Arellana. Parece que convence a razaõ. A segunda a
faz aind<l mais evidente. Os mesmos~ que f"lIaõ nesta
arribada de Luiz de Mello ao Maranllaõ, escrevem, que
voltando ao Reyno, pelo bem que lhe pareceraõ aquel
les Rios, e terras, alcançara delRey a mercê de fundar
nellas lIuma Capitania: e que partindo do Beyna com
Náos~ e gente para isso, se perderaõ todas nos baix.os
do mesmo Marauhaõ; e que escapando elle com algu
Illas pessoas mais cm huma fragata, e nos bateis das
Náos, foraõ ter ás Antilhas, e passaraõ ao Reyno.. onde
ElRey D. Joaõ III o OCClJpOll no serviço da Iudia, para
o refazer, on satisfazer das passadas perdas do Brasil.
Aqui a diUlculdade toda do caso. Luiz de Mello da Silva
foy despaclJado para a India no anno de 1557, ulLirno da
vida delRey D. Joaõ UI.. neste anno faziaõ ao menos
vinte e quatro, que 1uiz de Mello havia tomado a Ilha
do Maranhaõ, para poder Íl' a ella, como quei'em, antes
dos filhos de Joaõ de Banos, que foraõ alli no de 153n.
E quem se lia de capacitar, qne estivesse EIRey D. Jo
aã III deixando correr vinte e quatro annos, 011 m3is,
para no fim delles lemlJra.r-se das perdas de Lniz de
MeHo no lVIaranllaõ, e mandá-lo á India, e occupá-lo
Já por ellas no seu serviço~ Parece incohereute este
discurso, e fundados nelle deix.amos assentada por cer
ta, primeiro que a de 1uiz de Mello na 11ha do Mara
uhaõ, a assisLencia neJla dos filhos de Joaõ de Barros.

Tarnbern depois de termos assentadas as 'Estancias
das outl'as Capitanias, e apontado os anilaS, hUlls ao
certo, outros por conjecll.lras, das suas fundaçoens, ti ve
mos occasiaã de ver alguns AlIlhorcs natllracs, c cstra-
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Ilhas, nos quaes achamos muita diífereuça entre os aI 
nos~ que assignão para a fundação de algumas, e os que
nós aponlamos.. e assim devemos dar brcve razaõ, Oll

fundamento de o fi.lZCl' assim. Ue a primcira a de Pcr
nambuco. Dizem elles, que fundada esla Capilania por
Duarte Coelho Pel'cira~ no anno dc 1551, e nós a pomos
em 1530 pol'tJlle certamenle assim foy; como, álêrn de
outros, que o dizem assim, he constante por escrituras
publicas de seus Donatarios, e Camal'a de Olinda. He a
segunda a da Babia, que o de Vallemonl .. e o seu tl'adu
etor, qne he n da opiniaõ acima, com o da l)oliLica Mo
raI, e Civil, diz 3queJle fora delicooerta por Chrislovaõ
Jaques no anno de 15ú-9; sendo este o em que foy muda
da a Villa Velha pal'a o lugar em que lloje está a Cidade,
fundada por Thomé de Sousa, e o seu uescobl'Ímenlo
por C!lristovaõ Jaques em 1523, ou 2h. He a lerceira a
dos llheps.. em qne hum a poem fundada em 15ú6, .e ou
tro em 15GlJ. se naõ he erro da imprensa, que ambos
queiraõ dizer o mesmo.. antepondo.. ou pospondo hum
algarismo~ e sempre com equivocaçaõ em ambos; pOI'·

qll~ ql:ando pelos annos de 1540 e nos seguintes, se a
chava Francisco Pereira Coutinho cercado pelo Gentio
em Villa Velha, ja a CapitanIa dos lIheos era fundada,
pois a eHa ma Ilda va buscé,u' ma ntimen tos, e pl'ovisocns
p.ara os seus na Bahia, e daqui se embal'€ou para as
lIheos fugindo do Gentio. Ue a quarLa a de Parlo Segu
ro, a qual diz o mesmo Vallelllont seI' fundada em 1553
sendo cerLo~ que no de 1552 quando a ella foruõ os RR.
PP. Jesuitas.. ja era Villa á mais anllos fundada. He a
qui.ota~ e nll,ima a de S. Vicente~ qne a poem o mes
mo AllLbor no anno de 15ú.9 flor Martim AfIonso de
Sousa, sendo aq·uelle anno o mesmo, em que este Capl
taõ fazia a seg,unda viagem para a lndia por seu Vice
Rey, e anles desta, e da primeira, que para a mesma ln
dia linha feito em 1534 ja deix.ava fundada esta Capita
llia; seguindo-se a esla oull'u equivocaçaõ, em dizerem
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commulllmcnlc todos~ qne lhe dera ElRey esta Capilania
pelos serviços, que na Inclia IlJe havia feito, sendo cer
to, que quando cl1e foy á India, naõ só da segunda,
mas da primeira vez~ ja a deiuva fundada desde o an-

- no de 152lJ. ou 25 como em sua particular Estancia fica
assentado.

DIGRESSAII V.

Dos Prelados Mayores desta Provincia, desde a sua fundação até o presente,
assim Custodias, como Provinciaes, sem Capitulos, e Congregações, dos
Estudos, quo nella tem havido, e de alguns Religiosos, que a i11ustrarão
com as suas letras e escrilos.

ES'J.'. r UI..... I. .

Dos C'Ustod'ios.

206. DA Provincia de Santo Antonio de Portugal,
fecunda Mãy de outras mnHas, entre as quaes tem o
primeiro lugar, e logra li glol'Ía de Primogenita esta do
UrasU, sahiraõ os sells primeiros Fundadores, e por
Prelado, e Custodio primeiro:

I. 01\'1. R. P. FI'. Melchiol'deSantaCatharina. Era
natural de Britiandos~ junto a Ponte de Lima, PrégadoL'
insigne... reformado na vida, e exemplarissimo nos cos
tumes. Chegou ao Brasil no anno de 1585 a doze de
Abril, e a quatro de Outubro deste mesmo anno entrou
com os mais Religiosos seus companheiros na Casa da
Senhora das Neves da Villa de Olinda, em a qual deo
principio li esta Custodia, e a governou por mais de
nove annos, até Mayo de 159lJ.. Neste tempo se fnnda
l'aõ cinco Casas. Aprimeira a da Senhora das Neves da



Vma de Olinda.. a segunda a de N. P. S. Francisco da
Cidade da Bahia.. a terceira a de Santo Antonio da Villa
de Igllaraçú, a quarta a do mesmo Santo na Cidade da
Paraiba.. a quinta a da Villa da Victorb na Capitania do
Espirito Santo. Completo o seu governo, se retiron para 
a Provincia.. e sendo nella Difiuidor, acabou o curso da
vida cheyo de merecimentos, e annos, no de 1.618, e
jar. sepultado em Snllto Antonio de Lisboa.

II. O M. R. P. FI'. Leonardo de Jesus, Pl'égac1or, e
natural da Carvalhosa, termo da Cidade de Lisboa. Foy
eleito no Capitulo celebrado em Santo Antonio de Pe
nél1a cm 1593, e no seguinte de 159li. chegou á Cuslodia;
governou-a tres, e acabou no de 1596. Era Religioso
de notavel regularidade na sua vida, e acçoeus, e infor
mado por seu Antecessor do estado da Custodia.. se
guindo po·ntllalmente as suas acertadas direcçoens, nada
innovoll, uem diminuía do governo regular, e s6 como
prudente se occupou em augmentar as Casas das novas
fundaçoens, provendo cuidadosamente em tudo quanto
conduzia para o serviço de Oeos, c bem das almas; e
fazendo muito cargo dos subditos, que lhe foraõ encom
mendados, os conservou com aquellas formalidacles de
politica Religiosn, e observancia Regular, em que os
havia informado o seu primeiro Fundador. Com a che
gada do novo Prelado se retirou para a Proviuci3, com
bem merecidos creditos de prudente, c Religioso.

III. O M. R. P. FI'. Bl'az de S. Jeronymo. Poy Pl'é
gador, c natural de Adas-Quentes, termo da Villa da
l\1erciana, eleito no Capitulo celebrado na Casa de N.
S. do LOl'eto do Amourol li 1.7 de Julho do anno dc
1596, e no mesmo chegou- a esta Custodia .. que él acbou
muito bem morigcrada; porque os snbditos observan
tissimos da santa Regra, e leys da Ileliginõ, só cuidav<Jô
~om santo desvélo na regularidade da vida vit'tuosa, fa
zcndo-a muito exemplar aos olhos do mnndo. li: consi
deran.do este allento, c zeloso Prelado, qne sendo assim
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l~em ~nstl'llltlo p:lI'a sj~ os devia llahilitar tambem j}<1:1'

servirem de. proveito ao proxirno com a prégaçaõ
Evangelicll, q~e foy o empenho mayor do nosso santo
Padre, e sendo o I\la~s proporcianado meyo para este
S3cro ministerio a apl}licaçaõ ás letras~ e estudos ma
yores, ahrio o primeiro Curso de Artes em o Convento
de [ . Senhora das Neves da Villa de Olinela, e obron
nisto rectamente, e muito conforme com os mais ajus
tados dictalUes de huma discr.~çaõ toda do eeo; porqne
considerando, com o seu el-evado espirita, que a vinha~

que o Senhor lhe hnvia encarregado, eslava ja muy dila
tada~ e crescida" e os Operarias para ella muy poncos;
com esles, que agQra applicava aos Estudos, creava no
vos cnltrvadores para s[.lpplemeJ.1to desses poucos, que
havia na Custodia~ a qual goven1Ou por seis anuas, c
vindo-llre no fim delles snccessor, ainda se demorou
uella nté o nnllo de 1G07, cm que voltando para a Pro
vincia, lá premiarnü os Padres (:) scy grande zelo~ e boa
Religiaõ; porque no mesmo anno foy eleito * em ~ljnis

tI'O Provincial, no Cnpitulo de 22 de Julho, e o conti
IlUOU até Junho do anuo de 161O; e clleyo de mereci
mentos, annos, e boa fama, pôs termo aos da vida nos
10 de Junho de 1633 em o Convento de Santo Antonio
de Lisb03, deix.ando htlmn rnuy viva memoria do seu
bom exemplo, ** .e conhecidas vil'ludes, assim .naqllclla
Provincia, como nesta Custodia. A sua vida, 'Oll'O subs··
tancial della escreveo ja Jorge Carcloso, e o Chronista
rI'. Mal'tinho.

IV. O M. R. P. FI'. Antonio da Estrella, Prégador~ c
natural da Serra do mesmo nome no Reyno de Pol'tugaJ.
No anno de 1602 chegoll á Custodia, sendo nesle mcsnw
anilo eleito para Prelado clelln em a Congregaçaõ ccle
bl'acla no "Convenlo de Santo Antonio de Lisboa. Sem!

• Agiol. Lu iI.. 10m. 3.. p. G23 .. lit. L.
~. fI'. JUnrlinh., [lo 112'2., 11. !J!l. e 70.

lAllOATAII'I. YOL. I.
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este Prelado nimiamcllle austéro, c rigoroso parl'l si;
porque ei'a com excesso mortificado, e hum vivo exem
plar ele pelliteutes, era discretamente muy aO'avel, e be
nigno para os sllbditos, e proximos, de que se seguia seL'
observalltissilllo da disciplina Regular, e da sequella
dos actos da COlllmlltlic1ade, de sorte que, visitando pes
sOédmenle n Custodia, nem os longes dos caminhos, e
molesto das jornal'as por terra, nem o enfadonho das
pnssagens tIilntadas, c perigosas do mar, o impediraõ
em occasiaõ alguma, por mu y mortificado que se achasse,
seguir as comn1unidades do choro, e Refeitorio, cm che
gando aos Conventos, sem tornai' reponso, e descanço a
tanta molestia, e descornodo; e o mesmo observava nos
exercicios interiores de penitencin, e oraçaõ. Concluido
o seu trienuio, se deixou ficai' na Custodia, e nella o fi
zeraõ GlIardiaõ da Casa da Victoria, e for o quarto COlll

este titulo naqllelle Convento. Em outro lugar conclui
remos com o mais qne lhe tocn.

V. O M. n. P. 'FI'. Leonardo de Jesus. Ja o vimos
nesta Serie huma vez, e agora o tornamos a eilconlrar.
Notélvel~ e bem 'visla carta de recommcndaçaõ trazClll
comsigo os virtuosos, c perfeitos subditos, para a lem
brança dos Prelados, que lambem como bons, c rectos
governaõ só ~om os olhos em Ocos, r<'gulando pelo di
clame da justiça aos bencmcrito~ pnra as eleiçoens.
Cl'cavaõ naqnelles principias os Padres da Provincia de
Santo Antonio de Portugal csta sua primogctlita, a
Custodia do Brasil, com granlte cuidado, e especial des·
vélo, e por isso se eSllleravaõ milito na escolha dos Pre
lados para partes taã remotas, onde se necessilava tanto
fle Pastores, qne fossem os ruais solicitos das p,'opl'ias
ovelhas, e lambem das estranhas, destas por eharidade,
'c compaixaã, c daqncllas, ex. ameio, e de justiça. E
como o P. Custodio FI'. Leonardo havia cabalmenle sa
tisfeito todos os eU1prcgos~ de solicito, e vigilante Pre
lado.. na prillleira vez que oCrllparí1 ° scn IlIgar, neste
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~Ilno de 1605 o elegeraõ segunc\a ver. para Custodio do
Brasil, na Congrcgaçaõ celebrada em Santo Antonio de
Usbon. Naõ !la mestra, qne melhor ensine, que a expe
riencia; porque como esta naô está só formalmente na
especulaçaõ, e consiste mais na pratica, e tbeorica; Ilaõ
se póde explicar o contentamento, e alegl'Ía dos Reli
giosos s~lbditos da Custodia, quando viraõ pOl' Snperior
seu taõ experimen tado sujeito para os govcl'llar, assi lU

como elle se comprazia espiritualmente em ser Prelado
de huns taes subdilos, Conhecia o Prelado que snbdi
tos tinha; sabiaõ os subditos as qualidades do Prelado,
eis-aqui hum bom Pastor para governal' com acerto; eis
aqui bum rebanho todo de Deos para as direcçoens do
Bom Pastor. Tomou a posse no anno seguinte de 1.606
em que chegou ao Brasil a 1.ú de Julho, e em 28 de Ou
tubro fez junta para a eleiçaõ de Prelados Locaes, con
tinuou por tres, e acabou UO de 1609; mas neste tempo
angrnentou muito as Casas, estendendo as habitaçoens,
e accrescentando os edificios, e assim tambem cuidou
COlll o grande espiriLo de que era dotado na reforllla, c
perfeiçaõ da disciplina Regular. No mesmo anno em que
chegou, e na J unta que fez em a Casa de Olinda s foyac
ceita a fundacnõ elo Convento da Cidade do Uiode Ja~

}lciro; tambe~n nesta mesma se acceilaraã a de Santo
Antonio da Povoaçaõ do Reciffe, e a do mesmo Sanlo do
lugar de Pojuca. Estes foraõ os <lcertados progressos do
P. Custodio n'l sua segunda Prelalura, em tudo simi
lhanle á primeira. Bcm o conheceo a Provincia, para
ollde rctirando-se, lá premiaraõ sens merecimentos,
elegendo-o por seu Ministro no Capitulo de 14 de Janeiro
(le 1617. Acabado lá o seu tl"iennio, e estando de nssis
tencia no Convenlo de Santo Antonio de Lisboa, a!li
com a morle complelou o curso da vida, dehalldo suave
memoria de Religioso de virtude, prudenle Superior, e
perfeita norllla de Pl'elauos Regulares.
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vr. O M. R. P. FI'. Fhl11cisco lias Santos, efeito 1l0"

anilo de t608 em a Congl'egaçaõ celebrada em a Casa
ete N. Seuhora do Alllpal'o. Entrou na posse em o se
guinte anno, em que ehegou á Cus~odia no principio
delle. Era natural da Cidade de Viseu. Foy o primciro
Prelado da Casa de OjincJa, e companheiro do P. Cus
todio FI'. Melchior, e mais Fundadores; e tauta foy a
prudencia, Religiaõ', e acerto, que mostrou no lugar de
Olind.a, que repetidas vezes foy escolhido para Prelado
dos primeiros de qlltlsi lodas as Casas que havia na Cus
tocli'a, especialmente das pl'incipaes. Poyo primeiro dc
Olinda, por mais de quatro anHOS. Daqui passou 'com o
primeiro Gllardiaõ da Paraiba PI'. Antonio de Campo
Ma-yor a dispôr a planta claquel!a Casa; e foy isto peja
mez de Junho de 1590, e no fim deste mesmo anno,
voltando. para Olinda, passou á Bahia por segundo Guar
diaõ desta Casa até 1596 que tornou para Guardiaõ de
Olinda, até 1598 em que àe Olinda vollou segunda vez
por Gllardiaõ da Babia até 1603 que entaõ o mandaraõ
pai' Gl:anliaõ da Paralba~ que exerceo até 1606 sendo
juntamente Commissario dos Conventos de l'emambuco,
em ausencia, que fez para os da Bahia o Custodio Fi'.
Praz de S. Jeronymo. Da Pal'aiba passou ú Provincia,
e achando-se na sua Congregaçaõ interme<1ia~ foy eleito
cm Custodio. Naõ houveraõ no seu tempo novas fun
daçocns; mas nas que o eslavaõ .la cl'esceraõ em grande
maneira as fabricas, traçadas pela sua idéa, que a tinha
para isso muy silJgubr, e ajustada, sem qu'c estes mate
riaes divertimenlos pudessem embaraçar o \'jgoroso do
seu espirito para cuidar na guarda, e perfeiçaõ do Es
tado Heligioso, que ti irnil<lçaõ~ e exemplo seu,- BO tempo
deste taõ Uegular, e observante Prelad0, te~'e o IlHlYOl'
augmenlo~ crescendo ao cume da Ill:.lis all:.l perfeiçaõ.
Fez continuar o curso de Artes, que havia experimen
ladu alguma illterTupçaõ. Concluido o seu triennio, sem
se querer demorar na Custodia~ nem ai.nda esperar 110VO
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Succelisor, se retirou para a Província; e como quem
dezcjava ja de todo vi\'er abstrahido da cOllVcrsaçaô do
IIIUlldo, e desconhecido dos homens, pedia o retiro da
casa da Villa de Vialllla, e ahi pôs fim aos dias de vida,
taõ exemplllr, e Religioso, como liavia vivido.

207. No livro Cartorio desta Provincia, em o Cata
logo dos seus Custodias, achamos em setimo lugar se
gunda vez ao R. P. FI'. Antonio da Estrella, com o ca
racter de COillLlli sario r.oru vezes de Custodio, na qual
occllpaçaõ diz en Irara no priuci pio do anno de 1.612, e
o exercera até Dezembro do seguinte de 1613 em que
neste mez fallecera no Convento de Olinda, e que dan
do-se disto pane á Provincia, no de 161á mandara para
Custodio ao P. fr. Vicente do Salvador, e este he o que
na lista dos Custodias, que se guarda no Archivo de
Santo Antonio de Lisbo:l, se acha succedcra a.o P. FI'.
Francisco dos Santos, sem se fazer mençaõ de FI'. An
tonio da Estrella, entremetendo-se da Congregaçaõ do
:.JnllO de 1.608 em que foy eleito o P. FI'. Francisco dos
Santos para Custouio, até á ontra Congregaçaõ, em que
se elcgeo o P, FI', Vicente do Sal vador, seis :WIl05, sem
~l\C no Capitulo deste intermeyo, se ache 110 tal assento
da Provincia Custodio nomeado para o Brazil. Naõ
llchamos expressndo o mOlivo desla falta. Mas como no
tamos dizerem os assentos, assim da Custodill, como da
Provincia, fallando do P. FI'. Francisco dos Santos, que
acabado o seu tricnnio, SEm se deler na Cuslodia, se re·
tirara para a Provincia, e cá achamos imwediatamente
ao P. FI'. AntolJio da Estl'ella com o Ululo de Commis
sario, e vezes de Custodio, o qne pndélllos entender 1\1:',
que como ue oulro assento desta mesma Custodia cons
la que o Custodio Fr. Francisco uos Sanlos, completos
os SellS"tres··anl1os, se retirara da Custodia sem esperar
que da Provincia lhe viesse Sllccessor, snpprio as suas
vezes nesta falLa o P. Fr. Antonio da Estrella, por qual
quer modo qlle fusse, do qual nos nflõ deixaraõ noticia,
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nelll pOI' COlllllJissaõ de quem exel'cco o cargo de COIl 
misslll'io com vczes de Custodio, e assim o deixamos
lambem sem lugar nesta ESlaDcia pelo q\te occupou desta
vcz.

VII. O M. R. P. Fr. Vicente do SiJlvadol'. Achava-se
actualmente Guardiaõ em o Convento de N. P. S.
Francisco ua' Cidarle ua Bahia, donde era natural, e fi-o
lho desta Cu-stodia, na qual havia professado, e neste
mesmo Convento.. como em ontro Ingar diremos mais
largamente, quando tratarmos desta casa, com a sua
eleiçaõ, que foya 15 de Fevereiro de 161á no Capitulo
celebrado em S. Antonio de Lisboa, se deo nova [órma
ao governo ua Custodia; porque se até alli os PP. Cus
todias só fdziaõ juntas, e Daõ Capitulas, agora ordenava
o Reverendíssimo FI'. Antonio de Treixo.. Vigario Ge
ral da Oruem, coüfol'manclo-se com o que haviaõ deter
minado os PP. da meSlDa, em a Congregaçaõ Geral, se
fizessem nesta Custod ia Ca pílulas Regulares, e que nel
Jes se elegessem tambem Diffiniclores. Para eITeito cabal
desta determinaçaõ.. partio o P. Custodio da Ballia para
Pernambuco, e chegando ao Convento de Olinda, que
era o lugar consignado para este Capitulo, a quinze de
Outubro do mesmo anno se fez eleiçaõ dos PP. Difllni
dores, e sahiraõ nomeados FI'. Antonio da Ilha, Fr. Ma
noel de Portalegre, l"1". Bernardino de Santiago, e FI'.
Simaõ de Santo Antonio. Assin;, e com esta nova fórma
começou o seu governo, e o completou com aquelle
ncel'to, pludencia, e bom exemplo, que pl'ometiaõ a sua
virtude, e boas letras.

VIlI. O M. G. P. FI'. Paulo de Santa Catharina.
Havendo-se encorporacl0 na Provincia, neB:! foy eleito
cm Custodio do Brasil, donde era filho, em 1617 no
Capitulo celebrado em Santo Antonio de Lisboa a 1á de
Janeil'o, em que foy eleito Provincial FI'. Leonardo de
Jesu§, que o havia acceito na Ordem, e lançado o ha
bito por 'sua maõ. Neste mesmo anno chrgoll li Cl.lsto~
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dia, ja pelo meyado delle, e fazendo Capilulo, enLl'oll à
visitaI' a CusLodia, e concluindo com a expectaçaõ, que
prometiaõ as boas partes de Religioso perfeito, voltou
para a Provincia, A sen tempo diL'emos o mais que lhe
pertence.

IX. O M. Pt. P. FI'. Manoel de Christo, Prégador,
filho da Provincia, e untural da Villa de Vianna; eleito
no Capitulo, que celebrou a Provincia em Santo Anto
nio de Lisboa, a dezcscis de Novembro ele 1.619, e che
gou á Custodia no anno seguinte,. ainda no principio,
Achou-se mui !lorcnte em neligiosos, de virtude, e le
tras, que saõ os dous priucipaes elemeutos, em que se
sustenta 11 Ilepublica Religiosa, e os dous eyxos, 011 pó
los, sobre que se move a vida Hegular, c Monastica.
para ser bem regulada, e uniforme; e paL'a que se COIl

lilltlassem estes espirituaes allgmentos, e se nãO"1nur
chassem estas odorifel'as !lores, especialmemte as das
virtudes, e pllflessem servir de celeste recreaçaõ assim
ás almas cios subclitos, como dos estranhos, cuidou_
Illuito em regá las com o sllave cultivo do sell bom
exemplo, e vida regulada. Naõ lhe faltaraõ com tudo no
seu tempo mnitos, e graves trabalhos, porque no ultimo
anilo delle, que foy o de 1.6211. uzeraõ os Holandezes
logo no principio li iuterpreza da Bahia, tomando a
posse da sua capital, com o que coube tambem hUllla
hoa parte aos Religiosos scus habitadol'cs de sustos,
descommodos, e perigos, qne sendo grandemente pe
nosos para as COlnmllnidades, saõ em slllllmo gráo sen
síveis aos Prelados. Com todo este tropel de molr.stias,
pós o fim á Slla tarefa do governo, sem poder daC}tlellas
parles da Balda, neste ultimo anilO, dar provimento ao
rcgimcn da Custodb, e assim com a chegada de novo
Prelado se retirou pnra a Provincia. Mas Deos, que
fluir. premiar logo o SOll trabalho, naõ permittio diITerir
paru mais longe o seu fim, e o teve no mar, aonde o
buscou a morte, com achaque natnral, servindo··lhe d.
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Mausoléo dilatad·o, se bem inconstante, o profundo do
seu pégo, no)nno de 1625.

X. O M. R. P. FI'. Antonio de Braga., Pl'égador, fi·
1110 da Provincia.. e natural da Cidade, que llle lleo o so
brenome. Sendo eleito no anno de 1623 no Ca pi tlll6
celebrado em S!mto Antonio de Lisboa a seis de Mayo,
cbegou á Custodia no de 1.62lJ. ja no fim. Fez Capitulo,
e guardou nelle as formalidades regulares, que nos mais
se haviaõ obsel'\'ado. Acbou os Conventos das partes da
Sul bastantemente tll,rbados com a il1l1'oduçaõ dos Rolan
dezes na Bahia; e isto lhe servia de embaraço para peso
soalmente os poder visitar no a111l0 e meyo primeiro do
seu ameio; mas nos cinco que lhe ficavaõ da parte de
Pernambuco.. como Pastor vigilante, c infatigavel, naG
faltou com o pasto espiritual a suas ovelhas, como tam
bem em o que tocava ao temporal .. foy em extremo cni
dadoso; porque adverlindo na grande falta, que tinha o
Convento de Olinrlél de agoa de fonte, e capaz para a be
bida, pois apenas havia na cerca a de hum pequeno poço
para o gasto, indo-se buscar a de beber no arrabalde
da Villa em pipas, e carros, ordenou se fabricasse huma
cisterna com a agoa da qual se pudesse acudir a este
inconveniente. Assim se executou, e se aproveitaraõ
por longos tempos, naõ só os Religiosos, mas muitos de
fõra da sua bondade.. e abuntlancin. Re obra muy es
pecial pela sua architeclllra, c solido fundamento. Tem
s~us registos, qne cahem em poço IllUY bem feito, e com
hum lavatorio, tudo de forte abobada onde lavae~os'Re-

. • II! ..

ligiosos as sllas roupas de Lllllicas, e habitas. Naõ se
fabricou no Claostro do Convento, porqne, {t1êm de ser
pequeno, temeraõ»se, que com a ca Vll .. que se . fizesse,
se poderiaõ arruin<ll' os seus flludamen-tos, por estar
feito.. quando se intentou esta ohra .. mas plantaraõ-na
da parte de róra, que alIJa para o mal', entre o canto,
que fn o correcl"or, que fórma a claustra de Nascente a
p.oente, e olltro, q~le se levantou de novo, e faz po-nta, e
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servou esta obra, e a sua serventia tau necessaria, até
que correndo os annos no de 1.71ft, com:a nova rórma,
que tomon o Convento, ou por <:Iescuidu; ou por capri
('·110 do Prelado que ideavu aquel\a obra, e seguem
muitos" ele que só o que elles lraçüõ" achaõ sel'o melhor,
e de utilidade, -ainda quand-o se naõ segue alguma, antes"
como a(iui, grave detl'imento, tir:1lldo-lhe os canos, c
aquetluctos secretos, pelos qllaes se lhe introduzia a agoa
dos telhados superiores, bastante, e limpa, e appHcan
do-lhe só a que corria do meyo do Claustro-; pouca, e
menos puí-a, se começ{)u a expedmel.ltul' falta, e COI1l

esta alguma ruina nas obras interiores, de III sorte,
que totalmente roy preciso torll'i:lr ao trabalho de a ir car
retar róra da Cidatl.e. Assim se foy passando até o allno
de 17lt8 em que sendo Provincial a segunda vez o P. Fr.
Gervasio do Rosario, dando ouvidos ás jnstas represen
taçoells, que se 111e lizeraõ, e considerando com acordo
a necessidade do COllveuto pai' HlC raltar a serventia da
cisternn, e com a diligencia, e cuidado do seu Guardiaõ
Fl', Antonio de Santa lzabel, se rerormou da ruiml ilJ
lerior, e desv.~ando-se-Ihc o cano, que corria do Claustro
formando-lhe ontros por aljirozes dos telhados altos
com canos de chumbo, correndo abaixo pai' alcalrllzcs
vidrados, juntos em uuma pia grqnde no canlo, que for
lllaõ os dot\s corredores, vaõ por antro cano desagoar a
cisterna, pelo lado fronteiro aos arcos do corredor do
Capitulo, Com esta boa diligencia, logo 110 primeiro in
verno se servia o Convento dil slla ngoa, e l)assado o se
gundo algllUlas pessoas particulares, por estaI' .ia muito
capllz, e ser abundante. O que fica dilo ao principio he
°que aChülJ10S Obl'Oll o.P. Custodio no seu tempo, o
qual acabado se retirou para a Provincia, e lti foy com
pletar o curso da vida em o Convento da Cal'llota, anele
jaz sepultado o seu corpo.

JAnOATA31. YOL, I, 30
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XI. o M. n. P. PI'. Antonio dos Anjos, filho da Cus
todia, e natural de Olinclll, onde professou no Convento
da Senhora das Neves daquellu Villa no anno de 1599,
c naõ plHlémos lei' o dia, e mez pOl' estarem corroidas
as escritas destes termos, e outros muitos do livro das
profissoens desta Casa. Nq Capitulo celebrado na Pro
vincia em Santo Antonio de Lisboa a sele de Setembro
de 1626 foy a sua eleiçaõ parll Custodio.. e no de 1627
ja no fim tomon a posse. Logo deo principio fi visita da
Custodia.. executando em si primeiro, como virtuoso, e
cxcmplar Prelado, tudo quanto para perl'eiç:lõ Heligiosa
era conveniente observassem os subdilos. Em seu tempo
se pediraõ duns fundaçoens pan novos Conventos.. e
ambas foraõ acceitas com a invocaçaõ do S€rafico Pa
triarcba, a de Villa Formosa de SerenlJanhem em Per
na-mbuco, e a de Scrcgíppe do Conde no Reconcavo da
.Bahia.

-208. Nestc de 1630, e ullimo do seu gOVCl'llO, sc
'achava o P. :Custodio, e muito satisfeito com os
angmentos das Cnsns, e familia Regular, quando por
l!.lex.crutavcis Juizos da Providencia de Deos se vio lia
mnyol' lllrbnçaõ, e a seus slloditos nos mnyores perigos;
porque neste mesmo anno de' 1630 a quinze de l"evereiro
foy cntrada pelos Holandezes a Cidade de Olinda, onde
se achava.. c obrigado com os mais Religiosos li larga
rem o Convento, c com a fatalidade de ver a sua Cidade
cativa, os subc1itos espalhados, e perseguidos, se reti
rou para a Provincia, e chegando lá com pouca saude,
cm breve tempo completou o curso da vidll, achnodo-o
a morte cm Santo Antonio de Lisboa, naõ consta elo elill,
c anno, cm que falleceo.

XIl. O M. R. P. FI'. Simaõ do Santo AntonIo, Pré
gadol', l111tural da Yilla de Goes, em a Comarca de Co
imbra, e filho da Custodin, na qual havia professado em
o Convcnto de Olinda a dezenove de Junho de 1592.
na 'h\ ~;ido Guardi:\õ neste mesmo Convento.. de donde
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sahio a DiffiniJorJ uum dos prillleiros, e 110 primeira
Capitulo <la Custodia. Foy a sua eleiçaõ para Prelado
~[lyor della...no Capitulo de Santo Antonio de Lisboa do
mez de Outubro de '1629, e no seguinteja no fim chegou
ao Brasil a sua nominata. Em taõ calamitosos tempos,
e com successos taã tragicos, como os que nesta tem
pestade aconteciaã, naõ era passiveI deixarem de ter
nelles os Heligiosos muita parte, e muito especial o seu
Custodio.. que como prudenteJ e advertido devia pre~

meditai' o ~l'Unde descahimentoJ a que podia vir oestado
da Religiaõ, em huma Provincia, infestada de Hereges,
e inimigos, inquieta com guerras, e por isso necessilada
de tudo o que podia servil' de aproveitamento espiritual,
e aintla de cconomico da Custodia. Com tudo, entre
trabalhos, descamados, e receyos, a visitou toda, e
animando com o exemplo propl'io aos seus subditos,
sofl'l'Íaõ tudo com animo paciente, e Religioso zelo. E
assim com este tropel de fadigas, c cuidados, completou
o seu tempo; e porque parece lhe naõ restava mais que
ver, ficou cego, e deste modo se retirou para a Provin
cia, nem lá permaneceo muito, porque cm pouco tempo..
perdeo Lambem a vida, no Convento de Santo Antonio
de Lisbofl .. onde espera seu corpo pela universal Resur
reiçaõ.

XIII. O M. R. e Veneravel Padre Pr. Cosme de S. Da
miaõ, PrégadorJ e filho da Custodia, eleilo no Capitulo ce
lebrado na Provincia em vin te e dous de Janeiro de 1.633.
No fim deste mesmo anno tornou a posse.. e governou
cinco e meyo até o de 1.639, e neste entcrmeyo foy
prezo pelos Holandezes, e desterrado para a Serra Leoa,
e sem a podel'em tomar.. os qne o levavaõ, tornou a

. Pernambuco, de donde o mandou o Conde de Nassau,
que alli havia chegado por SBU Gov,ernador.. lançar nas
prayas da Bahia, e Ponta de Hapoan, e daqui chegando
ao Convento da Cidade no mesmo dia, com onze mezes
de drgredo, se lhe fez a entrega da Custodia, que pOl'
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/lua nusellcia~ e pela roz comm(w, de qlle os llllUl1g0S (}

haviao morto, eslava governando o P. FI'. Mnnoel Bau
tista ue Obidos, Pl'égauol', c filho da Custodin, eleito
pelos Padrcs da Diffiuiçaõ, por falta do legitimo Cnstodio,
do qunl sc dirá o mais, quando em ouU'a parlc, querendo
Deos, escrevermos a sua vidéJ.

Xl V. O M. U. P. FI'. ~Janotl de Sanla Marin, Pré
gador, untura\ da Freguezia de N. Scnhol'a da Graça de
l~raguzeln, Bispado de Viseu, filho da Provinr,ia, C irmaõ
carnal do P. I~r. Fransisco dos Sanlos, que o trouxc
comsigo, ainda Chorista, quando "cyo ao Brasil por seu
Custodio. Cá versou os Estudos no Convento de Olinda,
110 curso cm que foy Mestre fI'. Sebasliaõ de Braga,
que lambem veyo da Provincia com o dilo Custodio:
Completos os Estudos, continuou por seis annos o mi
llisterio de Prégador, que o fazia com satisfaçaõ, e na
turalidade. Voltou pal'a a Provincia, e lá foy Guardiaõ
do Convento de Lisboa, e na Congregaçaõ illtcrrnedia
celebrada na Provincia em '18 de Novembro de 1637 1

foyeleito em Custodio do Brasil. Mas como as guerras
<Icste Estado impediaõ a ordinaria navegaçaõ para estas
parles, IHlÕ pode sahir o SCll Navio, senaõ na companhia
da Armada, qne de Lisboa partia para a restauraçaõ de
Pernambuco, da qual era Geueral D. Fernando Masca
renhas, COI de da Torre, e foy isto 110 allllO seguinte de
1638 a sete de Setembro, e a vinte de Dezembro foy
desembarcar ao nio de Janeiro, Ic,auo dos tempos, c
"entos, que 0 dil'crlil'aõ do porlo da Bahia, para onde
el'a ti sua viagem; c nau sendo enlaõ mOllçoens para
voltar ti clla~ pelas naõ perder para a VilIa de Santos,
onoe o chamavaõ duas novas fundaçoens, que se oITere
eiaõ, 11l!11l:1 nesta Villa, e outra na de S. Paulo, se em
harcoll do ruo a \lOVC de Janeiro, do segllinte anilo de
1G39, e a '16 do mesmo chegoll fi VilIa de Santos, Capi
tania de S. Vicente. Achou no lugar conveniencia para
ii rllll(laçaô, e era a mayor, uaõ sc poder acceital' COll-
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"e'nto cm S. Paulo, sem o haver tambem em antas.
Feita cm huma, e oulra a acceilaçaã, se cmbarcou para
o Rio a 19 de Mayo, c a 2~ chegou alli, de donde parlio
ii quatro de Junho.. c tomando a cmbarcaçaõ os porlos
do Rio das Caravellas, Porto S~gllro, e llbeos, chegou
á Bahia a 23 do mesmo Junho, c fazendo' o scu Capitulo
Custodiai a seis de Agosto destc anno de 1G39, deo
principio ao governo <13 Cuslodia. '

209. Neste Capilulo se fez a formal acceilaçaõ das
duas casas acima de Sautos, e S. Paulo, havendo q~lasi

dez anuos, que, pelas occurrencias dos tempos .. se naõ
cuidava em novas fuodaçoens. Assim goveruou este bom
Prelado a Custodia alguns quall'o anuas, sempre vigi
}anlissiUlO, taulo no que respeilava ao bem dossubditos,
como dos Conventos, daquelles que se achavaõ izeutus
da oppl'essaõ !lerelica dos Holandezes. Ao zelo, e dili
gencia sua, ucve esla Provincia algumas noticias manus
crilas que se ac!lilõ no seu Al'c!livo; porque conside
rando o descuido grande dos passados Custodios seus an
tecessores, cm llaõ ltaverem mandado fazer livros Cal'·
10rios para os Convcntos os mandou elle fazer para todos,
e em hum pal'lkulal', que intitulou: Ca1'tol'io Custo
diat da Custodia de Santo Anto11io do Brasil, recopilou
a19u1llas \lO licias perd idas, as fu ndaçocns elos Con vcn
tos até o seu tempo, a ordcm da snccessaõ dos Custo
dios, e Prelados tocaes. Se todos o imitassem, Daõ fi
ctlri:lõ taõ, a<.1miraveis progressos da Custudia, e desta
Provinda, e t<lÕ heroicos, e virtuosos feitos de muitos de
seus bellemeritos filhos, sepultados no torpe, horriyel, e
perpetuo tUnllllo do esquecimento. Queixa, perda, ou des
cuido, que devemos lamentar com eternas, e irrcmedia
veis lagrimas de senti,mcnta. Contava bulU anDO do seu
amcio, quando, para moderar de alguma sorte as tur
huçoens do Brasil, chegou a elle a alegre noticia ela feliz,
e milagrosa Acclumaçaõ do legitimo Rey ,Pol'luguez D.
Juno lV. Concluido o govcrno da Custodia se retirou
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para a Proviuci3, e lá pôs lel'llJO aos dias de viúa a ig
de Novembro de 16lJ7 em o Convento de Viseu sua pa
tria, para onde se havia retirado.

21.0. Em hum assento, que se acha 1]0 Archivo desla
Provincin, tirado do Canorio de Santo Anlonio de Us
boa, dos Custodias, que aguella mandou parn esta, lHlÕ

se faz mençnõ do P. Fr. l\:Tanoel de Santa Maria; por~

que depois do P. FI'. Cosme de S. Damiaõ. diz assim o
tal assenlo, Oll Catalogo: O 1lJ. Cnstodio foy F?'. Du
(wte de SantaCta?Yl, eLeito no CapituLo ceLebrado cm
Santo Antonio de Lisboa no anno de 1636. O 15 foy
Fr. Simaõ da Natividade, eLeito na Cong1'egaçaõ cele
bmda em Lisboa na era de 16lJ.O. O 16 foy F?'. Fran
cisco das Neves, eLeito em 16á3 na Congregaçaõ ceLe
bmda em Santo Antonio de Lisboa. E como aquelles
dous, que ficaõ neste meyo enlre o Cuslodio Fr. Cosme
de S. Damiaõ, e Fr. Francisco das Neves~ Ilaõ chegal'aõ
cá, nem delles ha noticia alguma nesta Custodia~ e eru
seu lugar encontramos ao 1). FI'. Manoel de Santa Maria,
assim o assentamos aqui, deixatldo a razaõ, ou causal
destes dous Padres naõ chegarem a esta Custodia, e
POI' elles outro, de quem a Provincia, e o seu Catalogo

,naõ faz memoria, para a mesma Provincia, que a deve
saber, como tambem a certeza do anuo, ou Capitulo,
em que foy eleito o P. Custodio FI'. Francisco das Ne
ves; pois izçodo o mesmo assento da Provincia de Por
tugal, fora em a Congregaçaõ celebrada no seu Con
vento de Lisboa no anno de 16lJ.3, neste parece Ilaõ po
dia ser; porque neste mesmo~ diz a Chronica da Con
ceiçaõ do Minho, foy celebrado este Capitulo da Pro
vincia de Santo Antonio a 21. de Outubro; e as~irn,

sendo em Congregaçaõ, devia ser DOS aonos atraz, de
6ú.1. ou lJ.2, e nós achnmos em os assentos desta Cus
todia, fora no anno de 16112 accrescentando estes viera
do Reyno para cá o P. Fr. Francisco uas Neves, cm
companhia do Governador General deste Estado Antonio
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Telles da Silva; c como consta dos assentos da Camara
uesta Cidade, e de alguns Escritores, que este tal Go-,
vernador viera pam a Bahia no sobredi to anDO de 16á2,
neste mesmo allno assentamos nesta Estancia.

XV. O M. R. P. FI'. Francisco das Neves, Prégador,
Ilatural do Porto, e filho da Provincia. Chegou á Cus
toclia, e della tomou posse pelo Illez de Agosto do :ta re
ferido anDO dc 16lJ.2, e achando perturbada a parte prin
cipal da Custodia com as gnerras de Pernambuco, só se
occupou em conservar os Conventos, que lhe ficavaõ da
pal'te da B:lhia, e os mais do fui, e estes model'oll com
bom exemplo, e reK,ulal' Observancia, de qne era dotada
a'sua pessoa. Só achamos mandara mudar em seu tempo
a Casa da ViIla de S. Paulo para o lugar em que agora
está, e qne fosse seu Titular N. P. S. Francisco, sendo
na slla primeira fundaçaõ dec1kada ao nosso Portuguez
Santo Antonio. Governou a Custodia cinco annos, os
qllaes completos, voltou para a Provincia, e nuõ alean·
<:úmos noticia onde'falleceo.

XVI. O M. R. P. Fr. Bento de Santa Catharinn,
filho da Provincia, eleito no seu Capitulo de oito de
Outubro de 16lt6. Chegou á Custodia no principio do se·
guinte, e haveudo tomado a posse della, falleceo sem
haver feito Capitulo, e nomeaçaõ de Prelados, do que
dando-se parte á Provincia, foy nomeado

XVII. O M. n. P. FI'. Gabriel do Espirito Santo,
eleito pela Mesa da Diffiniçaõ na Provincia em J uutn,
que se fez a 29 de Selembl'ode 1GlJ7. No seguinte que
chegou á Custodia, tomon posse dCllll, c lambem naõ
fez Capitulo, nem elciçaõ de Prclados, porquc no tem
po, que o dcvia fuzcl', ehl'gou á Custodia o Breve, e Pa
lente do P. Geral, qne a izcnla\'aõ da snjciçaõ, 't1e~

pcndencia tia Provincin,
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Dos Custodias inclepcndcntcs da Provincia.

'211. Por B,'eve do Santissimo P. [nnoccncio X de
quatorze de Agosto de 1.6ú.7 que começa~ ln nomine
Sanclissimi, e com Patente do Revercndissimo P. Gc
ral FI'. Joaõ de Napoles, se fez a Cns.todia (lo Brasil)
llepois d~ 62 annos de sujeiçaõ, i7.entn, separada, c in
depcndente daProvincia de Santo Antonio de Portngn1i
e como aqni deo fim o go~erno primitivo, e suburdi
nado, e a inrlependencin, e izençnõ hc hum notnvel dis
tinctivo de tempo n tempo., e ele governo a governo, as
sim devemos pôr aqui tambem termo á numeraçaõ dos
Prelados., c Custodlos~ qne fornõ dellcndentcs, c fazer
nova Estancia pal'a os qne se foraõ seguindo p'Or espnço
de onze RnllOS mnis com esta independencia, até a total
erecçaõ da Custodia em Pr{)vincin .. Vinha nomeado no
Breve pnJ'a Custodio cm primeiro lugar.

I. O M. H. P. FI'. Joaõ Bantista, Prégadol', natural
de S. Joaninha qc Beja., ·e filho da Custodia, na qnal
hnvia professado no Convento de Olinda -a 27 de Junho
de 1610 em idade de vinte ~ nove para trinta annos.
Era Gnardiaõ actual do Convento (la Bahia, feito na
Congregnçaõ do Cnstod ia FI'. Francisco das Neves de 5
~e Jane·iro de 16115 pela rcnuncia de Fr. Antonio de
Santa Clara, ((nanelo chcgaraõ as letras d-a separaçaõ.
Em 211 de Fcvereiro, (lia assignalado para eleiçocns,
porquc do Apostolo S. Ut!ihias, escolhido pelo mesmo
Oeos para (Iluna das mais acertadas que vio o llIundo
cnlaõ, c a Custodia neste anno (le 16LJ~, foy celehrado
este Capitulo no Convento da Bahia, c nelle sc acceitou,
e deo posse ao novo Custodio, e sc e!f'gcraõ por Oilfi
\lidares fI'. Antonio ele Santa Clara, FI'. Jeronymo de
Santa Cathal'ina, FI'. franeisco dos Santos, c FI'. Gas
par da r.oncpi~'ni) .. rstp Capiluln se íl:j~enLi1rai) algumas
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deterllli'oaç',oellS, pal'a mclhor acerto da economia n'cgu
lar, e huma destas foy, mandar-se fazer hum livro, em
que se escrevessem as cleiçoens, e Actas Capitnlal'cs.
e que até entaõ naõ havia: com este, c outros cuidados
lllais, deo principio o P. Custodio ao seo governo; llIas
teve lleHe mui pouca duraçaõ, que naô chegou a com
pletar o primcil'o anno; porque sahindo a visitar os
Conventos da parte do S(1I, no da Villa de Santos o en
controu a morte, e achou a sepultnra, p~lo fim deste
mesmo anuo, com setenta e nove para oitenta de idade.
Neste Capltnlo se fer. acceitaçaõ das dilas Casas,que S'C

oITereciaõ, a de antQ AIHonio de Paragnaçú no Becon
CílYO da BatJia, e a de S. Boaventura de Casserebú no
Rio de Janeiro, Antes de ser Guardiaõ da Bahia o foy
tambem no Rio de Janeiro, sendo Custodio FI'. Antonio
de Brnga pelos anilas de 162á, e passando pelos (Ie 1628
pura o Reino, e de lá ao Maranhaà pOI' Commissm'io
ebto pela Proviucia, foy, com a embarcaçaõ, que o
conunzia, por interpreza dos Mouros, cativo a krgel, e
scm nos dizer o como, hum assento da Custodia, voltou
ao Beyno, e ao Brasil, e sendo Secretario rio Custodio
FI', Cosme de S. Damiaõ, foraõ prezos pelos Holande
zcs na derrota de D. Lui7. de Roxas em Sereohanhem,
com hnlTI 1l'nHlõ chorista FI'. Manoel das Neves, remet
tidos ás Fortalezas do HeciITc, e posto carltt hum em sua.
Náo, as que cOUlluziaõ a FI', Joaõ Bautista, e FI'. Ma
nocl das Neves, depois de sete mezes de viagem apol'
taraõ a Holanda, e seudo lá bavidos por lincs, pelos
do Supremo Conselho do Estado, foraõ ler ao Beyno, e
passaraõ ontra vcr. ao Brasil. Isto transcrevemos, para
que dos grandes trabalhos, que nestes cativeiros, des
terros, llavegaçoen , e no mais que daqui se segue, e
na idade em que as padecco, e levon o P. Custodio Fr.
Joaõ Baulistll, que contava ja neste anno de 1G36 em
que foy prezo, e desterrado pelos Holandezes alguns 67
de idade, ajulltando a tlllio isto a pacicncia, c resigna-

}AnO .... T,\~I, VOL, (. :u.



'Çaõ com que, como Religioso quc era de opiniaõ, c "ir
lUde, as sopportou, naõ poderia deixar de lhe servir de
hum gl'ande merecimento diante de Ocos, e ser-lhe re
lIlunerado pelo Senhor COIIl o premio do eterno des
canso.

U. O M. n. P. FI'. SebasLiaõ do Espil'ito Santo,
Prégadol', natural da Cidade de Lisboa, e filho da Cus
todia, na qual fe7. pl'ofissaõ cm o Convento de Olinda
aos 30 de Mayo de 1.621. Achava-se Gual'diaõ no Con
vento do lHo de Jalleil'o, quando na Villa de Santos,
falleceo o Custodio FI'. Joaõ l3alltistíl, e corno no Breve:
Causa mOJ'lis, vinha elle nomeacIo em segundo lugar,
no mesmo convento tomou a posse, e o teve por quasi
quatl'o annos. Em 21 de Novembro do seguinte de '1.650
fc7. congregaçaõ, no Convento da Dahia, e nella se ac
ceiLaraõ tl'es fundaçoens,3 de Santo Antonio ua Villa
de CaYl'lí, a de S. Bernardino da Ilha Grande do Rio
de JãBeil'o, e a de N. Senhora da Pena, ali Penha do
Espirita Santo. Com estas disposiçoens, filhas todas do
'seu grande zelo, completou o seu governo. Depois destc
o achamos Guardiaõ do Convento da Bahia no Capitulo
dc 1657, e que tambem fora Commissario Geral por
Brevc Apostolico, em vi1'luc1e do qllal fizcra 1.ll!I1l Capi
tulo, que depois se deo por 1111110 por ontro Brcve, que
o privava daquelle cargo, pOl' causas particulares, que
se diraõ; de que se seguio passar ao Reyno, c ser lá
Visitador, c Pt'csidenlc dG hum Cnpilulo na Provincia,
onde fallcceo cm 1676.

III. O 1\1. R. P. M. FI'. Daniel de S. Francisco. Era
natural da Arrifana de Sousa, c filho desta Custodia, e
havia profcssa(10 lia Convento de Oiillda. Foy Leitor de
hum Curso de l?ilosofia tres anllOS, c por quatro de Thco·
logia elle só na Cidade da BallÍa. Foy ao Reyno sobre o
particular da separaçaã da Custodia, c voltando com o
hom e[cito dclla, e sahindo elcito cm Guardiaõ da 13ahia
o primciro Capitulo <Ia Cwlo(lia srpal'll'lla, fe7. rrntlllcia
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do lugar. OUlra vez o 'Icgel'uõ parn a mesma Casa na
Congregaçaõ seguinte, do Cuslodio FI'. Sebasliaõ; e no
segnndo Capitulo, cm qne presidio o P. FI'. Cosme de
S. Damiaã por palente do Reverendissimo P. Geral FI'.
PeeIro Manero.. em 1lJ. de Setembro de 1653, eleilo em
Custodio no COIl venlo da Bahia. Fez Congregaçaã em
i655 e governou quatro annos, e algnns dias mais.
Nesla Congregaçaõ foy acceila a Casa da Senhora da
Conceiçaõ da Villa de Itanhallhem, ulLima das partes
do Sul do Rio de Janeiro. No anno de 165ú a 27 de
Janeiro restaurou o valor Porlllgue7. do tyranno jugo de
Holanda a Cnpilania de Pernambuco.. quando acballdo
se daquellas pal'les em visila o P. Custodio fI'. Daniel,
foy clle o primeiro Religioso, que em companhia elo
Mestre de Campo Joaõ Fernandes Vieira enlraraã a
tomar a posse da Praça do RecilTe. Naõ faço mxsterio
desle acaso, repilo o que acho em as nossas Memorias.
Feila a Congregaçaõ, conlinuou o governo com o mesmo
cuidado da observancia do santo Institulo, e Religiosos·
costumes, que suavemcnte pel'suadia, e intimava, mais
com a efficacia elo scu bom exemplo, qne com a violen
da, c força do preceilo. Completo o seu governo, o
achamos depois Guardiaõ do Convento de Olinda no
Capitulo do segundo Provincial 1"1'. Aleixo da Madre de
Deos por tres anuos: com li II i los de vida, e cheyo de
merecimcnlos complclou o seu curso no ConvenLo do
ReciITe em quatro de Fevereiro oe 1692. Em outra Es
tancia lhe daremos o lugar, que se lhe deve pela sua
sciellcin, e Iilcrn turn.

IV. O ~1. n. P. FI'. Palltaleaõ Bautista, nntural da
Cidade do Porto, e filho desta Cuslodia, na qual havia
professado cm o convenlo da Cidade da Bahia aos 23
oe Junho de 1616 cm idade de vinte annos. Em o de
1657 a 26 de AgosLo no CapiLulo celebrado na Bahia foy
eJeito cm Custodio do Brasil, a tempo em que ja a vinle
e qualro desLe mez, e anilO, o SnllLissimo Padre A!e-
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Xlllldl'C V[[ havia passado o Breve, pelo qllat ónHrlllavê!
em Provincia esta Custodia, por se ter assim determi
nado no Capillllo Geral de Roma de '165'1 em qne pre
sidio o Reverendíssimo FI'. Pedro Manero elll -Ministro
Geral: Si SanClissimo videbilul', dizia a eoncessaõ do
Capitulo Geral; ainda que pelos embürriços dos interes
~ados de se (JUÕ seguir a tal separllçaõ, como explica o
Sanlissimo Padre no seu Bre\-e, Ilaõ chegou a ler elleilo
senaõ no sobredito anilo. Nf'ste Capitulo da Custodia
})residio o mesmo FI'. Joaõ Bautista por comlllissaõ do
nosso Gcvercnclissimo FI'. Peflro i'llan€l'o, na qual lhe
concedia aUllJoridade passiva para poder ser eleito sen
do Presidente. Assim o diz hum lermo, feito pelos PP.
Vogaes congregados em Mesa para esta eleiçuõ,. a qual
feita no dilo Custodio FI'. Panlaleaõ, foy confirmada pelo
P. FI'. Cosme de S. Damiaõ, como Parlre mais digno,
seguindo nisto (aponta o mesmo lermo) o que ordellaõ
os Est3.tntos Ceraes. feitos para a lnuia impressos cm
Roma, 110 anilo de 1639 pago 12, §. 17.

2:12. No seu tempo. c acceilaraõ duas fUlldaçoens a
de Se regi pe del Rey, com o titulo de Bom J eSllS lIO

auuo de 1658, e a de N. Senhora do Amparo na llh,) de
~. Sebasliaõ do Rio de Janeiro, 110 seguinle de '!.G59.
Depois de ter visilado pessoalmente todos os Conv.entos
da Provincia, fez congregaçaõ em 19 de Março de 1650
em o Convento de Sure5ipe do Conde; lllas os prelados
nella elti.tos naõ tomaraõ a posse dos Conventos, por
quanlo immediataUlente chegou o Breve da el'ecçaõ ela
Provincia, e em qnanto se naõ fazia Capitulo, se puzeraõ
em os Conventos Presidentes in c(lpile, e com esta rór
ma, até- á nova eleiçaõ completou o seu governo.. falle
cendo !lO Convento da Ballia pelo mez de Mayo deste
mesmo anno de 1659-, dOllS mezes depois da slIa congre
gaçaõ e mais de cinco antes do Capitulo seguinte pri
meiro Pl'oviucilll. Foy Religioso de incançavel zelo,
Ulllo da l'e[ol'l1la da neligiaõ, como do augmenlo ela



Custodia. Por clla foy pessoalll1elll\~ a noma. a solicil:H
a sua independcllcia; "Cucco dilTicu!dacles,.e padcceo
llcste negocio IlIlIitos COnll'lltempos, e ainua que naõ
conseguia por-lhe lá a ultima maõ, via com tudo aotes
da sua morte concluhJo cú o que tanto lhe lillha cus
tado. Com o {i1lJ da sna Prelatura, se completaraõ selen·
ti e qnatro Hnnos, c hum Illez do dia de quatro ele Outu
bro de 1585 que começou com fórUl;j Reg~ll:lr est3 Cus
todia, até cinco de Novembro de 1659 em que passou a
Província.

EST!~_f '(jIA\. IlII.

Do! Ministros Proui71ciaes.

213. Separada da Provincia dc Santo Antonio de
POl'lngal a CuslOdia <lo Brasil, e confirmada em Pro
vincia DOI' Brcve do Sanlissimo Padrc Alexandre VIr,
de 2h d'e Agosto de 1657, e terceiro do seu Ponlificado,
que começa: E.'C c017Z17Iissi nobis; por oulras lelras desle
mesmo Ponlifice, em que vill!laõ nomeados l'rovíncial,
Custodio, e Dimnidores, se fez a sua elcÍçaô, em a qual
presidio, como dctermÍllanlô as l11êSillas letras Aposto
-licas, o P. FI'. Aleixo ela Madre de Dcos, e foy celebrado
este Capilulo na Casa ela BalJia em 5 de Novembro de
1659, e llelle declarado, c aceito por l\lillistro Provincial.

1. O M. n. P. 1\1. FI'. Anlonio dos 1\1arlyres. Era
natlll'al da Ilha da Madeira, e filbo de ta Cuslodia, e
nella professo em o Convenlo de Olinda em oilo dc
Mal'ço de 1.603 cm idade de vinte annos. Ouvio Filosofia,
e Thcologia nesta Custodi<l~ e nellas aproveilou com es
pecial vanlagem; por quanto 110 quinto Esludo, que se
abria no COllvento da Bahin~ foy escolhido para esla
Leilurn, e o fez por qllasi sele annos COllliIlIlOS, com
hOlln.l da Heligiaà, credito (Ie Meslre, e aproveitameut()
do~. Discipl!los. AcalH1'la csla Leillll'tl, foi eleilo GlIar-



tliaõ para {) Convcnto do Hio de Janeiro, e de POjUCll, e
no Capitulo do ultimo Cllstodio fI'. Pantaleaõ Balllista,
Guardiaã de Olinda, e na sua_Congregaçaõ eleito para
Prelado do Convento da Bahia, do qual naõ tomou a
posse, por quanto a este tempo chegou o Breve Ponti
ficio, em que vinha constituido primeiro Ministro
desta Provincia. Neste mesmo Capitulo se erigia a Cus
todia de N. Senhora da Conceiçaõ do Rio de Janeiro, por
Indulto do Senhor Nuncio Curdial Proteclol' Francisco
Barbarino, e foy feito seu primeiro custodio o P. 1"1'.
Antonio dos Santos, Prégador, e filho desta Custodia, e
ja no ultimo Gapitulo passado se havia disposto u sua
erecçaõ pelo Prelado mayol', e mais Padres da Mesa.
Tambem agora se ordenaraõ Estatutos particulares para
a Provincia, e Custodia, e se reformou o cerernonial
para ambas. No anno seguinte mandou fundar as duas
Casas, a da Villa do Penedo no Rio de S. Francisco, e a
da Alagoa do Sul. Fez a sua Congregaçaõ a quatro de
Dezembro do anno seguinte, em que se determinaraõ
estas fUtJdaçoens, e naõ chegou a governar os tres com
pletos, porque quasi dous mezes antes sé fez o Capitulo
segundo.

21lJ.. Huma das mais evidentes provas do gr'lnde zelo
que linha este Prelado do ulIgrnento, e credito da sua
Provincia, e estado Religioso.. foy, que havendo falleci
do neste Convento da Balda ao mesmo tempo o scrvo
de Deos FI'. Cosme de S. Damiaõ, e obrado o SenlJor
por elle varias prodigios, assim em vida.. como na sua
morte, e depois della, logo 'lIa seguinte de 1660 fez com
que se tirasse pelo OrdinarÍo hum instrumento auten
tico dos mais publicas, e notaveis, que se guarda no
Archivo desta Provincia. Com estas, e outras silllilhan
tes operaçoens, filhas todas da sua muita virtude, e Ue
ligiaõ, completo o seu governo, se retirou logo para o
Convento de Santo Antonio da Villa de 19uaraçú, onde
passados quatro anilaS, IlO ele lGôG em vinte e sete de
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Julho, dia de S. Pautllleaõ, pôs fim aos da vida, em ida~

de de oitenta e quatro auuos, com sinaes manifestos de
Varaõ perfeito, e consummado em virtudes, das quaes
lhe naõ póde negar o silencio dos Antigos fosse dotado;
porqne alêrn das de Prelado prudente, zeloso, e exem
plar, de que achamos algnma noticia, para lhe attl'ibllil'
mos outras muitas, naõ necessitamos de outro memo
rial, mais do que o que elle mesmo nos deixou, naquel
la, poucas, 011 raras vezes 5eguida, retirada, que fez
para o Conveuto de Iguaraçú concluido o seu Provin
cialado, corno fllgindo ás honras, estimaçoens, e de
pendencias, que na Casa Capitular de Olinda podiaõ di
veJ'lir o seu espirito, que qnasi profetico, pelos O1nnos,
lhe estava dictalldo a panca duraçaõ da vida, e que no
retirado, ,e solitario daquelle ConvenLinho, podia mais
facH, c ligeiramente subir, e elevar-se á superioresféra,
e unir-se mL1hol' com Deos, com qnem piamente pode
mos confiar assiste descançando na BemavenLnrança.

H. O M. n. P. FI'. Aleixo da Madre de Deos. O que
achamos ao cerLo deste Padre, he ser filho desta Custodia,
e que nelJa professara em o Convento de Olinda, mas
naõ consta do dia, e an,no pela falta das folhas, qne ja
notamos, do livro das profis.socns daqnella Casa; acha
mos sim, que na Congrcgaçaõ pI'Ímeira da Cnstodia, de
pois da sna independencia de 2'1 de I ovembro de 1.650,
fora nomeado collegial, sendo ainda chorista moderno,
porque dos ullimos daqllella palita, e seria com pouca
dirrerença a sua profissaõ' pelos annos de 16ltS, e no de
1657 ja o üclJamos no ReYlio, propondo algumas con
trariedades á scparnçaõ desta Provincia, por parte da de
Santo AnLonio, e nem deHe nos ficou cá outra noticia
antecedente. mais do que a que achamos de vir no
meado no Breve Pontificio por Custodio do primeiro
C"pitlllo Provincial, presidir nelle, e confirmar as suas
cleiçocns, e neste segundo, celebrado cm 21 de 1662
cm o Convento ele Olinda, eleito em Ministro Provin-



daI, com Custodio, e mais Diillnidores por oUlros lclrU5
POli Lificias, nas quaes vinha tlomeado para presidir, c
confirmar as eleiçoens o P. PI'. Daniel de S. Francisco,
o que tudo se fez na rórma, qne ol'denava o mesmo
Breve. No livro a!lLigo~ Oll primeiro das eleiçoens Capi
lulares desta Provincia, do qual ja fallamos, lemos hum
lertno~ que diz assim: ti 22 dias do mez de Oltlnbro de
1.663 neste Convento de nossa Senhora das Neves da
ViUa de Olinda~ estando o b'maõ FI'. Aleixo da lIadrc
de Deos, Provincial desta Provincia, prezo por ordem
de Sua ilJagestade para se embarcar pa1'a o neyuo,
tendo os Settos, e governo da Provincia o l1'fuaõ FI'.
A1ltonio dos Mm't'!Jres Padre mm's digno, COllVOCOU os
Dilfinidores desta Provincia, para se elegeI' Vigario
Provincia", etc. E logo na mesma folha verso cSlá outro
lermo assim: Aos vinte e tres dias do mez de Outubro
de 1.663 neste Convento de nossa Senho1'a das .Veves da
VWa de Olinda, fizemos a eleiçaõ de Vi,r;ario Pro
vincial, na qga! Presidio o lrmaõ FI'. Antonio dos
Martyres, e todos os Ditfinidol'es juntos elegeraõ cano
nicamente Vi!J{{1'io Provinâa! ao 11"111aõ Pr. Gerardo
dos Santos, etc. E em nenhum <lestes. termos se declara
a ('ausa~ ali motivo da prizQõ do r.FI'. Aleixo por or
dem delRey; c ncm em outro assento, on mcmoria se
faHa mais nesla prizaõ; antcs faltando-se cm algulls,
Das cOlltl'oversills de fI'. Aleixo com FI'. Geraruo~ se
diz, qne este fora Icvanta(lo Viga rio Pl'ovinchl em
<luscncia de FI'. Alcixo~ que havia ido ao Deyno a
chamado do Rey; e ela boa aCC~ili1'Çaõ, quc clle lá tcvc
com o Mon:lrcha~ quc o mandara bllse'lr, mostra qne
mais [ora (lafa reeebrl' favorcs, c naõ castigos. Mas
devemos csUlr pelos lcrmes, li flue como laes c tlevc
toda a ré.

2'15. Ausentc Fr. r\lei ..o, c constiluido Vigario Pro
vincialFr. Gerardo, a 'I U de Abril do anno segninte ele
1.6ôll em 0 Con\'Cll[' d::! O!incla rcz Congrrgaçaô, c pó,;



Prclados novos em todos os Conventos, e só ficou con
firmado no de Olilll\a o P. [0'1'. Daniel de S. Francisco.
Posto FI'. Alcixo na Corte, soube taõ bem tralar os
sens negocias, tanto os qne tocavaõ com o Rey, que era
cntaõ D. AU'ollso VI, como os qne pertcnciaõ á Pro
vincia, c particularmenle sobre a eleiçaõ de [0'1', Gerar
do, em Vigal'io provinciêll~ e da factura da sua congre
gaçaõ, quc alcançon lá do Juiz APOSIOlico senLença de
nullidarle conLra clla, e ordem delRey para ser prezo
Pr. Sebasliaõ do Espii'ito SanLo, que das parLes da Bahia
se tratava por Commissario Geral com hum Breye sub
replicio~ que uavia alcançado <10 Papa Alexandrc VII
de 1.0 de Mayo dc 1663. Nos prilldpios elo anno seguin
te de 1665 se achava ja o P. FI'. Aleixo em Pernambuco;
porque dalli mandou á Balda intimar a Fr. Gerardo a
sentença Aposlolica da Ilullidade da sua Congregaçaõ, e
Prelatura, e citá-io a elle, c a FI'. Joaõ da Natividade,
para qu , como Diffinidores ac[uaes, que el'aõ, appare
cessem a dat' descargo de si, para poderem enlrar com
os seus volos na Congregaçaõ, que se determinava fazer
pela nullidade da passada, o que naõ teve cm~ito, como
vemos em o termo seguinte: Em iVome de Deos .Amen.
Aos oito dias dóinez de Agosto de 1.665, neste Convento
de nossa Senhora das IVeves da ViUa de Olinda, estan
do o /1'maõ Provincial F1'. Aleixo da Madre de Deos
em a sua ceLta, com os PP. da Provinci,'l Fr. Antonio
dos lIlarryres e F1.. Daniel de S. Francisco, e o Innaõ
Custodio F1'. JOctÕ do Dezerto~ e os Irmaõs Dit'inid01'es
F1'. Joaõ da Luz, e eu FJ'. Berardo da Incal'naçctõ, que
o dilo o 11'1naõ Provincial me constituio nesta Junta selt
Secretario, perante 1Vós todos propôs> e declarou, como
queria fazer Slla Congregaçaõ; porqne por /iwn B1'eve, e
sentença do Juiz Apostolico, fora duda p01' nztUa a Con
gregaçaõ, que fez 01rmaõ Fr. GerCl1'do dos San los, por es
im' excomungado~e Prelado intntso: ecom tudo odilO /1'
maô P1'ovincial mandou citar ao dito I j'llUlÕ Pr. Gerardo
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dos San los , eao Irmaõ 11'1', Joaõ da Nalividade, JHlra que,
como Dilfinidores, viessem. a este Pe1'1w11lúItCO, para serem
o'Llvidos~ e darem o desccwgo, para entTtlTem na COl1,ql'e
vaçaõ; eltes dilos PT. Gerardo dos Santos, e 11'1'. JOrtÕ
da IValividade se 11WSlT{l1'aÕ 1'eúeldes, desoúedicntes~ e
cont/.tl1utZeS~ defendendo na Culac(e da BaMa, que elle
11'1\. Gel;aTClo dos Santos em só verdadeiro Prelado elc.
o muis dEste termo toca á subrogaçaõ dos Padres~ qne
llaviaõ volar por estes dOllS, que fllllarnõ, e f'oraõ elles
os PP. 1"1'. AUlonil) dos ~lat'lyres, e FI'. Daniel de S,
Francisco~ e neste mesmo dta, e anuo se rizeraõ as cld-·
çoens de Prebdos pal'll todos os conventos da Província.
Nesta mesma Congregaçaõ do P. FI'. Aleixo, foy feito
Guar(liaõ para a Paraiba o Il'maõ Pr. Apparicio de
Jesus, o qual (drz o Cattorio daqncHe Convento) naõ
tomou a posse dclle~ por quanto o mandou o Provincial
FI'. Aleixo á Bahia, a tirar os Guat'diaens, que havia
posto 1"1'. Gerardo, e a repor os ele FI'. Aleixo; tambem,
diz, levava FI'. Appal'icio coÍllmíssaõ de FI'. Alei>lo
e ordem delHey para prender a fi', Sebastiaõ elo Es
pirito Santo, mas FI'. Appnl'icio IH1Õ pode na Bahi'a COIl

seguir cousa alguma destas, impedido peln violencia dt"l
Conde de Obidos, Governador daquella pl'aça~ e foy
vexado por FI'. SebasliaÕ"com o f'avol'j e aj.llcJa do Conde j

c assim se tornou para Pe)'nanb-lIco~ c foy tomar a
passc da SI'H\ Guardiania, jn no rim; c neste tempo Fr.
'1cbasLlaã cçm o Diffinidor, CJllC tinha na Dahin, e cm vir
tude do seu Breve, de COlllllJissario Geral, fez hum Capi
t!l10 cm 3 de Outubro deste mesmo :lI}no de16G5~ em CJue
]cvanlaraõ Provincial li FI'. Jacome da PUf'ificaça?};· IDas
.ia a tempo, cm Cjue o Provincial FI', AlcixosellUviaclll
barca do outra vez de PernamlHlco pnra o Reyno, como
nos cJ iz hum te rmo, fei lo seis dias depois da sna Congregé\'
Ç.'lÕ nesta f'órma: Aos quatorze dias do mez de Agoslo da
era de '1065, neste Convento de N, San/10m das Neves
fia Vil/a rle Ma1'im C01/L:OWIt nosso Jl'Illaõ [Jlovincia·t
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FI' Alei.x:o da ~l((dre de :Deos os lr!l/aõs Di/fluidores
e o 11"I1taõ Custodio, para /uIVer do dei.r:lI1' COllt1l1issí/1'io
Provinúal, qlW .rJocernasse oslCt Provillcia na auzo/lcia,
quo {azia para a Corte do Lisboa, onde ltia dar conta a
Sua Mage:itade, na Junta dos Hcgula1'es, da perlinaGia
do Irmaô Dif!iuidor FI', GeJ'Ctrdo dos SalllOS, chamado
Vigario Provincial Intruso, {o.IJ eleito por COl/wzissario
1l rcviJlcial, por votos, neminc discl'epnl1tc, o Irl1laõ F'1'.
Bernardo da Incaruaçaõ, com lodas as vezes do l1'1nafJ.
Provincial.. em {é do qlle, elc.

Desle termo consta, qlle o Províncial Pr. Alei'\o, f'dla
a slIa Congl'egac:aõ.. se fora para o Reyno, e conforme
achamos, ll:.lÕ tOrJ)Oll maís li esta Província .. Do um,
que fóra deJla leve, o díremos em oulro lugar. Neste
transel'cvemos o Breve pejo qnal foy revogada a gl"lça de
Commíssario Geral a FI'. Sebaslíaõ do Espirito Santo •

.&.LE .4.NDRE :PP. "II.
Ad lJerpetuam rei memol'iam.

216. Alias pro pnrle cHlcctorum riliortlln Fl'alrlll1l Pro
vilJcire Sanctí Anlonii I3rasilire in Tnrliis Ordínis Fl'utrum
Minol'lI111 Sancli Francisd de Obscl'vnnlia Rerol'nJa
lorllfIJ IlUnCllpatornm, Nobís exposilo, qnoeI ob ingell
tem dictrc Proviocim iI flomaua Cllria distanlinllJ, necnOll
ilineris dil1iclIlLatem inde ad Superiores Genernles dicli
Ortlinis recursus occasione cOllll'ovcrsiaruOl, aliarllllJ
que necessariarllm provisioollm, sine graviblls incol11
modis.. ae periclllis.. cl gl'aviblls expensis habcl'i ne
qllibat, cllpiebantqlie pl'optel'ea dicli Exponentes cidem.
ProviiJcicc de Commissal'io Genel'ulí à nobis pl'ovidcl'i:.
Nos cOl'umdem Exponenliul1l volis hac in re ravorabi
Jilel' annuere cupieutes, sllpplicalionibus corlllll \lomine
Nobís super hoc hlllllililel' porl'ectis inclinali, de Vene
J'ahiliullJ Fralrul11 NOS!I'Orlllll .. S. n. E. Cardinalilllll \lC
gOliis, et ConsultatiolJibllS temporllm, et ncgnlarÍllm
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-prrepositorllm consilio3 dilectlllll filium SeoasliaOlllll li
SpirlLu S:tnclo, anliqlliorem dictlC Provinci<c Patrem
p1'Írno loco, neCllOll dilectum pari leI' filiul1l Joannem à
Deserto Ex.-Guardiallum secundo loco, ac dilectum etiam
filillrn Joallnem à Lllce itidcm Ex-Gual'diannm, tel'lio
loco respeclive, videlicet, Ilnum in dcfectllm alterills iII
supra dicta Provincia Bl'asilire C(lmmissarium Gene
ralem, cum alllhorilate, et facllltalious uecessariis3

et opporlunis, ac Sillliliblls Commissal'iis Gcoeralibus
concedi solilis" Aposlolica aut!writate constituimus.. rt
deputamus.. salva laulen semper in prrernissisauthoritate
Coogregalionis eOl'umdcm Cardil1illium, et aliàs prout
in noslris desnpcr io si-mili forma Bl'evisdieXVIlI. Maii
MDCLXIlI expeditis.. Cjuarum tenore prlCseotibus pro
plenc, et sllfficienlcr expresso, et inserlo babere vo
lumlls, uberius· conLinclllr. ClIm autem sicut pro parle
dilectorum filiol'um Diffinilorii, et lDlIltorum Guardia
norUlll dictce Provincire Brasilire, Nobis iluper e},posi
tlim fuit, literre nostn:e prredictce per suoreptionem ma
n irestam oblen tre fllerint, qllandoq uidem Provincia
prcediela, ejl1sdem inslanLiam Don recerit, et Ilemo··
ratlls Scbastialllls à Spiritu SaneIo non sill}ater anti
quior ejusdem Proviücice, sicut falso suppositul11 fuit,
seu sit Fraler ioquiellls, ae paeis, et qniclis commn
llis ipsil1s Proviocice perturbalor, qui lcmpore emana
tarum eal'umdew Iiterarum fngilivus aosqlle licentia
Sl1orl1ll1 Sllperioru m vagaoa lu 1'.. proul ex atteslationibl1S
ülliheUlicis eOl'undem Diffioitorji .. et GllardiaoOl'llm
constare asscritlll': Nobis proptcrea ipsorurn DHllni
torum, et Guardiauorum nomine llumiliter suppliea
tl1m fuit, ut in prcemissis opportunê providere, et tlt
iurra iudulgere de benigoilate Apostolica dignaremur.
Nos igilUl' Diffillitorium.. et Guardiallos prredictos spe
cialibus favoribus, et gratiis proseqni valentes, et
eorum singulares personas à quibusvis excommunica
tionis.. sllspensiollis, et ioterdicLi, üliisqne Eeclesias-
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ticis sentenliis, censuris, ct p~nis à jure, vcl ab ho
llIillc quavis occasione, yel cansa latis, si qllibus qllo
moclolibet lllnodatre e, istnllt, <lcl e(fecllllll prresenlilllll
dumtaxat cOllsequcllUlIll1, lJarllll1 'sel'ie nbsolvenles, et
absolutas fore conscnles, hlljllsmodi slIpplicationiblls ill
c1inaLi de lllCfDOl'atOl'lllll Curdinaliu!ll consilio, allcntls
narralis, aliisque de callsis rationubilibus, allthorilate
pra'dictn, tenore pn:esenlilll1l s\Jspenuimlls prrediclam
depulalionelll, respcelu eujnsclllllque ex lribus nOllli
naLis, illisqne al1imimus l1l111nem fíleulLatem ad OfliciulU
CommissariatQs Gencralis pra:dieli, ipsi', seu eorum
euilibet vigore supradielarum literarllm atlributam : Et
prreterea cornmitlill111S dilcclis fJliis Dominieo Vieira de
Lima, Cantori Eccle. ire Saneti Sal\'atoris ln Indiis, ae
:lI11iqlliori CalioDieo cjllsdem Eeelcsire, neenon Petro
Vaz de Fonseca CtlulinlJo, Protonotario Aposlolico, uni
seilieel, seu alLeri, qui ruerit rcquisitlls, ut per se, vel
per alium, seu alias easdem prresenles omnimodre exc
enlioni delllandnri facianl sllb censuris Ectlesiastieis,
et aliis jllris, ct facti remcdiis, omni appellaliollc
poslposita, cum facllllale etiam inhibcndíE quibllS Opl1S
fuerit, salva tamcll parilcl' ill pr<Ell1issb anllIorilate
pl'<cdicl<e Congrcgationis Cardinalium, Deeernentes
ipsas pr<escntes lilerlls firmas, validas, et cfficaees
cxistere, el fore, s\losqlle plenarios, et integras
e(fecllls sorLire, cl oblincrc, ae ab illis, ad qllos spe
clnt, el pro tempore spcclabil, inviolabililer observari,
sicqlle in pra:missis per quoscnlllque Judiees, Ordina
rios, el delega los, elial1l causarlllll Palalii ApoSlolici
AnclitOl'CS jlldieari, et diffiniri debere, ae irriturn, ct
illnane, si sceus super lIis, à quoqunm qlluvis aullJo1'Í
tale, scienlel'. vel ignoranler conligerit atlenlari: Non
obslalltibus lileris noslris pl'redielis, ae relíeis reeorda
lionis Bonifacii PP. -VIII Prredeeessoris noslri ele una,
el ConeUii Generalis de dllablls diclis, dULllmodo ultra
lres dielas aliqllis uuthorilate prrescnlillll1 in JlIdiciull1
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non tl'ulJatul', aliisqlle GÜll LilllLiU:lihu~, cl Ol'dintl
tioniblls APOSlOlicis, necl\on qllalellllS OpllS fil Proviu
ci:E, et OL'diuis IJlljllsmodi, aLialll juramellto, Cil uli 1'

matiane APOsLolica, vl.:1 quavis lirilJilale alia robnraLis,
statuLis, ct C()llsuclutlinib~!s, privilcgiis quoque, in
clllltis. et lileris ApOSlOlkis iu COl\lruril!l1l pl'~llJisso

1'lIm quomouolibel cOllcessis, COllUrlllt tis, eL inllovalis.
Quibus Olllllibus, et singlllis illorul11 tenores, pr::escn
tibus pro pl€ne. el sufficielltcl' cxpl'essi~, et illserlis
habentes, iIlis aliàs iu suo rol'Jrc permansuris, ali prm
missorulll effecltlm, IlHC vice, clllmlaxaL specialiler, cl
expresse dcrogamus, crelcrisque cOlllrariis fjuihllSCUfll
que. Datlllll Hom::e apucl Sanclam lVIarialll ~Iai()reill,

suo \Illlulo Piscaloris, dic XXIX Martii, t\ll)CLXVI.
l'onLificallls llostri anuo uuuccimo.

PROVINCIAES lNTRUZOS~

217. Ausenlc o P. FI'. Aleixo segunda vez para o
Reyno dcp0is de feiLa a sua Congl'egaçaõ, e estando 1)S

Conventos das pat'les da Babia á ooeeliencia (lo P. 1"1'.
Sebastiaõ elo Espirito Sanlo, (lU" ficou, como de ::lntes,
tratando-se Commiss:.lrio Geral, fez c:;tc bum Ca[.litulo
110 mesmo Co li ven lo da Ba llia, cm tres de Outu bro de
1.ü55, c nclle le\'~llllaraõ Pl'ovincia! ao P. Fr. Jacome
tia Pllrificaçaõ. que fora Difinitlor cm o Capillllo do
Custodio Fr. Pantaleaõ B:lUllsta. Foy anllullado este
C lpitlllo pelo Ceral da Ordem Pr. AI,on o Salizancs, Oll

Ildefonso de Salinas, e ainda durou este governo hum
anno, e dez p;ú-u onze mezes. O mais, que toca a eSle
Padre, diremos quando oulra vez o encontrarmos aqui,
que ngora himos a conc!uit' com o P. 1"1'. SeoasLiuõ, que
anullado esle seu Capitulo, e vendo-se privado t.\n 1J0fll'a

de Commissario Geral, ti inslancia de FI'. Aleixo, que
se achava na Corte, se embarcou para o Reyno, e lá 1'al
I~ceo, como fica dilo no seu IlIgllr de Custodio; lermo,
em que vem a parar lodo' os clliüados destll \'ida~ que
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com ella s ~ ac<lba toda a humllna alll1>i<;aõ de mandai';
qne . cndn t<lÕ :lborrecitla, C censurada uo estado Secu
lal', do Ecclesiastico, c Religioso ainda se faz mais in""
digna, e abominave!.

218. 1)jviditlo assim o govcrlio da Provincia em dilas
partes, 0\1 cabeças, hlllna na Bahia, cbll1 FI'. Sl'bastiaõ
elo EspiriLO SanLo, tl'aLado Commissario Geral, 'ouLl'tl
em Perntlm btlco, co m Fr. Berllal'oo da Inca l'Ilaçaõ,
(,olUmissario Provincial de FI'. Aleixo, c n;Jõ appare.""
rendo esLe, nem Visitador Ilomeauo pelo uosso Heve
I'cndissimo, ali Ponlifice, havendo-se pcdido a ambos
pelos PP. de Pernambuco, como consLâ de bum Lermo
feiLo por elles, e sCRuindo os EstatuLos gct'aes, nesta
falLa clegel'é.Iõ por Visitador, c PresidcllLe do Capitulo ao
p, Ex-IJimnidol' FI'. Bernardino da Purificaçaõ, c Ilellc
foy constituido Provincial, em 2ú de AgosLo de 1667, o
P. I)imnidor actual FI'. Joaõ da Luz, e cm 22 de No...
rcmbl'o de 1669 fez Congl'egac:aõ, e govcrnou tres annos,
e alguns mczes, quc acabados se retirou para o Con
vcnto dc Pojuca, aonde havia professado em idade de
2G annos em 2'1 de Novembro de 1620, sendo naLural
do Pano, e Ilnqllelle Convento, onde nasceo para a Re~

ligiaõ, ucaboll para o 1!1l1lHlo em 22 de Abril de 1.683
com qnasi novcnta annos de idade. Este Capitulo feiLo
assim, á inslanrin do Provincial FI'. Joaõ da Luz, e fi]nis
Padres da Mesa, foy tlpprovado pelo Commissario GenJl,
c confirmado por nlllhoridnde Ap'0stolica pe\tis seguiutes
tell'as de S. Saulidade.

Ad perpeiuam "B'i mBmoriam.

219. Exponi nobis nnpcr fecit dHcelus filins Joan..:..
nrs ele Lnec, ~Jinislcr Pl'ovincialis novitcl' clecLus PI'O
villei:.e Bl':1silial Orclhlis Fratrul11 Minoi'llm ancli Fl'nn
cisei de Observantia IHlnCnpnLol'um, C]lIod dilcClW filill
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AnlonillS de VeJasco ProClll'alol' Cenel'alis dicli Ordinls
ac Commissarius Genel'alis Proviociarum Reglli Por
tugallire, ejusqllc ,CO)Hluislal'Um à dileclo etiam filio Mi
nislro Generllli Pjllsdpm Ordinis deputatlls Capitulul1l
Provinciale dictre Pl'ovincim Brasili<r. novissillle celcbra
tum" confirma vi t per suas Pa leu tes Lílcras desuper
emanalas, lenoris qui seq~lilul'. - FI'. Alllonius de Va
lasco, teclol' Jubilatns, Sanclre Inquisitionis QUlllifica·
tal', AIOlre Divi Jacobi Provincire l)aler, in Romaua
Curia Procllralor Generalis" Orc1inis S. P. N. Francisci,
RcguJaris Observanlire, necnon ex speciali commissione
Revel'endissiOJi P. N. Millislri Gencralis" cllm pleni
tudine potestülis Commissarius Generalis OmnillllJ PI'O
vinciarum ejusdcm Ordillis Regni Portllgallire" et
Snarlll1l Conquistarnm: Charissilllis in Cbl'isto F1'a
triblls tam Sllperioribus, qllam subdilis Provillcire nos
tne S. Antonii Brasiiiensis, salutem. Cum au visilall
dam istam nostl'am Provinciam, et Capitululll Pro
vinciale ceJebrandulll aliqnis Visilalol' à Santa Sede
Apostolica, seu à Sllperioribus Genel'alibus deplltatus
opportllno tempore non pel'venerit, 'Patresque Diffini
tores ejusdem Provincire legitime congregaLi, inhre
rendo statulis gcneralibus Orc1inis de anno de 1658
solemniler erlilis ad pr<r.dictllm mUllus Visitatoris, ct
Prresidentis Capitllli obeundllm elegerint P. Fratrem
Bemardinum á Purificatione, ipsilJue pcr acla sua officii
ratione, Capitnlurn Proviuciale ad mensem AllgUSLi
pl'oxime prreterill1ill iudixcrint, ad cnjlls celebrationeOl
sub die vigesima qllarla dicti mensis Cllll1 omnibus
Vocnliblls, iis exceptis, quiIJus ililleris longitllclo, sell
aliquod impedimenlllfl1 inlervcnire non permisit, cnOl
pace, nc comrnl1ui (fnie/e, ol1lultlmque, etiam Srecllla~

rium rellificalionc ventum flleril, in eoque, scposilis
llumtlnis rcspeclibu-" juxla "Dei sCI'vilium" tolins Re
ligionis declls, ct maius pn.cdictre Pl'ovincire bonulll
pro rneritis pcrsonal'tllJl omeia dislributa sint, eHgelHlo



i'n Ministrl'lm Provil)cialem R. P. fI', JOél'llncln a Lllce l

iuler crelcros "irtllte, et dextcrilalc coruscalltcm,
nliosqlle in enslodem Provincire P,', Domillicum ab
AnnunliaLione, in ClIsloUCI1J Cuslodire fI'. Mathreum à
Prrescnlalionc, in DilTInitorcs FI'. Nico'!num à S. Tho
fl1íl, FI', Melchiorcm aI> Angelis, FI'. Leonem àS.
Álldrca, Pr·, Malthreul1l à Dosario de ejllsdem Provio
ci~ oplimc merilis, [Jrout ex instl'umenlis, et 'àliis
doculllcnlis <llIlenlicis nobis exhibitis p~cnc conslat.
Nos igi tur pro commissa Bobis à R. P. N·. Generali
Onlinis snper Provinciis Portllgallire, cLc,-, sual'llm Con
<}uis-tarum, allthoritaLe, Cllm [Jlcl1Íludinc potcslalis in
conservalionem illarllm, et prreserlim islillS, tam
quam dislanlioris, pace, et Lranquillilale sednlo stu
denles, cadcm Reverendissimi Palr-is N, GCIl.crn\is
autl10ri lale nobis delegala, inllixi, Capillllurn Provil1
cialc supradiclum, elcclioncs Provincilllis, Cnslodllm,
et Dil11nil6rlllll, creterasque taln prrefatorum vor.a
lium, qllal1l aliormn ol11cialilllll il1 eo geslas, harlllll sc
rie confirmamus, cl approbamus·, ct si opns fuerit
quantnm in nobis ost, convaliclamns, tribnenlcs omni
hus, et singtllis SlIpcriol'ibus, ct oOlcialibtls elc
cUs omnillJOclam pro sllicnmqllc Ulnncre exercendo juxta
Ol'dinis Iloslrre, cl Apostolicarllm ConsliluLionum
príBscrilUIll, facllllatcm in !lomine Pall'is, ct Filii,
et Spiritlls Sancli. Amen, Univcrsis (1rrclcrca, ct
singulis prrediclm noslrre Pl'ovincirc Patriblls, ct 1"ra
t!'ibns in vi!'Lule sanclre Obeclienlict:', ac S~ll> eXC0I11Ol11
nic,ationis maioris lalre sCl1lelltiêI~, i(1s0 faclo incnrren
díB, prella prrecipiento~, nt ciciem Palri J;>rovinciali in
omniblls ad Dei landcm noslrre professionis inslilulUm
pel'linenlibns htlI11ililcr, promplcqne obccliaul, ac snb
jiciaUltlr, in qnorum fldcnJ, et roblll' (ll'lEselites nosLl'a
ll1anll sllbscriplas, maioriquc officii noslrí sigillo l1111ni
las, eL à nosll'O Secl'clnrio I'cfrenclaLas, dcclil11l1s ROl11m
in COllvenlll Al'a-Crelilano dic Vil Aprilis, unllo Domi-
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ni MDCLXVl11. Fl'. Antonius de Velasco.. Pl'OclIl'lllor
Generalis Ordinis, et Porlugallire Commissarills Gene
falis. Loco + sigilli. De mllndato sme Revcrendissill1<é
Patel'nitatis, FI'. JOílunes de Herrer" Secretarius Ge
neralis Cur~iI), et Commissarius. Cum autem sicul eadem
cxposilio subjungebat Capitulutll Pl'ovinciale lJujusrnodi.
canonice celebratlllll fllcrit, diclllsque Joannes Miuislel'
Pl'ovincialis illnu etiam Apostolicre confil'mationis 1105
tr<B patrocinio cOl11mnlJiri SUlI11110pere desidcrct: Nos
jpslllll JO:ll1nCIll Ministrlllll Provincialcll1 specialibns ra
VOl'illllS, et gratiis prosequi volentes, et ii. (IlIibusvis Cl

COlíllllunicaliollis, sllspeusioui5, et inlel'dirti, aliisqlle
Ecclesiasticis sentenliis, censlll'is, et prenis à jure, vel
:\0 homine, qlluvis occasione, ycl cansa latis, si qllibus
qllom.oJolibet illllou,llus existut, ael effcctulll pr<.esClI
tium dllntnxat conscqllenuulll', lJarulll serie absolvelllcs
et absollllllll) rore ccnsentes. Sl1pplicatíoniblls cjus no
mill'J Nobis super Iwc humiliter porreclis inc][llali, de
Yenerabilil1Ul rralrul11 1l0stl'Orlllll S. n. E. Cardillliliulll
lIcgoliis, et consullaliollibllS excnlptOl'lIlll, et Regula
rlum n:epositorul11 consilio, Capitllll1t11 PI'Ovillciale
pr<.edictul1l, si, ct qlli1lenuS Canollíce celebl'a~lIm fllerit
3ulhol'HalC dposlolicn, lcnore pr~sentillm, COnUl'llla
1ll1lS, et apprObi1111llS, iIlique 'illviolabilis A[losloJicre
firll1itatis I'obllr adjicilUlls, salva scmpcr in prremissis
aUlhoritate Congl'egationis eoruml[em Carliinalilllll. De·
cel'llcnles ip5as patenles literas fil'l1lílS, validas, et em·
caces cxislere, et fore, sllosque plcnados, et illlegras
errcctllS sortiri, at Oblinel'c, ac illis, aeI ql10s speclal, et
pro lemporc spectll bit, plcnissimc sulfl'ügari : sicqlle in
pnclllissis, per qlloscullHllIe JllcJiccs Oruinarios, ct tle
lega tos, rliam causnrllm Palatii Apostolici Auditores,
ju.licari, et ddiniri debcrc.. ac irl'itum, et il1nane, si se
cus super bis à qlloquam, quavig aulhoritale scicntl'l',
vcl igllol'nlltCl' contigerit attentari. ln contrariul11 fa
cientes: NOll olJstantibllS fjuibnsctlmquu. Oatlllll liolllre
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sllh Alllllllo Piscalol'is, aplI(1 Sanctlllll Petrlllll, l1ie IV
JUlIii MDCLXYJIf, Po:!lificallls noslri anno primo. J.
G. Husius,

220. Dus I'cferidns Letras consta dar o Santissimo
p:Jdrc Clemenle IX. pOl' valido, e legitimamenle feito o
Capitulo acima, em que sahiu Provincial o P. FI'. Joaõ
da Luz, conforme ti rapresentaçaü, que o dilO fazia a
sua Sautidade, e a humilde sllpplica, com <Iu a pedia
à Sé Apostolica. Sendo com tudo manifestas ao
Reverendissimo P. Ger'al da Ordem as cousas.. e as 1'a
zoens dos pleitos, e controversias por instrumentos
autenlicos, Clssim I)elos Padres da parle da Sahia, e do
Capitulo do P. Pr. Jacomeda Pllrificaçaõ, como pelosda
parte dc Pernambuco, e Capitulo do mesmo Padre fI'.
JO:.lÕ da Luz, fazendo por este motivo outra represenla
çaõ o Reverendissimo P. Geral ao Smnmo POlltifice da
grande necessidadc, que tinhaõ as Provincias Uegul:lres,
silas no Reyno dc lJrotugal, e sLlas Conquistas de serem
reformndas; c alcançadas para melllOI' effl:Íto outras
Letras de sua Sanlidade.. que logo ajllntal'emos, foraõ
dados estes dOlls Capilulo' por nu11os, c invalidas, c es
pecialmente o do P. FI'. Joaõ da Luz, naõ obstante ()
Bl'eve da COnfil'lllaçaÕ deste nltimo; fundados sem duvida
os Padres.. aos quaes, como a Juizes foy commetlida a
uvcriguaçaõ dos scus pleitos, c contl'aversias, como ahai
xo se verá, em que no dito Bl'eve confil'mara .. c revalida
va Sua Santidade o lal Capitulo, dado caso que ellc fosse,
üu estivesse canonicamente feito, como exp\icaõ as clau
sulas seguintes do mesmo Breve: Capitulwn Provincia
le prcediclll11l, si et qaalenlls Calloníce celcbralltlJl facril.
E como entenderaõ os Padres Juizes, pelas razocns aIlc
gauas nas mesmas con lro vel'sias.. naõ ter o ta 1 Cil pitu l(}
lodas as solemnidades, que dispoem o DireiLo e detcrm i
naõ as Leys da Ordem, para a sua validadc. o julgaraõ
por nllHo, se'll (jue nisto encontrassem as Letras Apos
lolicas.. qnc nesta sllpposiçaõ ele legitimo.. e canonic.o o
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coufirllltlvaõ. NaO achamos porém, que o S. Padre
Clementc IX que pelo Breve referiuü IHlvia validado
este Cllpitulo~ faça tiellc IlH'IH:nõ, no que Jepois COll
cedeo au nosso Revcrendissimo para a Geforma das
Provincias elo Brasil. llem o P. Geral íJaS suas patentes,
com queo dá por nllllo~ fuça reUe"í\õ, de quc fora ap·.
provado pc la Sé Apostolica. O que ngora trasladamos,
he o que para a sobreditn Reforma u!cuncou do mesmo
l)outifice no [UlIlO segui '!tc o nosso fic"crclldissíIllO.

Ad perpetuam rei memoriam.

'221. DiteeLc FHi, SalULetll, cL AposLoliclllll bcnedi
cLionem. Inju DeLi Nobis Creli tus Saerosllllcti AposLolu
tllS Officii raLio exigil, ut paternUtll Chrisli [idelillill. qui
e f1ucLibus sreCllli iII pol'lum vit<:e Religíosre confuge
rllllt, ue Divinis obsequiis se sub suavi Redcmptoris
110sLri jugo devoverllnl, curam gerentes, piaiHorulU
sluuia confoverc, Religiososque illorum progresslIs,
ql1nnLl1l1l Ilobis ex alto coneedilur, }uvare, cL qllidqllid
illis remaram injieere posset, e media salnbriler remo
vere slltagenles. Cupicnles iLaque, uI in Provillciis,
Monasleriis, ConvenLibus, aHisquc iocis fiegularíblls tui
OI'c1inis Fl'alrull1 lVlinorllm Sllneti Francisei de Obser
vantia llllllcupalorulTI in Rcgllb POl'lugalli<:e, cl Algar
hiol'lIl1l conslí Lutis, et Eeclesiasti ea. Rcgularisqlle disci·
plina sicubi collapsa est~ opporLlInis rationibus resti
tllaLur, el ubi, hcnedieentc Domino, vigel, fil'mílls,
constanllusque perseveret, mulu proprio, ae ex. certa
seienLia, el maLura <1cliberatione, llostris~ de qua Apos·
tolicaJ poLesialis plcniludinc, tibi pcr prrescnles commi
timlls, cl mandaUlus, nt cLiam lallqullm noslCt', el
Aposlolicre Scdis Commissadus, omnill, et singula Mo
llasLcria, Conl'enlUs, Domo'>, et alia loca ncgularía
Ordinis pr<efaLi iII lJrovil1ciis Hegnorulll Portllgalliro, et
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Algal'bioru!ll sila, corlllllqlle Mini 'Iras Pro\'incial'cs,.
Custodcs, CUilf'dinnos, aliosquc Superiores, cl Fralrcs:
qllosclllllqllC cujllslibet sLallls, grnl\lIS, eon<.liLionis, pl'iE'
clllincnli<:e, cl dignitalis cxistant, lum itl capile, quam
in mcm)H'is, etiam ulIlhol'itale noslra visiles, ue reful'
mes, cL in eorlllll'lem pcrsonarl101 stnlllUl, vilam, mores,
I'ilu , ct disciplinam, ubi opus esse ccnsut::l'is, diligenle/'
inquiras, nccuon E\'Qngeliere, el AposLolicce dOell'inre,
Sacl'orullIque CanonllIll, el Gcnel'aliulll Coneiliol'lll11,
prreserLi III Tl'idelHi ni deeretis, et Sanelor~1111 Pa trll m
traclilioniblls, tllqllC Regnlariblls ejll'dem Ordinis 1n
slÍlutis Apostolica ullthoritnte eonul'lllalis inh~renclo, ct
pl'Olll oerasio, I'Cl'1l O1q nc qll ali tas cxcgel'i L, qureCll mquc
cOITecLiooC', utque emenclatione indigere cogooveris,
corrigas, et emenües, AbuSllS qtloquc tollas, regulas,
inslilutionc5, el EeclesiasLicalll, reglllal'emqllc discipli
nam, ae in pl'imis Divillum cllll-l11l1 ubiclImquc exeide
I'inl, juxta ejusdcUl Ol'dinis Heglllam, et Constilllliolles
dieLa allllJorilale confirmalas modis congrllis restiluas,
el reintegres: i ,diquos vel'ó in nliqllo delinquenles
reperel'is, cos juxla Canonicas sancliones, et regularia
iu titula pr<el'ala pllnias.. el casliges, diclasque pel'sonas
eliam quumodo\'lllt excl1Jpl1.ls, au debilum .. el houeslutn
vil<e modum, ae ad latulll .'acl'is Canonibus, ct COll
cilio Tl'idenlino, Reglllal'ibllsqlle lnsLillltis hlljllsmodi
confol'mem, re"oe,s, el quidquid ad !Jlljllsmodi refOI'IllU
tiouis llcgoliul1l speclans sLatllCl'i , el ordinuvel'is, abs
que uilalione, eL appellatione, qll::C cxeelllionem quo
qnomodo ullatelllls impediul, allt suspendat, neque nisi
ad e{fecllllll di"lllulivlllll dllll1laxul su{fragclul', obser
val'i faeias, et inobcdiellles, ae contradieLores quoslibel
elrebclles per senlenLias, eellsyras, et prenas Eeelesi- .
:lslicas, aliaque opportuna jlll'is, ct facli remedia cogas,
C'l compelias. Mandanles propleren cmniblls, el singu
Es Ministris Provincinliblls, CuslodibllS, Gual'ciiallis
ítlji~(l11C ~llJll'l'iuriblls, qUOClllllqllC tlomine lluncuJla!is~
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el pLrsonis pra~raLis, in "il'lnte sanclro Obcllienlire, nc
sub Eleommnllicalionis, et privationis S\lorl!n1 offieio
rum, ct aliis~ pront de jllrc~ arbítrio tuo, inOigendis
prenis, ut lihi in prrellJissis omnibus, et singulis pl'OIll
ptê pareant, cl obediant, tu[\que salnbria Ulonita, ct man
data suscipiant hUl1li!iter~ ct efficaciter adimplerc pro
curcut; alioquill sententiam, sire prenam, ql1am rilê 11I
leris~ seu stalueris in rehe!les, ralam habohimlls, et ra
ciemns, aulhore Domino, nsque ad satisracliollcm
concligllllm inviolabilitel' observéli'i. Non oh l:llllibus
ApOSlolicis, -ac in IIniversaliblls, Pl'oviucialibusque, et
Synodalibus Coneiliis editis gencralibns, veI sper.iali
bus Constill1lionibus, ct Ordinalionibus, necnon 01'
dinis, et Provinciarul11, ae MonasteriorunJ, Couvenlllum
alio rUlLl qne locol'ul11 Regula riul11 huj usmorl i, etiam ju
ramento, eOUfil'1l1alione Apostoliea.. vel qllnvis firmitate
alia robol'alis statulis, vel eonsuetl1dinibus, pl'ivilegiis
quoql1e, indnltis, et Lileris Apostolicis, illis .. eorllmql1e
Superioribus, et personis sllb quibuscllmqlle verborum
telloribl1s, et formis, ae Clll11 quibllsvis cliam
derogntol'iis, aliisqlle ameacioribus, et insoliLis
clausulis, irritantibllsqlle, et aliis dccrelis ill genere..
vei in speeie, eliam moln, seientia, et pOleslatis plellu
tudine puribus, ae eonsistorialiter, at aliis quomoclo
vult io contrariuill prremissoru u eoncessis, eonlirll1ulis..
approbatis, ct lUllovalis, qtlil)lJS olllnibus, ct singuli.. ,
eLiam si pro illorlll11 Sllmci~llli derogalione de i1lis,
eOl'llmqlle lotis lCl10ribus ~peeia1is, specifiea, cxpressa~

ct individua, ae de verbo ati vcrlmill nihil penilllS omis
so, et forma in illis tl'adila, obscl'vata, expriil1Crelllr~ e~

iosel'erentul' prresentibns J)I'O plene, ct snU1cientel' cx
~ressis~ et iosertis habenles, illis aliàs in suo robore
permansul'is, ad pr<:emissorllln c1l'ectlllll hac vice tll1111

taxat spccialilel', et expresse derogamlls, ('~lerjsqlle

eontrariis qllibllsenmqne. Datlllll Hom:rl apnd Saneiam
!\iariam MHiol'cm, sub annulo pisc'1loris, dic secllnda



Oclobl'is MDCLXVIII, Poolilicatus I\oslri aono secundo.
I. P. flnsins.

222. Pr;esens copia de mandato Reverendissillli P.
N. FI'. Ildefonsi Salizanes, lotins Ordinis Fralrllm I\'li
norul1l S. P. N. S. FrancisciMinistri Generalis collatio~

nala per nos infrascl'iploS Secrelarios Genernles rjusdem
Onliuis, concordat CUUl sno originali de verbo ad ver
bum, in cujns rei fitlem his subscripsilllUS, et sigillulll
minns Ordinis apposuimus. U1yssipone iu Couveulu S.
Francisci de Xabregas die secunda Aprilis 1669. Fr. Pa
lricius Tyrellus Secrelarins Genernlis Ordinis, pro
Cismonlana Família. Loco + Sigilli. FI'. Antonius
FrancisclIs à Genua Secl'etal'ins Generalis ül'dinis pro
U1lralllonlana Farnilin.

223. Nós os Religiosos abaixo assignarlos; morado
res ncsle Convenlo de N. S. P. S. Francisco da Bahin,
cCI'Lificamos, e damos Cé, e iii verbo Saccrdolis, serem
os sinaes acima dos PP. Secrelarios do nosso Reveren
dLsimo r. Geral, e o sello menor do nosso Reveren
dissimo: o que eertincamos pelas carlas, e palenles,
que se leraõ nesle Con enlo~ juntos lodos os I\eligiosos,
CapillllarlJlcnte congregados, e alguns as Liveraõ cm
suas mnõ:. Balda oiLo de Fevereiro de 1670. FI'.
Francisco do Desterro, Cllardiaõ. FI'. Francisco dos
Santos. FI'. Silllaõ da Trtndade, Lenle de Artes, FI'.
Gaspal' de S. Franci~co. - O P. Manoel Lopes de
~latos, Presbytel'o, aulhorilale Apostolic:l, Notaria dos
approvados pelo ül'dinal'io desla Cidade da Balda, na
fôrma do Sagrado Co nci Iia Tl'iclen Lieo, certifico ~ e dou
por Cé, qne os sinaes postos ao pé desle Dreve acima
saõ dos mesmos RPt . PP. Religiosos do Con ven lo de
S. Francisco desta dita Cidatle, os quaes reconheço
pelos ver escrever, em Cé do ql1e passei a presente cer
lit!a- de reconhecimclIlo, e a corroborei de men sinal
pubiico e razo em a Balda, aos <1l1all'o dias do Jl1ez de
Junho de '1670 anilas. O P. Manoel Lopes de Matos.



Em testemunho + de vel'dade. O l')lIal lraslatlo do
Bl'eve, ell o P. Manoel Lopes de Malos, Notario Apos
tolico de S. Santidade, e approvados pelo Ordillilrio
desta Cidade da Bahia, fi? trasladar bem e fielmente do
proprio, qne entreguei á parle, c de como o lcvou, c
sc assignoll n.1 vcrelarle., sem COllsa, que dIlvida fa(él,
com o qllal este lraslado confed, concertei, assignci,
subscrevi, e corroborei de mell sInal publico. e razo
em a Bnhia aos no\'e (lo me? de JunlJo de 1G70 ilnnos.
O P. Manoel Ln(lcs de ~latlos. Em testemunho + dc
v crelade. .

22~. Depois de ·akançu!as pelo neverentlissimo Pa
dre Geral as sobrcditasLetras de commissaõ de Sua
Santidadc, e havcnuo cncarrcgado a Religiosos doulos
da Ordcm o ex.amc, e avcriguaçaõ (las l'aZOCIlS de con
tt'ovcrsia sobre a factura dos dous Capilulos passados,
conrorme aos documentos, que da Provineia se lhe ha
VlaÕ remellido, deo sobre elles sua sentença, que trans
crevemos aqui, porque dePu consla com individuélçaõ
lodo o procedido.

225. Fl'oy Alonso Síllizancs, Ministro Gcneral, y
Siervo de toda la Orden de nuestro I'adre San Fran
cisco etc, A todos los Rcligiosos~ assi Prelado.s, como
subflitos de l1uesll'a Provincia de San Antonio en el
Brasil; de f(llalquier calidad, qne seall, salud; y paz cn
Iluestro Scnor Jesll Chrislo. Por f]llallto ha sido
ll11estro Senol' servido logl'asscmos I1nesll'o continuado
dcseo de v('nil' () este Reyno de POl'tu~al para recono
ceI' màs de cerca el eSlado de llllcstl'LlS Províncias en el l

y su Domillio siluadas, y reforl11 ai' los abusos, que
por larga auscllcia de los Prclatios Gcnerales, y por
humana fl'agilidade de los Sllbditos, se !lllviessen in
trodllciuo, y las graves. y repelidas que:"as, que nos fue
1'011 c!atills, n0 solo deI granflc Illcnoscabo, que padeCê
la RegulaI' Observancia, sino tnmbien deI diseredito de
nucslro SCl'af1co ] nstituLO, cn dicha Província dei
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Brasil ~ assi por la p'oca paz, ql1e de n1g1111'Os unos a
esta parte goza, como de el desumparo, en que se halla~

por Illllchos Religiosos hijos de e\:la~ que passuron a
estos Heynos, Hamu, 'f provoca nuesLro cuidado aa ten
ciOIl~ y pastora" vigilallda a que eH CI!IIlJI)Hmiento de
llllestra obHgacion, y pura maior servicio de J)ios ata
jemos los graves escandalos, que de uno~ y otr0 resultan,
y restiluyamos dicha nuestra Provincia a Sll prisLino es
tado, cspiendor de virtnd~ observallcia, I~az~ y tranqui
lidud, resoIViClldo, segu n Dios 'f j llslicia, lus con lro
versias, y terminando los pleitos, que a nueslra Boticia
Ilegaron ha havido, y h:IY, sobre la validad, y sl1bsis
tencia de a'lguBos Capitulos~ q.ue se ball celebrado eu
dicha nllestra Prov'incia de'l Brasil, pura lo qual hullun
donos en -esta Ci ...dad de Lisboa, con los pupeles, y ins
trumentos de las partes concel'llienles a las COlltrover
"Sias, y deseando el maior aciel'lo en sn resolucion ~ Por
las presentes damos comission a los nR. Pi'. Fray
Antonio de la Pllrincacion, Padl'c de 'Ollestra Provincia
de la Arrabida, y Comissario VisiLador desla lluestra de
Portngal, FI'. Christoval DelgadiHo, Lectol' Jubilado~

'Y Padre de llueS'tra PiOvincia de GasLilln, FI'. Luiz Cesar,
Leclor Jubilado, y Padrc de nueslra Provil1cia de Por
tllgal~ fT. Anlonio de los Arcbungeles, teclor hb'ilado"
y Padre de nllesll'a Provincia de los A19al''Ves, FI'. Al1loni<~

Francisco de Genova, Padre, y Custodio de l1uestra Pro
vincia de Genova, y Secre,{ario General de ~a OrcJen,
Fr. AIll0nio -<lei Sepl1lchl'o, Leclol' JUBilado, y Gnar
<fian dei Convenlo de S. fl'ancisco de ia Ciudad de
Lisboa~ pnra que vean, y cxaminell dichos papeles CO'1l

ce1'lliellles à dichas controversias, y otras qunlesquiera
{;onexas s'obre la su.DsiSlencia de cHchos Ctlpitulos'; y les
encargamos SHS consciencias, nos dc.n aI pie desta su pa
recer firmado, para que con descargG de la nueslra~ y
scgun la juslicia lo pidiere~ resolvamos., y delcrminemos
Ia que mas con venga para waiur úirc.ccioo., y govierno
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de dícha Iluestra Provincia. Dada en nllestro Convcnto
de San Francisco de la Cilldad de Lishoa en 25 de Março
dfl1.669.Fr. Alonso Saliz:lnes, l\liuisLro General. Lugal'
+ dei SeJlo. Por mandado de Sll P. Reverendíssima,
1"1'. Patricio Tirello, Secretario General de la Ordeno

226. FI'. Autonio de la Purificadoll Padre de la Pro
vincia de la Arrabida, y Cornllliss:lrio Visitador de la de
Porlugal .. Fr. Chrisloval OelgaJillo, Leetor Jubilado, y
P. de la Provincia de Caslilla, 1"1'. LlIiz Cesar, Leclor
Jubilado, y P. de la Provincia de Porwgal, h. Antonio
ele los Archangeles, Lector Jubilado, y P. de la 111'0

vincia de los Algarves, fI'. Antonio Francisco de Genova,
P. y Cnslorlio de la de Genova, y Secretario General de
la Qrden, FI'. Anlonio deI Sepuldll'O, Leclor Jubilado,
y Guardiall de S. Francisco de la Ciudad de Lisbon,
Juezes nombrndos, y depulados pOl' la commission de
supra, y_reLro escriLa, en virLud della, y obecleciendo el
Orden de uucstro Reverendissimo P. fI'. Alonso Sa
lizanes, Ministro General de toda la Orden de nuesLro
Padre San Francisco, hemos visto, y examinado los pa
peles, y instrumentos concernienles à las mencionadns
conlroversias, y pleitos sobre la validlld, y substancillS
de los Capitulas i01medialos de nllestra Provincia de
San Anlonio dei Brasil, celebrados e111no en lres de
Otubre de 1G65, el olro en 2á de Agosto de 1.667 y lia
viendo oido las partes, y sus 1I11egtúos, IInanimes, y con
formcs, depues de havcl' conrerido Lodo, hallamos que
dichos dos Capitulos, especialmente el poslrero, rueron
totalmente nulos, por los dercetos, que inlervinieron, y
por el cOllseguicnle, carece nllcstl'a Provincia de M.i
nislro Provincial, ClISLOdio, Difinillores, y Guardianes,
legitimamente elegidos.. y que por tales los deve de
clarar 5ll Reverendissima, moviendo de l1uevo Ministro..
Custodio, y Difinidorcs, que legitimamente congrcgados
elijan Gllurdianes, y mns Olliciales, seglll1 de Derecbo
.se requierü, y es coslulllbre, alnj:}lldo eon esto los graves
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inconvenientes, qne se l'econocen pOl' nllCSU'oS pllpeles
haver resultado eu contravenciOll de los Sagrados Ca
nanes, y Leyes de nueslra Religioll, y menoscabo de la
paz, y tranqllilidad de nuestra Provincia. Assi lo senti
mos es nuestro parecer, salvo 171tliol'i; y lo damos fir
mado de Ullcstras manos, cu nucslro Convelllo de San
Francisco de la Ciudad de Lisboa 27 de Março de 1669.
FI'. Antonio de la Puriücacion élc.

227. Ajustando-nos, como debemos, coo el parecer~

y dclerminacion de tan doclos, y venerables Padres,
conteoidos eu la resolllcioll de supra: Por virtud de las
presentes, y lIsando de Iluestra alltoridad~ y de la que
5u Santidad nos lla cometido eD esta occasion para l'C

forma de todas las Provincias de Portugal, y juntamente
de ln qne el Senor Protector nos lta dado, que cons
tarà uua, y olra de los traslados aulenticos, que con.esla
nuestra Palente iran, anulamos dicho Capitulo proximc
pa5sado de nuestra Provincia dei Brasil, y todo lo hecho
en cl declaramos ser de ninguu valor, y ruerça, eD cUYti
conformidad, no deve subsistir, ni queremos subsbta
qualquier ameio, assi superior, corno inferior, hecho
por eleccion en dicho Capillllo~ y bolvemos, y consti
tuimos la Provincia, y todos sus snjectos, assi Prelados~

como subditos, aI estado, como si no se huvicra hecho
Capitulo, y mandamos a todos los Religiosos de qual
quiel' calidad, que scan~ por santa Obediencia, en virtucl
dei Espiritu Santo, y pena de ex.communion maiot' [alCe

sentenlire ipso facto inctLl'renda, assi lo cntiendan, y
observen, y les provierelllos de Ministro Provincial,
Cl\stodio~ y Diunidores por otra Patente, que và con
esta; y assi mismo prote5l<1ll.10S a toclos VV. Paternida
des RR. castigaremos con las penas de perlllrbadol'es de
la paz >\ los que contraveniessen a lo determinado por
este nuestro Decreto. Dada en nuestro Convento de San
Francisco de la Ciudad de Lisboa en quatro de Abril de
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1669, FI'. Alonso Salizanes Ministro General. Lllgnr +
dei SeBo. Por mandado de Sll Reverendissima: FI'.
Patricio Tirello Secreto General de la Ordeu.

228. FI'. Alonso SalizanesMinfstro General, y Siervo
ue toda la Ol~den de Duestl'O P1dre S. I?rancisco. Atodos
los Religiosos.. de ql:alquier calidad qne seao, de nuestra
Provincia de San Antonio en el Brasil, Y Sll Cllstodia,
salud, y paz en nnestro Senor Jesu (hrísto. Por quanto
assistiendo personalmer te en la Cindad de Lisboa,
hemos procllrado saber el eSlado de todas las Provincias
de nuestra ReHgion en el Re)'Ho de Porlugal, y SllS Con
quistas sitas, para aplicál' el oportuno remedio a todos
los inconvenieotes, y abusos, que pOI' omission de los
Prelados, y hllmann fragilidad de los subditos se huvi
essen introducido, durante el tiempo de las guerras, y se
nos ha hecho relacioD, pur legillmos Procuradores, de
lns graves eonlroversias, pleitos, inquieludes, yescan
dalos, que ha havido, y hay en dicba Duestra Provincin
de San Antonio de el Brasil ocasionados àe el proximo
passado Capitulo, en eHa célebrndo, en veinte 'luatro
de Agosto de 1667, de que nos fueron presentados los
instrumenlüs autenticas, por una, y otra parte, cuye
CAamen hemos cometido a sujetos gra ves, y. Dou tos,
para que, eOIl Sll pnrecer.. l'esolviessemos lo que, segun
Dias, y. jllsticia, fuesse màs conyeniente, y havieodonos
le dado por escrito, y firmado de sus manos, nos hemos
<ljnstado con su resolucion, eo la conformillad, que por
otra Patente.. y Decreto lJuestro "à eon esta, anulando,
y declarando por nulo dicho Capitulo proxillle passado,
y constituiendo la Provioda, y lodos sns sujetos eo es
tado, como si no se hllviera heeho Capitulo, como màs
e~tensnmellte por dicho Decreto, y Patente consta: y
para que no carcsca màs tiempo de legitimas Prelados,
y Difinitorio, y en adelante tenga la Provincia un govi
erno segnro, y gozen de la paz, y tranquilidad, que ante
todas cosas descamas: Por lanlo, en vil'tn.d (le las pl'esenr-
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tes, y eOIl e) merito de la sa 11 ta Obediencia, insti tuimos, y
nombramos por ll11cstro Comissario General de dieha
I1llesLra Provinci:l de e1 Brasil~ y sn Custodia aI P.
fI'. Antonio dc Santa Clara, Predicador, y DirtnidOl'
habituul de nuestra Provincia de San Antonio de Por
tugal, y le damos toela l1uestra allloridud pleDariu~ assi
como de Derccho se requiel'c~ y se costumbra dar à los
Comissarias Generales; y de màs à màs toda, la que
tenemos, por Visitador~ Herormador de Su Santidad,
por Breve AposLolieo, y por la autoridad, qne nos ha
cometido cl Excelentissimo Senor Cardenal Protector,
queremos, qnc dicho Padre fI'. Antonio de Santa Clara~

sea Visitador, nerormaclol' de dichn nllestra Provincia
de el Brasil, y su CU:'ltodia, y por tallc nombramos de
1ll0tlo~ que en todo~ lo que no prejudicare a la Religion,
y nuesLl'a autoridad, serà~ y podra obrar todo aqucllo,
que pudieramos obrar por lIuestl'a pCl'solla~ si nos ha
lIararnos presentes, assi pnra e1 fuero interior, como el
exterior~ por si. ô por oLr;lS personas de la dicha Pro
vincia. y Custodia~ y en dicha Visita .. scgun nuesLras
Leys, formar processos hasta ponerlos en cstado de
sentencia o por adjuntos, como rncjor le parecicre ;
sobrc que le cncnrgamos la eonsciencill, y le rogamos
obre con la prudencia, que pide ll11estro cstlldo, y el de
dicllll nncstra Provincia, y para que merCSCll~ se lo
mnndamos por santa Obediencia, cn virlud de] Espil'iLU
Santo. y por la misma obedicncia. y pena dc Excornn
nion maior lal(J} senlenlice~ ipso {aclo incun'enda, y de
inhabiliclad perpetun pnru los omcios de la Ordcm,
mandamos :l todos los Religiosos dc dicha nucsLra Pro
vincia~ y Custodia de el Brasil, assi habitantes en clla
como a los ausenLes, divertidos por estas l)rovincills ele
Respllnha. y Portugal, tcngan à dicho P. FI'. Antonio
UP Santa Clara por SI! legitimo PI'elado, Comissal'io
General, por Nós uombrado, y le obede:;clln~ como à
tal, en Lodo aqucllo, que es costumbl'c, y por espccial
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Derecho le concedemos, y para maior c1al'idad, forma,
y govicrno de dicha Duestra Provincia, y Cuslodia, cn
virtud de toda nllestra autoridad menciollnua .. ordena
mos lo seguienle: Primeramenle: iilslilllimos. y nom
bnllDos por Ministro Provincial de dicha nllestr[l Pro
vincia dei Brasil. ai P. FI'. JacoiDe de la Pul'ificacion,
Predicador, y eu Sll defecto, pai' muerte, Ô otro legili
mo impedillliento, aI P. 1"1'. Juan dcl Desierto, Predi
cador, yen defecto deste deI mismo modo ui P. Pr.
Simon de las L1agas. Confessor; por Custodio aI P. Pr.
Laurencio de San Nicolás, Predicador, y Difinidor habi
tnul de dicha nuestra Provincia; por Difinidores aI P.
FI'. Simon de las Llagas.. aI P. Pr. J uau dei Desicrto,
1Jrec!icadol', ai P. 1"1'. Antonio de los Santos, Predica-,
dor, y ai P. Pr. Juan Baptista, Cunfessor; eu defecto de
los qllales todos, assi mismo por illuerte, y otr'o legiti
impedimiento, nombramos pai' Difinidores, nl P. 1"1'.
Estevan de los Reyes.. Predicador, ai P. Pr. Junl1 dela
Luz.. Predicador, FI'. Pacifico de Jesus, Predicador, yal
P. 1"1'. Matueo deI Rosario, Confessor; y faltando al
gUIlO, Ô algllnos de los primeros nombrados por Difiui
dores, entraran los postreros, que nombramos, segull su
graduacion, y pai' el orden.. con que ban senaiados ;
y mandamos por santa Obediencia, en virtud dei ~spi

ritu Santo, pena de excomllnion maior, laue santentice,
ipso facto incurrenda, à todos los Heligiosos, de qual
quiera calidad que senll, ele dicha nueslra Provincia de
San Antonio dei Brasil, ysuClIstodia.. ndmilan, reciban,
y tellgan por Sll Ministl'o Pl'ovincial, Cnstodio, y Difini
dores à los assi por Nos nombrados, y institui dos, y a
estas assi mislDos ordenamos, que con assbtencia de
dicho P. Pr. Anlonio de Santa Clara, jnntos en Difini
tOI'io, legitimamente congregados, elijan, y nombren
Gual'dianes eu todos ias Conventos, y de mas oficialcs,
segun, y corno es uso, y costumbre en Iluestra Religioll,
como si eSLUvieran cn Capitnlo, y se i1pliqnell todos a
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flestcrrllr abusos, atajar rclaxaciones; y restituir la Pro
vinciu a su pristino esplendor de virtud~ y Regular ob~

servancin, reconciliando-se unos con outros, para que
lInauimes, y conformes, sirvan, y aluben ai ~ellor en el
estado, que lJan proressado, bolviendo por el credito de
la Religion, y snyo~ qne ha padecido el menoscabo, que
es notorio; y para que esta nuestra Patente !legue à
noticia de todos, ordenamos, y mandamos se lea cn
todos los Conventos en plena COlllmllnid.ad~ y se ponga
LIli (anto della en el libro Bezerro de la Provincia, Dada
en nueslro Convento de S. Francisco de Lisboa~ en
qualro de Abril de 1669. FI'. Alonso Sali1UuesWnistro
General. Lugar dei + SeI lo. Fr. Patricio Tire!lo, Se
creL General de la Ordeno

229. IlUill anno, e dous mezes haviaõ corrido depois
de passadas as Lelras acima, sem chegarem á Provincia,
e uaõ alcançamos qual fosse o mOlivo desta dilaçaõ. Só
consla pelas outras, que logo ajuntaremos~ que cele
brando··se Capitulo Geral em Va!ladolid no seguinte
anno de 1670, e fallecido a este tempo lla Provincia o
Custodio nomeado nas passadas Letras do Reverendis
simo, nem vindo supprirnenlo nellas para outro, se re
correo com ellas, lanlo para n sua confirrnaçaõ, como
pnra que fosse uomeado onll'o Custodio pelo novo Geral,
conforme consta úas stlas Letras~ que saõ as segnintes,
c primeiro as da confirulaçaõ.

230. Fray Francisco Maria de Policio, Ministro Ge
ncral, ySiervode todalaOrdende J. P. San Francisco.
Vislas por Nós las ra7.ones, por las qnales nneslro Pre
decessor declaro por nulo el Capitulo, que e] i'elra
scripto Inslrumento menciona, ajuslanúo-Bos con su
sClllencia, pa reeer, y c1eclaracion, la coufirma mos, y por
la virLud de las presenles, ordenamos, y mandamos por
santa Obediencia, y pena de Excomullioll mnior ialce
senlenliaJ, ipso {aclo inCll1Tenefa, a todos qualcsC]uier
subdiLos Btlestros en dicha Provincirr dei Brasil le tengan
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li dicho Capitulo por \Iulo, y a todas laselcciones eu el
hechas, seglln, y corno cstà declar.ado, corno dicho es.
Dada en Ul1estro Convento de S. Francisco de Valladolid
€n dos de JlIBio tle tIno. Fray Frallcisc{l M.aria de Po
licio, Ministro General de 10<'1a la Ordeno Lugar dei +
SeBo. FI'. Antonio de Lozada Henriquez, Lecto!' Jubi
lado, Calificador del Santo Onda, Custodio de la Santa
Provincia de Sanl-Ago, Secretario General de la Ordeu,
doy fé, y verdadero testimonio, que estas Patentes, y
Dem'etos en SllS traslados concuerd,ull COI1 SI! originaL
Dada en este Convento de Val~adolid, d~ Junio tres de
1670. Lugar dei + signal impresso, y publico. En tes
timonio de verctad. FI'. An1(onio de Lozad:l lIenriquez,
Secretario General de la Ordeno

231.. O qual tl'<l.slado de Patentes, e Dpcrctos, cu
Joaõ de A4meida, Presbytero, publko, Aut/wTiLate
Apostolielf, Notario dos approvados pelo Ordioario desta
Corte, na fórma do Sagrado Concilio TridelHino, as tras
ladei bem, e fielmente das proprias, que me foraõ presen
{adas pelo R. P. FI'. Francisco da Conce·içaõ, Procu
rador da dita 'Provincia, que, de como as tomou a levar
assinou aqui, com as quaes este traslado concertei, e a
citas me reporto, em fé do ql:le o corroborei de meus si
nues fJlllllico, e ruzo, em Lisboa a vinte e dous de No~

v·embro de 1670 anflOS. Instatas, et l'equisiiUS: Em
tcsLirnuoho de verdade. + E concertado por mim No
4ario A(}ostoJico- Joaõ de Almeida - FL'. Fr·ancisco da
Conceiçaõ. Seguem-se as do suppria1ellto oe Custodio.

232. Fray Francisco Maria de PoliL:io, Ministro Ge
;nera;l, y Sicryo dB toda la Orden de nuestro Padre San
'Francisco etc. POI' virtlld de las presentes, y atentas
-Ias razones, ycausa, queel R. P. FI'. Alonso Salizanes
11ueslr0 Predecessor, y ai presente ObisllO de Oviedo, ha
tcnillo para anular el GapHulo, de que esta Patente haze
11Icncion, sino tambien de instiluiL' Ministro provincial,
Cus.[odio, y DitiLlidol'es los PP. que cn eJla van exprcs-
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~nuos; confol'manl1onos cou tan justificada resolado'A:
confirmamos los dicllos PP. Provincial, y Difinidol'es,
'cn sus ameias, y eu lugar deI P. Fr. Laul'encio de S.
1 icolàs:. Custodio, que ha sido, y ya murio, aI P. Fr·.
Placido de San Antonio, quc por legitimo Custodio ha
suffragado en cl Capitulo General, y mandamos por santa
Obediencia, en virllld ,de1 Espiritu Sa·nto, pena de exco
111union maior talfE senLenlice, ipso facto iÍl'Currenda, a
todos, y qualesquier Religiosos de d'icba Provincia deI
Brasil, -los admitan, y tengan por verdaderos Provincial.,
Custodio.. y Difinidores, y assi llJismo ai P. Ft·. Ant~uio

de Santa Clara pOl' su legitimo GOlllissario General.. Re
'formador.. como Ic confirmamos eu esta uueva orden
nlleHra. Dada en nuestro Convento de S. Francisco de
ValladoHd, eu dos de Junio de 1670. h'. Francisco
Maria Policio, Ministro General. Lugar dei + SeBo,.
Por mandado de so Reverendissima, FI'. Antonio de Lo
zada Henriques, Secretario General de la ardeu.

233. O qual traslado de Patente do Reverendissimo
Padre Geral, passado, e confirmaçaõ do que de presente
be, eu Joaõ de Almcida, Presbytero, publico, Altlfto"'
rüale Aposlolica, Notaria dos approvados pelo Ordinario
desta Corte na fórma do Sagrado Concilio Tridentino,
as trasladei bem, e fie!mefrle das proprias, que me 1"oral';
prcsentadas, Ç01l1 as quaes este traslado concertei, e a
eBas me repono, as quaes torne'i ao R. P. 1"'1'" Francisco
da Conceiçaõ, Procurador, que, de como as recebeo..
assinou aqui, em fé do que o corrobolei de me\ls signacs
pub1ico~ e razo, 'em Lisboa a vinte e seis de Novembro
ele 1670 annos. Em testilllllnho de rerdade. +E COll

cel'lado pai' mim Notaria Apostolico, Joaõ ele Almeida.
1"1'. Francisco da Conceiçaõ.

2:?á. Com estas Letras Pateutes dos nossos Reve
rendissimos Padres Gcraes, passadas por bum, e COll

fil'madas por OLllrO, chegou á Balda o Commissario
Geral Fr. Antonio de Santa Clara, onlle foy bera recc-

UIlOAl'AIII. VOL. I. 3ti



'174

bido dos Padres desta pal·te~ que scguiaõ o partido do
Provincial PI'. Jacomc, illtruzo no Capitulo de trcs de
Outubro de 1665, em que prcsidio FI'. Sebasliaõ do Es·
pirito Santo~ COIlJIllissario Gcral por Brcye Apostolico,
que depois foy revogado como subrepticio, e fica dito em
seu lugar. Da Bahia m'lndou Pr. Anlonio de Santa Clara
presentaI' as suas patentes, e convocaI' a Capitulo os
Padres Vogaes da parle· de Pernambuco.. qlle vinhaõ
nomeados para Diillnidores FI'. Joaõ do Dezena, 1"1'.
Sillla0 das Chagas, e PI'. Joaõ Banlista, os quaes delidos
lá, 011 prezos estcs duus ultimos pelos daquella facçaõ,
c seq-uito do Provincial FI'. Joaõ lia Luz, e naõ podendo
passar {l Bahia para assistircm ao Capitulo, por suas
cartas se comprollletteraõ com o quc Ilcllc determinasse
o Commissario Geral com os outros Vogaes, qne no
Convento da Bahia tlcraõ a posse.. 'c reconhcccraõ por
legitimo Prelado, e

PHOVINCIAL CANONICO

lU. O M. R. P. Pr. Jacollle da Purificaçaõ. Era
Prégadol', natlll'al da Assnrara Bispado do Porto, e filhu
da Cnstodia, que nella havia professado no Convento de
Olinda em 25 d.c Julho de 1.621. cm idade de 1.U annos.
Foy Prcsiu€nte in capile no Oratorio, que levantaraõ os
Prelados no Engcnho de Santo André, distl'iclO da Ci
dadc da Paraibll .. depois quc o llolandcz sc apossou do
Con vcnto.. qII e nella tem os nossos Helig iosos. Cuardiaõ
de Pojuca anno c meyo, c tres do Convento da 13ahia, e
oulra vez aqui anno c meyo, C antro tanto na Congre
gaçaõ dc Fi'. Gcrardo no mcsmo Convento, c no Capi
tulo de FI'. Scbasliaõ na 13ahia, feito Provincial ipLru
ZO, mas agora legitimo, c canonico .. pelo neverendissi
mo P. Geral, e acceilo no Capitulo, quc na mesma
HalJiu celebrou o Commissariu Geral FI'. Antonio de
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Santa ClaJ'a em 22 de Novembro de '1670, e com hum
anno e qualro mczes, dcpois 110 mesmo Convenlo da Ba
hia pôs lermo com a vida aos cuidados de governar a
2:l de Fevereiro d(l 1672 em itl,l(le de sessenla e hum
annos com pouca dilTerença.

rROVI~CIAL INTRUZO.

235. Aiuda naõ eraõ bem passados quinze dias,
que na Bahia fora obedecido por Provincial o P. FI'.
Jacome, quando em Pernamhuco, repugnando os Pa
dres dllquella parte ás Letras, e Ordens dos nossos Re
verendíssimos, e havendo-se passado lres annos e mais
de ll'es mezes do Capitulo do P. Vl'. Joaõ da Luz, fazen
do Visitador, e Presidel1[.e para llS eleiçoens fu{uras ao
P. FI'. Melchior dos Anjos, celebraraõ hum Capitulo
em oito de Dezembro do mesmo anno de 1670, e 11elle
}cvantaraô Provincial ao P. Fr. Joaõ do Dezerto, Diffi
nidor aClual dos nomeados nas plltcntes dos nossos Re
verendissimos, Custodio.. que havia sído no Capilulo do
P. FI'. Alei~o, Prelüdo de Olinda, quando se deixou,
aqnelle Con ven lo pela en trada dos lia la nclezes, Guar
diaõ de Pojllca tres annos, e outro e meyo de Serenha-
nhelll, c do ReciITe pela rClluncia de outrcm, e outra
vez aqui reposto por hum Breve do Senhol' NUIICío, de
donde havia salJido pela Congregação inlrusa de Fr.
Gerardo. Durou esle seu governo cm Pel'llambuco
pouco mais de dez mezes, por qU<Jnto no Outl'O seguinte
a quatro, dia do Seraflco Palriarcha, consta de hum ter
mo feito entre os dous panidos da Balda, e Pernambuco,
que reconcilia.ndo-se hUl1s com antros, desislio do car
go de Provincial o P. Pr. Joaõ do Dezena, e se t01'na
l'aã os Conventos da sna parle á obedíeilcia do COIlJ
missaria Geral FI'. Anlonio de Santa Clara, e do Pro
vincial FI'. Jacome, tomílndo a posse delles os Prelados
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feitos no seu Copitulo, cessanclo por algum tempo as
con tl'ovel'sias, e inquietaçoens e1.a Provi ncia. Fn1Jecco·
no Convento de Olinda em 1.3 de Março de 1686.

236. Havendo o Commissario Geral 1"1'. Antonio de
Snnta Clara cooperado no seu omcio, como fica dito~

no anno de 1671 lhe chegat'aõ outrns Letras pateLlles
do novo Cornmissario Geral do theol' que se segue:

237. Fray Joseph Ximenes Sarnaniego, I~ectol: Jubi
lado, y Theologo de Su Magcslad en la Real Junta- de la
Immaculada Concepcion, Commissario Genrral, y Sier
vo de toda la Orden de N. S. P. S. Francisco en esta
familia Cismontana etc. AI R. P. FI'. Antonio de Santa
Clara, Padre, y Comissario Gel1eral d-e los Estados, y
Conquistas del Brasil, salml,. y par. en nuestro Senor
Jesus Chl'isto: pQr quanto en virlud,. y letras deI Ilus
trissimo, y nev~rendissj.mo. Senor D. Alonso Salir.anes,
Obispo de Oviedo, General immediato, que fue de
lluestra Religioll, estrf Y-neslra Paternidad exerciendo
el omcio de Comissario Genernl en estas parles, y Con
quistas, y tenemos informe dei zelo .. Religion,. eq,uidad,.
y prudencia, eon que se porta en dicho govierno, es
bien que se continue en el, para bien de la Religion, y.
cOllsuelo- espiritual, y temporal de los Religi'osos: POl~

tanto, por virtud de las presentes confirmamos dichas.
Letras, y Patente de comissivn en todo~ y por todo, se
gun !lU contenido, y de nueho nomhrnmos, y institui
mos a Vuestra Paternidad por dicho Comissario con!
toda la autorid:td, y segun todas las clausulas de dichas
Letras, como si fueran expressadas aqui una por una :..
y mandamos por santa Obediencia en virtud deI Espi
rilu Santo, y pena de excomunion maior lal(JJ senlential,
ipso faclo inCU1'1'enda, a todos los Religiosos, assi Pre
lados, Gomo subdilos.. sin exceptuar alguno, que residen
en diclJ.os Estados, y Conquistas, obedcscan a Vllestra
Paternidad, eqmo a su legitimo Prelado, y nuestro Co
missario~ qne representa Pcrsona, y exerce llllestl'a nu-
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toridad; ya todos, y a qUé\lqllicl'u, qnc no atcudiclldü:
ai cstado, que proressaron, se resistiren a la obediencia
de Vuestrll Paternidad, y oe sus Prelados ordinarios...
los comprimirá y obligarà a qne se sujetcll, y ohedes
can, procediendo contra el.los COIl to'<1o rigor, y impo
niendoles las pcnas, que cstan determinadas por las
I,cyes de la Religion, y las demàs que ruercn neccssa
rias para SIJ rct1LtcioIJ., y quictud de essas Provincias.
Dada eu nuestro Convento de S. Francisco de la Ciu
dad de Lisboa cn sictc de Abril de 1671. Fray Josepl}.
Ximcncs Sam:llliego. C:omissari(} General. Por manda
do de su Revercndissima : FI'. Diego Foi, de Ang. Sc
creL. General de la Ordeno

238. E para mais cOITohoraçaõ, c mclh·ol' firmeza
c]ns rectas operaçoens do sohredito Cornmissal'io FI'.
Antonio de Santa Clara ncsta P'rovincia, coufol me elle,
e os Padres adjuntos represelllavaô n sna Reverendis
sima, confirma dc novo, e revalida em tudo· o Capitulo
celcbrado em virtude do Breve Aposlolieo... e Letras.
Patelltcs dos Padres Geracs, Antecessor, e adual, pai"
outras snas, quc saõ as seguintes:

239. fray Joseph Ximenes Samnnicgo, Lector Jubí
Indo, Theologo de Su Mageslnd Calholica en la Real
Junta de la IlIll1laculnda Concepcion, Comissario Gene
ral, y Sieno de toda Ia Orden de N. S. P. San FraQ~

cisco, en esla Familia Cismontana ctc. AI P. FI'. An\~

tonio de Santa Clara, Difiniclor habitual de nuestra Pro
vincia de San Antonio de Pol'tllgnl, y, nncsu'o Comissario.
Gencral en los Estados deI Brasil, y Padrcs FI'. Jacome
ue la Purificacion, Predicador, y Ministro Provincial,
1'1'. Estevan de los Reyes, Predicador, y FI'. l'acifico
de Jesus, Lcctor de TheoJogia, y. Difinidores aCluales.
(le nueslra Provincia de San Antonio daI Brasil, salud.
y paz cn nnestro Senol' Jesll Cllristo. Por quanlo Vues
Iras Pntcrnid;llles nos illrorman, qne havienclose dadu
por nulos dos Cnpilulos celebrados en dicha Provincia.
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UIlO en qnatro de Otnhl'e de seiscieuto y ses&nla 'j cIn
co, otro en "cinte y qnatro de Agosto de seiscieutos y
sesenta y siele, por el Iluslrissimo } Rcverendissimo
Senor D. fI'. Alonso Salizanes, Obispo de Oviedo, que
ai presenle era Ministro General de toda la Orden, el
qual para mayor seguridad, y que cessassen lus pleiLos
movidos en essa Lluestra Pruvincia, recurrio a Su San
tidad, y Eminenlissimo Cardenal Protector de la 01'
den, y obtuvo un MOlu proprio ue Su Santidatl, y Le
tr'lS Patenles dei dicilo Senor Protector para nombral'
Provincial, Custodio, y Difinidores de diclla Provincia,
y que los nombrados por su Reverendissima celebras
sen, y hiziessen las demas elecciones de Prelados de los
Conventos de tlicha Provincia, y para la execucioll,
instiLuio cu virlud~del M.otu proprio, y Letras deI di
cho Senor Protector, por Comissario General y Refor
mador Apostolico de dicha Provincia, y Cuslodia dei
Brasil ai dicho R. P. -1"1'. Anlonio de Santa Clara, que
cón elTccto passou a los dichos Estados, y fue recibido,
y obetlecido como tal Comissario Genernl por todos los
Religiosos de la Provincia, y Cuslodia, excepto tle los
moradores de sietc Conventos silos eu Pernambuco, y
hallando-se en el Convento de San Francisco de la Ba
hia, declal'O las elecciones de Ministro Provincial, Cus
totlio, y Difinidores hechos por nombramienlo dei d.icho
Ilustrissimo Seno!' Fray Alonso Salizanes en Vnestras
Paternidades, y los Padres FI'. Simon tle las L1agas, y
FI', Juan Bautista, ausentes, y prisioneros por los
Reveldes de Pernambuco,'y declaradas clíchas eleccio
nes, convoco a Cnpilnlo pnra celebrar las elecciones de
los tlemas Prelados assi ele la Provincia, como tle la
Custodia, qne COIl elTecto se celebro en veinte y tios de
Noviembre dei ano passado de setenta POI' Vuestras
Paternidades, presidiendo dicllo R, P. Comissario Ge
neral, que consliLuiall la maior' parle dei Dilinilorio, no
obSlante, aun qne l'uerol1 convocados dichos dos Padres
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Dillnidorcs prisioneros, que no assisticrou, mâs se
comprometieron pOl' carta eu lo 'que hiziessen ~uestras

Paternidades, y cligieron Guardianes.. y demàs Oficia
les para diclla Provincia, y Custodia j y aora nos piden
hayamos pOl' bic:n de conl1rmar, e declarar por buenas
dichas cleccioncs ~ Por tanto, atendiendo ai Breve, y
Mo til proprio de Sll SallLidad, letras dei Eminentissimo
SeDor Protector, institucion de Comissario General de
dichos Estados, y todo estar recevido, y approvado por
cl Capitulo Gener,,1 proximo passado, celebrado en cl
Co.nvcnto de Valladulid, y por nuestro Beverendissimo
1'. Fray Francisco Maria de Policio.. M.inistro General
de toda la Orden: Por virtud de las presentes decla
ramos por buenas, y canonicamente celebradas dichas
elecciones de Custodio de la Custodia dei Bio de Janei·
1'0, de Guardialles, y dernas Oficiales hecllOs por Vues
tras Paternidndes, corno queda referido, a todos los
qllales, y a cada uno confirmamos en SIlS oficios en el
nombre deI Padre, dei Hijo, y dei Espiritu Santo, y
llJandamos PQr santa Ohediencia, y pena de eXCOlllU
nion maior laue senLenli((J, ipso (aclo incur1'enda, a to
dos los neligiosos, y a cada uno los lengan, y obedes
can, cn lo que Ics locare, por sus legitimos Prelados.
canonicamenle electos, y por Nos confirmados. Dada
cu nllestro Convenlo de S. Francisco de Agrcda en 27
de Agosto de 1671. F1'a?) Joseplt Ximenes Samaniego,
Com issario Ge1w'al: Fra?) Diego Foi. de A ng. Secre
lar, Geneml de la 01'[len.

'lhO. ACJui julgo ser preciso fazermos huma brevc; e
clara narrativa deste governo da Provincia, do tempo,
que ueila .. pela intrusa Congregaçaõ de FI'. Geraruo
até O Capitulo presente do Commissario Geral Fr. An
tonio de Santa Clara, entraraõ estas controversias de
Prelados, anticipa<:aõ de Capitulos, e divisaã de gover
nos. Fcitil a sobrcdila Congregaçaõ no anno de 166l!
p~r Abril, por ausencia de FI'. Aleixo, pós o Vigarit>



2'80

Provincia'l intruso VI'. Gel'ardo dos Santos Guaruiaells
'em todos os Conventos assim nas partes da Bahia, como
'nas de Pernambuco '; estes duraraõ no governo até
Agosto do alJno seguillle de 1665 hum anno e quatm
mezes.. em que voltando do ReYl10 FI'. Aleixo, deo
·aquella COllgregaçaõ por IHllla, e fazendo outra) pôs

,'novos Prelados por Pernambuco. Os da Bahia chega
raõ a anno e meyo alé o Outubro daquclle anno, no
qual teB.1pO FI'. Sebastiaõ do Espirilo Santo, naõ obede
'cendo às ordens de FI'. Aleixo.. fez lá aquelle oulro Ca
pitulo.. cm que levanlaraõ Provincial a FI'. Jarome, e
ficou assim dividida a Provincia em duas partes, e o
'scu governo com duns cabeças: IJnma de FI'. Jacome
na Bahia, com 1"1'" Sebastiaã, que se tratava Commis
sario Geral.; oulra com FI'. Bernardo da Inca·rtlaçaõ)
'Commissario Provincial de 171'. Aleixo em Pernambuco,
'que havia toraado para o Beyno. Permaneceo este
govenH) assim diviso, o da BallÍa dons annos e dous
mezes; e doas annos o de Peruambuco, por quanto em
2á de Agosto dú 1667 se fez em Olinda Capitulo, em
'que sahio Proviucial Fr', Joaõ da Luz, e a este obede
'ceraã todos, assim os d'e Pernambuco, como da Bahia ';
-esles.. porque ja a tempo, que em FI'. Sebastiaõ lhes
faltava cabeça, pois havia chegado a esla Pl'Ovincia o
Breve revogalorio da subrcpticia gr'aça de Com missaria
Geral" com as expressoens ja referidas no mesmo Bre
ve; e os de Pernambuco, como parles, que sustenla
vaã ao qne haviaõ escolhido para sua cabeça o P. Fr.
Joaõ da Luz; este governou loda a Provincia lres afi
liaS, e qualro mezcs, até que r,hcgando do Beyno o Com'"
missaria Geral FI'. Anlonio de Santa Clara, e dau0s pOl'

Ilullos estes dons Capitulas, e especia"lmcnle esle de Fr,
Joaõ da I,uz, que era só o que exisLia de presente, rez
Capitulo na Balda em vinle e dous de Novembro de
1670, encHe foy declarado Provindal FI'. Joaõ da P'u
rificaçaã feito pelo Reverendissimo.. c se .fcz uorneaçaõ
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de PI'(;ratic,s i)êt\ a todos <iS Conrenlos da Provincia. ro~

raõ estes acceitos nos da DalJi:J, /IlílS em Pernambuco
naõ, fundados sem duvida os PP. delle no Breve Pon
tincio, qnc fica refel'ido, e dava por valido este Capitu
lo, quando clle cm si o fosse, e assim em cito de De
zembro do mesmo allno nzeraõ outro Cnpitulo, e nelle
Provincial a FI'. Joaõ cio Dczcrto, ql1e ainJa governol!
qllasi dez' mezes até Cjuatro de Outnbr'o de 1671 em que
fcila Religiosa, c pacifica concordata, obedeceruõ lodos
no P. lleforlllnclor 1"1'. AlIlouio de Santa Clara. e ao le
gitimo hovincial FI'. Jacome da Purificaçaõ. Púr morte
deste, tornemos ao ponto, cm que lliamos.

2lJi. Por morte do P. Provincial FI'. Jacome da Pn
I'ificn\,uõ, achando·se o Commissario em Pcrnambl1co,
com o P. mais digno da Provincia FI'. Daniel de S.
Fl'éll1ci 'co, a quem pertencia irem os Sellos, e fazer a
eleiçaõ de snccessor, de tudo fez elie desistencin, e do
direito, fIlie tl hUl1la, e outra cansa tinha, por hum lel'
mo, decbralldo que o fazia por esla vez, Et pl'O búno
pacis. Era entendido, douto, e vil'tnoso, e temenilo sem
duvitln, pelas l'azoens parliClllnres, C]ue penetrava. 00

vns altCl'nçOellS, sentlo elle o Presidente desln eleiçnõ.
fez rellllncia della, c foy leI' ao segundo Padre FI'. Si
11I3õ das Chagas, qne convocando Mesa dil Dimniçaõ no
Convento d . Olinda, c Presidindo nella o P. Reforma
dOI' em dnle e tres ele Abril de 1672, saldo eleito com
todos os vo tos.

VIGARIO PHOVl CIAL CA. ONICO.

o ~1. n. P. FI'. Simaõ das Cngas. Confessor.. natu
ral lia Lugar ele Pojuca em Pernambuco, c filho desta
Cnstodia. Foy Presidentc com voto em Capilulo BO Con
v nto de sna patria Ires allllOS continl1os, e nnno e Illeyo
depois Gnardiaõ no mesmo; lambem o foy ela BClhia ou
Iro lanto tempo, c depois cm Scregippe do Conele, c
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Dimllidor nomeado na Patenle referida do nosso Gevc
rendissimo, eu! qne veyo feito Provincial o P. FI'. Ja
come, c por morte deste, eleito cm Viga rio Provincial
CIIl 23 de Abril de 1672, e em onze do seguinte mez de
.1n nho deste mesmo anilo fez Congrcgaçaõ, em o Con
vento de Olinda, na qnal prczidio o sobredito Commis
~ario Geral 1",'. Antonio de Santa Clara~ e depois desta
governou a Provincia Ioda hum anoo~ c alguns dins
mais, como Prelado legitimo, e dous mezes mais como

l)ROVINCIAL lNTnUZO.

2[t2. Por quanto o Commiss<Trio Geral Fi'. Antonio
rlc Santa Clara, neforllladol' destinado para esta Pro
~incia, e neUa taã encarecido por Lctl'ns particulares ue
Ires Heverendissilllos Puckes Geraes para pacil1car as
suas tllrbaçocns~ e desconcertos, este 'mesmo depois de
hnma paz, e concorc1iil, I.l1lC lauto havia cuslado ,,\ intro
duzir, c com vagares, e embaraços conseguida, tornado
de Juiz, e cabeça independente, membro movediço, e
parcial, cansa porqnc ja de principio conlwcido, 011 pe
nctrado nclle este gcnio, se rctardaraõ mais do que
flo!lia ser os cffeitos daqll€lla concortlatn, como faisca,
tIne cOllscrvada cm m:Hcria combustivel, e apta, quando
parece estar apagada, e consulllida, pcga~ e levanta
novo, e mayor incent!io; assim agora, tendo estc H. P.
Iloticia certa de (P1P, por serem representadas ú Sé
Apostolica estas incolJcl'cncias do seu govcrno, era re
movido lo omcio de COllllllissario Geral desta Provincia,
e nomeado para cl!a outro, <lotes que este cá chegasse,
c faltando ainda seis mezes para a legitima celebraç,lô
do Capitulo futuro, com toela esta anlicipaçaõ de tellpO,
convocotl os Padrcs Vogaes~ e em 6 de l\layo de 1673
cm o Convento de Olinda, fez celebrar Capillllo, em que
foy nomeado Provincial o mesmo, qne eSlava exercendo
{} OlUdo de Vigario o P. FI'. Simaõ uns Chagas: fizcraõ
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Prelauos novos para todos os Con\'entos, de qne huns
tomaraõ posse~ c antros Ilnõ foraõ aumittidos, ficílndo
assim o corpo da Província, ainda qne com hilma só
cabeça, porque subordinada, e dcpenuente, em si mesmo
cliviso, e p.nconlrado, ponelo-o deforme, e dispnrado a
maõ daquel!e proprio artífice, qne fora escolhido pnra o
compor~ c reformar; effl'itos, 011 deformidades, que or
dinariamente costUlllllÕ sobrevir úquellas Uepublicas,
quaesc!uel' que ellas st'jaõ, adonde os que regem, c SlIS
LenLaõ a Slia machina, tomando par suavidade a carga do
llIando, e razendo delllaziado gosto do attraclivo do go
\'erLlO~ quanto mais clIidaõ em fazer-se llenluraveis~ e
srgnros nelle, por ll1eyos incoherenles~ mais depressa
correm para a S\la ruina, e cllcs mesmos saõ os que
melhor concorrem rara o seu desconcerto. Tudo via o
COlllllliss<lrio CcrnI FI'. Antonío de Santa Clara execu
tado agora em si, c na Provincin, anele parece queria
perpp.luar-se com o seu governo, depois de diviso este,
e separados alguus Conventos ela Slla o!lediellcia~ total
mente sobre arruinado concluído, como se vêclo assento
seguinte: Chegou li Cidade da lia/tia em nove de Junlto
de 1673 por C017Z missaria , Visitad01'~ e nefonnador
desta Provfncia de Santo Antonio do Brasil o 111. n. I).
Fr, Luiz da Resltl'l'riraõ, Di/flllido}' /wbillLal da IIlI/Y
sallta Provincia de N. Sen/w1'a da I1rJ'Clbidft, por man
dado do nosso l1ev('rendissin/O Padre Ministro Geral~

Fr. Francisco illariu Rldni de Policio, e tomon lO,r;o
posse em o nosso Convento de S. Francisco da Baltia
em plena Commwddade, sem conlradiçaõ alguma, e
assim nos mais Conventos cil'cu7Jlvisin/ws ~ a saber: de
Sere,qippe do Conde, de Para//ltaçú, Santo Antonio do
CaJjrú, e Sere,qippe deLRey, aC/tando ja doas destes ditos
Conventos sem darem obediellcia ao P. F1'. Antonio de
Santa Clara. E depois se partio para este Pe7'llambuco,
onde C/Ui.fJOlt a 27 do mez de Julho, e poslo ja o lin/wõ
ovadecido)Jor suas Patentes, qHe lill/ta enviado, o tornou
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l/e novo a (azer tomando 7Josse do Conveto de Santo
Antonio do ReciITe, e de torlos os mais deste PC1'1wmbuc(J,
-(l saber: do Convento da ViUa de Oliuda, de 19uaraçú,
Paraíba, Poj IC([, Se1'en/ut11/lem, Atagoa. e llia de S.
j?1Ylncisco. Foy receúido com g1'rlude applauso de todos
os Religiosos, sem l!te encontnl1'em em {llguma cousa suas
Patentes, JJm' ónde mandou toma1' posse nos Couvelltos
mais 1"e112o[Os , e ja declarados; e vindo aos vinte nove
do mesmo mez pam este ConvelllO de Olinda, aos dez
dias de A,r;OSLO melleo de posse ao Provincial, CustocHo,
e mais Diffinidores nomeados 17m' hum B1'eve de Sua
Santidade, e Patenle do nosso Reve1'endissimo Padre
GeraL, annuLLando, e decLamndo de nenhum vigor' o
Capitulo intruzo, que tinlta celebrado o P. Fr'. Antonio
de Santa CLam em seis de lIlayo de 1673, em que fez
Provincial ao P. F1', Simaõ das C/w,r;as VigCl1'io Pro
vinciaL; e as 1'azoens da 1wLLidade do sobredito Capitulo
úllrllzo as mandou o mesmo Padre Visitador ao nosso
Reverendissimo Padre Ge1'al, sendo /mma das p1'incí
paes, P01' o dito P, Fl', Antouio de San/a Ctam mali
ciosamente anlicipa1' o dito CapituLo intl'uzo-, seis mezes,
e dezoito dias, com a nOlicia ev~'denle, que tinha da
vind,-l do P. V isitado7" , EX6Wtol' do dito Bl'eoe de Sua
Santidade; pois em seu poder, consta, teve dOllS tmn
swnptos imp1'essos, e just7/icados na Curia Romana pelo
LVataria ApOSlOlico ; e lambem por que ser/a frllst1'ctda,
e baLdada a intençaõ assim do SumlJto Pontifice, como do
nosso Reve1'endissimo-, os qllaes orcLenavaõ., que com o
Diffinz"torio nomeado, se fizesse o C01'71o do Capitulo,
conforme determinava o lh'eve Ponlificio iuc/uso nas
Letras se,rjUinleS do nosso Reve1'endissimo.

263, Fray Francisco Mal'Ía Rhini de Policio, Mi
nistro General, y Siervo de toda la Ol'den de N. S. P,
S, Francisco etc. AI P, FI'. 111!7. de I-,cmos, Diffillidor
habitual de la Provincia de Santa Maria de la Arl'ubic1a.
Sll!Uc!, y paz en Ilueslro Seno!' Jcsu Chrislo: Por quanto
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para la qllictlld, paz, y reforma de nuestru Provincia de
San Anlonio dei Brasil, hcmos rccebillo un Breve de
Nuestro SauLissimo Padre Clementc X, expedido a
llllestra installcia, que cs dei tCl10r segllicl1te :

.del lJerpetltam rei memoriam.

'lllLJ. Sacro-Sancti Aposlofaltls Officium, qílOd inscl'lI
tabilis Divin<e SapienlilE, nIque Clementire alliludo !I1l
mililali nostrre, llllllo !icet merilorl1ll1 no tl'orUD1 su{fra
gio, conlrniltere dignata cst sall1urilel' exeqlli. 1}(ljnv<lnte
Domino, jugiler S"ltagcntes, exorta intp.!, Hcligiosos Vi
ros animorum dissidia, ne fralCrlllE charitutis, Religio
slEque trélnquílitatis serenitatel11 diutius conturbcul,
opporlllnis rationiblls reciclcre, lIC ípsorllnJ Religioso
rum salnti .. et qllieti, quantum Ilouis ex a!lo concedilUr,
pl'ovidere slllllernus, sicul personarllm, .loeorlJlll, et
tcrnporum qualilaLiblls mature pcrpcnsis in Domino
e'qJcdire al'bitramllr. EXPOlli siquidelu lJohis 1J1IpC'1' fe
cil dileellls filills F,'alleis('llS l\laria HlJini de Policio,
~1illislel' GClJeralis Ol'dinis l'ralrnlll l\1inoI'1l11l Sal~eti

Fl'ancisci de ObSel'Valltia 11l1l1ellpalol'um, qllod ellm ln
PrO\'illcia Salleli Anlonii Brasília:) Fratrnm Disealeea
t01'1l11l dieti Ol'dinis à p\lIribllS I'ctro annis vigucrint
('ontl'ovel'si<.e, non minlls paci, ae clJaritati Religiosa.',
qllàl1l ReglJlai'i Obscl'vanti<.e.. ae strietiori Instituto cjlls
dcm 1)l'oYiocilE plurimlllll ac!vel'slE, ae pl'rejlldiciales;
pr<.Ceipl1Ü qllidem proptel' Capillllum ql10ddaw ibidcrn
anno ~lDCLXVlI cclcbl'atum, ql1oc.l à tunG exislente
C'jllsdclll Ordillis Ministro Genel'ali dicti Frallcisci Ma
rim PI'<rdceessori allnullatllm fuit, el1l1J inslitlllione nltc
rius Millislri Pl'ovincialis, ct Diffinitorii dielro Pl'ovincí;:c,
ae proplel' c1clcg-atiollem cujllsdam COllllllisSíll'ii Nalio
nalis, qui adlJlle in cadem Provincia manet cum obediclJ-
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li;) maioi'is 1l111l1crl Convenlul1l1l. Ex adverso vera reman·
seri nt ex. alia pa rlc pr<:efa lu llJ Com missa riUl1J recusa n
res MinisLri, el Dillnitores lInllll11ati, qui, non obstan·
tibllS ccnsl1l'is tib codem COllllllissario rlllminatis-, llO
vlIm Capitullll11 celebrarunt anuo 1\1 DCLXX cllm re
tcnlioue P;)IlCOI;lIl1J COllvcnlllum in disLricto de Pernalll··
bllCO; atque ila lItraqllc pars iu divisionc perseveret.
Idem Franciscus Maria Miuistel' Genernlis pro muneris
sui obligalione, subdilorulll sibi commi:isorum saluli,
ct quieti Religi(J~::C prospecLum esse exoptans OppOrtll
ue in pl'<:emissis à nobis pl'ovideri, et nL infra inclnlgerc
plurimum clesiderat. Nos igitur ipsillS Francisci Marim
Millistl'i Generalis volis ilt ftac pUfle, quantum CUlll

Domino pOSSlll11l1S, favol'abilitcr annllcre valentes, ae
rjus, et inrra nOl1linCltarum Frall'lllll expresse professo
rum Ordinis pr::cfélLi singulares pCrSOlI1S à qllibllsvis
exconJl11uuicalionis, snspensionis, et inlcrc1icli, aliisql1c
EcclesiasLicis sentenliis, censuris, et prenis, à jnre veJ
aI> homine, quavis occasione, vel causa latis, si qui bus
qtlolllodolibel innodal<:e existllnt, nd cffeclUm pr<:esen
tillLTI dumtaxnt consequendullI, lJnl'llm serie absolvcnlcs,
et absolntos fore censentcs, supplica!ionibus ejusdcl1l
Francisci Mari<:e Ministl'i Generalis Domine nobis supcr
hoc humiliter porrectis illclinati, omncs, et singulos,
qui pcenis, el ccnsnris occasione pnBllarrntnrum CO!1

lroversinrull1 Ilinc inl1e lalis, quovis modo innodati
SUllt, seu aliàs, quol1lodolibet, io pr<emissis, aut rei, nut
obnoxii existullt, à ccnsuris, et pcenis hnjnsmodi, qnas
proplcr eadem pr<:emissn quovis modo incllrrcrunt, SCll

incurrisse, dici, censeri, vel prrelcndi passent, aulllori
tale ApOSlolica, lenore prmsenLiUlll, in ulroque foro ab
solvimlls, et tolalilel' liberamns, diclasqlle pcenas eis,
ct eOrll111 cuilibel gratiose remitLimus, et COl,ldOníll1lUS,
ac cum ipsis ol1l11ibllS, et singlllis super irregl1lal'iLale,
si quam, ex eo quod censul'is hl1jusmocli propter endem
prremissa in noda ti, sacrosa netlllll Miss;:e Sacl'ifici u1l1, et
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alia Divina Omeia (non lamen in canlclllplum c1avium)
cclehraverint, sell aliàs ill suis Ordiniblls minisLrave
rint, quovis modo cOlltl'axisse l'eperiantllr, ad quem
cutl1que cfrecLllm~ :llIthorilate, et lenore pr;e/:iLis, dc
specialis dono graLim dispensamus; eosque, et eorum
qllcmlibet in prisLinllm, eL eUIll, ill qua, anLe jJn:cmissa.
(jllomodolibel erant, staLuUl restiLuimus, reponimus, et
plcllaric reintegramus. Nccnoa super pl'::enarraLis con
troversiis pCl'pCLIIUIlI clIncLis silentiulU imponimus.
Pl'mtcrca IItl'ioque partis pr~faLis ~Jillislris, el Diainilo
bus, qui de pl'::escnti in memorala Província divisi gll
hernanl, quos omues, et singulos à ~uberl1jj nllJncre
I'cspectivc absolvimns, Jlecnon illis, qui ia pr~filto Capi
tulo anni lU DCLXVlJ , ut praJfcl'lur, anl1ullato elecli
fllCI'Ullt, Ilt oLllnibus, et singulis privilegiis, pr;erogati
vis, gl'atiis, et inuultis á Stalntis dicti Ordillis pro ipso
rum instillltis pr<Escriplis, Illi, frlli, cL gauflcrc Ijbcrc~

ct licite pos3iot, ct valcant in omnibus, ct per omuia
pcrin(lc, l1C si legilimc electi, 11l1lnerl.lOl suor um lClllr~l1S

ab cisdcllJ sll1llllis pr~OXlll11 explcvíssellt, dicLa aulllO
rililte harlllll scrie concetlimlls, et indlllgellllls. AI:
dilcclulll fililllll Anlonilll1l à Sanela Clara FraLrem dicli
Ordinis Commissarillll1 llalionalclll in Provincia pnc
faltl dclcgatlll1l, iI suo COlllmissarí:.lllls hlljl\smodi om
cio ab olullllll aulhorilale pr~dicla earllllldem (cnorc
pl'~senlillm dcclaramlls, eiquc pnreipillllls ne amplius
quidfJlIalll jul'isdiclionis ia eadcm Provincia exerceal,
scd sLalim ati propria revcrlaLlll'. Pro fclici, prospero
que dicla~ Provincim Sancli AnLonii Brasili~ regiminr,
ct gllbernio salllhriler proviclere cupienlcs, ac de infra
scriptorulIl Ol'dinis pr~l'al:::e Prol'cssorum Ode, pruden
lia, vigilanlia, charitaLe, inlcgrilate, ct Rcligionis zelo
plllrillluill in Domino conOsi, dilectos filios Simoncm:i.
PIagis in ~Iini:lrul1l Provincialcll1, ac DominiclIUl à
S<lllclo AnLonio in Cuslotlem, neenan ~Jalth~lIm à Prm
sCnlí1lionc, Antonium nlJ Angelis, Bonavcntllram à Ho-
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sario, ci Dominiculll á 1\1<lI'lyriblls Fratrcs cxpressc.e pro" .
fessos Ordillis \Jujusrnodi ill DiffinlLorrs ejllsdcm Pro
vinci~ Sallcli Anlonii Brasili~ rcspectivc ad Lelllpus,
qllO rjllsmodi amcia jllxla regularia cjllsdem Orllinis
lnslitula, per Sedem ApOSlOlic<lin coufirlllala durare
conSlleverunt cum ornnibus, et siugulis privilcgiis, pr;c.
I'ogalivis, et facultnlibus, ul1llJoritélle, pneeminenliis.
gratiis, ct illrlullis, ac lJonoribus-, et oneribns solilis, d
consllelis, uulborilatc-, et tenore pneraLis con:.;tiluiOlu5,
cl deplllal11Us: Ac illis secuudo loco, ín cnsu lIlortis,
clileclos pnriler filios 13crnarclinlllll à PlIrif1cationc iII
MiniSll'll1ll Províncialcm, cl StephanuITI à Regibus in
Cu todem, ac Jonnnel11 à T~ucc, el Dallielel11 à S. Fran.
cisco cjnsdem Orciinis Professores in mmnitorrs Pro
vincim IJlljnsll10di respeclive sllbslilltimus, ct sllbroga
mus, Volenles, ut 1\Jinistcl" Provincialis-, ac Custos, et
Oiffinitores sic à nobis depulati, sive subsliluli, respe
ctive ullà cum Commissario per memoralnll1 Francis
clIrn 1\Jnriam ~lillistrlll1l Gcncra\elll ud ProvinciaOl pr;e
falam pro iUius reformalione deslinando e\eclioni l'a
cicndre 110VOrlll11 Gual'ciinnOrllm jllxta Stàlnla Ordinis,
ct exigenLiam Provillcia:~ hujusrnodi nssistant. Oelllnll1
cidem COl11lliÍssario sic destinando pr~scntes lilel'<ls cxc
clllioni mnndandi, ac dcmnnc1nl'i faciendi, nccnon COIl

lrauielarcs quoslibet, et rebeijes per senlentias, eCl1SII
rns, et prenas Ecclesiaslicas~ uliaquc opporlnna juris,
et racli remedia 3ppellatiolle posLposila compelTendi,
<IllxiliuiTIque bl'achii sreclllal'is, nc1 llOC, si opus l'lIerit,
illvocandi qllamclIUlqllc Ileccssariam, et opportllnalll
l'acnllalcm. eadem t!lllhorilatc, harutn serie lribllimlls,
et ·impertiI11UI'" Mallc1all1us pl'reterca ill virlute s:lllel<e
Obedir~llii~, ac snb indignalionis nostl'al, aliisqne arbi
lrii nosll'i prenis,omniblls, ct singulis Provincicc pr[C
I'a tre Superiori bns-, fra lri bns, ct pel'son is, c~lcrjsf) lIe,
nd quas· spcclat, €lI spectabit ill fulnnnn, ut snpra no
lllillalos fratres alI omda cis respeclivc per pralsclllCS
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dC,lla;Jlirllr, rl/orUJHIUC libcrllm exerciLillll1 juxla carum"
dcm tellOrell1 pl'alseUlillm l'ecipiunt, cl admiltant, cos
que rccognoscallt, ct illis in ol1lllibllS omeio hujusmodi
COl1cE'l'I1clltibus pareullt, cl obediant, I"avealllquc, ct
ólssislant rcspcclivc. Ae dccerllentes ipsas pralscntes
!iteras firmas, validas, ct cillt;accs, cxislcre~ ct rore,
~;uosqlle plcnarios) ct intcgros eUccllls sortiri, et obU--
Ilc!'a, ae illis, ael quos spectat, ct spedabil iu rlllurulll j

iII olllniblls, et IJcr olllllia plcuissimc sua'ragari~ et ab
eis rcspeetive iuviolabililcr obscrvari, sicque in pl'al
Illissis pcr qUOSClllllqUC Jlldices Ol'dinal'ios, cliam call~

sarum PalaLii Apostolki Auditores, juí.lieal'i, et di!liniri
dcbel'c, ae il'rillllll, et illanc, si sccus super his à qllO'"
quam quavis :llllllorilalc, scicllter, vel ignorantel' conti
gerit allCl1lal'i. Nau obslal1L!bus pr::emissis, ae Consli..
lUlionibus, ct ordinationiblls Apostolicis, neenOll pr;c'"
falol'lllll Ol'llillis, et Pl'ovincire, aliisvc (!uibnsvis, cliam
jUl'amento, confirlllatione Apaslolica, vel qlla "is firmi·
tate alia rObOl'alis; stalnlis, ct con uelnllinibns, privi
!cgiis qnoquc, inuullis, et1ilcris i\postolicis in eonll'a
riuUl [J1';cmissorulII quomodolibet conccssis, confirl11a
tis, et innovalis. Quibus Ollllllbus j ct singulis iIIal'lIl1l
tellores pl'<l~, cnlilHls pro plenc, ct slIfficicnlcl' cxprcssis.
ac ele vcrbo ati verhuill inscrtis lIabcntcs illis aliüs iu
SIlO roborc pCl'l1lansnl'Ís, ad préBlllissorlllll eíl'cctlllll filie
,i~e dlllllla~at specialilcr, ct expresse derogalllns, r.;ctc
l'isfJuc contral'iis qnibnsclIUlqne, VOllllTIUS antem, nt illi,
quos à eCllslIris propler pl'allllissa incursis, ut préBfer
tUI', absolvilJ111S, p~nilellLiall1, qllall1 cis Sacel'das ido
nClIS proplcl' cadetll pr::enli5sa illjutl~cl'it, o01nino atiim..
plcant, alioqm!l pr~senlcs 1ilcnc qnoau absolnLionclll
lIujusmodi eis in rol'o cOllscienli;c ulinilllc suO'l'agcntur.
Dalulll UOI1l::e apnel Sanclam ~Iarialll MaiorcU1, sub an
nulo Piscatoris dic XVI! I l\'Iaii MOCLXXU, Ponlifica~

tus nostl'Í anuo ICl'li0 1 J. G. Slusins.

dABOAT.\llI. VOL. I. 37
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2lJ.5. Por tauto constandonos, (como nos consl;l) de
la necessid;ld, que dicha Província licne ele Rcforma, y
Visita, aun desplIes de una cOl1col'dia, quc se dize cstar
passada entrc los Padres de Pernambuco de una parte,
y el Padre Comissario General FI'. Autonio de Santa
Clarú con cl P. Provincial FI'. Jacome, y su Dilinitorio
en quatro de Otllbre de 1671, usando de la authoridad,
que Su Santidad en el referido Breve nos concede, y
teniendo plena noticia de que en vuestra Patel'l1idad
conCUl'ren todas las pI'endas, qne pide el sujeto, que
haya de scr instituído, y namorado por Reforwador, y
Visitador, seguu el tenol' dei Breve, COIl entcra satis
faccion de que cnmplirà adequadamente con las obliga
ciones de tal: Por cl Leoor de las presentes, firmadas
de nuesLI'u mano, selladas cou cl Sello major de nHes.
tro oucio, y refrendadas por nuesLro Secretario, 110m

bramas, scnalamos, y instituimos a V. P. por Comissa
rio, Vbilauor, y Reformador nuestro de diclJa Provin
cia pai' el tieIl1[)o, yespacio, que durare dicha Visita,
Y cxccLlcion dc dicho Brcve, y los plintos por Sll" San
lidad determiuados, y dcspu~s por espacio de seis mezes,
p:lra que vea como SC cllmple diclia Heforma, y obscr
vancia regular, y nos pllctla dai' Cllcota, y entcl'U Si lisfa
cion de lo obrudo por dicllos Padres, llllcvamenle por
Su Sautillau nombrudos, y institUidos eD SU5 ofidos, Y
querelllos, ordenamos, y mandamos, que no obstante
dicha cOl]col'dia, el infcL'to Brcve de Sll Sanlitlad se exe
cuLe CD todo, y por todo, SCgllll su lenor. Y para qne
mejol' plleda V. P. cllmplir can la obligucion de tal Co
missario, Visitador, y Beformador dc dicha Pl'ovincia,
y lodo lo que jnsgnl'c [,e1' mas conveniente a dicha re
forma, y devido ellllJplimiento deste Breve, Leoiendo,
como leBCIl10S, cnLcra salisfacioll de la virlnd, Iilcrntlll'a,
zelo, y prudcncia elc V. P. le concedemos loua nucstra
anthoridad, la nla, qua nta podemos delcgar sobre li iclJa
Provincia de San Antonio deI Brasil, y Custodia, y todos
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los demàs nuesh'os subtlitos, cstantcs, y habilllntcs Cl\

dlcha nuestl'u Provincia, de forma, qilC pucda ohrar CII

clla V. P. touo aquello, que nos podiamos, y podemos,
si fuesscmos prezentcs, assi para la Visita, y Reforma,
como para prcsidir cu las clecciones, y Difinilorios, que
oCUlTiereu, duranle el liempo de dicha Vi~ila, y por los
seis Illezes depues de clla, y lodo 10 delllàs, que EC pllcda
ha1.~'r por Ulleslra aUlhoridad delegada, cllm 7llenilUdillrJ
lJOleSlalis, nuu que seu para las cosas, para que sea lle
cessa rio expressar la dclcgacion, que Ic damos, y decla
ramos pOI' exprcssada, como si especial la concediera
mos, como concedemos. Y mandamos a V. P. por Sanla
Obediencia, quc, no obst;)nte la dicha concordia, ponga
cn execucion eI dicho Brevc, y lodas sus partcs, y de
la possession a los dicl10s Religiosos nombrudos por SLl
Santidad en los oficios de .,1inistL'0 Provinciál, Custodio,
y Difinidores; y pOl'qUl~ V. P. no caresca dei merilo de
la Santa Obediellcia eu funciou tau grave, y importante
aI servicio de Dias, mandalO de Su Sanlidad, bien de la
Hcligion, y paz de esla llueslr<l Provincia, se lo man
damos por sanla Obedicncia, cn virtnd dei Espil'illl
Sanlo, admila, y accf1te dicho Llueslro nombl'amiento.
iostiludoD, y comission de Visit:ldor, y Refurmador. Y
a lodos los neli~iosos de dicha nnestra Provincia, assi
subdilOS, como Prelados, mandamos Llcbaxo de la rnisma
Obedicncia, pena de Excolllunion major lalce senlenlice,
ipso faclo incU'/TC1UÜt, y de privacion perpetua de los
actos legitimas, l'eciban, y admitan a V. P. por su Snpe
riol', y Prelado Visitador, y lleronnadol' lluestl'O en la
forma arriba declarada, yex.prcssada, y por el ticmpo
ya dicho, y como a tal Comissario Visitadol', y Refor
IlHldor le obede cano Todo lo qual cumplicIo, y execu
tado, en la forma, qne SlI Santidad dispone, y Nos por
esta mnl1damos; y cnmplirlos 105 seis mezes despnes de
dicha Visita, se bolvedl V. P. a sn Provincia. Dada en
llueslro Convento de San Francisco de Madrid, en dos
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de Marzo 11e lGn an!1OS. FI'. Francisco M;]ria Rltilli lle
llolieio, l\.linistl'o General. POl' mandado dc Slt Rcve
rendissima: FI'. Antonio Hellriquez de Lozada, Secre
tario General de Ja Orden.

2LLG. Destas Letras Patentes de Slla Revet'l~ndissil1la,

Breve Apostolico, e assento rcferido, se vê COlHO I'oy
nullo OCapitulo Provincialllltimo do Commissario Geral
rI'. Antonio de Sanla Cli:lra~ e ns razoCIlS da Slla nulli
t.lade~ sendo n principal estar ja havia hum anuo passado
o Brcve dc Sua Santidade, pelo qual o'absolvia daquella
occupaçaü, e mandava retirar, a anticipaçaõ cavilosa do
tal Capitulo, naõ sendo ignorante elle do Breve, que o
privavn. Por virtude deste, nomeou sua Revercndissima
por COlllmissnrio Geral, Visilador~ c Reformado!' desta
:Provitlcia ao P. FI'. Luiz de Lcmos, Otl da Resurreiçaõ,
DHIiuido!' habitual da Santa Provincia da Arrabida, qtle
chegando ú Baliia, como fica dito, foy obedecido dc lodos
03 Padres dnquella parte, e dalli passando li Pernall1
huco~ ti quinze de Agosto destc mcsmo allno de 1673,
depois dc declarada 1l0V:lIll('llte a lltlllidade do p;]ssélClo
Cnpitlllo, sc fez o seguinte cm o COIl\'Cllto de Olinda,
<Jande se acilllvaõ todos os Padrcs da Diffiniçaõ norma
dos no 13revc de Sua Santidade com o Ministro

PROVINCIAL CANONICO.

IV. O M.. R. P. FI'. Simaõ uas Chagas. Neste mesmo
Capitulo, com a ]Jresidencia do COOlmissario Geral, c
/laVO Reformador, se fez a elciçaõ de todos os mais Pre·
lauos, e officiaes para os Convcntos da Provincia, que
sem cootroYcl'sia tOUlélraõ posse dclles, e se conservaraõ
em paz até LI entrada do Visitulor Gel'al scgllinle, como
logo vcremos. Neste mesmo Capitulo se acceitou uum
Decreto ela Sagrada Congregaçaõ dos Cardcacs para que
nesta Provillcia se pudesse eleger hum Visitador Geral,
para a visilar, e presidir cm Capitulo, dado calO, que o
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pedido 11 sua Reyercndíssima, ou á Sé Aposloiica llaõ
chegassc a tcmpo de fazei' nclla estas funçoens, o qual
hc na fórUla scgllillle.

2á7. ElIlinenLissimi e Reverendissimi Sigo La Pro
"incia ui S. Antonio deI Brasile de Minori Observanti
Rifo;'mati di S. Francisco hum ii mente espone ali' EE.
VV. qual mente csseodo distantc da\li Supcriori Genc-·
rali dcll' Ordine piu di quatro mille miglia e tulo P:Il'
marc COl) grandisissirno pericoli de JllzelJi, el nItre molte
disgl'acie cue sogliooo accadere per mare, et assendo
neccssario, cOllfol'lne aI llZO de la Heligione d' anuare a
buscare ii Comissario VisiLalori norninalo daI Supcrio\'
pai' visitare la dclta Provincia, c come molle volte SllC

ccdono rnolli incolJvenienti per mancamcnto d' illlbül'
caliollc, ó delle disgratie dei mare ii delta Província non
<ll'riva a tempo, ó qual che volta si pcrde con detrimento
notabile de la slIueUa Provincia. 1>el' tanto', hlllllilmcntc
supplica la bcnignità deli' EE. VY. a degnnrsi aLlcso a
tallti illcollvenieuti dar facolltl aI Difinitorio in lnli oc
cazioni di mnllcarnenlo, Ó taruanza tI' eligere Ull Padre
de la Illedesma Provincia per Yisitatore dessa, conforme
ali i Statuli Generali de la medesrna Heligione clisposti
per l' lndie Occidentnli deil' anno 165 t, deli' seguente
tenore: Si vero 1lon adesl Commissarius Visilalor, L1di
'lisler, alll Viccn'ius Provúzciall's simul cU/)z Dilfir/ilOl'io
eligalll Palrem gravem ejusdem ProvinciaJ, qui vel sil
Leclor Jubitalus, vel (I/eril ejusdem Provinci((; Minisler
Provillciatis, vel Di/finilO1', vel Cllardianns cwn maiol'i
7Jal'le suf{ragi01'um, el iSle nomine Capiluli Cenera/is
cril Commissarius Visilalor, P1'(l}ses Capiluti cwn sn{
{ragio, el pleniLlIdine polesLalis, revocala pro iSlo cam
qllacwnque Consliluliolle in conlrrl1'ium. Cfle jJ' tu to ....
Dens dedit. Sacra Cong1'egalio Eminenlissimoru'ln
Srmcl. lL E. C{wciinaliwn negotiis, el consulLalionibus
Exel1lptorwn, et Regularium pr(l}posüa, rtltdilo Proc1l
ralore Commissario Curi(l} 111 Í1lOrltJJl Obse! vanlilun ~
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ae refercnte Em.inentissimo Cardinali Czbo bcnigne
.úzc!ulsil, ut 01'alO1'es in easu pl'r1!narmto defieienlüe
C011lmissarii Visitaloris à Palre Minislro Cenerali da
7nt(ali~ alium l:eligiosum qllaü'Lalib71s ex prr1!seripto
ConsliUtlionwll disJlosilione ad p"OJdiclll1n 1nunllS eli
f}(J1'e, el depUlllrB possinl, el valeant cum iisde1Jl facnlta
tiblts, prmro.fJalivis, el privitegiis, quibus Commissal'ius
Visilat01' à 111illisll'O Genel'ali, Ui supra, deplllalus~

fnti, el gaurlel'e solel. lta tamen ul OmlOl'es teneanlW'
sempel' /wjusmodi C011lmissariwn VisilaloJ'em legilimo
lemJlO1'e pelere; el qllalenus iUe superVenC1'il anlequam
Commissal'ius ab llJsis Omloribus eleellls muneris sui
exerCili'll1n illc/waveril, possit, et debeat, non obslanle
prrr.fala eteclione injunclwn sibi à prmdielo Minisl?'O
GeneJ'a!i ofliciwn exercere; eleel1ls autem pel' Omlores
omnino abslinel'e tenealm'. Non obSlantibus elc. Ro
111m 13 Maii 1.672. E. Cardinal. Bl'al/Calins. Sigitli
Loco.

248. Feito o Capitulo na forma referida.. compostas
no melhor modo as passadns turbaçoens, c completos
os seis mezes, que depois da factura delle assignava o
Heverendissimo ao P. Reformado.l' FI'. Luiz da Resur
reiçaõ para a revista dos eITei tos da sua Reforma, se
voltou para a sua Provincia; tendo autes com os Padres
da DiUiuiçaõ representado ao nosso Reverendissimo,
c a Sua Santidade a noticia, e processo das Sll:lS ope
raçoens, de que rcsultou confirmar o Santo Padre por
outro Brcve seu tudo o executado no dito Capitulo,
declarando juntamente, como o havia feito o P. Herol'
mador, paI' invalido o precedente, e intruzo do P. 1"1'.
Antonio de Santa Clara com a expressaõ das justas cau
sas para a sua Ilullidade, que he o seguinte.
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ULEIt.lENS PP. x.
Ad futuram rei memoriam,

2li9. Exponi nobis nllpel' fecit dilectus filins Fcrdi
111111dllS à Penha de Fl'tlncia, Procllralor spccialis Pro
"itlci:B Sancli Anlollii BrasililB FratrlllTI 'MiOOl'lllll 01'
dinis Sancti Francisci de Observ.anlia DiscaJceatol'lIm
ulIlICllpalOI'Ul1l, quod clIm ali componendas mulloruni
lILlDOl'lIm lilcs.. ac lnslilllli I\egulal'is reJaxatiollcs in
diela Provincia fervenles debite corrigcndas, Nos pcr
qllasdalll nostras, ill sirnili forma Brc\'Ís Litel'as, t1ie
XVllI Maii, MDCLXXll expcditas, atI sllpplicationem
dilecli liIii Francisci M.ari:D à Policio.. linistri Generalis
dicli Ordinis, nonnll\la stalllissemlls, el ordinavisscmlls,
ac 1\liuislrlll1l Pl'ovincialem, ClIstodclll, ct DiillniLorcs
Pl'ovillci::c pl':Bdict::e conslituissemlls.. ct alias, prollt in
cisdem Literis lIberius conlinetllr; dilccllls eliam filills
LlIllovicllS à ncsul'reclionc, Frater c'\presse pl'Oressll~

1'rovinci:B Arrabid<e Ordiois pr;:cdicli .. ac Comlllissal'ill~

Visitatol' dictm Provinci::c Sancti Anlonii Brasili:B.. fI
IllcmoraLo Francisco ~]al'ia MinisLro Cencl'ali deplltatlls..
mense JlInii l\10CLXXLlI ad Provinciam Bl'asili~ hll
jusmo(1i acccssiL, ibiq\lc ab omniblls ipsillS Provincit:e
Con\'enlibns admisslIs, tandem jllxLa formam pr::cdicta
rum nostrarllm litel'al'lHI1 in Convcllln CapiLlllari San
cl::c Ual'i:B de NivibllS Villm Olind::c propc Pernalil
bllClllll, dcclaravit, ac in possessiollcm S\lOrllm respc
ctirc oillciorlll1l aclmisit, dilcelos parilcr fHios Simonem
à Plagis MinisLrum ProviLlcialem, Dominiclllll à SaneLo
AnLonio Cus[olh11, ae Mallh;:cnm à Prtescnlalionc, 00
minicul1l à ~lartyribl\s, Anlonilllll ab Angelis.. ct 13ona
venLllram ti Rosario, Dimuilores ejllsdcm Provinci<:e
Saucli Anlonii 13l'asili:B. Insuper dielns I,udovicllS,
Commissarills Visitatol', eoclclll loco, ue temporc cas
suviL, atque al1l1ullavil qlloddarn Capitlllum, antecedente
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mcnge Maio celebratum pel' dilecluUl fi!illlll Antonium ii
Suncla Clara, lunc pl'<eteusum COllllilissarillll1, rã qllàd
dolose pel' nl1ticipationem dehili tClllpol'is, in fraudem
diclnrulll Liternl'lllll lJabilllll1 fuissel; qllod eliam pro
ta li habitlllrl, atqne decrnl'atulll iu Ci\'italcm UlixboncOJ,
posl parlíllll1 eonlestatiollem, coram Veuerubili Fralre
Marce!lo Arcltiepiseopo Chalcedonense 1I0slro, et Apos
tolic:e Se<1is in Portllgali:e, et A!gnrbiorulll Regnis
Nllnlío, faelam, ar! IIOC, ut p"rnuiCl<E Lilerre nOSll'iE ar·
fcctum huhcrent. POITO idem Ludo\'icus Commissal'illS
Visitulol', congregalo Diillnilorio, sic Apostolica alll!lo
I'ilate instituto, dic XV Augllsli proxilllc pr<Etel'ili iII
pl'rnrlicto Couvenlll ar! Canonicam Guardianorlllll ele
('lionem~ juxta Conslilutiones Ol'<1inis pr:eclieli processit,
prollt in Aelís Capitnlarihlls, cL relirptis Scripturis inde
transmissis uhel'ins dicitlll' eonlíncri. Cum <lulem sicut
eadem exposilio suiljllngcbat, ut pnefala omnia jux.la
slIpraclictas !loslras Literas, ac dicli hancisci ~lal'i(f

i\linistri Gcnara!is disposilionem aela, el gesLa firll1ills
sÍtbsistant, diclllS Fcl'dinandus Procuratol' plul'ímullI
cupiat illa ApostoJ.icre confirmatíonis noslr<E patrocínio
eomlllllniri: Nobís propterca, nominc di,lre Provincial
Sancli Antonii Brasili:e, hllmiliter slIpplical'i. fecit, ul iII
pr::emissis opporlllne p1'.Ovidcre, ct III illfra inclll1gcre de
benignilalc Apostolica dignarelllllr: Nos igilLlr ipsins
Fcrl!inan(\i vOlis hac in re, quantum Clllll Domino pos~

Sllmus, favorabililcl' annucrc volenles, elllI1qne à qlli
husvis cxcommllnicationis, sllspensionis, ct inlerdicLi,
aliisqllc Ecelesiaslíeis senlenliis, ccnslIris, ct p<:cnis à
jure, vel ab homine, quavis oecasione~ vel causa IJtis,
si quibus quomodolibet inno<1atlls exislit, ali e(fcclulll
pl'::esenlilllllUUnllax.at CO!lscqllcndllm~ hal'lll1l scric ab
solvcnles, et abso!utlllll rore eensentes~ !llljusmocli sup
plieationiblls inc!inati, de YcnerabiliulU Fralrllm nos
tl'Ol'lllLl S. R. E. Cal'llina!illlll, negotiis, ct consulla
tionibns Episcoporlll1l Consílio, vel'is exislcnlibus ex-
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posh.ls, pl\~rutUl1l Capillllilll1 Provinciaie à dileclo tl\~

dovico à neslIrrectione, COllllllissürio Visilalore ceie...
hraLulll, elecLioues in eodem factas, cmterosque acllIs
Capitulares quoscumque, quatellus prwfala olTIuia callO
uiee, et juxta dispositionem pl'mdiclal'lIill nostr[l\'lllTI Li
lCral'Uill gesta sint, AllllloriLate AposlolieH\ firnlilalis
roblH' adjieil1llls, prmcedensque CapiLulul11 à dielo
Anlonio à Sancla Clara cclebrilllllll, l1ullulll, et irrilllm,
clIm omuilHls indc seellLis, unthorílale, et Icnore pl';.c
falis dcclal'alllllS, s:lIva tamen semper in pncmissis ilU

tiloritale Congl'cgaLiouis eOl'ullluem Cardinalium. De
CCl'l1eo.tes ipsas jll'::cscntes Lileras firmas, validus, et cr..
fteaees exislcre, et fore, suosqllc 1)lenul'ios~' et inlegros
e[celus sOl'til'i, ct oblillcrc, ac illis~ ati quos spcelaL, <>L
expcclabit iII fu LlIrlll11 , plcni simc sn[rl'ugari, sieqlle iII
pr<EllllSsis per quoseurnqlle Jl1diccs Ol'dinariDs~ et dele..
gatos, eLiam euusarllm PalaLii ApOSIOlici Auditores, jn
dieal'i, (L defilliri dcbcrc, ae il'l'ilum, el inLlne, ~i sectls,
super his, à qnoquam, quavis aUlhorilate, scicllter, vel
igno'rüntel' cOllligeriL alLcntari; UOtl obslanLihns ln con
trul'ium adduetis, nc ConstilllLioni1Jlls, eL OrdillaLiolli1Jus
ApUSLOlicis, necnOll omuilllls, et Sillgul[S lllis, ql1:D in
1iLcI'is nostris supradictis VOlllilllllS llon obslare; cccle...
risqlle eOlllrariis quibuscurnquc. DütlllU TIom'D apud
Sanctam l\Jariam ~1:1íorenl. snb Annulo Piscatol'is (jic
XYllI Ar-rilis l\lOCL_ XlV, PonLificatus noslri anilo
quarto. L G. SIt sius.

250. l)°pois de assim eleiLo, c cOllurmaflo por Letras
Apostolicüs o Provincial FI'. SilllUõ das C\lag-as, \lO allno
seguinte de 1675 a t10re de Fevcreiro fez Congl'egaçaõ
cm o Convento de Olinda, c conlinuou em paz o governo
da iJro\'illcia até o mez de l\layo do anilO seguinte, CI1\

que a clla chegou por setl Visitador, e Prcsidente do fu
turo Capitulo o lrmaõ FI'. l\lanoel de EVüra Carreira,
da Provincia da Solcdade. Chegou a Pernambuco no
anno de 1676 pelos fius de MlIYo e com clle as llJayores
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turbaçcens desta Provincia; porqno entrando a visitá-fa'
pela parte de Pernambuco desde o Convcnlo da Paraiba
nté o do Cayl'ú IIllim,o da Balria, privon a cinco Guar
diaens, c recolhendo-se O'lItra vez ao Convento do Pte
ciiTe em 16 de Sctembro utsle mcsmo anno em Mesa de
Dilliuiçaõ os scntenciou com I}rivaçaõ dos Omcios, e de
voz aCliva, e passiva, e o mesmo fez depois em outra
Mesa a dOlls Dillnidores aclllaes, e a Imm destes o
pl'entleo sem sentença, nem ('ulpas formadas, convo
cando s6 para esta funçaõ ao Provinda! .. e a hum Ditn·
l1idor actual, porqlle o') mais se haviaõ retirado, e o
Custodio s.e achava fÓl'a da Província na diligencia de
'lssislir a Capitulo Geral, supprinc10 a faHa dos Ditlinl
dores, outros Frades, que Ilaõ linlwõ jus para a tal
subrogaçaõ. Fez-se·llJe requerimento, que segnndo a
disposiçaõ do Breve do Senhor Papa Urbnno Vlll do
tlual consta, e concedeo a esla Provinci:l, qne entrando
nella o seu Visitador, naõ possa este prival' a ~ogal al
gum de voz activa antes de votar cm o Ci:lpitulo seglJinlc
com clausula irritante; e que havendo cull)a de algum,
ou alguns, se faruõ os processos, e scntenceados se dará
a sentença <.1 excclIçnõ uc-pois de haverem votado. Naõ
foy aclmitlido este I'eqll-erimeoto, antes cuidou em
wendcr os Vogues, que o fniaõ;. os qllacs temerosos
üns sllas violencins, se recolheraõ ao Convento da Se
nhora do Carmo <.la Villa ce Olinrla, c (alJi cOlllinUllr<lÕ
cam os requerimentos da sua justiça ao tal Visilarlor ;
que simulando a pouca do sen procedi I 1e11l0, c por co
nhecer a muita, com que se aclJavaõ os Vogaes lhigantes..
fez bum acto de des~stencia do seu omeio, e da Prcsi
dellda elo Cnpitlllo, c esla :.l subdelegou em a pessoa do
Provincial, que exislia, para que fizesse ii Eleiçaõ Ga,·
pillllal', com clausula, de crue nella só tcl'inõ voz activa
os Vogaes litigantes, e islo feito, se ausentou da Casa Ca
pituhll' de Olindu, pondo-se distnnte della algumas 180
legoas paI' mar, naõ l.Ieclaraõ as memorias para anue.



PROVINClAES INTR UZOS.

251. Acccilon o Proviucial fr. Simaô das Chagas a
sllbdelegaçaõ, que I!le fez o Visilador Geral FI'. Manoel
de E\'ora, e cilamou para o Convento de Olinda alguns
dos Vogaes legitillJos~ que se acllavaõ pelos de fóríl, pa
ra a ccle')l'açaõ do Capitulo. Mas a mayor parle dos Vo
gaes lilig:tnleS, que assisliaõ recolhidos ao Convcnlo do
Carlllo, sohre a reslillliçaõ dos sens votos, mandaraõ
de novo requerer ao Provincial, naõ podia acceitar
aquella commis 'aã; e que havendo de se fazer Capilulo,
cm tal caso devia clle lIsar do Oecreto da Sagrada Con
gregaçaô concedido a esta Provincia, (e ja vay lançado
nesla Eslauc;n) o qual dispoem, que faltando neIla Vi
silador, se leja com a mayol' parte da Dillilliçaõ hum
neligioso~ que houvesse sido Provillcial~ Diillllidor, ou
Gnardiaõ, e que cssc tal assim eleilo, visite, convoqne,
c presida no Capillllo~ c que feito isto assim, deviaõ el
les litigantes cntral' lambem com o seu volo~ como ligi
limos, c CalJonicos Vogues. Naô concordou com iSlo o
Pl'ivincial, e l'esolveo fazer Capitulo, de que l'esulLou fi
carcm divididos os Padrcs Vogaes. Com o Provincial
se ac1lOu hum DilTInidol' actual, dous Guardiaens legiti
mos, e cinco intl'l1zos, que fOl'aõ nemendos pelo VisiLa
{101' em Ilióal' dos que clle havia pl'ivado~ c para encher
o Ilu:nero <1os mais Vogaes, que se aclJavaõ retirados
no Convento do Carmo, c !!li~'avaô, mandou o Provin
ci,J! de scu lotu proprio a alguns Heligiosos, que lhe
pareceo, votassem pelo' Ijtigalltes~ :lssim Guardiaens,
tomo Dimnidores~ subrogando em lugar dos tres, qlle
faltavaõ, o P. h. Joa- da Luz, FI'. Leaõ de Saulo
Allclré, e Fr. Melchior <1os AIl.ios~ cst~s dOllS, Diilloido
res habituacs, e o outro~ Padre da Provincia. Com a
parte dos Vogaes litigantes no Carmo se acllaraõ 11'e8
Diffinidores acluacs, e seis Guardiacns legilimos. Desta
divisaõ se originou fazerem-se tlOllS Capitulas no mesmo
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dia, qne foy em c1ezeseis de Janeiro de 1Gí7, hum no
Convenlo oe Olinda, em que presidio o Provincial, e
lJeste levantaraõ 'Provincial ao P. M. 1'1'. P[lcillco de
Jesus; o oulro se fez no Convento do C:lrmo~ c foy scu
Presidente o lnnüõ FI'. Antonio dos Anjos, hum dos Dif
fiuidores actllaes e fizeraõ aqui Ministro Provincial o P.
l~r. Domingos da Annunciaçaõ, OH Al'changelo, como
era vulgarmente chamado~ e natllral de Pernambu
~o, filho de Francisco do Dego Barros, c de D. Ar
ehangcla da Silveir[l, pessoas principaes~ particulares
dc'lolos, e grandes bemfeitores do Convento de Olinda,
c geralmente de toela a neligiosa, c Serafica familiu,
c havia professado no Convento da Rahia em oito de
Dezembro de 16;) I em idade de dcsoilo anllos. Foy
GuardiJÕ da Paraiha anno e mcyo, outro t[lnlo de Olin·
da, e aqui outra vez por tres annos, Custodio no Capitulo
elo P. FI'. Joaõ ela Luz, e agora Provincial nesta conjunçaõ.
Durou o seu governo hum anno c sete mezes da parte
de Pernambuco: por quanto no de 1678 pelos uns de
Agosto, em ql1élULO as controyersias ela Provi(lcia se re
solviaõ pelo Revercndissimo Padre Gcral, veyo a Per
JJ[lmbuco lJurna Provisaõ do Senhor Nuncio de Portu
gal, pela qual constituiu ao P. FI'. Simaõ das Chagas,
Ex-Provinci[ll il1lmcdiato~ cm COO1lllissario Proviucit1l~

com authorida<1e, c poder para repor cm SC\!S lugares a
todos os Prelados, ou Cuardiaens, que o estavaõ senrlo
nesta Provincia, quando nella entrou por seu Visitadol'
o P. FI'. ~lêlnoel de Evora Carreira, com pena de cx
r,omllll1lllaÕ mayol', e dez allnos tle privaçaõ dos actos
legitimos aos que naõ ql1izessem estaI' por este Decreto.
Com efTeito obedeccraõ logo todos os Deligiosos~ que se
achavaõ das parles de Pernambuco, repondo-se em to·
dos os seus Conventos os Gunrdiaens passados; mas
Jlaõ os da parte da D,lhia ; porqlle~ mandando lá o COll1
missaria Provincial PI'. S imaõ das Chagas suas Paten
tes, naõ quizcraõ estar por cllas, continuando na obedi-
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cncia do P, Pr, Paciuco de Jesus.. que de Pernambuco
se havia retirndo para aqnella Cidade, e lú era reco
llllecido por Provincial, com Illenos fundamentos, dos
que da S\la parte tinha o 1'. FI'. Domingos Archangelo,
por'que além das razoens ja referidas, para a nullidnde
claqnelle Capitulo do Convento de Olinda .. cm que foy
feito Provincial o P. Pr. Pacifico, ainda havia onU'a de
mais cOllsequencia; porqlle constoll que o P. Visitador
Ceral Fr. Manoel de Evora, hum dia antes que se em
barcasse em Lisboa p;}['a esta Provincia, foy dcclar3do,
cm as Igl'ejas de Lisboa, por excommungado, como se
averiguou pela sentença declaratoria do Juiz Apostolico
o Doutor Domingos da Cunha Barreto, Prior de S. Jor
ge, dada em dons de Abril do anno de 1676, e embar
cando-se ao outro dia desta c1eclaratoria, naõ hOllve
tempo congruente para ser absolto: c se o fora, naõ en
viara, como m:Jlldon, o dito Juiz n Pernambuco sua Car
ta, pnra que [o'se declnrado alli ; e por este só princi
pio, ainda que n3õ obrasse as grlllldes incoherellcins,
que ucaõ referidas, para serem de nenhum vigor ns suas
opcraçoens, esta de exconllllllngado destl'llia todas as
l11uis; e naõ obstante tudo isto, ainda sustentavaõ na
Uahia as suas partes.. os que foraõ faetl1ras suas, conlra
a determinaçaõ, e deer-eto do Nuncio APOSlOlico, a qnem
SNll repugnancia se snjeitaruõ em Pernambuco os do P.
fI'. Domingos Arcll'lngelo .. o qníll havendo desistido
desta pertençaõ, e vista a renitencia de FI'. Pacifico, se
embarcou para o UeYl1o, e nel1e [alhremos, quando de
volla o virmos outra yez nesta Provincia.

252. Ilepuzel'aõ-se, como diziam os, estes Prelados
das partes de Pernambuco no anno de 1.678 no princi
pio, pelo Commissario Provincial FI'. Simaõ das Cha
gas, e ordem do Senhor NULlcio, e governaraõ até o
anno de 1.680 pelos fins; porque ja em Agosto, Setem
bro, e antros seguintes mezes achamos em algnns Con
ventos Presidentes in capüe nomeados pelo Padre FI'.



3ü:!

Miguel das Chngns~ da Provincia de Sa11to Antonio de
Portugal, que a esta havia cllegac10 com Letras Patentes
(10 Reverendissimo Padre Geral FI'. Joseph Ximenes
Samaniego de treze de Março de 167U passadas.

253. Fray Joseph Ximenes Samaniego Ministro Ge
neral de toda la Orden de los Frayles Menores de Nucs
tI'O Serafico P. S. Francisco, y Siervo: elc~ AI P. Fray
Migucl de las Llagas, Predicador~ hijo de Nuestro Pa
dre San Francisco, professo en lluestru Provincia dc
San Antonio deI Reyno de Portugal, bent ieiou: El sa
talem in Domino sempíle1'nam. Por quanto haviendo
l/egado a nl1estr:! noticia~ com sumo dolo r de 11 Jestl'o
coraçon, 10s gravissimos escandalos, turbaciones, y in
quiellldes~ que, insligandolo cl comUll enemigo de las
almas, !la havido en nuestra Provincia de S. Antonio dei
Brasil sobre la celebl'acion deI Capitulo Provincial con·
vocado para el dia dies y seis de Enero deI :lno de 1677,
no solo eD el antecedenle aI dia scnalndo, l'iiuo en el mis
1110 dia celebrando-se dos Capitulos acefuIos, el uno ró
1'<1 de la Religion, y eI otro Sill llresidenle.legitimo, y
ilun màs en el subsequente, dividiendose CI tres cabe·
ças la Provincia, y lomandose por ass::J.llados los Con
ventos con inaudito horror de la neJigion~ yescandalo
irrespetable de los Seglarcs de todo aqne\ estado; y
Nos pai' la obligacion de nuestro Oficio Ilemos forillado
processo de lodo lo snccedido, y COll consejo, y parecel'
de Padres graves, Letrados, y temerosos de Dios, qne
tomamos por nueslros assistenles, y Conjuezes, hemos
dado scntenci\\ difiniliva~ declarando por nulos los di·
chos Cnpilulos de nengnn valol'~ ni e[[ecto, decretando
se embie Commissurio Reformador' a dicha Provincia
de S. Antonio dei Brasil de oll'u Pl'ovillcia Reformada,.
remiliendo a SII Salltidad las elecciones de Provincial,
y Difinitorio~ y cOndell'llldo a los crirninados eu dicl10
processo, qne l1an pedido ser oidos, y ultimamenle de
termiDanuo se dê conüssiol1 para oir, y sentenciar a los
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culpados: Por tanto havicndo-se de dar cxccucion li di
cha sentencia, y principalmente cn lo que insta la exc
clIcion, sin admitir dilacion alguna de proveer de govi
erno, y remedio presente a dicha nuestra Provinda, y
teniendo (como lenemos) entera satisfacion de la Reli
gicsidad, prudeucia, zelo, lileratUl'a, y experiencia de
V. Paternidad, por cl tenor de las presentes, no solo
por la autoridad ordiuaria de nuestro Omcio de Minis
tro General de toda la Orden, sino por la delegada de
I1ncstro 55. Padre lunocencio XI, que gozamos por nn
Motu proprio de Su BeaLiLnd, su data cn Roma cn trino
ta de Junio deI ano passado de 1.678, en que con pre
cepto de Obeciicncin nos comete, y Olnnda la reforma
ciou de todas las Pro"incias de nuestra Orden, insLi
tnimos, y nombramos a V. P. pOl' Comissario Ilnestro
de dicha Provincia deI Brasil, y sn Reformador, COIl
tounlíl aUloridacl necessaria pnra quc ln govierne, y
reforme todo cl liempo, que no se dierc otra disposici
ou por la Se<l~ Apostolica, Ô pOl' Nos; especialmente le
cOllcedernos toda la autoriuad, qne los Ministros Pro
vincia!es tiencn en SllS Provincias por las Leyes de la
Hcligion, reservando solo, la ue daI' habitos, y recibir a
la Orden, la qual queremos que ningul1 Prelado tcnga
cu dicha Provillcin, hasta qne Nus, informados de quc
cslà verdac!eramcnlc reformada, la concedamos. Itcm
concedemos a V, P. para qnc con conscjo de algnnos
l'adrcs graves ele su satisfacion, provêa de Presidcntes
in capile todos los Conventos de dicha Provinda, dall
elo-lhes autoridad nccessnria para que los goviernen,
como se f'ucssen Gnardianes, y con f'acultad de poder
Ios amover de dicho Oficio, quando le constare no
cllmplen COIl la obligacionde êl; sobre ]0 qual, dc la
eleccion de los mejorcs, y amocion de los maIos, Ic
cncargarnos gl'avissimal'ncnte la cOllcicncia. Item, Ic
concedemos facnldad para que reforme dirha 1l11cstra
Provincia por lodos los medias convenienles cOllforme
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a las Leyes Apostolicas, y de la Reiigion, rcduzinclola
en quanto rllere possible a la pura Observanciu, y Re
forma, en qlle fue estabelecida, y fundada, qnando era
Custodia de nuestra Provincia dc San Antonio de Por
tugal: y le encargarnos, y mandamos no dê licencia a
ningun Chorista, sino quc aya cllll1plido los anos de
habito, que la Constitllcioll dispone, y que seu dc vil'
tud aprobada; y en caso, que con las calidaLles sc ayan
de ordennr, prohibimos a V. Patel'nidad dê filcultnd
para ordenarse fuera dei Estado (leI Brasil; y assi mis
mo le mandamos pon~a los dichos Choristas, quanto
fllere possible, en las Casas de Noviciado, y reparta los
Legos para el servicio de los Conventos, y para que
~ean limosneros cn e!las, evitando deItado el que los
Ciloristas salgan de los Conventos, aunque sea COIl el
pretexto de peLlir las limosnas: y assi mismo manda
mos a V. Palcl'llidad que haviendo proveitlo a los Con
ventos de Presidentes, los visitc, y ponga cn la Hefor
ma dicha, mandando, disponiendo, y executando quan
Lo p:lra cIla le parcciere necp.ssario, y conveniente. Y a
todos los Rcligio30s, assi subditos, como Prelados, de
dicha nuestra Provincia de San Antonio dei Brasil,
mandamos por santa Obediencia,.y pena de CXCOll1ITIU

nion maior, lalce sentenli{(J.. y inhabilidad perpelua de
todos los Omeios de la Orden, reciban a V. P. por Sll

legilimo Prelado, lluestro Comissario, y Herormadol'
de dicha Provincia, y lc obedesc!ln segllu cl tenor de
la Regra, y les exorlamos cn le Senor '1 qne COIl sus
procedimientos, y rcformado modo de vivir enmicll
deu las desordenes, y eseaudalos passados, y buelvílll
por e! credito de essa uuesll'a Provincia su Madre, que
tau desacreditada la ticnen, con apercebillJiento de que
no hazienc10 assi, y reformal'se con c-fdo, snIJ1'cal'cmos
a Sll Sanlidad instantemente la dissipe, oa lo menos le
quile el titulo, y uutoridad de Proviucia.. y la redus;;a aI
cstado dc Custodia debaxo de la Província de San Anlo-
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nio de POI'tugal, y su obediencia, como estuvo antes de
5U ereccion. Y porque tenemos nOlicia, que muchos
Religiosos de diversas Provincias estan en dicho Estado
dei Brasil sin licencias legitimas, o haviendo passado el
liempo, que se las concedieron, ocessado la causa de
su assistencia en dicho Estado; concedemos a V. P.
toda llueslra autoridad para que a todos los que haIla
re en dicha forma de qnalquiel' Provincia de llueSlra
Orden, que fuerell, o de la Tercera à Nos sujetos, los
haga con efecto embarcarse, y remita a las Provinci
as, de que san hijos, valiendose de todos los remedias
llecessarios, y comprimiendolos con ccnSUl'as, y otras
penas, asta implorar (si fuere necessario) el auxilio deI
braço seglar, ya todos los Religiosos, que con legilima
licencia estuvieren en dicho ESlado los !Jazemos por las
presentes subditos 'de V. P. por el tiempo, que en cl
eslllvieren. UlLimamente, conceuemos a Y. P. nuestra
autoridau para que por los meritos deI processo dicho,
que hemos formado, y entregarà a V. P. el P. FI'. Ma
noel de San Alhanasio Ministro Provincial de nuestra
P·rovincia de San Antonio de Porlugal, tome las confes
siones, y consejos, y assenso, y quatro Religiosos de
ciencia, y conciencia, que elegiere, senlellcien conde
nando, (, absolviendo a los Religiosos de dicha nuestra
Provincia de San Antonio dei Brasil, que en dicho pro
cesso eslnvierell gravemenle criminosos. Para todo lo
qual, como và referido, damos a V. P. toda la faculdacl,
yautoridad nllestrn, qnanto se requiere. En fe de lo
qUéll dimos las presentes firmadas de Ilueslra mano,
selladas con el sello mayor de Duestl'o Olieio, y refren
dadas de lluestl'O Secrelario en Ilueslro Convento de
San Fl'ancisco de Madrid en 1.3 de Marzo de 1679. Fray
Joseph Ximenes Sarnaniego, Ministro General. Pm'
mandado de su Reverendisirna. FI'. Miguel Aoengo
zar, Secretario 'General de la Ordeno
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25!J. Em o mez de Mayo do anuo seguinte de 1.680
chegou a Olinda o P. Comissario Geral 1"1'. Miguel dar;
Coagas, e em 201 do mesmo mez lhe deo a posse O'

Comissario Provincial FI'. Simaô das Chagas-, como
consta de um termo por elle assinado, e elle a tomou de
toda a Provincia sem repuguallcia, aLI contradicçaõ, e
como l)relado absoluto, e independente a governou,
pondo Presidentes in capile em lodos os Conventos, Ilaô
s6 da parte de Pemambuco, mas tambem nos da Bahia,
e assim lbe deraõ tambem obedieneia os desta parte,
que a haviaõ negael\) ao Commissario Provincial FI'.
Silllaõ das Chagas, suggeridos por FI'. Pacifico de Jesus,
que como Provincial suslentou este cargo até agora,
dal'ando o seu governo quasi tres annos. Mais de hum
durou tambem () do P. FI'. Miguel das Clwgas, como
C.ommissario Geral em toda a Provincia, sem olltro al
gum j)rclado l\'1.ayol'., desde Mayo de 1680, em que to
moa li posse em OJimla aLé D.ezembro seguinte dc 1681,
em que lhe chegaraõ olltrils Letras do mesmo Reve 'en·
Üissimo, e Breve de Sua Santidade com a IlOlJ1eaçaõ de
lHinÍStro Provincial, e seu Difinitorio,. que saõ us se
guin tcs.

255. Frater Joseph Xiruenes Samaniego totius Ordi
llis SeraplJici P. N. S. Fl'ancisci l\linistel' Generalis·, et
Senl1s: ni!ecto llobis ill Chrislo Patri Fratri Michaeli
à Plagis cjusdern Ordinis, Prll'dicatori, Provincim vera
llostr::e SancLi Âlltonii DiscalceatOl'lllll in 1usitania Alu·
mno, et super PrOYillCias llostras S'. Antollii, et llllma
culat<e Gonceptionis DiscakeatoruUl Brasilire Cotlllllis
sario Refol'watol'i, cllm I~lenitlldille potestatis, et uni
versis eliam Patribus, ac Fratl'ib1l5 rjusuem lloslrw
Provitlcim Sancti AlllOuii Brasili::e sa].l!tem in Domino
sempilernam. Quoniam Domilllls nostel' Illoocentiu5
Divina Proviclcntia Papa Xl, per IJOS cCl'tior faclus de
jUl'giis, ct dissellsiollibus in Provincia llostra SanclÍ
Anlonii DisculceatefllU1 Brasilia;) super celebratiooc Ca-
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pittlli Provincialis, nO\1 sine magno illin~ Regni scallda
lo sllscilalis. ad instunliam llostram Lilel'as sllas in ror·
ma Brevis expedi ri mundavit, lenoris scqnenlis. -Fo
"is - DHecta Filio Josepllo Xirnenes de Samaniego.
lIínislro Generali Onlinis l'·ralrllln Minol'lIm Sal1cli
francisci de Observan lia llllucupa lo ru 1lI. -InLus-

.ISNO(JEN'I'IIJS F'P. XI.

256. Dillecte Fili, salutem, et Apostolicam benedi
ctioncm. Exponi nobis nuper fecisti, qnod cllm in Pro
vincia Sancli Antonii Dl'asilite Fl'atrum ~linol'Um Ordi
Ilis Sancli Francisci de Observantia GefCll'lI1atorllnI llun
cllpatol'lIill Inimico Generis hllll1ani discol'dial'lIm, et
ambilionis sllperseminante zizania, proximo ad Capitll
li rovincialis ejusdem Provincire celebralionem tem
pore, tot jUl'gia, et seditiotlcs motte sint, nt allfugienlc
oh melum conjllralionis in ipslIm COllllllissarillm Visi
ta tore.. duo Capilula acephala eadem die, et in eadem
Civitale.. a\lel'lllll ia COllventll ejnsdem Provincite, et
altemm io Convcntu allerins Religionis celebl'alu; et
in lltl'oqne eOl'lIl1l amues oUkiales elecli fBel'inl, iude
factllm est.. ut iu eadellJ Provincia pessimum, et scao
dalOSUI1l scisma, ct tolills disciplill~ Regnlaris evel'sio,
aliaque mala orla sinto Et qnumvis lu, pro tlli mnneris
l'a lione, super pl'rem issis pl'OCeSSll m formavcl'is, eoque
formalo Capiwla prted'ÍCla per sellteutiam tlitrinilivaITI
111111a dcclarR\'eris, et iII Reos, qnl comparllerullt, et
allditi SlIllt, debitam prenam lnleris, miserisque ill di
rlam Pl'ovinciam tUlItlI Commissarillm.. <]11i contra ccete
I'OS culpabiles causam concludat, ProvinciélUl inlegram
glloeroet, omnesqne i1lius Fralres ad veri Prrelati obe
dicnliam rcducal; quia tumen celebratio novi, et veri
C'lpiluli Vocalibus dict01'lllD CapillllorlllD accphalorlllD,
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qui otnnes in ilIo cl'iminc Rei suot, committi non po
test, nec e1pedil illam eis permilti; et quia Provincia
pr:Edicta reformationc magnopere indiget... tu Ministrum
Provincialem... ac Cllstodem, et Dilfiinitores ipsius Pro
vinci<p., pro hac vice... instiluere plurimum desideras.
Nobis propterea humili1er supplicare fecisti ... u1 tibi iu
pr:Emissis opponune providere, et ut infra indulgere de
benignilate Apostolica dignal'emur. Nos igitur votis tuis
hac in re favorabiliter, quantum cum Domino possu
Illns, annuere volentes, teque à qnibllsvis Excomrnll
Ilicationis... suspensionis, et interdicti, aliisql1e Ecclesi
i.Isticis sententiis, censuris, et pccnis à jure, vel ab ho
mine, quavis occasione, vel cansa latis, si quibus qno
modolibet innodatlls existis, ad effectllm prresenLium
tal1tulll consequendulll, harull1 serie absolventes... et
absoluwm fore cen~entes, hujllsmodi sllpplícalioniblls
inclina Li, tibi Ministrlllll Proviocialem pr:Edict:oc Pro
vinci:oc Sancti Antonii Brasilia:l, ex aliqua Provincia
Reformata Portngali<:e dicli Ordinis, ubi magis idoneull1
pro prcedicta Reformatiooe... et quiete ipsillS Provinci:E
I3rasili:E repereris, ac Custodem, et qnatuor DiUinito
res ejusdem Provinci<:e Sancti An10nii Brasili:E ex ipsa
Pravincia ...eos scilicet Fralres, quos meliores, et apLio
res esse in Domino judicaveris. Qui Mioister Provin
cialis, ac Custos, et Diillnitores eligant, tlt moris est,
Gllardianos, durentqlle in suis cfficiis ad tl'iennium Ca
pilulare, c:Eleraque prc.estent ad refol'mationem, et llIe~

lius gllbernium Provinci:E hnjusmodi, sicut secundllm
datam tibi à Domino pl'UdCnliam eis injllngendnm du
xeris, Clllll onlnibus, et singlllis privilegiis, pl'c.erogali.
vis, facllltaliblls, aulhoritate, gratiis, et indllltis, ae
honoriblls, et oneribus solilis, et cOllsuetis, authorHate
nostra Apostolica, pro hac vice tantum instituendi ... et
deputandi quamcllmque necessariam... et opportllnam
facllltate"m, eadem authoritate tenore prc.eselllium con
cedimlls, et impel'timul'. Deccrnentes easdem pn:e-



309

sentes Literas fil'mas, validas, et e!IlcDees existere, et
. fOI'C, suosque pIenarios, et inle"gros eITecllls sortil'i, et
obtinere, ne tibi., et Fratribus à te, SiCllt pr~scribitllr,

instilllendis, aliisque., ad quos speetat., et spectabil in
futurum in omniblls, et per omnia plenissime suífragal'i.
Sicqne in pl'almisssis pel' qnoseumque J udices Ol'dina
rios, et delega tos, etiam causarum Palatii Apostolici
Auditores judicari., et diffiniri debere, ae il'ritl1m, et
inane, si seclIs snper his à quoquam qnavis authoritate
scienter, veI ignoranter contigerit éltLentari. Non ob
stanliblls pr~missis., ae Constilutionibus, et Ordinatio
Ilibus Appstolicis, neenon Ol'dinis, et Provinei~ hujus
modi, etiam juramento, confirma tiolle Apostolica, veI
quavis firmitate éllia roboratis, Statutis, et consnetudi
Ilibus., privilegiis quoqne, illdullis, et Litel'is Apostoli
eiS., in contrarium prremissol'um Ordinis fomm <]llO
moclolibet concessis, confirmatis, et inoovalis. Quibus
omnibns, et Jngnlis eorum teuóres prresenLibus pro
plene, et stJ ffieien ter exprcssis., et insertis ha ben les i llis
aliàs in suo robQre permansuris, ad prremissorum eífe
etum hac viee dumtax.nt specialiler, el expresse dero~a

mUSi crelerisqlle contrariis ql1ibllsel1mque. Datum 110
mre apud Sanctum Pelrum snb annulo Piscaloris die
sepLirna Decembris M.DCL/XIX, .Ponlificatus noslri
anilO quarto. Joanlles Gualtel'illS Stusins. ldcirco,
Nos authoritate nobis per easdem J...iteras Apostolicas
concessa utentes in M.inistl'lIl1l Provincialem pro endem
Provincia nostra Sancli Antonii Discalceatorllm Brasi
li<e ad triennillm à die intimatiollis prresentiulll, et
sumpl~ possessionis duralurul11 eligimus, nOl1linamlls.
el declaralllus Patrem' Fratrem Michaelem à Plagis, PI'O
vinci:e nostne Sancti ,Alltonii in Lllsitania Prredicato
rem, et ejllsáem nosll're Provinci<e Sancli Antonii Bl'a
silire Commissal'illlll Refol'matol'em. ln ClIstodem Pa
trem Fl'atl'em Michaelem à Sanclo Bonavenlllra, Sacl'<e
Theologia~ Lectorem, in Diflinitol'cs vel'O Palrem Fra-
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trem Domioicllm à J.am'eto Pr:edicatorem, r. Fr. Bo
naventuram à Rosario Prredicatorem, P. Pr. Joannem
à Deserto Pl'redicatorem, et P. FI' .•Joseph à Concepli
one Pl'edicatorem, omnes ex eadem Provincia Sallcli
Antonii Brasilire, quos om.nes sic electos, nominaLos. et
cOllfirmatos in Pl'ovincialem, ClIsLodem, et Diillnitol'es
respective ab omniblls, 'et. sillgulis Patribus, et Pralri
bus ej lIsdem nostr:e Provincire, ut tales recipi, lJaberi,
et restimari mandamus, ac prrecipiLnus in NirlllLe san
clre Obedielllire, et slIb prella excommunicaLionis maioris
]aLre senLenLire ipso facto incllrl'enda, ncc non privaLio
nis perpetll:e omnium officiorum Ordinis, et inhabili
talis ad ea. Item prrecipiUllls eidcm PaLl'Í Pl'ovinciali
per Nos sic,electo quatenlls statirn post captam sui mu
nel'is posse5sionem convocet prredictos Patres in Cus
todem, et Diffinilores à Nobis pariter electos, et simlll
CUlll eis, ut moris est.. et per SLaLnta Orc!illis pncscrl
plum, eligat Guardianos pro singulis Conventiblls.. et
OlImes alios Officiales totius Provincire. Omnibus an
tem, et singulis Elecloribus enixe commendamus, ut
quilibct in suo lllllnere exeqllendo, et maxime in Gll31'
dianorlllD electione, lta se gerat, ut solum Deum, et
Proviocire utilitatem pnc ocnlis habeal. Datum in
Conventu uoslro, Sancti Prancisci Matriti die terLia
mellsis Decembris anni 1680.- Prater Joseph Minis
ter Generalis. - De mandato Reverendissimi P. Grn.
- PraL Hieronymus de Sous~, Secretario Gen. Or,~

dinis.

PROVINCIAL CANONICO.

V. O M. R. P. P;-. :Miguel das Chagas, Prégadol', c
filbo da Provincia de SanLo Antonio dos Curraes.. eleito
pelas LeLras acima de sua Reverendissima, e em virtu
de do Motu proprio do Santíssimo Padre Innocencio
XI uellas incluso. Em 13 de Dezembro' de '168'1, com



n Mesa da Diflíniçaõ nas mesmas Letras nomeada, se
lizeraõ as eleições dos mais Prelados, e Officiaes; e em
dous de Mayo de 1.683 se fez a Congregaçaõ na mesma
Casa de Olinda.. e governou toda a Provincia sem alte·
raçaõ, ou conlroversia, em uniaõ; e concordia até o
mez de Setembro de 1.684 com quasi tres anllos de Pro·
"incialado, no qual mez, e sem tel' ainda chegado a
esta Provincia Visitador. e Presiden te para o Ca pilulo
futuro, de Pernambuco se embarcou para o Reyno, ou
para a sua Provincia, e ainda hoje he lembrado nesta
pejo ambicioso e dispOlico do seu go,erno, com outras
incohere'1cias, e requisitos improprios a bum Prelado
mayor, e destinado para a Reforma de. 11uma Provincia,
que lanto desvélo causava aos Reverendissimos Padres
Geraesj e que cuidando elles muito na escolha de su·
jeitos prudentes, sabios.. e Religiosamente observantes,
o inimigo comlllum da paz de tal sorte prevertia, ou
embaraçava estas boas partes, que sem se lograr o ef
feito desejado, o que devia ser paz.. era discordia, a
lleforma passava a desordem, e a Observancia degene
rava em lax.idaõ. Ainda achamos em nossos dias Reli
giosos graves, e antigos daquelle tempo, dos quaes co
lhemos estas, e outras mais noticias; e porque sobre
a ausencia do R. 1). Commissario Reformador, antes
do futuro Visitador, e Capitulo.. ouvimos algumas opini
oens.. ou discut'sos, somos obrigados a escrever aqui a
verdade delJa no particular, ainda que no -sentir do
publico se e.ntendesse outra, ou porque fosse talvez a
cornmúa occasiaõ da occulLa. Foy voz commúa da Pro
vincia, que o seu.Heformador se ausentara della antes
da entrada do sen Visitador, com o receyo de' ser car
regado perante elle; mas, ou isto fosse só voz commua,
ou de outra qualquer sorte, he certo que fez a tal au
sencia, por ordem que teve do Reverendissimo P. Ge~
ral; ignora-se se buscada por elle para melool' effeito do
seu intento, ou se legitimamente chamado, pelo moti-



vo. que diz o Reverendissimo 'nas suas Lett'as, com o
que nos devemos conformar.. e aqui trasladamos.

257. Frater Marcus Zarcosa, Lector Jubilatus, Com
missarius Generalis, et Servus totius Ordinis Seraphl
ci Sancli Patris nostl'i Franeisci, in hae Familia Cis
montana etc. Dilecto nobis iu Christo Patri .Fratrí Mi.
chaeli à Plagis, Millsitro Provillciali Provinci<E noslne
Sancti Antooii Bl'asiliellsis, et ejusdem, ae nostral Pro
vincire Immacuiat<E Conceplionis ipsius Regni Aposto
lieo Refol'matot'i: Salutem in Dom~no sempiternam.
Cum maxima distantia cadens iuter hane, quam eoli
mus, et Bl'asilieusem Regionem, nou permitta nos per
soualitet' tractare cxpediliones, qure oostri sunt mune
ris, altinentes ad prrefalam Provinciam, atqne omolDo
suadcat nostram authorilatem committere aliis, de quo
rum prudcnlia, et Religione possimus in Domino con
fidere, et iusimul tem pus instet Capitllli iutermedii,
aut Congrcgatiollis celebralldre per prredictam, qUllm
moderaris, Provinciam nostt'am Saneti Alll!lnii Brasili
ensem; Idcirco.. tcnore prrescnlium, tibi, de cujl1S vir
lute, solerlia, et Religiotlis zelo plurimum opina Li su
mus, commillirnus ooslram authorilatem, et faeultatem,
cum plenitudine potestatis, quantum possumus, ctiam
ultra cousuetudinem.. quateuus possis, ct valeas, ad
Ulemoratam Congregationem convocare, in' ea pn:eesse..
atque de ipsius eonsensu Gua·rdianos, et alios Oficiales
instituere, et continuare, transmutare, et amovere: ec
itidern dispensare tam cum Eleetoribus,. quàm cum
electis, et eligeudis, in quibuscumque sententiis, cen
suris, prenis.. et impedimentis omni9us, in quibus nos
ipsi dispensare possemus personalitet' assistentes; et
similiter circa tem pus prcedietre Congregationis depu
t.andum prrop.ouendo, uut postponendum eUIll, ut meli
us expedire videbitllt'. Quod ipsnrn tibi imponimns per
sanetam Obedientiam; et virtllte cjusdem prrecipimus I

ut eelebrata, el absoluta r~lata Congrega.tioue ([nam ci-



31.3

tins conel'is ad nos transmeare, qni plllrimllm momentl
tccum con[crre, et consulere os ad os desideramus;
nec in boc regressu moram notabilem patiemul' Iiben
ter: qllapropter, per alias nostras J...iteras, qllas ad te
fnitLimus, etiam providenms de Commissario Proviuci·
ali dict:.e Pl'ov·nci:.e, cni eam possis cOllllTlendare.. etcir
ca ipsius regimen ilIum instl'llere, et dirigcl'e, quam
pl'imullI discesS\ll'lls.. et "Venturus Hispaniam versus.
Vale. ostl'Í memOI', apud alIare Domiui, Dat:E Hispa
!is in hoc nostro Conventu Virginis Deipar<e Consola
tdcis, die XV mensis Januarii, anni MDCLXXXIlI.
FI'. ~farcus Zal'cosa, COllmissarius Genel'alis. Loco +
Sigilli. FI'. Josepbus á Vai verde Secreto General. 01'
dinis.

~58. Com estas Letras do Reverendissimo P. Com
missario Geral, pelas qnaes detetUlinava o que nella se
contém acerca da ida do P. FI'. Miguel das Chagas á
sua presença, acompanhavaõ ouLras, que na allsencia
deste constitlliaõ por seu substituto, c Commissario
Provincial ao P. FI'. Domingos do Lorelo, Diillnidor
actual .. na rÓl'nJa seguinle:

259. Fraler M.arcus Zarcosa Leclor Jubllatus, Com
missarins Gencralis, et SCl'VUS totius Onlinis SancLi
!\Il.ris nostri Francisci, in hac Familia Cisrnonlana etc.
Di/edo nobis in CIll'Ísto Patl'i Fratri Dorninico à Lore·
to, Pr:cdicatori, et actuali Oiillnilol'i Proviuci::c nostrro
Sancli Antollii Reforrnatorum Bl'asilien~is: Salutem in
Domino sempiternam. Pastora \is Officii nostri cura
sumrnopere postula t.. ut gl'aviora negotia, qu:.e per nos
ipsos tractare nequirnus, PaLribus doctrina, prudentia,
atqne experienlia pr::cstanLibus commiLLarnus: Dnde de
tua probitale, solicitndine, rerumql1e agendarum dex.
lCl'ilale cel'tiol'es facti .. alque in Domino confidentes,
te COnJmissarinm Provincialem dict::c Provillci::c d sti.
llanciUlll volulllns, sicul per prrcsenlcs Lileras clesLina
wus, et constituillll1S.. qllalcnus l10sLrum diJectum iII

JAI!OATAAI. 'fOL. I. .\0
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Domino Palrem Fratl'cm Michaclern à Plagis ipsil.ls
l)roviocia~ Proviocialem Minislrlllll aeI nós Lraosrneare
pneeipimus, quo p]lIl'ima mOlllenli cllm illo confel'l'e, et
cousulere os aeI os desiderarnus: lnlerim tamen tibi
pn:ecipilDus per sauctarn Obedienliam in virtule Spirilus
SancLi ouedias, observes, et observare faeias olllnia illa,
qme suprallictlls Provillcialis Libi cOlDlllendaverit,. et
per suas Literas insll'lleriL circ/\ ipsillS regimen: et in
hac consideratione tibi commillimns Cllm plenÍllldine
poLeslalis nostram allLhol'iLatem, et faculLatern, non so
]um ordin(l.l'illm quantum possnmus, et indiges, seeI el·
iatu ulLra cOLlslleLudioem; prrocipienLes omnibus, et sio
gulis PaLl'ibllS, ac Fl'atribus, Superioriblls, ac subditis
pl"ccdicLêóC nosLrce Proviueire Sancti Antonii Brusiliensis
per sanetam Obedientiam, et sub preua excommuoica
tionis maioris latcc sentenLi::e. necnon privationis perpe
tllce Officiorum Ordiois, (quatenus conlral'ium nou dis
posuel'imlls, aut Provi-ncialis ad ipsam Provinciam noo
l'eclieril) Le COl1lmissariurn Pl'ovincialem tamqnam eo
rum Su periol'em, eI legilim 11m Prrela tum reei piao t, et
venerentur; tibique in cunclis ad Reglllre stallltorlllll
pnescriptnm pareanl. Datro in nostro ConvenLu Virgi.
nis Deiparre Consolatricis Hispalis die qUlIrladecima
,JaLlllarii anui 1683.- FI'. filurclls Zarcosa, Comlllis·
tiUl'illS. Loco + Sigilli. De mandato suce Revcrendis
tiiQl,e.- FI'. Josephus fi. Valvenle Sec. G. Ordinis.

260. Chcgaraõ á Provincia estas Letras a tempo, que
ja o P. Heforllladol' FI'. Miguel das Chagas havia feito a
sua Congregaçaõ,. porq lle celebrando-se csta a dous de
Mayo de 1.683, e passadas as Letras em 15 de Janeiro
anLl:'cedenLe uaõ era passiveI que em tres mezes pas
sascm ellas desde Htspanha, ou Sevilha, até o Brasil, c
temos por certo naõ chegaraõ cá senaõ no anuo seguiu te
de H18lJ. pelo mez de Setembro, ou ponco auLes ; pOl'que
li este tempo por ellas tomou a posse de COlllOJissario
Provincial o P, Lorelo a 26 de Setembro do referido
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anll0 de 1G8lt. em o Convento de Olinda em Pe1'l1umbu
CO, de donde ao mesmo tempo havia sahido o P. Pro
vincial FI'. Miguel das Chagas a embat'car-se pal'a o Bey
no, e dar execuçaõ ás ordens de sua Beverendissima.
Consta o referido dé hum termo da Mesa da Diffiniçaõ
feito neste mesmo dia, e anno, e pOt' outt'O termo. do
seguinte dia de 27 deste mez, e anno, se acha fu)' no
meado para Visitador da Provincia, e ll('esidente do fu
turo Capitulo o P, DifIioidoI' actual FI'. Joseph da Coo
ceiçnõ j pOt' quantu se explica uaquelle tel'DlO, que este
proprio dia de 27 era o prefi'(o, c em que se completa
va o triennio deste Provincialado; sem duvida, porque
lleste tal dia, e mez do anno de 1681 havia tomado a
posse de Provincial o P. FI'. Miguel das Chagas pela
ll atente do I1evereodissirno P. Geral. naõ obstante fazer
a eleiçaõ dos Guardiaens, e mais officiaes em o dia iS
de Dezembro daquelle unno, como em selllugar üca dilo,
Fez-se esta nomeaçaõ, por quanto completo o tl'ienrdo
llUÕ apparecia na Provincia Visitador Geral manclarlo
pelo nosso Reverendissimo, e havendo esle assim eleito
visitado os Conventos ela parte de Pernambuco pelos
fins do anno de ~68lt., no seguinte de 1685 a vinle e oi
to de J~lneiro chegou ao Convento de Olincln o P. lH.
FI'. Agostinho da Conceiçaõ, Provincial actual da Pro
vincia tia Concciçaõ <lo Hio de Janeiro, Commissario.
Visitaüor, e Presidcntc para o futuro Capitulo, 1I0mea
do pelo nosso [\cvercnclissimo P. FI'. Pedro Marino
Sormano l\Jiui lro Geral de toda a Ordcm. Ja quando
chegou a Pernambnco o Padrc Visitador FI'. Agostinho,
deix.ava vi iLados todos os Conventos dá parle da Bahia,
e da mesma sorte ê.lchOtl ja tambem feila toda a quc per
tencia á parle de Pel'uawbnco pelo Visitadol' eleito pela
Provincia, que roy bem acceita pelo de sua nevel'endis~

sima, entrcgando a este com os autos da Visita toda a
posse, e jUl'isclicçaõ, quc lhe pertencia pOl' hUIll terlllo
da Mesa da DHIiniçaõ no dia ja referido de ~8 de Janci··



ro de 1G85 no Convento l1c Olinda. E como a Provincia
estava visitada, e lli:l ja correndo para o mcyo o qual'lo
<ln'no, se deo pressa a convocar os Vógacs para a Casa
úe Olindu, onde o futnro Capitulo se havia celebrat'.
Em quanto chegavaõ os que faltavaõ naõ faltou aos mais
bnstllllte cuidado. Aqui lhes foy intimado hum Breve
Pontificio do Santo Padre Innoccncio XI, alcançado á
instaucia de FI'. Placido de Santo Antonio filbo desta
Provincia, no anuo de 1683 no qual Breve vit lia feito
Provincinl o P. Fr. Domingos da Aonunciaçaõ Archan
gelo, que se achnva em Por ugal, e se fez cú a intilllaçnõ
pelo n: Doul r Nicoláo !)aes Sarmento.. Viga rio Geral
de Perni:lmbllco, que era o Juiz executor deste Breve,
do qllal pediraõ vista o Visitador Geral .. e mais Padres
da Mesa, intcrpondo fora alcançado obrepticinmente, e
conf premissas ralsas. Acceiloll o Vigario Geral a appcl
]açaõ, e remclteo o Breve devoluto á Sé Apostolica para
sei' lá julgado da obrepÇ:.lõ, e subrepçaõ.. e cm C]uanto
chega, e volta da Curia resolvida esta contenda, e o P.
1"1'. Domingos Archnngelo a Pernambuco do Reyno.. va
mos com o Capitulo seguinte em que foy eleilo, rOl
Provincial ' .

VI. O M. R. P. FI'. DomIngos do toreto, Pré~ildor,

filho desta Provincia, e natural da Cidade da Bahia.
Foy GU'lruiaõ dos Convcntos do Cayrú, Paragnaçü, e
Hecilfe.. Diffinidor no Capitulo intruzo de Olind<l do P.
FI'. Mn )Oel de Evora, e outra vez canonicamente eleito
por Patente do P, Geral FI'. Joseph Ximenes; Comis
tiílriO Provi'ncial na íltlsencia do P. Fr. Mignel das ClJa
gns, e Provincial agora no Capitulo celebrado em o
Convento de Olinda em 2LL de Fevereiro de 1GS[), em
que presidio o P, Mestre fI'. Agostinho da Coneciçnõ,
Pro:vincial actllnl do Rio de Janeiro. Concluídas as fnn
çoens Capitulares, de Pernambuco f)at'lio para a Bahia
o novo Provincial em companhia do P. Visitador pelo
mcz de Março.. e dalli, resolvendo-se li passat' ao Beyno,
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despachou para Pernambuco o seu Secretario Fr. Pan~

taleaõ da Porciuncula com os Sellos da Provincia a en
tregá-los ao Padre mais digno della FI'. Simaõ das Cha
gas, para que com os Padres Dillinidorcs em Mesa fizes
liem eleiçaô de Vigario Provincial, c foy eleito o P. FI'.
Antonio da Penlla, Diffinidol' actual, e o P. Loreto se
embarcou da Babia para Lisboa cm Abril do referido
anilo de 1685.

PROVINCIAL INTRUZO.

261. Corno o Corpo l\fonarchico, e regular da Pro
vincia pelas passadas discordias se havia posto com hum
tal geito, e dispcsiçaõ para o deforme, e monstruoso de
accommodar em si, sendo hum só, muitas cabeças, e
taõ continuadas, qne, ou lhe lIasciaõ duas ao mesmo
tempo, ou ainda huma naõ estava de todo formada,
quando ja se levantava outra,. ninda o P. Loreto naõ li
nha completo o primeiro anno do seu govel'Ilo, quando
em Pemambuco vemos tomar substancia ontra, e cele
brar-se nlli hum Capitulo,. e a cansa foya seguinte.
Achava-se cm Lisboa o P. FI'. Domingos Archangelo,
quando lá chegou da Balda o P. Loreto, e julgando esta
paI' boa coojull(:aõ de se illtruduzir 110 governo da,Pro
vincia, partio para ella, e chegando a Pern'lmbuco 110

mez de Noyembro deste mesmo anno de 1685 e lJaô ob
stante tei' ido devolllto.. e appcllado para Homa o seu
Breve, valendo-se delle, fez Capitulo em quinze de De
zembro seguinte no Com'ento do Heciife, em que presi
(lio o P. da Provincia h. Daniel de S. Francisco, que
para isso vinha nomeado no mesmo Breve. Daqui se se
~llio, que dos Convcntos de Pernambuco, excepto o de
Olinda, Igllaraçú, e Alagoa, dos mais tomaraõ posse os
GlIal'diaens feitos neste Capitulo.. com exclllsaô dos que
lIelles estavaõ, e feitos 110 do P. Loreto; e com isto se
introduzia na Provincia outra novll, e mayor desordem
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do que as passadas, e aquellas aiuda hoje lembradas, ou
chamadas bulhas, e melhor dissel'aõ guerras civis, qlle
sendo taõ perniciosas ás Republicas seculares, llUS sa·
gradas, e Religiosas passaõ sobremaneira a ser abomi
naveis.

262. Ja antes que o P. Arcllllngelo sabisse de Lisboa
para Pernambuco, havia alcançado o P. Lorelo do Re
verendissimo Commissario Geral FI'. J uliaõ Chumillas,
que se achava em S. Francisco da sobrediLa Cidado, hu
lllas Letras de 23 de Agosto àeste mesmo anno de 1G85,
confirmadas por outras do Senhor lnter-Nuncio de
Portllgal Joaõ Bautista Ciccius, de 28 de Setembro do
proprio anno, pplas quaes se dava por confirmado o seu
Capilulo, e todas as suas eleiçoens, como tambem pn
nhaõ por ellas pena de excomDJunhaõ, com outras mais,
a todos os Religiosos, que, como perturbadores da paz,
seguissem as partes do P. Archangelo, e especialmente
ao P. Diillnidor FI'. MaLLheus da Presenlaçaõ, IrllJaü
camal do P. Archangelo, que em Pernambllco era o
agente do seu Breve, e dava calor a este Ilegocio, e con
tra todos estes havia ja fulminado as taes penas o Viga
rio Gerál Nicoláo Paes Sarmento, executor daquelle Bre
ve, para que sobre este se naõ movesse contenda, em
quanto pela Curia Romana naõ I"ossejulgada a sua obre
pçaõ. Tamberu nas suas Letras concedia o mesmo Nun
cio pudessfl recorrer o P. LOl'eto, se necessario fosse,
ao auxilio secnlar para quictaçaõ dos pnrciaes appostos.

263. Estas letras havia enviado adiante a P. Lorelo,
quando entendeo partira para PernaUlbueo o P. Ar
c!1angelo, e sendo-lhe cá intimadas. naõ fUl'aõ bastan
tes os golpes desta espada Ecclesiastica a cortar tanta
discordia; do CJue tendo noticia o P. Lorelo, e de como
o P. Archa ngelo estava levantado Provincial, e tinha os
mais dos Conventos á sua obediencia, especialmente os
que ficavaõ das p:ll'tes·de Pernambuco, dando conta de
ludo ao Pleverelldissimo P. Geral, e ao Procurador da
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Provincia na ellria Romana o P. Pr. Filippe da MaMe
de Deos.. e alcançado Decreto Real para que repugnan
do o P. Arcllangelo a entrega dos Conventos, POI' virtu
de das Ceusuras da Igreja .. fosse desapossada deBes por
força. das armas seculares; se partio para Pernambuco
lia frota do anno seguinte de 1.686. Era o animo do P.
Loreto sem duvida nimiamente fogoso, e de ambiçaõ fn·
discreta em pontos de governo, ou seria tambem pai"
imitai' uesta ruaxima, ou absurdo, o que ja antes havia
executado o P, Archangelo, que posto do sen partido o
Convento do Recirre, onde celebrou o seu Capitulo,
d,üli mandoll com socorro secular, e alguns Religiosos
a tomai' por força o ConTento de Olinda, que seguia o
partido do P. Loreto; que Sllpposto se naõ conseguia,
por se defenderem os do Convento no mesmo tom em
que os bllscavaõ, uestes, c em outros similhantes encon
tros, por hllUIa, e outra parle, llouveraõ alguns acasos
indignos de occuparem este papel, e de se mandarem
executar, ou ao meDOS permittir por hum Pl'elado mai
or.. que se o naõ era com eífeito agora, corno de outra
vez, que tambem fora feito, tinha merecimento para o
poder ser, perdendo entaõ por fonllua, o que outra vez
queria por violencia, Nesta o quiz imitaI' o P. Loreto,
que em outros pontos de Religiaõ mostrava ser 1ll1lY

exemplar, c observantissirno. Mas como a paixaü de
manual' he fogo, que ordinariamente 'lrde em matcria
.desordenada.. convertendo em fnmos o que devia SCI'
luz, sempre contl'allC mais propriedades para cegaI' o
entendimento, do que par allullliar o discurso. Com IJnm
lIluy similhullte a este chegou n Pernambuco o P. LOl'cto
na I'I'ota deste anno, como fica dito, e I'oy tomar pousa
da nas casas, que chamaõ de D. Francisco, pegadas ao
nosso Convento, em quc assistia o P. Archangelo; c
quando foy tempo, descmbarcando o Capitaõ de Mar c
Guerra com a sua Infantaria.. marchou com ella forma
da, e clIegilndo ao Convento o pós em cerco. Quizcraõ
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ainda resisti!' alguns Fl'ades moços, mas vendo a resollla
çaõ do Cabo, e os Prelados as ordens dell\ei, se resol
vel'lIÕ á entrega do Convento, e formados em Commu
nidade com Cruz alçada, porque de LlUm abysmo se se
gue ontro, tomanclo o Santissimo do Sacrario, sauiraü
com elle em Procissaõ, e cantando o Psalmo ln exill'
lsmet de EgyplO, com bllm grande, e Ilotavel alvoroço
de todo O' Povo, sentimento, lagrimas, e compaixaõ, e
algllmas palavras, menos Religiosas, que das varandas
das casas onde assistia o P. Loreto, e passava esta nova
Pl'ocissaõ, proferia elle com vozes desentoadas aos Sol
dados (que tiJais atlentos, e Religiosos acompaD;havaü
ordenados ao Senhor) que prendessem aqllelles Frades,
aquelles rebeldes, e inobedientes, e outros dicterios si
milhantes, mais dictados pela sua desordenada paixaõ,
que devidos ao caracter da Slla pessoa, e lugar: foraü
assim até o Convento do Cal'mo Hefol'lnado da mesma
Povoaçaõ de Santo Antonio, e fazendo no seu Sacrurio
deposito do Senhor, cada hum seguio dalli o rllmo que
o seu capricbo, 011 vontade lhe dictavn, até que COIll

postas .as controversias, e postos os mais Conventos ú
imitaçaõ do do Reci[e na pacifica posse do P. Lorelo,
huns, c foraõ os mais, buscaraõ o Convento, que rnelhol'
lhes pareceo, e os interessados, corno foy o P. Archall
gelo, tornaraü pam o Reyno, e °mais que lá puderaõ
conseguir do P: Geral. e Surnl\1o Pontifice, foy conce
der-lhes Sua Santidade por sente! .u do Cardeal Alde
rano Protector da Ordem de ~3 de Abril de 1688. que
assim o P. Archangelo, como os mais da nomeaçaõ do
seu Breve, lograssem, clle as honrns de Pldl'e da Pro
vincio, e o Custodio, e Difl'inidores, o que se lhes corLC
de pelos Esta'tlltos da Provincia, te leys eb. Ordem,
occnpando cada hum respective o ultimo lugar depois dos
Provinciaes, c Dillinidores legit"mamente eleitos, :e 11nl1
ca entrariaü pOl' subrogados na Provincia, para a qnal
llaõ tornou mais o P, Archangclo, e [allecco no ReYllo
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em o Convento de S. Prancisco de Xabregas no aOllo de
1.690 em Oomingo de Ramos, com 58 annos de idade.
Havia sido duas vezes Provincial inlrnzo, e muitas be-'
lieUlerito para o ser, se uzera menos diligencias. Neste
mesmo aI no em dons de Julho falleceo no Convento da
Bahia o P. 1"1'. Simaõ das Chagas, em quem temos fal
lado aqui repetidas vezes, porque outros tantos lngares
de Prelado Mayo1' occ' pau nestl Provincia. Nella foy
Yigario Provincial legitimo, Provincial iotruzo hnlIJa
vez, e outl'a Canonico, COillmissario Provincial depois
pelo Senl.ior Nuncio para repol' os Prelados amovidos
naquelles Capitulos nullos, e de que elle mesmo havia
sido gl'allde causa, acccitando, pela ansencia do Visita~

dor Pr. Manoel de Evora, a commissaõ.. que lhe naõ to
cava, nem podia, fazendo-se motivo concorrente para
as desordens seguiutes de toda a Provincia.. pelo genio
propenso, que nelle predominava para estes lugares, e
para se accommocla1' a qualquer partido qne menos es
tes aITectos, ou p:lixoens da natureza, foy Religioso ex
e pIai', c de conuecidas virtudes.. falIeceo em idada
proveCla .

264. Compostas assim as turbaçoens de Pel'1Jambn~

co, ficou o P. Loreto com a posse q~ieta de toda a Pro
vincia; e logo a sete do mez de ~etembi'o do anno de
1686 fez Congregaçaõ na Casa de Oliuda, e nclla proveo
de Prelados todos os COIl.ventos, que governou sem
competcncia, depois de feita a sua Congregaçaõ.. tres
nunos, e alguns dias mais.. sendo a causa disto, humas
LeU'as do Bispo Portuense.. Alderano.. Cardeal Cibo,
Protector da Ordem, de 2G de Setemhro de 1687, 1'e··
frenei, d s pelo otario Apostolico 'Carlos Bichio, Re
frendal'io do Papa, Aucli tOl' geru 1, Juiz ordínario da Cu
ria de 26 do dito mez, e anno, alcançadas á iustancia
do Procurador da Provincia FI'. Filippe da Madre de
Deos, para que se naõ ceI ul'asse °Capitulo futuro, em
quanto llaõ fosse sentenciada pela Sé Apostolica a causa

lAnOATAilI. VOL. I. 41



322

do Breve, e Cnpitulo do Padre Arcbangelo, com clausula
de que completos os tres anuos do Capitulo passado do
Padre Loreto, sem estar sentenciada a tal causa, o Vi
sitador Geral nomeado por sua Heverendissima, ou na
falta deste pela Provincia, a governasse como Prelado
mayor, Ilaõ só os seis mezes, que completavaõ os tl'es
i.Innos, mas todo o tempo, que se seguisse até a final
sentença de Sua Santidade; o que assim se executou,
porque, esperando anno e meyo depois da Congregaçaõ
pelo Visitador Geral nomeado pelo Hevcrenclissimo FI'.
Juliaõ Chumillas, que por sua Patcnte.. o mandava vil'
da Provincia do Rio de Janeiro.. pnra onde foy remet
tido, c naà cbegnva até 2l!. de Fevereiro do anno de
1G88, em que se completavaõ os tres do Capitulo pas
sado, no dia seguinte de 25 cousta de hum termo feito
pela Mesa da Diillniçaõ em a Casa de Olinda, foy eleito
em Comlllissario Visitador Geral, c Presidente do futuro
Capitulo o P. Diillnidor habitual FI'. Joaõ Bautista, filho
desta Provincia, que se achava dns partes da Bahia, e
lá se lhe enviaraõ os Sellos do sell olicio, que o exer
eco até o Capitulo futuro por pouco mais de anno e
meyo, pela rozaõ ja dita de se esperar a sentença da Sé
Apostolica, a qual chegou em o mez de Muyo de 1.689,
como declara llllm termo dos Padres da Mesa, que aqui
trasladamos, por constar, álêm deste, de outros parti
culares mais a este respeito.

2G5. Anno do Nascimento de N. Senhor Jesns Chris
to de 1680 a vinte e sete do mez de Mayo, convocou o
lrlllaõ Commissario Visitador, c Presidente do Capitulo
FI'. Joaõ Bilutisla, l\'lesa de Diilluiçaõ neste Convento
de N. Senhora das Neves de Olinda, em que se acholl
presente o lrmaõ Ministro Provincial FI'. Domingos do
Lorclo, o Irmaõ Custodio FI'. Domingos do Rosario, e
os Irmaõs Oiffi !lidares FI'. Simaõ das Chagas P. mais
digno da Provincia, e Dilfinidor Subrogado, FI'. André
de S. Boaventura, FI'. Antonio da Penha.. e 1"1'. Pedro
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do Paraiso, aonde lhes apresentou o Irlllaõ Prégador
FI'. Filippe da Madre de Dcos os ol'iglDaes dos Brevc$,
que trouxe de Roma, a snber: o Breve original cm que
vem lnnçado o Breve do P. FI'. Domingos da Annuncia
açaõ, e a sentença élunullatoria deste, julgauclo-o por
obrepticio, e subrepticio, como se nunca fOl'a passado;
apresentou-nos mais outro Breve original, em que Sua
Santidade nos concede, que os Visitadores sejaõ desta
nossa Provincia, e que os CapiLulos se façaõ na Bahia
com pena de nullidade: apresentou-nos mais o original
da babilitaçaõ de todos os Prelados, e Vogaes da Pro
vincia para podermos pl'oceder a elciçaõ do novo Capi
tulo, para o que nos concede quatro mezes de tempo
para se poderem convocai' os Prelados; e porque o
]rmaõ Prégador FI'. Filippe da l\ladre de Oeos chegou a
esta Provincia a vinte deste presente mez de Mayo, dia
em que desembarcou do Nnvio, em que vinha, no Re
dITe de Pernambuco, fizemos este termo para que cOllste
a todo o tempo desta verdade acima referida cm fé da
qual nos nssinamos todos, dia, mez, e allno acima.

266. Era no primeiro Breve aqui apontado, c no
qual se refere o do P. FI'. Domingos Archangelo, a sen
tença annullatoria della dadn pelo Cardeal Cibo, Aldc":'
ral1O, Protector da Orelem, em 23 de Abril de 1688, c
confirmada pelo Santissimo Padrc Illuocencio XI, por
Bulia de 21 dc Mnyo do referido anno. O Breve, qne
habilitava os Vogaes do Capitnlo do P. I.Jorelo para o
futuro, era hUlll da Sagrada Congrcgaçaõ a requeri
mento do Procurador da lJI'ovincia FI'. Filippe da 1\'1n
dre de Ocos, interposto a Sua Santidade pelo dilo Car
deal Protector, e por clle deferido cm 1li. de Julho de
1G88 com a prorogaçJõ dos quatro mezes para o se
guinte Capilulo depois de promulgada na Proviucia a
sentença annullatoriu. O Breve para 1'er'em os Visitado
I'es desla Provincia, c os seus Capitulos 113 Casa da Ba
lIia, passado pelo mesmo SanLissimo Padre Inlloccncio



XI, em 28 de Agosto do referido anno de 1688. He ver
pade, que ja desue o anDO de 1677 tinha a1r.ünçado esta
Provincia hum Breve do SS. P. Clemente X, de 26
de Fevereiro, para que assim nesta~ como na do Rl0 de
Janeiro fossem os seus Visitadores Religiosos filhos
destas mesmas Provincias, alcançado á illstancia do P.
FI'. Joaõ d:l Natividade Procurador des a nossa de anto
Antonio~ explicando o Sanlissimo nas suas Letras, con
cedia a esta nossa ti referida graça, attende ldo llaõ só
ás despezas da mesma Provinda na I'econcluçaõ dos
taes Visitadores, a difficuldade, illcerteza~ e perigos das
viagens~ como principalmente pelos disturbios, e altera
çoens~ que nella se haviaõ movido ( esde o P. FI'. Anto
nio de Santa Clara, que a esta havia vindo da Provincia
de Portugal, desde o tempo do qual, explicaõ as mes
mas Letras Apostolicas, se acceudel'aõ, e tomaraõ VigOl'
as grandescontroversiJs desta Provincia, pelas quacs,
declaraõ as sobredilas JJctl'as de Sua Santidade~ foy este
Reformador, amovido do cargo por ont!'as, de q te ja fica
feita mençaô; mas achando-se este Breve de que agora
tratamos lançado no Cartorio desta Provincia, naõ
illcançamos a caUS(l, porque se naõ deo cumprimento
a clle até o presente do Sanlissimo Padrc Innocencio XI.

267. Com toda esta lida de cuidados~ e iuquieta
çoens caI'i'cgou o P. LOl'eto o pezo do seu Provincialado~

por quatro annos e meyo até o Capitulo futuro, e ainda
quc /lO ultimo anno e meyo occupou °lugar de primeiro
Prelado o P. Visitador GeraJ~ como caoe\a, desta sa·
hiaõ as operaçoens, da outra eraõ os inOlf\OS, que ainda
continual'aõ por doze annos até o de 170'1, em qne fal
lcceo no Convento da Babia a 1.9 de l\Iarço carregado
de anuos; mas nestes, que Ibe reslaraõ depois de Pro
vincbl, aiuda presidio na Congregaçaõ seguinte e nos
dous Capitulos subsequentes, e ainda que naõ como
])relado mayor~ sempre dependco delJe o governo da
Provincia, da qual se mostrava grande zelador. Deos
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lhe Daõ faltaria com ó premio igual ao SlU de~lél0,

porque só clle conhece, e sabe dtstinglliL' o falso do
verdadeiro, a zizania do trigo, e a ambiçaõ de mandar
da conformidade de obedecer.

PROVINCIAL CANONICO.

VII. OM. R. P. M. FI'. Pacifico de Jesns. Foy Lei
tOl' de Theologia no Curso qne abria o primeiro Pro
vincial FI'. Alllonio dos Martyres, e no Capitulo seguin
te feito Guardiaõ de Paraguaçú, sendo Provincial FI'.
Aleixo, que na sua Congregaçaõ o clegeo para a casa
da Bahia, da qual fez renuncia. Foy Dillnidor no Ca
pitulo do P. FI'. J'acome por nomeaçaõ Apostolica, e
depois Gual'Cliaõ do Cayrú, de donde sahio a Provincial
intruso no Capitulo celebrado no Convento de Olinda
nas cODtroversias do Visitador FI'. Manoel de Evora, e
a!ü depois Gl1ardiaõ, e ontra vez do Reciffe, c ngora
canonicamente eleito em Provincial no Capitulo cele
hrado no Convento da Bahia, qneja está feita Casa Ca
pi nlar, e privada desta Regalia a primaz, c antiga de
Olinda, qne naõ he novo no mundo passarem-se os fo
ros de humas para ontras Casas, quando para isso con
COl'l'e a vontade, ou paixaü dos que as dominaõ. Cele
hrou-se este Capitulo, e prill eiro, por Breve Apostolico
em 1ú. de Setembro de 1689, e presidio nelle o P. FI'.
Joaõ Bautista filbo desta Provincia, e Visitador fcito
por clla, como fica dito. Em 31 de Março de 1691 se
fez a Congregaçaõ, e nella presidio o P. Lorcto por
commissaõ que para isso alcançou do Reverendissimo
P. Geral fr. Joaõ Alvin. GoVel'llOll o P. Fr. Pacifico
até o Capitulo seguinte com todas as pal'les de bom
Pastor, e Prelado pacifico, o qual, passados cinco an
110& e quatro mezes depois de completos os do seu Pro
villcialado" pôs termo ao curso dos dias 110 Convento da
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Bahia aos 21 de Fevereiro de 1698. Pal'a a paz, que
nesta Provincia nos cntrou com este Prelado naõ lia
duvida conCOrI'eo mui LO a graça alcançada da Sé Apos
toUca de que fossem os seus Visitadores, e Presiden
tes dos Capitulos os seus mesmos filhos, que de serem
aquelles de outras, commummente nasceraõ nesta, 011

se atearaõ mais as controversias, que houve ate o pre
sente, como as que de ordinal'io se costumaõ levantar
naquellas Republicas, que se movem por cabeças, que
llaõ saõ do pl'Opl'io c0l'/JO; pois quando estes com as
domesticas, e naturaes se descompoem ás vezes, e en
fermaõ tauto, como se po<1eraõ unir, compor, e sarar
de todo com as estranhas, e postiças.

VIII. O M. R. P. 1"1'. André de S. Boaventura, Con.
fessor, e natural da Balda, onde professou lia Conven
to da Cidade a 25 de Julho de 1655 em idade de vinte
nnnos. Foy Guardiaõ nos Conventos da Villa do Pe
nedo, Seregippe dell1ey, e do Conde; Diillnidor no Ca
pituio antepassado, Gual'diaõ depois na Casa de Pal'a~

guaçl1, e agora Ministro Provincial neste celebrado no
Convento da Bahia em 18 de Outubro de 1692, em que
presidio o P. Loreto pai' commissaõ do Reverendissimo
P. Geral FI'. Joaõ Alvill. Em 2ft. de Abril de 169lt.
fez Congregaçaõ, e completo com socego, e boa accei·
taçaõ o seu triennio, a poucos allnos concluio tambem
os dias de vida a onze de Dezembro de i 700 no COII
vento da Bahia, em idarle de 75 annos. Para prova de
Prelado exemplar, e Religioso de virtude, basta o que
delIe achamos por certo, que nas tl'es Visitas, que fez
pessoalmente, sendo Provincial, desde a Bahia até Pcr
nambuco, seis vezes tomou a ~, e descalço, todo este
aspero, e prolongado caminho por mais de duzenttls
legoas.

IX. O M.' R. P. 1"1'. Jacome da Purificaçaõ, Préga
dor. Foy Guardiaõ da Pal'aiba, e do Rêciffe; de donde
subio a Custodio no Capitulo passado, e com este cm-
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prego foy a Capitulo Geral celebJ'ado em Victoria, Ci
dade de Castella, em 169lJ., em que sahio por Ministro
Geral de toda a Ordem o Reverendissimo 1;'1'. Boaven
tura roerio, Italiano, e Commissario Geral da Família
Cismontana o Reverendissimo 1"1'. Jacinto Fernandes
de la Torre.. de quem trouxe Patente para Visitador
Geral, e Presidente do Capitulo, com faculdade para
poder renunciar esta depois de feita a Visita, e ser elei
to em Provincial, como foy no Capitulo seguinte cele
brado na Bahia, em 26 de Novembro de 1695, em que
presidio por renuncia sua o P. Loreto.. porcommissaõ da
mesma Pntente de sua Reverendissima. Em tres de Agos
to de 1697 fez Congregaçaõ, e govel'llou até 9 Capitulo
seguinte tres annos dOlls mezes e alguns dias mais. Do
Convento dfl Bahia, acabada a occupaçaõ de Ministro,
se passou para o do Reciffe em Pernambuco, do qual no
seguiu te anno preoccupado de hum temor p:lIlico, que
Ille haviaõ introduzido alguns Internllncios do P. Lo
reta, com quem se naõ bavia contemporizado nas dírec
çoens do seu govel'Do, suggerindo-Ibe aquelles ter o
Guardiaõ da Casa ordem do Provincial, e Diffinidores
para o prenderem, acreditando verdade, o que só era
estratagema para o precisarem a algum excesso, com
que desse occa iaõ a que illostrasscm fazel' obrigados,
o que dezejavaõ volllntarios, sahilldo bumu tarde, como
a divertir á cerca do Convento, ou porque o tivessc
comL1lunicado aos mesmos, que a isso o incitavaõ, ou
porquc lhe andassem á espreita, lá o foy bllscal' o Gnar
diaõ, e com pretexto 'de fugitivo o trouxe par'u o COll
vento; e de buma cella em que o puzeraõ a seguro, fez
precisado o mesmo, que elles queriaõ; e com hum Lei
go, que lhe servia de guarda, e carcereiro, c adjutorio
de algnns parentes dos muitos, e abastados.. que tinha
na praça do Heciffe, se ansentou par'a o Reyuo, onde
consumidas com o tem po as razoens passadas o cou vÍ
daraõ nlgumas vezes a tornar para a Provinda os mcs-
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mos, que lhe haviaõ dado motivo a uuselltal'·se aeHa; e
o que naõ quiz executar, quando rogado, veyo a fazei',
depois vo]untario, e tendo de idade alguns noventa ano
nos, se embarcou do Reyno para o Brasil, e á vista da
barra de Perrnanbuco falleceo no mal'.. e sendo recebi
do morto na mesma Casa, donde sahira vivo, havia
trinta annos, foy sepultado no proprio Convento do Re.
cHIe em tres de Dezembro de 1727, Havia professado
nesta Provincia em ú- de Outubro de 1.668.

X. O M. R. P. FI'. Jozé de Santa Calharina, oRo·
da, Prégadol', natUl'al da Cidade da Babia, e professo
no seu Convento de S. Francisco em 25 de Novembro
de 1663, em idade de 19 annos. Foy Guardiaõ de Igua·
raçú, Alagoa.. e Rio de S. Francisco, donde passou a
Diffinidor no CapiLulo de 1.692, e neste agora de 1699
cm tres de Janeiro, em que presidio o P. Ex-Custodio
1"1'. Pantaleaõ da Porciuncula, renunciando primeiro
o lugar de Custodio actual, por Patente do Reveren
dissimo Commissario Geral Pr. Antonio de Carmona.. c
acabando de Guardiaõ da 13ahia, que exerceo por tres
annos.. foy eleito em Ministro Provincial. E em 22 de
Mayo de 1.700 fez Congregaçaõ, e foy o seu governo
de tres annos, e alguns dias mais, o qU!l1 concluido se
retirou da Casa Capitular' da Bahia para a de Santo
Antonio da Villa do Cayrú, donde retirado ás depeno
dcncias do mando, pobre, obediente.. e Religioso viveo
dcpois por espaço de trinta annos. Mas neste intcl'mc
yo por faJlecimento do Provincial 1"1'. Audré da Con
ceiçaõ roraô á sna maõ os Sellos da Provincia, como a
Padre mais digno della, e presidio na eleiçaõ de Vigario
Provincial. Estes foraõ na Provincia os seus empre
gos, e chegando com os dias aos nove de l\Iayo de 1729..
falleceo no mesmo Convento com 8á annos de idólde.

XI. O M. R. P. FI'. Audré da Conceiçaõ, Prégador..
natural de Pernambuco.. e prófesso no Convcnto de
Olinda a '16 de Abril de 1.675, em idade de vinte e hum
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llnllos. Foy GUill'diaõ dos Conventos da Paraiba <ln'no e
meyo, e por trcs do paraglíaçú, no Capitulo passado.. e
agora neste celebrado na BalJia, sel\l passar a Diffini
dor, subio a Provincial em onze de Fevereiro de 17'02,
Presidio nelle, po' cõmmissaõ do Reverendissimo P,
Gera I FI'. 1uiz de la Torre, o P. Diillnidor FI'. Miguel
das Neves. Em 16 de Juoho fez Congl'egaçaõ no se
guintc anno, e naõ completos os cinco mezes depois
desta <l dons de Novcmbro dia de Finados do mesmo
auno de 1703 completou na Bahia o CUI'SO da vicia an
tes que acabassc o do seu Proyincialado, e na melhol'
idade de quarenta e nove para cincoenta arlnOS, e no
mais perigoso passo della, porque no mayol' tropeço,
que póue tcr ° homem para acertaI' ,com o camiullO para
o verdadeiro dcscanço, que he o mandar, e governal' a
ontros. Mas este Reverendo Padre, pelo que tocava a
este ponto de Prelado, e Superior.. parece naõ teria
milito que tcmer esta passagem, e a estc tempo, porque
o senlimcnto, qlle causou DOS sllbditos a sua falta, foy
a melllol; conscquencia da sua bondade,

Púr sua morte elegeraõ os Pndres a quem tocava pOl'
Vigal:io Provincial, ao Custodio actual FI'. Cosme do Es
pirito Santo.. prcsidindo nalUesa o P. mais digno FI'. Jozé
dc S. Catharina, a qllem foraõ os Sello:;.. pela allsencia
do P. FI'. Jacome. Fcz-se esta eleiçaõ em '19 de Novem
bro do mesmo RnilO de 1703 no Convento de Santo An
tonio de Paraguaçú.. para onde se convocal'aõ os Padres
da Diffiniçaõ. Governou o Vigario PrOVIncial desle dia
alé o de quatorze dc Fevcreiro de 1.705, em qlle no
Capitulo celebrado na nallia, e no qual presidio o P.
E'\.-Dimnidor FI'. Daniel da Asstll11pçaõ com Patellle do
l1evcl'cndissimo P. Gcral FI'. Alonso de Biesma, foy
eleito em l\1inislro Provillcial.

XLI. O M, n. P. FI'. Cosme do Espirito Santo, Pré
gado!', natural da Ilha de Santa Mari:l, huma das cha
madas Terceiras, ou dos Açores, e a primeira dcslas,
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que foy descoberta, e povoada cm 15 de Agosto, dia
dedicado pela Igreja á triunfante Assillllpçaõ da Mãy de
Ocos aos Ceos, CIp reverencia do qual Mysterio tomou
ti Ilha o nome de Stlllta Maria. Foy seu primeiro povoa
dOI', e Donfltal'io por EI-Rey D. Joaõ I em 1432, Pr,
Gonçalo Velho Cabral, Cornmendadoi' de Almourol, na
Ordem de Cbristo, de quem pOl' Slla mãy Barbara Ve
lho, casada com Se!>asliaõ Correia, trazia ascendeneia
seu filho Cosme de Andrade, que nesta Província no
Convento de Olinda fez profissaõ para Frade Menor em
29 de Junho de 1670 em idade de c!ezeseis anllos. An
tes que chegasse ao cargo de Provincial passon na Re
ligiaõ pOT lodos aquelles degráos, pelos quaes devem
subil' o seus melhores alumnos, e occupou to os aqnel
les lugares, com que eIla sabe condecorai' aos seus mais
henemeritos filhos, ainda que, os que a moderaõ, ou pOl'
respeitos particulares, ou püixoens proprias, perver
tem muitas vezes esta sua regular, e rccta Ol'deill. Foy
Gual'diaõ ele Pojuca aDIlO e meyo, c 1res no Reciffe ; c
neste feita a Congregflçnõ, foy mandado ao Heyno a
!legocios da Provincia; os qunes cOi!cluidos voltou
})ara eJla, no Cnpitulo seguinte inuo votar como Guar
uiaõ, porque lhe Icvaraõ em cOllla o tempo qne fuy
:':0 Reyno, sallio por Custodio, e feita a Congrcgaçaõ,
por morte do Provincial h. André foy constituído Vi·
gario Provincial, e agora neste Capitulo foy eleilo cm
Ministro Provincial. Em 14 <1e Agosto de 1700 fez COIl
gregaçaõ na Casa da Bahin. Governou agora como
Provincial tl'es aunos menos hnm mez ; o flUi I tempo
concluido, na Congregaçaõ seguinte foy eleito Guardiaü
do Convento de Olinda, O mais qlle lhe loca diremos LI

seu tempo,
Xll. O M. fi. P. FI'. Estevaõ de Sa nta Ma ria, l' ré

gador, e diz a tl'adiçaõ qne natural da Balda, po 'que
1H1Õ achamos assento da Slla pl'ofisSGÕ nos livros da Pro
vincia, foy eleito em seu Ministro 110 Capilulo celebrado
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em 31 de Dezembro de 1.707 no Convento tIe Seregippe
(lo Conde, paI' Indulto do Senhor Nuncio de Portugal,
~1iguel Angelo, Cardeal COIlLi ... dlsllellsalHlo por esta ye7.
no Breve de Sua Santidade, pelas razoens que allegamõ
os PP. da Mesa para se naõ fuzer esta eleiçaõ na Casa
Capitular da Babia, e pelo mesmo Indulto presidio uella
o P. Fr. Melchior da Madl'e de Dcos, fazendo primeiro
renuncia do lugàr de Custodio actual, em que se achava.
Em 29 de Junho (\.e 1. 70 se fez a COllgregaçaõ na Casa
da Bahia. Havia occupado, antes que chegasse ao de
Ministro, os lugares de Guurdiaõ no Convento de Sere
gippe demei auno e llleyo, e tres no Cayrü, c daqui a
Diffinidor, e outra vez do Cayrú da Congrcg1çaõ para o
Cupitulo, em qne foy fcito Provincial. Concluida esta
Prelatura, e ficando por assistente no Convento da Ba
!lia, alJi o buscou a morte ru 1.5 de Janeiro de 1713.

XlV, O M. n. P. flI. FI". Agostinho da Assnmpçaõ,
natural de Monriz da Arrifall<1 de Sonsa, e professo nes
la Provincia no Convento de Parag Jaçu. cm idade de
vinte annos, no de fGl{), ao primeiro de Novembro.
Foy Lente de trcs Cursos de Artes com suas Theologi
as, Gual'diaõ da Ballia tres annos, c saldo por DilTillidor
110 Cal itnlo seguinte de 1702, e neste mesmo sendo Dif
un'dol' o fizci'aõ Mestre, e foy este o lerceiro Curso, qoe
leo, e no Cnpilu\o celebrado segunda vez cru Scregj[Jp~

do Conde paI' oulro Decreto do mesmo NUllcio, por se
naõ poder recorrer ao P. Geral, e Sé Apostolica em 1'a
zaõ das guerras com Caslella, no qual presidio pelo
!Desmo LJecreto o P.17r. Cosme do Espirita Santo em
27 cle Dczc:nhro de 't 710, foy eleito cm Ministro Pro·
villcial ... e cm dOlls de J l!lho de i 712 fez Congregaçaõ
no Convento da Dahia. Concluido o tempo do seu go
vemo foy nomeado pelo nevcl'endissimo P. Ccrnl FI'.
Alonso d Biesma pnra Visitador, e Pre~idenle do Ca
pilulo de 1. 717. e havia ido em a NomilJa cm segundo
lugal', do qne fez relluncia. OCCllpO\l em quanto viveo
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o de Regcnte uos Estudos, c seu Decano, hOIll'a Esc)lQ·
lastica, que antes, e depois uelle se naõ ueo a outrem.
Foy hum dos Padres, e Theo)ogos das Juntas, c Ses
soens, que celebrou o lllustrissirno, c Reverendissimo
Arcebispo Metropolitano do Brasil D. Sebasliaõ ~lontcil'o

da Vide, qnal do formou a Ilova, c primeira Constiluiçaà
do seu Arcebispado, e mais.suITraganeo.s, e nella insti.
tuido Examinador Synodal. Sendo aliás Religioso dou
to nas materias Escholaslicas, cra dotado de hurna taõ
rara, e sauta singeleza, que sabia haver mal, porqne
tinha lido que o havia, mas naõ porque entendesse que
podia llavcr sujeito, que fosse máo. Era Religioso SU01

mameute pobre, e blllna pobrcza taõ san la, e ignoranle
do que era tcr, qne nem li moeda de prata, ou outra
qualquer conhecia pelo seu valor, ou quantia. Casto,
pudico, manso, e sem ontro desvélo algulll, ou pai;au
particular, mais qne [JUma Religiosa, c mo esta all1ui•.
çaõ de cstudos, e estudar; e a tlldo o que a isso dizia
respeito era naturalmente inclinado; e tanto, que ainda
selldo Noviço, e Chorisla, c lhe tocava li selllana de
assistir na casinha, o principal instrumento, quc condu
zia comsigo para aqne\!lI ofidna, e tomava por compa
Jlheiro para o ajudar a divertir a sua fadiga, cra um li
vro, ou pastilha de Filosofia; porqlle.ia no seculo andara
no Curso. Com elle se criou esla incliuaçaõ de saber,
com eJle vivco, e acabou com clIe, por alé o dia dc 13
de Julho, cm que fallcceo, qne fay sem doença, 011 com
li dos velbos, com os livros á cabeceira acabou LI vidn,
em idade de mais dc 80 anuos, no de 1733, no mcsmo
Convento da 13ahia, em que sempre morou.

XV. O M. n. P. FI'. Cosme do Espirita Santo, sc
gnnda vez cleito no Capitulo celebrado nu Ballia cm no
ve de Janeil'O de 171á, em que presidio, por Indulto
do Sellhol' NUllcio de Portllóal Mig'lel Angelo, o P. FI'.
Gonçalo de S:lIlIU lzahel. Em seis de Jnlho fez Congre
gaçaõ no anuo de 171G. Governou desla vcz tres anllos
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c tl'es dias, c ultimamente foy VisiLador, e Presidente
do Capitulo de 1719, e daqui se retirou para o, Conven
to de Paraguaçu, aonde postos de parte os cuidados de
mandar, e applicado só aos de saber mOITer, conclui o
os dias ao primeiro de Junho de 1.722, com sessenta e
oilo annos de idade.

Foy o P. FI'. Cosme de entcndimento claro, e per
spicaz, agradavel no trato, aLLracLivo na practica, e ten
do quando collocado no governo da Provincia todas as
partes de hUlll bom, e perfeiLo Prelado, manso, mode
rado, cortês, e provido; e assim deo grande augmenLo,
e Loda a estabilidade á economia regular, e Religiosa,
tanto no que pel'lencia ao CulLo Divino, c suas ccrcmo
nias, mandando compor, e imprimiL' o CCl'cmonial da
Província; tambem ordenou, e imprimia Estatutos par
ticnl..lres para olla, que aLé o seu tempo se dirigia por
hUlls muy diminuLos, que havia ordenaLlo o P. FI'. Ja
come, e pelos de Santo AnLonio de PorLugal. Foy gl'an
de amador das letras, e como tal favorecia aos Estu
dantes, honrava aos Mestres, e lhes ordenoll pelos Es
taLutos, graças, privilegios, e exempçocns, com que os
iocitas:,e a segui-Ias com ernulaçaõ, perlendêl-as com
ancia, e exercitá-las com aproveiLamento. Dos enfer
mas foy em granue maneira cuidadoso: e para serem
curados com zelo, e caridade renovou as enfermarias
das Casas da 13allia, Olintla, e Recifi'e, aonde pudesscm
recorrer tambem os dos mais Conventos de fÓl'a, e se
acha lJellas para todos o preciso para a enfermidade, e
convalescençll, e sobre tudo cuidou em asseutar na Pro
vincia bum modo de provimento para o vostulll'ÍO dos
lleligiosos, de que havia alé o seu tempo mu1La necessi
clace. Foy finalmente o P. FI'. Cosme hum Prelado para
todos, e para tudo; pOI'que a elle dcvc ti Provincia ludo
o que foy do seu mayol' augmen10 mais explendor, e o
que melhor conduzia tanto ao de Deos na perfeiçaõ do
SCl1 culto, como o que tocava aos homens pum o tl'ata-
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mento de seus lrmaõs, porque de to!los cuidou tam
bem: mas tudo temperado com hUllIa prl1dencia discre
ta, e Chl'istàa circunspecçaõ, que o fazia naõ só amado
dos subditos como ll'maõ, mas tambem recommenda
,el para o mais rendido respeito como Prelado.. que seno
do dos mais benemcritos da Provincia, será nella per
duravel a sua memoria, assim como foy bem sentida ti

sua faHa.
XVI. O M. R. P. M. Pr. Gonsalo de Santa Izahel,

natural da Villa de Seregippe do Conde, Ueconcavo da
Bahia, e professo DO Convento de Paraguaçu em 25 de
Fevereiro de 1691, em idade de ~3 annos. Poy Leitol'
de TIJeologia de Vespera no Convento ela Bahia, Gual'·
diaõ no de Iguaraçú, e Custodio no Capitulo de 1.707,
c neste mesmo foy mandado por Procurador ao Rcyno
sobre pal'liculnres desta l!rovincin, e l1ll de Santo Anto
llio de Lisboa foy Visitador, e Presidente ele hum Capi
tulo, por nomeaçaõ do Senhol' Nl Bcio Miguel ;\ tlgelo, e
por este mesmo instiluido Visitador Geral para a sua
l>rovincia, e Presideute do Capitulo pnssado, e na sna
Congregaçaõ o fizeraõ Gnardinõ do Convento do Cayrü,
c no Capitulo seguinte de nove de Janeiro de 1717, ce
lebrado na Balda, elll que presidio, por cornl lissaõ do
Reverendissimo P. Geral FI'. Alonso de Diesma, c re·
lluncia do P. M. Ex·Provincial Pr. Agostinho da Assump·
çaõ, o P. Diffillidol' F1'. Domingos dos Anjos, eleito em
Miuistl'O Provincial, c cm dous de Julho de 1.71.8 fc7.
Cougregaçnõ, e ultimamente no Capi.lulo segü"ilte foy
feito Guul'tliaõ da Bahia, de que fe~ renuncia, c com
esta a deo a todas as mais depeodcllcias do mando, e
governo.

Poy Religioso muy composto, e aceado ; cxel11plaris
simo cm totlns as snas acçoens, assim em snbdilo.. como
Prelado.. e cm qualquer destes estados sempre rnuy oh·
servante das ceremonias, costumes, e Leys da Religiaõ,
e laõ vigilante nellas.. qne {)nssava ús vezes dC_LlJode-
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rado a excessivo, pobre, honesto, e parco, até no pre
ciso para a pessoa. Nunca se acho-u de dia sobre a ca
ma, nem ainda pal'a o descanço do silen'Ciô: porqne se
neste tem po ha via necessida de de lhe fallar, o acha vaõ
sobre hum pequeno banco ao pé da Estante sentado,
donde tomava o nccessario repouso. O seu habito tinha
ln.ais de curto do que de comprido: e nunca lhe cobria
o peito dos pés, estreito, e conformando em tudo o
exterior da pessoa com o homem interior. Alguns anllOS
antes que se lhe extinguisse a luz da viela, penIco a elos
olhos, e cego assim Daõ faltava aos actos do Choro,
tendo saude, que a logron sempre robusta, sem outra
molestiu, mais que aquella ultima, que pondo-lhe termo
aos dias, o entregou á morte aos 16 de Junho de 17:=lt
com sessenta e hum anDOS de habito, e oitenta e tres de
idade.

XVII. O l\J. n. P. F)'. Hilario da Visilaçaõ, Pré
gador, natural da Freguezia ele Santo André de So
brado, Concelho de Aguiar de Sousa, Bispado do Porto,
e professo nesta Provinda no Convento da Paraiba, aos
15 de Outubro de 168á em idade de vinte e illlm annos.
Foy Gn:lrdiuõ no mesmo Conveuto da Paraiba a pri
meira vez, fi segunda em OliLlrla tl'es annos, e daqui
passou a Diffinidor, e oull'a vez Guurdiaõ ela Bahia tres
anllOS, até o Capitulo seguinte celebrado ahi cm tl'iota
de Dezembl'o de i no em que pl'esidindo o P. FI'. Cos
me do Espirito Santo, por commissaõ do nevel'endis
simo Padre Geral FI'. José Garcia, subio a Ministro
I1l'ovincial, e em 5 de Julho de 1721 fez Congrcgaçaõ.

XVIII. O ~l. n. I). FI', Miguel de Santa Catha
rina, Prégadol', uatural da Yilla da Alagoa da Capi
tania de Pernambuco, e professo no Convento de Po
juca a ,'inte e cinco de Novembro de 1691. em idade de
19 anHOS. Poy Guardiuõ do Convento de Iguaraçú, e
Olinda, Diffiuidol', e depois Guunliaõ da Alagou, e no
Capitulo celebrado na Bahia a dous de Janeiro de 1723,
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em o qual presidio o P. Ex-Custodio FI', Joaõ do De.
zerto por commissaõ do Reverendissimo P, Geral FI',
José Garcia, eleito em Provincial. Em lres de Junho de
1.72á fez Congregaç'lõ, e completo' o seu triellnio se re
tirou para o Convento da sua Patria, e alli sem mais
cuidados de mandar viveo até o anno de 175á, em o
qual concluio os seus dias,

XIX. O M. B. P. 1"1',' Joaõ do Dezel'to, Préga
dor, e natlU'al de Gotinhais, termo da Villa de Cami.
nha, Arcebispado de Braga. Professou nesta Provincia
em o Convento de Paragllac.;Í1 aos 29 de Junho de 1687
com 21 anDaS de idade. Foy Guardiaõ da Villa do Pe
nedo anno e meyo, e tres lInnos outra vez alli; e vindo
volar no Capitulo seguinte de 17'lO, fez renuncia da Pa
lente de Prégaelor, que lhe foy acceitll" em Mesa de Dif
finiçaõ no mesmo Capitulo, e na Congl'egaçaõ seguinte
foy feito Guul'diaõ de Igual'açú, e indo votar ao Capi
tulo ele 1. 7iá, se lhe tornou a conferir com a Patente ti

gl'aça de Prégador, e o Cargo de Custodio. Foy Visita
dor, e Presiuente do Capitulo de 1.723, e neste mesmo,
por .renuncia do P. Ex-Dimnidol' FI', Antonio do Des
tel'ro Azevedo, foy posto pOl' Guardiaõ da Bahia, que
exerceo até li Congregaçaõ, e no Capitolo seguiute cele
brado alli em cinco <Ie Jnlleil'o de 1. 726, em que pl'csi
dia pOl' Patente do Reverendissimo COlllrnissal'io Ge
ral Fr. JO:lÕ de Souto, o P. FI'. Hilario da Visitaçaõ,
foy constituido em M.inistro Provincial. Em 5 de Junho
de 1727 fez Congregaçaã. Completo o sen triennio se
retiron para o Convento do Rccilfe, e alli pôs tambem
lcrmo aos dias dé vida a dezesete de Novemhro de 1730.

XX. O lU, R. P. FI'. Hilario da Visilaçaõ, sc
gunda vez elcito no Capitulo celebrado na Bldlia ÇIl1
oilo de Janciro de 1. 729, em o qual presidio, p0r Pa
tcnte do IlcverendíssillJo Commissario Gcral FI', Joaü
ue Souto, o P. Visitador FI', Joaõ da Purificaçaõ, PI'O
curauoI' quc havia sido muitos aUllos na Corle de 1,i9-
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hoa. Em o pl'imciro de J nlho de 1730 fez Congregaçaõ,
e comp eto o lempo deste Pl'ovincialado ainda presidio
depois no Gllpitulo de 1.735, e falleceo na Bahia a seis
de Junho de 1. 7ú.Ocol11· setenta e sete annos de idade.

XXL O M. R. P. FI'. Joaõ da Trindade, Pl'éga
dor, natural da Fregllezia de S. Mamede de Valongo,
Bispado do Pono, e pl'ofesso no Convento de Seregippe
do Conde aos doze de Março de 170S em idade de 1.9
aonos. Foy Guardiaõ do Cayrú a primeira vez, e as dnas
seguintes, e Custodio 110 Capitulo Geral de 1.729 em
Milaõ, e de lá volton com a orninata .da Provincia,
em que vinba em primeiro lugar para seu Visitador, c
Presidente do Capitulo seguinte, do que fez rellllllcia, e
presidindo nelle o P. Ex-Diffillidor FI'. Jozé de Jesus
Maria' Collares, que vinha nomeado em segundo lugar,
foy eleito em Ministro Provincial em 12 de Janeiro de
1.732, e em quatro ele Julho de 1. 733 fez Congregaçaõ.
Acaba<lo o seu trienuio se retirou para a Casa de Santo
Antollio do Cayrú, que escolheo para o seu descallço.
Aqui neste retiro o foraõ buscar por duas vezes para Vi
sit1dor, e Presidente de dous Capitulos, qne a seu tem
po se verá.

XXII. O M. R. P. FI'. Joaõ do P. Eterno, Pré
gador, natural da -Villa de S. Pedro de Rates no Ar
cebispado de Brnga, .e professo no Convento de Se
l'egippe do Conde em 17 de Agosto de 1698 de idade
de vinte c dous annos. Depois de Meslrc de Noviços no
Convento de Iguuraçú, foy Gllardiaõ no mesmo anilo e
meyo, outro tanto no da Pnraiba, no do Recilfe, e uo de
Olinda, de donde passou li Custodio, e no Capitulo se
guinte em oito de Janeiro de 1735, em que presidio,
por Palente do Revcrendissimo P. Geral FI'. Joaõ de
:Soulo, o P. FI'. TIilario da Visitaçaõ, foy elcito em Mi
nistro Provincial, e rC7. Congregaçaõ em 7 de Junho de
1736, e ficando de assislcllcia no Convento da Bahia,
onde presidio aiuda hUllla vez no C. pituio de t 741,

aUOATAM. VOL. 1. 4J
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c tendo tomado posse de Visitador Ceral pura a pre
sidcncia de outro, alltes de entrar a Visita fallecea aos
22 de Setembro de 1749 com 52 annos de Religiaõ, e
73 de idade.

XXIII. O M. R. P. M. FI'. Manoel da Resurreiçaõ,
natural de S. Joaõ da Fox, Bispado do Porto, e professo
nesta Provincia em o Convento de Seregippe do Conde
a 27 de Abl'il de 1700, em idacle de 18 anilas. Con
tinuou o vigesimo Curso de Anes, que se havia aberto
na Bahia na Congl'egnçaõ do P. Fr. Agostinho, para o
qual fora eleito por Mestre'o Irmaõ PI'. Joaõ BauLista da
ResUl'feiçaõ, que lcndo o dito Curso anno e meyo, fez
delle renuncia, e o P. M. FI'. Manoel o concluio com a
sna Theologia. Poy Guardiaõ de Seregippe do Conde
anno e meyo, e o mesmo em Serellhanhem para o Ca
pitulo de 1723, em que sabia por Difinidor, e ugora
neste celebrado na Bahia em onze de Janeiro de 1. 738,
em que presidio, pOl' Letras do Revcrendissimo P. Ge
ral Fl'. Juan Bermejo, o P. fI'. Joaõ da Trindade,
eleito em lV1iuistl'O Provincial, e em vinte de Junho de
1739 fez Congregaçaõ, e concluio o triennio por esta
vez.

XXIV. O M. R. P. FI'. Gervasio do Uosario,
Prégador, natural de S. Thomé de Gerês, Arcebispado
de Braga, e profcsso nesta Provincia em o Convento de
19uaraçú aos quatro de Outubro de 1709, cm idade de
6 annos. foy Guardiaõ da Alagoa anno e meyo, c ou

tro lanto do Convento do Reciffc-, e Diffinidor no Capi
tulo de 1735, GUllrdiaõ da nahia no de 1. 738 até o se
guinte de 17lrl, de sete de Janeiro, cm que prcsidindo,
por Patente do Hevcrendissimo CommissJrio Geral rI'.
Domingos Lossada, o P. FI' . .Joaõ rio r. Eterno, foy
c1eito em Ministro Provincial. EUI 23 de Junho de 17112
fez Congregaçaõ, c completou por agora o seu tricll-
lia.

X/V. O \1. n. P. \1. FI'. Ullpcrto de Jesus,



natural lia Villa de SaDto Antonio do ReciO'e de Pel'
nambuco, c fez profissélõ no Convento de Paraguaçú na
Bahia a oito de Setembro de 1717, de 17 annos (1e ida
ue, Foy I...eilor de hum Curso de 'fheologia cm Olinda,
e depois de hum inteiro no Convento do RecHfe, Guar
diaõ da Congl'egaçaõ para o Capitulo de 1738, e Custo
dio no de 17/d, e no de 17á3 de 28 de Dezembro, em
que presidio, com Letras do Reverendissimo Commis.
sario Geral FI'. Juan de la Torre, o P. FI'. Manoel da
Resurreiçaõ, foy posto por Ministro Provincial; em 12
de Junho de 17á5 fez Congregaçaõ, c completou no
Capitulo seguinte.

XXVI. O M. R. P, M. FI'. Manoel da Resurrei
çaõ, segunda vez assumpto no Capitulo de tres de De
zembro de 1. 7á.6.. em que presidio, com Patente do Re
verendissimo FI'. J ua\] de la Torre COIDmissario Geral ..
o P. FI'. Gervasio do Rosario. Em quatro de Mayo de
1.748 fez congregaçaõ; e completo o tempo do seu go
verno, no mesmo Convento da Bahia o achou a morte
a 2n de Junho de 1750 em idade de 68 annos.

.XXVII. O M. R. P. FI'. Gervasio do Rosario,
outra vez eleito no Capitulo de 6 de Dezembro de
:1749, em o quãl presidio, por Letras do Reverendissi
mo Com missaria Geral FI'. Juan de la TOlTe, o P. Ex
Diffinidor FI'. Antonio das Chagas de S. Francisco, por
mot'le do P. FI'. Joaõ do P. Eterno, primeiro Visitador
nomeado nas Letras de sua Reverendissima; em 29 de
1751. fez Congregaçaõ, e completo o seu triennio, pre
sidio depois no Capitulo de 1755,

XXViII. O M. n. P. FI'. Manoel de Jesus Ma
ria, Prégador, natmal da Freguesia de S. Joaõ da
Fax do DOUl'O, Bispado do Porto, e professo no COll
vento de Paraguaçu aos 29 de Junho ele 171.9, em ida
de de 1.8 annos. Foy hum dos sete Passantes, que su
hil'llÕ do Curso, em que foy Mestre o P. FI'. Rafael da
Purific!1çaõ, de que depois no Curso seguinte fez re-
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fluncia. Deixando este lugar, OCCUPOll o de Mestre de
Grummutica aos Ser.ulares por ~res annos no Convento
da Alagoa. Guartliaõ do Cayrli da Congregaçaõ para o
Capitulo, sendo Provincial o P. FI'. Joaõ do P. Eterno
ele quem foy Secretario o primeiro nuno e meyo. Tam
hem o foy por tres ànnos do Provincial fr. Manoel da
Resllrreiçaõ; Guardiaõ de Paraguaçú tres almas até o
Capitulo de Dá3, em qne sahio por Diffinidor, e no
seguinte Gllardiaõ da Bal1ia até o de 1.752 celebrado a
dous de Dezembro, no qual presidindo, por patente do
Reverendissirno FI'. Juan de Molina Geral da Ordem, o
P. FI'. Joaõ da Trindade, foy eleito em Ministro Pro
"ineial, e fez Congrcgaçaõ. em o primeiro de Junho de
1. 75ft..

XXIX. O M. R. P. FI'. Ignacio de S. Felix)
Prégador, natural da Cidade da Bahia, e professo no
Convento de Santo Antonio de Iguaraçú aos vinte e nove
de J unho de 1. 720) em idade de 1.7 para 18 annos. Foy
Guardiaõ duas vezes no Convento do Cayrú da Congre
gaçaõ para Capitulo, e no de 1752 ficou por DiillnidoT,
e uo seguinte de 1755, em que pl'esidio, por comlTIissaõ
do Reverendissimo P. Geral FI'. Petiro Joaõ de Molina,
o P. FI'. Gervasio do Rosario, foyeleito em Ministro
Provincial; em 28 de Mayo de 1757 fez Congrcgaçaõ.

Dos Estudos, quo t~'1Tl havido na Provinc-ia dosde o principio do Custodia.

L (1596) No Convento de Marim sendo Custodio FI'.
Bl'az de S. Jel'onymo. Foy Lente FI'. Sebastiaõ... de quem
nos naõ dizem outro sobrenome mais que o de Barba de
Baela, filho da Provinda ue Santo Antonio de Portu
gaL

H. ('1606) No mesmo Convento, seudo Custodio FI'.
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Leonaruo de Jesus. Este Curso começou a ler o Jrl)Hlõ
FI'. Vicenle do Salvador filho desta Custodia, e vindo
da Provincia por Custodio FI'. Francisco dos Santos.. e
trazendo CGlllsigo outro Mestre cLJamado FI'. Sebastiaõ de
Braga, com mais qualro Esludal1les~ com estes, c o dito
Mestre se continuou o mesmo Curso.

lU. (161.7) Em o pl'oprio Convento pelo Custodio Pr.
Paulo de Santa CatlIarina. Começou a ler este Curso
1"1'. Boavenlura de S. Thomaz, que fazendo rennncia,
entrou a ler FI'. Manoel da Piedade, e depois o con
cluio FI'. Francisco Roca; todos filhos da Custodia.

IV. (1627). Pelo Custodio Fl'. Antonio dos Anjos.
Fo)' Lente de Arles o Jrmaõ fI'. Francisco dos Santos,
e a Tbeologia a leo elle com o Irlllaõ FI'. BarLholomell
dos l\'Iartyl'cs, ambos filhos desta Custodia. Este Curso
se começou a ler no Convento de Olinda, mas tomando
os Holandezes a terra, o foraõ concluir ao Convento
da Bahia.

V. (L633). No mesmo Convento da Bahia pelo Cus
todio FI'. Cosme de S. Damiaõ. I<oy Lente de todo o
Cur50 o Irrnaõ Pr. Antonio dos Martyres, filho desta
Custodia, e foy depois o seu primeiro Provincial.

VI. ('1639). No propl'io Convento, sendo Custodio
FI'. Manoel de Santa Maria. Leo todo o Curso o Irmaõ
FI'. Daniel de S. Francisco, da Custouia.

VII. ('1650). No Convento do Rio ue Janeiro pelo
Custodio FI'. Sebastiaõ do Espirito Santo. Foy Lente
de Artes Pr. Manoel de Cbristo filLJo da Custodia, e Lei
tor de 'fheologia FI'. Gregol'Ío de S. Juliaõ, chamado
Fl'ancez. -

VIII. (1.655). Pelo Cuslodio FI'. Daniel de S. Fran
cisco. Começou no Convento da Bahia, e acabou no do
Rio de JOaneiro o mesmo FI'. Gregorio Frallcez.

IX. (1G59). Pelo Custodio FI'. Pautaleaõ Balltista.
Entrou a ler esle Curso o lrmaõ fI'. Manoel de Chrislo.,
e o continuou o [rmaõ FI'. Simaõ da Trindade no Con-
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vento de Olinda. A Theologia leo na Bahia o Jl'lUUÕ fI'.

11acifico de Jesus.
X. (1661.). No mesmo Convento da Balda pclo pl'i

meiro Provincial 1"1'. Antonio dos Marlyres. Foy Lente
de Artes Pr. Joaü da Natividade, e LeiLor de Theolo
gia Fr. Pacifico de Jesus.

XI. (167~). No mesmo Convento, sendo Vigario Pro
vincial FI'. Simaü das Chagas. Poy I ..ente de Arles Pr.
Miguel de S. Boaventura. Leruõ a Theologia Pr. Do
mingos Laborda, Francez de Naçaõ, e fI'. Antonio da
Conceiçaõ Mialbas.

XII, (1680) . Em Olinda pelo Provincial Pr. Miguel
das Chagas. Leo todo o Curso o lrlllaõ Fr. l\ligucl de
S. Boaventura.

Xl1I. (1689). Em Olinda pelo Visitador Geral FI'.
Joaõ BuuLista. 'Leo o Curso inteiro o lrmaõ FI'. Jero
nymo da Resurreiçaü.

XIV. (1689). Pelo mesmo Visitador Geral no Con
vento da Bahia, e leo todo o Curso o lrmaõ FI'. Agos
tinho da Assumpçaõ.

XV. (1695). Na Bahia sendo Provincial Pr. Jacome
da Purificaçaõ, tomou o Curso todo o lrmaõ FI'. Agos.
tinha da Assumpçaõ.

XVI. ('1697). Em Olinda pelo mesmo Provincial, e
leo o Curso inteiro o ll'lnaõ 1"1'. Luiz da Purificaçaõ.

XVII. (1.702). Na Bahia pelo Provincial FI'. André
da Conceiçaõ. Foy Lente de todo o curso o Irmaõ FI'.
Agostinho da Assumpçaõ.

XVllI. ('1706). Em Olinda pelo, Provincial FI'.
Cosme do Espirito Santo. Foy Lente de Artes FI'. Joaü
Bautista da Reslll'reiçaõ, que ja tinha lido Theologia a
buns Collegiaes do CUI'SO acima 1.6 do lL'maõ FI'. JJuiz'
da Purificaçaõ, que da Bahia vieraõ pam Olinda,
ficando lá os mais, a quem leo Theologia FI'. Agostinho
da Assllmpçaõ-, e FI'. Gonsalo de Sunta lzabeJ.
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XIX. (1709). No Recirro pelo Provincial FI'. Esle
vaõ de Santa Maria. Foy Lente de Artes do lrrnnõ FI'.
Joaõ da Conceiçaõ Sant-Ago, e leo a Theologia com o
lrmaõ FI'. Manoel da Esperança Rebollças.

XX. (1.712). Na Bahia pelo Provincial FI'. Agosti
nlJo da AS~lll1lpçnõ. Foy Lente o Irmaõ FI'. Joaõ Bau
tista da Resurreiçaõ, da C'ongl'egaçaõ até o Capitulo,
em que sahio Provincial segunda vez o P. 1'1'. Cosme,
que elegendo ao Irmaõ Lente FI'. Jonõ por seu Secre
tario, continuou o Curso de Arles o Il'rnaõ FI'. ManoeI
da Resurreiçaõ, e a Thcologia com o Irmaõ FI'. Joaõ da
Conceiçaõ Sant-Ago.

XXJ. (1715). No Reci[e pelo Provindal FI'. Cosme
do Espirito Santo. Leo Artes o lrmaõ FI'. Manoel da
Esperança Rebouças, e a 'fheologia CO,l11 o Irmaõ Fr.
Jozé do EgyplO.

XXll. (1718). Na Bahia pelo Provinci:lI FI'. Gon
saio de Santa lzabel. Leo Artes, e Tbeologia de Prima
o ll'maõ 1'1'. Frnncisco das Chagas, de Noa o Irmaõ FL'.
Fl'ancisco de JeSlls Maria, Ca Yl'li, e de Yespera o Irmaõ
FI'. Jozé dos Santos Cosme, e Damiaõ.

XXIII (1718). Na Paraiba pelo mesmo Provincial.
teo Arles o lrmaõ FI'. Antonio do Espirito Santo, e a
'fheologia com o Irm:lõ FI'. Jozé da Victoria Lamego.

X IV. (1721). Em Olinda pelo Provincial FI'. Hila
rio da Visitaçaõ. l'oy Lente o lrmaõ FI'. Rafael da PlI
l'ificaçaõ, e a 'fheologia a foy ler ao Reci1fe com os 11'
llJaôs FI'. Jcaõ Campclly, e FI'. Joaõ Chrysustomo.

. '. (17~6). a Bahia pelo Provincial 1'1'. Miguel
lc 'anta C' (narma. 1...rO (I'l' o rli - Fr. Jozé dos
S:I~1os Cosme, e Damiaõ, ~ a Thcologia . foy le' a
O,in<1a com o Il'maõ 'r. Du\i,d lios Reys, c FI'. Rll

rl-, Ic JeSllS, e parl \ dos Collegitr"'1.,, ., COI~_a. outra
r~rte íl foy leI' { )al'aiba o Irmaõ 1"1', BCl'l1árdino de
,I,cs 1I8.



/XVL (1.727). o BeciUe sendo Provinda 'I'.

Joaõ do DezerLo. Leo Artes FI'. Jonõ da Presentnçnõ
Carnpelly, e a Theologia a foy ler a Olinda com o Ir.
mnõ FI'. Jozé de Santa Clara Mello.

XXVII. (1727). Na Bahia pelo mesmo Provincial.
Leo Artes FI'. Joaõ Chrysostomo, e a Theologia com o
Irmaõ FI'. David dos Reys.

XXVIII. (1730). No Recifrc pelo Provincial FI'.
J-IiIario ela Visitaçaõ. Leo Artes o Irmaõ FI'. Rllpel'to
de Jesus, e a Theologia com os Irmaõs Fr. Antonio l'

Santa Rita, e FI'. Francisco Xavier Rebello.
XX1X. (1733). Na Ballia sendo provincial Fr. Jo'

da Trindade. Leo Artes o Il'maõ FI'. David dos Rey
e a Theologia com os Irmaõs FI'. Jonõ de S. Miguel
e FI'. Antonio de Santa Maria Tl'a~'ipe.

XXX. (1733). Em Olinda sendo Provincial o mes·
mo. Leo Artes o lrmaõ FI" Boaventura de S. Jozé, e
Theologia c-om os Irmaõs Fr. Bento de Santa Izabel
de Noa, e FI'. Laureano de S. Jozé de Vespera.

XXXL (1739). No mesmo Convento, pelo Provil
cial FI'. Manoel da Resurreiçaõ. Leo a Filosofia FI
Francisco Xavier Rebello, e·por morte deste leo The
ologia de Prima FI'. Anselmo de Santa Teresa, e d
Vespera FI'. Antonio de Santa Anna Pacbeco, e FI'
Joaõ de Santa Angela Alngoa,

X/XII. (1739). Na Bahia pelo mesmo Pl'Ovincial.
Lco Arles 'Pr. Boaventura de S. Jozé segunda vez, e a
Theologia com o lrmaõ FI'. Serafim de Santo Antonio,
c FI'. Jacinto de Santa Brigida.

XXXIII. (1739). No Reci[~ ,9J\W lÍThs~ 'o Jl'OVlI 'li .
Leo Filosofia FI'. LaureatlS ae S. Jozé, e a Theoh!;ia
com o Irmaõ FI'. M:nõel da Epifania, c FI'. Joaõ lle
Dcos. '

--==--/xJ-Tv: (1739.) la Paraiba pelo mesmo Provincial.
Leo Ar!cs o [l'llJaõ rI'. Antonio de Santa Maria Trarip",
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~ li 'neologia com os lrmaõs·Pr. Anselmo da Pl'cscu.
t,,(~aõ.. e FI'. André de S. LIli-z.

XXXV. (174.6.) Na Babiü pelo Provincial PI'. Mano
d da ResllrreiçaG, da s·eguBda vez. Foy 'feito Mestre pa
ra este CU1'SO FI'. Anselmo (le Santa Teresa, e por sna
renuncia, ieo Al'les 1"1'. JaciM'to de Santa Erigida, ea
Theologia de Prima, e de tar(le rI'. Leal1dro do Sacra-
mento. .

//XVI. (1.7lt6.) Em OiilHla pelo me mo llrovincial.
Leo Artes FI'. Serafim rIe Santo Alltonio, e a 'fheologia '
eom o lrmaõ Fr. Jozé da COBceic<lõ da Gamma.

/XXVIL ('l752.) _ a Bahia p~lo Provincial 'rI'. ~b
Iloel de Jesus. Leo Arles FI". Leandl'6 rIo Sacramento, e
a Theologia com FI'. Antonio da A:llIJllllCiaçaõ, e FI'.
Antonio de Sam-Payo. '

X_ XVIII. ('1752.) Em Olinda pelo mesmo Provin
d~t Leo Artes FI'. J07.é da ,Collceiçaô Gamma, e pela
rennncia deste leo Theologia oe Prima FI'. Joaõ do Ro
sario.. e de tarde Fr. André de Santa .Joanlia, e FI'.
Fernando de Santo AntQnio.

X/ J L'. (1.752.) No Reci[e pelo mesmo Provincial.
Leo Artes, e Theologia de Prima I'l'. Boaventura de S.
Thoml:~, e, de tarde FI'. Luil de Santo Antonio, e fI'.
~lanoeJ de Sanla Eleua.

Ve al!Jlllrs Rcli!JttlSO (/esta, que e!creveraã, e du que ia 'llstcí ilnp"esso,
~ se acha 1I!w/uscr.ftu.

268. Em toda a Redondeza do antigo, c grande Orbe
Serauco que cOlU(Jrehende, e por onde se dilatn a sa
grada Heligiaõ dos ~ienol'es, l10receraô sempre os sells
ülhos em lodo o gcnero ue letras, e sdellcias, como he
lIotaria ao IlleSIJJ0 ~ltIlHl(J; c s~ll(lo esta Pl'ovinci:t de

JAIlOAl'AM. VUL. I.



Santo AntoniQ do Brasil huma boa parle <leste Scraficó
Orbe, ou outro 110"'1'0, como se diz, e pela connaturali
~Iade do seu terreno, e clima feculHlissima de muitos, e
bons Engenhos, sem a[lontarlllos os de fóril, porquc IlílÕ

eorrem por Bossa conta, dos de casa podiamos sem du
vida mostrar mais enriquccida de sujeilos, e ornada de
obras esta Estancia, se a pobreza, que professamos, uni
da ao descuido. de que somos notados, nos naü dimi
Iluira a gloria tle a vermos mais augmcntuda do fabricas,
e cllltobrccida de Quadros; mais scmpre lhe poremos
Ú. vista aquelles, de qlle pudemos haver mais cena no
ticia.

A.

FI'. Anonymo llcsla Provincia.
Digressoens PallcgIJl'icas ~obJ'e a pl'odigiosa vida de

Sanla b'lei, o/t h'ene, úzsi!Jue Mm'lyl' Porlugueza dis
ctt1'sada por 1- ..• Aqui estava escrito o nome do sen
Autllor; lIlas outra penna, emula sem duvida de glorias
allJêas, lhe riscou o nome, <.Ieixando nestas feias SOlll

hras, com que o quiz escurecer, conhecido o seu. TCIII

DedicHoria e Prologo, e hum discurso Panegyrico de
ceuta e trinta paginas de folio, ornado de todo o gene
1'0 de Letras Divinas, e humanas, fraze polida, modo
lacollico., conceito pl'ol'uod,), ornçaõ breve, sentido cla
ro, e corrente narraçaõ; obm em tudo digna de gozar o
heneficio da luz publica: gual'da-se 110 Al'clJivo dcsta
Provincia; no mesmo se acha

Vida do P. F1'. Luiz da Annunciaçaõ. Consta de
hum quadcl'Ilo de folio mauuscl'iLo. Naõ tem nome do
Authol', mas, porque estú escrita pela mesma lelra, es
tylo, e tudo o mais da primeira acima, Ilaõ temos' duvi
da cm que seja esta irmaà sua, c filhas ambas, ou parlas
do mesmo Autllor, e Hciigiosu desta l'rovineÍn, COIIlO ()

declara elll parles tleHe Pnll('~yril'o.



FI'. Anlonio da COllceil;aCl Mialh,ls. Nascco na Cida
de da Bahin) e no Convcnto de S. Fl'nnci co da sua pa
tria se fez pela Profissaõ filho desta Provincia em oito
de Dezembro ele 165'1. Foy Leilor de hum CI\l'so de
Tbeologia, no mesmo Convenlo, e Gual'dinõ no da Pa
rnibn, e sem mais empl'cgos, que o conliuuo exercicio
do pulpito, completos os trilrla annos de habito, falleceo
110 mesmo Convento da Balda aos 23 de Novembro dc
1.691. Foy hum dos celebrados Prégadores do seu tem
po, e ainda hoje he rcnovada a Slla memoria, e vive em
muitos partos do seu discurso. A' nossa maõ veyo ter
hum destes, exposto, e recitado por elle na fórma se
guinte:

Sennaõ nas EXJquias do Governador Gemi da Ba/âa
Affonso Furtado de Mendo.ca, a 26 de Novemóro li!:
1.673. A sua leitura nos fez confirmar sel' ainda mayol'
o conceito, que uos seus papeis se occulta, do que o bra
do, que delles publica a fama.

Fr. Antonio de Santa Mnria Jaboataõ, natural deSlc
lugar Freguesia de Santo Amaro, districto do HecHre
de Pernambuco, e filho desla Pl'ovincin, que nella pro
fessou a doze de Dezembro de 1.71.7 no Convento de
Snnto Antonio de Paraguaçú das partes da Bahia em
idade de vinte e dous annos. Conchlhlos os Estudos no
Convento da Bauia, licou continuando o ministerio da
prédica pelo deeUl'so de trinta annos, sendo, do inter
meyo destes, Mestre de Noviços no Convento de 19l1a
raçú, Gual'diaõ duas vezes em dilfel'entes tempos no da
Cidade da Paraiba, Secl'etal'io no Capitulo do P.'ovin
cial FI'. Manoel de Jesus Maria até a sua Congregaçaõ,
c nella Pl'elado Local parn o Convcn.lo de Sant!) Anto
nio da Villa do Recilfe, Diffinirlol' no Capitulo de 1755,
e neste nomeaclo para Chl'onist'a da Pl'ovincia. Na sua
pl'imeira idade teve genio, e agudeza para a Poczia, es··
pecialmcnLe a vulgar, de que vio alguns applansos no es
tado de secular, e no de Rcligioso nos primeiros annos,



em qlle aprusentolllllglllllas Ohras na Ae;l(lemia dos f.s
quecidos <la Bahia, assim cm abono elos seus Presiden
tes, como em desempe~lbo de Assmnplos poelicos; mas
desta suave applicaçaõ o diverlil'afl de wdos os EslUuos
Sagrados.. especialmente o da pré<ltca,. do qual traba
lho.. c applicaçaõ t(~m sahido á luz

DisC'tt1':J() Hütm'icfJ .. Geo[p'afico, GenealogiC(), Polúi
co, e Bncomiastico, J'ecitado em a nova ceteún'dade, que
dedü:amõ os Pardos de PernarnIJ,lco {lO SantO' da S1Ut

€Ôl', o B, Gonçalo Garcia.. na Officina de Pedro rerreÍ
ra cm 17M,

Sermaô de Santo A ntonio em dia do C07'PO de Deoo,
no Convento do Heciffe, na mesma Officiua .. e anilo.

Se1'maõ €Le S. Ped1'o Llla1'tyr .. Festa de Fam~lial'es,

na Matriz do Corpo Santo do 'Reciife, na propria Offici
na, e anno,

J(}sefina Regio-Equivoco-Pllnegyrica, tres PI'<!cticas,
c hum Sermaô do Glorioso Patriarcha S, Jozé, oLfere
ddos ao Fidelissimo Rey D. Jozé I. em bum discurso
Encomiaslico da sua feliz, e auspicada Acclamaçaõ, pré
gado na IgreJa Matriz da Cidade da Pal'alba, festa do
Senado, e sendo nlli Gnardiaõ do Convento. Na Offi
dila Ferrciriana em 1753. li..

Gemidos Seraficos, este Titulo, sua DediclILoria á
Sereníssima Bainha D. Maria Anna de Austria, brev
nanaçaü das EAceqllias, que fez esla Provincia ela parte
de Pel'llarnbuco, até o § que começa a relatar as da
parte da Bahia .. exclusive; com o Sermão pl'é~ado no
Convento do Reei1fe pela morte do Fidelissimo Monar
cha, que tudo se acba impresso, com cinco Sermoens
mais de outros Aul\tol'es, como he tambem alheyo .. e
(le onlra pcnuCl o resto da oal'l'açaõ, que escreve as Exe
quías dos Conventos da Bahia, e Sel'egippe do Conde,
(IU€ süo os ultimos seis §§, na Omcina de Francisco da
:-.Jilv:l no aflllO de 1755. fi.



.7aúllrt[flO Myslico ('11l C01Tenlcs SaCl'(/S dividido, CO'f'

"ente pn771elJ'ft, PancgJjT'lca, e M.o1'tll. Na Oillcina de
Autonio Vicéntc ua Silva, anilo de 175 . [l.

Onu'as mmwscritas.

Corrente li. Prmegyricc:, e Moral, consla de Ser
moens em as Solelllnidatlcs de vélrios ~autos. á.

COl'rente TI f. Sempltica, e Pane,fJYJ'ica, contêm
Sermoens dos Santos, e varias Solemllitlades da Or
dem. á.

Corl'ente IV. [vIorai, e Ascetica, Scrmoens de Qua
resma, Penitencia, e Doutrina. á.

C01Tente V. Sermoens em diversas Festividades, e
Titulos da ::Senhora.

CltTonica da P1'Ovz'ncia, Parte primerra. lhe.
Ao tempo, que acabavamos de assentaI' o Quadro

acima uesta Estancia, nos cbegaraõ da Impressaõ nesta
frota de 1757 os dous, que lIgora se seguem, corii<Jue
a pndessemos accrescentar, e por isso vaõ lambem fóra
da ordem, qne se costuma seguir nas listas dos Alfa
betos.

FI'. André de S. LlIiz. He natural da Freguesia de
S. Pedro do Lugar de ogueira, Arcebispado de Braga.
Fez profissaõ em () Convento de Santo Antouio de Pa
ragllaçú, Recoucavo da Balda, a dous de Outubro de
1729, quando COUlava de idade vinle e lres annos. Foy
teiLol' de Theologia uo segundo Curso de Artes, que
houve no Convento da Cidade dn Paraíba, a qual con
c1l1ida, ficon continualido o exercicio da Predica, de
que sabio a luz

Sermão do GlO1'ioso S. Pedl'o Mm'lyr, 7Jr~qado na
Festa dos Familt"a:res de Pe1'nambueo, na Parochiai
J[J1'efa da Vz'Lla de Santo Antonio do Reeiffe no anno
de 1.7511, cantando Missa nova o M. R. P. Manoet
('rll'valllO dr Oliveira, e estando e,xposto o Santíssimo



Sacramento, dado â lmpl'ensapeLo .1ni:< da Festa Ma
noet Alfonso /{iguei1'a~ Mercadm' em Pemmnbuco, (] Fa
mitim' do Santo O!ficio~ a quem foy dedicado. Na Offi
cina de Pedro Ferreira, aDno de 1.757. l;.

FI'. Antouio de Santa Maria Tl'aripe. Ncste lugar,
termo da Freguesia dc N. Senhora da Purificaçaõ, Villa
de Sauto Amaro, Arcebispado ela BaIJia, uasceo para o
mundo, e para a Religiaõ em o Convento de Santo AIHo
lIio de 19uaraçuaos 1.9 de Outubro de 1. 72:=t~ em idade
de 1.8_ anllos. Foy Leitor de Theologia no Convento da
Eahia,e de bum Curso iuteiro DO da Paraiba, e alli
Guardiaõ depois por anuo e meyo. Continúa a tarefa
do 1JlJlpito, com cred.ito, e acceitaçaõ, e especialmente
a de Missionario aos Povos pelos districtos das Paro
cbias de fóra, que o executa com sciencia, zelo, e apro
veitamento das almas dos Fieis, e bom exemplo seu.
Deo á luz

Carta Apotogelica, sobre a critica feita por certo· P.
M. de outra Ordem a algumas proposiçoens do Sermaõ
de S. Pedro Martyr, impressa no mesmo Sermaõ, pré
gado pelo P. M. Fr. André de S. Luiz, sem nome do
Author.

Fr. António de Santa Rita, natural da Citlade da Ba
hia, e professo no Convento de Seregippe do Conde aos
Ú de Outubro de 1.7i9~ em idade de 1(') anuos. Foy Lei
tor de Theologia no Convento do Recj(fe. GU<lrdiaõ de
19uaraçú anuo e meyo~ e tres, do Convento do Reciífe,
e DilTInidor no Capitulo de 1.7ú6. Exerce o Ministerio
do Pulpito~ com credito, e acceiLaçaõ. Prégou entre
outros muitos no Convento da Bahia

Se1'maô de N. P. S. FTancisco~ celebrando Pontifical
o Excellentissimo e Reverendissimo Primaz da lndia D.
Lourenço de Santa Maria, que lhe pedio o traslado para
o dar ao prélo.

fr. Antonio do Rosario, natural de Lisboa. Depois
de ter abraçado com o J)omc de rr. Antonio de SUBtil
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Mul'Ía o Iwhito dos PP. Agostinhos Descal(;os cm o Con
vcnto do Monte Olivete.. situado nos suburbios da Corte
de Lisboa, a 18 de Julho de 1671, sendo Leitor de
Filosofia, e Visitador Geral da sua Religiaõ, trocou as
vestiduras desta pelas do Prillr.i pe dos Apostolas S. Pe
dl'o. Assim em habito Clerical appareceo no Brasil com
o titulo de Missionario Apostolico; emprego que desem
penhava com zelo, e fructo da Prégaçaõ, e no Apostoli
CD, e excmplar da viua. A voz publica da sua boa fama,
c o fcrvor com que o seu espirita solicitava passar de
Anjo Anuunciador do Evangelho para Seraum coutem
plativo na companhia de Francisco.. obrigou a seus Fi
lhos a admilli-lo ao scu Clloro, uo qual professou pelos
anllos de 1686, scnno Provincial intrllzo das parles de
Pernambuco o P, FI'. Domingos Arcllangelo.. a seguuda
vez, a qual proussaõ, [)or naü ser legitimo o Provincial ..
que o acceitara, ratificou depois a dous de Junho de
1689, no Convento de Olinda, mudando outra vez de
llabito, e com elle revestiuo de uovos ardores o seu es
pirita, continuou no excrcicio das Missoells, trabalhando
com illcansavel zelo por conduzir ao Rebanho da Igl'eja
as almas desgarradas do camiuho da salvaçaõ, com grau
dc fl'ncto da sua doutrina, de que via admiraveis effei
tos de muitas COllversoens, e mudanças de vidas es
tragadas, compoziçoens de odios envelhecidos, e melbo
I'as em todos os estados. Foy Varaõ de conhecidas vir
tudes, penitente, devoto, espiritual .. e douto, Pl'égadoL'
Apostolico pelo etncaz dezcjo de converter almas a Deos.
Feito Guardiaõ do Convento da Bahia, naõ foy me
nos vigilante do bem espiritual dos subditos quando
Prclado, do que havia sido zelador dos proximos como
Missionario. Com a boa opiniaõ, que adquiria em vida ..
o achou a morte no mesmo Convento da Bahia cm oilo
de Setlembro de '170[1.. E para que ainda depois de
1II0rlo prégasse aos vivos, deixou por filbos do seu A
poslo\ico espil'ito, e fl'lI<'lus do seu COlltilllllldo tl'aball.Jo,



iversos livros de sauuaveis documentos) c calhulicos
desenganos. No tempo, em que foy Agostinho Descalço,
comp'Ôs, e imprimio

M{l)'lgroiogio singula'1' da I nviclissinza Japon~za a
VcrtC'I'lwel Virgem M.m'ia Magdalena, Mantellala dos
A.tjostiulws Descalços. Lisboa, por AnLonio Rodrigncs
de Abreu 1675, em 12. OesLà Obr~ diz a BiblioLeca l,n
sitana se lemhra a Oriental novamenLe accrescenLada
tOIll. 1. ,I it. 8.

Sennaõ dtts Almas fJ1'éaado em SanlrJ Estevaõ de
Alfama. Lisboa por .Toaõ da Cosia 1678, em á.,

Depois de Heligioso Menol' publicou as Obras sc
~uinLes :

Feim M'!Jslica de Lisboa, em ItttIJUl T1'ezena de
.santo Antonio) na Officina de Joaõ Galraõ, anno de
1691, em Ú.

Sortes de Santo A1tl'Onio, celebradas cml ftu1na Tre·
zena~ ltistorica, moral, e panef}'!J1"ica. Ushoa por Mi
guel Munescal, 17D'1., em Ú.

Frucias dfJ Brasil, em ltiwUt neva, e tlscetica Mo
IlI,m'c/u:a. Lisboa por Antonio Pedrozo GaJI'3Ô, em 1. 702,
em li. Do AullH)I', e da Ohra" diz o da BiblioLeca Lusi
tana, fa~ memoria o novo addiciQnador da Occidentnl~

tom, 2, til. 12, p. 917.
Cm'las de lUareal'. Lisboa na mesma OfHciua, 1098. 8.

H.

FI'. Boaventura de S. Jozé, nalllral da Freguesia de
S, Nicolao do Porto, e filho desta Província pela Pro
tjssaõ~ que fez de Religioso no Couvenlo de Pal'agllaçú em
dous de Julho de 1.720, em idade de 13 aonos. Fo~

l,enLe de Arles de dous Cursos com suas Theolügias, hum
tiO Couvento de Olinda, e onlro uo da Bahia ; e, ,Hlui
(;lIanliaô, c depois COllllllisSlIl'io da Yen'~ravcl Ordem
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Terceira por tl'es annos até o de 17M, <!1l1 que li (jl1a
tI'O de Janeiro falleceo no mesmo Convento, com tal}
boa opiniaõ de virtl1óso, e exemplar, como a lograva ~

de sabio, e douto. De tudo deo, em quanto vivo, bas
{'antes mostras, deixando só depois da morte para algum
abono da sua sciencia

Approvaçaõ ao livro, Letras Symbolkas, impressa
no mesmo livro, donde em poucas regras publica muito
conceito, loquélla suave, e fraze corrente.

c.

FI'. Cosme do Espirita Santo. Ja na Estancia 3." da 5."
Digressaõ teve o seu devido lugú entre os Millistro~ .. c
Prelados mayores desta Provincia.. para o bom regimen
da qual, ordenou, e imprimio

Estatutos Municipaes da P1'ov~'nC'Ía de Sant(J Antonio
do Bmsil, Lisboa na Oficina de Manoel, e Jozé Lopes
Ferreira, 1.709. foI. Ja desla Obra, e; seu Author faz
memoria a Biblioteca Lusitana de Barbosa el11 seu lu
gar. Lit. C.

D.

FI'. Daniel de S. Francisco. Tambem nesla mesma
Digressaõ, Estancia II. e lll, dos Custodias do Brasil,
fica feita a memoria .. que lhe tocava por Prelado mayor;
aqui lhe damos o lugar, que merece por sabio, e douto.
Foy Varaõ consummado em as tres faculdades {la The
ologia, Canones, e Direito Civil. Todos os doutos do
seu tempo o ouviaõ como a Oraculo das Sciencias, e os
que naõ o eraõ tanto, achavaõ nélle muito que apren
der., foy de t<lÕ feliz 'memoria, que lhe naõ esquecia
nalla do que havia estudado em algllm teUlpo. Sabia

aMATAi\!. VOL. I. ~1i
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totIos os Poetas, e COlll retentiva laõ prompLa, que em
qualquer dos seus livros os repelia com felicidade. Cor-

0. ria taõ desembaraçado pela histol'Ía antiga, e moderna,
que nenhuma se apontava, que promptamente naõ con
tinuasse, como se agucUa memoria felicissima fosse hum
HeI arcllivo de toda a erudiçaõ. Disto testificaõ ainda
hoje as Bibliotecas do Reci{fe, e Olinda, nas quaes al
gUils dos sens mais seleclos livros foraõ do uzo deste
l)adre, e se achaõ I'llbricados com o seu nome. Dei
xou-o cel'tamcnte gr3l1dc; porque lambem com o bom
ex.emplar da vidn Religiosa qU:llificava melnor a opiniaõ
ele sabia, mostl'tllldo, assim nas letras, como na virtude,
que ufJuillo mesmo, que havia depositado a liberal maõ
de. Oeos em sua almn, o sabIa cne reduzir a praxe. E
para que em tudo mostrasse a natureza, que o fizera
grande, até 110 corpo o qlliz mostrar, porque era de esta
tura muis que ort1inaria; e purcce que á medida do
corpo, cresceo llelle tambem a alma pelas muilas gra
ças de huma, e outra ordem, com que o ornou o Su
premo Dador de todo o bem. Tudo isto ouvimos a Re
ligiosos graves, e antigos, que ainda o viraõ, e conhe
ceraõ. Do que cscreveo só via a luz

Approvaçaõ ao livro: Feira Mystica, impressa no
mesmo.

FI'. David dos Rcys, natural do necoucavo da nahia,
e filho desta Provincia pela profissaõ feita no Convenlo
de Puraguaçú a seis de Janeiro de 1718. Applicado aos
Estudos mayores frequenton as Cadeiras por doze <Jn
nos, lendo nove Thcologia, e tres o Curso de Artes,
estes na Bahia, e o primeiro de Theologia em Olinda.
Sendo eleito Guárdiaõ pal'1 o Convenlo de SeI l'gippc
do Conue, fez rcnuncia dcsta carga, e sem recusar a do
pulpito, a exercitou sempre, e ainda contillúa dcnll'o,
c l'Ma, com credito, sciencia, e naturalidade, como
álcm dos qu o ouvem 1mblica o seguinte
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Scrmaõ na Profissaõ de Soror J llslillrt dr; Santa A11
na, no seu Convento da Lílpíl, tia Citlarlc da Ballia,
impresso na Oficina de Miguel ManescaJ. 1.755, li,

F.

FI'. Fraucisco das Chagas~ natu1'l1l do Lugar de Ho~

las, Comarca de Arouca, Bispallo de Lamego, e filho
desta Provincia. Nella [lrofessou no COllvellto de Para
guaçú a vinte e hum de OUtubl'O de 1705 cm idade de
16 aUllos. Depois de ler hum Curso inteiro no Cou
vento da Bahia, que concluio no anno do 1723, e DO
de 1725 a doze do Agosto se embarcou desta Cidade
para a do Uio de Janeiro a supprir a falta de Mestres,
que naqnella Provincia entaõ havi:l, c os solicitavaô
desta~ que o nomeou para este emprego. Depois de ler
lá outro Curso inteiro, foy Guardiaõ de hum Convento,
e passou ao Reyno~ e voltando para aque\llJ Provincia,
nella foy seu Ministro, e Prelatlo mayor, como ja se
disse em outro lugar. lIe sujeito douto na faculdade.
que professa, e om todas as mais litorarias, e especial
mente na discursiva, em que ri fraze Ilo pura, o estylo
corrente, os termos propl'ios, as noticias varias, e a Lei·
tura agradavel, como bem o mostra

Approvaçaõ ás lm'des da QUa1'eS11Ul, que com mel/ta··
tora de Nâo 7J1'égou na Igreja das C/Ulgas de Lisboa ()
P. Pr. l\1anoel Rodrigues, impressa na Officinn Silviana
da Academia neal, em 1738.

FI'. I' raDcisco do Rosario, de quem daremos mais
individual nolicin, quando tratarmos dos Religiosos de'
virtude, que estaõ sepultados no Convento da Bnhja.
Agora s6 lhe toca dizer, que Db:'açando na Religiaõ o
estado de Leigo por humilde~ era bastantemente noti
cioso da linglla Latina, c na do Gentio do Brasil, com
o qnal assistia muitos annos pelas suns Missoens.. muy
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versado, e pratico, c a fallava, e entendia cóm pel'fcí
çaõ, e della compôs

Hum Tmtado dos Rüos, costumes, e línguas dos B1Yl
sis em a nossa vulgar, escriLo da sua propria maõ.

Catlzecismo para o Gentio do Brasil na sua propria
lingua. Destas Obras escl'everaõ ja a Biblioteca Lusi
tana, e antes a Hispan. t.om, 2, pago 3LJ6, donde o inti
tula Singularis pietatis Vir. E Jorge Cardoso no seu
Agiologio Lusitano, tom. 3, p. 850, onde diz: Viveo
sempre com multo exemplo, estt'an/ut poúreza, notO?'ia
clul1'idade, e ?'ara abstinencia. Daquelle seu livro só
achamos a memoria no Archivo desta Provincia, por
que o seu original foy ter á maõ dos Olandezes na perda
de Pernambuco.

FI'. Francisco Xavier de Santa Teresa, natural da
Cidade da Bahia, e filho desta Provincia, pela profissaõ,
que nella fez no Convento de Seregippe do Cond·e a
quatro de Julho de 1.703, em idade de 1.8 annos, diz o
termo da sua profissaõ. Deste Author, e suas Obras es
creveo ja com elevada penna, e muita gloria o da Bi
blioteca Lusitana, tom. 2, pag. 302, para onde remeto
temos o curioso Leitor, por naõ repetirmos o que an
da escrito, ou por naõ alfearmos com o tosco, e gros
seiro da nossa, o ornado, e polido da sua; só accres
centamos, porque faltou alli, que sendo escolhido ainda
no estado de Chorista para bum dos Collegiaes no 16
Curso da Provincia, que se abrio 110 anno de 1. 706 ne
Convento de Olinda. antes de o concluir por respeitos
particulares se ausentou dena, e foy ter á Ilha da Ma
deira... com o mais, que se acha no referido Antbor.
Nos poucos annos, que viveo nesta Provincia, e antes
que deixasse a Mãy, que lhe havia dado o segundo, e
mais perfeito ser; tambem deo bastantes mostras do
que fóra aeUa se podia adiantar nas funçoens literarias,
especialmente na da Poesia, em que havia ja produzido
() fuvor mclrico do seu ApoJlineo espirito alguns partos
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de muita substancia, e agradavel leillll'a. Entre clles
tem o merecido lugar os tres llltilllllS mannscritos, de
que faz li ta o Author referido, e diz se guardavaõ no
Archivo de Olinda, supposto que aUi ja os naõ acblmos,
buscando-os com cuidado~ por outra anticipada noticia~

que delles tinhamos, chegando a estes talvez aquella
commua desgraça, que entre os nOS50S tem coutrahido
outros similhantes, e de mais proveito, e credito para a
Religiaõ, de naõ fazermos apreço, e desestimarmos
sempre o que naõ he filho do nosso trabalLJo, e sem
emendarmos o defeito, que notamos nas obras alhêas,
com outras producçoens mell10res da nossa capacidade.
Tomamos o trabalho, e julgamos que com razaõ~ de
dai'mos lugar nesta Estancia entre os mais filhos da
Provincia do Brasil a este seu Irmaõ, porque nella pro
fessou, nella ouvio a Filosofia, e viveo os primeiros an
nos, ella 1l1e deo o ser, e o pôs no estado de poder apro~

veitar~ e crescer fóra della. Mas quando, em contrario
de tudo isto, bnja alguma raznõ, (aiuda que nenbuma
bastará a tirar-lhe esta filiaçaõ) por onde se julgar naõ
póde residir nesta Estancia, sem muita força desistire
mos do empenllo; porque~ ainda que taõ pol)['e de ap
para tos proprios, e_despida de grandes Retratos, nem
por isso a qneremos elll'iqnccer com estatuas alhêas,
nem adoroar com simulacros estranhos. Das mais obras
deste Author faz memoria o da Biblioteca Lusitana onde
se pódem ver.

J.

Pr. Jacome da Purificaçaõ, segnndo deste nome, e a
quem ja se deo lugar na Estancia III desta Digressaõ,
entre os Ministros, e Prelados Mayorcs desta Provincia.
Delle se lembra o Author da Biblioteca Lusitana.. ainda
que lhe dá só o titulo de Custodio, qne he o que Linha,
quando dco á luz



Sennctô de Sallto Antonio, jJJ'éfJruLo no Convento do
mesmo Santo do Reci(fe de Perlla1llbuco, Lisuoa pOl' Mi
guel Deslandes 16%, em Ú.

Estatutos da P1'ovincia de Santo A utonio do BrasiL.
FI'. Jeronymo da ReslIrreiçaõ, natural de Pernam

buco, e filho desta Provincia, professo no Convento de
Santo Antonio do Lugal' de Pojuca CI11 treze de Abril
de 1666 ua idade de 17 annos. Foy Leitor de humCur
so inteiro no Convento de Olinda, Por cinco vezes cm
diITerentes Conventos foy GlIHl'diaõ, e na ulLiUla pass.otl
a Diffinidor. Concluída esta nomeaçaõ, logo na Congl'e
gaçaõ seguinte foy pedido por Commissario de Tercei
ros do Convento da Bahia, occupaçaõ, que exerceu
com creditos de prudente, e virtuoso, por quasi doze
annos até o de 1723, em que a onze de Abril falleeeo
no mesmo Convento com sessenta e quatro anuos de
idade, e opiniaõ de taõ douto, como Religioso, De tudo
podemo~ dar testimunho, da sua exemplal' viua, com
que edificava a todos, dentro... e fóra dos Claustros, e
da sua sciencia, com a doutrina, que ensinou nas Cadei
ras, e praticava nos pulpitos, e confessionarios, e com
estas breves escritas

Approvaçaõ ao Livro, Fl'uctas do Brasil. ibi.
Approvaçaõ ao Lim'o, Sortes de Santo Anronio. ibi.
FI'. Joaõ ele Santa Angela. Tendo POl' paU'ia a VilIa

da Alagôa, chamada do Sul, nasceo para a Religiaõ no
Convento de Santo Antonio da Villa de Jgual'açú a 30
de M.arço de 1725, em idade de 1G annos. COllcluidos
os Estudos no Convento de Olinda, alli mesmo leo a
'fbeologia de Vespera. Poy fecundo collega do Parnazo,
e prompto para todo o geuero de Poezia vulgar, e mu~'

to mais pal'a a Latina, de que temos visto Obras em
todo o sentido perfeitas. Noõ só nas Latinas Filosoficas,
c Theologicas, tambem nas letl'as Sagradas, e exposi
tivas do Evangelho, sabe cliscorrer liberal com agudeza,
novidade, e amllenci'l. TlI'lo mostra, úlem de outras
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muiLas Oh/'as suas, que occulLa por modeslia, o puhli
caõ as seguinLes :

Sermaõ nas Exequias do FideLLissimo Rey D. Joaõ
V. prégado no Convento de Santo Antonio da Povoaçaõ
de Pojuca. Acha-se impresso com os mais 110 livro Ge
midos Seraficos. No mesmo se acbaõ Lamhem impres
sos, e aõ os primeiros

Seis Epigram11lClS Latinos~ e /wl1la Decima, de van'os
conceilos, sobre a morte do mesmo Monarcha, e sous
elogios.

Quatro COl1clusoons, /lU112'as de Logica, Phisica, e
Mellwpltisü:a.. o tres de Theologia, as JJrimeiras de
Jllca!'llatione, as segundas de Bealitudine, oas ultimas..
de Gl'alía Sanctificanle. COllslaõ as de PhilosoHa.. e pl'Í
meiras de 'fheologia de lt.5 pOIHos, resolvidos cm outros
lautos Dysticos; proposta a duvida em praza na rórma
seguiu te: Ulnún natura c1'eata, etprcedicamenUtlt"s sit
lJlllriúus communis per úzexistentiam?

Opposilam p((1'lem ·tueor suú Príncipe nost1'o;
Quam docet expresse plul't'úus ipse Locis.

FOl'aõ cansagradas a Maria Santissima debaixo do
~lIavíssimo Mystcrio de sua [mmacuJadíl, e Puríssima
Coucciçaõ, lodas estas Conclusoens na rÓl'ma srguinLo :

I ngonili Gellilol'is Fiticc
Unige71ili Sempiterni M.alri..

11 ú Ulroque Pl'ocer/enlis Spons(J} ,
Cuy"us

lLLiúata, el bll1nacnlala C017ceplio,
Si mUd sil aCclílllulalrt c017cessio,

1n pl'reselllia1'ltUl eril non semeL Til'llLm'is,
Sed rcque simuL Ttllelal'i~ elc.

Com olltra similhan Le l'orl.lõ dedicadas ao mesmo MY5
lerio da Concciçaõ da Senhora as ConclllsocllS quartas,
{jllt' saTl dI' Cm/ir( Srli/,Clifi ((IW'~ nesta rÓl'llla :
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Om.1tijJolenlís Dei Fz'tíce
lEle'i'n(JJ SClpientice Matri,

Pnewnalis Sempz"ler12i Sponsi,

MA RIIE

Inquam

Suú illibal(JJ Conceplionis slemmale,
QUll! non sensil culparum sligmala ;

Siquidem

Mundo ipsa nondum nala,
Sed solwn concepla Dei nutu,
ln teneúrosa culparum nocle,

lpsam pl'C/Jservanle ittius Gnalo,
bztel' omnes luxil sine nola. elc.

Concluem-se as segundas, que saõ de I ncrl1'nalione j

e precede as terceiras de Beatiludine, a c3da huma sua
Proluzaõ; a primeira contém 478 versos heroicos, com
seu tiLulo, assi l1l ;

Virginis ante lJedes siSlz"l Pr(elusio noslm;

E começa deste modo:

En opus aggredimul', Tticulos Veneraúile Te17lplwn,
l~uminis I ngenili sempel' pulclwlTima Proles. elc.

A segunda consta de 38 DySlicos Leoninos, com
este demais por titulo:

QUCllll modo di/fundo, Pl'aJlus(o nosll'ct secundo
Slernílw' ul donum Vi1'ginis.ante Thl'onum.

E começa

En cllpio l'W'SH111 sladii 7Jl'a;clltdere Clt1'SIlIn,

Slemmale SllÚ solo, quod pielale cofo. elc.
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DepoIs de" consagradas á Pl1l'issima Conceic;aõ da
Senhora estas COllclusoells, foraõ offerecidas a hum R.
Sacerdote, particular amigo, e gl'ande Bemfeilor seu,
com burna Elegia, que consta de 5t6 versos taõ heroi
cos, como correntes, e ornados de todos os Trópos da
erudiçaõ, e arte, a qne dá o titulo de Grala Nuncupa
tio, e principia assim:

En ItumUí canlu celebrem 11lea parva C,'l11Ulma,
Sanguíne prceclaro, necnon vú'wtibus atlum. elc.

Implorando humilde, e a[ectuoso o auxilio da Se
nhora, neste suave, e doce canto Leonino:

Nunc Regina Poli noslros conlemnere noti
Cla11l01'eS miles, nam pielale niles.

A tuli clamorem, parilel'que ímpende {avorem:
Pl'olege, nec cesses~ dum tíbi fundo pl'eces.

I n me jam {ol'tes properant ad betia co/tal'les :
Ne paliar dal1lnum, porrige, Virgo manwn.

Faz para os Leitores, ou pios, ou Criticos~ este dis
creto, e bem entoado Prce{atio :

Quisq~tis es, o Leclor~ script'U1n cum legeris ísllld..
IVe l'eputes tibl'um, nam libel' esse nequil.

Si {uel'is sapiens sapienlibus utere {aclis;
Si ignarns mordax; utere dente lua. Vale.

Foraõ impressas estas Conclusoens a impensas do
seu R. Bemfeitol', em Lisboa na Officina de Miguel
Manescal da Costa no íll1nO de 1.75á em hum só corpo
de folio.

Ao tempo, que acabavamos de assentar nesta Estan
cia, como em seu devido lugar, a recente memoria
deste benemeriLo sujeito, e muito digno pela sna scien
cia de outros mais subidos, nos chegou a infausta noti
cia da sua violenta, c intempestiva morte; motivo,
porque delle falIamos até agora, como de qllem gozava

JAlIOATA~I. VOL, I. ~I\
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ainoa os alentos da vida... e por isso, seguindo o conse~

lua do Espirita Santo, que adverte, se naõ deve louvar
ao homem, em qUilnto vivo ... especialmente no que toca
ao seu virtuoso, e moral proceder, porque o vento in
constante da vaidade, naõ sópre incbado, e desvaneça
intrometlido a affiuencia do espirita; nesta conformaçaõ,
naõ haviamos tocado nas conhecidas virtudes... com que
adornou a graça a sua alma no estado Religioso... e só o
haviamos fcito das naturaes, e acquisitas na escola das
sdencias, o qne agora fal'emos com brevidade; porque
naõ sabemos se em outro lugar o poderemos fazer com
mais diifu1aõ.

Ja quando Noviço, e pl'Íncipiante... dava mostras de
que seria pelo tempo adiante Religioso perfeito, e o con
firmou melhor depois de proflsso; porque aqui agora
com a posse certa do cs.tado descobria na realidade, o
que naque!les exol'dios podia dissimular a razaõ de No
viço, ou a conveniencia do estado, que pertendia. Ao
compasso do tempo se foy ajustando de modo a pratica
das virtndes com o seu composto... qne tanto edificava
com este, como persuadia com aqncllas, adiantando-se
entre todas, na da santa pobreza, que observou sempre
com tal desapego, qne nunca se servia, ncm guardou
para vestir mais qne hum só habito, sem se querer apro
vcitar ela faculdade, que nos pennitte a santa Regl'a de
podermos uzal' de huma tunica mais; e a este respeito
el'aõ todos os ornatos, e preparos da slla cella, que corno
tinha alli taõ ponco que guardar, tambem a naõ queria
occllpada com arca, ou canastl'u, nem menos cuidava
em que houvesse chave nu sua porta, porque, sendo só
diciplinas, cilicios, e huma Cruz os seus mais preciosos
trastes, entcndia Ilaõ acbm' algum taõ ambicioso dos
bens albeyas, que quizesse tirar-lhe estes seus, e tornar
sobre si a carga <.lelles. A esta total indigencia. ajuntava

. aqnclla outra vil'lllde, que por propriedade sympatica,
ou natura I con res po ndencia SCUl pre anda tinida com
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ella, e particularmente em pessoas Religiosas, qne he a
da santa pureza; porque no Religioso, o mayor indicio
de ser IllUitO puro, e casto, he a sua summa indigencia,
e grande pobreza. Com estas unio lambem outras mui
las, naõ lhe faltando em todas sufficiente materia para
os seus ex.ercicios, e mortificaçoens assim activas, como
passivas. Tambem mereceo ao Ceo algumas particula
res, e corporaes, como foi por causa de huma erisipéla,
que lhe sobreveyo na perna esqnerda, assistindo de
moradia no Convento de Pojuca, onde o assaltou a
morte no anno de 1756, aos 2 de Seuernbro, e naõ ha
vei' alli quem acertadamente o soubesse curar, ficar
lhe a perua podl'ida com algumas chagas, de que pade
cia continnamente moleslia grave, com repetiçaõ do
mesmo achaque, mas sempre com alegria natural, que
nos espiritos conformes sabe unir as penas, e males o
perfeito, e virtuoso.

FI'. Joaõ da Apresentaçaõ Campelli. Foy natural do
Reciffe de Pernambuco, e filho desta Provincia, em a
qual professou no Convento de Paraguaçú das partes da
Bahia a vinte e hum de Novembl'o de 1709, com 18
annos de idade. Foy Lente de artes no Convento do
Reciffe, com a sua Tbeologia, havendo lido outl'a antes
no mesmo Convento. Foy Prégador de fama, e grande.
Tbeologo, e por este respeito mereceo elltl'e os sabios,
e doutos distincto lugar, e o teve muito especifico no
grande conceito do lllustrissimo Bispo de Pernambuco
D. Jozé Fialho, elegendo-o para Examinador do Bis
pado, Theologo das suas Juntas, e consultas, e compa
nheiro das suas Missoens, que fazia nas Vizitas da sua Dio
cese ás suas ovelhas, e em outl'as occasioens, nas quaes
prégava igualmente com sua lllustrissima. Com elle, sen
do elevado á Cadeira Metropolitana da Bahia, passou pa
ra esta Cidade, e dahi pUl'U o Reyno, quando lambem pas··
son para Bispo da Guarda, dond€ por fallecimenlo deste
Prelado voltou i Bahia. Nesla denota, que fez ao Rcyno-"
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levou tambem a incumbencia de ir votai' Pro-Ministro ao
Capitulo Geral, celebrado em Valladolid no anno de 17liü.
Voltou á Côrte, e conseguia' do Tribunal do Santo om
eio o ser seu Qualificador. Passou á Bahia, e na Con··
gregaçaõ de 1.7lJ.5, o lIzeraõ Commissario de Terceiros,
que exerceo até 18 de Fevereiro de '175'1, em que com
pletou a carreira dos dias. Foy suj.eito com appli'caçaõ,
c genio dado aos Estudos Theologicos, moraes, exposi
tivos, e da historia, e nestes com bastante pra lica, e
mayor applicaçaõ aos predicativos. Destes deixou copio
sos [ructos em muitos livros, e quaclernos de folio, que
nós vimos em sua maõ, por largos an110S, que fomos com
clle moradores 110S Conventos de Olinda e Reciífe de
Pernambuco, e alguns lhe puzemos em limpo da nossa
letra, mas destes, por sua morte, naõ appareceo algum;
só achamos .

Epitome da Vida. acçoens, e morte do lUustrissimo e
Reverendissimo Bispo de Pernambuco, Arcebispo da Bahia,
e BispCl. da Guarda, D. F1'. Jozé Fialho, manuscripto em
foI. 110 Archivo da Rabia.

T1'actatus p1'olusorius acl SaC1'ilm Sel'iptttram intelligen
dam, et ad Ve1"bl' Dei P1Y1Jcones, et Pra;dicatores erzuJi
endos, in duas partes destn'butus. A primeira pal'te se
ncha completa" a segunda só principiada, manuscrita
em li. ibi.

Respostas sobre o (acto de hum homicida, que em (ra
!Jante adulte1'io, mas de caso pensado, com outras circun
stancias de mais considlJ1'flçaõ, matou a hum Ecclesiaslico; se
inc01'reo, ou naõ, na censura do Cap. Siquis suadente, que
sendo l'esolvido p01' varias Theologos, que 1Iaõ, e absolto pelo
Bispo; (oy a Resoluçaõ do Author, que sim, em hum lar·
go, douto, e bem composto tratado, manuscrito em foI. ibi.

iÍPP1'ovelçaõ 00 livro Letras Symbolicas. ibi.
Carla ao Aut7W1' (lo Discurso prégado na nova celeú1'i

dade do B. Gonsalo Gm'cia, impressa no principio. ibi.
Fr. Joaõ de Deos, natnral da Cidade da Bahia, e

professo no Convenlo da VilJü de Igllarllçú a 18 de Fe G
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vereiro de 1.732, em idade de anllos. Foy Leitor de
'fheologia no Convento do Recifi'e, e Guardiaõ no de
Olinda, Continua a pensaõ do pulpito, que a exercita
com acceitaçaõ de Prégador, e douto. Por fructo deste
trabalho sahio á luz

Se1'1naõ nas Exequias do Fidellissimo Rey D. Joaõ V,
prégado no Com:ento da ViUa de Seregippe do Conde, Im
presso com os mais no livro Gemidos Seraflcos, ibi.

FI' Joaõ do Rosario, nasceo para o mundo na Villa
do Recitl'e de Pernambuco, e para a Religiaõ no Con·
vento de Santo Antonio de Paraguaçú, em que profes
sou a 8 de Março de i7á2, em idade de 16 annos. Hc
ao pl'esente Leitor de 'flJeologia de Prima no Convenlo
de Olinda. Com a profunda, e boa intelligellcia, que
tem da Logica, c suas parles, l1junla a agudeza, e ca
dencia para as Musas, assim na Poesia Latina, como
vulgar, e llaõ menos pal'a a prétlica. De tudo tcm sa
hido á luz

Se1'1naõ pt'égado na Capellinha do Bom Jesus, que cha
maõ das Podas, no Reci/{e de Pc?'!wmbuco. Na Officina de
11cdro Ferreira em 1.755.

Elegia, que ronst'l de quarenta Disticos em 'l:ersos Leoni
nos na morte do Rey Fidellissimo D. Joaõ V, imp7'essa
com as mais Obras Poeticas, e Discursos Evangelicos, o fu
neracs nas Exeqnias da Catedral da Bahia, que fez cele
brar o seu Excellenlissimo Arcebispo. Na Officina Sil
viann. Lisboa 1753, em foI, Esta mesma Elegia se tor
nou a imprimir no livro Gemidos Se1'afiCOS, e começa
assim:

Sz's te, SallltalOl', pauLz'spe1' siste Viatol'
Te nunc invito pLangel'e, flel'e cito.

Epittlphittln Acrosticlwn, que consta de seLte versos,
heroicos, e começa, e acaba cada hum pela ordem das
selle letras do nome Latino Joa·nnes, com ontra ordem
das mesmas letras no meyo de cada verso assim:



.....ncly l1Is exanimis
01'úis Rex ingens
';r.bsqlle pari exemplo
<,mnine 1'ectl'ici
<,ol'ma, et vil'llltis
~ solio ad solium
~ydel'a sllbpeclitans
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<:..,acet SllÚ hac sede reputchl' ....
Olim memo1'llbile n/mui O
~lcides vil'lUte stupend ~

'<.ocus, lapsisque leL'ame <,
'<.wl'ix, pacisque ntW,ilile <,
~,.ectus, pacisqlle quiet ~

~apiens domillabitw' astl'i ~

Inscl'iptio Acrosticlwn, que se compõem de outros
selle \'eI'SOS heroicos, em que começando cada hum pe~

las mesmas sette letras do nome Joannes, todos cons
taõ de cineo dieçoens, que lambem principiaõ pelas le
tras do proprio nome deste modo

.....ngemat .....ntel'úu <:..,oanllis <:..,actitet .....múl·es
Omnis Olyssipo officíosis abl'utus 01'bis
~stipulellll' ~qllis ~ssistat ~11len'ca ~maJ21el'

!<.ecnon '<.aiadum '<.lllllln '<.onnulla '<.egal'e
!<.olit <,oúiscwn '<.unc '<.oti(ical'e '<.ecesre
t;:jxiti1l11l es t t;:juge tr:,ffitgiant ~picedia t;:jpocion
~uccedat ~llbiit ~upremllS ~ydera Cr.alvus

Nove E7Jigmmmas sobre algumas virtudes moraes, e
outras circunstancias notadas na morte do mesmo Rey.

Seis Sonetos ao mesmo assumpto.
IIwnr:, Oitava, ou Epitafio, á memoria do mesmo de·

rUDeto Monarcha. Todas estas Obras sahil'aõ impres
sas no apoutado livro Gemidos Seraficos,

FI'. Jozé da Conceiçaõ Gãma, nasceo na Cidade da
Bahia, e professou no Convento de 19uaraçú, em Per
namlmco a 8 de Settembro de 1.737, em idade de 1.7
annos. Depois de concluidos os Estudos no Convento
de Olinda, ahi mesmo Ico Theologia de Vespera, e de
pois a Cadeira de Artes, e lJaõ conlimlOU a Theologia
pela renuncia que fez. Tem suave entrada, e boa accei·
taçaõ no choro de Apúlio, tambem o pulpito o recebe
com agrado, e por isso ainda na continua tarefa dos
Estudos Filosoficos, e Theologieos, naõ se negou aos
concionatorios, e Exposilivos. Destes sahio á luz
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Ser1Jlaõ nas Bxequias do Rey Fidelissimo D. Joaõ
V~ prégado no Convento de Iguaraçü em Pernambuco,
impresso com os mais no livro Gemidos Semficos. ibi.

FI'. Jozé dos Santos Cosme e Damiaõ... natural da
Cidade da BalJia, e professo no Convento de Jguaraçú
cm Pernambuco aos 8 de Settembl'o de 1710, e-m ida
de de!6 annos. Concluidos os Estudos no Convento da
Babia, ahi foy passante, e Mestre das Reparaçoens do
Curso seguinte, dictando a Rhetorica por séis mezes
antes aos Collegiaes nomeados para elle, e neste mes
mo leo a Theologia de Vespera, e foy depois I,ente de
Arles, e a Theologia de Prima a foy ler com os mesmos
Discipulos ao Convento de Olinda, aonde acabada, foy
Guardiaõ~ e indo votai' a Capitulo ficou por Diillnidor.
He Qualificador do Santo Omcio, Logico agudo, e argui
tivo, Theologo profundo, e conceituoso Prégndor, como
cxpressaõ os seguintes

Tm'nario Concionalorio tl'es Sermoens do Scrafico
Patriarcha, prégados em tres successivos annos no Con
vento da Balda. Lisboa na Officina de Francisco da Sil
va,1745, em 4.

Sermaõ na P7'ofissaã de huma sobrinha elo AUl/zor,
no Convento do Desterro da Cidade da Babia. Lisboa
na mesma Officina, e anno. 4.

Sermaõ do B. Gonçalo Garcia, na Cathedral da Ba
hia, primeira festa dos homens pardos ao Santo. Lis
boa~ na Officilla de Miguel Rodrigues 1747. f;.

Se1'lnaõ para a P7'ofissaõ de huma Religiosa no Con
vento ela Lapa na BaMa. Lisboa~ na Oficina de Pedro
Ferreira, 1748~ em lI.

Sennaõ das Soledades da Senhora, no Convento do
Desterro da BaMa. Lisboa na Olicioa de Francisco da
Silva 1748, em 4,

Sennaõ do Serafico Padre S. Francisco no Desterro
{tet Balti(t, Lisboa~ na Olficilla de Pedro Ferreira, 1752,
cm 4.
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Sermaõ dos Passos, na Igreja do Desle1'1'o da Rahia.
Lisboa na Olicina de Francisco da Sil va 1. 75!.J, em 4.

Sermaõ do Apostolo Sant-Ago Mayor, prégado na
sua Igreja Parochial da Freguesia de Iguapé, Recoll
cavo da Bahia. Na Officina de Francisco da Silva 1. 755,
em 4.

Sel'maõ nas Exequias do Rey Fidelis simo D. J oaõ
V, no Convento da Bahia, impresso com os mais no
livro Gemidos Seraficos, e ja antes se havia dado á luz
na Relaçaõ Panegyrica das Ex.equias do mesmo Monar
cha pelo Excellentissimo Arcebispo da Bahia.

1"1'. Jozé do Egypto. Foy natural ela- Cidade de Co
imbra, e na da Ballia professou o Instituto Serafico no
seu Convento a 29 de Junho de 1. 702, em idade de 18
annos, Concluidos os Estudos, foy Leitor de Theologia
de Vespera no Convento do Reciífe, e depois Guardiaõ no
da Paraiba, buma vez, e outl'a no de Olinda. Poeta jovi
al, e Prégaelor [estivo; mas, ou no pulpito, ou na Poesia,
sempre com graça, chiste, e agudeza, Assim como sabia
cantar taã bem em o celeste CllOro das Musas, ainda o
fazia melhol' no dos Serafins da terra, attrahindo, se
llaõ como Orféo das [abulas, como Cantor Angelica com
o suave Alto, e harmonioso da sua voz aos ouvintes to
dos. Quando contnva 64 annos, falleceo no Convento
do ReciITe a 26 de Abril ele 1748. Na Academia dos Es
quecidos da RaMa, instituida pelo seu Yice-Rey Vasco
Fernandes Cezar no Palacio elos Governadores daquelle
Estado, sendo o Presidente della, recitou, álém de ou
trns Poesias a varias assumplos, com nplauso, e accei
tnçaõ, huma

Oraçaõ Acudemica, que com outras mais Obras sllas
foy pedida para verem a luz publica, da qual até o pre
sente a tem privado o mesmo esquccimento, de que
uqllclla Aula, para divisa das mais, lomou o nome.
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L.

Pr. Lourenço da Resnrreiçaõ. Foy natllral da CiJade
da Bahia, e professo no Convcnto de Paraguaçú, a 'lá.
de Abril de 1685. PaI' achaque, de qne veyo a [aUecer
no Convento da Bahia em Sexta feira da Semana Sant;~

.3 de Abril de 1.705, nai) conlinuou as Cadeiras para as
quaes sabio habilitado dos Estudos. Por ordem do Pro
vincial FI', Cosme do Espirito Santo compôs

Ceremonúll da Provincia de Sant{) An/onio do Bra
sil. Lisboa na Officina de ?lIanoel ... e Jozé Lopes fer
reira, 1708, em !t.

fI'. Luiz da Purificaçaõ. Nasceo na Cidade de Lisboa,
~ prof€ssolt no Convento de Paraguacú na Bahia aos 11
de fevereiro de 1.685. Foy Leitor de hUlll Curso inteiro
no Convento de Olinda, c ahi tambem Guanliaõ anilo c
meyo. Teve para o pulpito graça natural.. com as mais
partes de bom Prégador. Dos seus Serrnoens hu m só
quaderno se naõ achou por slla morte, qlte foy a iO de
Outubro de i7lJ!tna Bahia; porque como estes eraõ só
os bens, de qlle em vida podia clispõr, antevendo, sem
duvida, que sempre viriaG a paraI' em mãos alhêas, o
quiz elle fazer pelas Sllas; porque ao menos lhe ficas
sem os aproveitados neste agt'adecimcoto ... como divida
á sua posteridade. Da sua escrita só via a luz

Approvacaõ ao livro, FntClctS do Brasil. ibi.
Oraçaõ Academica, recitada na Aula dos Esquecidos

da Bahia, que com as mais daqllelle Atheneo litcl'ario
passaraõ delle para o tllllllllo do esquecimento.

1'I.

FI'. Manoel da Madre de Deos, natural da Cidade da
Bahia, e professo no Convento da Villa de Igll<lraçú em
Pernambuco a 5 de Mayo de 17M, em idade de 21 an
nos incompletos, Por mo)cstia, que patlecco 1I0S primei-

lAIJOATAM. VUL. I. 47
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1'OS annos ue Religioso, naõ continuon os Estudos mayo
res, tendo mostrado pelos Classicos capacidade para
lodos. De tudo 1Ie baslanle prova o seguinte:

Swmna U'iun(al da nova, egr'ande celebridade do Glo·
,'ioso, e invicto M.al'ly1' o Beato Garcia, pelos homens
Pardos de Pernambuco. Esta Obra sahio impressa com
o supposto nome de SOlerio da Silva Ribeito. Lisboa,
na Officina de Pedro Ferreira, 1.753. Ú.

Commento aos Emblemas, ou Empl'ezas de Alciato;
'Ornado de lodo o genero de erudiçaõ P6etica, lfislorica,
e ainda Sagrada, sobre os assumplos das mesmas em~

prezas, manuscrito em foI.
h'. Manoel de Santa l\Iaria Ilaparica, desta lIlla aOI1

ue nasceo fronteira ao Occidenle da Cidade da Balda,
c professo no Convenlo de Paragnaçú em clous de Julho
de 1720, em idade de 1.6 annos. Depois de concluidos
os Estudos, ficou continuando o minislerio da prédica,
que cxercila ajustado ás regras da arte, e Lcys do Evan
gelho. He destro clllliv1dol' das flores do Parnaso, e
dos fructos do scu trabalho se podiaõ ter colhido alguns
volumes, se nssim como se cspalbaõ por particulares
mãos, se ajllnl~ssem em hum corpo. Deslas viraõ só a
luz publica

Epigramma Lcuino â .mo1'te do Fidelíssimo Rey D.
.Toaõ V. Sahio impresso na Relaçaõ Pauegyrica das
Exequias·(Ia Bahia. ib.

Ccwçaõ (nnebre ao mesmo asswnplo. ibi.
Tl'es Sonetos, Sobre as vozes trbtes dos sinos, hllm;

outro no fllncbre eSlrondo da arlilheria, c o lcrcciro ti
sentida morte Del- Bey. ibi.

P.'

1'1'. Pacifico de Jesus . .Ta nesta Digl'essaõ se lhe ueo
lugar em duas Estancias, na dos Ministros Provinciacs,
c lln dos Leitores tle TIl'2.ologia, c agora enlra flCS(:J .
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pOl'quc além do quc ensinon l\as Aulas com cl'cdito de
flauto, e cdificou no lugar, como bom Prelado, lam
bcm persuadia no pu\pilo com espirilo Evallgelico, e
escreveo

A7JJJl'ovacaõ ao Livro Feim Myslica. I mprcs:;a ibi.
FI'. Paotaleaõ Baptista. Tambem ja teve o seu mere

cido lugar.. e o uiliulO na Eslancia dos Prelados desta
Custodia, depois da sua indcpclldencia. Foy tuã zeloso
do bem espiritual das almas, como do allgmento <:lesta
Provincia. POI' este trabalhou, e padeceo, o qnc em seu
lugar fica dito: para aqlle\las deixou composlo

Uamalhele espl1'ilual de todo o genero de beUas.. e
sanclissimas flores I colhidas no amenissimo Jardim de
Italia, tanto para os devotos, e peregrinos, que a ellct
forem, e quizerern gOZa1' do seu celestial cheiro, quanto'
7J(tm os que em suas palrias dezejarem saber as devoço·
ens gmndissímas, que no espiritual, e temporal neUa se
cotltem. Lisboa na Oficina Crasbekiana, '1.655, em !J.
Da Obru, e seu aulbor, se lembra o da Biblioteca Lu.
sitana cm seu lug'ar.

R.

FI'. Rafael de S. Boaventura. No Relatorio III uci'
xamos feita a breve memoria da sua morte pelos here
ges Olandezes, aqui lhe damos o lugar, que tumbern se
lhe deve, em quanlo vivo. Foy nalural da Villa de Olin
da, e filho uesla Custodia, em que professou 110 Con
vcnlo da Bahia a nove de Março de 1602, nos 16 annos
de idade, e no mesmo Couvento foy Guardiaã. Era
Prégador, e dos celebrados do seu tcmpo; e foy o pri
meiro, que deixou em escrito algumas noticias dos fei
tos de virlude, e nóla das primeiros Heligiosos desta
-euSlodia, que até o tcmpo em que elle f~lleceo havia]
flol'ecido; como testifica o P. FI'. Thomaz da Prescl1
.t:lçaÕ, que as que achou daqucllcs primitivos lemp.os~



iz~ [l~ uevia no cuidado 00 Prégador Fr. Rafael ue S.
Boaventnra. Da sua letrn foy escrito o Cartorio desta
Custodia até 0 tempo do P. Fr. Manoel de Santa Maria
seu Prelado mayor, por ordem do qual foi feilo, mos
trando em os seus exordios bastante erudiçaõ. Da pro
pria letra feito, e assignado por cllc~ como seu Authol',
e rubricado com o nome do Custodio FI'. Joaõ Bau
lista, Fr. Cosme de S. Damiaõ, Padre da Custodia, FI'.
Daniel de S. Francisco, Leitor de Theologia~ e outro&
mais está o seguinte

Memorial, em que se 1'epresentaõ as decentes cansas,
que tcm a Ctlstodia de Santo Antonio do Bmsit, pam a
justa pe1'tençaõ dr, sua independencia da Provincia de
Portu.qal. Este papel, que foy feHo~ e está assiguado
{)Dr elLe em o primeiro de Setlembro de 16lt8, naõ só
prova a capacidade de seu Author. mas o grande con
ceito, que della faziaõ os PP. da Custodia. Com 72
:UIDOS de idadc, deixando tambem fama de Religioso, c
observante, completou os da vida no de 1658, como no
Helatorío se diz.

FI'. Raphael da Purificaçaõ. Foy natural de Matosi
llhos~ Bispado <lo PorLo, e professo nesta Provincia no
lien Convento de Pal'agnaçú a 17 de Julho de 1708,
cm idade completa de 17 anDOS. Completo o Curso, em
qHe ouvio Filosofia, e Theologia no Conven-!o da Bahia,
roy passan~e, e Mestre de Hepal'açoens no primeiro,
que houve no ua Pura'rba, 110 qual teo Rbetorica por seis
mezes aos Collegiaes, antes que se abrisse aquelle Cur
so, e nellc I'oy Leitor' de Theol·ogia de· Vespel'a. Foy
:Lente ue Artes 110 Convento de Olinda~ e a Theologia
a foy leI' ao do Recirre com os mesmos discípulos, que
neste Curso foraõ '2lJ, dos qnaes 8 sahiraõ Passantes.
Naõ occupou Prelatura alguma, e só a de Commissario
Provincial cm Pernnrnbuco POI' nnno e meyo, e Visita
clflr das Aldêns do Sel'taõ, e lHo de S. Francisco, com o
motivo de yer se com a mndança daqnclles ál'es mclbo-



rava de uch'Hlncs, e se recolhco com o desengnno ue a
naõ achar prUU os qne padecia, e trazer h.um demais,
porque de huma quéda perigosa, qne deo por aquelles
asperos caminhos, e nuõ havendo quem o soubesse bt'm
curar, ficou com um braço deslocado, de que lhe resul
tava moles ti a continua. Antes que fizesse aos Sertoens
esta sahidn, lwvia ido votai' Pro -Minislro ao Capitulo
Geral de Milnã celebrado a ú de JunlJO de 1729 no
Convento de Santo Angelo, e nesta occasinõ correo
grande parte da ltaJiu. e passou a Londres a curar-se
da sna grave molestia do peito, mas com pouco allivio,
e nenhulll remedio nella, e assim vcyo a fallecer no
COIH'ento da Bahiu cm a noite de Qninta para SHta'
feira Mayor trcs de Abril de 1.7M, quando hia comple-
tar 53 ",nnos de itlade, e 37 dc IHd.>ito. -

Foy Sujeito universal em toda li materia scientifica,
entendimento claro, e de tnõ facil comprehensaõ, e
feliz retentiva, que o quc huma vez cllcommendava á
memoria, ou guardava nella, ficava depositado, como
cm archivo perduravel para lIzar delle a qunlqner tem
po, e occasiaõ conveniente. Por mais exC]nisilos, e fóra
do uzo, que fossem, repelia qualquer cscolio de nomes,
on de hUllla, ou de outra sorte, quer do principio para
o fim, ou deste para o principio com a mesma facili
dade.. ou desembaraço, com que os lia. Da mesma
sorte Capitulas inteiros da Sagrada Escritura, authol'i·
dades extE.nsas dos Santos Padres, muitas paginas de
todos os Poetas, e ainda de varias historiadores, apolí
tando em os mais delles os lugares, e numeros margi
llaes, donde os tinha lido. Dictava de memoria, e sem
postilla, as liçoens de Theologia, e naõ era muito fizesse
iSlo, quem aprendeo sem Mestres as mais das sciencias.
Entendia da Mathematica, e Aritbmetica o que bastava
para quem llaõ era seu professor, e nellas el'a consul
tado. Da Geographia tinha tanta intelligencia, que fazia
sem compasso as slIas al'rulDaçoens. Lia com desemba-



raço os caractcres GI'CgOS; a lingua FnlnCt'Za, IJlgleza,
c lLaliana, Tiil, e eotelldia com pcrfeiçaõ, e bastante
mente da Hebraica. Foy mimoso Apostolo das ~lusas em
ambas as Poesias, Latina e vulgar, bom Theologo, e
melhor Filosofo. Com todas estas parles scienlificas, na
Expositiva, e dos pll\piIOS, fuy singnlarismo, ornando
esta Arte das artes Jlaõ só com as partes da nhetoric:j
nece~saria, melhor com os dotes dil natureza libcral,
presença agradavel, voz clara, loquella desembaraçada,
acçoens natuf'les, c graves, compostas sem élrliíicio;
discursos novos com propriedade, e appropriados sem.
violencia, pelo que se fazia buscado com aJlcia,-ouvido

"'com applauso, celebrado sem lizonja, e louvado sem
desvanecimento. Da sua grande literatura, e applicaçaõ
a todas as letras deixou por frueto

Figmenti Cabalislici enodati(), Ryl!1111icce qU{/Jslionis
1'esolltlio á quodam Cabalista de Ins7Jl'uch confict{/J
cabalam suam comulente cil'ca orllt11l desideratissimum
ArcMducis, U1yssipone ex Oficina Fcrreiriana 1. 728. á.

Leu'as Symbolicas, e Sibyl/inrts, Obra ele toda a e}'u
dif.aõ Sagradct, e profaneI. Lisboa, por Prancisco da
Silva, 17á7. foI.

Ol/iciwn Srencli BonavenlUl'{/J. Lisboa sem nome do
Impressor, em 16.

Obras manuscritas.

Domus Sapientüe, ou Exposiçaõ do Psalm(): funda
menta cju3 in montihus Sauctis, discursado o s'Cl1 sen
tido em místico, moral, e predicativo, sobre pa,rLicu

. ]at'cs excel1encias da Mãy de Ocos, e Caza Soberana da
Divina Sabedoria, Obra de muito conceito, e erlldiçao,
mas incompleta, no Archivo do Convento da Bahia.

Lingua bilinguOJ, dividido em tt'es tratados, dos
qua'cs he o assumpto: Excellencias da Língua Porttt
guez{f., da nawmLidade, similltrtnça, e (JfJuivocaf{{õ com
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a Latina, dondc por fim asscnta hnm lal'go Vocabula
rio pelas letrns do A. B. C. de todos os nomes de huma,
e outra Iingua, que se escrevem com as mesmas letras
na fórma seguinte.

A...
, ,

Aba, Ahas. v. g. Aba da to-
ga, e vcstidura, abas do
galera, ou chapco, tar.
Aha Cem va rias significa
ções. Abas tem lambem
outras Illuilas.

Abbrcyjo, abbrevias, aobre
via, abbrevies, abbrevÍ
em, abbreviantcs, abbrc
viando &c, sc diz em !lu
ma, e outra Iingua.

s.

Baba. v. g. hUlllor pitlii
toso. Baba Lat. voz de
menino balbucientc, ou
homem t610.

Baptizo, baplizas, bapti
za, ba ptizem, ba ptizes,
baptizarem, baptiza
res, haptiznndo, bapti
zantes, ele., se diz em
ambas as Iinguas, el de
aliis ionullleris usque
ad lilerarn Z.

FI'. Serafim de Santo Antonio, natlll'al do Reciffe de
l>erna mburo, professou no COllveuto de Paragllaçtí aos
seis de Abril de 1728 em idade de 18 annos. Foy Lei
tOl' de T!leologia no Convento da Bahia, e passando
para o de Olinda, leo neBe hnm Curso inteiro. Entre
as fadigas das Cadei.ras naõ recusou as pensoens do pul
pito, que ficou depois exerceildo, de que tem visto a
luz.

Sennaõ do T1'ift1l{o dp Nome de Jesus, no Convento
de Olinda. Impresso eUl Lisboa, 1751. á.

Se1'maõ das ExequÍfls do Rey D. Joaõ V, no mesmo
Convento, impresso com os mais no livro, Gemidos
8e1"(1 ficos.
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v.
FI'. Vicente do S,lIvatlor. Na Eslancia dos Cuslodius

teve Ja o lugar, que lhe tocava pelo cargo, agora lhe
damos o que nesta lhe pertence pelas letras, e na
segunda parte desta Chronica entrará tambcm pelas
virtudes. Foy Doutor pela Universidade de Coimbra,
sendo seculal', e feito Religioso leo hum Curso de Ar
tes. Deixou escrita

C/wonz'ca da Custodia do Brasil. Desta fa7. mcmoria
o Allthor do Agiologio Lusitano tom. L, p. 469, lir. g.,
no Commento;, e tom. 3, p. 312, lil. d., no Com., ainda
que no mesmo tom. a p. 522, .diz. FI'. Vicente do Sal·
vador, Capuchinho, SaneI. Marian. tom. 9, p. 381, c
tom. 1.'0, p. 143, e iá6, cm que transcreve muitas
passagens desta Cllronica, a qual levando-a comsigo scu
Author para a Provincia no anno de 1618, assim a eHn,
como a esta Custodia só nos ficou a noticia, qne desta
Obra nos daõ os estranhos.

FI'. Raymundo de Santa Teresa, lrmaõ Chorista,
natur.al das Minas do Rio das Contas, professo nesta
Provincia no Convento de Santo Antonio de Iguaraçú ao
primeiro de Mayo de'1752 em idade de 16 annos. Sem
ter continuado os Estudos mayores.. compôs.

Tratado Apologetico em defensa da Primazia do Se
mflco Doutor S. Boaventura, sobre a Saudaçaõ Ange
lica ao toque dos sinos, que dizem, Ave Marias. 1nCt

nuscrilO.
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DIGnESSAII VI.
Enl a qual, como appelltliz. ou addilalllenlo. se assclIlaõ alí;umas cousa,;.

que por naõ chegarelll as nolieias~fJetlidas a lempo, se tlcixoraõ de col
local' elll as Eslancias, a que.pcrteuciaõ.

.De uma CapeUa do Serafico Palriarclta, /to dislrielo dos 1Ii.e05.

269. Ao passar da Capitania dos Ilbeos para a Villa
do Cayrú, nos passou tambem intromeLLer alli a noticia
de huma Capella do Serafico Patriarcba, que houve nos
seus principios no districto daquella Villa~ e antes que
ella fosse decOl'ada com este titulo. E porque naõ te
mos naquella Capitania Convento, a que pudessemos
aggregar a dita Capclla, quando delle tratassernos, e
naõ deixarmos de fazcr della memoria, aguarelamos para
aqui. Foraõ Fundadores desta em urna fazeuda de En
genbo, de que eraõ Senhores, Domingos da Fonseca
Saraiva, c sua mulher Antonia de Padua de Gois,. esta
natural de Lisboa, e de quem em outra parte daremos
mais larga noticia, e clIe da Villa de 'francozo, que ha
via passado á CapitanIa dos Ilheos nos priucipios da
sua fundaçaõ, e a mulber em cOlll!)anbia de seu Pay,
Gaspar de Araujo, natural de Vianna~ e a May Catbari
na de Gois, natural de Lisboa, que tambem haviaã pas
sado á mesma Capitania pelos annos de il563~ e alli ca
zaraõ a filha Antonia de Padua com o ja nomeado Do
mingos da Fonseca Saraiva. Estes no seu Engenho, e
1azenda,levantaraõ, por particular devoçaõ, buma Ca
pellinha a S. Francisco, e no seu altal' tiohaõ tambem
collocada a Ima~emdo Glol'ioso Portllguez Santo Ânto
nio~ e a amba~ feslejavaõ uOlluulwcntc cm os seus par
ticulares dias. Assim::ic conservou por algulls allllOS «

lAno.\1'Anl. VOL. I.
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t1cvoçaõ, e a Capella em quanto na fazenda, e Engenho
assistiraõ os Senhores. Mas, sendo-lhes forçado deixa
rem o lugar, e retirarem-se com os mais moradores para
a Ilha do Cayrú, fugindo aos estragos, e insultos dos
Tapuyas Aymorés, estes arrazaraõ tudo, e com a ruina
do Engenho, a teve tambem a Capella. Desta só ficou
a memoria do Lugar, que ainda hoje conserva o nome
de S. Francisco, junto ás margens do chamado Rio
Fundo, vindo dos Ilheos para o Camamú, em lerras,
que ao presente pel'tencem ao Collegio dos UR. PP.
·JcsuÍlas da Cidade da Bahia,

Da Villa de Sereyippe do Conde.

270. Anles de entrarmos na Provincia, e Capitanía
lia Bahia, e tendo concluido com a dos Ilheos, sua con
finante, de que t;:oalamos na sua Eslancia, démos lugar
ü VilIa do Cayrú, por ser esta do seu districlo, e ha ver
nel!a Convento de Religiosos Menores, e esta mesma
razaõ eslava pedindo, que na Estancia da Babia, e fim
detla devíamos collocar a Villa 'do Seregippe do Conde,
por sel' do seu districlo, e lel'cm nclla os nossos tam
J)em Convento; e o mesmo deviamos fazer na Estancia
oe Pernambuco, metendo neJla as cinco Villas do seu
<iistricto, pelos Conventos, que em todas ha; mas por
que, pelos motivos apontados, o naõ foy passivei fazer
alli, e em sens lugares, o cxecutamos agora, como all
ditamento nestas parLi'culares Eslancias.

271. Doze legoas da Cidade da Bahia ao Nordeste
do seu Recoucavo, e Enseada, ao cntr'ar na Barra, qne
chamaõ <lo Scregippc, sobre um alto, qne fôrma a terra
ti. parle direila, e ao Sul, está situada a Villa de S. Fran
dsco, que assim a intilularaõ, qllauc!o se levantou, em
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obsequio do Serafico P:J.tr'iarcha, que ja l1ella tiuha Con
vento desde o anno de 1629, quando no de 1.698 a 1.ü
àe Fevereit'o, foy levantada em Villa, pelo Dezembar
ganor Estevaõ Ferraz de Campos, á ordem do Rey D.
Pedro II, e sendo Governador da Baoia D. Joaõ de
Lencaslro. Foraõ possuidores das terras, e districtos da
Villa desde o princil)io da Povóaçaõ, que foy pouco de
pois, logo que o teve tambem a Bahia, por Thomé de
Souza, os Condes de Linbares. Por faHecimcnto do ul
timo sem herdeiros, passou a sua mulher, Condessa do
mesmo titulo, a qual por morte deixou em legado as
terras, e Engenho, que nellas haviaõ erigido, aos Pa
dt'es do CoHegio de Santo Antaõ de Lisboa, para cm
quanto durassem as obras do dito Collegio I e ainda ao
presente conserva aqncl\a fazenda o titulo do seu pro
prietario, c lIe conhecida, e nomeada pelo Engenho do--
Conde. Ao pé deste, que demora sobre as margens do
Rio da p\lrte do Norte, entra nelle, em distancia de le-
goa e meya da Villa, e Barra, o Riacho, chamado pelo
Gentio; Seregippe, do qual, e do titulo do Senhorio,
se ficou denominando, assim a terra, como a ViHa, de
Sere.qippe do Conde. As ag~as, que formaõ o Rio, e a
sua Barra, que terá na entrada llum tiro de canhaõ de
largo, e navegaõ por elle acima pouco mais de legoa
e meya as embarcaçoens commuas do Reeoucava, he
hum braço de mar, que entra por ella, até a Povoaçaõ,
e hoje Villa de Sang> Amaro, situada no fim dclle, em .-./
distancia de duas legoas da dita Barra. A' Povoaçuõ
de Seregippe do Conde chamaraõ sempre desde a sua
fundaçaõ, o Sitio; levantaraõ depois os nossos neHa
Couvento, e a este ficaraõ intitulando, S. F1'ancisco do
Sitio: e em reverencia do Santo Palrial'cha, foy erecta
em ViHa com o mesmo titulo de S. Francisco, e assim
he nomeada nos papeis publicas, Villa de S. Francisco
da Bal'm de Sel'e.qippe do Conde. Pouco depois da sua
crecçaõ, inlclllarai) o Juiz, e Omciacs da sua C<lmera
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lansferir, ou mudar o titulo da Villtl, nomeando-a 11O!'}

papeis jllridicos, que formavnõ, ViUa de S. Gonsalo,
p.m ohsequio do Santo, Orngo da sua M?triz, qne sendo
Igrej;t particular, erecta pelos moradores, havia passa
do a Parochia, com Cura~ ou Vigario encol1lmendado~

no anno de 1678, e no de 1.695, a Igreja collada, da
qual tomou posse o seu Parocho Luiz de Souza Marqnes,
que era o mesmo, que do principio servia encommen
fiado. A' sobredita mutaçaõ de VíIla de S. Francisco
para S. Gonsalo, acudio o Syndico do Convento, Fran
cisco da Fonseca Vi lias-Boas, e interpondQ aggravo
para a Relaçaõ da Bahin, foy provido~ e alcançou nella
sentença ele vinte e qnatro de Mayo do mec;mo anno de
1.698, em (Iue os sens Camaristas o intenlavaõ trans
mnlar, para que se consel'Vasse com o titulo de Villa
de S. Fmnásco~ conforme lhe fora posto na sna insti
1l1içaõ. Ue Lugar de algnns cem vizinhos com as duas
referidas IgrC'jas, Matriz de S. Gonçalo, e Convento de
S. Francisco, de que,a seu tempo se fará memoria.

D((.~ )'illas do Penedo, AlagOa. Serenhanhem, RecifTe, e 19uaraçlí. 110

districto da Capitall~a de Pernambuco.

272. O Rio de S. Francisco assim chamado, porque
sem duvida em o dia do Serafico Patriarcha [oy entrado
a primeira vez pelos nossos POrluguezes, e do qual Santo
tomoll Lambem o nome a Villn, de que agora imos a
tratai', he hum dos tres mayores, que regaõ, e repar
tem as terras do Brasil, o do Pará para o Norte, o da
Prata para o Sul. [(lzendo o grande circulo, ou circum
ferencin, que ja ~ca notada~ na descripçaõ de ambos, e
este ue S. Francisco, cortando-o pelo meyo-, e qnasi
sempre do pôr ao IHISCel' do Sol, ou do l\Ieyo dia para
o Nasr,CIl!l'.
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273. Muitas.. e grandes notabilidades, 011 famosos
encarecimentos.. por lhes naõ dar o nome de fabulas
Geo lilicas, escreveraõ os primeiros. qlle passearaõ estes
Paizes, e terras do l3rasil, humas exaggeradas pelo Gen
lia, sempíe no seu modo, e no que tocava a esta sua
Patria admirativo, outras accresceotauas pelos Relato
res, como he fraze nos que escrevem cOllsas novas,
para as fazer mais recoDlmendaveis, encarccê-Ias. He
sem duvida, que para este Rio ser bllm (los muy cele
brados, Ilaõ só do Brasil, IDas de outras partes do mUIl
do, naõ lhe eraõ necessarias ficçoens pocticas; porque
nas snas proprias, e natUl'aes particularidades tem bas
tantc materia para ser notado. E deixando de repetir o
que elles contaõ da sua espantosa Cachoeyra, que com
o estrondo da sua quéda atrôa paI' mais de huma legoa
os seus vizinhos montes, c campos; amedl'enta as fél'as..
espanta as aves, salpícn, on bonifa com ns suas agoas
por hl1ma grande distancia os seus contornos, e prohibe
aos homens a sua vizinhnoçn, e indagaçaõ; deixando o
que disseraõ do medonho sumidouro, por onde, qual
outro AlplJeo .. entl'ando todas as suas correntes, depois
de andarem doze legoas por baixo da terrn, resuscitaõ.
ou renascem outra vez todas; o que aillrmaraõ
da sua origem na famosa lagôa, que se fórma das ver
tentes.. que COITem das Serranias do ClJilli, da qual
escrevel'aõ, nasciaõ tambem os dons Gigantes das ago
as, o Pará, e o da Prala; o que fabularaõ das chama
das Amazonas, que tambem queriaõ fossem Lwbitadoras
<llgumas das slIas margens: como o intentaraõ persna
dir de outras nas do Graõ-Pará; o que fill<llmente que
I'iaõ persuadir, para osteuLaçaõ das grandes riqnezas..
qne reconcentravaõ nas entranhas das Sllas terras, e
corriaõ pelas madres das suas Ribeiras, e era dizerem..
que as Naçoens de Tapuyas, que por este Rio de S.
Francisco habitavaõ, se compnnfJaõ com laminas de
puro atiro. Deixnndo tlHlo isto, como relnçoens menos
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certas, e pouco averiguadns entaõ, o que agora himos a
dizer, he o qne o tempo, e a experiencia dos qne, ou
por terra, ou pcr elle acima tem andado, consta pOl'

verdade, e ill[onnaçaõ, especiulmente de alguns Reli
giosos desta Provincia, qne na diligencia das esm61as
dos seus Sertoe'ns.. e Minas, o viraõ, e pizaraõ quasi
todo.

27á. Por huma Barra de duas legoas em altura de
iO gráos e hum quarto.. entra no mar. intrometendo-se
por cinco.. e abrindo caminho pelas salgadas do Oceano
as suas doces, e arrebatadas correntes.. que em tanta
distancia affirlllaõ os navegantes as chegaõ a gostar,
especialmente em as suas annuaes inundaçaens. Dá en
trada por esta bocca a embarcaçoens commúas de cara
vélas, e barcos, e se navega até á Slla primeira CaclJo
eyra, aomle chamaõ POflo do Jacaré, e houve nos an
nos passados armnzem para a fabl'ica do Salitre, que
depois se desvaneceo. Desta pl'Ímeira Cachoeyra até á
segunda,' que chamaõ de Paulo Affonso, corre o Rio por
distancia de algumas tl'Ínta legoas ; e no meyo desta, O'

celebrado sumidouro. Deo motivo a este engano a pou
ca indagaçaõ dos qne primeiro o descobriraõ; porque
vendo oHio nns suas encoentes fazer na entrada deste
Lugar hum como remanso, ou lago, c esconder-se lo
go pOl' entre as serranias, qne lhe ficaõ adiante, c naõ
apparecerem l1S suas agoas, senaõ dalli a doze legoas,
entenderaõ corda todo por debaixo da terra. Mas he
certo, como se vê agol'a pelos que se chegaõ mais ao
perto das suas margens, cOl're todo por bum estreito,
ou canal, que enU'e as serranias de huma, e outra par
te ~e fÓl'ma. Re sem duvida, affirmaõ os que melhol'
discorrem, naõ SOl' possivel camin harem todas as agoas
cio Rio por este estreito canal, e que be provavel, que
por debaixo daquellas serranias, ou pederneiras, bá
cavernas.. sumidouros, e -vcl'édas mais extensas, pOl'
onde Elçaõ a Slta carreira muitas dcllas. A tenn, qnc
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corre P01' cima destas serranias, he toda raza, a que
chamaõ Taboleiros, e pai' elles fazem o seu caminho,
os que sobem para os Sert6ens, e Minas, ou descem
por élle abaixo.

275. O que mais se deve notar, e todos admiraõ, e
vio o P. DiIDnidor FI'. Francisco da Conceiçaõ Triguei
ros, descendo das Minas pai' este caminho, be, que fa
zendo o Rio o seu curso por entre as pederneiras da
parle de cima, como 100 braças com pouca differença,
antes de chegai' ao supposto sumidouro das Sel'l'anias
debaixo, faz a terra ncste meyo huma baixa, como
valle, ou campina, com a mesma lal'gura pp.la circunfe
renda de cada huma das partes, e pelo meyo desta, por
outro canal tamhem estreito, que terá de duas até qua
tro braças, e aIDrmaõ alguns, que se uaã fora o temol',
ou tremor, que causa aos que a elle querem chegar, e o
mesmo dizem do outro canal, que corre entre as Serra
nias do supposto sumidouro, se poderiaõ tomar os váos
destes dous canaes com hum bom salto. E fÓI'a disto,
que sem duvida caus'a espanto, e admiraçaõ, a faz aiuda
mais notavel, aos que chegaõ ao alto, que desce para
este do valle, he verem as agoas do Rio ao sahir das
Serranias de cima, encaminhadas todas ao principio,
logo que cahern dos altos, por este canal da varge, se
naõ vem mais, até que chegaõ ao principio das Serranias
debaixo, aonde apparecem outra vez, quando se vaõ
a encanar pelo estreito, que chamaõ Sumidouro, sem
se poder averiguar o como se escondem, e, correm por
este canal da varge tanta multidaõ de agoas, sem as
podcr distinguir os qne ao descer para a varge, 'e pri
mciro alto, estaõ vendo entrar da parle de cima, e sa
hir pcla debaixo, ver-se o canal, e naõ apparecer o
Rio, e só quando vay, cheyo, entaõ cobl'e todo este
yune.

27ü, Da segunda Cachoeyra grande de Paulo Alfon
so, algullJUs clez, Oll do,ze legoas adiante, está a terceira,
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tambem grande, cbamada da Boa-Vista; c por toda
esta dtstancia, por mais de quarenta legoas, desde a
primeira do Jacaré até esta, se naõ pode navegar o Rio
com embarcaçaõ alguma, por correr sempre pOl' entre
serras, pedras, e despenhadeiros. Da Boa-Vista para
cima, por mais de sessenta legoas, até á ultim<;l Cacbo
eyra grande, que chaUl:lõ do Sobrado, ainda se achaõ
outras de menos nota, por entre as quaes, com bastante
perigo, e Pilotos destros, ja se navega o Rio nas .com
mÍLas embarcaçoens de canoas. Desta ultima C'aclJoeyru
até a Barra do Rio das Velhas, que das Minas Geraes
se vem metter, pela parte do Norte, lleste de S. Fran
cisco, ja se navega com toda a sorte de embarcaçoens,
por mais de duzentas legoas, por ser todo limpo, e naõ
haver nelle mais Cachoeyras, e Serranias, que o emba
racem: Da mesma sorte be navegavel, e limpo por mais
de cem legoas até ás suas margens, conrespondeules
ás terras da ViUa do Pitangui, que fica em distancia do
Rio pafa a parte do mesmó Norte 'liagem de seis dias.
He o PiLangui outro Rio, que entra tambem como o das
Velhas neste de S. Francisco, e ainda com mais agoas
do que este, e chamaõ á sua Barra o Pará. Desta á Pe
dl'a furada, vaõ mais de cincoenta legoas. lle esta Pe
dra ftt1'ada, bum grande, e largo Penedú, 011 Penedia,
que toma o Rio de urna a outra margem, formando
huma como abobada, por entre a qual passa todo o
Rio, e as suas agoas. Daqui corre ainda do mesmo mo
do o Rio por mais de vinte legoas até o que chamaõ
Brejaes, ainda boje impenetraveis ; porque álem da sua
muita extensaõ, assim em longitude, como em largura,
saõ huns, corno pantanos, ou alagadiços, que se Il3Õ pó
dem romper, e vadear, e destes he que nasce, e esta be
a fonte, e origem do famoso, e graude Rio de S. Fran
cisco, que para ultima circunstancia de ser em tudo no
tavcl, quando se vê sahir destes seus Brejaes, ou berço,
ja he grandc, caudaloso, e navegavcl. Estas saõ as imtl-
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ginallas verLcntcs das Serranias do Chilli, das quaes
qneriaõ os primitivos andantes destes Paizes fozer nas
cedouro a este Rio, ficando ellas taõ distantes desta sua
nascença, que os de S. Paulo, Minas Geraes, e Pitan
gui, qne querem passar para as novas da Natividade, e
Tocantts, o fazem por caminho de mais de (res mezes
de viagem, pelas cabeceiras deste nascimento do Ria,
e sens bréjacs, correndo cntre estes, e a nova estrada,
muitas~ e vastas SelTanias, nas raldas das ql1aes sc for
maõ «({ueltes profundos, e intricados bréjos para esta
parte das cabeceiras do Rio, e do mesmo caminho para
as do Reyno do Perú, que saõ as que conrcspondem á
nasccnça deste Rio~ ainda sc lhe melte em l1leyo outro
meyo mundo de terra. Nem este Rio de S. Francisco,
na rÓl'lna em que os novos Mappas assentnõ estas por
çoens de terra do Brasil, e" lndias Occidentaes, podia
trazer o sen nascimento das agoas, e lagos das Serra·
nias do CIJilli; porque cntre as terras dcste Reyno, que
l1ca na Costa da outra parte da Amcrica, e lndias de
Custclla, e a parte da Costa do nosso Brasil, que lhe
conresponde, fica a dilatada Provincia do Pnragllny,pol'
meyo da qual atravessa o Rio da Prata; o qual da sua
Barra, que fica na costa do Brasil, Léste a Oéste com
a Costa do ReYllo do Cbilli, deixando estr, vay cortando
para o Nane, por meyo de todo o Paraguay, nos
confins do qual, e ja em conrespondencia do Reyoo do
Perú, tem a sua origem; e assim era necessario, que
para o Rio de S. Francisco llnsccr das agoas das Serra
olas do Chilli, deL'\asse de correr do Pocllte, ou virem
dulli as suns, c na5cessern ao Sul, e atravessassem toela
a Provincia do Paraguay, e o mesmo Rio da Prata, para
poderem por este caminho tra1er as sllas agoas a llag
celHe das referidas Serranias do Reyno do ClJilli.

'277. Nem ta mpouco deixou de ser engano affinnnr. que
os outros dons Rios do Pará, e Prata, nasciaõ, como o de
S. Frallcisco, destas mesmas agoas das subrcc!ili:ls ~er-
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l'anías do Rcyno 00 Chilli. O de S. Francisco, e o da
l>rata, naõ, como fica mostrado; e o do Pará muHo me
nos: porque este, tendo a sua Barra debaixo da Linha,
vay cortando a terra ao Oéste, e buscando para nasceI'
o centro da terra, que conresponde, ainda que em dis
taneia gl'ande, ás do Reyno do Perü, c para chegar a
este, tr<1zendo a nascença daquellas SerranÍas do Chilli,
devia vir tocando do Sul para o Norte, atravessar talll
bem qnasi todo o Paraguay, c Hio da PraIa, para bus
car o centl'o da terra conresp()IHlcnte ás do Pel'ú, como
fica dito; aonde se vem hoje as suas vertentes pelos
qne as penelraõ, e o mostrnü ílS tilboas dos novos Map
pas.

278. Conforme as assignadas distancias de legoas,
(Iue deixamos medido, vem a ter o Rio de S. Francisco,
-com esta, ou aquella dHfercnça, algumas qninhentns
Icgoas ue cnrso, sempre a terra, como o experimeutaõ
os qne por clle ncima navegaõ, do Nascente para o
Meyo dia, ou Poentc, com alguma pouca inclinaçaô
para o Norte; porque estes, que por elle acima s6
bem, levaõ o Sol, quasi sempre, o peito esquerdo ao
Poenle.

279. Saõ muitas, e varias as correntes, e Rios, que
neste de S. Francisco enlraõ, e quasi todos da parte do
Norte, c Pernambuco; da parte da Bahia, e Sul, saõ
muy poucos, e de nome só o qne chamaõ das Velhas, o
qual vindo da mesma parte elo Sul, atravessa as Minas
Geraes, candalozo, e naveg:lvel, e neslas entra no de S.
Francisco, fazendo a soa Barra com o mEsmo nome do
Rio das Velhas. Da parte do Norte, e Pernambuco,
álêm dos muiLos de menos nota, cntraõ nelle, o que
chamaõ Pracalú, das M.i uas novas do proprio nomc, e
o do Paja!zú, tambem abnndante de agoas, que entra
neste de S. Francisco, junto á Cachoeyra da Boa-Vista;
o Rio, que chamaõ Corrcnte jUllto ao Salltuario da
Lara; e lamhem enlra nellc o chamado nio GI'allC!c do
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Sul de Pernilmhuco, o q~lal na Barra, que faz ao entrar
neste de S. Francisco, tem hoje a nova Villa~ com o
titulo do mesmo SaDto Patriarcha, 11lll11a das mayores,
e de mais concurso de Povo, e c01ll111ercio, que se achaõ
pelos Sertoens daquella Ribeira.

280. Naõ deixaremos de ajuntar aqui o que por
touos se vê na Bal'l'a deste Rio Grande, entre as suas
agoas, e as do Rio de S. Francisco~ onde entra; e heque
estas~ naõ deixando com loda a sua força de retroceder..
ou arrastarem-se ao impelo das outras, que as vaõ
levando até o meyo <lo seu pégo~ e aqui~ como pele
jando ambas~ fazem, por grande distancia da Barra para
baixo, hum corno cordaõ, ou vêa mais alta, aonde se
estaõ vendo pelos que chegaõ ás margens de ambos,
aquella fria contenda, e naval peleja, empolando-se
humas com outras~ até que a continuaçaõ, e tralo as faz
amigaveis, e correm depois de bem batidas~ ou cansa
das, e ja de mistura, depois daquelle comprido cordaõ,
para baixo, seUl dilferença. Nem deixa tambem de ser
digno de nota, qne sendo as agoas deste Rio Grande
pretas, e escuras na slla mãy, de tal sorte, que pelo
cordaõ, que formaõ hurnas com outras no meyo do seu
encontro, se cstaõ divisando as deste Rio com o seu
naturalllegrurne, e escUl'O distinguirem-se das do Rio
de S. Francisco~ que mostraõ huma corno côr loura,
claras, limpas~ e salutireras~ e lanto, que os Moradores,
e Colonios da pane da Villa~ e Barra do Rio Grande,
della para baixo~ e por todo aqueUe espaço~ que de
ambas se fórma o cordaõ pelo meyo, vaõ em canoas
tomar para beber da outra parte as do Rio de S. Fran-·
cisco, o qual, depois de applacarlos aquelles primeiros
impetuosos encontros do seu graude competidol'~ com o
crystallino; e puro das suas transfórma as daquelle na
slla mesma qualidade, c r.ÔI'; e esle beneficio pa rtici paõ
naõ só as agoas deste Rio Grande, mas as de todos os
que no de S. Francisco enlraõ, por milito grossas, e tlll'-
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hadas que cheguem a comD1ullicLlr r,om as snas, Esta
mesma contenda de agoas, divisão, e ditft::rença por
larga carreira, se admira na Barra do Rio das Velhas
das Minas Geraes, quando entra neste de S. Francisco.

28 L. Saõ ilInu meraveis as II !Jas, que na distancia
deste seu prolongado curso vaõ formando as suas agoas.
Huns lbe contaõ trezentas, e oulros mais; hUlllUS ma
yores, outras de menos corpo, e em algumas deltas LJa
fazendas de gados, e eslaõ situadas algumas Missoells,
e Doutrinas do Gen.tio manso, que dos bravos, ja neste
tempo, eslá todo oHio desoccupado, e só se achaõ
alguns pelos centros dos Sertoens. Duas legoas da sua
Bana para dentro, se acha logo a primeira Ilha, cha
mada do BI'cjo Grande, de tres legoas de comprido, e
neHa a fabrica de tres Engenbos ; e encadeada com esta
entra a outra, que ta-mbem chamaõ Ilha Gl'ande, e tem
IIclla fazenda os RR. PP. de S. Benlo, com outras tres
legoas de compl'ido, e duas em distancia da Villa do
Penedo; c ambas estas Ilhas callem do mero do Rio
para suas margens da parte de Pel'nrunbuco. Desta
mesma parte, em distancia de Lres legoas da Bana, ou
(lo mar, está o Lugar, que chnmaõ Piarabuçú, no qual
se acha hnma Capella do Seratico Patriarcha, fundada
!la mais de noventa annos por André da Rocha Dantas
da Família dos Lins, que vieraõ em Lempos passados a
PernamDuco, das parles de PorLug'11. lIe esle Iligai'
has~antell1ente freqnentado dos que pela Costa do mar
fazem jornadas de Pernambuco~ e Bahia, por ser aqui
aonde o Rio por enLre as duas Ilhas dá p:lssagem com
menos perigo cm canoas, e jangadas.

282. A mayor notabilidade das agoas deste Rio, he a
i1as suas enchentes fÓI'<\ elo tempo COl1Jmum das inver
nadas; porqne nestas mostra que se naõ satisfaz com
as que lhe commulIica o Ceo, e parLicipa dos mais
Rios, que nelle enLraõ, pois, por mnilas que sejllõ as
de rÓl'll, Selllpl'e se deixa ficar recluso lIílS ~nas mar-
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gens, menos nas que saõ rn7.as, e esprayadas. As suas
enchentes saõ pelo "Veraõ, 11l11llas commuas, que sem
pre excedem as que clle tem pelos Invernos, lllas naõ
sahe com estas de todo fóra da mày como dizem os
naturaes. A'lem destas commuas elo Veraõ, tem nlgll
mas de tempos a tempos, notavelmente ext=:essivas, e
damnozns, a que chamaõ Diluvio Grande. Este o lança
fóra das suas balizas nas parles mais nlUls, e ons bai
ÀtlS, e razns o Llz esprayar qUlltro, e cinco legoas, e em
outras mais, alagando campos, valles, e 1IlJas, e ás
vezes com talHo impeto, violencia, e pressa, que, naõ
dando lllgal' a se retirarem os gados, e animaes. que ha
pelas fazendns dns Ilhas, tudo se affóga, e perece, e
nilõ só os animaes de criaçaõ, mas até os bravios, como
Onças, Tigres, Veados, e até as mesmas Cobras, e tudo
o que lJabita, e vive pelas suas JllJas, e Ribeiras, ou se
acollJe a ellas pelo Veraõ, tudo a"aba. E daqui nascem
as granues doenças, 011 cantngios das sezoens mali
guns, a que challlnõ Cai'neiradas; que tanto se aecende
mais eSle mal, qllanto he mayor a iuundaçaõ do Rio,
pelas podridoens dos ailiOlaes, e sa vaudijas mortas, de
que se originaõ os ares corruptos, que causaõ estes
achaques, que sempre sobrevem Das vazanles do Rio,
c dos lagos inucionados.

283. Os primitivos habitadores das suas margens
prezurniaõ, c muitos ainda depois' delles, que estas
illundaçoens do Rio eraõ proprias suas, que por vil' de
lllllY longe, e de clima diITerenLe das suas nascenças,
trazia delle estas agoas fóra do tempo, que as há no
Brasil, e nestas partes por onde corre o Rio para a
Costa do mar. Mas O certo he, como o vem todos os
que vaõ, e habitaõ (IS- Minas Geraes, que este diluvio
de agoas entra no de S. Francisco, e lbe sobrevem pelo
Bio das Velhas, que atravessa as mesmas Minas, vindo
das partes das Indias de Castella, e Proviucia do Pa
rilguay. Occorrem estas enchentes pelo Veraõ no mez
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de Sellembro, e seguintes, e muitas vezes tem variado,
e chegaõ abaÍ'\o pelo Inverno, e entaõ se ajuntaõ com
as que .descem pelo Rio das Vel has ás do mesmo Hio
de S. Francisco, qne vem daUi p'lra cima das suas ver
tentes, e "para baixo se lhe tljllntaõ as dos mais l\ios,
que nel\e cntraõ, e saõ por estas occurcncias mais dam
llozas as suas inllndaçoens.

284. Para evitar nestas os grandes datnnos-, que cau
savaõ, pelas suas Ribeiras abaixo, aos lJue colhem sem
a nece~saria prevençaõ, costumaõ o's seus habitadorcs
virem em canoas, conforme as distancias de cada hum,
dando avizo, que a1li vem o diluvio grande. Começa
este aviso, ou cOl'l'eyo, desde o centro das Minas Ge
raes pelo Rio das Velhas dos ultimos habitadores Por
tuguezes. No anno de 1.739 se achava nas ditas M.inas
ás csmólas do ConvenLQ. da Cidade da Balda, o Irmaõ
Prégador FI'. Francisco da Concciçaõ Trigueiros, de
quem ja acima fallamos, quando chegaraõ alli pelo Rio
das Velhas abaixo, e deste pelo de S. Francisco, nas
Ribeiras do qual assistia este Religioso, a toda a pressa
os avizos do diluvio grande daquelle anno. Recolheo·se
clle á casa aonde 3ssistia, com outras pcssoas mais,
para passarem a noite, com o cuidado, de que no dia
seguinte se haviaõ tl'anSpol'tal' daquelle para out[O sitio
mais alto, e distante da margem do Rio, aonde naõ
ehegavaõ nestes diluvios as suas agoas, como o costu
maõ fazer todos os qne habitaõ por aquellas Hibeiras
mais razas; mas quando de man\lilã se foraõ levantar
da"s camas, se acharaõ_ja com mais de dous palmos de
agoa, denlro da casn, cresccndo de lal sorte-, que a
poncas horas do dia dentro da mesma casa andava a
agoa pelo meyo das paredeS,. ...selldo-lhes necessarias
crnbarcaçoens para passarem dalli a oulras habilaçoells,
e eslancias. Foy isto pelos fins de Janeiro daquelle
.mno-, e na ultima Oytava da Paschoa, dia ultimo de
Março, chegal'aõ as agoas deste diluvio á Villa do Pc-
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neão.. gastando nesta CarL'eil'a desde as Minas Cernes
até esta Villa mais de dous mlzes, sinal da muita dis
tancia de caminho, e multidaõ de legoas.. que tl'aziaõ
de jornada.. e quanto he dilatado, e compl'ido o curso
rlcste Rio.

285. Nas suas mal'gens foy descoberta a memoravel
gruta, ou Capella aberta pela natureza, que agOl'a se
chama o Santuario da Lapa, de ql1e naõ damos aqui
mais lal'ga noticia, pelo ter ja feito com ·particular illdi
viduaçaõ o Autor da America Portogueza. Mas Ilaõ
deixaremos em silencio a de Olltl'O.. se naõ taõ notavel,
sempre digno de alguma advertencia, e de poucos até o
presente visto.

286. Assistindo pelos annos passados de 17á.2, em a
Missaõ de S. Pedro, que tem os RR. PP. Italianos na
Ribeil'a deste Rio da parle <la Bahia, antes de chegar á ,
sua primeira Cachoeyra, e principio das fazendas do
Morgado de Alexandre Gomes, o seu Prefeito, e Mis
sionaria, o P. FI'. Francisco Maria.. Religioso de virtu
de, e exemplo, foy convidado muito em segredo, e com
espanto de algnns lndios da Slla Missaõ.. para ver hum
Frade, que diziaõ eJles apparecia junto a bum Penedo,
011 pequeno monte, que da dita Missaõ a cinco para
seis legoas ficava distante.. encarecendo el1es isto,
como cousa de muita adrniraçaõ. Com effeito se resol
veo o P. a ver o que tanto lhe encareciaã. Tomou por
guias aos mesmos, e depois de andar, como cousa de
cioco legoas, por huns dilatados campos, a qlle os natu
raes charnaõ catingas, povoadas de poucas, e rasteiras
arvores, chegada a noite, fizeraõ rancho, e ao ontl'O dia
de manhaã continuaraã a vingem. A pouca distancia
deraõ em hum terreno, que teria de circuito hUlll quarto
de legoa, limpo de arvoredo, e todo descampado. No
meyo deste avistaraõ logo o referido montesinho, ou
penedo, e ao pé delle lhe mostraraõ os Iodios o Frade..
de que Ibe haviaõ dado noticia, e elle por talo julgou
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tambem. Passaraõ adiante, e nolanuo o Religioso ja
com mais advertencia aqllelIe vulto, sempre lhe pare
cia ser Frade, e quanto mais perto, mais se Ibe avul
tava ser assim. Mas ao chegar em distancin, em que ja
os olhos, e a vista, podiaõ fazer melhor o seu omcio,
sem adverti!' o como, de que modo, ou por donde, lhe
desappnreceo o vulto, e se naõ vio mais, nem sinal onde
estivesse. Chegaraõ ao monte, e viraõ qne ern todo de
pedra, Oll rochêdo, naõ Illuy alto, nem espaçoso, e pOl'
aqlle!la parte inferior viraõ tinha porta capaz de dar
passagem a hurna pessoa, e por ella se puzeraõ da parte
de dentl'o. Era o seu vaõ, huma como capeIlinlw, ou
cella commua de qualquer Heligioso, aberta, e lavl'ada
pela uatllreza na mesma pellha~ e a hum lado della, hum
leito,. ou cama, com travesseiro da mesma pedro, e tudo
obrado pela propria, e admiravel mestra~ que tem para
estas, e outras notaveis producçoens~ nunca bem imi
tadas pe~os melhores, e mais destros Artifices.

287. Admi,'ado do que via o Patlre~ ainda o ficou
mais, quando 111 mesma pedro, e paredes, que forma
vaõ OCOl'PO da capellinlla,. 011 gruta, divisou varias le
tras do Â.,B,C, formadas na propria pedra, que era de
COl' branca, eas letras de ontra mais escura, naõ total·
mente pretas, mas tal, que mostrava com distillçaõ a
dilferença da outra. Naõ estavaõ estes caracteres em
butidos, ou gravados com algum instrumento da arte,
milS naturalmeute unidos com a mesma pedra~ e só se
conhecia a c1ilferença pelas cores. Naõ estavaõ postos
por oruclll ou em modo que se podesse formal' dellcs
alguma dicçaõ, ou palavra, mas ~ulsaLUellte espalhadas
pelas paredes. Tendo tudo isto assim notado, sahil'aõ
da gl'l1la, e posto o Padl'e ao pé do monte, onde lhe pa
recia haver divisado aqueUe vulto, por se tirar da c1u
,'ida~ que se lhe offerecia, de qne fosse sombra de algum
arvoredo, que sobre a penha pudesse demorar; porque
·outra cOllsa naõ havia no baixo, capaz ele a poder fingir,
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nada via... nem di visou. Subio com os Iudios acima, e lam
bem naõ acharaõ lá ponta, ou cabeço mais aHo.. qne pu'
desse por sombra levantar aquelle vulto; mas viraõ novo
moti vo [lara notar, e foy no meyo daquella penha, ou pe
dra huma como cisterna, ou poço fundo, naõ de mnita
largura} ou circlmfereucia, cheyo de agoa, clara,) fresca ..
e saborosa, de que heberaõ, e gostarnõ, e assim ja mais
cheyos de espanto, do que haviaõ tido de adrniraçaõ} des
ceraõ do monte, e se puzeraõ u caminho, fazendo o Pa
dre na volta, novas, e repetidas reflexoens para o lugar..
onde havlaõ observado o sobredito vulLo, mas ·de ne
nhum modo, e por mais diligencIas, qne npplicaraõ.. o
pudcraõ tornar a ver, nem cansa que se parecesse com
eIle; e assim chegou á sua' Missaõ este Religioso com
novos impulsos de repetir .em outra occasiaõ aquella
experiellcia; mas sobrevindo-lhe lllolestia de saude, lhe
foy preciso deixar a Missaõ, e recolher-se á Bahia, e
assistindo de passagem alguns dias em o nosso Convento
d::t Villa de S. Francisco do Penedo.. comrnunicou com
o P. Guardiaõ delle este caso; que suposto o naõ dilli
ola por prodigio, ou cousa miraculosa, sempre o julgava
digno de nota: e da Ulesma sorte, sem antro parlicn
lar motivo, ou circllnstnllcia de mais o transcrevemos
aqui.

288. Foyo pl'Ímeil'o descohridor Po1'tuguez, confor
me a noticia, que alcançamos, e qne pela sua Barra en
trou, Duarte CoelllO Pereira, primeiro Senhor, e Do
natario de Pernambuco, o qual depois de fundada a
Povoaçaõ de Olinda, e feitas pazes cotP o Gentio, ven
cidos os mais, com os Francezes seus confederados, sa
bindo com algumas Náos, foy correndo as costas do sen
districto, lançando dos seus pOi'tos a alguns dos mes
mos FrallCe1.eS, que por elles achava ao cOffimercio até
este Rio de S. Fraócisco, que navegou por elle acima
algumas legoas. Depois tornou a eutr"I' por este Rio
Duarte Coelho de Albllqllcrqllc seu filho c segundo
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Donalario, com seu fl'UlaÕ Jorge de Albuquerque no
anno de '1560, e por alli deraõ priudpio á conquisla tio
Genlio levanlado, * reslaurando algumas pequenas
Povoaçoells, que ja havia por ellc, e lcvanlando outras
de novo; c por esles tempos leve principio a do Penedo..
assim chamada, por hum baslantemenle a!to, para a
parte de cima da Povoaçaõ em terreno mais levantado,
e cahe cobre a margem do nio, inaccessivel, e ameaça
dor de precipícios. Na-õ consta dos assentos da sua Ca
mera o anno, em que foy levantada em Villa ; e o que
lú se nllõ llcha, encontramos nós cm.as Memorias Dia·
rias, onde diz o se.u Aúl!lor, *li- e proprio Donatario
de Pel'l1ambuco. Duarle de Albuquerque Coelho, estan
tio de assislencia em Pol'lO Calvo, na volla, que, em
companhia do Conde de Han!lólo, havia feilo da Alagou
para esta Povoaçaõ pelo mcz de Março do anuo de
1{)3G. Qae en doze de A blil desle prop1'io anno {ue le
vanlada en Vitta, con ei litulo del Buen Sucesso, la
Poblacion de Pnerlo Calvo, Assi lo hizo lambien con
las Poblaciones de la Laguna del SU?'. '!J del Rio de San
Francisco, ttamando Jlitta de la Madalena a la pri
meim, JJ de San F1'ancisco a la se[jlllutet, dmulolas ler
minos, '!J i~t7'lsdtcwnes, conforme a los poderes, '!J J7J'Z'vi
legios, qtte lenia del Rey pam !lazer las que le pareciesse.
Adiligencia de erigir, e levantar csta do, Penedo, só se
,cha Della alguma memoria que fora a isso o Doutor
Gregorio Gomes Madeira, Ouvidor de Pernambuco. No
mez de MlIrço do seguinte anno de 1.637 foy occupada
pclos Holalldczrs, com hllma boa Fortaleza sobre
ltfJuella nwsma Rocha, ou Pencdo, que lhe ueo o nome,
~i CJual f'oy restaurada pelos nossos a dezeuove de Se
teillbro dc 16[15.

289, Tem 19rcja Matriz, consagrada á Senhora do
I1os11rio ; outra do mesmo li~ulo, erecta, e administrada

• Hi,lor. Tril~ic. i\Jaril., IUIII. 2., rui •
•• •\lemol. Diar. pago 2:2ií verso
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pela Irmandade dos Pretos, c a mil'acuiosa capelliuÍlJ
de N. Senhora da Corrente. Foy fundada a expensas
dos moradores da prdya daquella Yilla, sendo os prin
cipaes agentes da obra dons devoLos da mesma Senhora,
que alli assisliaõ com sm\s commissocns de fazendas,
Jozé de Oliveira Reys, e Luiz Barbostl da M,)la. que
aindtlngora vivem, este no estado de Religioso Leigo
desta Provincia, FI'. Luiz da Padu:l; e o outro na mes
ma Villa, no de casado. No anno de 1.720 vieraõ á
Baoia por provimento do negocio que tratavaõ, a tempo
que naquella Cidade se havia introduzido.. e ainda Sfr

conLinua, a piedosa, c lonvavel devoçaõ de rezarem a
COOI'uS os moradorcs, e visinl!os de cadn bllllla das ruas,
ao entrar da noiLe, o Terço da Senhora diante das suas
sagl'adas-Imagcns qne collocaõ em Oratorios, e nichos,.
de mais, ou· menos fabrica, conforme a possibilidade
dos que as habitaõ, c se acuaõ alguns de custo, c bem
ornados, colebraudo ueBes festa com Sermaõ de tarde,
nos dias da Senhora, e d.o titulo, quc cada 1.1LIm cscolhe
para esta flllJçaõ.

290. Levados cstes <.laus devotos do mesmo zelo, e·
alfecLo á Mãy de Dcos, detcl'minaraõ logo introduzir na·
Villa do Penedo este san to exercicio.. e reza do -Terço,
e na Bahia mandaraõ fazcr a Imagem da Senhora, e (}
Jampiaõ para arder diante do seu nicho.. e algnns prepa
ros mais, que para o em~ito eraõ precisos, e se naõ po
diaã haver naqueile Jugal'. C\legilruõ á Villa, e a quere
rem pôr cm execuçaõ o scu voto, c desejo, de varias pa
receres, que houve entre ambos sobre o lugar em que
se devia constituir o oratorio; porque a rua, em que
elIes moravaõ, e o queriaõ coIlocar, que era a da prnyn.
e baixa da Villa, naõ parecia convenientc per desabri
gada, e exposta aos ventos.. e tempcstades, que vem pela
parte do Rio, e sua margem ao Sul, viertlõ a resolver,
que em lugar de OI'atot'Ío se levantasse á Senhora huma
capcllinhtl; e assim o execularaõ em hreve tempo,. n
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ArcaI, 011 Cambra, quc cone clllre as casas da rUll, e
nlesma margem do Rio, e logo no principio, ao descer
da rua, que sahe da Villa~ e pane de cimn .. concorrendo
os seus mornc1ores com lJuma esmola de mais de ccrn
mil reis, e os devotos instituidores com o mais, e o sen
trabalho, e cuidado, sendo estes com os seus escravos
os proprios omciaes, e trabnllwdores, que dos rochedos
visinhos arrancavaõ as pedras, e as conduziaõ á praYll,
c dalli para o lugar da obra os mais visinhos, naõ sc es
cuzando deste humilde exercicio muitas pessoas parlicu
larcs, e aiuda mulheres, e meninos, que em as noites de
luar as hiaõ conduzir ás costas em obscquio da Senhora,
que como Mãy, e sempre piedosa, lhes soube pagar a
todos o seu traballlo, zelo, e devoçaõ. Foy collocada a
sua Imagem com o titulo da Corrente, pela que toma
vaõ os da sua Irmandade, que ao mesmo se levan tou,
litlllo~ que de corrente do braço, com que se prendiaõ,
e mostravaõ cscravos da Sen!lOra.. se foy passando com
mais propriedade pnJ'a a da corrente do Rio, que lhe fica
ao pé~ e sem duvidn, com devido obsequio se fez esta
mudança, pois a mesma Senhora.. parece que assim o
quiz; porque costumando o _Rio nas suas mayores en
chentes lavar o a áquella pr:Jya, com grande detri
mento dos moradores de!la, porque lhes tomava a mayor
parte das casas, naõ ficand.o de fóra o lugar, ontle se
fundou asna CapeJla ; depois que alli se erigia, naõ che·
garaõ mais até o presente as agoas do Rio, ainda nas
mayores inundações, como o faziaõ muitas vezes anles,
ficando sem duvida prezas, Oll delidas humas com 011

tras corren Lcs, fica ndo assim equi vocado, para seglll'il,
c perpetua memoria do beneficio feito por eslil piedosa
Mãy dos peccadores aos seus devotos, a Corrente do
titulo da Senhora, com o de Senhora da Coneute do
Rio. lIa na sua VilJa Convento dos nossos, de que cm
seu lugar se fará lembrança.
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291. Como trinta leg01s caminhando desLIl ViIla do
Penedo, e Rio de S. Francisco parll as parles de Per
nambuco, tem seu assento a Villa da Alago::!, por ficar
ás margens de huma formada pelos ngoas do Oceano,
qne entrando em altura de dez gráos, por Barra, que
terá de \nrgura hUIlI bom tiro de canhaõ, á maneira de
nio, e fazendo, logo depois de recolhidns, para dentro
hUlll largo bojo, a que charnaõ a Caixa, humas COITem
para o Nol'le ao longo da Costa, e a poncas legoas for
maõ a A\agoa assim chamada do Norte; as que correm
para o Sul, depois de cinco legoas, dilas que se nave
gavaõ de embarcaçoens commuas, e as tres só de Ca
llôas, por entre mangaes, e brrjos, no fim' des~as

começa a Alagoa, de <]ue fallamos, e chamaõ do Sul.. e
aqui a esprayar por hurna, e outra parte, fazendo hum
como bojo de outras cinco legoas de comprido, e hum
quarto de largo ao principio, e no ultimo rebojo.colll
mais de hurna de largo. A sua Ribeira, para a parte do
Norte, he toda montuosá, e aspera, e pouco habitada;
mas o Sacco, 0\1 Rebojo, que começa ao Norte, corre
pelo Meyo dia, e acaba ao Sul, por Costa, e cil'cunfe
reneia de mais de duas legoas, está situada toda a mar
gem como pela terra a dentro de varias Engenhos, e de
muitos sitias, e varias habitaçoens, sendo a ultima, que
demora ao principio da mesma Lagõa ao Sul, a sua Po
voação e VilIa, com mais da quinhentos visinhos. Tem
Jgl'eja Matriz dedicada á Senhora do Rosario; Hospicio
dos RR. PP. do Carmo Observante, a que deraõ fun
damentos os annos passados, em a Capellinha da Se
nhora do O'.. e hum Convento ue Religiosos Menores.,
de que em seu lugar se fará mençaõ.

292. Naõ se acha ao certo o anno, em que se deo
principio á Povoaçaõ; sendo qne no de 1591 ainda pa·
rece naõ ha via alguma em fórma: porque neste mesmo
.mno, consta de huma escritura publica, fora feita a data
de cinco !rgous de terra ao longo da Costa .. e sete pa ra
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o Serlaõ, a sabcr, declara alai escriltll'a, da hoca ela
Alagoa, a que chamaõ Manguaba, tres legoas de Cosla
l)al'a a banda do Sul, e da mesma boca da Alago:! para o
Norte duas legoas. Fez-se esta data a Diogo de Mello
de Castro, á iuslancia, e petiçaõ sua, pOl' Pedro Ho
mem de C(lstro, sobrinho, e Procurador <10 Donatario
de Pernambuco, Jorge de Albuquerque Coelho~ em
cinco de Agosto de 1591. Declara elle na sua pctiçaõ,
pedia aquella terra para nella fundar huma Villa, que
na mesma supplica alIit'll1a lJavin ser com o titulo dD
Magdalena, como hoje o he, e por este tempo ho sem du
vida havia ja Povoaçaõ na Alagoa ; mas o titulo de VilIa
llaõ consta da sua Camera qualldo o lograsse, se o naõ
acharamos assignado, como fica referido, pelas Memorias
Diarias do seu proprio Donatario, cm doze de AlH'il de
1.636. Nas guerras do Holnndez * servia de algum re
fugio aos miseraveis povos de Pernambuco~ e aos seus
Cabos, e Generaes~ em quanto se passavaõ para as par
tes da Bahia, e tambem aos Rcligiosos Menores, fuu
dando nella o Veneravel Custodio PI'. Cosme de S. Da
miaõ hum Hospicio~ e Oratorio~ tanto para accommo
daçaõ dos mesmos Religiosos oppl'essos, e perseguidos
d,ls parles de" ernambu.co pelos Inimigos, como para
assistencia, c consolo dos povos retirados, e dos Mili
tares. Confirma' aproprio AUlhor das Memorias Dia
rias a erecçaõ da AlagGa em Vi1la no sobrediLo anuo de
1.636; pois rallando da retirada, que fazia de Porlo Cal
vo o Conde de Banhólo no seguinte anno de 1.637~ diz
assim: Llegó dl a la Poblacioll de la Laguna del SU?o,
que ya era Villa de la Magda/ena. Só esla Villa naõ
achamos nas mesmas Memorias, e guerras de Pernam
buco fosse 'occupada pelos Holandc7.es.

293. Quatorze legoas anles ele chegar á Praça do
Recilrc de Pcrnambuco, indo do Sul para o Nvrte, está

• Ubi sup., pag.200, n. 26~.
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situada a ViIla de Serenllanhern t nome que lhe deo ú Rio
que com boas, e abundantes agoas rega o seu Paiz.
Com o de Villa Formosa a decorou o seu Instiluidor t e
terceiro Donatario Duarte de Albuquerque Coelho t e se
fez o acto desta erecçaõ em o primeiro de Junho de
1627~ pelo Doutor Diogo Bernardes PimeQta, Quvidor
de Pernambuco, Ires annos ,anles que o I10lalldez se
apossasse desta Capilania; os qnaes, depois de fran
queada por elles a campanha t se fizeruõ tambem senho
res desta Villa, como das mais, alé o principio da ern
preza da liberdade, que.. deixada a campanha aos nossos,
se l'ecolheraõ á Praça do Reciífe. A Povoaçaõ, que
conslará de cem visinhos, tem 19reja Matriz do titulo
1.10 Ilosal'io, outra do mesmo da Irmandade dos Pretos t

a Capclla de S. Roque, e o nosso Convento, de que em
sen lugar se furá mençaõ. Eslá sitüada em bum alto ao
Poente sobre a margem do Rio~ pelo qual entraõ barcos
da Costa por cjnco legoàs~ e buma antes de chegar á
Vil!lI. O se.u terreno he o mais fresco, e por isso o mais
fel'lil di! Capitania de Peroambuco t pelas muitas Ribei
ras de que he cortada.

29lJ.. Con<ta a Villa de Pel'llambuco de duas Povoa
çocns, bUllla da parte do Nascente t que chamaõ Recift"e,
da qual vulgarmente se dá o nome á Villa ; ontra para
o M.eyo dia, com o nome de Bairro de Santo Antonio.
Sendo o Recirrc buma pequena peninsula, na fórma que
logo exp1icaremos, be o Bairro de Santo Antonio huma
como Ilha; e se divide daquella pelo Rio Beberibe no
modo seguinte. Corre este Ria desde a Cidade de OIin
li", e de· None a Sul igualmente emparelhado com a
Costa do mar, começando na. ponte do Varadonro da
Cidade por distancia de hllma legoa até a ponte do Re
ciiTe. Aqni, algum espaço antes~ formando dous, ou
dividinrlo-se cm dons, hum vay sepamncto a Peninsula
do DeciiTc do Bairro de Santo Antonio, o ontro vay
coHcando pelo Poente esle mesmo Bail'l'o~ e a terra fir-
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me da Boa vista, no fim da qual, cm dislancia de quusi
llUm quarto de legou, vcm buscaI' este do Bebel'ibe, e
entra nelle o Rio Capebaribe dos mayores de Pernam
J)Uco.. e ambos juntos, pelo lugar dos aITogados, corLando
ontra vez \lO Nascente, e dcix.ando /mm bojo de mais de
Qlcya legou de terra, Oll salgado, de cOlllpl'ido, a me
tade de largo, e mais de urna de cil'cumferencia, desa
goaõ na Costa do mar, que chamaõ Barreta. Daqui cor
rendo estas agoas ouLra vez ao Norte, entre os Reciffes,
e pl'aya de Santo Antonio hum quarto de legoa, as vem
buscar o ouLro braço, que haviaõ deixado em pouca
distancia donde se apal'taraõ acima da ponte do Reciffe,
e todas juntas cosLeando pclo Nasccnte, entre os Recif
fes, e a sua Peninsula, desagoaõ pela barra de Pernam
buco, formando primeiro hum grande Remanso, depois
que sc encontraõ aLé quc sahem, no qual descança todo
o genel'o de embarcaçoens, amparadas daquella cele
brada Serrania, ou muralha de pedra.. quc chamaõ Re
ciITes.. e artificiada pela naLureza, que, melhor mestra
que a arte.. as soube Lraçal' alli por mais de Ilullla legoa
desde a Barra do Picaõ até álelll da Barreta, para abrigo
quieto, e manso ai vergue dos seus baixeis contra as
fudas dos ventos, e ímpeto das agoas, nas suas mayo
res tem pestades.

295. Desta mm'alha, ou Serrania de pedras, que na
vasante das marés fica toda descobel'ta, e nas enchen
tes a lavaõ as agoas do mar, tomou o nome de Reciífe a
Povoaçaõ da terra. Está situada na pequcna Pcninsula,
ou cabeça, que se fórma de hUllla gal'ganLa de arêa, que
clllre a pancada do mar, e as agoas do Beberibe, corre
por distancia de duas legoas de comprido, c quarenta bra
ças mais, e menos em partes de largo, vem da Cidade
ue Olillda, onde tem o seu principio ao pé do Uluro do
Mosteiro de S. Bcnto.. entre a ponte do Varadoúro (w
Meyo àia, e a praya opposta ao Nascente. E porque na
ponla tlesle nolavel Hccilfc, c llluralha dc pedra, quc
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as duas Barras, 11lIl1la que se diz do Picaõ.. e de menos
fuudo, encostada ao Cuslello situado na ponla ullima
deste Rcciffe, e só para elllbarcaçoeus commCtas, e a
outra mais arredada, para as de mayor parle; a estas
duas Barras, on abertas.. chamaraõ as Natlll'aes: Pam
nambuc.. qye no seu Idioma ciuer dizer: Rio.. que corre
por enlre pedras furadas .. ou.. A bel'lUra de pedras, por
onde enlr((" e salte o Rio, e as snas agoas. O que se
póde verificar, naõ só destas agoas da Barra;.- como se
diz, mas muito mellior, e com mais pr{)priedade ,de to
das as que corrcm pelos lleci[es, que tillhaõ muitas
abertas pequenas, e razas, ou fUI'nas, por entre as quaes
passavaõ lUuiias agoas, que os primeiros Povoadores, .e
depois os I101andczes, mandarõõ encher, e entupir com
outras lavrauas li arte, corno se divisa em algumas par
-teso Por estes llecilYes, e pedras furadas, e l}elas agoas,
que por enlre ellas corl'iaõ.. foy aPl~licado com naturali
dade da .Iinguagem genlilica ao lugar o nome de Para
nmnbuc, explicando elles com uma só palavra .. o que os
nossos com menos de duas naõ'puderaõ expt'irnir.. dizen
do : Recifl'e de Pe1'1lambuco ; e deste por menos prª-t~ado ..
ou mais natural ficou (lenomiuaua totla a Capitania.

296. Ja quando os Holandezes no anno de 1630 eH
traraõ em Pe1'llambllCO, era o Hecitre Povoaçaõ, habi
lada COilllllUlllIllenle de alguns Pescadores, e genle ma
rítima, porque pelo desabrigtido elo porto de Olincla, e
naõ haver para os navios ancboradollro muito capaz, se
haviaõ passado para a Povoaçaõ do Reciffe os arma
zens, para o recebimento dos Açucares, c mais haveres
da terra .. e aIIi os vin !laõ lomal' os Navios, ancborando
fiO seu surgidouro, e remanso do lHo. Tambcm para
defender a Barra, se ha viüõ leva ntado duas Forla lezas,
ti do mal' na ponla do RecilTe, que lIca dito, e a de S.
Jorge, fronleira a ella. onde hoje eSlá o que chamaõ do
.8ruIII, na Cosla, e língua de area, elllre as tlgoas do Be-
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beribe, e as do mal'. Logo no principio levamaraõ na
Povoaçaõ os seus communs habitadores huma Igreja,
corno bons Catholicos, e por serem todos homens mari·
limos a dedicaraõ ao seu S. Telmo.. ou S. Pedro Gon
salves, com o titulo de Corpo Samo.. que ainda hoje
conserva, no mesmo lugar da sua fundaçaõ, e só com
huma torre de mayor altura ela que pcdiaõ os seus [un.
clamentos.. quc ao lado úa Capella mÓr levantaraõ os Ho·
laudezes, quando dominantes da lel'l'a, a convcrteraã
em Mesquita, e nella foy sepuituelo com as suas hereti
cas cercmonias o corpo do Conde Joaõ Arneste, irmaõ
do de Nassau, Joaõ Mauricio, Gove1'l1ador da Praça.. e
Conquista sua em Pel'llaml>llco, que para fazer mais
celebre o seu nome, o grDvou no titulo, que deo á Po
voaçaõ -da parte de Santo Antonio, de Cidade jJt[aul'icea,
erigindo nella tambem Palacio, pal'a residencia sna.. e
chamaõ das Torres, por duas, com as qnaes o ornou .. e
sel've ainda hoje na mesma fórma aos Governadores da
terra, situado na ponta, 011 principio da Ilha, que ja
dissemos começa a [ormar o Rio Bebcribe com os seus
dons brllços. Consta esta Povoaçaõ de SlInlo Antonio,
de lodo o lerreno.. e bojo, qne lIponlamos.ia vaõ abar
cando por huma, c oulra parle. Na sua primeira funda·
caõ era chamada a Ilha dos Navios, porque aqui nesta
ponla, que fica fronteira á Povoaçaã do Rccilfe, se fa
b1'Ícavaõ esles, que para elles dava fundo o seu por lo,
c Cosla, e hoje só de maré chêa o podem ter apenas os
ba leis, e ca noas.. que ja agora nas vaza nle 'ficaõ de todo
cm secco.

297. Teve principio esla Povoaçaõ, junlamenle com
a do ReciITe, c nella habitavaã algumas pessoas de mais
posses, com a ajuda, c esmólas elas quaes haviaõ fun
dado nella Convenlo os nossos Religiosos desde o anno
de 1606, vinle e quatro antes que os Holandezes se fi~

zessem senhorcs de Pernambuco. He muito' mais avan
-'ajuda hoje em visinhos, que a do Rccill'e.. por ser o seu
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terreno mais amplo. No anno de 1755, pelo rol ela ues
obI'Íga~ constava este Bairro de Snnto Antonio só de
pessoas de Communlwõ. de mais de sete mil. Ornaõ o
seu districto quatro Conventos, e oito Igrejas. A nova
do Sacramento, que ao presente levantaraõ para Múrriz,
a Capella de S. Jozé, tllmbem nova, a Igrejinba do
Terço, a dos Soldados, e Milital'es~ o Templo de S. Pe
dro dos RR. Clerigos, li do Paraizo com Hospital para
eDfermos~ a do J~ivramento dos Pardos, e o Rosario dos
Pretos. O Convento dos PP. Carmelitas Descalços. O
Hospicio de N. SenlJora da Penua, de Religiosos Italia
nos, Collegio dos PP. JeslJiLns, e a Casa de Santo An
tonio dos Menores, primeiro Templo, qne houve desta
pal'le. Da outra do Reciffe~ álém da Jgreja primitiva do
Corpo Santo~ se acua dentro da Povoaçaõ o Convento
dos PP. de S. Filippc Neri, e róra das portas no fim 'da
fua a CapeJla de N. Seuhora do Pilar, e a devota Ca
pellinua com o titulo do Bom Jesus das Portas, paI'
estar fabricada sobre a abobada do CasteJlo das mesmas
porlas, as qnaes daõ passagcm, e he só a que lIa por
tel'l'a~ para todos os que c:llnillhaõ para Olinda, e seus
districtos.

298. POl' ontras duas pontes, tamhem de madeira,
com vinte palmos de largo cada IlUma, e com pouca dif
ferença de cem braças de comprido~ dá entrada, e sa
hida o Bairro de Santo Antonio a todo o povo de róra
de Pel'llambllco. Huma pelo Paiz da Boa vista ao Meyo
dia, que lia presente tcm crescido em grande uugmento
de cdificios, e moradores; pois para tudo dá lugar o es
paçoso.. e plano do .seu terreno. Depois da ponte, quc
começa ao pé da rua nova de Santo Antonio, continúa
por espaço de o.ulras cem braças, sohre o salgado, que
occupa o Rio de maré cheya, hum aterrado no mesmo
andar, e largura da ponte até o pé da primeira rua da
Boa vista, e a distancia; que tem este aterrado, e ponte,
he li mesma, que medêa entre huma l e outra Povoaçaõ,
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'vide, e recrca com a vrlriedallc, e continuiJ('.aÕ dos Pas
stlgeiros dc pé, c transporte de embal'caçoens. A outra
)Jonte he a dos Affogados, entre o l\leyo dia, e Sul, dis
lante meya legoa da ullima nw da Povoaç.aô, que cha
maõ das cinco Pontas. Fazcm caminho desta para a
Potlte~ em toda a distancia desta meya Jegoa, por 011

11'0 aterrado tam bem de vin te piJ1ClOS de la rgo, em li
nha recta, obra esta de grande conreniencia para todo
o povo de dentro, e fóra; porque com ella se evitaraõ
os vagares, e mais que tudo os perigos, qne c~perimen.

tavaõ os prlssageiros esperando para entrarcm, e sahi
rem as vazantes, qne os ernbaraçavaõ~ em \luma larga~

e profund:J. Camboa, onde !las cnchentcs grandes, a
querer tomá-la de váo, se aifogavaõ muitos, ou impaci
entes da espera~ ou ignorantcs do perigo, assim aqui,
como no mesmo Rio, que por isso o chamavaõ dos ar
fogados, antes do beneficio da sua ponte, e aterrado; e
hoje passaõ por tudo isto a pé enxuto, obra, ainda que
á cnsta do mesmo povo, conveniente, e devida ao zelo,
e diligencia do me3mo Governador Hcnriqne Lui7, como
foy tambem a da Boa vista, e seu atcrrado. O mais,
flue loca ao estado~ e progressos destas dnas Povoa
çoens, com o mais comrnum a todo Pernambuco, fica
ja assentado na ESlancia particular (lesta Capitania.

'290. Tambcrn 111 fllndnçaõ de Olinda fica dito por
occul'l'encia, o que de Lisboa até tomar pol'lo neste de
Igunraçú, em que agora bc força entrarmos outra vez,
passou Duarte Coelho Pereira, quando veyo fundar a
Capitania de Pernambuco; ngora acresc.entaremos o
mais. Cinco Icgoas ao Norte da Cidade de Olinda, e
lres para o Mcyo dia da Barra de Tamaracú pelo Rio
acima, á lJlargem deste ao Sul sobre hum meyo alto
eSlá siLuada a Villa de 19l1araçtl, que na linguagem da
tcrra quer dizeI': Embarcaçaõ grande; nome que lhe
dc() o e"panto do Gentio, que alli hahitava, pelo que lhes



cansou tl grandeza das nossas Náos, a respeilo da peque
Ilhc7. flas suas, que on el'aõ Jangadas, 011 Canoas. Des
tas ultimas as liohaõ elles aqui muy grandes, e fortes,
e se serviaõ de!las qnando ftlziaõ sobre as agoas as suas
pelejas. Huma mllY renhida houve aqui entre Gentios,
c POl'tuguezes, depois de outros varias combates, quc
tiveraõ, e ja se fez delles mcoçaõ, com innumeravel
lTIultitlaõ delles, lJabitadurcs da prinrip[ll Aldêa. quc
tinhaõ neste lugar, os quaes vencidos com grande re
sistencia,~ e a1Jugentados com mayor susto, c temor em
dia dos gloriosos l\Janyres Santos Cosme, e Damiaõ, se
retiraraõ aos Ulntos. Agradecidos os nossos aos Santos,
pelo heneficio, como os que reconbeciaõ dever á sua
protecçaõ esta ultima, c milagrosa victoria, peja multi
daõ, e esforço dos Gentios., (eraõ ja a este tempo os
que chamavaõ Putyguarés) dedicaraõ aos mesmos San
tos a Igreja, que alli se levantou, e fuodal'aõ a Povoa
çaõ primeira de Portllgllezes, qne bonve nas parles de
Pernambuco; porque partindo daqui Duarte Coelbo a
huscar para as partes do Sul sitio mais accommoda
do para cabeça da~ sua Capitania., como o achou no
monte de Olinda, ·deixou logo em Iguaraçtí gente, e
tlprestos para defender o Lugar, e dai' principio á Po
voaçaõ.

300. Naõ se acha nos livros modernos da Camera
·desta Villa, o assento do anno, em que foi levantada
com esle titulo, por qunnto os antigos, que disso cons
tavaõ, com os seus titulas, e foral, foraõ queimados, c
consumidos pelos Holandezes, quando no anno de 1632
em o primeiro de Mayo., e a primeira vez, a entraraõ, e
foy por elles saqueada; llJas consta, que recorrendo a
sua Camel'a, no anno de 1693 ao Rey D. Pedro II pelo
traslado do sen foral, e titulas, que se deviaõ achar na
TOl're do Tombo de Lisboa, delle consta, que sendo
Rey de lJortugal D. Joaõ lU !la anno de 153h conce
deo a DUíll'le Coelho Pereira, primeiro Donata.rio, e
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Govel'llador de Pernambuco, a mercê, c titulo conten
dos no dito foral, de que usa aquella Camera. E nnõ
deixa de ser muito para notar, que no breyc espaço de
tres para quatro annos, desde o de 1530, em que co
meçou a seI' povoada, até o de 153lJ., em que se lhc dco
o foral, chegasse a um tal estado, de povo, e commer
cio, que pudesse scr sublimada cm Villa; naõ sendo só
esle o Lugar povoado, c nem ainda o principal, sup
posto que primeiro; porque com esta regnlia ficou o de
Olinda3 ainda que segundo, lauto na fundaçaõ, como
no titulo de Villa, pela melhoria de seu porlo ;"e he sem
duvida, que para alli concorreo a mayor parte da gente
Portugueza, que se achava na terra; c com tudo isto,
Daõ embal'açou esta fundaçaõ segllnda de Olinda a pri
meira de Iguaraçú3 para que em taõ pouco tempo se
visse exaltada em Villa. He Lugar de mais de cem vi·
sinhos, com Igreja Matriz, de que saõ Padroeiros os
gloriosos Marlyres Sautos Cosme, e Damiaõ, pela ra·
zaõ qne ja se disse3 e dos mesmos tomou o nome a Villa.
Tem Casa de Misericordia, a Igreja de N. Senhora do
Rosario dos Pretos, a da mesllla Senhora com o titulo
dos Prazeres3 o Convento de Santo Antonio dos nossos,
com a nova Capella, que agol'1 se fabrica, para reco
lhimento de mulheres convertidas. Todas estas no
corpo da VilIa, e da ontra parte do Ri'o para o NOI'le,
a Ca pella de S. Sebastiaõ3 que ad min istra a sua Ca
mera.

301. Foy tambem esta de Igual'açú huma das pri
meiras Povoaçoens, em que elecntou o Holandez os
excessos da sua ambiçaõ, e odio heretico. Nella deraõ
llUm repentino assalto em o primeil'o de Mayo de 1632
pelas 9 horas do dia, e com algumas mortes, que fir.e
raõ a poucos moradores, que intentaraõ resistir, rou
bando tudo qnanto acharaõ, naõ só nas casas, mas nas
Igrejas, e Convenl03 levando deste, com todas as al
fayas de ouro, prata, e ornamenlos, prezos aos Religio'
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SOS, qne neUe acharaõ, e ao Coadjutor da Matriz, assim
revestido, corno estava nas sagradas vestiduras, com
que acabava de celebrar o Sacrilicio, e quatrocentos ne
gros, que traziaõ para o eífeito.. carregados com estes
despojos.. se pnzeraõ em marcha, buscando a Praya, e
parlo, que chamaõ de Maria Farinha, onde haviaõ an
chorado as suas embarcaçoens. Mas os Santos Marty
res, Padroeiros daquelle povo, que desde o principio o
mostraraõ ser, ainda que agora, talvez POl' alguns des
cuidos do seu devido j'econhecimento, consenliraõ, por
disposiçaõ do Ceo, sofressem este pezado golpe, naõ
quizeraõ tambem deixá-los ficar sem algum castigo os
pedidos Hereges.. ao menos pelas insolencias feitas ao
sagrado dos Templos, c especialmente no dos Santos
l\!lanyres; iufundiraõ estes, sem duvida, animo, e acor
do em algulls moradores, para os seguit', e accommet
ler na retaguarda .. obrigando-os com mortes, e fel'idas
de muitos a largar o roubo, e fugir aos golpes, buscando
com medo, e pressa desordenada o abrigo das suas em
barcaçoens.

302. Outros beneficios mais, e pelos tempos rece·
bemo sempre aquelles moradores dos seus Santos, e
especiaes Padroeil'os. Tudo, com o mais que fica refe,;,
rido, se acha posto -em lembrança, em quatro Paineis
grandes de boa pil1turél .. que ornaõ as paredes de sua
Matriz, c repetem, desde o principio, e agora renova
dos os beneficias dos seus Santos Palronos; e em reco
nhecimenlo do que tambem lhes somos devedores, ll'as
ladlllllos aqui os seus rotulos pelos apontados motivos,
e tambem para conclusaõ, e ultimo ornato desta Es
tancia"

303. No primeiro painel se lê ao pé da pintura o
Rotulo seguinle: A pn"meira terra, que em Pernam
buco live1'Clõ os Porluguezes, foy esla de Jguaraçú, 110

me que Lhe l1"OUXC a admimçaõ dos Nattt1'aes, vendo (e
8randeza das nossas embal'caçoens, sendo o mesmo fia
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$lUlliugua, IfJum'açú, que he 1Vdo grande, chegando a
eUa no anno de 1530,- em 27 de Setembro, eUa de San~

los ,Cosme, e Damiaõ, com cllio patrocinio vencemõ no
mesmo dia uma [Jrande multidaõ de I1ulios~ e expul
sando-os {rira, allribuú'aõ aos Santos a victoria. Ita Pr.
Rapbael de Jesus ia Castriot. Lusit. Iív. r. !l. 15. E
pam mayor triunfo do esquecimento, se fez este de pa1'te
das esmólas, que deo para esta Igreja o Illllstrissimo
Senltor D. Jozé Fialho de {eliz mant. Bispo de Pernam
buco, no anno de 1729, e fez a {esta â sua Cttsta.

301~. He a seguinte 3 Iuscripçaõ do s'egulldo: Ven
cidos os Indios pelos Porltt[Juezes em dia dos Santos Coso
me, e Damiaõ, em 1'econltecimento de taõ grande bene
ficio, no mesmo lU[J (11 , da victoria, que !te este de 19ua
t'açú, {Un6tanlÕ lO[Jo este Templo, o primeiro que /wuve
em Pe1'1wmóuco, e o consagraraõ aos glO1'iosos Santos,
d'onde fomã sempre continuas suas victorias, e mara
vilhas, edeúaixo da pl'otecçaõ dos mesmos Santos fun
daraã esta Villa, que tambem {oy a primeira, que /tOuve.
Ita Castriot. Lusit.liv. 1. n.15. E pewa mayor memo
1'ia se mandou pôr este quadro, no anno de 1729, e odeo
de esmola o R. P. Felix M.Clc/wdo, Coadjutor do Re
ci/fe.

305. Diz assim o do terceiro: Depois de tefem os
Holandezes saqueada esta Villa de 19uaraçú' no anno
de 1632 em o primeiro de Mayo tornando a eUa, no
tempo em que estavaõ povoando a Ilha de Tarnaracâ, f'

busc{l1' a telha de algumas casas, e IgTeias para {abri
Ca1' as que {aziaõ, ind<J destelhCl1' lambem e~ta 19reje,
Matriz dos Santos Cosme, (J Damiaõ, o l1aô lJtldel'aõ
conseguÍ1', p01'que dos que subiraõ acima, /mns ficaraõ
cegos, e outros mortos. Ita Gom. Tradict. B para memo
1'ia se pôs este quadro no anno de 1729, que o deo de
esmola o R. P. Manoel de Barros Valle.

30G. Tem o quarto painel esta iuscl'ipçaõ: Ilwn dos
especiaes {avores, que tem recebido esta F1'eoueZ'ia de



JglUl1'açú dos seus Padroeiros SanlOs Cosme, e Damiaõ,
. (oy de{ede1'{:m-1Ul da pesle~ a que chama1'aõ males, e

ínfeslamõ a todo Pernambuco~ começando nos fins do
anno de 1.585, conlinuaraõ pelo seguinte, e ainda que
passa1'aõ a Goayana, e oulms F1'egltezias adiante, dei
,'camõ inlacta a toda esta de 19lt({?'arú; p01'que ainda
que duas 1 ou t1'es pessoas os l1'OIlXemÕ do flec iI/e , nel
las (inda1'aõ, sem se c01mmlnicarem a ou!1'a alguma. O
que tudo /te notorio,. e JJ(l1'(l me11101'iu, se pôs esle quadro
no anno de 1729, e o deo de esmola Manoel FerreiTa de
CaTvat/w, mOTadoT do Reciffe.

307, Ainda.... fól'a desta sua Freguesia teUl obrado os
gloriosos Martyrcs, por meyo <las suas sagradas Ima
gens, outros heneficias com os seus devotos. Ha no
districto da Cida(lc da Paraíba, em distancia de tres para
quatro legoas na varge, que chamaõ do] Ilhobi, em fa
zenda de Ellgenho~ l1uilla Capellinlla dedicada aos San
tos Marlyres; e be tradiçnõ r.onstante, que as Imagens
desta saõ as primeiras, e as meSUlas, que houve, e [0
raõ colwcadas na Igreja, e Povoaçaõ de ·Iguaraçú, e que
dalli pelos tempos adiante mandando-se fazer outras
novas, as antigas as traspassal'aõ para a Capella dé
lohobi. Aqui succedeo no anno de 1.6ú5, em o mez de
Setembro, em o qnal üaqnella Capitania se acclamou a
empl'eza da liberdade, em hum encontro com Holullde
zes, que buscavaõ os nossos no Arrayal de Santo André,
que sabindo delle com o seu Capitaõ alguns poucos, que
se achavaõ na campina do lnhobi, se atacaraõ, e com
taõ hoa fortuna, que vencida, e confusa pelos poucos a
lllultidaõ dos inimigos, nos largaraõ a victoria. Esta
:Jllribuiruõ todos nos gloriosos Martyres, Santos Cosme,
c Dumiaõ, pois ao mesmo tempo do conUieto foraõ vis
tas abrir-se por d :.\s portas da suu Capella, e assim
lhes rcnderaõ entaõ as dcviu~s gra~~as,' c o reconhecem
ainda hoje.
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NOVO onBE SERAFICO.

BRA8ILIGO.

LIVRO ANTEPRUIEIRO.
Moslra como este Novo Orbe fo)' descoberto. cultivado. e estabelecido por

Religiosos Menores. sendo nelles os primeiros, seus progressos espirituacs
desde o anDO de 11500 do seu descobrimento até o de 1585 em que fun
darão a primeira Casa em Olinda, suas l\1issoens. morte preciosa de al
guns, e outros varias accasos daquelles tempos, e lambem hum breve
Uesumo do mais alé o presente.

tJ1l.PITULO PRIllIEIB4).

Dá-se noticia do Estado do Brasil, primei,'o no que toca ao da natureza
para melhor conhecimento do espiritual, sua breve descr'ipçaü, prodigioso
descobrimento, e de algumas cousas mais notaveis do seu Pviz.

i. O Brasil, porçaõ notavel, deliciosa, e rica da
grande America, (a qual entre as partes do Mundo, por
ser a ultima, qne llelle appareceo, levoll o nome de
Quarta, llaõ desmerecendo, por outl'as excellencias par
ticulares,' o de Primeira, assim como a competencias,
e ainda a excessos <10 antigo, se lue appropriou o de
novo mundo) he o tueatro glol'ioso, em que havemos
ver representadas scenas prodigiosas, successos aclmi
l'aveis, e feitos lleroicos, obrados a esforços da graça,
c valenLias do espirito, por muitos dos Religiosos Me
nores da Serafica Familia, na Espiritual Conquista
desta, como diziamos, Rica, De'liciosa, e Notavel Por
çaõ de terra. Notavel pelas circunstlllcias particulares
do seu descobrimento, * tantos mil annos occulta á no
tícia dos humanos discursos, e que a julgavaõ por inha-·

• Anno 11$00.



nifavcT, quando era ja possuida, e cultivada de tan[a~.

c taõ yarias Naçoens de gentes: mllY notavcl pela ua
lureza <le sens hah~ladol'cs., c pc·lo incerto da sua ori
gcm, e omito mais notave] pela harbaridade de seU17
eostumes e pela fcreza (O seu natural. Deliciosa pel(}
sallltil'cl'o de scus tlrcs, pela{rcscura dc suas viraçoens,
pelo benigno de seu clima, e pelo fertil de seu terreno,
quc a jnfillxos dos Astros propicias, c a vigores da na
tureza próvida, dú tudo o quc conduz., naõ só para a
sustentaçaõ precisa da vida humana.. tambem para o
seu melhor regálo com menos fadiga, e trabalho dc seus
Naturaes, do que o que l)ara isso poem as mais genres:
porquc a fertilidade lia terra tem o cuidado de produzir,
e úal' por si mesma o necessario para a cOl1servaçaõ dos
flue 11e1la vivem. Rica pelos infinitos thesouros de ouro,
prata, pedras preciosas, e outras varias drogas de esti
mavel pret;o e nppelecido cnsto, com {Jl:le, desentra
nhando-se li si, tem el1l'iqueciclo as mais partes CaUSê\l1

do-lhe estes [ructas do seu ventre, o que 113 vibora, o
/ilho ingrato, a morte, e destruiçaõ da mãy; llois as
riquezas do Bl'Llsil, quem 11aõ sabe foraõ, saõ, e scrâõ
sempre. a causa motiva da sua mesma ruina, e a de,seus
])roprios Naturacs.

2. Está, como reclusa.>' esta notavel Porçaõ de terra,
entre os dons famosos Rios, que como duas preciosas
chaves, a fcchaõ toda; lmma de prata, nome que lhe
pode dar esse, que a demarca pela parle do Sul, o cha
mado Rio da Prata; e a outl'a de ouro... de que a pode
fOl'mar llcfuelle, que pelo Norte a cerca... o celebrado das
Amazonas, aLi Gran-Pará.. de quem diz hum discreto
Historiador, "* sem encarecimento de Poeta, corre este
Imperador dos Rios sobre pedras preciosas, [eixos de
ouro e arêas de prata. Tambem podem ser ambos duas
como fO/'1Il0SílS collllllllas de crystal, que a demal'caõ, e

• llril. FI'rir. NQra Lusilan.
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lhe servem de balisas, 011 dOllS, como Gigantes, que llaõ
só parece quererem tragar o mal' com o drrforme das
suas largas bocas, tam bem com o crescido de seus ro
bustos corpos a defendem, e com o extenso de seus for
tes braços a abarcaõ toda pelo centro dos SerLoens, ~e

nois que formando bum prolongado circulo de quasi
cinco millegoas, hum de. lIuma palr:.e, e outro da outra
se vem lIar as maós, como amigos, ou nascer, como
il'maõs, do mesmo ventre, ou daquelles grandes lagos
das serranias do Chilli, formando daqui, ou deste berço,
em que tem principio, ao Meyo dia, até o Oceano do
Nascente, qlle vem buscar ambos, hum taõ avultado
hojo de terra, que lIe este continente do Brasil, de que
fallamos, que ainda se lllc naõ sabe ao certo li sua
grandeza,

3. Das agoas do lDar Atblanlico, ainda que com dif
ferentes rumos, saõ lavadas todas as suas Costas. Tam
bem saõ cortadas de outras muilas, e caudalosas cor
rentes, álclll de hum grande nUlllero de menos cabedal,
que humas, c outras se jactaõ todas, de que, ou lhes
corre pelas vêas o sangue daquelles dous, 0\1 que do seu
grande seyo lhe sallem todos, ou como sobejos do seu
regaço, ou como emulas da sua grandeza.

6. Sendo tanto para notada a terra do Brasil, pelo ex
tenso do seu corpo, naõ he menos ngradavcl para a vista,
pela v:lriedade da sua perspectiva. Ja a veraõ levan
tada em montes empinados, ja abatida em valles esten
didos, ja omada de verdes, e frondosos avoredos, taõ
incorruptiveis !Juns, que presumem igualar a cluraçaõ
dos tempos, e resistir á voracidade do fogo, e taõ fl'll
cU feros outros, que se jactaõ apparecer com os sens po
mos a qualquer estllçaõ do anno; ja matizada de taõ
alegres, e distinctas flores, que sem mais cuidado para
o seu cullivo, que o da 11atllreza, e do tempo, l1umas só
servem de divel'timento ao inquieto dos olhos, outras
tambem daõ que sentil' ao delicado do olfacto; ja po-
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voada de volantes aves, lJullIas, que rccreaõ a vista com
o vario.. e lustroso das pennas, outras.. que satisfazem o
gosto com o sabol'oso, e desenfastiado das carnes; mui·
las, que divertem o humano COlll o suave do canto, e aI·
gumas, que jmiLaõ o raciollal com o padeiro das vozes,
Tao fecuuda de gados de lodas as especies.. que assim
como sobejaõ para n gosto, e sustento.. abulldaõ para o
serviço, e servem para o lucro. Taõ cheyas de ouro,
prata, e pedras preciosas as suas enll'anbas, que naõ
inveja 95 diamantes da Asia., o Potosi do Pel'l11 uem o
Opbir de Sa!omaõ. Taõ aroOla!ica5 as suas plantas, que
podem emprestar excessos aos balsamas da Arabia, e
aos aromas de tõdo o Orbe. Hum terreno ferLil, hum
clima salutifero, huns ares alegres, huns Ceos pl'opi.
cios, e hum novo Mundo, em que parece quiz emendar
nelle o seu Aulhol' alguns avessos do tempo, e dos As
tros do Mundo antigo; pOl'qlle aqui falia o dia, e corre
igualmente com a noite; a viraçaõ tempél'a o calor, o
Iuverno IJaõ resfria, llem o Veraõ abrilza. Hum novo
Mundo em fim, e hUllla taã bem disposta Estaçaõ para
viver o homem.. que naõ merecia muita censura, quem
qllizesse plantai' uella o Pa['aiso teJ'l'eal .. ou ao menos
descrevê-la· com as e'l:ceJlencias, e prel'ogativas de bum
terreal Paraiso.

5. Deste tomoll posse, como fica dito, Pedro Alvares- .
Cabral, pUl'a o Monurclla Porluguez, accrescentando,
qnal outro novo Colon, á sua Coroa esta grande parte..
que lhe faltava, e ·deixando nella para sellS Príncipes
abeI~Las as portas de lIluito muyores.. e menos distantes
interesses, que os da India adentai .. para onde entaõ
levava n proa de sells designios e o mandava aquelIe
Rei..\ E porque nestes a melhor, e mais segllra maxima
para augmenLal' os Estados, he a da propaguçaõ ela Fé
em as novas Conquistas, parll isso mandava tambem o
mesmo Senhor para a Iudia, com Pedl'o Alvares Cabral,
Operarias Evangelicos. Foraõ escolhidos para este es-
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piritual emprego~ o P. FI', Henrique de Coimbra, da
Regular Obscrvanr.ia, com sete companlIeíros mais da
mesma profissaõ, os quaes, teudo-se occupado Das fun
çoens ja referidas, * por tempo de uum mez, con~inua

raõ com aql1clle Capitaõ a viagem ela lndia, onde o P.
FI', Heuriql1c obrou progressos nelmil'aveis naqnellas
Conquistas, filhos do seu Apostolico espirita, e alguns
de seus companheiros colheraõ pelo justo pr-emio de
seus trabalhos a coroa do martYl'io. ** Era este Vene
ravel Padrc Da~ul'al de Coimbra, eleito, depois da volta
da lnclia, em Confessor do mesmo Rey D. Manoel, Bis- 
po de Ceuta na Ardeu, e se naõ o primeiro Inqllisid,Jr
Gend do Reyno~ como tiveraõ alguos, o primeiro que,
como tal~ fez abl'azar com fogo aos Apostatas da Fé.

6. Este era em quanta ao natnral o estado do Bl'asil~

quando nelle entraraõ a primeira vez com os seus des
cobridores os Heligiosos Menores; e daqui se deixa
vel' o que seria em qnauto ao espil'iLual. Huma Regiaõ
taõ habitada ae Individuas humanos, como de animaes
ferozes, taõ nocivos muitos destes, como inllumanos
aquelles; Indios selvagens, taõ brutos como os mes
mos irl'acionaes, e ainda ao pal'ecer mais irl'acionaes
que os mesmos brutos; pois destes~ ainda os ml1Y vo
razes, nenhum chega a comei' o individuo da sna espe
cie: naõ assim o Gcn tio do Brasil, taõ tragadores de
carne humana, que naõ só comem a outros qllaesquel'
individuas do homem, mas tambem aos seus propl'ios,
e ainda aos mais amigos; e parentes. Gentes em fim
sem Rey, ncm Ley~ nem Fé, que por isso dizém com
lJIummenle os quc alhégol'a tem escrito dcste Gentio,
que Ilaõ tem na sua Iingua as tres letras, que lhes con
respondem, que saõ, F, L, R, que sendo certo em
quanto ás duas primeiras,- F, e L, em qnanto ao n~ naõ
he assim, antes !le esta letra hUllla das nulis usadas na

• l'reamb. Digr. J. pog. 3.
.. H.ist, Serar. ti. p, n. 040.
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sua linguagem; e repetidas vezes em huma só palavl'a,
especialmente as que saõ compostas de dnas, como nesta
Amcajtwú, que quer dizer, Casa do Sol; he verdade
que se Ilaõ acha na tal Iingna esta letra como aspera,
ou dobrada, porque llaõ proUlHlciaõ palavra alguma com
dous RR, e por isso llaõ tem o seu idioma dicçaõ, que
comece por R, pelo llaõ poderem dobrar com a Iin gtIa ,
ou fazer aspero; e como este R, assim, he jnicial de
Rey, só neste sentido se póde verificar, que por se naõ
dobrarem ao aspet'o, e duro imperio dc alglllll Prín
cipe, ou Rey, como principio dcste, naõ quizeraõ na·
sua lingua a letra R, c só nisto naõ pareceo cega a sua
barbaridade, sentIo em tlldo a mayor do mundo. Mas
entre tanta cegueira naõ se lhe póde com tudo negar
huma singularidade muy notavel, e na qualnaõ teve si
milhança com outra alguma, ainda a mais cegn, e bar
bata; pois nenhuma, pOl' mais ignorante que fosse das
cousas sobrenatllraes, e nnõ tendo conhecimento del·
las, nem do Author de todas, deixou de dar adoraçaõ
a Imma, e ás vezes a Illuitas Divindades, fazendo-se as
sim idolatras: o que naõ teve a Gentilidade do Bt'asi!;
porque, na opiniaõ dos doutos, naõ cahio em, etTOS de
Idolatria, pois naõ adoravaõ a Divindade alguma parti-

" cular, e só reconheciaõ a huma E"{cellencia Superior,
que hc o mesmo, que Deos, chamada na sua língua
Tupâ; mas até esta, sem adoraçaõ, ou culto algum, e
só se deixavaõ enganar dos seus Feiticeiros, a quem naõ
gual'davaõ mais que hum simplez respeito,

7. Supposto que prodigioso, Ilaõ he só aquillo, que
sobrenatural, ou miraculosamente succede, senaõ tam
bem que he prodigioso o que naturalmente acontece
fóra da ordem commulll das cousas; neste sentido' cha·
mamos prodigioso ao descobrimento do Brasil: e naõ
erraramos, parece, se tambem o explicaramos com a
fraze de miraculoso, e sobrenatural, pelas circunstan
cias, que no seu descobrimenlo ficaõ notadas, ao mc-



nos cm quanto por disposiçaõo superior foraõ aconteci
das todas, e como ordenadas pOl' particulares, e occul
los juizos da Altissima Providencia daquelle Supremo
Entender, que tudo dispoem para os seus determinados
fins. E assim dizemos, que deste.. sobre o natural, pro
digioso descobrimento, se deixa bem ver quaes sejaõ os
inexcrutaveis Arcanos do AlLissiLDo, que tendo esta dila
tada Uegiaõ do Brasil occlllta aos discursos dos homens
tantos mil annos, quiz agora que os pobres filllos de
Francisco fossem os primeiros, que descobrissem para
a Igreja cste importante thesouro, de que havia colher
o Ceo multiplicados lucros, arvorando por parte de
Deos aqui a bandeira da Fé, e expondo em suas maõs
aqueHe p~õ dos Anjos, e Divino M.anná Sacramentado
aos olhos da sua Gentilidade, para que ao depois em
ontros tempos lho repartissem Iiberaes, espalhados por

o toda ella, e pa ra que naõ incorressem descuidados na
queixa do Profeta, * de que os pequenos, e famintos
pediraõ paõ, e naõ havia quem lho distribuisse, ouvindo
elles agora, como feliz anlluncio desta promessa, e satis
façaõ daquella queixa, as primeiras trombetas do Evan
gelho no seu Paiz, e ficando aqui tambem acceza a pri
meira tocha da verdade, descoberta, e tomada a posse
dcst:l espiritual conquista, pOl' parte do Cco, pelos Fra
des Menores, assim como Pedro Alvares Cabral tempo~

ralmente a Ilavia tomado pelo M.onarcba da terra.

UJI.PITlJLO II.

~Iostra como se verifica dos Frades lI'Ienores, depois de Descobridores da
cspiroitual Conquista do Brasil. serem elles só os primeiros tambem que
a cultivaraõ, pelo dilatado espaço de cincoenta annos.

8. Alguma cOllsa sobre esta excelleneia dos Religio
sos Menores, na espil'ituul Conquista do Brasil, fica

• Trenor.•• v. 4.
IAUOATAI!I. VOL. II.
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apontado na Estancia lU. tia 1. Digrcssílõ do nosso
l)reamblllo, e' aqui accresccntaremos agora, como em
lugar proprio, tudo o que achamos sei' basLante para
que delles se possa verificar naõ só a sua primazia nesta
espiritual Conquista, mas tambem como a cultivaraõ
tlesde aqllelles principias, por espaço de ciucoenta all
UOS, e dos grandes trabalhos, que nisto padeceraõ.

9. ElJes l"oraõ os primeiros, que a tlescobriraõ, como
fica advertido; ellcs os primeiros, que a santificarllõ
com o trementlo Sacrificio do AI Lal', celebra Ildo ti pri
mcira Missa hum daquelles HeJigiosos, c'ompanheiro do
P. Fr. Henrique; elles os primeiros, que planLaraõ
uella a semente tio Evangelho, e palavr:.l de Deos, pré
gando na mesma occasiaõ este Veneravcl Padre, primci
ras funçoens Ecclesiasticas, e Divinas, que viraõ com
espanto, e assisLiraõ com admiraçaõ os Naturaes tio Bra
sil, e celebraraõ comjubil excessivo da alma os Filhos
oe Francisco. Elles foraõ os primeiros, que pura que li

sementeira da Prégaçaõ sc mulLiplicasse fructuosa, a
l'Pgaraõ lo~o com o proprio sangue, derrawanoo-o pela
Fé dons Heligiosos Menores no mesmo lugar de 110rlo
Seguro, pOllCOS êlUIlOS depois. Elles os primeiros, que
]cvantaraõ llclla Templo, c Casa para Deos, e parll que
fosse o Seuhor servido, c louvado neJlas; sendo tam
hem os primeiros eJles, que na Lerra do Brasil auminis
lruraõ os SacramenLos do BauLisrno, PeniLencia, l\latri
mania, e os mais da SanLa Igreja, llaõ ficando final
mente Capitania, menos hUllla, ou outra, ou Lugal'
lloLavel em que naõ fossem os Heligiosos Menores os
primeiros para a Prégaçaõ do Evangelho, Luz da Fé,
e cOllhecimcnLo ue Deos, como o il'aõ mostrando os
Capitulas seguintes.
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UAPJJ:'I.'ULO :III.

]Jur segundos Religiosos 111Imores, que passarao ao Brasil.•

10. Como o Gentio ela Arnerica, e com mnita espe
cialidade este das partes do BI'asil, era, entre todas as
llaçoens do mnndo, aqllella gente, fine s6 se podia cha
mar naturalmente pobrc, ou pohre paI' genio da sua
natnrezn, pois vivendo, e dando· lhe Deos para mOI'adia
huma Regiaõ a mais rica, e abastada do mundo todo,
clles entrc () ouro, e pra ta, ped ras preciosí1s. toda a
mais, e grande riqucza do Bmsil, viviaõ entre ella com
hum nntural desprezo de tudo, .como verdadeiros po
bl'es; assim detertllinontamhem o Ceo, qne para a primei
ra, e principal convel'saõ de huns taes pobres como es
tes,fossem outros pohres os primeiros; e com hULU3 tnõ
altn Providencia, como sua: porque, se a similhança he
cansa do amor, c as virtndes humas com outras tem
slIa sympatia, com que, respirando influencias, unem
entrc si os seus sujeitos; que melhol' Prégadol' para hum
pobre, que olltro pohre, e qne mais efficaz atlractivo
para arrastar a hllns homens nús de todos os bens da
natureza, como em o Gentio do BI'asil, do que huns
homens despidos, e desapossados de todos os interes
ses do mundo, con],) os Filhos de Francisco: o mesmo
Gentio o manifestava assim quando ja para a sua dou
trina concolTiaõ tam~em Olltl'OS Evangelicos Operarias,
ahandonando-se destes para os nossos, e confessavaõ
que os movia, e al'l'astava a este e~cesso a grande in
clinaçaõ, que nos tinhaõ, pelo desapego, que em todos
viaõ, de bens da tel'l'U, e cuidados de temporalidades,
que tanto se coadunava com o seu proprio genio; e paI'
isso sem duvida que a estes nossos, entre todos os mais,
deo () mesmo Ceo a primazia na convcrsaõ deste Gentio,

• Segundos ?tIi.~ionnrios.
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e que elles no largo tempo de quarenta c nove para
ciocoeota aooos, desde o de 1500, em que aportou el1l
Santa Cruz o P. FI'. Henrique, e sens companheiros,
até o de 15119 que chegaraõ á Bahia os PP. Jesuilas,
fossem os culLivadores desla vioha, como agora iremos
vendo.

H. Assim como permilia Deos saciar o desejo sanlo
do piedoso Rey D. Manoel, em dilatar-lhe o seu Impe
rio Portuguez com o descobrimento de novos Mundos:
naõ menos se desempenhava o zelo deste grande Mo
narclJa em introduzir, e augmentar o culto, e Ley do
mesmo Senbor, em as novas Conquislas, que lhe otfe
recia. Para a das almas, achamos, mandara logo, de
pois daquelle primeiro descobrimcnto por Pedro Alva
res Cabral, e em compauhia dos segundos Indagado
res destas Costas do Brasil, a dous Religiosos Menores
da santa Provincia de Portugal Observante. Seus
nomes, que só estaraõ escritos no livro da vida, deixou
no do esquecimento o descuido dos nossos, nesta parte,
sempre fatal. Só nos daõ alguma nOlicia de que no anno
de 1503 passaraõ do Reyno para o Brasil estes Se
meadores do Santo Evaogelbo; e que nesta Conquista
começaraõ a plantar com o seu ApOSlOlico zelo a se
mente da palavra Divina, e a regá-Ia com o seu san
gne, colhendo por premio do seu traballlO o fruclo do
martyrio.

12. No lugar de Porto Seguro,- em que tres aonos
antes haviaõ apartado o P. fI'. Henrique, e os mais,
de que ja fallamos, primeiros descobridores da nova, e
espiritual Conquista, tomaraõ terra estes segundos.
Aqui ajudados dos proprios naturaes, de quem foraõ
bem recebidos, e com mostras de agrado, como os que
se naõ esqueciaõ ainda do bom tratamento, que lhes ha
viaõ os nOS505 dado da primeira vez, e de alguns Por
tuguezes, que levavaõ comsigo, deraõ principio, e cou
cJuiraõ com pressa uma pobre casinha, com sua pe-
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quena Igrcj:l da invocaçaõ do Scrafico Patriarcha S.
Francisco, e foy este o primeiro Templo dedicado é.l

Deos, que se levantou em todo o Brasil. Dons annos
com pouea differença assistiraõ neste Hecolhimento
aquelles Ministros do Altissimo, exercitando-se com o
Gentio do lugar em actos de verdadeira charidade, e
amor do proximo, de que colLJiaõ copioso [ructo na con
versaõ de humas ovelhas pOJ' tantos mil annos separa
{Ias do greruio da Igrpja. Acharaõ-oos par3 receber os
rudimentos da Fé, e seus mysterios, taõ bem dispostos,
como a terra nova, quando se lhe applica a primeira
semente, que a abraça benigna, nasce com vigor, e fm
etifica com lucro: tudo aclJaraõ neste Gentio os novos
Semeadores.

13. Mas o lobo infernal .. quc começava a ver ir-lhe
fugindo das garras hum rebanho, em que laoto havia
se tinha cevado; e temendo que, pela facilidade, com
que lhe escapavaõ do regaço, e se acolhiaõ ás abas da
Igreja, a poucos passes ficaria destituido de toda a pre
za, semeou no coraçaõ.. e animo dos mayores, e mais
ilOtigOS, laõ grande adio contra os Religiosos, que as
sentaraõ entre si tirar-lhes as vidas. E para o poderem
melhor fazer, sem que os Portuguezes, que havia, o
pudessem impedir, tambem consultaraõ matá-los. pl'i
meiro. Para isso ordenaraõ buma feira (como algu
mas vezes costumavaõ) e para a qual concorriaõ muitos
delles com varias generos das suas caças, fmctas, e
mel, a vender aos Portuguezes estas drogas, e a trocá
las por outras de pannos, ferramentas, e similhantes.
Chegou o dia, ajuntaraõ-se em grandes rancbos, e ma
gótes, e quando os colberaõ mais embebidos naquella
golosina, e baralhados huns com outros, dando hum es
trondoso urro.. sinal costumado nas suas guerras para
avançar aos inimigos, e ao som deste, sahindo dos ma
tos visinilos huma grande multiqaõ" que linhaõ de em
boscado, com arcos, frechas.. c os seus páos de Jucar,



que he lT mesmo que páos de matar', ([ucbrando-Ihes
com elles as cabeças a huns.. e tl'aspassando a ontros
com settas, assim acabaraõ com todos, que para a feira
tin,haõ concol~rido .. e que cuidando achar nclla l'efei
çaõ para os corpos com elles, incautos sempre corno
l)O{'tlJgll~~es, vieraõ servil' áqueJles barbaras.. e falsos
Gentios do seu mais saboroso manjar.

H .. Mortos assim estes, com um grande alarido de
vozes desentoadas, batel' de úrcos.. e pés.. pal'liraõ de
corrida para a casinha dos Padres, que avisados pelo
estrondo.. e alvoroço do que podia ser se recolheraõ á
Igrejinha, e postos de joelltos com as maõs levantadas
ao Ceo, ~m acçaõ de graças, nesta postura lhes tiraraõ
as vidas com o mesl1'JO genero de morte, com as cabe
ças quebradas á força de malhos, e os corpos traspassa
dos á violeucia de settas, que, feitos depois em postas,
lhes deraõ em sens ventres a costumada sepultura dos
brutos, ficando a terra regada com o innocente sangue
destes bemaventlolrados, e Santos Religiosos; c com
esta morte.. e genero de martyrio, com a laureola de
Proto-Martyres do Brasil, e primeiras victimas da bal'
baridade Gentilica de seus naturaes, e eJles assim na
sua antiga cegueira; que depois de terem saciado o sen
mais que brutal appetite nos despedaçados corpos dos
servos de Deos.. se lhes faltou a humanidade para os
devoral'em, sobejou-lhes a astucia para o fingimento;
porque antevcndo a just<;\ vingança, qne da sua falsi
dade poderiaõ tomar os mais Portnguezes, que se uaã
acharaõ naquella feira, qllizeraõ, antes que a experi
mentassem, ali encobrir a mOl'te dos Religiosos, ou se·
garar com o disfarce mais prezas nos inpuLos Chris
taõs, vestindo-se como lobos nas pelles das ovelhas..
qlle comeraõ; porqlle meltidos depois nos habitas, qlle
despiraõ dos Religiosos defuntos, e que elles haviaõ
morto, passeavaõ na casinha, e appareciaü na hermida,
aonde pudessem ser vistos, e com esta l'arça enganar
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DOS qne ficaraõ, como succedeo; pOl'que acudindo a el
]es alguns POl'tuguezes, como a Heligiosos amigos, en
eonlravaõ com lndios tyrannos, que logo lhes tiravaõ
as vidas, e os engoliaõ a pedaços: mas pouco lhes du
rou esta cruel, e enganosa scena; porque advertidos os
que se seguiraõ, do que acontecera aos primeiros, á
ensla de vidas de barbaras rebeldes resgalaraõ os ha
bitas elos l1eligiosos mortos, de que se seguio entre Iu
dios, e Porlllgllezes hlltnu' porfiàda guerra, que aturou
por muitos anuos. Dizem as Chronicas da Ordem acon
tecera o martyrio, ou morte destes Religiosos a, deze
nove de Junho de mil e quinhentos e cinco.. * das quaes
o tirou o Agiologio Lusitano neste dia, e o Padre Telles
lias Cbronicas da Companhia no lugar citado.

(;A..PITtJLO IV.

Vaõ a Pal'to SegU7'o (Iut,'os dous Mi5sianarias Z,'ranciscanos, a do que aW
obrarau, morte pradig'iosa de hum, e ausencia da outro. ••

1.5. SentIo taõ ferlil para os fructos da terra, esta,
em que estamos de POrlO Seguro, naõ se mostrou me
nos fecunda para a semente da PI·égaçaõ (1515), que
começa ndo a brotar aqui com tanto fervor ao rego da
Doutrina daqueIles dons Venel'aveis annunciadores do
Sallto Evangelho, de quem ja fallamos, e podemos dizer
ainda, que o seu 'sangue derramado alli foy buma como
suave inundaçaõ, que embebendo pela terra vay vivifi
canuo, e dispondo para que a seu tempo a faça redun
dar em novos fructos. Assim se vio neste pl'oprio tel'
rena de Porto Seguro, aonde, ainda que com dilaçaõ de
alguns aonos, que fariaõ dez com pouca difl'erença, de
pois do martyrio daquelles dous Religiosos Francisca-

• Part. I, liv. 3.. cap. 3, f61. 431, $ II•

•• Terceir"s 1\1 issiollarios.
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uos Porlllguezes, apol'lal'aõ ontr'os dons de naçaõ Ita
lianos, e lambem· filhos do Seralico Patriarcha. Foyo
seu primeiro cnidado, levanlar outra Igrejinba 110 mes
mo lugar, em qne esteve a primeil'a, que o tempo, e o
Gentio havia cOllsumido, e com o proprio titulo do Se
ratico Patriarcba. Naõ custou lanto como aos primeil'os
esta obra, pois havia ja alli mais concurso de Portuguc
zes, qne a fama, ou ambiçaõ das riquezas da terra por
todos os modos os levava a ella. Naõ nos consta porém
o tempo, que al!i assistiraõ; mas só que com granele
ex.emplo, e edificaçaõ dos Catholicos, e aproveitamento
daquelIe Gentio.

1.6. Mas, ou porque naõ fosse taõ grande o fructo,
como esperavaõ, ou porque entendessem naõ eraõ vin
dos a partes taõ remotas para cultivo de huma só Aldêa,
ou pequeno Rebanho, como o do Lugar do Porto Se
guro, e tendo noticia que da outra parte de hum Rio,
que da povoaçaõ ficava para a parte do Sul, habitava
multidaõ de Gentio, aonde ainda naõ havia chegado o
brado do Evangelho, determinaraõ passar áquella co
lheita. Chegaraõ ás suas margens, e acharaõ ser bas
tantemente caudalozo; e na consideraçaõ talvez, de qne
aonde !lc grande o fogo da cbaridade, nem as agoas,
por muita.s, o pódern extinguir, intentou vadear o seu
profundo o fogozo espirita do principal destes Religio
sos, e ficou submergido no seu pégo *; porque tambem
!la agoas, que, se por muitas naõ pódem extinguir o lu
me da cbaridade, pódem pJor muy altas apagar a Inz da
vida. Triste, e magoado volton o companheiro ao Po
vo, dando-lhe a noticia do cazo, e pedindo auxilio
para tirar dalli o defunto corpo. Concorreraõ muitos
ao Lugar, e achando ja as correntes com menos agoas,
por estar a maré de todo vazia, viraõ ao cadaver, posto

,.. Aquro multre non potuerunt extinguere charitatem. Ecclcs. 8. 6.
VClIi iII altitudiuem maris, ct tempestas dcmersit me. Ps, tiS. a.
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de joelhos, e com 'as mãos levantadas ao eco', como
danclo-Ihe as graças, de que lambem'para aqnella santa,
c siiperior Cidade, subia a sua~ á imitaçaõ de óutras
muitas almas, sobre inundaçoens, e corre'ntes de aguus.
Foy tirado dellas o seu corpo, e com muita devoçaõ, e
piedade lhe deraõ sepultura na propria Igreja, que
havia erigido, ou renovado do Seralico Patrial'cha~ com
ta,õ grande opininõ de bemaventurado,.e servo de Deos,
como o mostron com as muitas virtudes, com que os
tinha edificado cm vida, e como o certificava a pol'ten
lO7:a postura do seu corpo depois da morte. O compa
nheiro, que ficava só, e desconsolado~ voltou para a sua
Provincia. Qual fosse esta, nos naõ deixaraõ noticia
certa os nossos Escritores, e só dizem, que para me
moria deste cazo se ficou chamando até hoje aquelle,
o Rio do Fnde.

Vaõ a S. Vicente lU issiunarios da Ordem, e -do qtW a/li o&raraõ••

1.7. Cuidadosos disvélos dava ao Senl10r esla sua
vinlJa, c como sabia mel!1Or o tempo, em que lhe havia
dislribuir convenientes Opel'arios para o seu culliYo,
dispôs assim, que passados alguns annos~ (depois des
les segundos, de quem acabamos de fallar) que seriaõ
oito~ ucste~ cm que agora estamos de 1523, foraõ ter a
S. Vicente dous Religiosos da família Serafica, e Por
tuguezes. E parecia razaõ, fosse esta Capitania a se
gunda colheita destes Operarias Franciscanos, pois er~l

tambem a segunda, que depois da de Porto Seguro ha
bitai'l\Õ P~H'tuguezes~ porque dizem foi esta de S. Vi
cente das primei l'as que posi li vamell te se mandaraõ fUll

dai', e teve Donalario~ como em sen lugnr se disse•.,.
• Qunrtos Missionarius.

1ABOATAM. VOL. II.
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Nella fizertlõ os novos Missionarios a sua lIabitacaõ.
Naõ alcançamos o~tcmpo, que alli assi1:til"aõ, mas' só,
que com vida exemplar, e mnito aproveitamento espi':
ritual do Genlio da terra. Era esle mais domavel, e
obrava neIte com melhor eITeito li Doutrina dos novos
Pregadores, e vendo a estes do lugar taõ bem dispoSlOS,
e aprOVeilà(los, e porque naõ ficassem os mais, por dis
tantes, excluidos deste espiritual bem, sabendo que
para li parle cio SerLaõ, além de hum lHo, que por alli
corria Ilafj muy longe da Povoaçaõ, lIabiiavaõ muitos
daquelles barbaros, (juiz passal' aquella colheita bum
Ueligioso destes. Atl.'avessou o Dio, que ainda que
abundante de ngoas se pnssava a pé, e de váo, e antes
que lomasse a outra margem, foy morlo ás fl'ecbadns,
pelo Gentio, que alli o esperava, servindo-lhe de rea, c
lnsaciavc\ sepu!lnra o ventre dnquelles inllumanos rncio·
naes, e lirnlltlo só por {'ruelo destc scu ardente zelo,
fartar-lhes o brutal appelilc com as suas cal!nes, lingit'
<.tqnellns cOI'I'<:nles com o seu sangue, e dar-lhes por
lueillol'ia ocste. caza, o nomc, que Lambem conserva,
como o oulro dc Porto Seguro, de R.io do Frade.

UAP.I'.I'ULO "VI.

Âvel'ifjllaü-so lJal'a mayol' clal'oza c/esta !listol'ia algumas duvidas, quo p6
dem OOCOI'I'OI' sobro o' que nos Capitulas passados deixamos dUo destes
Re!'igio~os 1!lissionarios, c não concorda com o quc so acha detles nos
ma'ÍS Escritores. t"

18. Ue a vcrdade alma da historin, c he a clare
za a vida desta alma, e hc certo que virá a ser alma
sem vida, historia, ainda que com verdade, sem cla
reza. Dizcm os escritores da Ordem commurnentc, que
estes fieligiotlos {'oraõ seis, e que vieraõ todos jnntos,
lllnndados pelo Hc.,y D. Manoel, logo na primcira occa
siaõ, que, depois de descoberto o Brasil por Pedro Al-



vares Cabral, cnviára <IS suas Armadas á invcsliga('aõ,
c descohrimento das suas Costas, e que todos seis fornõ
tel' a Porto Seguro, c alli lhes succedera o que fica refe
rido, sc·ndo os mais desles dc naçaõ Italinnos. Outros
escrevem, que Ilaõ vieraõ juntos, mns divididos, dous
na primeira Armada, depois de des~obertn a terra, e
estes eraõ POl'luguezes; e dons na scgunda, e estes Ita
lianos; e por esta conta vem 11 concluir, quc foraõ só
qltall'o, fázcndo lambem duas Missões das que os mais
haviaõ feito huma só.

19. Nós porem dissemos, que sendo seis aquellcs
Religiosos, foraõ tres as Mis.soens, e que esta terceil'a
fora cm S. Vicente, e quc alli acabara hum daquelles
Religiosos, como o de Porto Seguro, ao passaI' dc outro
Rio, mas com differente morte, porque naõ arrogado
acazo, mas morto nelle pelo Gentio. Assim consta e8'le
segundo successo de huns manuscriptQs antigos, que se
acbaõ no Arch ivo dcsta Provincia, onde, fa lia ndo destes
Missionarias, diz o que fica escrito destes de S. Vicente, •
o que nós aqui tambem segnimos, por acharmos para
isto hum muy grandc, e notaria fllndamento nos Ro
teyros, e l\1appas Geraes destas Costas, nos quaes po
derá Vêl' o curioso, que delles entendei', que assim
junto a S. Vicente, como em Porto Seguro, se achaõ
notados estes dOlls Rios, com o mesmo nome do Rio
do Frade, e melhor que todos no Mappa particular das
Costas do Brasil, lavrado em AIllsLel'daõ uas laboas de
Porto Seguro, e S. Vicente: e como o de Porto Seguro
lhe foy posto, como cOLlcordaõ todos, p~lo caso de se
afl'ogal' uelle aqnelle Religioso, a mesma "azaõ corre,
para que fosse a cansa de se chamaI' tambem Rio do
F1'Ctde o de S. Vicente, pela morLe do outro, qne nehle
aconLeceo.

20. Dizem mais, os que escrevem, que aquelles fo
raõ seis, e enviados todos pelo Rey D. Manoel, que
eraõ a Illaior parte drl1es Italianos; ao qne n6s, pelo



20

que dissemos, e diremos ainda~ em qnanto a serem de
outra Naçaõ, c mandados pelo dilo I\cy, lIaõ asscnlí
mos~ e a razaõ do fllndamento, he a qlle ja deo a isto
mesmo o Âuthor do Agiologio LlIsilano, fullando destes
proporias Missionarios, no commento do dia desanove
de Junho, em que padeceraô JVlartyrio os de Porto Se
guro, por estes lermos: Naõ Ite c1"ivel, que mandasse
Bl-Rey D. Manoel ao Brasil na p1'i17leira Missaõ ]t'eti
giosos Estmngeil'os, quando tinlta tantos NalUl'aes,
]Jois em seu tempo se dividz"1"flõ os ObS61'Vanies, p07'
.<;erem muitos, em duas Provincias. Com este bem
fundado discurso, concluimos que os Religiosos Estran
geiros, que naquelles principias passaraõ á l\lissaõ do
BI'asil, nao foraõ mais qlle dous, corno o escrevemos no
Cap. IV.~ e estes naõ mandados pelo Rey D. Manoel,
mas da maneira, que agol'a diremos.

21. Ue sem du\'ida~ que tendo a posse da Coroa de
Castella Carlos I~ que depois 110 a-nno de 151. 9 foy
declarado Imperador da Alemanha, e reconhecido por
Carlos V, sabia fugitivo do nosso para aquelle Reino
hllm Piloto llorluguez, chamado Joaõ Dias Golis, ali
Solis, como dizeni alguns, e que em Castel1a persuadira
a alguns Mercadores lhe dessem duas Náos, qlle elle as
traria á Provincia de Santa Cruz do Brasil, e ascal'l'ega
ria do Páo vermelho~ e oulros lIa veres da tl!rra ; o que
conseguia, e com eITeito no anuo de 151.5 foy com ellas
ao Porto Seguro, de donde voltou com o seu negocio no
de 1.51.7. Disto foy noticiado o Rey de Portugal, e se
queixou ao de Castella, c foraõ castigados os cumplices
daquelh arll1açaõ. E sendo isto assil11~ mais congruen·
cia tem, que nestas dnas Náos passassem a Porto Se
°guro os taes Religiosos~ sendo ESlrangeiros, Italianos,
ou I1espanhoes, do qlle de Portugal. Esle he o dis
Cl1l'SO mais provavel, °que formamos sobre o transporte
destes Missionarias Estrangeiros n PorIa Seguro. Dos
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POI'Ll1gl1eleS ti il'cmos ago!'a~ o que alca nça mos dos pri
meiros.

22. Os Escritores <Ia Ordem só dizcOl, quc no anno
dc 1503~ enviara o Rey o. Manoel ao Brasil estes Mis··
sionarios, mas naõ declaraõ na cond ucta de quem. Os
de fóra escrevem, que só duas Esquadras mandara ao
Beasi! o souredilo Rey em todo o tempo do seu governo,
a primeira com Americo Vespucio, a segunda com GOll
sala Coelho; mas llenhum dos que vimos declara o anno
em que sahiraõ do Reyno estes Ex.ploradores~ meno-s o
Illuslrissimo Ozorio, que no seu livro de Rebus Emma-.
nuelis Ref}is, * diz, que no de 150:2 fora o em que sa
hio Gonsalo Coelho. lVJas ha sem duvida nisto sua equi
vocaçaõ, e muy evidente, pela razaõ, e fundamento se
guinle. Deste mesmo Capíli:lõ fallaõ ou Iras ll1uitos~ c
sem agsignarem o anno, em que sahio (lo Reyno a esta
empreza, concordaõ todos, que quando se recolheo do
Brasil, com as noticias, que de cá levava~ achara ja
sentado no Throl1o ao Rey D. Joaõ lU por morte de
seu Pay o Rey D. Manoel~ que fallecera a 13 de De
zembro de 1521; e assim, recolhendo-se ao Reyno
GOIlsalo Coelho, como alfirmaõ todos, no principio do
Ileynado de D. Joaõ III, llavendo sahido dalli.. como
tem o Illuslrissjmo Ozorio, em 1502, vaõ neste enlre
meyo vinte annos, ou mais, e llaõ he pnra se crel' an
dasse este Capilnõ tanlos annos pelas Costas do Brasil..
qnando escrevem os mais, que sendo mandado pelo
dito Rey D. Manoel, se recolllera em tempo de D. Jonõ
lU, tendo gnsto nesta diligencia naõ muitos annos, **
mas muitos mezes, como se diz; e assim se deve sup
por foy cquivocaçaõ dizer.. que salJira Gonsalo Coelho
do Reyuo llaquelle anno de 1502. Autes bem podemos
assentar, que esta Esquadra, de que neste anIlO falia o
referido AutlJor, be aquella, em que foy conduzido ao

> Lib. 2. p. Si.
>. Mariz. Dialog. :S. p. 40.
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Brasil AmeriCo Vcspucio, de quem amrmaü todos forn
enviado pelo Rcy J). Ma.noel, .logo que recebera as no
ticias mandadas pelo Cabral do novo descobrimcllto da
terra do Brasil, e este logo podia ser até o principio do
anno de 1.503, que a todos estes vagares poderiaõ dar
lugar os empenhos deste Monarcha com a Conquista da
India, que lhe levava os cuidados, e requeria dispen
dios; Daqui se p6de lomar tambem hum g:'allde fun
damento, para se dlzcr, que aquella Esquadra, em
qne diz o lllustrissimo Ozorio viera Gonsalo Coelho,
era sem duvida esta do Americo, pois o mesmo está in
citando a que assim se diga; porque escreve, que de
pois de recebida pelo Monarcha a noticia do Cabral em
1.500, logo no de 1.502 mandara a Gonstrlo Coelho, sem
fazer memoria de Americo Vespucio, que dizem todos,
sem controversia, fora o primeiro, que enviou o Hey,
depois do Cabral, e naõ o Coelho, como suppõem este
AutiJol'; donde se segue, que assim corno se equivocou
com o Capitaõ da primeira, se podia enganar tambem
com o anno della, sendo o de 1.503, o que elle alTil'lna
de 1502. E assim, sendo mandados, como dizem as
Chrollicas da Ordem, aquclles primeiros Religiosos pelo
Rey D. Manoel a esta Missaõ no anno de 1.503, e naõ
podendo vil' ao Brasil até o dito anno outra Esquadra,
mais que. a referida do Vespucio, 11e sem. duvida serem
conduzidos nella aquelles Missionarias.

23. Outro fundamento se offerece tambem para as
sentarmos, que s6 nesta Armada podiaõ Vil' estes Mis
sionarias, e vem a ser, porque hesem duvida, que antes
della, menos dous Portugnezes elegl'adados, que em
Porto Seguro deixou o Cabl'al com o Gentio, llaõ tinhaõ
ido áquelle Lugar outros alguns, nem Navio de Merca·
dor, ou pessoa particular, que lá os pudesse conduzir:
e he certo que estes Missionarias alli assistiraõ com
Portuguezes, e naõ taõ poucos, que naõ fizessem oppo
siçaõ ao Gentio, corno cOI~sta do que fica dito na morte
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dos pl'ÍUleiros Missionarias, c sendo tantos~ que ja lhes
davaõ temor, só podiaõ reI' ido alli mandados pelo Rcy,
c em Esquadras suas; eslas Daõ foraõ outras até o anno
de 1503, mais que as de Alllerlco Vespucio. Certo fica,
que nesta Armada foraõ sem duvida ,os tacs Mbsio'
nados.

2LJ. Quando haja porém outra Escri.rura, pela qual
evidentemente conste, que Americo Vespucio foy ao
Brasil antes do anno de 1503, sempre estamos na opi
lliaõ, de que em sua companhia foruõ conduzidos aquel
les Religiosos, lJaõ obstante dizerem os Escritores da
Ordelll~ "que no sobredito anilo; porque bem poderá
ser que o tal anno de 1503 aLI fosse posto por equivo
caçaõ~ e falta de verdadeira noticia, ou que ~eja naõ o
cm que elles sahiraõ do lleyno, mas ° cm qu~ cIJegaraõ
ao Urnsil; porque como aquelle Cosmografo Americo
llia demarcar pórtos, e alturas, bcm podia partir de
Lisboa cm 1501, ou em 1502, ir correndo as dilatadas
Costas do Brasil. até o Rio <.la Prata~ como he certo
que foy, e na volta, que faria em 1503, chegar a Porto
Seg~ro, e largar alli entaõ os taes Missionarias, trazen
do-os cOlllsigo todo esle tempo pela necessidade que
tcria delles; e assil11 se verifica o que dizem os nossos,
qlle em 1503, foraõ a Parlo Seguro aquelles Missiona
rias, e tambem fica provavel, que esta viagem a fizerão
em companhia de Amel'Íco Vespucio, visto nu.õ haver.
como fica notado, desde o Cabral em 1500 até 1503
oulra Esql1adra~ mais que a deste Capitaõ, que fosse ao
Brasjl. E esta he a melhor, e mais accommodada pas
sagem, que podemos achar do Reyno para o Brasil a
estes seus primeiros Missionarios Portnguezes. Dos se
gundos lLalianos, ou IJespaohoes, ja dissemos tambem
o como, e com quem passaraõ, segue-se agora os ter
ceiros. Dos aponLaUlentOs. do Archivo desta Provincia,
de (Iue tirámos a noticia de haverem ido a S. Vicenle
esles Missionados, COIllO neste mesmo Capitulo fica no-



r{nlo~ c úo fiU] que alli livel'aõ.. consta lambcm, romõ
em c·ompanhia dI) primeiro Uonatario Martim Afl'onso
dc SOllsa, quantlo fo)' fUlldar csta Capitanlu .. e nem un
les o potliaõ fazer; porquc he certo, que os primeiros
POrluguezcs, qlle Hlli aport<lraõ, foraõ os que conduzia
cOtllsigo estc Capitaõ; e por isso asscntamos aportaraõ
em S. Vicente os taes Heligiosos no anno de 1525, quc
foy o·meSIlJO, em que lá chegou o seu Donulal'io, e com
isto temos satisfeito, no ll1el\1or modo que pode o nosso
discurso, us duvidas, que no principio desle mesmo
Capilulo ficaõ apontadas.

Uil.PI"ULO "VII.

COl1l0 aportaraõ na Bahia Religiosos do Serofico Instituto, c do qtlC ahi
obraraõ. *

25. Mui cuida<1oza he a Divina Providencia na repar
tiçaõ dos seus beneficias. Ja para as Capitanias de Porlo
Seguro.. c S. Vicente havia mandado Mensageiros do
Evangelho.. lias lllonçoens passadas, e nesta agora dcsti·
nou lambem outros para o dislricto, e Bahia de todos
os Sanlos. Foraõ estes o P. FI'. Diogo de Borba, que
!lia POI' Prelado d~ nova Custodia de S. Tllomé d1 Iudia
Oriental, com oulros companheiros mais, na conducta
de Martim Affonso de Sonsa, mandado nesla mesma oc
casiaõ pelo Rey D. Joaô lU, pOl' Capilaõ MÓI' do mal'
da lndia no anno de 1534, e tomaraõ por arribada o
parlo da Ballia, e o que pareceo cOllll'ariedade do tempo
foy disposiçaõ do Ceo, que quiz ll'azer com esles Reli
giosos aos seus Moradores hum muy gl'andc, e neces
sario bem; porque no tempo, que alli assistiraõ, cuida
raõ em Lodo elle no tlugrnento da Fé, cathcquizando ao

• Quintos l\1issionarios.



'. entio da terra, ja mais humanos... e domaveis com as
persuasoeus, e exemplos de Diogo Alvares Caramur~,
e sua consorte a devota Catharina Alvares, bautizando
ii muitos delles, entre os qnaes receberaõ este primeiro
Sacra:nento de suas mãos muitos filhos, e filhas, assi m
1J1Ituraes, como legitimos, que de sua propria mulher,
e de diversas Indias, filhas dos Principaes da terra,
linha o sobredito Vianne7. Diogo Alvares. Aqui foraó
tambem os mesmos Religiosos, os que receberão como
Parocbos os primeiros noivos, e contrahentes, qne,
conrorrne a Igreja fiomana Catbolica, celebraraõ na
Bnbia o Sacramento do Matrimonio, e foraõ Atronso
Hodriglles, natul'al de Obidos, homem nobre, como
fic:\ dito e Paulo Dias Adorno; este com Filippa Alva
res, e aquelle com Magdalena Alvares, filhas naturaes
de Diogo Alvares Carallllll'u aos quaes receberaõ aquel
les Religiosos na Igreja de nossa Senbora da Graça;
Templo, que havia edificado a esta Senhora o mesmo
Caramunl, e pelo milagre, que fica dito, e a primeira
Igreja, que houve em ViIla Velha, que naquelle tempo
era só pequena Povoaçaõ, ou Aldêa, em que habitava
o celebrado Caramunl, com a sua familia ... e alguns
poucos Portuguezes, que alli haviaõ ido parar, de outras
parles. Naõ nos declaraõ os que daõ estas noticias o
tempo, que aqui se detiveraõ os taes Religiosos, mas,
que continuando a sna viagem para a Judia, quando
foy tempo, clei:araõ a todos aquelles habitadores muy
saudozos com a sua ausellcia. edificados com o seu
exemplo, c sentidos com a sua falta; pois lhes naõ fica
vaõ na terra outros Medicos espirituaes, a quem pn
<.lessem recofreI' em as precizas necessidades de suas
almas.

26. Como em alguns AlIthores se acha, que o Santo
P. Francisco avier fora para a Judia cm companhia
de Martim A[onso ele SOllS<J, e eu ja li cm hUlll fiuLeyl'O
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tlestas CosIas do BI'asil, do qual me lIaõ occorre quem
era \) sen Anlhor. e este escreve, fallando da alTibada
deste Capitaõ á Bahia, qlle os Padres da CompanlJiíl,
que levava comsigo, balltizaraõ, e Cílzaraõ os sobl'edi
tos filhos, e filbas de Diogo Alvares Caramuru, jolglley
ser precizo tirm' a duvida, ou erro deste AnLhor, e
adverlir aos mais, que o lerem lambem, que Martim
Alfonso de Sousa navegon para a I ndia dilas vezes; a
primeira pai' Capitaõ .Mór daquelles mares no referido
anno de '153á, e levava cntaõ aos Religiosos Mcnores,
de quem fallamos, e arribou á Bohia, como fica dito; a
segunda vez, que foy á India, hia por Vice-Rey daquellc
Estado, e esta viagem a fez no anDO de 1.5ú1, e nesta
occasiaõ, he que levava aos Padres Jesuítas, e a sua
arribada que lambem ti fez nesla vi:lgern, naõ foi á Ba
hia, mas silll a Moçambique, como se póde vêr huma,
c outra, nos que escrevem as historias da lndia, e os
grandes feitos deste Capitaõ, c Yicc-Bey daqueJla COIl
quista. Tarnbem se faz precizo (lclverlil' aqui aos Leito
res, qne o erro elo Roteyro referido acima, em qne diz
que os Ueligiosos, que levava comsigo Marlim A{fonso
de Sousa, quando al'ribou á Bahia, eraõ da Sagrada
Companhia, nasceo todo da eqnivocaçaõ, Oll corrente,
ou adverLicla, com que fallando destes a sua Chronica
diz assim; "* T1'azia C01lts(r;o Religiosos, os quaes entre
as cousas do se1'viço de Deos, que aqut fiz(J'raõ, foy ba'lt
lizw' na mesma Igreja os fil/tOS, e fil/tas destes dous
devolOs da Sen/w1·a. E quem lêr esta passagem facil
mente pócle entendei', que estes Religiosos eraõ seus, o
que o AUlhor devia eviLnr acrescentando á palavra [{c
tigiosoft, a de Menores, ou Franct'scanos,. por naõ dei
xar equivoca aos Leitores a sua illlclligcncia.

~ Vasconcel lib, I. fui, ii n. H.



(J.&PI~'ULO -VIII.

Yaõ a S. Vicente Ol/tros itlissionarios Franciscanos. •

27. Dp, algumas Náos de HespanLlll, que no anuo de
1.538 navegavaõ par~ o lHo da Prata, e naufragaraõ
lias Costas do BI'asil, livres do seu estrago com as pes
soas, foraõ aportar no Rio dos Patos, que corre pclo
districto da Capitania de S. Vicente, e elftra no mar
COI altura de 28 gráos, o P. FI'. Bernardo de Armesta,
com quatro companheiros müis, todos Hespanhoes, e
da Serafica FalJlilia~ ainda qne naõ consta de que Pro
vincia eraõ. Alli acharaõ tres Castelhanos, que por ou
u'os similhantes acontecimentos do mal' haviaõ ido ter á
mesma paragclll. Sabiaõ estes ja milito bem a Iingua dit
terra, porque habitavaõ com os na.Lul'aes della haviaõ ja
tres anuos. A estes tomul'aO por companheiros, guins.
e Iinguas, e dando principio á sua prégaçaõ, com muito
frncto, e aproveitamente do Gentio, que eraõ de Naçaõ
Carijós, gente rnuy mansa, e a mais domavel de toda a
do Brasil. convertendo e bautizando a muilos~ por toda
aquella CapiLanln até o Pyraguai. e Rio da Prata, para
onde füziaõ de Hespauha a Slla viagem. Estes saO aquel
les Padres Missiouarios, de qnem diz a Chronica da
Compallhin. ** fa\!alldo dos sells Religiosos, que no
anno de 1549, em que chegaraõ á Bahia, mandaraõ
logo a S. Vicente: F01'aõ~ diz~ especialmente acudi?- aos
Indios, sendo muitos destes C/u'istãos, batttizados P01'
Religiosos do Patl'ia1'c/u, S. F1'ctncisco~ Castelhanos,
que por successos de viagem tín/taõ estado com elles na
paragem. que cltamaõ dos Patos. O mesmo l'epete 0\1

tra vez: E em especial os C/t1'islâos (lodios) q11e tinltaã
doutrinado, e bautízado os lleligiasos de S. Francisca,
Castelltctnas.

• Sextos Missionnrios.
*' Vosconccl. lib, I. n, tis .•
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CAPI'I' lJLO IX.

Vay a Ol'inda de Pernambuco um Religioso il:1enor, e do que alli obrou• ..

28. Em a ViIla de Olinda, 011 Murim de Pernam
buco, assistia muitos annos hum Heligioso Menor, de
quem nos naõ deixaraô noticias individuaes os daquel
Ies tempos, nem de que Provincia era, nem como alli
veyo ter; mas só que fora o instituidor de !Jumu Capel
linha de S. Roque no Lugar em que hoje está fundado o
Mosteiro do Patriarcha S. Bento, e que nella dera prin
cipio a huma Irmandade de Terceiros da Ordem da Pe
nitencia, que foy a primeira, 'que houve no Brasil,
donde muitos dàquelles moradores vestiraõ o seu ha
bito, faziaõ os exercicios, e mais obrigaçoens desta
Veneravel Ordem, a qual por anzencia sua ficara admi
nistrando o Vig~ rio de S. Pedro Martyr, por estar DO

disu'icto desta Parochia a tal Capellinha, que pela sua
muita antiguidade mostrava ter a fLlndaçaõ logo nos
principios, ou ponco depois, que foy povoada a VilJa de
Olinda, sendo este Religioso tambem dos pl'imeiros,
(lue alli foraõ, ou logo em companhia do seu Donatario,
ou alguns annos depois.

29. Estes saõ todos os Religiosos Menores" de que
temos noticia passaraõ ao Brasil no dilatado curso de
cincoenta annos, antes ql1e a estas Conquistas viessem
outros alguns Missionarios, de qualquer Ordem, e paI'
isso lhes damos o distinctivo de primeiros Operarias
Evang'elicas ao seu Gentio, e só segundos, se dermos
credito á constante tradiçaõ dos mesmos Natllraes, que
de huns a ontros.. como de escritura, de que só uzavaõ,
se foy transferindo, que o primeiro fora o Sagrado
Apostolo S. Thomé, do qual consta nas historias, e se
achaô em varias partes da America muitos sinaes da sua
vinda a este novo mUlHlo.. c deixados os que ja se achllõ

• Se tlinlOS 1\1 issi/)nQ rias.
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escritos, assim da parte que occnpaü os Ilespanhoes,
como da que habitaõ o~ Portuguezes de Cruzes, fontes,
pégadas, ou rastos de pés humanos, impressos em pe
dras, e attl'ibuidos, on venerados com o nome deste
Santo Apostolo das Judias, diremos aqui o que tambem
vimos, e notamos.

30. No lugar que chamaõ de Gorjabú de Bayxo, pelo
Uio, que o rega, e he fazenda de Engenho de fazer açu
cal', districto da Freguesia de Santo Amaro de Jaboataõ.
sette legoas distante do Reciife de Pernambuco para o
Sertaõ, em bumas espaçozns lages de pedra á sua mar
gem, e sobre as quaes corre por largo espaço, e he pas
sngern commÍla dos seus moradores, quando de Veraõ
leva menos cOrl'eote, está gravada urna estampa de pé
humano, e be o esquerdo, e taõ admiravelmente impres.
SO, que á maneira de signete em liquida cera, entrando
com violencia pela pedra, fez avultar para fóra as firn
brias da pégada, arregoéH' a pedra, e dividir os dedos.
ficando todo o circuito do pé a modo que se levanta mais
alto,1 que a mesma pedra sobre que está impressa a pé
gada, que representa ser, corno de menino de cinco an
nos, com pouca differença, que nós vimos muitas vezes
eru outro tempo, e ainda no estado presente o tornamos
a vêr, e admirar com mayor rellexaõ da que pedia
aquella primeira idade, e era fama do vulgo ser aquella
pégada de S. Thomé, ou de hum menino, que andava
em sua companhia" e seria talvez o seu Anjo da Guar
da. Escrevemos o que vimos, e ouvimos.

31. Do que dos nossos até aqui fica dito se vê a ra
zaõ, que temos para lhes darmos a espiritual Primazia
da Conquista do Brasil. E de tal sorte, e com tanta pro
priedade lhes compete esta.. que naõ recuzou escrever
hum Douto, e grave Author.. * que Assz'm como dt"sse
Te1'tullt'ano, que com o sangne dos primitivos Marty-

• Agio!. Lusit. t. :-1, f.449.
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re8 {ora fundada a Igreja universaL, assim também,
(accrescenta elle) se póde dize1', qu.e com o sangue dos
Franciscanos {oy fundada {l l!Jr~ia pm'licuLar do Es
tado do BrasiL. E naõ só no Brasil, mas tambem Ilns ou
tras Conquistas dos Reys .POl'tllguczes, foraõ os Religio
sos Menores sempre os primeiros; porque passando des
ta para a da lndia o P. Fr. Henriqlle de Coimbra, com
os mais, de quem ja fallamos, f'oraõ tambem os primei
ros, que accenderaõ a tocha da Fé, e semearaõ o graõ
do Evangell:Jo nas terras do Oriente, discorrendo pelo seu
vasto Impedo, e rubricanuo-o alguns delles com a tin
ta do seu sangue. No Archipelago de Malnca fornõ tam,
bem os Frades Menores as primeiras trombetas da Pré·
gaçaõ, como tamhem nas Ilhas de l\'lacaça~ Molucas, c
em outras muitas o fizeraõ, favorecidos do Capit1õ sem
pre grande Alfonso Galvaõ, o qual fez muy esclarecidas
as suas victorias, Daõ só com a fortaleza do seu braço,
mas, com o ardor do zelo Catholico, com que conduzia
comsigo os nossos Religiosos, para converterem ao gre
mio da Igreja aos que elle rendia ao lmperio dos Mo
narchas Portuguezes, como o fizeraõ a innumeraveis al
mas. E se em alguma pal'te, como no Japaõ, foraõ os se·
gundos na cultura da vinba do Senhor, naõ consentia
o seu Apostolico zelo, que se Daõ fizessem primeiros em
derramar o sangue~ e sacrifical' as vidas, onde o P, FI'.
Pedro Bautista, com cinco Religiosos mais, c vinte e
dous Irmãos Terceiros, foraõ os primeiros Marty.'es, e
ja declarados pela Santa Igreja, Daquelle dilatado Impe
rio, secundo Jardim de outros muitos encarnados ly
rios, que foraõ brotando depois daqllel\es. Esta prima
zia a mostraraõ tambem os Religiosos Meuores Das Iu
dias Occidentaes~ e da outra parte desta America, aonde
o Padl'e 1"1'. Joaõ de Marcbeua, Portuguez de Naçaõ, e
filho da Santa Provincia da Andaluzia em Castella, indo
em companhia de Christovaõ Colon~ com outros Religi~
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OS05 mais, foraõ os primeiros, que naquellas grandes
panes deste novo Mnndo accenderuõ a luz do Evangelbo
conU'a as trevus do Gentilismo.

U.!A.PITlJLO X.

"Vai ter ti CaIJitanla do ESIJirito Santo o Servo de Deus FI'. Pedro de Pala

cios. sua vida pcn·jtente. e exemplar '10 1I10nle da Penha.

32. Até agora mostramos nos Cupilulos passados os
Religiosos l\leno res, que a estas Conq \listas do Brasil
chegaraõ, * antes que a ellas viessem Missionarias de
outras Ontens, por espaço de cincoenta annos; nos se
guinte:; daremos noticia dos que se foraõ continuando
por tempo de trinta e seis mais, desde o de i5li.9, em
que no Brasil aporta raõ os pri meiros l\lissiona rios Je
suitas, até o de 1585, em que os nossos fundaraõ em
Olinda o seu primeiro Convento. E assim como o Se
nhor da vinha universill desde o principio da sua Igreja
dispôs sempre, que os Operarias para a sua cultura,
naõ entrassem a ella todos juutos.. mas bnns apôs dos
onu'os, cada bUIll ás suas determinadas horas, Imns
Jogo de manhã, ontros a hora da Tercia, e assim os
mais, como lhes prescreve a Ordem o primeiro Evan
gelista **; esta mesma guardou nesta sua, certamente
muito escolhida vinha, 0\1 Conquista do Brasil. A' hora
de Prima, e taõ.. 7J1'imo mane, como ao romper do dia,
e na mesma hora, em que descobria a luz do Ceo a terra
do Brasil, lhe mandon logo Deos os primeiros trabalha
dores a esta vinha, o Padre Pr. Henrique de Coimbra,
e sens companheiros, como fica ontras vezes repetido,
no anilO de 1.500; e assim se foraõ continuando outros
mais da mesma profissaõ, por este espaçoso tel'reno, no
dilatado c&paço de quarenta e nove para cincoenta an-

* 11)1;8•
.. !\lat, 20, Y. I, ul SP/I.



1'105, ou até a hora da Tcrcia, que he as nove do dl:l J

cm que quiz mandai' para ella a segunda Ordem de Ope.
rarios, os RR. pp, Jesuitas, no anno de 15LLU, e nem
porque viessem estes algum tempo mais tarde, traba
lharaõ menos, antes como emulos dos que bem trabalua.:
rilõ, ou como invejosos dos que sabem lucrar mais almas
para o Ceo, tanto tl'abalharaõ, como os primeiros; pOl'
qne sem duvida, a estas duas Familias Jesuita, e Fran
ciscana, e aos seus oUiciosos Operarios, deve a vinua
do Brasil o seu espiritual cultivo, àugmento, e estabili
dade, pois o fizeraô naquelles Pl'il11itivos tempos, quandó
nellas só llaviaõ espinhos, e abrolhos, perigos, e dill
culdades. Nluito depois destes, e como a hora de Sexta,
que he do meio dia para a hLima j cuegaraõ os Heligio
sos Carmelitas Observantes 110 anno de 1580, e mais
tarde ainda, corno a hora de Nôa, que be de !Juma para
as tres da tarde, os do Grande Patriarcba S. Bento no'
de 1581, e por isso .ia a tem po de menos tl'a,balbo, tanto
pelo seu gl'ave Instituto, como por estar ja o terreno
quasi preparado. E ainda mnito mais tarde; porque
corno á undecirna hora, que be quasi ao concluir do dia,
os RH~ PP. de S. Filippe Neri, qlie como ultimos, ja
acbaraõ o trabalho vellcido, e a vinha preparada, e só
disposta para colher o fructo, igual, ou superabundante,
aos mais Trabalhadores.

33. Em o numero dos nossos j com os quaes come
çamos agor~, depois que ao Brasil chegaraõ os PP. Je
súiLas, tem o primeiro lugar hum Religioso Menor, POli
nome FI'. Pedro de Palacios, ou do Rio Secco, por ser
natural de Medina do Rio Secco, junto a Salamanca.
Dos titulos da sua ascendencia, naõ acbamos outro mais
authentico, que o do seu appellido de Palacios, por
tl'azer do nobre Solar desta familia a sua origem, e por
clla lIespanbol por nascimento, e no estado de Reli
gioso Ley~o por profissaõ. Esta havia feito na Provin
cia de S. Jozé de Reformados em Castclla, de donde se
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passou para él da Al'l'abida em Portugal, j que naquelIe
tempo começava a Uorecer com a8sombl'o dos humanos
discursos, e inveja de espiritos Seraficos. Era hum des
tes o de FI'. Pedro de Palacios, e tanto o arrebatou o so
litario daquella Serra, muy accommodada ao elevado
dos seus võos, que para ella quiz mudar a sua h:ibita~

çaÕ. Nesta se encorporou, sendo ja de idade provecta,
á inslancia da Rainba D. Catbarina, e a rogos do Dou
tor Paulo de Palacios, seu Pl'égador, e Esmoler, pa
reute muy chegado de FI'. Pedr'o, e bem poderia ser que
fossem Irmaõs, como o está persuadindo a confrontaçaõ
dos nomes de Pedro, e Paulo, e identidade dos cogno
mes de Palacios. Passado ja para a Arrabida, e tendo
sel'vido no Hospital Real de Lisboa de Enfermeiro al
guns annos, assistindo aos doentes com grande amor.. e

,charidade, havida Iieença do Padre Custodio da Arra
hida, FI'. Oamiaõ da Torre, passou ao Brasil. Em huns
Anlos, que 110 anno de 1.6li.O mandou o Custodio FI'.
Manoel de Santa Maria trasladar dos que em publica
fórma foraõ tirados em o anno de 1.616, á instancia do
Custodio FI'. Vicente do Salvador, e se guardaõ no Ar
chivo do Convento da Viclol'ia, Capitania do Espirito
Santo, temos buma Cel'tidaõ jurada do Irrnaõ Fr. Si
lliflÕ da Apresentaçaõ, na qual atlesta tivera em seu po
der hum Cartapacio, que fora do lIZ0 de FI'. Pedro de
Palacios, no qual entre outros asseutos da sua letra .. se
achava hum, que dizia ser filho da Provincia de S. Jozé..
e encorporado na da Arrabida.

Sil. Corno o espirita deste Servo de Deos cra laõ ar
rebatado.. querendo sempre subir de mais a mais, deo
oulro vôo, e foy elle taõ prolongado, que, da Serra da
Árrabida em Portugal, passou á Penha do Espirita Santo
no Brasil. Era uos principias, em que ~e dava calor ás
Conquistas destas partes do novo Mundo, e assim como
a fama, ou fome das suas riquezas arrastava a muitos,
dos que as servem, a passar a citas.. o zelo da salvaçaõ

JABOA'UlIl. VOL. 11.



das almas dos seus Naturaes movia aos Servos do Se
nhor ao mesmo transito. Aquelles a esquadrinhtlr as
cntraulws da terra, para lbe arrancarem o ouro, a pra
ta, e outros temporaes haveres: estes a abalar cora
çoens frios, para lhes introduzirem o fogo da charidade,
e amor de Ocos: áqllelles incitava-os o interes'Se pro
prio: a estes o bem aIhej'o. Este trazia agora, como a
outros, a Pr. Pedro de Palacios. Da sua [)assagem do
Rcyno para o Bl'asil só achamos escrito fora no allno de
1558, e que sendo o Navio, qlle o transportava, aCCOill

meUido na viagem de bnrna rija, e furiosa tormenta, nos
III Limos apertos, 'recorrendo os na vegan tes a FI'. Ped 1'0,

pelo bom couceito, que ja haviaõ formado da sua vir
lude, c tomando-lhe o mauto o lauçaraõ ao mal', e foy ()
mesmo estender-se sobre as agoas, que abaixarem logo
li soberba das suas empoladas ondas: allzentarem-se os
ventos, que as moviaõ contrarias, e soprando olltros
mais f'lvol'aveis, tomaraõ pano com feliz viagem no de
Villa Velha, Capitania do Espirita Santo. Com os Illflis
desembarcou tambcm Fr. Pedro de Palacios, e cada huOl
cuidou de si, sem darem acordo do Servo de Oeos. EI'u
o tugal' de poucos vizinhos, e procurando depois os
companheiros por todo elle a FI'. Pedro, nem o acha
vaõ, c nem quew delle desse noticia; e como o seu bom
trato, e sllave COIlVel'Saçaõ, com o exelllplal' da vida,
lhes tivesse ja no coraçaõ grangeado afl'ectos, e oa von
tade dezejos de o vêr, entraraõ em mayor cuidado pela
:ma ralta. Esta se divulgou logo pelos moradores da Villa,
e hum;, e outros se deraõ á pressa de o buscar; e depois
de feitas debalde algumas diligencias, lhes veyo ao peno
samento ao terceiro dia, .ia temerosos de algum accazo,
de subirem a huUJ alto Morro, e Scrrauia de Penedos,
que alli ao pé da Villa se levanta sobre hum empinado
Monte, e no mais alto delle, como simplez Pomba, que,
para se segura!' do caçador, vay raze!' o ninho lias aber
tllras da pedra, chamada pela voz (lo seu destino, acha-
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raõ a fI'. Pedro em huma U:lS daquella Penha muy des
cançado, qnal alma solitaria, ti qnem o Divino Esposo
chama com voz interior para lias concavidades da Penha
fazer asna perpetna morada. Saudaraõ-no admiraaos,
perguntando-lhe todos: O qne he isto Padre FI'. Pe
dro? E elle os recebeo alegre, dizendo-lhes: Ja amigos
acheyo que buscava. E, ou fosse com elles para a Villa,
naquella occasiaõ, ou se deixasse alli ficaI', este inculto,
e solilario Monte escolheo FI'. Pedro para a sua habi
taçaõ.

35. Começa esta admirada Montanha a levantar-se
moderadamente em pouca distancia jnnto ao Caes da
primeira Villa do Espirita Santo, cbamada ja naql1elJe
tempo Vil!a Velha, pela nova, qne depois se levanton na
] IIw, e se chama da Victoria, pela ca usa, que j<1 fica re
ferida em seu lugar, e depois de ir crescendo, é esten
dendo-se para o alto pai' huma ladeira de bastante dis
tancia, no col1o desta se levanta o que chamaõ Penha,
ali MOlTo, qne forma hum .como pavilhaõ, ou cOl'1lchéo
di.lqnclla Montanha. Neste collo, onfim da ladeira, e
principio da PenlJa, em huma gruta, que alli se for
mava, ueo ordem FI'. Pedro a lavrai' huma Capellinha
com o título do Sel'afico Patl'iarcha S. Francisco, com
seu altar.. e neste, com a Imagem do Santo, collocou
tambem hllUla muy devota da Senhol'a da Pena. Este
foyo titulo, com que primeiramente foy veuerada nesta
Capellinha do Santo Padre a Imagem da Senhora, e este
logrou em vida do seu instituidor, e ja colIocad·a na ou·
11'a herrnida, que depois desla levantol1 no mais alto do
MOITa, ou Penha, e este mesmo de Senhora da Pena
CODSerVOI1 muitos anDOS, ainda depois ela morte do seu
Devoto Servo FI'. Pedro. Porque nos aut.os autIJenti
COS, de que ja [aliamos.. das testimunhas, que juraracr
nelles, e tirados no anno de 161.6 á inslancia do Cus
todio fI'. Vicente do Salvador, e. á erdem do Admiois
1L'ilClor o R. Mattheus da Cosla Aborim, e pelo Vigario
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Gonsalo Vás Pi{]to, este mesmo titulo da Pena se dá
nelles á Imagem da Senhora, tanto pelo Tabelliaõ, que
os approvou, corno pelas testimunbas, que nelles jura
raõ. Com este mesmo titulo de Pena era' venerada a
Imagem da Senhora, quando no anilo de 1.589 foraõ
os nossos Religiosos tomar posse da Capellinha por or
dem do Administrador o R. Bartholomen Simoens Pe
reira, acbando-se elles alli ja neste anno pal'a a funda
daçaõ do Convento da Villa da Victoria. E porque liaõ
ficasse duvida, naõ só qne este foy o titnlo, qne teve a
Senhora alli naquella sua Imagem desde o principio;
mas tambem que esta Pena, que inculca o titulo, naõ
he a com que se escreve, corno querem dar' a entender
os que nas mãos da Imagem da Senhora pôem por' tim
bre, ou divisa l1uma penna; mas que era Pena, que si
gnifica dor.. angustia, e tormento, como o qne espiritu
almente sentia a Senhora em sua alma; por isso o P.
Custodio FI'. Manoel de Santa Maria, qne no aUllO de
16lJ.ü tl'asladou de sya maõ, e pl'opria letra, aquelle
Instrumento, em toda a sua escritura, e nas vezes, que
falia em o nome Pena, como titulo \la Senhora, sendo
em Portnguez, sempre o escreve com o ditbongo de re,
Latino, para tirar a equivocaçaõ, que de hurna, e outra
Pena se poderia originar. Este mesmo tiluio, finalmente,
conservava ainda a Imagem da Senhora no anno de 1.650,
corno consta do C:ll'torio desta Provincia no titulo da
fundaçaõ do seu Conventinho, que neste mesmo 3nl10

téve principio com o de Senhora da Pena.. que o tempo,
que tudo muda.. com pouca corrupçaõ, e muita propl'Íe
dade, pela do logar, em que está, transferio de .Pena
para Penha, como boje he conhecido.

36. Concluida com brevidade a Capellinha do Sera
fico Patriarcba, tanto pela pequenhez da sua fabrica,
corno pela concnrrencia dos devotos do Servo de Deos,
entrou na diligencia de fabricar outra para a Senhora da
Pena, no cume da Serra, e sobre aqnella a1tissima Ro-
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cha, on Penedo, qne serve de coroa áqllelle Monte. Tu·
do conseguio com ajuda dos devotos, e especialmente
de Melchior ,de Azevedo.. homem rico, e muito particu
lar affecto de 1"". Pedro. Nem podia deixar de ter nesta
obra muitos coadjlltores; porque o Servo de Deos era
o primeiro, que, pegando nas pedras, ás suas costas as
conduzia por aquelle aspero, e alto monte, em quanto
durou a obra, qne completa, col/ocou nella a Imagem
da Senhora, com singular jubilo da sua alma, e ~~rande

cODsolaçaô de todo o povo. Assi m o depõem todas as
testimunhas do sen proce~so, humas, que o viraõ, ou
tI'as, que o ajudaraõ. Hum destes foy André Gomes,
que sendo moço acompanhava o Servo do Sef.lllOr,
quando fazia pelas rllas da ViJla a sua doutrina, e de
póem que seus dOlls Irmãos, Amador Gomes.. c Braz Pi
res, ajudaraõ a FI'. Pedro a fazer a obra da Capellinha da
Senhora da Pena; e assim aLLestaõ as mais, que nos ditos
autos juraraõ.. e concordaõ todas sem discrepar, que o
Servo de Deos FI'. Pedro de Palados fora o fundadol'
das duas Capellinha~ pl'imeiras daquelle monte, a de S.
Francisco no collo da ladeira, e a de N. Senhora da Pen1
sobre a Penha alta, que nelle descança. E assim ficã ti
rado tambem o engano de alguns, que cnidaraõ.. e ainda
escl'everaõ, que quando alli chegou FI'. Pedro, ja liavia
aquella Capellinha, da qual pelo zelo do Servo de Deos
lhe fizera a eutrega della o seu fundador, ou os que POl'

este a administravaõ.
37. Todo o referido se confirma por indubitavel peja

Escritura da doaçaõ, que da dita Capellinha da Pena, ou
Penha, fez D. Lniza Gl'Ínalda Vinva de Vasco Fernan
des Coutinho, segundo Donatario da Capitania do Espi
rito Santo, a qual Senhora, como sna Governadora, e
Proprietaria, com a Camera, e Povo da Villa fez a tal
doaçaõ aos nossos Religiosos, quando chamados pelo
mesmo Povo, e Senhorio, chegaraõ á Villa da Victoria
para fundarem Convento uJli ; passada esta Escritura em



publica fÓl'Ill::l a seis de Dezembl'o de mil quinhentos
noventa c hum, na qual se expressa, se dava aos Reli
giosos Menores a administraçaõ dcl Capellioha de N. Se
nbora dn Pena. Por 1'espeilo~ (SLlÕ palavras forrnaes da
propria Escritura) de a Itaver fundado /mm Religioso de
$ua Ordem chamado Fr. Pedro, que aUi viveo com li
cença de seus P1'eLados muilos annos, com muito exem.
pio de vida, e edi(icaçaõ do Povo, e aM acabou vÍ1'lllosa,
e sanlamenle, e foy sepultado em Ituma FIermida. e Ca
petla~ que a esse lempo tinlta feito. Tir'aJa parece fica
toda a duvida de quem foy o fundador desta Capellinha
da Senhora da Peuha do Espihto Santo.

UAPITULO XI.

Dos exel'cicias eSpil"ituacs do Servo de Deas F1'. Pedro de Palacias 910

Monte da Senhora da Penha. "

38. He a solidaõ o suave descanço das aTmas devo
tas, a melhor oficina dos se\ls espirituaes apl'oveita
mentos~ e a fOl'ja ardente, em que mais se ap\lraõ DO
amor Divino. E porque este, para ser perfeito, assim
como se deve exerceI' com Deos, se ha de juntamente
ex.ercitar com aproximo; porque nestes dO\ls eixos, OH

bazes, se funda t0da a ley. e preceitos do mesmo Senhor.
este foy tambem o termo do seu Servo Fr. Pedro de P<I
lacios. Dos exercicios espirituaes, e particulares deste
bom Religioso na solidaõ, e retiro daquelle MODte, Daõ
ternos individual noticia, mas, se havemos estar por
aquelJe aphorismo certo de que os sentimentos da alma
se explicaô, 011 daõ a conhecer pelos sentidos corpo
raes, ou exteriores, e o que tem o coraçaõ manifesta a
boca; do que prégava, e persuadia FI'. Pedro áquelle
Povo, e do. mortificado, e penitente do seu corpo, bem
se deixa vêr, qne os seus exercici@s continuos el'aõ 01'(\

çaõ, jejuns, disciplinas, e mortificaçoells, naõ só porque
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isso inculcava o exterior da pessoa,. mas, porque este
era o repetido thcma das suas practicas, e doutrinas.

39. Todos os Domingos, dias Santos, e festas mayo
re::. da 19reja, sahia do retiro da sua Penha, e indo ter
ú Hesidencia dos Padres Jesuil<lS na Villa da Victoria,
"IIi se confessava com o Padre Rraz Lourenço, primeiro
que achou, e com os mais, que se lbe l'oraõ seguindo, com
actos de verdadeiro penitente, commungava com affe
ctos de consummado justo, ouvia Missa com devoçaõ, e
dahi se retirava para o seu domicilio. Nestes mesmos
pela tarde, c nos mais, por muitas vezes. o seu exerci
cio era prégar ao Povo pelas ruas, doutrinal' os meni
nos nos Mysterios da Fé, e persuadir a todos a que jeju
assem, se con Cessassem, e fizessem peni tenc~a de suas
culpas, para alcançarem de Oeos o perdaõ dellas, e este
era o thema commuru, e assulllplO geral de roda a sua
doutrina, e practicas, assim publicas, como particula-

'res. Para ellas se vestia de sobrepeJliz, com huma Cruz
lias mãos, e acompanhado dos meninos do Lugar, e da
Villa, assim Velha, como da Victoria, corria todas as
slIas ruas, com Li 11111 taõ en tranba veJ, como conllecid,}
zelo do bem uas almas. Outras vezes, quando pedia a
necessidnde, sahia a pedir esmóla, e teudo aquella que
julgava preciza para os dias, em que se havi3 occlJpar
eU! ontros exercicios, e naõ podia tornar á Villn, ou
para acudir com ellas a necessidade de outros pobres,
naõ acceitava mais naela; ainda que para isso fo&se im
portunado. Quando sahia do seu Monte para a Villa,
desembarcando no porto della, O primeiro caminho,
que seguia, era o da Igreja Matriz, a adol'ar o Santis
simo Sacramento, o que fazia com a· boca em terra, por
grande espaço, e hnma dilatada. e devota ornçaõ, a qual
acabada hia direito á caza do Parocho, e posto de joe
lhos lhe beijava a mão, tomava a bençaõ, e pedia licença
para continuar com o sen exercicio, ou de pedir esmóla
ou fazer a sua doutrina. Se lhe era prccizo perlloitar
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na Villu, o fazia em caza de algufll devoto,' e mais cOlHi..
Illladamente na do Capitaõ Melchior de Azevedo, muito
seu pUrLicular, e aíleclUoso, e a queHl o Servo de Oeos
amava muito. Este devoto homem o ajudou com pani
culal' cuidado, e esmólas nas obrélsdas suasCapellillhas,
e ja quando FI'. Pedro se achou mais envelhecido, lhe
deo hum negrinho, seu escravo, para assistir com elle
no retiro dp Moute. Para passar a noite lhe mandava o
seu devoto fazei' cama, como a hospede, mas elle a
acceitava só por obsequio seu, e naõ para descanço do
corpo; porque, quando ja recolhidos todos, e feitos os
sellS costllmauos exercicios, se deitólva no cbaõ, pondo
á cabeceira algum tronco ou pedra, ou ontra qualquer
dureza, que se lhe o!fel'ecia á maÕ. Esta mesma era a
sua cama na Herlllida de S. Francisco do Monte, aonde
de ol'dinario assistia ao pé do Altar do Santo; sobre
huma tuboa aspera passava os bre,ves intervallos da
noite, que lhe restavaõ da' ol'açaõ, e mais exercicios,
com huma pedra dura por cabeceira. Por companheiros
mudos, mas fieis da sua solidaõ, consel'vou por todo o
tempo, que alli viveo, hum gato, e hum cachorrinho,
e quando sahia aos seus exercicios de esmóla, ou dou
trina, tantos dias detenuinava estar auzeute, qu'ailtos
montinhos de farinha lhes deixava alli, e faIJando com
elles, lhes dizia, apontando-Iues os montinhas da fari
nha: irmaõ Gato, (assim o lrat'lva, e mais ao compa
nheiro) eu hei de estar tan tos qias fÓl'a, aq ui IkiÕ estas
l'açoens para vós-outros ambos; huma par,a cada dia
e esla ulLima a baveis de comer, depois que eu aqui
chegar; e assim o faziaõ: e assim o depôs a lestimullha
André Gomes, que sendo PLapaz, acompanhava ao Servo
de Deos nas sahidas, que I~lzia á doutl'ina das Missoens,
e Aldêas, dizendo, que vindo llIuitas vezes de fóra com
elle, completos os dias, achavaõ ainda a ultima raçaõ, e
nu mesma [órma, em que ficara, a qual, com a sua che~



~ada, chegando-se lambem a el\a os dous companheiros,
entaõ a comiaõ.

nO. Estas viagens do Servo de Deos, em as quacs se
detinha aquelles dias, ernõ commumlllente para as Al
dcas dos Gentios, que habitavaõ pai' aquel\es arredores
das Villas do Espirita Santo, que depois de tantas, e taõ
continuadas guerras, e destroços, como licaõ referidos
alguns, na sua fundaçaõ, viviaõ ja em paz pOl' este tem
po com os Portuguezes, mas ainda naõ aggregados ao
gremio da Igreja, e a estes ~e terrninavao as visitas do
Sel'Vo de Deos 1"1'. Pedl'O. AlIi se detinha entre elles al
guns dias, cathequizündo a hllns, bautizando a outros,
em especial aos meninos, e crianças, e fazendo em to
dos adllliraveis rructos de conversaõ; e este era bum
dos maiores empregos do seu abrazado, e Apostolico
zelo. Elle foy o primeiro Prégadol', e Annunciador do
Santo Evangelho, que tiveraõ os Gentios desta Capita
nia, 11<1 qual el\e só por muitos annos foy o maiol~ ins
trumento da convel'saõ de muitos, naõ só para a Igreja,
lambem para a mais fixa, e verdadeira amizade com os
Portuguezcs; porque, supposto que ja quando no anno
de 1558, chegou ao Espirita Santo Pr. Pedro, tilllJaO
nesta Villa hl1ma Residencia os PP. Jesuitas desde o
auuo de 1551, e nella Religiosos de assistenci<1, haven
do alguns selte annos, .ainda naõ haviaõ até este tempo
dado principio á conversaõ do Gentio. Naõ he discurso
este da nossa vontade, he expressaõ de duas testimu
Ilhas, que assim o expõem com esta explicaçaõ no ins
ll'tl1nellto jul'idico, que ja dissemos se tirou na mesma
Villa. He a primeira, Amador de Freitas, Capitaõ da
Aldêa de Reretiba, e morador em Villa Velha, de idade
cJe sessenla e nove annos:- Disse que con/wce.m ao P.
Fr. Ped1'e Religioso Leygo, da 01'dern de S. Francisco,
/laverá cincoenla annos, nesta Capitania, o qual em tido
de todos P01' Varaõ Santo, c de muito exemplar viria,
andando pelas A lddas desta Capitania, aoude ainda en~

lAROATAM. VOL. 11. 6



ú2

laô 'IUtÕ 1'esidiaõ Padres da Companltia, e úanlizava, e
dou17'inav{1 aos lndios, ensinando oulro sim a doul1'ina
Cltrislàa pelas '7"llaS, elc. A segunda he Nuno Rodri
gues, morador na Villa do Espirito Santo, bomem de
idade de cento c dous annos, c adverte a leitura do tal
instrumento, que tendo toda esta idade, estava em seu
juizo perfeito, e andava ainda pelas ruas por seus pés,
~ bem disposto, indo todos os dias ouvir Missa, e tra
tando com quem lhe convinba:- Disse, que conheceo
aqui na Villa do Espirilo Sanlo ao P. Fr. Pedro Reti
l/lOSO Leygo da Ordem de S. Francisco, haverá cinco
enla annas, ao quall7'alOlt parliculannenle, e l!le disse
que era Ca~lel!lano de Naçaõ, llalUral de Medina do
Rio Secco, perto de Salamanw, e o via ordinariamente
andm' pelas ruas, ensinando a dmtl1'ina Cltrislàa aos
meninos, e a lodos, e o mesmo Ma fazer pelas A ldêas
dos I ndt'os, aonde ainda naõ 1'esidiaô Religiosos d{1
Companltia, senaõ aqui na ViUa, e lá nas dilas Aldêas
úaulizava aos 1ndios, que se converu'aõ á Fé Cal/wlica,
e era muy zeloso da salvaçaõ das almas. Este he o dito
destas uuas testimuohas, acazo expl'essado por eHas, e
\li ui~o a pro!)osi [O pa ra justificar, que se Fi'. Pedro naõ
I'oy o primeiro Religioso, que chegou á Capitania do
Espirito Santo, porque antes delle cllegaraô outros; foy
o primeiro Prégadol', e Anounciador do Santo Evange
lho, que deo o conbecimento da Fé, e luz da verdade
Calholica ao Gentio da terra; por(!ue naõ perdessem os
Filhos de Francisco esta Primazia llas Conquistas do
Brasil, ailld:l quando naõ saõ 08' primeiros, que a ellas
chegaõ.

lL1.. Naõ só os Indios das Aldêas, e moradores das
Villas do Espirito Santo, e Victoria, participavaõ da sau
davel doutrina do Sel'vo de Deos, tambem sahia a com
lIIUnical' este espirituOlI pasto aos Colonos Calholicos de
outros Lugares, e PoVoaçoeus visinhas. A huma cha
mada o Engenho deTocoal'i, visitava mais vezes, e qllei-
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xando-se-lhe os moradol'cs de padeccrem c.ontinllada
mente o achaque de fehres, e sezocns, pela humidade,
e intempel'auça do sitio, de que perigavaõ hIlUS, e oli
tros ficavaõ com os ruins eifeitos, que este impertinente
mal, a que chamaõ vulgarmente maleitas, costuma dei
xar, e da~ quaes morl'iaõ muitas crianças; lhes dizia
FI'. Pedro, com a sua santa singeleza, e graça divina de
dizer: Quereis que o mal fuja do Lugar, fazei aqui huma
Capellinha de S. Francisco, que ha de o Santo alcançar
de Deos, e perrniltir o Senhor, que este inimigo naõ
possa tornar aqui, nem vos ha de perseguil·. Isto lhes
dizia algumas vezes o Servo de Deos, e elles assim o vi
cl'aõ a experimentar; porque feita com brevidade a Ca
pellinha do Santo Patriarcha.. desdc entaõ até o pre
sente, nenhnm mais enfermou daquelle achaque.

1I2. Em certa monçaõ chegou ao Porto do EspÍl'ito
Santo hum Navio de Lisboa, e topando-se o Sel'vo de
Deos com Gomes de Avila, qne alli morava, lhe per
guntou se tivera boas novas do Reyno, (era este homem
de lá natural,) e dizendo-lhe que sim, accrescenlou FI'.
Pedro, e que feito ha de humas vélas, que sua Mãy man
da para Nossa Senhora? Ao que o homem respondeo,
naõ sabia de tal; c FI'. Pedro Ibe tornou, que sua Mày
lllandára do Reyno hllmas vélas para a Senhora da Pe
na: e assim era, porque elle as entregou depois; e ad
verte este mesmo, como testimuoha, que o naõ havia
dito a alguem ; para que com as mais gl'aças, e dons da
Sua alma, mostrasse, lhe tinha Deos commuuicado tam
bem o conhecimento do passado, e ainda a previsaõ do
futuro no que se segue.
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UAPITULO XII.

Do sallto fim, e fama gloriosa do Servo de Deos Fr. Pedro de l'a/acios,

e trasladação dos seus ossos.

43. Com estas, e outras obras admiraveis do seu es
pirit<il, com o exemplm· da sua vida, e a grande chadda
de pal·a com os proximos, era o Servo de Oeos FI'. Pc
dl'O tido por todos que o conheciaõ, e tratavaõ, por Va
faõ de Deos, homem santo, e como tal querido, e vene
rado daquelle Povo, com muito singular, c reverente cs
timaçaõ: e tudo isto lhe quiz confirmar o mesmo Senhor,
con'cedendo ao seu fiel Servo o conhecimento anticipado
da sua morte. Alguns dias antes, sahindo elle do retiro
do monte á Villa, ao despedir-se de alguns seus devo
tos mais particulares, perguntando-lhe estes, quando
havia tornar, lhes respondeo, qtle lbe parecia naõ tor
nar mais alli. E porque elles mostraraõ entender que
fallava assim com intelligéncia de ser chegado o tempo
da sua morte; lhes tornou dizendo, qne elle havia pe
dido a Deos, que o naõ matasse em quanto naõ fizesse a
festa <.11 Senhora da Pena; e assim aconteceo, por que
fazendo-se, na Segunda feira a festa da Senbora, na
Quarta desceo do monte á Villa o negrinho, que com
clle assistia, com a noticia de quc o P. era fallecido.

h4. Concorreo para o Monte em numeroza mulLidaõ
o Povo da Villa, e acbaraõ o seu cadaver de joelhos, en·
costado ao Altar da Capellinha de S. Francisco, sua com
múa lJabitaçaõ, com as mãos levantadas ao Ceo, como
quem Ol'ava, e para onde podemos crel' voara sua alma,
e junto a clle o allimalsillho g:ilto, seu fiel companhei
1'0: com lagrimas, e suspiros, e hum geral senlimenlo
de todos, depois de lhe beijarem enternecidos os pés,
lhe deraõ sepultura no Alpendre, ou copiarsinho da
Hcrmicla da Senhora da Pena, junto ao portal, que en
tra para ella, aos dous de Mayo do anno de mil qui
nhentos e sellcnta.
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lJ5. Por morte do Servo de Deos FI'. Pedro, confor
me consta da Escl'iLllra .la referida da doaçaõ da ditUi
Capella aos Heligiosos Menores, ficaraõ com li adminis
traçaõ deIla os Donatarios da terra, e para o cuidado, e
culto os Irmâos <la sua Confraria, sendo o principal des
tes hnm Nicolao AITonso, homem rico, e panicular de
volo de 1"1'. Pedro, a quem sendo ainda vivo o Servo de
Deos havia rogado com instancia tornasse a seu cargo a
Capellinlia da SenlJora para a melhorar de fabrica, e
accrescentnl' de obra; e este mesmo devoto, depois da
morte de Fr. Pedro, naõ se esquecendo do que lhe ha
via pedido elle,. fez de novo a Capellinha da Senhol'a na
l'órma em que estava, qllando se entregou 3flS nossos
Religiosas. Assim o depôem algumas das teslimllohas
do referido summario da sua vida. Esta refónDa da Ca
pellinlJa se fez no mesmo Illgat' da primeira, sem mu
dança mais que na perfeiçaõ da ohra.

46. Passados, trln~a e nove alonos (1:609), send'f) PI'e
lado mayol' desta C:ustodia, segnnda vez, o lrma>õ Pr.
I"eonardo de Jesus. como zeloso de que a memoria do
Sel'v0 de Deos FI'. Pedro ficasse mais viva no coraçaõ
dos seus devotos, e confiado em que sem duvida o Se
nhol' para a conservai' firme nos vindouros, naã deixa
ria de o nwslrar com os novos prodígios na trasl'adaçaõ
dos seus ossos, ordenou ao- Gllardiaõ dD Convento da
Villa da Victoria FI'. Antonio da Estrella, fosse á I'Ier
mida da Senhol'U da Pena, e clella os trasladasse para o
dilo COAvento. Aos dezoito de Fevereiro de mil seis
centos e nove, O' Gnardiaõ com alguns Religiosos mais
passm'aõ da Victoria para a Penha, e abel'la a: sepultura
do Servo de Deos, della foraõ tiradas as suas Reliqllias;
os ossos limpos, e a calvaria com os seus miólos iotei-

. 1'0S, e secces,. sem corrupçaõ alguma, hum pedaço do
cordaõ, e outros do habito.

47. Huma memoria, que vimes, tirada dü Arcbivo
de Santo Antonio de Lisboa, escreve, que no cuidado



66

de se fechar esta sepultura se gastaraõ tres dias, diligen
cia sem duvida escusada; porque a mesma diz, como as
sim he, qne o corpo da Capellinba està tod~ em J'ocha
viva; e só no Alpendl'e, ao entrar da porta principal da
mesma Capellinha.. havia huma gruta a modo de sepul
tura *, que ao fazei' da Capella se encheo de terra, e
nesta he que foy metido o seu corpo, para elle sem du
vida guardada pela Pl'ovidencia desde o principio; pois
naquelle corttchéo, ou Penha superiol', onde está fun
dada a dita Capella, por ser, como fica dito, toda em pe
dra viva, naõ havia mais terra que esta, com que se en
cheo aquella gruta, ou cova; e assim era impertinenc\a
buscá-la em outra parte. Tambem tinha pouco que es
quadrinhar esta sepultura, pois era taõ patente j e naõ
havendo ainda 'Juarenta annos completos da morte do
Sel'vo de Deos, e muitas pessoas vivas, que assistiraõ ao
seu enterro.. e a fama dos seus prodigios, que a naõ po
diaõ teL' muito oculta, sendo alli continuamente buscado
para as suas necessidades.. pelos de fora .. e da Viiia. Ou
tro regi5tro havia mais notol'io para se naõ duvidar onde
jazia o corpo do Servo de Deos.. e era a campa, ou pe
dra, que sobre e\la estava assentada, e com a inscrip
çaõ, que logo veremos. O certo he, q.ue na diligencia
de se achar a sua sepullura, se naõ pôs cuidado algum.
Mayor o devia haveL' em se executar aquelle acto com
mais cautéla; mas, ou fosse beneplacito do Senhor, para
mayor credito do seu Servo, e confirmaçaõ dá sua santa
opiniaõ, e boa fama, Oll porque se naõ cuidasse no seu
resguardo, o concurso do Povo foy igual á sua devoçaõ;
porque se achou o monte "occupado de toda a sorte de
gente sem distinçaõ de pessoas. De todos foraõ venera
das, com lagrimas de devoçaõ, e jubilos da alma.. as de
funtas Reliquias, naõ corno despojos tristes da mm'te cm

• Histo Serar., t. 4. p. 4!l, n. 91.
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commum; mas como insignias gloriosas da immortali~

dade, e bemavcntllrallça DOS justos,
48, Entl'c tantos alvoroços de prazer, e alegria, naô

deixou de haver algum dissabol', ou tlesconsolaçaõ es
piritual naquelle Povo da Villa Velha; do Espirito Santo;
que com lagrimas, e razaõ rogavaõ aos Religiosos, os
uaõ quizessem absolutamente privar de bum talthesou~

1'0, tio qual por tantos annos estavaõ de posse.. e de que
para o lograrem tinhaõ da ~ua paJ'le o beneplacito de
Deos, que de taõ longe trouxera á sua terra aquelle
bem, o serviço, e honra da Senhora, em que elle tanto
se bavia esmerado em sua vida, e Com assistencia do
seu corpo ulli seria continuado com o mesmo affecto de
todos, e á vontade do Servo de Deos, que nelle quiz es
colher o descanço para o seu corpo.

f!9, A estas al'1'ezoadas queixas do devoto Povo, sa
tisfez facilmente o Prelado, com o discurso, de que o
primeiro intento dos Religiosos naõ era priva-los da
qllelte bem, e consolaçaõ, era sim perlenderem dar
áquelles venerandos ossos mais decente jazigo, e tê-los
em sua companhia, uaõ só como a desp'ojos communs
de Irmaõ, mas para a deceocia, e culto devido aos me
recimentos do Servo do Senhor.; o que tudo se conse
guia mellH)\' no Convento da Villa da Victoria, onde, co
mo era mayor, e mais frequente o concurso do Povo,
tambem seria mais publica, e continua a veneraçaõ das
suas Reliquias, das quaes deix.aria alli tambem algumas,
para desaITogo, e objecto da sua piedade, do que naõ
consta, se assim como se pl'ometteo fôra executado.
Com isto se del'aõ por satisfeitos, e com novos alvoro
ços ue clevoçaõ se fez aqnelle acto de transferir os ossos
do Sel'vo de Deos do Monte da Penha para o Com"ento
ria Victol'ia, sendo levados em pl'ocissaô solemne aos
hombl'os dos prillcipaes do Povo, . com bum numel'OSO
concurso de ambas as Villas, entre muitas luzes, e can
ticos sagrados, e recolhidos em hum TUlllulo de pedra
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lavrada na Capella do Sel'afico DouLOI' S. Boavcntul'a,
deixando para me.moria de que a sepullura da P~nha

fOl'a jazi~o primeiro do (WI'PO de F1'. Pedro de Pa lados,
sobre el'la a mesma caUlL~a de pedra, que anLes tinha,
e que ja apontamos com a seguiute inscripçaõ :

Sepultzlt'a rlo Santo FJ'. Ped1'o Palacios, nalural do
Bio Secco em Caslelta, {tmdadol' desta lIennida,
que assim na vida, como depois da, morle, flo1'eceo
com müagres. Falteceo na Em de 1570.

50. Assim como naõ quiz o Senhor que a lrtlsladac;aõ
dos'ossos do seu Servo se fizesse com o silencio, que &e
devia; assim permitlio que ao tóque delles se renovasse
na tena ti fama dos merecimentos, que lograva no Ceo,
Achava-se gl'avemente enferlllo de febres continuas o
lrmaõ Chorista FI'. Joaõ dos Anjos, em o mesmo Con
vento da Villa da Victoria, e tendo tomado alguns reme
dios sem eU'eito, lhe aggl'avavaõ mais o achaque; c indo
naquelle mesmo dia o o-uarcliaõ aonde estava oenfermo,
e levando hum dos ossos do Servo de Oeos, lhe lapçol\
ao pescoço, advertindo-llle, que se encommeudassc
com, fé viva a Dcos na protecçaõ do seu Servo, e que
espemsse te I' melhora, a qual o enfermo logo conse
guio, Com a fama deste prodigio conco l'I'emõ . logo 011

tros varios, a pedil' RelitJuias dos ossos, que sendo-lhes'
dadas, sararaõ to(Los. Na mesma occasiaõ Duarte de
Albuquerque de huma enfermidade gl'ave, que se naõ
explica no processo: e nos dias seguintes, Joaõ Gon
çalves, a mulher de Lourenço Affonso, e hUl1la menina
sua, e Gomes Fernandes, todos estes.. e outl'OS mais,
por depoimentos seus proprios, e de varias testimunhas,
sendo hurna destas FI'. Joaõ da Assumpçuõ, que de
põem o milagre do Religioso enrermo, sendo elle nesta
occasiaõ o Presil1ente do Convento da. Victol'Ía, c pre
senciou o cuzo. Todos estes e ou~ros similhanles cons-
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laõ por depoimento das testimunhas referidas no ulle
g'ado Instrumento, sendo tres destes o mesmo Lourenço
A[onso, Gomes Fernandes, e 1"1'. Joaõ da Assumpçaõ,
oqual, álem da milagroza saude do Religioso enfermo
no Convento da Victoria, depõem que achando-se de
pois assistente no do Rio de Janeiro, indo em hum dia vi
silar a Gaspar da Cunha, que se achava enfermo grave
mente de febres na Cidade, em caza de Ballhazar de Se
rás, e pedindo o enfermo ao dito Padre algumas Relí
quias do Servo de Deos 1"1'. Pedro, que ouvia dizer
obrava com ellas muitos prodigios, ,e lançando.lhe buma
ao pescoço, que era dos seus ossos, em continente ficou
livre o enfermo daquelle mal. De outros similhantes di
zem as mesmas testimunhas ouviraõ fallar obravaõ os
ossos do Servo de Oeos, sarando com applicaçaõ delles
muitas pessoas de val'ias enfermidades, e especialmente
de febres, e sezoens, de que o Servo do Senhor, na
quella Capitania, he particular advogado, tomando dos
seus ossos algumas Reliquias desfeitas em agua, ou tra
zendo-as ao pescoço. Com estes prodigios, e maravi
lhas, quiz cOll(irmar o Senhor os merecimentos do seu
Servo, pelos quaes naõ só rios certificamos da bemaven
tUl'ança da sui;l alma no Ceo, mas tambem a de o poder
mos veneral' na terra entre os Varoens Santos, como a
hum delles; porque he certo que os milagres e prodigios
nos Servos de Deos, se a naõ fazem, mostraõ nelles a
sua santidade. ,A esta podemos por concluzaõ ajuntar
o gl'ande testiml1nho de outro Servo do mesmo Senhor,
oseu grande Operado nesta mesma vinha do Brasil,
oVeneravel Padre Jozé de Anchieta, da Sagrada Com
panhia de Jesus, que em hum a carta sua escrita no anno
de :1572, e se guarda em Coimbl'a no Cartorio do seu
Collegio, diz estas palavras, fallando de Fr. Pedro de
Palacios: * Vamõ Evangetico, que vlveo, e mOlTeo san
lamente.

* Agio!. Lusit., t. j. p. 41íll. Iit. g, no Cornrnent. u 18 de l'·evcr.
JAnOATA~J. VOI.. li. 7
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De Ol/tros Jl1 issional'ios Seraficos, que por estes tempos vieraõ ter á DaMa,
S. Paulo, e l)ernambuco, e do que obraraõ nestes lugares.

51. Sem nos assignarcm tempo, nem o como, nos
dizem algumas noticias viera ter á Cidade da Bahia hnlll
Heligioso da Serafica Familia. Foy taõ bem acceito do
seu Povo, e lhe servio de tanto aproveitamento para as
suas almas, e utilidade espiritual de todos, que reco
nhecidos a este beneficio, e em gralíficaçaõ delle, e do
amor, que lhes tinha, querendo perpetllar naql1ella Cio
dade a sua companhia, o ajlldaraõ a edificar huma Ca
pellinha em bODl'a do seu Serafico Patriarcha, em que
viveo, e assistio, o tempo, que com elles tratou, de que
naõ ha certeza tambem ; mas que nella lhes administrava
os Sacramentos da Igreja, nelle buscavaõ a sua espi
ritual consolaçaõ, e dalli sahia, depois de lhes pl'égar
as verdades Catholicas, a vizitar os enfermos, a commu
,nicar-lhes ouLr.)s bens, e allivios pam as suas almas,
e conforto de outl'as tribulaçoens desta vida. Naõ acha
mos deste Religioso mais individual noticia, e só qne
vindo depois os nossos fundar Convento a esta Cidade*,
rejeitando o sitio que lhes davaõ, chamado o Monte Cal
vario, onde hoje está o dos Religiosos Observantes de
Nossa Senhora do Carmo,fizeraõ eleiçaõ do lugar, e
Capellinha de S. Francisco, residencia primeira deste
Apostolico Miss'onario, (o qual diz o Cartorio desta
Provincia no titulo da Caza da Bahia, era o tal Reli
gioso de Naçaõ Hespanhol) aqui deraõ principio á slla
fundaçaõ, com o mesmo titulo do Serafico PatI'iarcha,
que he o pl'oprio lugar, onde ao pl'esente está o Con
vento.

52. Outros dons Religiosos Menores vieraõ por estes
tempos, salvos de hum naufragio, tomar terra na lIha,

• Gnnz~~. dI' nl'i~. SI'I'. ni'li;\,., (1.1. p. 13ü2.
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qne por este SI\CCCSSO chamaõ dos fl'aul's, no Hecoll
cavo da mesma Balda, seLle legoas á parte do Norte,
onde, com outros Portuguezes, foraõ comidos pelo Gen
tio da terra.

53. Na voita que fazia o General Diogo de Flores
B!lldés do Estreito de M.agalhaens (11583). aonde fora
com armada por ordem de Filippe I em Portugal.. to
mando o porto de S. Vicente.. tres, 011 quatro Religiosos
Castelhanos, que comsigo trazia .. saltal'aõ em terra, e
suppondo teria o General alli detença larga.. alTebata
dos de vehemente impulso, e fortaleza de espÍl'ito, com
dezejos de se empregarem na conversaõ do Gentilismo,
deixando os Lugares vizinhos a S. Vicente, e subindo
as fl'agozas Senanias, da Piratininga, buscaraõ a VHla
de S. Paulo, hoje Cidade populoza, e Capital de toda a
Provincia de S. Vicente, e Santos, e a pouca distancia
da sua povoaçaõ, na Hermida tia Senhora da Luz, ás
margens do Rio Guaré fizeraõ pausa das compridas jor
nadas, que traziaõ, e deraõ principio á sua Missaõ, que
este el'a o destino, que os trazia da Europa a estas par
tes. Aqui, para oude os guion maior providencia, cum
pril'aõ a vontade do Altissimo, exercitando-se na con
versaõ dos naturaes Indios, e outras obras de chal'idade
com os seus habitadores no decurso de dous annos, que
alli assistiruõ.

M. Ahum destes, de profissaõ Leygo, e no zelo Apos
tolico, chamado FI'. Diogo. de vida exemplar, e santa
simplicidade, quiz dar o Ceo aqui mesmo, o que ne
gou aos Outl'OS. Era o seu commum exercicio, com a re
feiçaõ espiritual .. que communicava a to(los, tirar tam
bem as esmólas para sustentar-se a si, e aos companhei
ros. Neste trabalho lhe sobreveyo o encontro de certo
homem, que sendo Da milícia soldado razo, era por blas
femo ministro do Inferno, perjuro á Ley de Chl'isto, e
publico diffamador do estado Ecc\esiastico, com escan·
dalo notavel do Povo, e otl'ensa grave de Deos. Actuo
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se achou Pr. Diogo a hUlD acto clestes, andando ou peli
çaõ das suas esmólas.. ou porque cheg(Jsse ja em occasiaõ
que o homem estava oeste mão, e continuo exer.cicio, ou
porque o talo buscasse de proposito, pelo.vêr Religioso
de boa fama, e conlJecida virtude, invejá que commUfil
mente cansa nos máos o exemplo dos bons. Como hum
destes, e zelozo da fama do proximo, da veneraçaõ, que
se deve ao estado Ecclesiastico, e muito mais daquella
alma taõ perdida, com palavras humildes, mas profun
das, C0m adrnoestaçaõ severa, mas amoroza, advertio ao
blasfemo o mal que fazia, pedindo-lhe da parte de Deos,

. que o naõ oífendesse taõ gravemente, que tivesse emen
da daquelIe enorme defeito, e naõ quizesse vêr execu
tado cm si hum exemplar, e rigorozo castigo da pode
roza maõ de Deos, como o baviaõ experimentado ontros
por similhante culpa. Mas aquelle perdido homem,
c~eyo de hum furor infernal, mais áccezo em ira de vin
gança, naõ só continuou na pratica do seu erro, tambem
ameaçou com a morte temporal ao que da eterna o per
tendia liVraI'.

55. Seguem os vicios na opposiçaõ, ás virtudes; e
assim como estas vaõ bllmas atl'az das outras, até subi
rem o Justo ao muyor cume da perfeiçaõ; assim aquel
les, huns arrastaõ aos outros,. até põrem ao peccador
no ultimo despenhadeiro da mal~ade. Era o homem,
sobre blasfemo, facioorozo, e bum aggregado de abomi
nações; e estas o le~araõ ao ultimo precipicio, que teve
de mais aggrllvante, o ser muy considerado. Porque ao
outro dia recolheu-se FI'. Diogo para 11 sua Estancia da
Hermida da Senhora da Luz.. com a esmóla, que havia
tirado, á margem de hum Regato.. que entre ella, e a
povoaçaõ corre, lbe sallio ao encontro o perverso sol
dado, .e depois de aífrontar ao bCilm Religioso com mui
tas injurias, e opprobrios, que eUe ouvia alegre, e com
os joelhos em terra, e as mãos levantadas ao Ceo lhe
'pedia penlaõ, de que se desse,por aggl'flvado do· que lhe
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havia dilo para seu bem, com repetidos golpes, e mol'
taes feridas lhe til'OU a vida.

56. Causou no Povo particular senlimento a sua
morte, tan.~o peio desastrado della, como pelo amor que
tinhnõ áquelle ·Reli~ioso. Seu corpo foy conduzido pelo
R. 1>. Preposito da Sagrada Companhia, com grande
concurso de toda a Villa, e no seu Collegio com todas as
honras foy sepnltado. A'lém do que suppomos deo o
Senhor á sua ditoza alun no Cco, pelo particular zelo,
com que defendeo a SUil honra, e dos seus.. quiz tambem
mostrar na terra, por virtude do seu corpo, o premio
dos seus merecimentos; porque certa mulher da mes-'
ma ViIla, tendo ja ·desesperado dos remedias humanos
para hum fluxo de sangue.. que havia muitos annos a
molestava mortalmente, recorreu aos Divinos, por meyo
do Servo do Senhol' FI'. Diogo: e indo á Igreja do Col-:
lcgio, sentando-se com grande confiança sobre a sua se·
pultura, sc levantou do lugar sãa, e livre da fatal moles
tia, accrescentando-se com este prodigio a opiniaõ, e
boa fama da sanLidade.. e virtude daquelle Religioso, que
sem duvida estará rubricado com o seu innoceote san
gue em o 'numero dos Martyres do Senhor. De todo o
referido tirou hum summario allthentico o M, R. P.
Provincial de Nossa Senhora do Carmo Fr. Jeronymo,.
do qual nQS lIaõ dá mais conhecimento quem e5creveo
esta noticia, nem tampouco do ao no em que aconteceo
a morte deste Ueligioso, nem o em que se tirou aqllelle
processo, e adonde se guarda, ou porque via, e como
lhe veyo a noticia delle.

57. Pelos anoos de mil quinhentos settenta e selte,
estando de assistencia na Ilha da Madeira o P. Fr. Al
varo da Purificaçaõ da Regl.llaI: Observallcia de Portu
gal.. e sendo chamado ao Reyno ,pelo seu Provincial o
R. P. ,FI'. Diogo de Geráes; por impulso de ven Los COI]

trados foy ter ao Porto de Pernambuco, e Villa de Olin
da. Era Prégador dos famosos de seu lempo, e esla pre·
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rogativa, germanada com o seu grande espirito, e zelo
da salvaçaõ uas almas, conciliou ue tal sorle a "Vontade
daquelle Povo, que naõ podeuuo consentir se auzentasse
delles, lhe rogavaõ, quizesse ficur em slla companhia..
e acceilar para a sua Religiuõ fundar "IIi Convento, para
o que lhe oíferecia ja.. ou mostrava dezejo disso.. buma
devota mulher, chamada Maria da Roza .. a Igrejinha, e
Caza da Senhora das Neves, que havia fundudo .. com
intentos de a dar aos Religiosos Seraficos, quando alli
chegassem, como depois o fez aos nossos Padres Refor
mados. Naõ podia o P. FI'. Alvaro por si só fazer aquella
acceitaçaõ, e assim a propôs aos· seus Prelados, dos
quaes naõ só teve repulsa a sua proposta, mas junta
mente preceito para que voltasse á sua Provincia; o que
executou, deixando com o bom exemplo da sua vida,
sobre edificados muy saudozos aquelles moradores.

~A.PITULO XIV.

Dá-se princípio ao breve resumo do que mais obraraã os Religiosos Mlinores
tias partes do Brasil desde o anno de 158ã, até o presente.

58. Assim foraõ continuando nesta espiritual Con
quista os Frades Menores até que no anno de 1585 dei
xando ja de ser luzes errantes oeste novo Orbe, se fize
raõ nelle Estl'ellas fixas, com 3 posse, e fundaçaõ do
seu primeiro Convento em a Vill::l de Olinda, e dilatan
do-se daqui para o Norte desde a Capitania até a do
Rio de Janeiro ao Sul, fllndaraõ nesta distancia, que
comprehende mais de trezentas legoas de Costa, vinte
e dous Conventos no decurso de setlenta e cinco annos,
desde o de 1.585.. em que se fundou o primeiro em
Olinda, até o de 1660, no qual se lhe pôs o fim com o
da Alagoa, que foy o ultimo, álem de muitas Missoens,
011 Doutrinas pelos Lugares mais remotos, e desertos
dos Sertoen8, das qllaes, depois de separada a do Rio
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de Janeiro desla Provincia, ainda conserva lreze dellas,
distando algumas pelo Rio de S. FranCisco acima cem,
duzentas, e trezentas legoas, com as quaes fundaçoens
se foy continuando com o espiritual cultivo desta Con
qnista, com o [ructo, e aproveitamento de tanta multi
daõ de almns, assim dos mesmos Catholicos, como de
innnmeraveis Gentios, convertidos á Fé, aldeados, e
imbuidos nos dogmas da Igreja, e conservados nella á
custa de fadigas, trabalhos, e ainda perseguiçoens, n:lõ
só dos Barbaras, em que algnns dos Religiosos perde
raõ a vida, como fica referido," tnmhem com detrimento
da reputaçnõ, e credito, aborto da invej:J de pessoas,
que pelo seu estado naõ estavaõ menos obrigndas a fn
zer boa sociedade ao cultivo desta seara, qne á conser
vaçaõ reciproca, e Religiosa uniaõ, para o seu mayor,
e espiritnal augmento, sem atlençaõ, ou só respeito ao
temporal, de que os Frades Menores, por sua profissaõ,
llaõ tem cuidado, e só corno o mostraraõ sempre, da
consel"Vaçaõ, e aproveitamento espiritual do Barbara
Gentio. Destas contradições lhes sobrevieraõ logo al
gumas ao segundo, e tel'ceiro anno da fundaçaõ de O
linda, cresceraõ com excesso nos seguintes na da Parai.
ba,. e se augmentaraõ em grande maneira mais adiante
na de S. PauJo. Das que bouve em Olinda, tocaremos
em seu lugnr, por serem de menos escrita, e ficarem 1<\
mais correntes. Das ontras, como mais diffusas, e de
mayor vulto, e nos naõ embaraçarem depois o fio da
historia, as pomos neste lugar. E porque naõ pareça
que escrevemos com penna apaixonada, ou encarecida,
iremos trasladando, adonde [01' necessario, o que por
outras achamos escrito em quanto ao muito que tra
balharaõ, e padeceraõ os Religiosos Menores, sobre
a doutrina dos Gentios naque\les primeiros tempos,
nos seguintes Relatarias, feitos pai' Religiosos contem
poraneos a cHes, e que prescnciaraõ o que escrevem.
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HELATORIO L

Do que passaraü os Religiosos lJlenores na Para'lba sobre as
doutrinal dOI Indios.

59. Primeiramente, depois qne fI'. Melchior de Santa
Catharina veyo a estas parLes do Brasil, entendendo o
muito fructo, que os Religiosos oellas fariaõ, e grande
serviço a Deos Nosso Senhor, assim pela falta, que cá
bavia delles, como tambem pela pal'Licular devoçaõ, que
havia provado com a contiuuélçaõ de alguns annos, que
haviaõ passado, insistindo em a peliçaõ, a qual como
vissem cumllrida, perlenc\eraõ ficassem os Religiosos em
a terra, para. cujo elfeito os ojuc\araõ com suas esmó
las para se fazer Caza. O que FI'. Melchior ventlo, corno
digo, enviou a FI'. Francisco de S. Boaventul'a ao Rey
no (1587) a pedir Religiosos para novas povoações.
E como os Religiosos, qne trouxe o dilo FI'. Melchior,
eraõ poucos, só perlendeo as duas principaes do Eslado,
.que eraõ a Bahia, e Pernambuco. Sem embargo, que
todas as mais pediaõ com muita instancia Religiosos, a
que se satisfazia com esperanças dos que viessem. Neste
meyo tempo (1588) chegou FI'. Aoton~o de Campo
Mayor COm mais cinco Religiosos. E;raõ.ia cá recebi
dos alguns Noviços, e feito Profissaõ, pelo que se via
copia Ilara poderem prover outras partes. Principiava
se neste tempo huma povoacaõ em a Paraíba terra del
Rey, á qual por recado de Filippe I se haviaõ mandado
Religiosos, (1589) assim para mOl'arem em a Cidade com
os brancos *, como tambem para doutrinarem os Indios,
e osinstruil'em em a Santa fé. E posto que.ia os PP.
da Companhia tinhaõ Igreja em huma Aldêa do Braço
de Peixe, todavia, ficavaõ ciuco, que nunca os ditos
Padres quizeraõ acceilar; as quaes, tanto que viraõ os

* FI'. Melchior.
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nossos Religiosos, de suas prol)rias vontades, sem 05

nioguem constranger, pediraêl, queriaõ que nós os dou
trinassemos, declarando, que posto que ao presente,
pela cOlltinnaçaõ das guerras, que entre mâos traziaõ,
elles se naõ podiaõ logo fazer Cllristãos, que lhes dou
trinassem seus filhos, que elles pelo tempo rariaõ o que
os Religiosos quizessem; e isto, porque o nosso modo
lhes parecia muito accomlllodado ao que prégavarnos,
diziamos, e pertendiamos; convem a saber salvar almas,
nem fazermos cazo dOas cousas da terra. Abalaraõ-se os
Iodios doutrinados pelos Padres da Companhia, e pedi
aã-nos tambem os quizessemos doutrinar; o qne naõ
quizeraõ os nossos Frades acceital', antes lhes disseraõ,
tinhaõ:bons Pastores; mas que a outros, qne naõ tinhaõ
doutrina, elles acceilariaõ: e fazendo logo Igrejas, os
começaraõ a dontrinar com muito applauso, assim dos
mesmos Indios, como tambem dos brancos.. que sum
mamente se alegravaõ com isso, por entaõ se lerem por
seguros; porque até áquella hora estavaõ muy receo
sos de os ditos Indios se irem para os Sertoens, e os
deixarem em poder dos seus inimigos, e com isto fica
raõ seguros, e entregando os Principaes os filhos aos Re
ligiosos para a certeza do que diziaõ. ('1590). Era taõ
gl'ande a alegria dos Indias, que quando os Religiosos
hiaõ de bumas Aldêas vara outras, muito longe os sa
hiaõ a receber com danças, assim homens, como mu
lheres, val'l'endo os caminbos por onde el1es haviaõ pas
sar, pondo-se de joelhos para Ines tomarem a bençaõ.
chamando-lhes pela sua linguagem Padzu que quer di- o

zel', Pay, ou Pays. Em o primeiro ajuutamento, que
fizeraõ, (1590) todos os Principaes em terreiro, tratan
do, que pois elles, como ja tinhaõ dito, naõ podiaõ con
responder com as obl'igaçoens da Igreja.. que ja tiuhaõ,
entregassem seus filhos aos Padres, para o que manda
raõ chamar ao Guardiaõ FI'. Antonio de Campo..,Mayor,
e depois de darem muitos agradecimentos, c mostras
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'Com palavl'as de alegria, que -recebiaõ, se desculpal'aô
de logo naõ desisLirem de seus ritos; mas, que daquella
hora por diante lhes haviaõ por entregues seus filhos,
pedindo lhos ensinDssem, e castigassem, como fa·ziaõ
aos filhos dos brancos. Continuou-se neste exercicio
dous anuos (1593), naõ se fazendo força, mais que aos
moços, fazendo doutrina publica pela manhãa, (dita pri
meiro Missa muito cedo) e á noite. A[eiçoaraõ-se tanto
os filhos aos Frades, que em nenhuma maneira se apar
tavaõ delles, e tanto, que quando, em razaõ de doutri
narem os outras Aldêas dist"lntes, os Religiosos se aba
la vaõ da caza, que tinhaõ em as fronteiras, todos se
hiaõ apôs elles; e juntamente com isto incitavaõ aos
Pays, até que os obrigavaõ a juntamente com elles irem
ã doutrina, em fórma que em menos de seis mezes, nilõ
ficava velho, homem, ou mulher, que todos os dias naõ
fossem á doutrina. Logo começaraõ alguns a pedit' o
Bautismo, a que se naõ deferio, por algnmas razoens.
A priBleira das qnaes foy, para com mais dezejo, e an
cia o perteuderem; a segunda, porque ainda ba via ponco
tempo que tinhaõ comido carne humana. Assim os fo
raõ entretendo dous annos, em cujo tempo mais crescia
o fervor, naõ obstante que neste meyo tempo nenhum
Indio rnorreo, que uaõ fosse Christaõ bautizado in ex
l1'emz"s, cujas mortes naõ menos ca usa vaõ de alegria em
os Ministros dos Sacramentos, que in,.veja; do que re
sultavaõ grandes louvores, que todos davaõ a Deos Nos
so tienhor, vendo-se mais isto em os brancos, que co
nheciaõ a soberba arrogancia de muitos Principaes, os
qnaes, vivendo em sua Gentilidade, tillllaõ scnhoreado
muitas povoaçoens de seus inimigos, pondo a ferro, e
fogo todo o genero de gente contraria, e por derradeiro
em a hora da morte tanto arrependimento, pedindo a
Veos perdaõ, e juntamente o Bautismo, passa vaõ desta
vida; naõ uzando ja em seus entCl'l'ameotos de suas
costumadas brutalidades. Era tanta a fé.. que tinhaõ em



59

os Religiosos, que á hora de sua morle lhes enCOUllllen,..
davaõ suas mlllberes, e filhos, para que elles os cazas
sem, eocommendando-Ihes.. nada fizessem sem seu pa
recer, e mandado. aõ parava isto aqui.. senaõ que
ainda em •uas conteodas se punhaõ em as mãos dos Pa
dres; e quando hum muito apert::Jdo, e aITrontado se via
com outro.. dizia: Eu o direy aos Padres; tiuha tanta
força este ameaço, que lo~o a parte contraria desistia
do seu intento. Tinha se isto em muito; porque natu
ralmente os Indios saõ vingativos, e muito contra o seu
humor pórleOl som'er algumas affron!as, especialmente
o adlllterio, que sobre tudo som-em muito mal; e até
isto l1aõ castiga vaõ, antes se sa tisfaziaõ com a repre
hensaõ, e castigo .. que hes davaõ os Padres.. sem depois
se falIar mais i so.. sendo cOllsa.. sobre que de antes se
matavaõ, e comiaõ. Com estas, e com outras muitas
mostras, os Reli iosos se anirnnvaõ muito, e orcllpavaõ
em doutrinar os Indios como igo, naõ fazendo mais
Chl'istãos, que os moços até á idade de viote annos, nes
tes dous ao nos. E como o diabo soífl-e mal simillwlltes
obras, mayormente quando vê tanto ganho a Deos, e
perda sua.. Ilzando de suas obras, e invenções, jl]ter
rompeo o fio, oràenando, que ntre (S lndios que dou
trinavaõ os Padres da Companhi.a,.e os nossos, bouves e
divisaõ, de maneira.. que cada qual das cabeças perten
dhl adquirir::í sua parte mais gente, do que resultou in
qlJietaçaõ nos Religiosos, donde procedeo que o Gover
nador da Para"ba, Fructuoso Barbosa, pertendendo a a
lbar alguma dissençaõ, avizou a Sua Magestade.. ao que
EI-Rey respondeo com a fórma seguinte.

Pm' quanto por Frucluoso Bm'bosa fuy avisado, que
entre os Religz"osos de S. F1'ancisco, enviados a essas
partes por meu mandado, e os Padres da Companhia,
havia rlifferenças, do que 1'esultàva escancüt!o entre os
novos Christãos, vos mando, que timda inquiriçaõ.. e
acltando que os Pad1'es de Saõ Francisco saõ os culpa-
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dos, os concertareis. em (ónna, que naõ !laia materia de
escandalo; e se os Pad1'es da Companhia, os despeai
1'eis, para nunca mais tornarem a morm' a essa Capila
rifa, e os ditos Religiosos de S. Francisco doutrinaraõ
todo o Gentio, o que favorecereis em tudo o que vos fOI'
possivel, etc.

Esta he a f6rma da carta sobre este particular; mas
lia-se de advertir, que ja eraõ passados quatro annos
\1593) ; e posto que estas contendas duravaõ, naõ havia
falta nenhuma em a doutrina, ates hia em muito cres
cimento, e ja 11avia a maior parte dos Indios Chrbtãos,
dos Grandes. Logo que o Capitaõ Feliciano Coelho de
Carvalho despedia os Padres da Companhia (1593), os
nossos Religiosos acceitaraõ as Aldêas dos Padl'es, e.Fr.
Melchior, Prelado, que aiuda entaõ era, provêo a~ di
tas.Aldêas, c os Religiosos correraõ com suas obriga.
çoens, como em as primeiras, e logo todos os lndios fi·
caraõ muito quietos, e sem nenhum alboroto. ESlavaõ
ainda muitos Indios por fazer Christãos, os qnaes com
muita instancia apertavaõ aos Religiosos os bautínssem.
e os Religiosos o faziaõ a.lmns primeiro que aos antros,
conforme a disposiçaõ, e apparelho, qne nelles se via;
de modo que em dous annos seguintes, depois da en
trega das Aldêas dos Padres, assim nellas, como nas nos
sas, naõ ficaraõ cincoentn, que naõ fossem Christãos,
sendo mais de dúas mil almas. Crescia jnntamente o
numero dos Christãos, a devoçaõ em os moços, criados
com os nossos de pequenos. qne ja bomens sustentavaõ
o pezo, e governo das Aldêas, mandando quietar os Pays
velhos; e corno elles ja tiul1aõ muito uzo de nossa com
panhia, ém toda a maneirél aborreciaõ os RiLtos antigos,
tanto, .qne, sendo elles filhos, pediaõ fossem os Pays cas
tigados, quando se acbavaõ comprehendidos em algum
erro Gentilico, tendo tanta obediencia, que, se por festa
se jUlltavaõ a beber, por naõ 'se embebedarem, os Re
ligiosos lhes rnaudavaõ naõ bebessem mais, logo se abs-
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que os tomavaõ em tempo, que o vinho tinha ja mais
força nelles, que a razaõ, e naõ faziaõ cazo do recado
dos Religiosos, os filhos qnazi am-outados, se hiaõ, e
l'eprehendendo-os, lhes quebravaõ as vazHhas, derra
mando-lhes o vinho, e se alglllll se soltava em palavras..
o traziaõ ao tronco; oude, sem outro castigo, estavaõ
huma noite, com que ficavaõ taõ corrigidos, que per
tendia, o que hUUla vez lá hia .. naõ ir outra, e senti:.lõ
muito este castigo, naõ' por ser rigoroso, senaõ pela
affronta, que padeciaõ. Era isto tanto freyo para eHes,
que se cvitwaõ, por este respeito, mnitos peccados.. em
que como fracos cahiaõ, acceitando em satisfaçaõ o cas
tigo de muito boa vontade, e sem intervit' outro genem
de pl'izaõ ; os Religiosos diziaõ a hum ,Jndio, que com
mettia qualquer erro, fizeste tal cousa, vai-te ao tronco ..
acceitava-o sem mais recusar. ' Aos moços se castigava
com huma duzia de palmatoadas, sem por isso nunca
haver escandalo entre elles, antes depois de recebido
o castigo, se deitavaõ aos pés dos Religiosos, pedindo
perdaõ da culpa. Em os mancebos, como digo, se via
claramen te o fmcto, que se fazia; porque em as con
fissoens eraõ muy continuos, e em ouvÍl' M.issa, e pré
gaçoens, e apertavaõ os Linguas lhes prégassem, e elles
de noite em suas cazas aos Pays recilavaõ os sermões
declarando-lhes mais de vagar o que lhes convinha
saber. Tinhaõ os R~ligiosos repartidos pelas cazas moços,
que ajuntando todos os a clles encommendados, lhes
ensinavaõ a doutrina, e diziaõ cousas de Deos, que elles
ja muito bem sabiaõ. Costumavaô tambem os Indios
cantar muitas cantigas brutaes, e gentilícas; e como,
elles naturalmente sejaõ affeiçoados á musica, algumas
vezes de noite cantavaõ as ditas cantigas, ao que os Re
ligiosos acudindo, lhes compuzeraõ algumas devotas,
que elles cantavaõ. De modo, que em suas cazas, quem
pelas ruas lhes passava: de noite .. naõ ollvia dizer sellaõ



62

doutrina, ou cantar aquellas cantigas. Tambelll Cf>S

tUlllavaõ, quando biaõ á guerra, levar certas divizas,
que o seu Feiticeiro lhes dava, e com isto hiaõ muy
seguros; e posto que muitas vezes lhes succedesse mal,
o Feiticeiro lhes dava tal sentido que nunca ficava cJle
em descredito. Mas os Religiosos lhes mandaraõ, qne a
divi7:a fosse o sinal da Cruz, pintada em suas rodélas ;
o que eJles fizeraõ. Succedeo, que as primeiras vezes,
que isto fizeraõ, estavaõ sobre huma Aldêa de inimigos
huma madrugada~duas horas ante manhãa, e cuidando
ser mais longe, se 3nticiparaõ de maneit'a, que cuidando
naõ chegassem á Aldêa, do Lugar onde partiraõ, senaõ
pela rnanhãa, eJIes se acharaõ mais cedo duas horas.
Corriaõ perigo se se deixassem estar, e fossem sentidos,
pelo que determinaraõdara batalha, comofizeraõ, ainda
que muy arriscados, por ser muito escuro. Mas N.
Senhor, qne ja como a filhos os guiava, lhes mostrou
buma Estrella, que aJlumiando o circuito, lhes parecia
ser Lua, e com ser tempo, que a llaõ havia, no fra
gante naõ advertiraõ; Illas depois de feito o negocio,
em que matar'aõ, e captivaraõ todos, sem lhes escapar
nenhum, e se tomou a escurecer, advp.rliraõ na mercê,
que nosso Senbor lhes fez, e daqui ücaraõ certificados
da Cruz~ de maneira, que sempre dalJi em diante naõ
faziaõ jornada, sem a levarem esculpida em as rodélas,
aonde de antes pintavaõ mil superstiçoens. Cresciaõ as
cousas da Fé, e doutrina em estes seis annos, que
atraz digo, (de 1589 até 15\)5) em esta fÓfma, e de
vantajem, porque naõ póde a pcnna, nem a lingua ex
plicar obras de Deos, pois que nem o juizo as compre
Jlende. Só direy que era em (órma, qne os Religiosos
se admiravaõ. reprehendeado muitos hrancos, e dando
lhes com elles em rosto. Soifriaõ isto mal JlJuitos Ma
melucos, que saõ filhos de negros, e mulatos, qne como
as Jndias, como parentes sens, qneriaõ morar com elles,
li vollas disso, inquietavaõ as Jndias, amancebando-se
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com ellas, e perlendelldo tirá·las a seus maridos. Re
prebendiaõ os Religiosos estes peccados, e outros pu
blicas com muito rigor~ assim pela oíl'ensa de Oeos,
como tambem pela ruim doutrina, que com isto davaõ
aos novos Christãos. So1friaõ mal ati Mamelucos estas
repl'eheusoeos, donde veyo, que começal'aõ a semear
zizanias entre os Religiosos, e o Capitaõ (de 1590 pOt·
diunte). E posto que os Prelados ao principio. perlen
deraõ atalhar isto, com tirare/ii das doutrinas, ou Al
dêas, os Religiosos, que ao Capitaõ naõ contelltavão..
IJaõ foy bastante; ponjue a mesma occasiaõ tinha hum,
que !lia de novo, que o outro que vinha. que era repre
hender os vicios, e tanto, quanto mais reprehendia,
era mais mexericado; e quanto mais mexericado, mais
odiado; de sorte que vinha a fazer-se de muitos actos
habito, e o dito Capitaõ Feliciano Coelho de Carvalho,
capital inimigo do habito de N. P. Saõ Francisco, sem
que para remedio disso fossem bastantes nenhumas jus
tilicaçoens da parte dos Religiosos. Era tanto, que as
prégaçoens, que elles faziaõ em a Igreja publica, para
extil'paçaõ dos erros, e vicios dos Iudios, os ditos Ma
melucos as convel'liaõ a seu modo, a fim de inimizar ao
dito Capitaõ com os Religiosos. Dezejav~-se tanto a
paz~ que para atalhar a hum mayor mal, se escolheo o
menor, e foy. que mandou o Prelado se naõ fizessem
prégaçoens. Naõ bastou nada, porque ja o diabo tinha
botado éI anchora, e bem aífcrrada nos coraçoens~ que
de sua maõ tinha, e ouzo dizer isto, pois os taes estavaõ
du sua mão, pois taes obras l~lZiaõ. Continuou dOLls
unnos este mélrtyrio (dé 1596 até 1598), taõ pezado
para os Religiosos, mas adoçava-se, com que a dou
trina hia por diante, e cada vez mu is, e.ia as povoaçoens
dos Indios pareciaõ de moradores brancos: e com serem
costumados, e de seu natural andarem nus~ ja nenhum
dos mancebos andava senaõ vestido, e todos cobertos.
Ateou-se neste meyo tempo este fogo de maneira, que
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apregoou (lo.r inimigo descoberto dos Religiosos, fa
zendo, debaixo de hnllla queixa universal de tollos, .
muitas em particular, sem nenhum resguardo da honra
do habito de N. P. S. Francisco, aprovando-as com os
que foraõ causa de taõ grande ruioa. De maneira que
chegou a estado, que naó sómente se satisfez com os
damnos particulares dos Religiosos, mas ainda subio a
mais, e foy, que aos Iudios fez buma practica, que mais
adiante se escl'everá. (Cuja liçaõ, quem com olhos,de
siuteressa'dos.. e fóra de paixaõ ouvir, claramente, sem
lel' necessidade de outro nenhum meyo, entenderá ser
céga, e doutrina prejudicial. Que digo prejudicial! Di
reitamente contra a Ley, e doutrina, que os Religiosos
tinhaõ prégado, até áqnellu hora, quebrando com isto
o tronco, por afr'rontar os Religiosos, e os desacreditf}r
com os Jndios, mandando-lhes prégar liberdades, do
que resultou a cabida, que se verá adiante). Posto que
durante os ditos dous annos, fazendo praça publica
com as falsidades, pelos ja diLos inventadas, todas elles
sotl'l'iaõ. E como aos Religiosos o sofr'rer affl'ontas be
merecer, e ajuntar a huma muitas COl'oas, naõ trato
dellas em particular.. só concluo, com que em n tal per
seglliçaõ se consolavaõ com se lhes representar o per
mittia nosso Senhor, e tomava a elle CapiLaõ por ins
trumento para abater alguma jactancia, que os taes Re
ligiosos podiaõ to mal' por em seus tem pos as cousas
110recerern, e serem taõ venel'ados da gente da terra,
que taõ pouco tempo havia naõ conheciaõ outro Deos,
que o su perfluo comer, e beber, pondo sna felicidade
em matar muitos, ter muitos nomes.. ter mnyol'es talhas
de vinho.. e embebedar-se mais. E sofr'riaõ digo, em
quanto naõ chegou mais que ás suas pessoas; mas logo,
que o dito Capitaõ prégou liberd,ades taõ proprias á
no~sa natureza, pertenderaõ os ditos Religiosos acudir
de longe.. vendo ja a ruina, c queda, qlle se seguia. ~
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porque he ja tempo quc digamos o meyo, quc o diabo
tomou para contrariar huma taõ exemplar <;loutrina cm
a nova Clldstandade, he a que se segue. Satisfaziaõ,se
os Iudias, com que as suas demandas, e contendas os
Religiosos lhas concertassem, como acima digo, que
bastava dizer hum; Eu odirey aos Pad1'es, para cessar;
e quando alguma hora hia por diante, chegando á pre
sença dos Religiosos~ ol1vidas~ c dadas suas razoens
estavaõ pelo <[uc lhes diziaõ os Religiosos; c com isto
se satisfaziaõ muito. Fundava oCapitaõ Feliciano Coelho
seu odio em que os Religiosos Ibe Ilsurpavaõ a juris
diçaõ do seu governo~ sentenciando, o que naõ sómente
naõ era verdade, mas ainda se naõ sonhava; porque as
taes contendas, eraõ verbaes, a que os Religiosos acu
diaõ, apaziguando~ como mediaueiros, e conselheiros de
paz, e com isto bastava: donde se segue~ que he escu
zêúlo demandas, anele há paz; o que o dito Capitaõ naõ
queria admittir~ nem foy bastante nenhuma razaõ para
deixar de proseguir sen intento. Muitas vezes ameaçou
aos Religiosos, lhes havia quebrar os troncos, castigo
de malfeitores; para serem certilicaàos os Judias, de
que os Religiosos os nuõ podiaõ castigar, e elles fizessem
suas vontades. Fê-lo em tempo, (1597) que os Jndios
da Capitania de Pernambuco, e muitos da Bahia estavaõ
juntos para dar guerra aos Potyguarés, ajuntando para
isso seus apaniguados, e hum dia, sendo os Religiosos
fóra, de assnada entraraõ na Aldêa de Santo Agostinho,
e quebraraõ O tronco, ajuntando logo todos os Jndios,
e elle dilo Capitaõ lhes mandou fazer a practica, que
acima apontamos: Que informado de como os Reli
giosos' os castigavaõ, e com]Jettiaõ com, castigos a ser
Glt1'istãos~ ette, por faze1' o que ElBey llte mandava,
quebrara ar/,uette tronco, ]Jm'a qlte naõ /wuvesse castigo,
nem que1'ia datti em diante os Religiosos castzgassem
rnaisnen/tumlndio, eque datti avante naõ fosse nenhum
Glm'stão, senaõ muüo da Slue vontade, e que para os
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cazamen/f)s lIaõ lÍ1Jltaõ necessidade de mais, que de se
cazarem eltes entl'e si, e depois irem aos Padres os re
cebessem~ e que naô cazassem senaõ P01' sua vontade: e
que os Religiosos os naõ podiaõ obrigai' a cazal' em ne
nkurna maneim; e os que quizessem Ü' vêr a Deos, e
doulrina, fossem~ e os que naõ quizessem, naô fossem: e

.que se P01' isso os Fmdes os quizessem casligar, que se
acolhessem a elte dilo Capilaô; e mais que naõ consen
tissem que alguem os casligasse, que naô havia para que
ser taõ slljeilOs aos Padres~ e que ja eraõ Chrislâos
como eltes~ emais, que o seu Vigario naô tinha cuülado
de sabel' deltes, e sobre tudo, qu,e fizessem, seus potes
muilo g1'Ctndes, como antigamenle~ pam fazerem Sllas
feslas~ e que se os Fmdes tlws mandassem. quebrar, elte
dilo Capilaõ acudiria a sau'sfaze1' seus aggravos. E como
o Prelado visse se desbaratava totalmente a Ulesse, e
doutriua com tauto trabalho posta naquelle estado,
apresentou o Breve em faval' da douu'ina concedido, o
que elle acceiton para responder: e como por huma
pessoa IlJe fosse declarado, elle se/retractou em as pa
lavras, mandando em a~ mais Aldêas fnzer a mesma
falla, com palavrns palleadas. Houve entre os man
cebos, e velhos divizaõ, porque os velhos, como fosse
dar-lhes liberdades, e tornarem a seus ritos, em que
tauto tempo tiuhaõ vivido, acceitaraõ; os mancebos,
conhecendo sua perda, com lIJuitas lagrimas pediaõ aos
Religiosos remedia, o qual elles esperavaõ de Oeos,
porque em :\ terra o naõ tinhaõ ; porque o dito Capitaõ,
confirmando sen feito, disse que no Brnsil naõ havia
qnem lhe tomasse conta, e que ElUey est(\va em Madrid,
e Deos em o Ceo. Datificon bem isto, com que man
daudo o Governador do Estado D. Francisco de Sousa
duas Provisoens, para que os Religiosos fossem admit
tidos á snu [)osse, elle llunca as quiz cumprir, antes se
j;lctava de tel' feito hUIll grande serviço a ElRey. Com
todas estas quebras contilluaraõ os Religiosos susten-
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tando o trabalho com só os mancebos por espaço de
hum anoo, (1597) qHe os velhos logo se puzeraõ ii

monte, usando de seus ritos, e costumes; e como viaõ
que os Religiosos naõ os podiaõ castigar, foraõ cada
vez para peyor, e apôs de si levando seus filhos, que
posto que de vagnr, toda via pode mais nelles a carne,
e o sangue; e assim ficarao todos ul1ns, em hum andar,
com suas superstiçoens, como quando antigamente vi
viaõ em o Sertaõ, amancebados com selte, e oyto 0111

lheres das portas a dentl'O, naõ indo nunca á Igreja,
nem Domingo, nem (lia Santo, nem se confessando
pela Quaresma, f~lzendo-o de antes todos os Jubileos ;
assim que de alto cahiraõ, tanto, que com muita razafl
digo, hoje os tomaraõ os Religiosos antes Gentios, que
taes Christãos ; porque os erros entaõ erão de ignol'ancia,
Gentilidade, e hoje (le malicia, e heresia. O que visto,
e puhlico, o dito Capitaõ se contenta llluitO, e satisfaz,
dizendo, que saõ soldados, e qne para soldados naõ ha
mister ser santos. Sendo muitos certos, que naquelle
prospet'o estado, todas as cousas lhes succediaõ mllY
prosperamente, e hoje ao contr8do. Entaõ muito obe
dientes a Deos, á Igreja, e a ElBey, e hoje pet'dida a da
Igreja, a tem tambem perdido a EIRey, em modo, que
nada fazem senaõ o qlte 1I1es vem a bem. Vio-se isto
muito claro na volta (la gltel'ra, que o Capilaõ foy dnr
em este anno ele 1598, ao qual os Inclios deixaraõ, e
se vieraõ; e posto qne o Capitaü os mandava esperar,
elles se retiral'aõ, sem tel' elever com isso, o que d'antes
nnõ raziaü, anles se punhaõ em a retaguarda, trnzenclo
os brancos diante. Em tim, que, perdida a obedieocia,
perderaõ o medo, e vflrgoul1a, e com isso a charidade
pal'n com os brancos Cht'islàos. E assim pel'severaõ com
tnnta dot·, e lastima dos Religiosos, quanta he a lem
brança do muito que ílol'eceraç;; e tanto mais he para
sentir, quanto se vê sel'ern favorecidos pOI' Chl'istãos,
e haver a quem lhe pareça bem, que huma Christandade,
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que EIRey, c o Papa tanto cncommendaõ, e favorecem,
sc perca assim á mingua. E porque estas cousa s mnis
se cxplicaõ com lagrimas, que com palavras, acho por
acertado correl' a cOI'tina, deixando a qne ell<ls por si
se divlllgem, abrindo-a porém em as lastimas... miserias,
alTrontas, e vexaçoens dos Religiosos. Naõ tratando das

. minguas, e necessidades corporaes... que essas chegaraõ
a estado, qne o qne aos Turcos, e Monros naõ he de
feza, em os Christãos na Paraiba he tido paI' sacrilegio,
Os Turcos patentemente daõ suas esmólas aos Reli
giosos. Os Cbristãos na Paraiba naõ as daõ senaõ á
meya noite, por matos, e caminhos, que llaõ sejaõ de
ningnem vistos; e se nas ruas vêm os Religiosos, os
que naõ saõ da parcialidade, e bando contrario, fogem;
porque em o ponto que se entende algum morador com
munica, trata, ou vizita os Heligiosos, logo saõ perse
guidos, e vexados até os porem em o ultimo. Assim qne
para hum morador faHar a hum Heligioso dos qne I)aõ
saõ do bando çontral'io, ha de ser de noite. Naõ trato
nisto, qne tudo soffrem, como bons Religiosos. Mas, o
qne mais sentem he, qne Lmmas vezes saõ amcaçados
de traidores, outras por levantados; aSflirn quc se al
guma causa de mal acontece na terra, a culpa a elles
se refuta; e aquelles, que d'antes serviaõ de media
neiros da paz, refugio de desconsolados, boje são causa
de discordia, e desconsolaçoens; e isto em qnanto a
particular devoçaõ a algum incita a mostrar a 811a,

logo he desconsolado, inimizado, corrido, e affl'ontado.
De modo que este he o fim dos mu.ítos trabalhos, que
os Religiosos passal'aã na nova povoaçaõ, e ChI'istan
dade, naõ sendo elles os derradeiros nos perigos, antes
os primeiros. O que tudo haviaõ por bem empregado,
seguindo-se o grande fructo das almas... que era o pro
veito, e interesse, que de tudo tinhaõ. Pelo que com
muita razaõ choraõ os Religiosos, Ilaõ escandalos que
hajaõ dado, ncm peccados qne lwjaõ cornmetLido, que,
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pela bondade de nosso S~nbol', nenhum Irrdio se queixa
de Religioso algum, nem morador, senaõ aquella par
cialidade de Mamelucos, ajllntando-se-lhes outros, os
qllaes ás escondidas coofessnã, que por viverem saõ
constrangidos a dizerem, e perseguirem aos Religiosos.
Naõ choraõ, di~o, senaõ algum castigo de nosso Se
nhor, eo mais, que he, a cegueira grande, de quenaõ
ha ainda conhecer taã grande mal, que nosso Senhor
rernedêe por sua misericordia, para que tantas almas
se llaõ percaã.

E para que melhor se entenda o fundamento da pra
ctica, que fez o Capitaõ Feliciano Coelho, e como con
verliaõ a seu modo toda a doutrina, advirta-se, que
mandou quebrnr o tronco, porque naõ queria que os
Religiosos castigassem Indios, nem lndias. O castigo
das Indias, que como de Mamelucos fossem inquietas,
e os maridos as quizessem mata r, os Religiosos acudiaõ,
e as maudavaõ prender, durante o tempo da calera dos
maridos, a qual passada, admoestada a India.. a faziaõ
amiga com seu marido, e ficnvaõ em paz. Cahia alguma
vez em sujeito que naõ se satisfazia o Indio com isto,
e el'a 11 (.\:5.,,~r~0 deixar-lhe dar alguns açoutes, com
que se evitavaõ outros damnos. Soifriaõ lllal os Mame
lucos, fossem castigadas por seu respeito, e daqui pro
cedeo segundariamente, que os que quizessem ser Cbris
tãos.. o fossem, e os que naõ, naõ, accrescentando, que
alguns faziamos Christãos pOl' l'orça, e medo; o que
naõ era assim, Succedeo, que alguns ludios Cathecu
menos faziaõ algumas ceremonias, ás quaes tambem
inquietavaõ alguns Iudios Cbristãos, aos qnaes os Re
ligiosos castigavaõ, e emendados dos erros, os faziaõ
Cbl'ist50s.. depois de castigados: donde procedeo dizer,
faziaõ aos Indios Cbristãos por força. Tambem diziaõ ..
compelliaõ os Religiosos aos Indios, com castigos a vir
á Missa, e doutrina.. com os castigaI:, sendo remissos,
o que era verdàde ; porque gente nova~ era necessario



70

vigiar sobre ella, para que lHlÕ descahissem logo cm os
principios; sendo cel'to, que ainda em os nossos brancos,
os CUl'as.. e Vigarios tem cuidado de perguntaI' pelos
que faltaõ, e apenar os negligentes, o que nós uaõ fa
ziamos; sendo que se hum era muy rebelde, se castigava
com o tronco bum dia: e isto he o q"e diz os faziaõ

. vir á Igreja por força. Em quanto a dizer os Heligiosos
os castigavaõ por força, foy, que 11lg11mas vezes, alguns
que se queriaõ fazer Christãos, deixavaõ as mulheres,
querendo escolher outra, que naõ era a primeira, que
tambem se queria fazer Christãa, e os Religiosos os naõ
queriaõ admittir ao Bautismo, senaõ casando com a pri
meira, que lhe pertencia por Direito, vislo tambem se
queria cazar. Tambem alguns Indios, que tinhaõ obri
gaçaõ em o foro da consciencia, e juntamente se pro
vava, a algumas Judias, aos quaes os Religiosos obri·
gavaõ a recebê-las, e cazar com ellas. E quanto aos
potes, e vinho, que lhes mandou fazer, he direitamente
contra a Christandade ; porque em isso consistem todas
as ceremonias Gentilicas dos Indios. Dahi procede
muito odio, e desejo de vingança; em as bebidas se
cazaõ com suas sobrinhas, filhas de il'mãos4 que em sua
gentilidade saõ suas mulheres por Direito, como hoje
fazem; e assim as demais liberdades, de que procedeo
a soltura.. e largueza, em que hoje vivem, que ja todos
desampararaõ a Igt'eja, nem vem á M.issa.. nem á dou
trina.

60. Tudo o que no sobl'ec1ilo relatorio se contêm,
como nelle fica ás margens notado, passou na Cidade da
Paraíba por espaço de nove annos, desde o de 1589,
que alli chegaraõ os nossos R.eligiosos, até o de 1598,
cm que se conclue a sua narraçaõ.. a que se deve todo
o credito, pois 11e escrita. por Religioso, que, pelo que
mosl1'aõ os termos com que se explica.. presenciou o
que diz, e escreve, pois o faz por frazes de presente,
como póde notar o Leitor, especialmente, quando refe-
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pitaõ, que dava a cansa ao seu desconcerto, diz assim:
como se vio neste anno de 1598, donde se colhe tambem,
que neste mesmo anno foy feito o sobreescrilo relatorio,
que todo perlence ao fruclo, que lizeraõ naquelle Gen tio
os Religiosos Menores, e o que disso tambem tiraraõ,
que foraõ perseglliçoens injustas. No seguinle, que
agora trnsladamos. se verá o mnis de trabalhos, e ser
viços a ElRey, á Republica, e Povoadores da nova Ci
dade da mesma Paraiba.

RELATORIO II.

Dos successos, e encont1'OS com os inimigos Patyguarés, em que se acharao
os Religiosos de S. Francisco na Paraiba, trabalhos, e do mais que
obrarão em seroiço del-Rey, e daquella Conquista, desdc o tempo de
Fructuoso Barbosa seI' Capitao, até o de Feliciano Coelho de Carvalho,
S!US Governadores.

61. Primeiramente depois de acceitas (em 1589) as
Alúêas, scilicet. a do Almaga, e Praya, que distavaõ
buroa legoa da Cidade, e meya avanle huma da outra,
e em as fronteiras tres legoas da Cidade, tres, scilicet,
a do Assento do Passaro, que agora se chama de D.
Francisco, a do Joanne, e Mangue: os Religiosos postos
pela obediencia do P. FI'. Melchior de Santa Calha
rilla, Commissario, que entaõ era do Reverendissimo
Geral FI'. Francisco Gonzaga, dOlltrinavaõ as acima
dilas cinco Aldêas, que até áquella hora llaõ tinbaõ
noticia alguma da Fé, e lhes prégáraõ o Evangelho de
Christo, com mnito applauso dos Indios, e moradores
brancos. E como o bem da Capitania consistia em a
conservaçaõ das Fronteiras, o Padre FI'. Melchior
mandou se fizesse Igreja em as Fronteiras.. como logo
se fez, aonde residiraõ sempre Religiosos, que doutri-
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navaõ as ditas Aldêas, assistindo, e vi:.dtando as duas,
que por serem pequenas.. e incapazes desustentar Re
ligiosos, ficaraõ sujeitas ás Vizitas dos Religiosos mora
dores, oS ql.laes continuaruõ em fórma, que bastante
mente eraõ providas de doutrina; e assim adminis
travaõ os Sacramentos aos soldados do Presidio, vi
zinho das ditas Aldêas..e Igreja, e assim aos moradores
dos dons Engenhos, e Escravaria delles; os qllaes En··
genhos se fizeraõ á sombra dos Indios doutrinados, sem
a qual ajuda delles era impossivel fazer-se.. como bem
se prova das demais fazendas, que pelo decurso do
tempo se fizeraõ, para as quaes os ditos Religiosos
deraõ a ajuda necessaria, como se provará em seus
lugares, com os moradores, e Senhores das ditas fa
zendas. E correndo, como digo, os Religiosos com a
obrigaçaõ de ensinar, tendo passado bum anno, pouco
mais, ou menos, (em 1590) pareceo bem ao Capitaõ
Frucluoso Barbosa passar bum Forte, que estava nu
Hba da Garnbôa, do tempo de Joaõ Tavares.. Capilaõ,
que fora da Paratba, (em 1578 ou 1579) para o Ca
bedello, barra do Rio, e entrada das Náos, e nave~açaõ

da ditn Cidade, para o que se concertou com o Braço
de Peixe, qne estava sujeito á doutrina dos RR. PP.
da Companhia, pagando-lhe seu trabalho. E tendo o
dilO Forte sarrado, lhe faltava hum forro do mesmo
modo do Forte, assim em altura, como em grandura,
e mais hum terrapleno.. para jogar a artilheria, para o
que o Capitaõ FrllctuosO Barbosa fallou ao P. FI'. An
tonio de Campo-Mayol', Guardiaõ, que entaõ era na
Paraí'ba, (em 1.590) mandas3e os seus Iudios lho fi
zessem, vista a necessidade do Forte, e ser a cbave da
telTa, e guarda della, e visto naõ baver fazenda deIRey
para se lhe satisfazeI·; e logo o dito Padre Guardiaõ
mandou ao seu Língua incitasse os lndios a se fazer o
dIto Forte.. como logo fez, c para em tudo conrespondeL·
com a obrigaçaõ do bem commuITI, augmento da terra,
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serviço granue de Ocos, e delRey, o mesmo Padre
Guanliaõ, com o seu Lingua, se foy assistiL' no dito
Forte, acompanhando ao Capitaõ Fructuoso Barbosa
até se acabar, dizendo Missa aos Judios, e soldados,
que al1i estavaõ, e disto póde tesLimunbar Pedro Coelho
de Souza, Capitaõ que, cntaõ era da Galé delRey, e
Vereador na Cidade, e Joaõ Antonio Pamplona, Juiz,
e Sebastiaõ de Araujo, tambem Juiz, e Gaspar Manoel
Machado, Vereador, e Antonio Annes, Procurador do
Concelho. O que acabado, decorrendo o tempo avante
seis mezes, ordcnaraõ, o Capitaõ, que enlaõ era da
Villa de Olinda, Filippe Cavalcanty, e os Officiaes da
Camera, mandar Joaõ Tavares, Capitaõ que fora da
Paraiba, fazer guerra ao Gentio Potyguar (1590) com
cenlo e tantos soldarlos, á custa dos moradores da dita
Villa, e tendo ja o dito Capitaõ partido, e andado buma
jOl'nada, adoecco, e mOrL'eo, em cujo lugar o Capilaõ
Filippe Cavalcanty clegeo Pero Lopes Lobo, Gapitaõ
da ilba de Itarnaracá, por Capitaõ, e o mandou em
lugar do dito Joaõ Tavares, e chegando á Paraiba o
dito Pera Lopes, pedio ao Padre Guardiaõ Religiosos
para o acompanharem, para consolaçaõ dos soldados,
que sem elles naõ querbõ ir, e o dito P. Guardiaõ lhos
deo, que foraõ: FI'. Antonio da Cruz, P. Confessor, e
FI'. Gaspar, os quaes acompanharaõ o Arrayal até tor
narem, exercendo sempre seus omeios de confessar, c
animar, como bem se provará pelos que lá se acllaraõ,
sc: Capitaõ, e soldados. E acabada esta guerra, ordenou
o Ca!)itaõ Frllclnoso Barbosa passar hum Forte a Jnho
by, sobre a Varzea, para á sombra delle se fazerem En-
genhos ao que o Capitaõ Pel'o de la Cueva, Ca-
pitaõ de Infantaria, e Presidio das Fronteiras, naõ quiz
dar ajuda, por dizer, naõ tinha ordem delRey: o que
vendo o Ca pitaõ Frllcluoso Barbosa, pedio ao Padre
Guardiaõ (Pl'. Antonio de Campo-Mayol' cm 1.591.) o
acompanhasse, e ajudasse, o que elle fez, assistindo
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com o seu Lingua, e Genlio, alé se acabaI' o dilO Forre,
-corno bem se provará pelo Capitaõ, que era do Forle,
Pedro CoellJo de SOUZtl, Joaõ Antonio, Juiz.. e Ballhazal'
de Macedo, Lingua, Antonio Lopes Brandaõ, Senhor de
{juma das ftlzeodas siluadas á sombra do dito Forte,
sem pai' isso os Indios levarem estipeudio algum, mais
qne serem incitados pelos ditos Religiosos, O que aca
bado, correndo o tempo, vindo Antonio Coelho de
Aguitlr.. tornar informaçaõ sobre os negocios da Paraíba,
Hle pareceo bem dar guerra ao Gentio Potyguar, para
o que pedia aos Padres da Companhia o acompa
nhassem, ao que elles recuzaraõ.. dizendo, lhes mano
dava o seu Prelado naõ fossem a nenhuma gueITa, e
fogo pedio ao P. FI'. Melchior, vista a necessidade, o
provesse de companheiros para a jornada convenien
tes (1.591), o qne elle fez, c mandou a FI'. Balthazal' de
Sanlo Antonio .. e a FI'. Manoel de Portalegre, o que elles
fizel'aõ.. acompanhando-os todo o tempo durante a
guerra. E despedido ja o dito Antonio Coelho da Pa
raiha, os inimigos em vingança.. deraõ em o Forte do
Cabedêlo.. e matando a mayor parte da gente, quei·
maraõ o Forte; ao que pertendeo acudi!' o Capitaõ,
que ja era neste tempo (1591) André de Albuquerque,
pedia juntamente ao PP. da Companhia, e aos nossos
de S. Francisco, incitassem os lndios a fazerem o 1'0rte,
qne concel'tando-se entre si.. os dos Padres concerlaraô
fizessem huns ametade.. c outros outra ametade.. o que
se fez, assistindo 'sempre os nossos Padres em com
panhia dos Jndias, e Capitaõ até se acabar.. sem por
isso se levar nenhum estipendio; e nesta conjuoçaõ
cahio o Forte de Inhoby, arruinando-se os muros.. pOL'
causa do pouco cuidado.. que houve para se resguardar,
o que os ditos nossos lndios das Fronteiras, incitados
pelos nossos Padres, e mandado do Capitaõ Antonio de
Albuquerque, tornaraõ a fazer, sem por isso levarem
salisfaçaõ, ao que se achal'aõ presentes, alé se acabar



o dito Forte, os Religiosos, que lhes enslnavaõ' a dou
trina, que, posto qne nestes lugares, e occupados, naõ.
lhes faltavaõ, como que se estivessem na Alrlêa, e Igreja,.
do que tudo pôde testimunhar o dilo Capitaõ André de
Albuquerque. E logo Duarte Gomes da Silveira, Se
nhorio de outro Engenho na mesma Varzea de Inhoby,.
pedia aos Religiosos o acompanhassem com o Gentio·
oito dias até fazer huma caza forte para se recolher,.
por ser terra perigosa, o que elles Religiosos fizeraõ,
até se recolheI', como se provará por seu teslimunho ..
Estavaõ ja os inimigos paI' este tempo com grande
animo contra os nossos, e tanto, que ás fontes vinhaõ.
mataI' agente, que hia buscar agoa, e era tanto ü aperto,
que em a Cidade os Religiosos moradores della naõ ou
zavaõ ir á horta, por se acharem muitas vezes espias
nella: e visto o perigo provavel, poucas esperanças
de remedia taõ cedo, os Religiosos determinaraõ reco
lhel'-se para as Fronteiras, onde havia mais segurança,
ao que os Oillciaes da Camera acudiraõ, com requeri
mento, qne tal naõ fizessem, porque se despejava a..
Cidade, visto alli naõ estavaõ por ontro respeito ~ (}.
que elJes vendo, se deixaraõ estar com todo este risco
até que o Cu pitaõ Feliciano CoeI ho chegou (1591 no
fim), o qnal logo ordenou pôr as Aldêas por partes
accommodadas para a defensa da terra. para o que
ajuntou os Indios Principaes, e os Padres da Com
panhia, que doutrinavaõ os Indios do Braço, e aos
nossos de S. Francisco, que doulrinavaõ as demais
Aldêas, e propondo o Capitaõ a sua practica, da divizaõ.
das Aldêas, os Padres refuzaraõ, e assim os seus Iodios,
ao que acudio o P. Fr. Antonio de Campo-Mayor, e
disse que visto a necessidade, que Sua Mercê partisse
as Aldêas da Fronteira (que ja neste. tempo estavaõ cm·
'huma) pa ra onde 1he parecesse bem, e qne os Reli
giosos cstavaõ prestes para acompanharem aos Iudios,.
a ciles e) I 1 dad( ; e o Cap"taõ re o c, di·-
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zendo qlle as Alucas da Fronteira eslavaõ bem, e se nai}
CSCllsavaõ onde estavaõ, e que com tudo, para guarda
da nova fazenda de Duarte Gomes, cl'a necessario huma
Aldeota, a qual logo se tirou, e na qual os Religiosos
acudiaõ á dontrina a tempos necessarios; e logo o dito
Capitaõ ordenou mudar a AIdêa, e Ig;-eja mais avante
meya legoa, por assim parecer bem aos moradores da
terra.. e os Religiosos acompanharaõ ao dito Capitaõ
todo o tempo (de 1591 por diante) durante a muda, e
feitura da cerca, que os lndios fizeraõ para seu apo
zento, incitando-os de dia, e de noite sem haver falla
da parle dos Religiosos.. nem Indios da sua adminis
traçaõ. E acabada a muda, o Capitaõ se passou (em
1592) álem dos Riosda Paraiba, e 19uaraguaig, a cercar
a Aldêa do Braço, passada por sua ordem, contra
vontade dos PP. da Companhia, em cujo meyo tempo,
(15U3) o Capilaõ por mandado de S. Magestade des
pedio os Padres da Corn'panhia, entregando as Aldêas
nos nossos Frades, o que elles acceitaraõ, por mandaria
de Sua Magestade. E iodo os Religiosos para come
çarem a Igreja em a nova Aldêa de 19uaraguaig, e es
tando ajuntando a gente, para lhes ensinarem a (lou
trina, os inimigos subitamente deraõ sobre elles.. e
pondo-se os Indios em fugida, o Religioso língua e seu
companbeiro os recolberaõ para hum Forle, onde es
tava o Capilaõ recolhido, sem sahit' fora, e as derra
deiras pessoas, que se reco!beraõ, foraõ os Religiosos,
ja mllY am'ontados das rrechadas.. que milagrosamente
escaparaõ, e recolhidos.. durante a briga, os Religiosos
animav~õ os poucos Iodios, que, vista a grande força
dos inimigos, por tres vezes commetlel'aõ fugir, e des
amparar o Capilaõ, com treze soldados, ao que os ditos
Religiosos acudiraõ, tendo-os sempre a que naõ fu
gissem, por onde naõ sómente se defeuderaô, mas anles
com soccorro . dos Indios da Fronteira, mandados de
oulros Religiosos da mesma Ordem.. os puzeraõ em fu-
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gilla, c malaraõ muita somma de Indios, de que re
sultou grandc animo aos nossos, e medo nos inimigos,
c logo ordenou o Capilaõ Feliciano Coelho dar guerra
,lOS PoLygllarés, para o que pedia ao Padre FI'. Antonio
da Ilha, Prelado, que neste tempo era, (de 1.59:'> para
159lJ.) o acompanbasse em a guerra com seu compa
nheiro, e Liogna; o que elle fer. até o dito Capitaõ
tornar, chegando até á lagoa, lluma jornada atraz do
Rio Grande, de cuja volta, por ordem, e proviz1\õ do
Governador Geral D. Francisco de Sousa, veyo á ViIla
fie Olinda o dilO Capilaõ Fcliciano Coelho a fazer gente
para a guerra do Serlaõ de Cupagnaó (em 1594 no
principio), e pedio ao Padre Fr. Melchior de Santa Ca
tharina, que lhe desse Religiosos, a saber: confessor
para os soldados brancos, e Lingna, que cOl'l'esse com
os Indios, o que elle rez, mandando o Padre FI'. An
tonio de Campo-Mayol', e seu companheiro, os quaes
fazendo seu olicio, em nada houve féllta de sua parte,
e tanto, que ao tempo de abalroar huma cerca, em
que estavaõ recolhidos tres mil e quinenlos Indios de
peleja, e cincoenta soldados Francezes, elle dito Ca
pitaõ Felici:lí1o Coelho se recolheo em bum repairo,
qne se fez para a bagajem, com a genle de cavaHo, sem
sahir deile, mandando ao Religioso Lingua fizesse chegar
o Genlio ajudar os "brancos, que abolrOíldos na cerca
por falta de ordem da parle do dito Feliciano Coelho,
Ilaõ entravaõ a cerca, cahindo muitos monos, e feridos
sem remedia, POI' llaõ terem pavezes, nem fouces, nem
machados, para romperem a cerca: o que vendo o dito
Religioso Lingna, logo admoestando os Inrlios Princi
paes, os mandon acudissem aos brancos, e juntamente
com elles, acudindo os Fl'ancezes, e mais inimigos, fe
riraõ dnzentos e' tantos Indios da companhia do dilo
Religioso, e mntaraõ alguns: o qne vendo, e o pouco
remedio, que havia para entrar a cerca, pornaõ haveI'
fouce, nem machado, com que cortar hUIll púo, se re-
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tiraraõ os demais Indios, e brancos, eom trezentos e
setlenta Indios, e brancos feridos. e nove mortos ao pé
da cerca, que os inimigos recol!l'eraõ, e comeraõ em a
noite seguinte; e ficando toda a gente destroçada, o
Padre Lillgua se chegou ao Capitaõ.. que estava em o
repairo, e lhe disse, que remedia dava a se pÔ!' cobro
na gente, que visto o destroço determinavaõ fugir; ao
que respondeo o Capilaõ. que elle por elltaõ naõ sabia
o remedia, que poderia ter, e que elle visse o qne era
necessario; e conforme a isso provesse.. visto os Iu
dios naõ corriaõ com outro, senaõ com elle; e logo o
Religioso pertendeo recolher dentro os feridos, e fazer
se curassem; e pelo desbarate naõ se tratou ter outro
encontro, antes se procurava a naõ fugida dos Indios..
para o que o Religioso Lingua ajuntando os Principaes..
toda a noite lbes esteve prégando, quam necessario era
acompanharem o Capitaõ delRei, e ajudarem-no.. e mor
rendo com elle ; com a qual admoestaçaõ, elles se quie
taraõ, e naõ fugiraõ, antes incitados pelo Religioso Lin
gua, em a madrugaria fizeraõ huma cerca muy forte,
abarbada com a do inimigo, onde a gente estava segura;
o que vendo os inimigos.. e que naõ obstara o desba
rate para deixarem de se regular com eHes, se puseraõ
em fugida: o que vendo o Religioso .. que andava dando
ordem a se acabar de reparar a ce.rca, bradou sahissem,
e commeLtessem a cerca; o que se naõ fez por se cuidar
seria manha dos iuimigos, e o dito Religioso commet
tendo a cerca, foyo primeiro que a entrou, com o Ca
pitaõ Manaya, e obra de cento e cincoenta Indios.. que
snlLaraõ a cerca por respeito do Religioso, que vlaõ
fora .. e seguindo-o, eutraraõ apàz clle em a cerca, e
levando o restante dos inimigos, qne sahiaõ, e os Fran
cezes diante, fOl'aõ lllatnndo nelles por espaço de meya
legoa, sem escaparem dos Franceles mais que seis, ao
que o Capitaõ naõ acudio, nem deo ordem algnma,
senaõ a qne o el"gios l,inguél llCrlli GO. f' logo o. }1-
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dias se quizeraõ recolhei' para suas cazas.. o que, a rogo
do Capitaõ, os Religiosos llaõ consentiraõ, antes acom
panharaõ o Capitaõ todo o tempo que andou na guerra..
e por falta do mantimento, e muitos feridos, e doentes,
os lndios se recolheraõ sem dar conta ao Capitaõ, nem
aos Religiosos, pelo que o Capitaõ se recolheo, vindo
sempre os Religiosos em sua companhia, e se reco!heraõ
em suas Aldêas, nas quaes havia Igrejas, e doutrina
continuamente, fazendo Christãos, e ensinando os
moços a lêl', e escrever, ajudar á Missa, e mais cousas
necessarias ao homem Christão, pelo que em breve
tempo se conyerteraõ á Fé toda a gente, e viviaõ em
toda a guarda da Ley de Deos, e bons costumes, no
que davaõ grande exemplo aos moradores, e Religiosos.
Em meyo deste tempo os inimigos Pótygnarés, vendo-se
vexados dos nossos Indios Christãos, que corno a taes
nosso Senbor os animava, e dava (orças sobrenaturaes,
e taõ claramente visto, que os mesmos Indios confes
savaõ, naõ tel1lerem os inimigos, ainda que eraõ mui
tos, só pela grande constancia que tinhaõ em Deos, e
em a Cruz de Christo, a qual elles traziaõ por diviza
em as rodélas para se dHferençarem dos inimigos, que
a'ssim am'ontados do que passavaõ, determinaraõ dar
na Aldêa da Fronteira.. da lnvocaçaõ de S. Francisco,.
da qual era Principal D. Francisco, Assento do Passara,
e dando nella subitamente, sem serem sentidos, os ln
dios Christãos se puzeraõ em defensa; e como os ioi
migas fossem llIUitOS, se recolhcraõ em a Igreja com
os Padres, os qllaes recolberaõ a gente que pllderaõ,
e com elles dentro da Igreja, e caza.. apozento dos
mesmos Religiosos, se defenderaõ até que os ioimigos
queimaraõ a Igreja, de maneira, que ja naõ havia mais
que huma pequena cazinha, que defendiaõ os Indios,
até que chegaraõ outros Religiosos da Aldêa. de Santo
Agostinho.. com o Gentio Christão, morador da llIesma
Aldêa, que viubaõ acudir aos Religiosos, os quaes,
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como os lI11UlIgOS fossem DllliLOS, naõ puderaõ romper
por elles.. antes matando-lhes os inimigos alguns Indios
da sua companhia, os puzeraõ em desbarate, de ma
neira que botClraõ os Religiosos, que com elles vinhaõ,
pelos maLos sós, onde andaraõ grande parte do dia, e
.milagrosamente escaparaõ. la neste tempo o Capitaõ
Feliciano Coelho estava pcrLo, mas naõ chegava, e
assim os Religiosos estavaõ arriscados, na rórma que
digo, porque ja ardia a cozinha, e varanda dos Reli
giosos, e neste tempo acudia hum Indio morador da
Aldêa .. que se achava fóra ao tempo da entrada dos ini
migos, c tomando hum soldado pela maõ, o metleo por
meyo dos inimigos dentro na caza dos Religiosos, que
ja ardia, e os lndios, que se achavaõ dentro, e a dercu
deraõ, ja desespel'ados a queriaõ largar, com' a entrada
do qual soldado, os inimigos se foraõ a(fastando.. c
ajuntando-se os (lOSSOS Indios, dCI'nã S. Thiago nos
inimigos, e os puzeraõ em desbara te; e posto que o
Capitaõ estava perto, naõ acudio, ncm deo ordem al
guma IJura aquella defensa, sahindo donde estava par'a
isso, e tendo tempo, naõ chegou. Estes saõ os trabalhos
brevementc resumidos.. encontros, e sucessos com ílS

doutrinas dos Gentios da Cidade da Paraiba, em que se
acharaõ os Religiosos Menores desde o anno de 1589
em que chegaraõ á Paraiba, até o de 1599 para seis
centos, em que se terminaraõ as perseguiçoens do Go
vernador, e Capitaõ Feliciano Coelho, qne ficaõ rer~

ridas no antecedente Relatorio, c tivcraõ principio,
depois do que neste vay resnmido.
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'U./i..PI-TULO XW.

Continua-se a materia do Capilu?o passado.

62. E porqne até este tempo naõ haviaõ chegado Mis·
sionarios alguns á Capitania do Maranhnõ, logo que os
Prelados mayores se acharaõ no anno de 1600 com
CiLlCO Convelltos rormaes, e muitas Aldêas, e doutriuus
pelos interiores da terra, e crescido numero de Reli
giosos, c id<:lI'aõ tambem em acndir com Operarias
Evangelicos ús mais remotas, e distinclas. Para o Ma
fanhaõ [oraõ destinados dons, hum Sacerdote Prégador,
de quem' nos naõ declaraõ o nome, e o Irmaõ FI'. Fran
cisco do Rosario, Leygo, de estado, que escolheo, Daõ
por ignorante das letras humanas, porque era bastan
temente douto nellas ; mas pai' discriçaõ, e humildade
do seu espirita. e corno tal colheo para o Ceo, em
alguns annos, que cultivou aquelle Gentilismo. hum
copioso fl'l cto. De tndo daremos mais extensa noticin,
quando escrevermos a sua viela. A' mesma Provincia
do Maranhaõ foraõ alguns anilas depois no de 1615, o
Vencravel Padre FI'. Cosme de S. Damiaõ, e o Servo
de Deos FI'. Manoel da Piedade, nomeados pelos Su
periores para Capellaens espiriluaes de hum corpo de
exercito, que por hum aspero, e l)rolongado Sertaõ de
muitas legoas, e terra quasi invia, que á força de .pro
digios lhes clava passagem, foy lançai' daquelle Estado
os Francezes intl'uzos; assistiraõ ás batalhas, e por
dous anuas, que alli se demoraraõ, entre trabalhos,
necessidades, e perigos, obl'araõ cOllversoeus admil'a
veis, assim no Gentio da terra, como de Hel'eges Cal
vinistas; e Lntheranos Francezes, dos que na Ilha fi·
caraõ prisioneiros.

63. E porqne o Graõ Parú.. como parle taõ prin
cipal do Brasil, e burua das suas Capitanias, ainda que
das ultimas que foy povoada, . naõ ficasse pOI' isso des-
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tiluida do bem espiritual, que parliciparaõ as nnis, de
que os seus primeiros Operarias Evangelicos, fossem
os Frades Menores, logo no nnno de 1.617, e segundo
da fundaçaõ desta Cnpilania.. [oraõ mandados a1li como
fica escrito em seu lugar*, quatro Religiosos Menores da
Provincia de Santo Antonio de Portugal, que lá deraõ
principio a hum Recolhimento, que com a divizaõ da
quelle Estado do Maranhnõ, e llará deste do Brasil, pOl'
ElRey Filippe, o I neste Reyno, ficaraõ tambemsepara
dos de§ta Custodia .. e sujeitos á Provincia de Santo An
tonio. E ainda quando ja feita esta divizaõ, por ordem
do segundo Filippe, mandaraõ os Prelados da Provincia
fundar Custodia no Pará, no anno de 1624, vindo o
Padl'e FI'. Christovaõ de Lisboa por primeiro Custodio,
e tomando o pOl'to de Pernambuco, desta nossa Custo
dia levou cinco Religiosos.. tres Sacerdotes, c dons
Leygos, para completar o numero dos que lhe eraõ
necessarios para aquella fundaçaõ.

64, Aqui nos suspende os võos a penna, e os passos
a proseguil' adiante o vigoroso echo de huma saudoza
voz, que attendida com reílexaõ, parec.e soar contra o
que deixamos proferido no iutroito deste Capitulo, em
serem os Religiosos Menores os primeiros Prégadores
do Evangelho ao Gentio do Maranhaõ. Deixa-se pel'
ccber este opposto ecIJo nas Vozes saud6sas do Padre
Vicyra, onde na sua primeira voz, historica, fallando
dos seus nR. PP. Francisco Pinto, e Luiz Figueira,
mandados pelos seus Superiores de Pernambuco a pré
gar ao Gentio, diz a foI. 5. estas palavras: Sendoettes
os primeiros Pl'égadm'es da Fé, e ainda os primâros
Porlugllezes, que do Brasz't passaraõ ás len'as do Lltla
mnhaõ: o que he sem duvida orposto ao que deixamos
dito. Mas se bem reflectimos, das mesmas vozes do
A.1lthor.. c logo 110 principio, em que ellas corneçaõ a

• Preamb. p. 126.



83

fuzel' som, se percehe a sua contrariedade, ou oPPO"
ziçaõ pelas nossas; porque aflil'llla, que nibelanuo-se
outra vez, do allno de 1.605 por diante, de Pel'Oam
bllCO até o Siará o Gentio daquellas Costas, c Sertoens,
fOl'aõ destinados para os pacillcar, .á ordem dos seus
l)['elados, os ditos Paclres, e á instancia do Governador
do Estado Diogo Botelho. Este completou o seu governo
no anno de 1.607, e assim neste mesmo, ou no outro·
antecedente de 1.606, deviaõ ser despachados aquelles.
Missionarios: e ja desde. o de 1.600, dissemos DÓS,
foraõ ter ao Maranhaõ Religiosos Menores. Deixaõ mais
expressadas aquellas vozes, que panindo os taes Padres
com intentos de irem ao Maranhaõ, chegaraõ á Serra
da lbiapaba, e dalli naõ passaraõ; porque achando no
se1l1erreno, e districto boa messe, se occuparaõ no sell
cultivo, tirando pOl' fl'ucto delle o Padre Francisco
Pinto a morte, que lhe deo o Gentio,. e o companheiro,
o voltar outra vez para Pernambuco, e llaõ pode tornar
ao Maranhaõ, senaõ pelos annos de 1.623 conclue a
mesma voz; e como poderiaõ prégar nas terras do Ma
l'anhaõ, os que naõ chegaraõ a passar a Serra da Ibia
paba? Esta Sena, como sabem os noticiosos das Cos
tas do Brasil, * e confessa a mesma voz, está situada
na altura da Bana do Rio Camuci, vinte e cinco legoas
ao Sertaõ, distante da Fortaleza do Siará par'a o Norte
sessenta legoas, e mais de cento e trinta diz a mesma,
e outras dizem ainda mais distante do Maranhaõ, e só
por milagre nunca visto poderiaõ Sel' ouvidas as vozes
dos Prégadol'es da Ibiapaba pelo Gentio do Maranhaõ.

65. 5 certo he, que os RR. Missionarios jesuitas oaõ,
chegaraõ ao Maranbaõ, e Pará senaõ, como diz a mesma
voz no §. IV, do anno de t623 por diante, publicando.
ella mesm:l, aqlli, que até áquelle tempo se naõ alivio
no Maranhaõ a voz dos seus Prégadores, senaõ só nu,

~ Pago 33. ~. VW.
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Ibiapaba, aos GellLios daquellu Serra, PriOlicias da
Missaõ do Maranhuõ. E por esta mesma se percebe, que
quando chegaraõ ao MUl'unhaõ, ja haviaõ prégado alli
há muito os Religiosos Menores; pois a mesma cou~

fessa acharaõ lá Gentios Christãos. Porque quando naõ
fosse o Gentio ClJrist&o reduzido á Fé, e doutrina, pela
do Irmão FI'. Francisco do Rosario, de quem deix.amos
dito foy D primeiro que alli aportou, por lhe lIaõ assi
gnarmos anno determinado do referido de 1600 por di
ante, certamente consta, como ja dissemos, que no de
1615, ou de 161f.l., como affirmaõ outros, no Maranhaõ,

.e na mesma Cidade hoje, e Ilha de S. 1uiz, alli pré
garaõ por dons anilas continuas os dons Padres FI'.
Cosme de S. Damiaõ~ e FI'. ManDeI da Piedade; eja
antes destes, o tillhaõ, feito na mesma IIlla, dous Relí;
giosos Capuchinhos, e Francezes, como na Estancia da
fundlçaõ desta Capitania fica escrito, e alli I'undaraõ
Hospicio. E porque estes, posto que Religiosos Me
nores naõ eraõ Por[n3uezes, ainda qne Missionarios,
só ficaõ sendo pl'imeiros Missionarios, e PoJ'tngllczes,
que fossem ao Maranhuõ do Brasil~ ou o Irmão FI'.
Francisco do Rosario de 1600 por diante, ou ·em 1615
o Venel'avel Padre FI'. Cosme de S. Damiaõ, e seu
com pao beiro.

66. Tomada por iotel'preza a Cidade da Bahia no
aono seguinte de 16~á~ pelos Olandezes fi primeira
vez, e retirados os moradores com os Heligiosos do
Convento para o lugar do Rio Vermelho, huma legoa
de distancia doude levantaraõ Arrayal á ordem do lllus·
trissimo Bispo, D. Marcos Teixeira, que tornara o
maudo pela pl:Jzaõ, . e falta do Governador Diogo de
Mendoça Furtado em poder do inimigo, em hum dos
encontros, e assaltos~ que houve com elles, depois de
estarem senhores da Cidade, e foy ordenado por hum
Religioso Menor chamado FI'. Franscisco de Santo
André, com tanto acerto o dispôs, e pelejou nellc com
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til I esforço, e laõ destro Capilaõ, que entre os Militares
adquiria llesta, e cm outras occasioens o renome de 1"1'.
Francisco Va len Le, sahindo daq uclle encontro, para
t:l'cdilO deste, com lJuma hala lla cabeça, e cortado o
dedo pollex da mnõ esq uerda, assistindo assim este,
como os Ulais Religiosos~ a todos os combales, e pelejas,
que houve neste cerco, e durou por hum auno, assim
ás confissoens, como ao mais que lhes era passivei para
a restauraçaã daquella Praça, Capital de todo o Brasil,
que viraõ conseguida ao primeiro de Mayo, do seguinte
anno de 1625.

67. Passados cillco annos, no de 1630, e havendo
quarenta e cinco u.esde a flludaçaõ primeira do COll
veulo de Oliuda, achando-se ja com muilos avanços es
piriluaes lla Conquista do Brasil os Heligiosos Menores,
com a erecçaõ de dez Conventos nos principaes Lu
gares, c muitas Aldêas pelos Sertoens, de que se co
lhiaõ para o Ceo copiosos fructos, quando o inimigo
COlllmum do bem (bs almas, intrometteo neHa, com a
entrada dos Olandezes na Provincia de Pernambuco,
a mais forte, e vigorosa zizania, que, se naõ SUIIOCOll
de todo esta nova selllenteira~ a deixou taõ apoucada, e
submergida, que pouco lhe faltou para a ver totalmente
secca, e mais que mortificada, quasi morta, achando
se os seus Operarias em novos.. e continuas desasso
cegos, e traba hos; desapossados dos Conventos, buns
pre7.0s~ ontros desterrados, mortos alguus, e perse
guidos todos, nõ decurso de vinte c quatro annos, em
que fOl'aõ os Olandezes dominantes no Brasil, desde o
Rio Grande do Norte até Seregipe delRey ao Slll~ naõ
lhes ficando, neste districto todo, COllvenlo~ de que se
IlClÕ apossassem, fazendo delJes estrebarias de animaes...
quarLeis de soldados, e estalagem dos sens Cabos, des
pojando-os de tudo o que acbavaõ~ e se llaõ podia
occultar, roubando o precioso das alfayas, e ornamentos
das Igrejas, profanando o Sagrado dos Altares~ e ultra-
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jando o venel'anuo das Imogens, com magoa inexpli
cavei da almo, irremediavel sentimento, e dor fatal do
cOl'açaõ, cm verem naõ só cOllu'astada, mas quasi per
dida esta espiritual conquista, plantada, e conseguida
por tantos annos, e á cüsta de taõ repetidos desvélos.

68. Postos assim nesta inexplica vcl consternaçaõ,
naõ a(froxaraõ por isso no pril11i lli vo fervor dos sens
agigantados espiritos; antes agora, que viaõ o campo
do Evan~elho taõ feamente embaraçado com os morti
feros abrolhos, que produziraõ os fomentos de IlUos taes
inimigos, tIue para serem mayores, linhaõ demais o
odio de Hereges, misturado com a perfidia do Gentio
rebelde, creavaõ novos espiritos, /?e naõ pora a defeza
dos corpos, para alento das almas, repartidos pelos
Prelados por todos os Presidios dos Portuguezes, e no
principal do Arrayal, onde residia, em Oratorio, que
se havia levantado, o Guardiaõ do RecifTe, e dalli sa
hiaõ para a adll1inistraçaõ dos Sacramentos pelas Es
taneias, assisteneia, e conf0rto espiritual nos assaltos,
baterias, e avançadas, que se da vaõ, e recebiaõ dos ini
migos, nas qnaes, e em todas as partes, se achavaõ
sempre para os artigos da morte, confessando, e dando
consolo aos que pcrdiaõ a vida, on se achavaõ nesse
perigo, e em que alguns a perderaõ tambem para premio
talvez do seu grande zelo, c charidade.

69. Com estas duas Apostolicas virtudes, foraõ estes
trabalhadores da vinha do novo Orbe continuando até
a sua total restauraçaõ; os qnaes, em todas as batalhas,
e na miraculosa das Tabocas, que foy a primeira cam
pal, e nas duas ultimas dos Guararapes, como tambem
na entrega de Pernambuco, naõ obstante, que nem o
Author do Castrioto Lusitano na entrega de Pernam
buco, e com eH e o do valoroso Lllcideno na das Tabo
cas, se lembl'araõ destes nossos Irmãos, como o naõ fi
zeraõ em outras occasioens similbantes, naõ se esque
cendo nunca dos seus; pois) sem defrauuar a gloria pro-
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pria, podiaõ 1H1Õ oCCllll3r o cl'edito :llheyo, 'e"nem isto
feito, era sufficiente desvio a embarnçar na Corte os re
querimentos, do que cada hum dos seus merecia pai'
premio condigno do que haviaõ servido ao Rey nesta
cmpreza; porquc"o zelo AposlOlico dos Frades Menores
sempre attendeo mais pnra o bem espiritual das almas,
do que para o interesse particular das proprias pessoas,
e por isso obraraõ os nossos sempre sem attençaõ a
antro respeito mais que o de servir a Deos, e aprovei
tar ao proximo: e SllppOSto certa esta verdade, e maxi
ma Catholica, e porque o muito qne padeceraõ, e obra
raõ os Religiosos Menores em todo o tempo do duro ca
tiveiro de Pernambuco debaixo do pezado jugo dos 0
landczes, naõ fique, como até agora.. tambem por des··
cuido, e negligencia dos nossos, reservado só para os
que cá vivemos dentro .. e cheg'úe, ainda qne tarde, á
noticia de todos, pomos aqui no seguinte Relatorio.. hu
ma breve lista, ou epilogo, e resumo das suas mais no
taveis operaçoens, em todo o tempo do dominio Olan
dez, na Província do Brasil.

RELATaRia III.

DOI trabalhos, perseguiçoens, desterros, mortes, e outros aoo::08, que sobre
uieraõ aos Frades JIlenores da Custodia do Bmsit. e do que elles tambem

obraraõ em todo o tempo, que foy t'lJralmi::ada pelos Hereges Olandezes
a Capitanfa de Pernambuco, e suas confinantes.

70. Cinco annos se hiaõ completando, que sahir'"
destroçado.. e vencido da Capital da Bahia o perlido
Olandez, quando, com outro similhante projecto no de
mil e seiscentos e tl'inta se fez Senhor da Provincia de
Pernambuco. Foy a Villa de Olinda, como cabeça desta
rica Pl'ovincia, aonde se deo o primeiro golpe da furiosa
ambiçaõ destes inimigos. De Olinda passou oOlandez
a tomal' ,posse da povo[lçaõ do Reciffe, depois que 00
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dia seguinte de desaselle de Fevereiro lhe puzcl'aõ fogo
os mesmos Portllguezes, visla a impossibilidade de sei'
defend ida, fica ndo prisioneiros na eu trega das Fortale
zas Ires neligiosos, dOlls na de terra, e hum na do mar.

71.. Em Ú de Março se deo principio ao Arrayal dos
.Portuguezes, e nelle erigiraõ hum Oratorio os Beligio

.sos Menores, no qual se recolheraõ os qnê haviaõ lar
gado o ConvénIo de Olinda, e riaqni se rcpartiraõ para
assistir pelas mais EsLancias. Para este mesmo Oralo
fio se p:Jssaraô Lambem os Religiosos moradores do
Convento do Recilfe. do qnal fizeraõ logo os inimigos o

.seu primeiro quartel (1631), e Presidio naquella Ilha,
que pelo Convento se chama de Sanlo Antonio, c elles
lhe deraõ o nomo de Fortaleza de Arnesto pelo Príncipe
de Orauge.

72. Do Convento de Tguarnçú, qnando fOl'nõ dai' sa
que a esta Villu, em o primeiro de Mayo do anno de
1.632, tiraraõ prezas [I todos os seus Heligiosos, e as~im

os levaraõ' ·a Tamaracá.. c os lançaraõ na Ilha, menos
hum velho, e muito enfermo, que <ljudado !la violencia,
c máo tratamento dos IIereges falleceo nesta jorna· a, e
o Irmão FI'. 13oaventur[l, Sacerdote, que levando-o para
o Reciffe, dallí o mllndlll'llÕ lançar em huma das Ilhas
Terceiras.

73. Queimada a Villa de Olinda da noite para ama
nhecer o ~ia 23 de Novembro do sobredito llnno.. e re
tirlldos os inimigos para o Reci(fe, foy a primeil'll victi
ma dos Frades ~lenores da Custo'lia do U:'asil, sacrW
cada.<J. Deos nos Alt:lres (la Fé pela perfidia dos Olande
zes, logo no seguinte mez de Dezembro.. em onze, o P.
M. FI'. Manoel da Piedade, o qna\no piedozo exercicio
de acudir', e confessar os moribundos.. com hUllla Ima
gem de Christo nas mãos.. tl'asp~ssa(lo com huma ala
bania pelos peitos, foy posto em o numero dos mortos,
no ultimo assalto, que deo o 01andcz aos nossos, que
defendiaõ o Forte do Cabedelo na Paraiba da primeira
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vez, que intentou nquclla cmpreza, reservando Dcos a
-este seu'grnnrle Operaria de outros similhantes pcrigos,
em que se tinha nchado, assim nesta guerra em Pernam
buco, como na do iVIaranhaõ, pnra que ngora com du
plicàdos meritos lhe allgmentasse o mesmo Senhor o
premIO do seu grande zelo, c clJaridade.

74. EI11 huma assaltada, que do Reciffcdcraõ os iui
migas ao Convento de Olinda no seguinte <lnno de 1633,
ilchantlo nelle ao scu Gual'diaõ FI'. Francisco da Espe
rança, e o Il'maõ Leygo FI'. Pedro Anzança, a este com
hum lira de Arcabuz, e muitas feridns de <llabardas, ti
raraõ a vida, pelo acharem na Capella d<l Igreja em 01'[1

çaõ, e ao Prelado levarílõ prezo para as cadc~ as do Re
ciITe, edellas o mandaril5 degradado pal'a Olanda. Dalli
passou a Portugal, e tornando ao Brasil, ontra vez foy
prezo juntamente com os mais no mesmo Convento de
üliuua, e mandado lançar com clles nas ludias de Cas
te lia, e lá pós o fim ao curso da vida.

75. Em nove de Junho de 1635, se rendeo ao ini
migo o Arrayal de Bom Jes\ls de Parallamerim,.e foy o
Veueravel Pndre FI'. Llliz da Annlll1ciílçaÕ hum dos Re
ligiosos, que cntraraõ em o numero dos prisioneiros.

76. Neste mesmo anno se fez a retirada do povo de
Pernambuco pllra a Alagõa do Sul, dando-se principio a
esta triste, e lamentavel transmigl'açaõ aos tres de Ju"
lho, e nesta enlraraõ tambem n nilos dos Religiosos, que
andavaõ despojados, e róra dos Conventos, e todos os
que ainda habilavaõ o de Serenhanuem, com o seu Ve.
neravel Custodio FI'. Cosme de S. Damiaõ, e em Porto
Calvo se achou na batalha, que deo o General l\'lathias
de Albuqnerque ao Coronel Picard Olandcz, em que
este ficou vencido, e enlregne aos nossos o l\'lameJuco
infiel Domiugos Fernandes Calabar, que se uavia passado
aos inimigos com grande dumno dos Portuguezes, e com
assistencia deste Padl'e, e disposto por elle, mostrou
acabar arrependido, e levar como castigo justo dos seus
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insultos, e no mesmo lugar de seu nascimento, a mol'le
de forca em 22 deste mesmo mez.. e anno.

77. No de 1636, o Veneravel Custodio Fr. Cosme de
S. Damiaõ, sahindo da Alagôa para vizitar os Conventos
de Pojuca .. Iguaraçú.. e Paraiba, aonde residiaõ ainda
alguns Religiosos, cotneçando esta jornada em compa
nhia do General de Hespanha D. Luiz. de Roxas, que
COD) o soccorro de Castella, e Portugal havia desembar
Gado na barra de Jcraguá, se achou na batalha, que em
Porto Calvo deo o Olandez Sigismundo a D. Luiz, que
nella com lastima, e sentimento grande daquelle aillicto
povo, perdeo a vida a impulso aleivozo de huma bala..
quando a victoria, que levou o iniuligo, com a sua mor
~e, tendo-lhe presagiado antes este infausto snccesso o
Yeneravel Padre FI'. Cosme.. que lambem ficou prisio
neiro nesta derrota, com o seu Secretario FI'. Joaõ Bau
lista, e o Irrnaõ Sacerdote FI'. Manoel das Neves, que
lodos foraõ remetidos ao ReciITc, de donde depois de
estarem algum tempo prezos, separados huns dos outros
I'oraõ degradados para varias partes, sendo a do Servo
de Deos FI'. Cosme a da Serl'a Leôa na Costa de Affrica,
a qual em nove mezes de viagem nunca poderaõ tomar
os do seu Navio. Voltaraõ a Pernambuco, e o Venera
vel Padre á sua prizaõ. DelJa o tirarão a pouco tempo,
e o mandaraõ lançai' nas partes da Babia os mesmos
inimigos.

78. Tambem foraõ prezos no an no de 1639 doze Re
~igiosos, que se 1Javiaõ recolhido ao Convento de Olin
tia, os de Iguaraçu, e Paraíba, com todos os mais, que
puderaõ. haver, faziaõ o numero de trinta e sette, os
quaes despidos, e maltratados com injurias, fomes, se
des, e ontras similhantes vexaçoens, os mandaraõ lan
qar pelas lndias de Castella, dos quaes nenhum tornou
a esta Cuslodia, e por lá falleceraõ, huus em desterro
por terras estranhas, Oll lançados ao Illar pelos Olande
zes com pedl'as ao pescoço; tomando por occasiaõ des-
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tas impiedades, ou tYl'unias, II, vel,'remetido o Padre'
FI'. Joaõ da Cruz, Guurdiaõ do Convento de 19uul'açu, á·
Ballia hum lrrnaõ Leygo Fr. Jnoipero, sem passaporte
dos Senhores do Conselho: e como esta noticia se di
vulgasse com a voltn. de FI'. Junipero da Bahia, foy
prezo, elle, e o dito Guardiaõ, e postos a tratos, COIl
fessando a verdade, e apresentando as cartas, que todas
eraõ dos Religiosos, e naõ continhnõ pnl'licular algum
contra os Estados, ainda os sentellciaraõ á forca, da qua I
os livrou o Conde Manricio, por pal'liculares supplicas,
que lhe foraõ feitns, ficando presos áordem tIo COllselho,
comlllutando-Ihes a pena de morte em a de degl'edo, que.
se ex.ecutou como os mais, que acima ficaõ nomeados.

7<J. No aono de 1643 foy ú Capitania do Espidto
Santo huma armada Olanueza do porto de Pernambnco,
e com pouca resistencia o tomaraõ em a Villa da Vi
ctoria, (e em esta a segunda entrada, que uaquella Praça
faziaõ estes inimigos, porqne a primeira a haviaõ exe·
cutado qnasi vinte annos antes,- no de 1.624, quando
dominavaõ intl'ltzos, e apoderados da Cidade da Bahia,
de donde ent&õ, como agora de Pel'l1ambuco, foraõ dar
sobre a Villa da Victoria) achava-se no Convento, que
alli tinha esta Custodia, hum fieligioso Menor, por
nome FI'. Gel'nrdo dos Santos, qne depois foy Comis
sario Provincinl, qnando ja sepal'llda esta da Pl'ovincia;
era moço, e sujeito acompanhado de disposiçaõ, e valai"
e este junto com o Viga rio da Villa, Francisco Gou
salves Hios, tomaraõ á sua conta a defensa da Praça.
Ordenaraõ a alguDs mancebos, e a ouU'os poucos mo
radores mais animosos, que armassem huma:embos
cada, e elle com o Vigario mandaraõ pÓl' duas peças
de artilherin, que acazo alli havin. sem carretas, llas
entl'adas de duas ruas prillcipae-s, e por onde neces
sal'iamente havia passai' o inimigo, cobertas com ramos,.
e tanto que elles por alli ellcaminllíu'aõ, e a tempo con
veniente, deo fogo o Vigario a huma elas peças, e FI'.



Gerardo a ontra, éom taõ boa pontaria, e snccesso, que
fizeraõ -hum grande estrago no Olandez; e sahindo a
tempo. os' da emboscada, deraõ sobre elles, com tanto
impeto, e esforço, que retirando-se o inimigo para as
suas Náos desordenadamente, foraõ matando nelles até
se recollJe~em todos, ficando mortos alguns quatro
centos, a Villa livre, e FI'. Gerardo com huma bála em
huma perna, de qne sempre viveo queix.oso, e hnrna
ferida de chuço, ou alabarda, na cal>1lça, sem que este
Religioso, ou algum dos mais, com taã vivas, (} auten
ticas certidoens, intentassem na Corle requerimento
a~gum.

80. Outra vez tornaraõ estes inimigos ao Espirita
Santo, tomaraã terra no seu porto de Villa Velha, c
começando a fonificar-se aqui, foraõ forçados a largar
o posto, a toda a pressa, porque se lhes represenLou,
viaõ descer do monte de nossa Senhora da Penha, que
fica sobranceiro ao por Lo da Villa, (e lhes parecia a elles
bum formoso, e fone CasteJlo) muita gente de pé, e
cavallo, todos de armas luzentes, e bem preparadas,
naõ havendo lá pessoa alguma; porque até a Imagem
da Senhora haYiaõ os Religiosos retirado para o COII

vento da Victoria, e só se via a sua CnpellinlJa no mais
empinado da Penha, que a Senhora, para gnarda sua,
(juiz que parecesse aos inimigos Castello armado de for··
les Illuralhas, e cercado de huUl bem disposto, e ordenado
Esqlladraõ, para defender a sua Caza, e atemorizar
aquelles Hereges seus inimigos, que na desordem, com
que se recollJeraõ ás suas Náos, sendo accornmetlidos
de poucos moradores, ainda ueix.nraõ alguns quarenLa
mortos', por despojo do seu atrevimento. E porque esta
victoria foy conseguida a viute e dous de Setlerubro,
di", assigualado" dos Invictos Mal'lyres Thebands, S.
Mauricio, e seus companheiros, Padl'oeiros da Vi lia
Velba do Espirita Santo, tiveraõ por sem duvida os sells
lll1radores, fornõ os que arrnnraõ, como taã experi-
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draõ, ao pé do Castello, e Hermida da Senllora da
Penha: depois desta Senhora, ficaraõ Lambem reco
nhecendo dever aos Santos MMtyres aql1ella victoria,
e assim na mesma Igreja da Penha, dedicaraõ Capella,
e Altar aos gloriosos :Martyres.. aos quaes ficaraõ ser
vindo dalli cm diante em huma devota Confraria.

8t. Procurando o Governador do Estado Autonio
Telles da Silva soccorrer aos de Peroambuco, que no
anuo de iUá5 haviaõ dado principio, em 1.9 de junho,
á em preza da liberdade.. mandou logo por mal' dcsaselle
companhias de Infantaria a Tamandaré, com as ql1aes
foraõ tambem cinco Religiosos desta Custodia.. tendo
ja mandado por terra desde o anno p::lssado, com dous
Cabos mais.. a Antonio Dias Cardozo.. Henrique Dias, e
D. Antonio FiJippe Camaraõ, e a todos estes acompa
nbaraó Religiosos. Tambem despachou mais quatro
companhias em soccorro de Pedro Gomes ao Rio de
S. Francisco, e os acompanhal'aõ FI'. Joào do Dezerto.
Fr. Sebastiaõ dos Martyres, FI'. Masseu, e outro Re
ligioso mais; e ficando estes com Pedro Gomes na
quelle Presidio, vencido em batalha o Olandez, os
ontros dOtls acompanharaõ os soldados até Pernambuco.

82. Na batalha das Tahocas, em 3 de Agoslo deste
mesmo anno, se achou o Irmaõ FI'. I,uiz da Vizilaçaõ,
pOI' sobrenome, e mais con hecido por FI', Luiz dos Ar
rayaes, pela continuada assislencia, que sempre fez em
.t!ldo~ ,os dos Porluguezcs, e referia depois os particu
lares snccessos assim de animo, e esforço dos nossos,
corno prodígios do podei' Divino.. que se naõ puderaõ
occultal', nem aos olhos dos Hereges inimigos, nem.
ao conhecimenlo dos Catholicos vencedores, naquella
por t3ntos titulos miraculosa victoria.

83. No de 1647 foy occupada pelo General Olaudez:
Sigismundo parle da Ilha de Ilaparica, e sitiada pelo
illimigo a sua FrOnleil'a, com boa fortaleza, quatro Re-
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duclos, e outros reparos, pal'a defendel'·se, e oífendcr.
Contra estes fizeraõ os nossos AITayal no sitio da Vera
Cruz, fronteiro ao inimigo, para lhe impedirem o poder
entranhar-se pelo corpo da lha; e em hum assalto,
que inconsideradamcnte se mandou dai' á sua Fortaleza,
depois de o deixarem fonificar-se muitos mezes, no
qual tiveraõ os POrluguczcs hUIll dos mais iofelices SllC-

.cessas de toda aquella gucl'I'a; Ilellc se acharaõ tam
bem os Religiosos Menores, e hUlll destes, por nome
FI'. Domingos o Ruyvo, retirou ás costas, do pé da mu
ralha, ao Mestl'e de Campo o Rebellinho, onde o matou
o Olandez morte a mais sentida, pelo valor, e falta
d.este grande Cabo.

84. Depois de levantada a Campanha, e elltl'eglleo
governo de Pernambuco ao Mestre de Campo General
Francisco Barreto, em 1.64.8, naõ houve assalto, chóqlle, .
ma,rcha, ou peleja, em que os Religiosos Menores se
naõ achassem, indo ao Rio Grande por varias vezes
com o Camaraõ.. Henrique Dias, Joaõ Barbosa Pinto,
e Antonio Dias Cardoso. A todos estes acompanharaõ
Religiosos Menores, por serem pedidos ao General,
pela devoçaõ dos Cabos, e porque Outl'OS Religiosos, e
Sacerdotes Seculares se UllÕ accomUlodavaõ a estas jor
nadas, sem ajYda de custo, cavallos, e comboy paI':]
as suas pessoas, fato, e provimento.. de que os nossos
Frades por pobres Ilaõ cuidavaõ.

85. Nas duas memoraveis batalhas dos Gual'arapes,
neste mesmo anilo.. a ambas se acharaõ o Padre 1'1'.
Simaõ das Chagas, que depois foy Pl'oviocial, FI'. Luiz
dos Arrayaes.. FI'. Gonsalo da Couceiçaõ, e 1"1'. GaspaL'
de S. Lourenço. Nos assaltos de Itapessima, e Tawa
racá.. alli se acharaõ os nossos Religiosos.. nos ataques
das forças do Rego, da Assêca, das cinco Pontas, e em
todas as mais occasioens similhantes, e paI' todo o
tempo qne durou o Assedio do Recife, que foraõ nove
annos, Ilas snas Estancias continuamente assislil'aõ Re-
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ligiosos Menores, especialmente Pr. Luiz dos Al'rayaes,
e FI'. GOl1salo da Conceiçaõ, pOl' todo o tempo, que se
foy seguindo de 16lJ8 até o nltimo da liberdade.

86. No fim do de 1653, e uILimo do domínio Olandez
em Pernambuco.. sahindo deste porto huma Náo inimiga
á pilhagem pelas costas da Bahin até o Espil'iLo S\loto,
guiados por hum máo POl'tllguez, e peyor Christão,
sallando desta cm terra huma escólta de Olandezes ao
monte da Penha, levados das informaçoens.. que lhes
havia dado o tal homem de tCI' a caza da Senhora muito
ouro, pra la, e outras peças preciosas. Dava-se neste
tempo principio ao Conventinho, que alli tem esta Pro
vincia, e estava por agcnte das obras, e com titulo de
seu (lrelado, '0 IrllJaü PI'. Francisco da Madre de Deos,
chamado, o Enfermeiro das contas brancas, de quem,
e das sllas virtudes daremos mayor Iloticia cm-seu lugar.
Achava-se na Igrejinha em oraçaõ, e com a porta aberta,
0\1 cerrada.. por Ilaõ haver ainda eotaõ outra paI' onde
se entrasse, c era alta noite, quando avio occupada de
soldados, e armas. Sem se assustar continuou na sua
oraçaõ.. e os HCI'eges, sem fazerem cazo delle.. no sáque
dos ornamentos, alfayas, e tudo o mais que viraõ lhes
podia servir, menos hum annel de ouro, que tinha a
Senhora, que lho naõpuuernõ saCai', nem ainda fazendo
diligencia por lhe quebrar o dedo; Aqui acudio Fr.
Francisco, e rogava com lagrimas naõ quizessem ul
trajai' a Imagem da Senhora. Desistil'uõ da empreza do
annel.. ou.ia por temor.. ou por compaixaõ, e querendo
despir-lhe o manto de seda, o mesmo Religioso com
Sllas mãos lho tirou, c lhes fez a entl'ega delle. Menos
altençaõ mercceraõ as- lagrimas do bom Religioso com
() perverso Porlugncz, e gllia infiel dos pedidos Hereges,
ao qual Ilaõ pode persuadil' o naõ tll'al' <los braços da
Senhol'a o seu Menino, dizendo ao Religioso, que o
lemva para o Ilecilfe, para brincaI' com olltro, que lá
linha, e assim se furilõ, levando prezos alguns Reii-
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glosos mais~ que alli se nchavaõ, e sollnl'aõ outra vez
ao embflrCal'-Se, menos oito escrav~s, que serviaõ nas
obras do Convento, que levaruõ comsigo para o Reciffe;
dizendo o Portllguez a FI'. FrnnC'Ísco, que o deixavaõ a
elle~ para aCOlbar aquelIa Obra~ que estava muito bo~

ilHa: ao que responrfeo o Religioso, como em paga
desta cbnridade, que lhe raziaõ, que cedo pagariaõ com
o mais, o que agora cxecutavaõ, e assilD aconteceo;
porque indu dalli estes Hereges. e piratas a Cabo Frio,
e saltand,o alguns em terra na Bahia Formosa, a recolher
huns gados, que por alli pastavaõ, dando sobre elles o
Gentio~ que o guardava, foraõ mortos muitos: e os qne
escaparaõ, em Pernambuco ncharaõ o ultimo castigo,
com a entrega desta Praça, qne logo se seguia em vintc
seLle de Janeiro de 165lJ..

87. Nesta. PUI'éI premio condigno do Cat1Jolico zelo
dos Frades Menores da Provincia do Brasil, ja que mõ
pertendiaõ outro~ permiltio () Cco que hum Filho do
Santo Pabriarcha, e seu Custoctio, neste tempo, o Padrc
Fr. Daniel de S. F.'ancisco; fosse o qne na enU'ega do
ReciíTe.. e total fiestanraçnõ de Pemambllco, tivesse a
gloria de ser o primeiro entre os maes~ que nesta con
junçaõ entrasse, e ao hornbro do seu General. naqnella
Praça.. a tornar como o fazio elle pelo temporal, a posse
desta espiritual Conquista, em a qual por todos os prin
cipios, tiveraõ sempre nella o primeiro lugar, os Reli
giosos Menores. E porqne se naõ julgue o que nestc
Relataria se escreve, só por dito, mas fique tambem
confirmado com testimllnlio de róra, njnutamos aqui
vari~ls Certidoens do Governador do Estndo, Generaes,
e Mestres de Campo, Cabos, e Oillciaes Mayores daqllella
guerra, as quaes se achaõ autenticas em hum jnstl'll~

mento reduzido a publica fôrma pelo Tubelliaõ Manoel
da Silva~ de tr.~ze de Agosto úe 16lt8 na Cidade da
Bahia. Nellas vaõ elpressa las algumas cousas mais,
doO qne se contem no Relatorio acima, que sendo tirado
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de varios pnpeis, e manuscriplos desta Cuslodin, Ilclle
vaõ individuadas tambem outras muitas, que nas Cel'
tidoells se tocaõ em commllllJ.

CERTIDAM I.

88. Matbias de Albuquerque, do Conselho Supremo
de Guerra de Sua Magestade, Superintendente da destas
Capitanias do Norte do Estado do Brasil, &c. Certifico,
que vindo no rnez de Fever'eiro do anno de 1630 sobre
o porto, e VilIu desta CapiLanla de Pernambuco, hUm[l
Illuy poderoza Armada Olandeza, o Padre Custodio d'e
S. Francisco, * que entaõ era, com muitos Religiosos
de sua Ordem, acudiraõ á praYll, ás trincheiras, e ha
luartes, a confessar, e animar os soldados, e gente da
telTa, para· que sustentassem as ditas trincheiras, e ba
luartes, onde assistiraõ té de todo serem rendidos. E
vindo nós para o Reciífe, vieraõ tambem muitos Reli
giosos da dita Ordem, alguns dos quaes foraõ assistir
no fórte do mar a confessar, e no de terra fizeraõ o
mesmo omeio, té de todo serem rendidos: e fazendo
eu Arrayal no sitio de Paranamerím, para nelle formar
hUlUn forlificaçaõ, como formey, em que flle defendesse,
e offendesse ao inimigo, os ditos Religiosos se retiraraõ
para o dito sitio, e dentro no Forte fizeraõ hum Ora
torio, no qual ~empre assistiraõ de seis Religiosos para
cima, dizendo no dito Oratorio Missa, e administrando
os Sacramentos da confissaõ, e Sagrada Communhaõ,
e fazendo Sermoens, qlladno el'a nccessario, com muita
pOlltualidade, e sem nisto faltarem hUllJ ponto; e 3 annos
continuos os ditos Religiosos foraõ dizer Missa ás Es
tancias dos Atrogados, Salinas, e todas as mais, e neUas
administrando os sobreditos Sacramentos com a mesma
pontualidade, e diligencia; e em todos os rebates, e as-

• Fr. Anlonio dos Anjos.
iAnOATAAI. VOL. 11. 13
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saltos, que tivemos com os illlmlgos.. se acharaõ pre
sentes os ditos R-eligiosos, em companhia dos nossos
soldados, animando aos sãos.. e confessando aos feridos
com muito grandes trabalhos, c riscos, e assistiraõ no
dito Oratorio, e Arrnyal.. fazendo o mesmo omcio
dentl'o, e róra delle, até nove dias do mez de Junho
proximo passado, cm que o dito Arrayal se entregou,
e'com elle setls_ ornamentos, livraria, e alfuyas, que
dcviaõ iluponar muito: e dando o inimigo Olandez o
primeiro dia do mez de Muyo uo anno d-e 1ô;)2 inopi
nadamente na Villa de IguaraçQ, na qnal os uitos Re
ligiosos tem hum Convento, lhes levílraõ totlos os 01'

namen~os, livros, e alfayas, e dous Religiosos cativos,
no que receberaõ mui grande perda. Consta-me assim
mais.. que indo o inillligo Olandez pelo mez de No
vembro do dilo anno ue trinta e dous com grande força
sobre a barra da Paraiba, tllguns Religiosos da dita
Oruem se foraõ meter no l'orte do Cabedêllo da dita
harra, para confessar, e animar aos soldados, c foy.
mono pelos Olandezes o Padre FI', Manoel da l)iedaue,
l)régador; e vindo no mez de Mayo do anno passado
de 1634. o dito inimigo Olandez sobre a barra de Na
zareth, á qual eu pessoalmente acudi, vieraõ dous He
Iigiosos- em minha companhia do dito Oratorio de Pa
ranamerim, e do Convento de Pojuca acudiraõ outros,
c todos se achal'aõ presentes no' encontro, que com o
dito inimigo tive, fazendo cada qual o seu omcio com
a mesma pOlltualidade, e diligencia; e hum anno, que
assisti na força de Naza-I'eth, me assislil'aõ sempre dous
Religiosos, e ás ve7.es mais, do dito habito, e feito no
dito Naz':ll'eth huUl Oratorio, o Padl'e Custodio, qne
hoje he, * se foy a mOl'al' neIle com alguns Religiosos.
para que naõ houvesse falta na a,dmillistraçaõ dos Sa
Crame!llOS, Sermoens.. serviço de Deos, e de Sua Ma-

• Era o V. Padre Fr. Cosme de S. Damiaõ.
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geslad~,. e vindo nós pal'a SOCCOl'l'el' o AI'I'nyal, e Na
z;lreth. á Villa de Serenhanhom, o dito Custodio com
nlgnl1s Religiosos se vioraõ Lambem para ti dita Villa'
de Sereohanhem, deixando 110 Oratoriu de Nazareth
qnatro Religiosos, que assistiraõ, até que a dita força
se _rendeo, onde Lambem pen]eraô seus ornamentos,
livros, e o mais que tinhaõ; e vindo o inimigo üIalldez
em onze de Abril deste presento anno, com grande po
der para me desalojar da dita Villa de Serenhanhem,
eu lhe sabi ao encontro, c foy Ocos servirIo que o des
baratamos; em minha companhia sahio tambom o Padre
Custodio li fazer o costumado omeio de exhol'lar.. c
confessar aos soldados, com seis, ou Oilo Religiosos de
sua Ordem, e vindo eu hora a dai' no Forte, que o ini
llJigo tem no Porto Calvo, e foy Oeos servido o ren
desse, em miuha companhia se ncharaõ quatro Reli
giosos da sobrec1ita Ordem, c fizeraã o mesmo COJll

muita inteircza, e charidade; e finnlmente, vindo nós
esperar a Armada do SOCCOI'l'O a esta Alagôrt do Sul,
veyo o sobredito' Padre Custodio FI'. Cosme do S. Oa
miaõ com trinta Religiosos da sua Ordem, e actual
mente faz hUIll Ocatorio para delle acudir ás necessi
dades que se o1Tel'ecerelll, de maneira que, lia Villa,
lleci1fc, e no Al'rayal, em todas as Eslal1c.ias, 110 Callo
de Santo Agostinho, em Serenhanhem, no Porto Calvo,
u hora nestas Alagõas, sempre assistiraõ os Heligiosos
Capnchos desta Cnstodia, conl'essando, pr'égallClo, di
zendo Missa, e exhortalldo a to(los, sendo de grande
importancia sua presença, achando-se de dia, e de
noite, em quantas occasioen8, rebates, emboscadas,
encontros, cercos, e assaltos houve, com tanto perigo.
como os mais arriscados soldados,. e o mesmo sey qne
fizeraõ cm Tamaracú, e na Parallla, c que ((nasi tudo o
que possÍliaõ sens Convcntos, se lhes tomoll pelos ini
migos, queimando-lhes a Caza principal da Villa, c
licanuo-Ibes em sen poder, c desbaratadas as mais cazas
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1I0 Rccilfe, 19l1araçu, SCl'enhanhem, e os mais Orato
rios do Âl'l'ayal, e do Cabo; e de I.fuma, e outra parte
lhes levaraõ presos, e calivos por muitas vezes os ini
migos alguns Religiosos; e na tomada do AlTayal, e do
Cabo, os PI'elados, e os mais Religiosos, que alli havia,
levaraõ os inimigos, e os mandaraõ para onde quizeraõ;
e sendo os Religioso~ desta Custodia taõ pobl'issimos, e
havendo-lhes levado o que tinhaõ cm suas cazas, e o
com que celebravaõ,- e exel'ciaõ o Culto Divino, a hUlls
mortos, e a outros cativos em serviço de Deos~ e de
Slla Magestade, sempre assislil'aõ, e perseveraraõ, e
actualmente o e.staõ fazendo; pelos qUiles serviços, e
perdas será justissimo satisfazer-lhes Sua Magestade estes
merecimentos, com lhes mandar, com a recuperaçaü
destas Pracas, demais da ordinaria de todas suas Cazas,
que se lhes dê com effeito, com que pr'efaçaõ em sells
Conventos, o que lhes falta para poderem assistil' nel
les, e continuar o exercicio dos Omeios Divinos, e o
CnlLJ Sagrado. E porque tudo assim passa na verdade~

o juro pelo habito de Chl'Ísto, de que sou professo. Dada
nesta Alagõa do Sul em Pel'llambuco sub mel1 signal,
e signete de minhas Armas, aos vinte de Agosto de mil
seiscentos trinta e cinco annos. E el1 Pedro de Oseos y
Turen a fiz ese..ever~ e sobscrevi no dia~ e aono,

Malltias de A lbuqucrquc.

+
CERTIDA~ll I l.

89. D. Juan Vil1cencio San-Pilice, Conde de Banõlo~

General de la Artillcria, y Cavalleria, dei Consejo Co\'
'lateral de Napolcs, Loco-LenienLe dei Marquez de Ve
laria, Govcl'Iladol' Gencral de la gllCl\ra de Pemam-
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huco &c. Cerlifico~ que mandaudo-me'Su Magestad a Pcr~

na III buco pa ra soccorl'O, y resta uracion de aq uella Ca
pitania, lIeguê ai Arrayal de Paranal1lerim, una legua
distante de la Villa de Marim, en rI ano de mil seis
centos y Ll'eiuta c uno, en el qual hallê I1n Oratorio de
los Religiosos de San Francisco desta Custodia deI Ora
sil, que ellos alli hizieron para assistir eu todas ILlS

obras de charidad, como celozos de la n.cligion, que
professan, y dei servicio de Su Magestad, ell el qual
Ol'atorio estnbieron siempre de seis Religiosos para
cima, administl'ando los S,H~I'amelltos de la conressioll,
y CÕlllunion, diziendo Missas, y predicando, y por Illas
de tres anos continuas fueron dezil' Missa a las Estall
cias de las Salinas, y Afogados, y a todas la,8 dcmas, y
en todns los assaltos, lrebaLes, que tubimos, se hal
lara n los dichos nel igiosos con los nuesLros so Idados,
confessando a los hel'idos, y animando a los sanas, con
mucho trabajo, lriesgo suyo, Y eu. el diclto Arrayal, y
Oratorio esLubiel'on haziendo el mismo Omcio, y dell
tro, y fuera dêl asta Ilueve dias dei mez de Junio de
mil seiscentos lI'einta y cinco, en que el Olundez le
riuclio, ado perdieron sns ol'llamientos, alfilyas, y li
breria, y cautiYal'On algunos Religiosos, que dester
ral'OIl dei Brasil; y foy informado, que yendo el dicho
inimigo por eI mez de Noviembre deI dicho ano con gl'an
fuerça sobre la Paraiba, algnnos Religiosos dei dicho
habito assistieron CIl el FllerLe de la dirha barra para
animal', y confessaI' los soldados, y enlonces rue muer
to paI' los Olandezes el Padre Fray Manuel de la
Picdad, Maestro de Theologia, y Religioso de mucha
allthoridad; y qne en un assalto, que el inimigo dio en
la didla Cilldad~ cautivo algunos Religiosos, qne des
pues tubo en prizioncs estrechas, y a uno dellos enoio
para OIanda ; .y que en otro asalto, qne el dir.ho Olao
dez dio en la Villa de Olhlda, despues que ellos la hll
vieroll qllelllado~ maLo olro Religioso dei dicho hahito,

("
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)IamatIo h. Pedro, y a Sll eompanero IIcvaron rrczo,
yenbiaron a Flandes ; y "illicndo en cl llIe7. de ~lar\(J

. deI ano de 1.634 el diello Olílnde;r, sohre Nazareth, sllpe
que villieron dos fieligiosos deI die!lo Al'rayal de Pnra
namerio, y oIro', dei Convento de Pojilca. qne se hal
Jaron cu e1 cnCllcntro, qllc los nllcslros tllbierOIl eOIl d
inimigo, hazicndo todos Sll orrcio; despues dcl qllal el
Padre ClIstoc!io se fuc a Yivir en cl COIl algullos Heli
giosos, haziendo alli Oratol'io para conlinuar con la atl
ministl'acion de los Sacra men tos, eo 1\10 eon ti nua ron
asta que la dicba Fuel'ça se I'Índia, arló tambicn per
dieron sus omamentos, libros, y lo mas que lelliílll, y
cantivaton, y desterl'aron los fieligiosos, que alli se
quedal'on eon los soldarias; y vinicllllo el inimigo Olan
dez en onze de Ahril deI ano de 1635 con grall poder
sobre la Villa de Serenhanhem, estoi informado, qlle
ulli se halla el dich.o Padt'e Custodio con ocho Heli
giosos de su Orden, hazieudo lo acostumbrado de ex
ortar, y confessaI' a los soldados: y que viendo los nues
tros a dar en el Fuerle, que el enemigo tenia en el
Puerto Calvo, que ()ios rue servido I'indiessemos, se
lmllaron lambien alli quatro Religiosos de la sobredicha
Orden, y hizieron lo mismo com ll1uchn enlere7.a, y cui
dado.; y viniendo nosotros a esperar la Armada dei
soceorro a la Alagôa derSul, vino el dicho Padre Cns
todio COD treinla Religiosos, yen la dicha Alagôa hizo
UD Recogimj(mto, pal'a de alli acudir a las necessidades,
que se ol'reciessen. Lleganuo pues cl SOCC01TO deI Ge
neral O. LlIiz de Roxas, ell Sll misma companhia partia
el Padre Custodio com Sll com panero, exortando los
soldados, animandolos, y confessanclolos, y lIep;ados aI
Puerto Calvo, con la rola, qne hl1vO de los nuestros,
y muerle deI dicho General, fui yo a socorrer la dicha
PInça, quedando COIl el cargo dei dicho D. Luiz de
Roxas, en la qual ocasion me aco·mpanaron Religiosos
de h dicha Orclen, assislicndo en dicho PlIerlo Calvo
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CII Sll Ol'atol'io a lodo lo conveniente, y neccssal'io; y
viniendo cl Conde Nassau con seis mil hombres a los
'luarleles, y FOl'lulezas dei rnismo Puerlo Calvo, los
dicbos Religiosos assisLieroH cn la balalla, confessando,
y curando los vivos, y amorlajando los llluerlos, por
todo cl tielll\Jo, que duro la pelea, y uo haviendo con
fessol', que qniziesse queIJar en la fortaleza con la In
fali Leria, los dichos Religiosos se offcrecieron; y de
erecto, quedo lIno con los dichos soldados, que con
cllos, dcspncs de rendida la Fortaleza, le eubiaron los
Olandezes para las lndias, y los demàs me acompanaron,
ya todo eI exercito por caminos fragosos, e inhabi
tubles'àsla que !ornamos à la Alagôa dei Sul, ado eslu·
bimos algunos pocos dias con la assislencia de los dicbos
Religiosos; y parlicndo nosoll'OS de ulli para el Penedo,
y Rio deSanfrancisco, yde abi a Seregipe,-y ála Torre,
CH lodos estos puestos los dichos Religiosos assistierou
cn el ExerciLo, hazielldo sn devida obligacion ; y telli
endo yo noticia qne el mismo Conde Nassau vegia en
persona a esLa Ciudud de la Bahia con treinta y ocbo
velas, y con muchu fucrça, antes de su !legada me viene
a soccorrel' la dicha .PInça, yen lodo el tiempo, que
cl dicho Conde Nassan nos tubo eo cerco, pOl' mal', y
tierra, los dicbos Religiosos assistieron siempre con
lllucha salisfacion, y cuidado en todos los puestos, Y.
ocasiones necessarias, confessando, y exortando nues
lros soldados, demás de que algunos Religiosos con
sns pruprias manos, y con servientes de la diclla Orden,
assislieron en el Ll'abajo de las platafórmas, y trillclleras,
que yo mande se hiziessen, C11 que los dicbos Religiosos
se avanLajarou illucho, no solo a los Religiosos de las
àernas Ordenes, mas aun a mllchos seglal'es, mni cui
dadosos dei servicio de Dios, y de Su Magestad, asta
que el dicho Conde Nassau confuso, y con grande per
dida de su exercito, gloria lluesLrn, y afrenLa sUya, le
vanlo el dicbo cerco, y se l'e'tiron Pernambuco" de sueI-
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te, que eu todo el processo de guerra tan prolixa, en
la Villa de Marim, Recifl'~, Par'aiba, Cabo de San Agus
tin, Serenhanheo, Puerto Calvo, J en esta Ciudad, as
sistieroll los .Religiosos Capuchos desta Custodia, con·
fessando, yexortando de dia, y de noche en todas las
occasiones, rebates, emboscadas, y assaltos, que huvo,
coo mucho riesgo de sus personas: pai' lo que seni
justíssimo, que Su Magestad &c. Y porque todo passa
ell la verdad, lo juro por el habito de Santiago, de que
soy professo. Dada co la Ciudad de la Bahia cn 2 de
Agosto de 1.638.

D. J tum Vincencio San Filice,

Conde de Banolo. +

CERTIDAM III.

90. Os Mestres de Campo, e Governadores da Guerra
de Pernambuco etc. Certificamos, em como em todo o
tempo, que houve guerra nesta Capitania de Pernam
buco, e na que de presente mais viva temos, os Reli
giosos Capuchos, desta Custodia de Santo Antonio deste
Estado do Brasil, acompanharaõ sempre em todas as
occasioens, c Cercos á Infantaria, e Exercito, corno no
cerco da Força de Paranamerim, e no de Nazareth, e
na Paraiba, sendo Mathias de Albuquerquc, Gover
nodal' da guerra, 3cudindo sempre os Religiosos aos
assaltos: e em huma batalha que houve junto ao Cabe
dêlo com os Flamengos, foy morto por elles hum Re
ligioso grave, e Prégador, por nome FI'. Manoel da Pie
dade, e outro Frade I~eygo em a ViIla de Marim em
bum assalto, que o inimigo alii deo : e depois de to·
mada, e possuida toda a campanha do Flamengo, ficaraõ
em quatro Conventos quasi de quarenta Religiosos, com
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seus Prelados em seu poder para exhortar aos Catho
licos, que ficaraõ entre elles a fé.. e obediencia Catho
lica Romana .. os quaes todos pelos ditos Hereges foraõ
desterrados com fiuito descommodo em navios para as
terras mais agl'estes, das Inclias, aonde muitos mor
reraõ, e outros ficaraõ lá.. de modo que ficando este
Povo rnuy sentido, da auseucia dos Religiosos Capuchos,
mandaraõ da Bahia seus Prelados alguns poucos com
passaportes para que a Messe da fé de todo em todo se
naô perdesse per falta de Obreiros, e assim prégav:lõ, e
confcssavaõ, e administravaõ os Sacramentos a todos.
Depois do levantamento.. e intento da liberdade.. vieraõ
seis, ou oito Religiosos dos mesmos da Babia, assim
por mar, corno por terra, que sempre acompanharaõ a
Infantaria, e assisliraõ tambem no Rio de S. Francisco,
com o Mestre de Campo [i'rancisco Ilebello, todo o tempo
qne alli esteve.. achando-se em a victoria, que alli os
nossos tiveraõ; na Paraiba tambem em esta occasiaõ
assistil'llõ á Religiosos com o seu Prelado no Arrayal de
Santo André, e Cidade, acudindo a hnlHa, e outra parte,
por estar a Capitania falta de Sacenlotes Clerigos, nem
bavia outros Religiosos, acudindo com muito cuidado
aos doentes, e mortos, que hOllve em aquelle tempo..
na peste que houve, de qne mOl'l'eraõ dentro em tres,
on quatro mezes mais de seiscentas pessoas, e na reti
rada da dita Capitania viel.'aõ os ditos Religiosos acom
panhando os ailligidos moradores até esta Varge, aonde
o dito seu Prelado FI'. Jacome da Purificaçaõ.. fazendo
bum Recolhimento, assistia sempre com tres, ou qnatro
Sacerdotes, confessando .. e administrando os Sacra
mentos assim neste Arrayal, como tambem muitas vezes
nas Eslancias. Acompanhou hum a Infantaria na jornada
taõ importante que foy ao Rio Grande, e na bateria que
puzemos ao Recilfe : C nas mais partes, ou Conventos,
em que os ditos Religiosos Capuchos estaõ nesla C:lpi
tania, aohde há Infanlaria, acodem com boa vontade
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a administral' os Sacramentos aos soldados; e ultima
mente se acharaõ os ditós Religiosos na insignc victoria..
e successo, que nosso Senhor nos deo contra o Fla
mengo, em vinte e tres deste mez de Abril, Vespera de
nossa Senhora dos Prazeres em os Montes dos Guara
rapes.. em que llJe matamos quasi de milIJomens, e fe
rimos muitos, exhortando nesta occasiaõ aos soldados;
pelo que merece -esta Custodia que Sua Magestade llle
nlça faVal'. Em vinte e nove de Abril, do dito anno de
16LJ8.

André Vütat de Negreiros.

, João Fe1'1zandes Jl iei1'(t.

+
CERTlDAM IV.

91. Lopo Curado Garro, Governadol' da Capitania
da Paraíba em todo o tempo, que se fez guelTa ao ini
,migo Olandez pela'liberdade Divina, e tambem na re
tirada; e ultimamente em esta Villa de Olinda, aonde
ainda assisto com o mesmo cargo, dc Cabo, e Gover
nador das Companhias da dita Capitania retirados:
Certifico, quc em todo o tempo que durou a guerra na
dita Capitania da Paraiba.. os Religiosos de S. Fran
cisco, de que era Prelado o Padre FI'. Jacome da Pu
rificaçaõ, P-régador, tendo sua caza dentro da Força de
Santo André, para qne da1li acudissem a confessar a In
fantaria, como de effeito o fizcraô, com grande zelo..
edific3çaõ, e consolaçaõ de todos os que assistiaô na
guerra, e mais moradores, e principalmente cm o tempo
da peste, de que morreraõ em tres, ou quatro mezes,
mais de quinhentas pessoas,- acudindo elles de noite, e
de dia, assim p'elas fazendas .. como dentro no Arrayal .. a
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administrar os Sacramentos; por quanlo no dilo Ar
rllynl de Santo André naõ havia, nem assisliaõ outros
Sacerdotes, nem Religiosos, senaõ elles, que pudessem
dizer Missa, e confessar, e assir;n em este mayor tra
balho, e gnerra de taõ agudas doenças, elles ordenaraõ
algumas solemnes procissoens, em que todos descalços
pedimos auxilio, e misericordia ao Ceo, confortando a
todos com seus Sermoens, e depois que pane do Exer
cilo se foy lIpozentar á Cidade, elles se farão para o
sen Convento, e re'parando naõ deixavaõ, ainda que
naõ eraõ mais que quatro Religiosos, dc acudir ao Ar
rayal de Santo André a dizer Missa, e confessar a gente,
que alli llavia. Ultimamentc, dividindo-se a gente da
Capitania em a retirada em dous troços, para mclhor se
poder comboyar, os ditos Rrligioso's tambem se divi
diraõ para acompanllar aos ditos affiigidos retirados em
seus tr:lbalhos, até esta Capitania de Pernambuco,
aonde lambem assistem com a Infanlaria dOlls em ()'
Arrayal do Bom Jesus acompanhando a Infantaria em
todos os rebates, e.occasioens, que se offerecem com o
inimigo OJandez, e dous mais em esta Eslaucia, e qnar
tel da Villa dc Olinda, aonde tambem com muito zelo,
c consolação nossa fazem tambem 5ua obrigaçaõ, o quc
tndo passa na verdade pelo juramento dos Santos Evan
gelhos. E por me sei' pedida a presentc, a mandey pas
sar, assignada por mim, e sellada com o signete de
minhas Armas, aos 18 de Mayo de 16fJ.7,

Lopo CU1'ado Ga1'1'o. +
CERTIDAM: V.

92. Fl'ancisco Gomes MOllis, Cavalleiro Fidalgo da
Caza delRey, hum dos tres Governadores, que assis
timos na Guerrn, que fizemos na Capitanit:l da Paraiba :
Certifico, que tudo o contendo na Cenidn.õ atraz, do.
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Governador topo Curado Garro, passa na verdade, do
que eu dou mais certa fé, por assistir seis mczes no
Arrayal de Santo André, e outros seis na Cidade para
li fortificar, em que o R. Padre fez tudo o que na Cer
tidaõ consta, como virtuoso Religioso que he~ e pouco
diz em satisfaçaõ de sua virtude, e bom zelo, e assim o
juro aos Santos Evangelhos. Cabo de Santo Agostinho
31 de Mayo de 1Gb7, c me assino de meu signal, c seBo
de minbas Armas.

Francisco Gomes Monis.

+
CEHTIDAM VI.

93. Antonio Tclles da Silva, do Conselho de Guerra
de Sua Magestacle, Governador, e Capitaõ General de
mar, e telTa deste Estado do Brasil: CerLifico, que os
RR. PP. Capuchos da Custodia deste Estado do Brasil,
em todas as occasiones, que se oITcreceraõ, assim pai'
Ulal', como por terra~ em que foraõ necessal'ios Reli·
giosos seus, os deraõ com muito gosto~ c em tudo o mais
que se lhes ordenou da parte de Sua Magestade, o fizeraõ
com grande zelo de seu Heal serviço; e por me ser pe
dida a presente, a mandey passar, e sellar com o signete
de minhas Armas. Babia dez de Dezembro de 16lJ.7.

Antonio TeUes da Sitva.

+
94. Isto lIo o que em as memorias dos Conventos,

c seus Archi vos aclIamos acerca dos. Religiosos desta
Custodia do Brasil em o tempo, que a Capitania de Per
nambuco foy tyrannizada pelo intruzo, e Herege 0lan-
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dez: c seos nossos, assim como experimentaraõ estes,
e outros similhantes trabalhos, os souberaõ escrever
todos, sem duvida nos deixaraõ noticias de oMtras
muitas mais, que padeceraõ naquelles calamitosos tem
pos. E ainda depois da sua Restallraçaü, tres para quatro
annos no dei658, sabindo da Capitania, e Villa do Es
pirita Santo o Custodio actual FI'. Pantaleaõ Bautistn,
com nlguDs Religiosos mais, em huma embarcaçaõ pe
queua para a Cidade da Bahin, foraõ accornmeltidos
logo ao sahir por hum Navio Olandez, que andava á pi
lhagem por nquella Costa, e tendo modo de escapar em
bnrna canoa, ou batel, o Custodio, os mais com o Pi
loto, e alguns Portuguczes ficaraõ prizioneiros. A ires
destes Religiosos foraõ Inl1car na Bahia da traiçaõ,
acima da Paraibn, c a hum'chamado FI'. Ra[aet" de S.
Boaventura, ja rnuy velho, e com as pernas podridas de
cbagns, por lhe tomarem asco, c se enfastiarem da sua
enfermidade, com huma pedra atada ao pescoço, o lan
çaraõ de noite ao mal'; e com este acazo damos tambem
fim á breve lista do que obraraõ os Frades Menores no
tempo do Olandez: "nmos agora a concluir com o que
mais se foy seguindo tlté o presente.

~ll.PITlJLO XVI.

Do que mais obraraõ os Religiosos 1I1enores desta Provincia, desde a
Restauraçaü de Pernambuco até o presente.

95. Achando-se em todas tiS occasioens do serviço
de Deos, e dos Rcys os Religiosos Menores do Brasil
sempre promptos, e sem repugnnncia, como fica ex
posto, assim o foraõ continuando aindn depois da Res
tauraçaõ.. nas entradas, e guerras, que ordenavaõ os
Goveroadores contra o Gentio rebelde, e bravo do Rio
Grande.. e Açú ; .para as quaes pediaõ Religiosos, e lhes
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eraõ dados.. como consta de algumas Ccrlidoens dos
Cabos, com quem acompanharaõ os taes Religiosos.

CEnTIDAM L

96. Manoel de Avrel1 Soares,' Ca pitaõ Mayor da
Guerra.. e Conquista do Açu, por Sua Magestade etc.
Certifico, que mandando-me o Capitaõ MayoI' Pasclloal
Gonçalves de Carvalllo, á Ribeira do Açu com cento e
vinte homens, Ordenança, como Iudios do Camaraõ, a
fazer guerra ao Gentio barbara, infiel, foy em minha
companhia o R. P. FI'. Manoel de Santa Roza, Reli
gioso do Patriarcha S. Francisco da Provincia do Bl'asil..
e todos encorporados marchamos para a dita Ribeira,
onde habit:lva o Gentio delinquente das mortes, que
lá tinha feito aos moradores daC]uella Ribeil'a. Chegando
a ella, fiz Jogo meu Arrayal pnl'a segurança da gente,
que levava a meu cargo, carregando madeiras dos mllt
tos ás costas, c o mesmo Religioso IIUÕ faltava neste
exercicio por nos dai' exemplo. E acabado o Arrayal,
tl'atey de franqnear a Ribeira por todos aquelles sitias,
e lugares, achando tudo queimado, e desu'uirlo, ajun
ta do a ossada d:.lquelles corpos" que o Gentio infiel
tinha morto atl'aiçoadamellte, e sem piedade; e o R.
Padre com lanto zelo os ajudou a carregal' para o Ar
rayal, donde lhes demos sepultul'a, dizendo· lhes Missas
pelas almas desinteressadamente: e feita esta obra
de-misericordia, mandey descobril' campo para a parte
do Rio Salgado, onde se achou trilha de Gentio brabo..
que tinha ido busca'l' sal ás sí.\\inas, e com avizo dos des
cobridol'es.. marchey para lá com oitenta homens; pondo
me na trilha, a seguimos de dia, e de noite por asperas
serras, e dentro cm tres dias me puz junto aos seus
rancbôs, sem ser sentido.. onde habitavaõ com o seu
mulherio; ao romper da manhãa lhes dey hum repen
tino assalto.. fãzendo nelles grandes matanças, quei-
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mando-lbes os ranchos, e mais despojos. Vendo eu a
pouca gente que levava.. e que o sitio naõ era ca paz de
me defendei', me retil'ey duas legoas para traz, bus
cando lugar accommodado, para a peleja, que poderia
havei', e para tomarmos alguma rel'eiçaõ que uté alli
naõ a tinhamos feito, e descançar a gente. Mal tinha
provido sentinellas, quando o Gentio.. que escapou,
veyo com grande impeto a reconhecer o nosso podei' ;
tivemos novamente travada peleja, havendo da sua parte
qnantidade de mortos, e feridos, onde we feril'aõ tam
bem tres homens, dos quaes morl'eraõ dous depois de
confessados, havendo-se o dilo Religioso com grande
animo defendendo o impeto do infiel GenLio daquelle
parte, onde estava. Vendo-se o Gentio derrotado, se
retirou para o seu valhacouto do Carrasco, e eu me fuy
reLirando para o meu Arl'ayal, onde assisti passante de
quatro mezes.. até que me mandou mudar o Capitaõ
Mayor. Com que acho o dito P. de grande mereci
mento etc. Passa o referido na verdade.. de que lhe dey
esta jurada aos Santos Evangelhos, assignada, e sellada
com o signete de minhas Armas. Arrnyal.. em 1.3 de
Junho de 1.687.

+ Manoel de Avrett Soares.

CERTIDAM II.

U7. ManoeI da Silva Vieira, Sargento Mayor de toda
Ordenança da Capitania do Hio Grande pai' Sua M:a
gestade etc. CertiLlco, que mandando-me o Capitaõ
Mayol' Paschoal Gonçalves de Carvalho, com quatorze
homens, e doze Indios ti Ribeira do Açu, a render o Ca
pitaõ Mayor Manoel de Avreu Soares, que estava fa
zendo guerra aos barbaras Tapuyas, me acompanhou
o a. P. FI'. Francisco dos Anjos, Religioso do Palri-
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archa S. Francisco.. pai' tempo de cinco mczes, que na
. dita Ribeira assisLi .. passando todo o tempo sem soc

corro, assim de gente, como de farinhas .. e a carnc
sem ella a comiamos COIU muila miseria, e opprimidos
da necessidade se rCliraraõ os quatorze homens, ficanuo
só, e sen filho o dito Capitaõ Mayor Manoel de Avreu, e
o R. P. nos mellcmos em huma caza forle, pouco mais
de buma legoa elo Arrayal qne linha feito o dito Capitaõ
mayor Manoel de Avreu Soares, por o naõ poder guar
necer sem gente, me pôs cerco o barbara Gentio, desde
o romper da manhãa alé á noite, donde l1Ie mataraõ
quatro Indios, quc hiaõ a descobrir o fogo, que linha
pO'sto o Gentio ao Al'l'ayal, que estava despejado; e indo

. a retinll' os mortos me acompanhou o R. P. até os
darmos á lerra, e llles disse M.issa pelas almas, sem in
teresse nenhum mais, que do serviço de Dcos, e de Sua
Magestade, e me reLirey com muito risco de vida, e me
acompanhou sempre o dito Religioso.. com muito exem
plo, e virtude, lIaõ faltaudo aos Sacramentos. Passa o
referido na verdade pelo juramento dos Santos Evan
gelhos, e lhe dei esta por mim assiguada, e scllada com
o signete de minhas Armas. Cidade do Natal 28 de Ja
neiro de 1.687.

" + Manoel da Silva Vieirct.

GERTIDAM. ILI.

. 98. Manoel de Avren Soares, Capitaõ Mayor da Guer
ra, e Conquista do Açu por Sua Magestade etc. Cer
tifico, que marchando da CidacIe do Rio Grande para
a Hibeira do Açu cm selte de Mayo de 1687 com a
tropa.. que a men cargo trazia.. por ordem do Capitaõ
Geral, para fazer guel'l'a ao Gentio barbara infiel, ql1C

. se havia levantado, e morlo os moradores da dita Ri-
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beh'a, e destruido immensa qnantidade de g.ldos, e
cavalgaduras, em que receberaõ as rendas de Sua Ma
geslade grande perda, levey em minha companbia ao
R. P. FI', Francisco dos Anjos, Religioso do Patriarcba
~. Francisco, ue quem sou muito devoto, e chegando á
dita Ribeira com grande invel'Oada, achando o Rio de
monte a monte, tendo encontro com o barbaro Gentio,
em que lbe fiz algum damno, havendo tambem da nossa
parte alguns mortos, e fel'idos, me acompanbou sempn
o dito Religioso, assim a confessar os feridos, como a
enterrar os mortos, sem nenhum interesse mais, que o
do serv;ço de Deos, e deSu3 Magestade: e fazendo
Arrayal no sitio do Olbo de Agoa, assistio commigo,
com grande exemplo de virtude, e acompanhando as
tropas, que mandava franqueal' a Ribeira, naõ faltando
aos Sacramentos, e exercicios espirituaes; e melllo
rando de posto, indo fazer outro Arrayal no sitio do
Poço Verde, distante cinco legoas do outro, me acom
panhou o dito Padre, naõ faltando á obrigaçaõ do Es
tado Religioso; e marchando eu para as Piranllas, a
éncorporar-me com o Govel'Oador Paulista, e como
Coronel Antonio de Albuquerque, foy o dito Padre em
minha companhia, aCIlf!indo aos enfermos com os Sa
cramentos; e pondo··nos em marcha todos encorpo
rados, seguimos as trilhas <.lo Gentio barbaro com vinte
e cinco dias de viagem, por asperas, serras, e traves
sias, faltando-Ilos os mantímentos, nos sustentavamos
com val'ias raizes, e fructas agl'estés, e quaudo as acha
vamos, dizia o dito Religioso, dessemos graças a Deos,
pois nos las dava; passando largas t1' \vessias sem agoa,
com grande animo, e zelo nos acompanhava o dito
Padre, por serviço de Deos, e de Sua Magestade, ex
bortando aos soldados a que se animassem nos tra
balhos; e obrigados de' tan ta necessidade nos foy for
çozo 1>nscal' a Capitania do Searú por nos acharmos
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mais perto della, do que dos nossos Arrayaes. E for
necidos de mantimentos, me vim recolhendo para o meu
Arrayal, franqueando a campanha, e gastando no de·
curso desta entrada tres mezes, e nas mais sette, e em
todo este tempo, qne foraõ dez meles, me acompanhou
sempre o dito Padre Fr. Francisco dos Anjos, fazendo
sempre sua assistencia em minha companhia, com muito

. exemplo, e virtude do serviço de Deos, e de Sua Ma
gestade. Passa o referido na verdade, pelo juramento
dos Santos Evangelhos, de que passey esta por mim
assignada, e sellada com o signete de minhas Armas,
ne~te Arrayal de Sanla Margarida do AçO, em 9 de Fe
vereiro de 1.688.

+ Mctlloet de Avre·u Soares.

99. Assim fOl'aã lambem nomeados para acompa
nharem o Exercito, que no anno de 169,5 mandou de
Pernambuco o seu Governador Caetano de Mello de
Castro, á expngnaçaõ dos Palmares de negros levan
tados, que hia por sessenta anilas estavaõ fortificados
neste lugar em huma Serrania, entre a VilIa da Alagôa,
e a Povoaçaõ de Porto Calvo, para onde se haviaõ re
tirado muitos, desde o tempo do Olandez, fugidos a
seus Senhores, aos quaes depois se foraõ aggregando
outros mais, assim cativos, como forros, crioulos, mu
latos, e facinorosos, cansando notOlveis damnos, e in
sultos de roubos, morles, e outros excessos escanda
losos desde o Rio de S. hancisco até os confins de Per
nambuco, e foraõ vencidos com grande resistencia,
mortos, e presos, e arrasada aquella taõ forte, como
abominavel colonia, assistindo a toda esla arriscada
cmpreza Religiosos Menores.
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1.00. E ja no anno de 1679, por ol'dem do Gover
nador de Pernambuco Ayres da Cunha de Castro, havia
ido a esta mesma empreza com huma tropa de soldados
o Capitaõ de Infantaria Joaõ de Freitas da Cunha, le
vando para ella da Aldêa da Alagoa, onde foy fazer alto,
e tomar Gentio para guia, e guelTa, ao P. FI'. Fran
cisco dos Anjos, Missionario da dita Aldêa, que os se
guio com grande trabalho de jornadas, por brenhas,
mattos, serras, e agoas, ainda que sem effeito; porque
só descobriraõ hum Mocambo, e situação ja deserta,
lJavendo-se os negros acolhido para este dos Palmares,
por mais retirado, e forte.

1.01. Nos levantes que houveraõ em Pernambuco, o
primeiro no anno de 1. 709 epl que o Povo de fóra, por
motivos que nos Daõ tocaõ averiguar, entrou amoti
nado, violenta, e desordenadamente a VilIa do Recilfe,
soltou os prezas da cadêa, e commetteo outros ab
surdos, que costuma em similbantes, e pouco consi
derados impetos, como este; foraõ grande causa para
a compoziçaõ, e aj uste de ambas as partes os Reli
giosos, e Prelados dos dous Conventos do Reciífe, c
Olinda. E muito mais concorreraõ para este mesmo
elfeito, no segundo levante do anno seguinte de 1710,
pelos fins de J unho, e dUl'ou alguns qnatro para cinco
mezes, tendo os de fóra em apertado cerco aos da VilIa,
commettendo-se por huns, e outros todo o genero de
hostilidades, e estragos, que se pódem considerar DOS
assedios dos mayores, e mais declarados inimigos;
porque álem das necessidades, fomes, e perigos, a que
se acharaõ neste largo tempo com os da Villa, os Reli
giosos moradores do seu Convento, tiveraõ estes huma
boa parte na compoziçaõ, e ajnste das pazes, e concor
dia, que DO fim, com a chegada do novo Governador
Felix Jozé Machado, se effeituaraõ; e tanto, que certi
ficado de tudo por outras vias o Senhor Rey D. João V.
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se dignou mandar escrever ao Padre Guardiaõ do Con
vento do Rcciífe tuuna carta, em que lhe gratificava o
muito zelo, que com os seus Religiosos mostrára na pa
cificaçaõ, e concordia daquelle povo. Foyescrita em
oito de Junho do seguinte anno de 1.71.1... e se acha re
gistada no livro 2 de cartas do serviço de Sua Mages
tade.. que servia na Secl'etm'ia do Conselho U1trama-

. rino a foI. 330. A foI. 1.80 verso do liv. 3 que servia na
dita Secretaria, está registada outra carta para o nosso
]Jrovincial do Brasil, na qual lbe agradece o mesmo
Monarcba o zelo.. e amor, com que os seus Religiosos
se applicavaõ á salvaçaõ das almas do Gentio, parti
cularmente dos negros, que vem de Angola.. e lbe orde
nava continuassem em taõ santo. e louvavel exercicio.
Foy escrita em 27 de Abril de 1.71.9.

1.02. E he sem duvida, que todas estas graças, e
outras mayores mereciaõ aos seus Reys, e Principes os
Frades Menores da Provincia do Brasil, pelo que nelle
tem obrado no seu serviço, e dos seus povos, e isto só
com os olbos em Deos, sem esperar, nem ainda per
tender dos Monarcbas premio algum. O que naõ pade
ceraõ em si, e obraraõ em bem do povo no grande con
tagio das bexigas do anno de 1666, assim em Pernam
buco, como na Babia, na assistencia dos enfermos pro
prios, e de fóra.. sem temor da violencia do achaque!
O mesmo passou por elles com o outro, ainda mais ViOl
lento dos cbamados, males, ou bicha, do anno de 1686.
O que naõ experimentaraõ de necessidades nas grandes
seccas, e fomes, especialmente na dos annos de 1.720
por diante, em huma gemi nas parles de Pernambuco,
desde a Paralba até o Cabo de Santo Agostinho, e com
tanto excesso naquelh, e em Goyana, que o mais do
povo de ambas desertou, buscando o districto de Sere
nhanhem, em que pela amenidade, e frescura do ter·
rena, cra só donde se achava alguma pouca farinha,
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eesta em tanta carestia, que chegou a quatro mil reis,
e mais, o alqueire, morreQdo pelos caminhos á fome,
e pelos mattos muitas mulheres, meninos.. e gente mais
fraca, dos que sahirão da Paraíba, e Goyana, sem que
destes extremos se livrassem os Religiosos, por Daõ
haver para onde se recorresse pelo commum sustento,
tanto para si, como para os pobres, que frequentavaõ
as portarias, sendo para ellcs isto o que mais sentiaô,
Daõ ter para acudir a todos, quanto dezejavaõ J e de
tudo só de Deos procuravaõ o premio.





ORBE SERAFICO,
NOVO BRASILICO.

RI leAl
DOS FRADES MENORES

DA PROVINCIA DE SANTO ANTONIO DO BRASIL.

LIV lO I.'
Mostra-se como, e por quem foraó pedidos os Frades Menores. Reforma

dos para Fundadores da Custodia do Brasil, sua viagem para esta Pro
vincia, fundaçaõ do seu Primeiro Convento em a Villa de Marim, graças,
que lhes concedem os Monarchas de Hespanha. e Reys de Portugal, em
que entr~ com particular memoria o Illustre Heróe Jorge de Albuquer
que Coelho.

UJl..PITlJLO I.

Saõ pedidos os Frades Menores para Fundadores de huma Custodia
na Pr:ovincia do Brasil. e por quem.

1.03. Contava o mundo 5588 annos da sua cl'eaçâo
gloriava-se o genero humano, de que haviaõ ja 158lJ.
que fora v' nturosamente remido: governava a Nao de
S. Pedro, Igreja de Deos o Santissimo Padre, e Pon
tifice Summo, Gregorio XIII: occupava o Tl1rono de
Portugal Filippe I, neste Reyno, e segundo das Hes
panhas: moderava a Religiaõ Serafica o Reverendis
simo Frey Francisco Gonzaga, Ministro Geral de toda
a Ordem, quando ella numerava tambem de sua anti
guidade 545, havendo ja ciu.coenta e quatro que estava
povoada a Capitania de Pernambuco da Provincia do
.Brasil na America Meridional; quando na Corte de
Lisboa foraõ despachados os primeiros Fundadores da
Custodia 00 Brasil, de Religiosos Menores da mais es-
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treita, e Regular Obsel'Vancia. a rogos do Illustre Ca·
pitaõ Jorge de Albuquerque Coelho, filho do grande
Duarte Coelho Pereira, Senhor Donatario da Capitania
de Pemambuco. Fora-lhe dada esta. pelo Rey D. Joaõ
III, elll sapsfaçaõ do que na India obrára em serviço
da Coroa. No anuo de 1.530 a veyo fundai', como fica
dito. Por morte deste grande Reróe, a herdou seu filho
Duarte de Albuquerque Coelho~ que, por fallecer sem
herdeir~s, passou a seu Il'maõ JOl'ge de Albuquerque
Coelho, de quem falIamos. Na infeliz Conquista de Africa
se achou com o Rey D. Sebasliaõ, e alli olfereceo a este
Monurcha, para se pôr em sal vo daquella batalha, o
mésmo cav,allo, que para divertimento na Corte, outras
vezes lho havia negado; ficando ahi este Reróe magna~

nimo a pé, e com muitas feridas prizioneiro, de donde
tornando ao Reyno, se achava neste tempo ml~Y satis
feito com os angrnentos da sua Capitania de Pernam~

buco, ja muy 1l0rente em lucros, e crescida em povo;
Só naquelles principias sentia el1a a gl'ande falta de Mi
nistros Evangelicos, tanto para bem dos infieis naturaes,
como dos Ca tholicos moradores.

fOá.. Attendendo a isto o Illustre Reróe Jorge de
Albuquerque Coelho, a quem, como a Senhor proprie
tario, tocava mais o sentir, e dar remedio a este incon·
veniente, movido de zelo, piedade, e devoçaõ ; de zelo
da propagaçaõ da Fé aos Gentios, muy faltos de Obreiros
Evan~elicos naquelles tempos; de piedade para com
os habitadol'es Catholicos, carecidos em grande ma
neira de Padl'es de espirito para a refeiçaõ das almas,
e devoçaõ para· com os Filhos do Serafico Patriarcha,
entrou a solicitar o seu grande, e dilatado animo com
ancia, e coaseguio com felicidade do Reverendissimo
Padre Gonzaga, Ministro Geral de toda a Ordem, que
neste tem po se acha va de assistencia na Corte de Lis
boa, os Religiosos Menores, Reformados, para F!lnda
dores de huma Custodia Ino Brasil. Consentio de boa

•
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v ntade o nosso Hcvercndissimo a tHÕ piedosa supplica,
como li cousa, que elltendia scr Illuy concernente ao
~erYiço dc Deos, comu cra muilo conforme com o seu
bom animo, c religioso parccer, mandando passar as
letras para a crecçaõ dc nova Custodia, que saõ as se-
guintes. )

105. FI'. Francisco Gonzaga Ministro Geral da Se
rafica l1eligiaõ de 1l0SSO Padre S. Francisco. Ao muito
umado em ChrisLo FI'. Melchior de Santa Catharilla da
mesma Ordem, Prégador, e Confessor, Filho da Pro
vincia de Snnto Antonio do Heyno de Portngal. saude,
c paz em o Senhor. Como sabemos que somos obrigados
a todos com viuculo de cuarioade, e principalmente
úqnclles. cuja sal vaçaõ está mais arriscada; e reco
nheccmos a V. fi, por Varaõ iusigne em virtude, ma
dut'o em cx.pericllcia, e dotado de zelo de salvar almas,
li\'C010S por boa eleiçaõ, que mandassemos a V. H. á
Provincia <.lo Brasil, que pela mayor parte está habi
tada dc Idolatras, e Gentios.. ajuntando a isto a propa
Kaçaô do Culto Divino, que desde o nosso principio nos
está muito encoll1l~enuada, c o urgellle mandado do
Scrcnissimo Catholico Rey das Ue 'panhas Filirpe II, c
a insta ntissirna peliçaõ dos Fieis Christâos de Pel'\1alll
bnco da l)rovincia do Brasil, c de seu Govel'llador, o
alorozo CapiLaõ Jorge de Albuquerque Coelho: pela

qual razaõ, com o theor das presentes letras instituimos,
e elegemos a V. fi. em Custodio, e nosso legitimo COIll

missal'io: cam pleniludine poleslatis in ttlToque fOTo,
.quaoLo lhc parecer a V. R. que lhe he lleces~al'io, e
qne possa lcvantar Conventos, e r~ceber Noviços á
Ordem, de que !lC deva tcr boa esperança: e lhe assi
3tlamos por Companheiro au venerando Padre FI'. Fran
eisco ele S. Boavcntura da meSUla ]!rovincia d-e Santo
Antonio, c que possa levar comsigo outros quatro
frades provados cm Ilcligiaõ, e virtudc, até que louos
1~lçaõ o numcro de seis, E <'Ilem destes.. lhe concedemo:;

lhIlOATAM. VOL, II, 16
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que possa ajuntar ontros seis das outras Provincias.
Aos quaes todos mandamos cm virtude da santa Obe
dieneia, e sob pena de Excommunhaõ mayor, Lal(J} sen
lenlim.. e outras penas "por nós arbitradas, que em todas
as COllsas, que llaõ saõ contrarias á sua salvaçaõ, c
lIossa negra, com muita humildade lhe obedeçaõ, E
queremos que, se ncontecer que V. H. m0rra, lhe suc
ceda no OlIicio de CusLodio, e Commissario o dito Padre
Fr. Francisco de S. Boavenlura. E determinamos, qne
esLa CnsLodi<l .. por nós novamente erecta, se chame
d<lqui pOl' di<lnle de Santo Antonio, e seja sujeita á dita
Proviucia de SanLo AnLonio de Portugal. A'!cm disLo..
pnra que todas as cOllsas se f<lçaõ com ordem, e se
occorra a todns as c!ifficuld<ldcs, que pelo tempo <lCOU
Lecerem, queremos, e determiuílmos, qne o M.iuistro
Provincial .. qne de presente he, e pelo tempo for, tenha
diligeute cuidado desta CusLodia, c com todas as forças
a favoreça, e finalllleuLe a proveja cm os Capitulas PI'O

viuciaes opportun~llllento de CusLodio idoneo, e suillci
ClJtc. E mandamos sob pena de ExcomUlllllbaõ mayor,
lpso laelo inclll'l'endu, que nem o dito Ministro, nem
outro qualquer subdito IlOSSO presuma ir, Dir'eeie, vel
indi1'ccle, contra esLa nossa PaLeu Le, nem interpl'etá-Ia,
01) declarú-Ia de outro modo do que sôa. E nas mesmas
penas incorra todo aquelle, CJuo intenLal' impedil' a
execuçnô della. E para que ludo o ordenado por nós
tenha -o seu devido cU'cito, e naõ careça de premio,
ll1andamos a V. n. por santa Obetliencia cm virtude do
Espirito Santo, que em Ludo -o guarde, c faça guard,l1'
segundo a perl'eiçaõ, o obl'igaçaõ de nossa Regra. E
poderá receber, c rcler qllaesquel' Frndes, que a elle
forem de ouLrasProvincias, com Lanto que lhe possaõ
scrvil', c distribUI-los pelos ConvenLos, e lugares, onde
lhe lorem Ilccessa rios, Dada em o nosso Con ven Lo de S.
Fra Ileisco de Lisboa, sob nosso sigllal, e 5ello mayot'
,do nosso Ollieio, ao' i3 dias do lll('Z de Março do 15Sa.



123

'lOGo O ((IIC SC ::lppetecc com ancia, com cuidado RC

deve executar, qllando conseguido; e o mais emc:lí~

modo de obviar obstêlculos, que o possaõ divel'lir, Oll

ao menos moLivar embaraços, deve ser a presteza, com
que, se busquem os meyos conducentes para o seu fim.
Pal'a o da er'ecçaõ da nova Custodia do Brasil naõ
deixoll de conhecer o seu nobre Agente muitos, c fortes
desvios em algumas pessoas, que os podiaõ causar,
como o dá li entender li sua supplica feita á Magestade
C'lLl.JOlica. POI' esta razaõ, e por naõ dar tempo a que
tornasse mais vlllto o corpo desta repugnancia, recorreo,
lo~o que alcauçoll a Patente de Sua Reverendíssima,
e com ella, ao Catholico Monarcha, assim para con
seguir o seu Ueal bcneplacito, como para merccer o
seu grande patrocínio, na fórma seguinte:

107. Diz Jorge de Albllquerque Coelho, Capitaõ, e
Governador da Capitania de Pel'l1ambuco nas pal'tes do
Brasil, que clle, pelo muito dezejo que tem de se au
gmentar nas ditas partes a nossa Sanl<1 Fé Cntholica,
impetroll do Rcverendíssimo Padre Geral da Ordem do
Bemaveutllrado Padrc S. Francisc'o. hmna Patente, e
cOOlmissaõ para deste Heyno irem Heligiosos da Pro
vincia de Santo Antonio ás ditas partes fundar Mosteiros
da dita Ol'dem, e Provincia, e qlle ficassem sllbditos ao
Ministro du dita Provincia deste Beyno, de qlle V. 1\'13
gestade mostron seI' servido, e havê-lo por bem, como
o Padre Geral declara. nu Patcnte, c commissaõ, qne
se oITerece; c porque se receya que alguns Heligiosos
da mesma Ordem, ou Ministro Provincial della, 011

al~uns olltros Heligiosos dc quaesqucr Ol'dcns qlleiraõ
pôr algum estorvo, 011 impcdimeuto a esta taü santa
obra por alguns rcspeitos parLiculares: Pede a V. Ma
gestnde qlle, havendo respeito ao que dito lIe, e o ser
notorio o [ructo, qlle nas almas se lia dc fazer conlO
c[feito desta santa obra, seja scrvido de mandar passar
Pl'ovizaü com graves penas contra Loda a pessoa, de



qnalqner qnali(la(lc que seja, qne f)l1izer impedir o
erreito da dila Patente, para, com favor de Vossa Ma
gestade, se eIfeituar, e se alll;ment'lr a Ucligiaõ Chris
Uin, e Culto Divino llas ditas partes, com q(le EJn('y
D. .Joaõ III, que está em gloria, as mandOlfpovoar.

E R. 1\1.

108. Aqui estavaõ pedindo algumas clansulas desta
suplica, com qne se pede Ú Ma~esti1dc Catholica o sell
l1eal patrocinio contra as dissimuladas oppozic:oens, qlle
se faziaõ ao intento da funclaçaõ da nova Custodia do
Brasil, al~l1ma reflexaõ judiciosa; porque ellns por si
mesmo estafl incitando o discurso a Illlma Ueligiosa CJllci
xa, c Catholico sentimento: mas naü pertendClllos lançar
<lgol'a toda a carga desta j m;ti ficada censura sobre bOIll

bros alheyos, pois conhece/llos ser influxo pal'ticuli.ll'
do commllOl inillli~o esta cOlJlradiçaõ, que como as
tuto, e sagaz, na forja dos juizos hnmaoos sabe infundir
maximas perniciosas, para desvaneceI' progressos es
pirituaes, como os que aqui antevia subsequentes, tanto
110 fructo das almas do Gentilismo do Brasil, como dos
Catholicos destas partes, taõ faltos huns, e outras de
quem os guiasse no caminho da verdade, c lhes desse
luz Ilas trevas da ignorancia," Mas como a oDra era toda
de Ocos, o mesmo Senhor, que a introduzia no animo
daquclle Hel'óe, sempre digno de eterna memoria, a fa
cilitou Lambem no e[feito; pois tudo se vcnceo eom slIa
vitlrtde, pela ordem, c A\vlIrá se~lIinle do CatlJolico
lVIonarcha~

109. Eu Elney faço saber a vós, meu Governador
elas partes do 13rasil, e ás Justiças, Omciaes, e Pessoas
das ditas partes, ii qnem o conhecimento pertencer, da
Capitania <1e Pernamhuco, que Eu hey por bem, e me
prnz, e vos mando, que deis toda :jllc!rl, e favor, que
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cumprir, e for necessal'io aos Pndl'cs da Ordem de S.
Francisco, de que nesta peLiçaõ alraz.('scrita dc Jorge
de Albuquerque Coelho, Cnpitnõ, e Coverllndor da Ca
pitania de Pernnlllbuco, se faz mcnçaõ, para conseguir'
o elreito neUa declarado, conforme a Patente.. que os
ditos Píldres levaõ do Padre Geral da slla Ordem, que
a vós com este Alvará será apresentado; o que nssim
cumprireis sem duvida, nem embal'go algum, que a
isto seja posto, pOl' ser cousa tanlo do serviço de Oeos
nosso Senhor, e meu. E hey por DCIll .. que este Alvará
valha, e tenha força, como carta feita em meu Nome,
~cm embargo da Ordenaçaõ do Iiv. 2, tit 20 que dispüem
o contrario. Frnncisco Nunes de Pniva o fez em Lisboa
aos 29 de Mayo de 158lt. annos.

110. Com este Alvará do Rey Catholico, e Patente
do Reverendissimo 11 adrc Geral .. recorrco cste Prelado,
e tambem o piedoso Jorge de Albuquerquc á Sé Apos
tolica solicitando do Sanlissimo Padre Sixto V. a con
firmaçaõ dc ambos. Sua Bulia poremos quando che
ganllos ao tempo, em que na Curia foy passadn.

UAPITULO II.

Dos Religiosos nomeados pam a (undaçaõ da nova Custodia do Brasil,
seus nomes, quantos, e de que Provínoias eraõ.

111.. Da santa Provincia de N. P. S. Francisco' da
Regulai' Observancia em Pol'tllgal, havia desaseis annos
se tinha scparado a Provincia de Santo Antonio de 11e
f<Jrmados, ou Capllchos.. corno vulgarmente se diz. Foy
erecta em Provinda por Blllla do Santo Padre Pio V..
e á instancia do Cardeal Infante D. Henrique, qne
entaõ governava o Reyno pela menoridade de sen So
brinho o Rey D. Sebastiaõ, e sendo Ministro Geral de
toda a Ordem o Revcrendíssimo FI'. Luiz Puteo da Pro-



vinci:l de Bononia~ muy alfeiçoado aos augmcntos das
Refórmas. No allno de 1568 se fez a divisaü, como
consta do hl'cve do Santissimo PauI'c, que começa:
Sacn{J Rel(qionis sincerilas, passa do a 8 de Agoslo
deste mesmo anno, c terceiro do seu Ponlificauo~ ha
vendo só tres annos que, depois de varios contratempos,
gozava com socego o litulo de Custodia,. que por dili
gencias do mesmo Cnrdeal Governador lhe foy datl<J
no Capitulo Provincial dos Padres Observantes, cele
brado no COllvento do N. P. S. Fi'uncisco de J...isboa,
no anno de 1.565. Desta I'terórma da Provincia de Santo
Antonio de Portugal, foraõ escolhidos, e nomeados os
Heligiosos Fundadores da Custodia 0.0 Brasil. Eraõ
estes o P. FI'. Melchior de Santa Catharina, e FI'. Fran.
cisco de S. Boaventura, nomeados na Patente de Sua
Reverendissima; Fl'ey Francisco dos Santos, Fr·. Alfonso
de Santa i\lIaria, e FI'. M.anoel da Cruz, Sacel'doles, c
FI'. Antonio dos Martyrcs, Chorísta, lodos da RCrÓl'llla da
Provincia de Sanlo Antonio; FI'. Antonio da Ilha, Sa
cerdote da sanla Provincia da Piedade, e FI'. Francisco
da Cruz, Religioso Leygo, e Recoleto da Provincia de
Portugal. E sendo estes os Fundadores, e escolhidos de
llUllla tal Provincia, que ainda estava tanto no seu prin
cip:o~ e primitivo rigor, e quaudo a Refól'lna, e per
feiçaõ Religiosa fIorecia no seu mayor auge, bastante
mente encarecido fica, quaes seriaõ os fruclos de Heli
giaõ, e santidade de todos os seus Filhos~ e muito es
peciaes os dos escolhidos Fundadores. Dos nomcados
pelo Reverendissimo P. Geral, claramente o consta da
sua Patente, pois nella lhes dá o anti<1istinclivo de Ve
nefandos Padres, termos poucas~ alI raras vezes usados
em similhantes escritos, e mnito menos em vida dos
proprios sujeitos, e em Ictr~ls a eJles dirigidas~ e por
hum, Prelado mayol', e de tanta authoridade, como
elevem sabeI' os versados nas Ilistarias da Ordem era
o Reverendissimo Padre Gonzaga, bem conhecido cm
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letras, virtllCle, c prudencia, e llluilo mais se adveL'~

tirmos. naõ falia aqui este DOllto, c vigilante Prelado,
por illformaçaõ só, lambem por experiencia, pois assistia
neste tempo. em Portugal. tinha vizitado pessoalmente
as suas Provincias, c Convenlos, visto, e practicado
aos melhores sujeitos dellns; e esla he a mais alta qua
liflcaçaõ da virtude, e capacidade dos dous primeiros
Padres Fundadores; e dos mais companheiros tambem
he coucludente prova serem Religiosos de especiaes
virtudes, pois foraõ escolhidos pelo Padre Custodio FI'.
Melchior, que devia ler delles, como de Irmàos, e Fi
lhos da mesma Provincia,o melhor conhecimento.

1.1.2. Tambem naõ be gloria pequena para a nossa
Custodia tIo Brasil ser ella hum formoso, e 1l0rente
Hamo de laõ pomposa, c rructifera Arvore.. como he a
santa Provincia de Santo Antonio de Portugal, c que
fossem taõ vencraudos, e veueraveis ,Padres os seus
Fundadores. E supposto se acha' hoje este Ramo sepa
rado daquella Arvore, nem a Arvore perdeu por isso' o
seu ornato, e formosul'il, e uem o Ramo desmer~ceo o
ser garfo de tal tronco:· nem tampouco se deve ella
desgostar, ou descomprazer; porque ás vezes assim he
lIecessario esgalhar a Arvore, e transplantaI' o Ramo,
taulo para mayor crescimento do Hamo, como p'ara
robustar melhor a Arvore, e tambem para que assilJl
se 1J0ssaõ multiplicar os frnetos, e haver mais abun
daneia dclles; pois he certo que, ou sejaõ estes da AI'
vare, ou do Ramo, tudo be. fructo da propria especie..
e luJo redunda em abono do mesmo tronco; porque,
passaudo de hllmas a outras Arvores, sempre foraõ
credi tos pura os Pays as glorias de seus Filhos. De Filha
da sUBta, e Heformada Pl'ovineia de Santo Antonio de
POl'lugal, sejacta muito, e sempre se deve gI<H'ial' tambem
desta honra, esta Provincia do Brasil; pois a virt.ude..
LI sabedoria, e a perfeiçaõ Religiosa com que sempre
lloreceo.. della a tronxe, dclla á herdou, e a ella a deve.
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Tem quilCWOS, aiL1da que tinhamos exemplar em oull'a
Illuito mais modema, e posterior a esta nossa, invell
tando novas linhas de gencalogia, alfectur com a de
Santo Antonio, donde sahimos, gráos de Irmandade,
que scmpre acarretaõ comsi~o invejas, 0Pflosiçoens, e
precedeucias, só por naõ rejeitarlllos os da Iiliaçaõ~ que
respeitaõ a Matemidade, e respiraõ sempre amor, ca
rinhos, e aITagos.

"artam os Pad'res 'Z.'undadores de Lisboa, vaü por derrota a Cabo 'Verde,
c alguns successos mais desta Viagem até chegarem a Pernambuco.

1.13. Com todos estes soccorl'OS dos Principes Eccle·
siasticos, e Seculares, Alvarú Regio, e Patente do nosso
H.everendissimo, e com os que para a viagem lhes ad
ministrou a proprias expensas o seu nobre Protcctor,
sahiraõ do porto de Lisbon no primeÍl'o de Janeiro do

'a uno de 1585 os Padres Fundadol'es. Navegal'aõ alguus
dias com ventos favoraveis até a altura da Ilha da Palma
lia Costa de Africa. Aqui lhes sobreveyo huma taõ forte,
e horrivel tempestade, que, sopI'ando furiosa por tres
dias continuos.. se julgavaõ jl no ullimo perigo, qnalldo
recorrendo temerosos~ e affiictos, todos os navegantes,
ao Padre 1'1'. Melchior, e seus companheiros, os acharaõ
na sua camera, arrazados em lagrimas, prostrados di
ante de huma Imagem de Christo Crucificado, e de sua
Mãy Santissima. Com esta lastimosa comitiva, começou
o Padre Fr. Melchior a recitar a Ladainha da Senhora~

com a devoçaô, e espirito que pedia a necessidade, e
ao repetil' no fim della aquelle especioso, c primeiro
verso do seu Hymno: Ave Maris Sletla~ U Ínfiuxos <.la
Divina Estrella do mar, Maria, repentinamente serenou
o at', aclarou o Cco, e cessou a tempestade. Agradecel'aõ
todos á Senhora o beneficio, deraõ a Deos as graças,
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e o reconhecimento aos Religiosos, c em especial ao
Padre Frey Melcbior, * por quem enteudiaõ, lhes par
ticipara °eeo tanto beneficio.

Há. Pelo grande destroço, que a passada tormenta
causou em tudo, lhes foy forçado irem de arribada a
Cabo Verde. Em terra acbaraõ outra, e mnito mais
para temer do que a que baviaõ experimentado sobre
as agoas. Labor'ava' agora em toda ella hum daquelles
mortaes contagias, qne aJli costurnaõ assaltar muitas
vezes os seus moradores. E assim como nos perigos do
mar [oraõ estes Religiosos toda a esperança dos nave
gantes, tambem em terra vieraõ li ser o refugio. reme
dio, e eonsolaçaõ de todo nquelle povo. Assistiaõ aos
enfermos, couf"essavaõ aos moribundos, njudavaõ aos
agoniz:lOtes, e acudiaõ aos necessitados, pedindo a Imns
para daI' a outros; porque, era nesta occasiaõ, para
aggravar mais o mui, grande a penuria da terra, por
falta dos mantimeutos ordinarios -; porque, commum
mente, qnando dá Deos bum, castigo, sempre vem
acompanhado de outro: e esta era a mayor ancia dos
pobres Religiosos, naõ acharem sumcientes esmólas
para tanta necessidade. Naõ deiKou com tudo de assistir
o eeo a esta [alta com a sua ol'dinaria providencia, para
credito da charidade, e desengano de avarentos. Havia
bum grande, e may rico alli.. era dignidade daquella
Sé, e dos mais abastados, e opulentos do lugar: com
este travou llullla boa amizade o Padre Fr. Melchior;
conheceo-Ihe o genio, e dezejando o remedia para aqnelIe
seu insaciavel -achaque.. em todas as practicas~ que com
elle Linba, sempre encarecia os grandes bens, que se
adquiriaõ pela virtude da esm6Ja; e de tal sorte se
accendeo em IJUllla occasiaõ no zelo ardente desta vir
tude o seu abrazado espil'ito, á vista da tibieza.. e in
sensibilidade daquelle coraçaü [rio, qne arrebatado de

... Anuo HiSã.
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superior impulso, levantando-se cm pé, c pcgando-llJe
da maõ, lhe disse assim: Senhor Conego, faça bem
para si cm quanto pMe, qne poderá ser que muito
cedo queira, e naõ possa. Ficou o homem com este
aballo taõ outro do que era, que pedindo aos pés do
Padre o perdaõ do seu descuido, e rendendo-lhe as
graças pelo conselho, logo alli oITereceo á ordem sua
huma boa quantidade, para que a mandasse repartir
pelos pobres, e advertido, para que, const<1mida aquella,
recorresse por mais; e assim se foraõ remindo entre
tanta miseria muitas necessidades. Só a5 do Padre Frey
Melcl1ior l1iaõ em crescimento; porque tocou tambem
o contagio a gente do mar, e t'oy precizo trazê-los os
Religiosos para as cazas, em que habita vaõ, para que
fossem mclhol' tratados com a sua assistencia; e com
isto crescel'uõ os cuidados do piedoso l)adre, e o mayor
foy enfermarem tambem do proprio mal quatro Reli
giosos da sua companhia, e como se lhe <limilluil'aõ
estes, cresceo o trabalho. Nclle o ajudou muito o Padre
1"1'. Fl'Ullcisco de S. Boaventura, em 110 em tudo do
zelozo espirilo do Veoeravel Padre. Tumbem foy grande
imitador seu o IrIDaõ Chorista FI". Antonio dos Mar
tyres, que sendo moço, e robusto, acudia a todos os
doentes com SUlllIDa diligencia, e a este chamava o
l'adl'e Cuslodio o seu Enfermeiro móI'. Tambem se
notou, que ncnhum dos cnfermos, que se recollIeraõ ás
cazas em que assistiaü os Religiosos, perigou de morte,
e muy poucos daq.uelles, a queID particulannente vizi
tava por fól'U o Padre FI'. Mclchior, pela diligencia do
qual conheceo aqllelle povo se remediaruõ nelle tanlas
miserias, eutendcnd.o lambem, que pela sua il1lervençaô,
cessara de lodo aquelle contagio.

115. Convalescidos os Religiosos com a mais gente
do mar.> tcndo-se gasto uisto mez c n eyo, comiuual'aú
lodos a sua viagcUl com novos ale 1los. Mas como o Cco
tambem sabe snas traças para apurar mais, e mais os
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que saõ seus, e servem ao Senhor liclmente, chegados
que foraõ á altura da linha, c entl'araõ no Signo de
Cancro, começaraõ a ser mordidos muitos dos passa
geiros daquelle indomito achaque, a que chamnõ os
mareantes, mal de Loauda, por ser oriundo daquelle
Paiz, e dominante naquella altura a sua costa, aos que
navegaõ mais chegados a ella do que convem, e por isso
saõ avançados aqui commummente deste voraz con
tagio. Hum dos que experimeutaraõ a força deste can
cerado mal, foy o Padre FI' . Melchior, com huma for
tuna porém, que elle padecia a dor do achaque, e craõ
os companheiros os que mais sentiaõ a sua moleslia.
Mas como Deos nunca falta com o melhor allivio na
mayor conslernaçaõ, se agora viaõ prostra.das as forças
do Padre FI'. Melcllior, conbeceraõ logo renascido no
Padre FI'. Francisco de S, Boaventura, e no hmaõ En·
fel'meiro mÓI' Fr. Antonio dos Martyres, o espil'ito do
Vencravel Padre, com o qual forlalecidos estes dons
Religiosos, elles foraõ os que neste enfadonho, e morlal
conflicto sllstental'aõ o campo, e resistiraõ ao inimigo:
e quanto mais viaõ aos valentes fugir medrosos dos en
fel'mos, mais se chegavaõ a eJles estes dOlls charilativos
Serafins, que, como Medicos Angelicos, Ilaõ só alle
viavaõ com o tacto das suas mãos as nlcerosas chagas
dos doentes, tambem scrviaõ de toques, que cllegavaõ
até as almas. Lavavaõ-Ihes as roupas, faziaõ-lhes o co
mer, c temperavaõ ~com o sal da discl'içaõ, e bom con
selho, aquelles dous espíritos: o da vida do corpo com
o su~tento, c bom trato; e o da alma com o do exemplo,
c chal'idade. Assim foy perdurando o mal, até que sa
hiudo do districto daquelIe malevolo sigilO, e entrando
as viraçoens suaves, c ventos largos, aIJeviaraõ de todo
as queixas, navegaraõ com socego, e chegaraõ com
huma prospera vi<lgem ao dezej:Hlo porto de Perníllll
buco.
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fJAPITULO I"V.

C/te[Jau a Pernambuco os Padres Fundadores: como {orau recebidos, e
adonde assistiraã até tomarem posse do seu Convento.

116. Conia j:l com doze dias o mez de Abril, quando
tomaraõ porto em Pernambuco os Padres l"undadores.
Foraõ buscados ao desembarque, e recebidos na Villa
de M.arim, assim chamada ainda naquelle tempo.. com
grande alvoroço, e alegria de todo o povo, e milito cm
particular dos parentes de Jorge de Albuquerque, pois
sàbiaõ serem pedidos, e enviados a diligencias suas, e
a elles remettidos; e assim foraõ tratados com muito
especial -cuidado *.. e carinho de Filippe Cavalcanty, e
sua consorte D. Catharina de Albuquerque, 'prima qne
era do famoso Jorge. Em casa destes Senhores assis
tíraõ os primeiros dias em quanto se lhes preparava
lugar conveniente para a sua babitaçaõ. Junto ás do.
Santa Misericordia da Villa, lhes preparavaõ casas, e
supposto lhes faltava neHas tudo o que era preciso para
a vida regular.. naõ deix.avaô por isso de a observar no
que lhes era passiveI. Levantaraõ llellas Oratorio.. di
ziaõ Missa, e celebl'avaõ 05 Olicios Divinos, ainda que
com menos commodo, com muita perfeiçaõ; guardavaõ
a formalidade do cboro, tiubaô oraçaõ, disciplina, e
todos os mais actos interiores, e publicas de toda a Re
1igiaõ, com tal aceyo.. modestia, e devoçaõ, e se por
tavaõ em todas as suas acçoens.. assim dentro, como
fóra .. que começaraõ desde logo a levar as aUençoens.. e
arrebatar os affectos geralmente de todos, qne ja eraõ
tratados com respeito, e veneraçaô, buscados como a
Mestres, e admirados, como a mensageiros do Ceo, e
h!1lls Anjos mandados á sua terra, para allivio das suas
miserias, e remedia de snas almas. Allrahidos assim

• Anno 1~8iL



os moradores de Olinda do bom cheiro, que respiravaõ
estas novas oores do Jardim Scrafico transplantadas
da Europa para o Brasil, crescia de tal sorte o con
curso, e ajuntamento no pequeno Oratorio, e pobre
cazinha, huns por devoçaõ, e outros por necessidade,
que ja foy preciso ao Padre Custodio acudir a desviar
o demasiado commcrcio, e commullicaçaõ menos ne
cessaria~ que se hia introduzindo entre seculares, e Re
ligiosos, traça, que ordinariamente costuma intrometer
o demonio para divertir as operaçoens do espirita, e
embaraçar o socego das almas. E porque naõ p1ssasse
aqui a devoçaõ a divertimento, e o fervor a tibieza,
buscou o Padre Custodio os meyos necessarios, e tudo
venceo o seu vigilante zelo, e especial prudencia~ sem
olfensa da charidude nos subditos.. nem escandalo da
devoçaõ no povo; e assim com a primitiva paz, e quie
taçaõ, se foy consel'vando a espiritual harmonia dentro,
e fóra, com grande aproveitamento destes, e boa opi
uiaõ daquelles.

11.7. Hum dos actos de virtude, em que mais se es
meraraõ aquelles Religiosos neste Oratorio, foy o da
charidadc com os pobres cnfermos do vizinho Hospital
da Santa Misericordia, Para alli corriaõ todos, com
huma santa porfia dc quem hilvia ser o primeiro ua
quelle piedoso excrcicio. Para cvitar nelles esta sanla
emulaçaõ~ ordcnou o Padre Custodio horas determi
nadas, cm que fossem todos em Commuuidade, e assim
se executou para o diante, acabada a Oraçaõ da llora
de Prima, e ás tl'es da tarde rezadas as Vesperas, mi
nistrando todos nestes tempos, a bUlls o que lhes era
pl'ecizo para o tratamentq dos corpos, a outros o que
necessitavaõ para bem das almas. POI' estas, e outras
similhantes obras, el'aõ venerados do povo, estimados
dos grandes, e todos se alegl'avaõ, dando-se os para
bens de verem na sua terra a lmns taes homens, qne
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mais cuidado llles davaõ as necessidades allleyas~ do
que a sua propria conveniencia.

1.18. Naõ se compraziaõ menos os Religiosos com a
gente da terra, pois a achavaõ benigna, aU'avel, chari
tativa, e devota; pelo que, huns, e outros hospecles se
davaõ por satisfeitos. Neste Oratorio rcccbeo o Padre
Custodio, e lançou o lJabito, para Frade Leygo, ao
Irmllõ Fr. Gaspar de Santo Autonio, que pelo decurso
do tempo mostrou muito bem ser Filho primogenilo do
espirito do Veneravel Padre, que o gerou para a Reli
giaõ~ e primicias bem logradas da nova Custodia do
Brasil, como em seu lugar veremos. Cinco mezes assis-

. tiraõ os Religiosos neste Orlltorio, que foy para elles
neste tempo todo domicilio de pobres, casa de Oraçaõ,
e morada de espiritos Seraficos, que Laes pareciaõ a
todos os daquelle povo, de quem se faziaõ admirados
pelas suas obras., e elles muy satisfeitos da sua compa
nhia.

(jA.PITULU W.

Da Capella de nossa Senhora das Neves, da qual fe: dooçaêJ aos Padres
Fundadores a devota Bcm[eitom 1I1aria da Rosa,

1.19. Entre os mais cuidados, que occuparaõ o dis
curso dos Padres Fundadores neste Oralorio, llaõ devia
ser o de menor importallcia o de melhorar de sitio para
o Convento formal, que se havia erigiL'; e SllppOStO naõ
achamos,que o seu nobre agente Jorge de Albuquerque
lhes fizesse doaçaõ de terra para elle, tampouco nos
queremos persuadir, que o deixasse de fazer; porqne
quem com t:lnto empenho, e charidarle os havia pro
curado, e mandava para hum Paiz, de que era Senhor,
e Donatario, naõ hc de crer que Ilclle lhe Daõ assi
gnasse lugar para a sua habitaçaõ, pois naõ villhaõ a
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elle de vizila, e pOl' algum determinado tempo, mas
muito de assenlo.. para nelle levantar casas, e fundar
Custodia. E tal vez.. que o naõ se tocar este ponto.. seria,
porque, como acharaõ de outra parte quem lhes desse
Igreja,. e casas ja feitas, e terra bastante para tudo o
mais.. que lhes fosse necessario.. llaõ lhes foy mister
valerem-se da graça do seu bem fei tor.

'120. Ja fica dito, que vindo ter acaso pelos annos
passados de '1577 o Padre Fr. Alvaro da PurHicaçaõ á
Villu de Olinda, pelos grandes dezejos que tinhaõ os
sens moradores de ennobrecer a sua nova povoaçaõ
com buma casa de Ueligio. os Seraficos, lha oITereciuõ
fazer, sendo a principal neste empel1llo hllma devota
mulher.. chamada Maria da Uoza, que o brindava com
l1uma, a que neste tempo dava principio, ou andava
traçando para a o1ferecer, como fazia, aos Frades de
S. Francisco.. qlle aqlle\le Padre naõ acceitou por lhe
faltar para isso o beneplaciLo da sua Provincia. EI'a
Maria da Roza, irmãa Terceira de N. P. S. Francisco,
qne tornara o habito da Penitencia desta VeueravéL
Ordem na Capellinha de S. Uoqlle, coma fica dito. Era
viuva honesta .. ex.emplar, e rica, e fora casada com
Pedro Leitaõ. Morto este, por parlicular devoçaõ, que
tinha á mi'iy de Deos, e uaõ haveI' herdeiros forçados
aos seus bens, edificou em terras pl'oprias huma Capella
á Rainha dos Anjos debaixo do seu especioso titulo de
Senhora das Neves, com intenlo de levantar á sombra
desta Mãy de J:liedade, e dos homens, hUIll Recolhimento
para si *, e oulras devotas mulheres, quando naõ hou
vesse eITcito o particular voto seu de fazer doaçaõ de
tudo aos Frades Menores, como clla mesmo declara em
sua escritul"a. E supposlo que neHa se naõ diz expres
samente os termos em que eslava o lal Recolhimento,
quando delle rez entrega aos Pad l"es Fundadores t he

• Anuo iliBo.
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sem dllviua, que ja a cste tempo lhe havia dado princi.
pio, e o tinlla em tal fórma de corredor, casns, e aga.
zalhos, que nelle se puderaõ accommodar todos os Re
ligiosos, que ja quando alli entraraõ eraõ nove, e neces
sitavaõ de outras tantas cellas, ou apozentos, álcm dos
que eraõ precisos para refeitorio, cozinha, e outras mais
oficinas, que se não podiaõ excusar a buma Communi
dade. Nem devemos snppOL' que por conta dos Laes
Padres cOrl'esse a fubrica do Recolhimento, antes de
entrarcm nelle; porque nem achamos disso dareza al
guma, nem se haviaõ metler nesse empenho, sem terem
'a posse de tudo por escritura, e esta foy passada seis,
'Ou seLte dias anles de subirem das cnsas em quc assis
tiaõ junto á Misericordia pnra a da SculIom das Neves,
e seu Recolhimcnto, que tudo entendemos vay incluso
nos termos da mesma Escritura, tocantes á Igreja, casa,
ou Recolhimento.

1.21. Deste, com a sua Igreja da Senbora das Neves,
e toda a mais terra necessaria para a cerca fez otrerla
a'os Padres Fundadores, para os qllaes o seu espirita,
como pl'esagiozo ja do seu principio, mostrou que o
traçava; porque sendo lambem rogada para esta graçn,
por certos Religiosos de outra Ordem, a negou bumilde,
com a ell:Cllsa de que o fabricava para os Filhos do seu
Patriarcba S. Francisco, quando áquella tcrra viessem
fundar Con vento.

122. Agora que ja a ella el'aõ chegados, se executou
a sua palavra, ou porque voluntariamente fizesse ella
esta offerta, ou porque noticiosos os Padres do seu de
zejo, fossem elles os que o solicitassem, consegllíraõ a
gruça, satisfazendo ella tambem liberal, o que l.Javia
promettido devota, pela presente Escritura.

1.23. Saibão quantos este publico Instmmento de
doaçaõ virem" que no anno do Nascimento de N. Senhor
Jesus Christo de 1!Zil qui-nltentos oitenta e ci1U:o, aos
vinte selte dias do 1!Zez de Seuembro.J nesta Vilta da



137

()tinda, deqlle IwCapílaõ, e Governador oSenltal' J01'ge
deAlbuquerque Coelho~ por ElReynossoSenhor, na.[gl'e
fade N. Sen/taradas Nevesdeslr.t dita Vilta, eSlandoahi
a Sen/wm Marz'a da Roza D. Viuva, mulher, que foy
de Pedro Leitaõ, que estê em gloria, mm'adora nesta
Vitta, logo por esta foy dilo, e disse em presença de
mim publico Tttbettiaõ, ao diante nomeado, e das tes
timunhas ao diante escrilas, que tanto que o Sen/tar lhe
levara para si seu mm'ido, e fil/ta, que eslê em gloria,
logo elta determinara, e promellera de fazer huma flaS((,
da invocaçaõ de nossa Senhora das Neves, e a dar aos
Frades da Ordem de S. Fmncisco para Mosleil'o da
dila Ordem, pela l1iuila devoçaõ que elta lhe tÍ1~/ta, pam
nella 7)(l"pelltamente o Seu/tal' ser servido, e louvado;
e nislo~ depois de cumprir com suas ob"igaçoens, mostrar
o que o Senhor lhe dira; e com esla inlençaã, e devoçaõ
a tinha feita, e posUt nos tannos em que hora eslava: e
que por vezes tinha esc1'ito ao.Reyno, aos PP. Provz"1z
Ctaes da dila Ordem, mandando-lha orrerecer, e pe
dindo-lItes, quizessem mandar Relz"giosos pal'a a po
voarem, e acabarem, o que até agm'a naõ teve etreilo :
e que hora vendo elta nesta terra o Padre Fr. Melcltior
rle Santa Cat/larina, e seus companheiros com p1'ovisão
de StUt M.agestade, c Patente do Pad,'e Ft'. Fmncisco
Gonzaga, Minislro Geral de toda a Ordem do P. S.
Francisco, em que o faz Cuslodio, e seu Commissario,
pam em todas estas parles do Brasz't poder tomar Mos
tez'ros~ e fundar sua Sagrada Retigiaõ ; elta dita Maria
da Roza.dava muitas graças a N. Senhom por lhe mos
trar cousa que tanto dezejava: Pelo que, elta de seu
Jlroprio moto, e livre vontade, e sem constrangimento,
nem induzimento de pessoa alguma, dava, e doava fi
dita Onlem de hoje para todo sempre a dila caS(t assún
como eslá, Igreja com todos seus ornamentos, e com
lodos os mais, prala, chãos, e ter1'cts, que estaõ junto
Com (t dita Igreja, assim cerca, como os fJtte estaõ fóm
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delta, em que está a Oltaria até o salgado, pm'(l se po
derem melter na cerca, assim, e da maneira que os elta
tem, e possue, com suas entradas, e saMdas: E togo
disse, que renunciava, e traspassava todo o direito, que
nos ditos bens tinha, em a dita Ordem de S. Francisco,
ou em quem conforme a Direito, e as dectaraçoens, que
os Papas tem feito sobre a negra dos Frades Menores,
devia, para que a Ordem, conforme a Direito, e seguras
consciencias, ditos Frades possaõ gozar da dita casa,
e ordenar delta, como das mais Casas, e Mostez"ros da
dita Ordem, e assim, e da maneira, que dito M, e otor
gou, e mandou ser feito este publico I nstrurnento de
doaçaõ, e que desta nola lhe sejaõ dados os traslados, que
pedidos forem. E logo, Eu TabeÜiaõ, como pessoa aecei
tante, e estipulante, acceitei esta Escritura, assim, e da
maneira, que netia se contêm, em nome dos presentes, (]
ausentes, {I quem convem, e deve convir: estando pre
sente Lucio Martins, P7'ocumdor do numero desta Vüla,
que assinou pelaSenlw1'{t Maria da Roza, por nâo sabc1'
assin{t1', e Gaspar Nunes Leilão sobrinho da dila Se
nhom, e Antonio Nnnes, alfayate, e Antonio de Vai·
[adares, todos mm'adores, e estantes nesta Vilta, E eu
J01'ge Gonsalves Tabeltiaõ do publico Judicial, e notas
de. O mais desta Escritura são termos communs.'

(jll.PI~'ULO WI.

l'assaü os Fundadores para a nova Casa da Senhora dar Neves: descre
ve-se o Lugar, e Villa de Marim, e Cidade de Olinda.

1.2h. Está situada ao Nascente sobre huma elevada
eminencia, e alto monte, que levantando-se em humas
partes mais, em outras menos, [órma plilnicies, mostra
quebradas, c deixa empinados; donde veyo (lizer hum
dOIl to Escritor, na sua dcscl'ipçaõ *, estaya fuullaua a

,. DrHo Freire. Nova Lusitan.
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Cidade de Olinda sobre cinco montes.. naõ sendo lia
realidade mais que hum, de que nascem os outl'OS, ou
como filhos, a quem elle sustenta a seus lados, ou como
peanhas, sobre que descança, como capitel, e coroa
dos mais; taõ aprazivel á vista, e agradavel aos olhos,
que o alegre.. e delicioso da sua perspectiva lhe gran
geou o peregl'Íno, e especioso nome de Olinda, que a
admiraçaõ gostosa do seu primeiro descobridor, e a li
zongeira aITabilidade d~ seus companheiros lhe appro
priou.. quando com a vista deste empinado, verde, e
frondozo monte, exclamou dizendo: Oh que linda situa
çaiJ para huma Vitta! e daquella interjeiçaõ admirativa,
e do lindo que lhe pareceo para huma povoaçaõ o lugar,
lhe deraõ o nome de Olinda á Villa que alli fundaraõ ;
unindo-se só aqui, sem violencia a lizonja com a ver
dade, e podendo-se tambem dizer, que falIou a verdade,
e acertou a lizonja; e foy sem duvida a vez pI'imeira
que acertou. Em oito gráos escassos da Equinocial para
oSul tem o seu assento, com mais de meya legoa de
diametro, e duas grandes de circunferencia, e distante
cinco do Cabo de Santo Agostinho, Tão alegremente
vistosa a sua eminencia.. que della para o Nascente se
descobrem as agoas do mar até o mais alto dos Ori
zontes com o eSI)rayado de suas cóstas, dilatando-se
estas até onde alcança a vista.. tanto ao Leste, como
Norte, e Sul. Para este lhe fica em distancia de huma
legoa a aprazivel Villa do Reci1fe.. para a qual se chega,
e faz caminho, ou por huma lingua de arêa de vinte até
trinta braças de largo, ou por embarcaçoens de canoas
pelo Rio Beberibe abaixo, que mettendo em meyo 'esta
lingua, corre a parelhas com o mar, por toda aquella
legoa, e taõ desenfadado aos que por elle navegaõ, que,
ou se deleitaõ com o brando susurro das agoas do mar,
que continuamente lhe vay batendo nas costas com a
SU1 pancada; ou se recreaõ com o'delicioso da terra,
e salgado das Salinas, e Boavista, ornada de sitios, ca-



sarias, hortas, e arvoredos. Peln qnallra, qne lhe fica
entre o Poentc~ e Norte, vny continuando, como gar
ganta; r. corpo restante, de quem he cnbeça o monte
alto da Cidade, hllma cordilheira de serranias.. naõ mllY
altas, mas tão prolongadas, qne repartidas p'ela terra a
dentro, vaõ cercando ao longo a sua recloH:leza, depois
que para o Meyo dia, c Sul, deixaõ hUlllas espaçosas
campinas, ou vargens Ile quatro.. cinco até seis legoas,
habitadas de multidaõ de vizinbos, grandes Engenhos
de Açucar, fabl'icas de OIlal'ias, e diversas lavouras, que
de mais perto daõ pura a Cidade, e principalmente Re
dITe.. o gostozo refresco de todo o genero de hortaliça,

.c frllctu.
125. Do ultimo Cabeço do Monte, que para a parte

do Sul cabe sobre a costa do mar, e onde fica assentado
o Mosteiro de S. Bento, entre este, e o Palac10 (los Go
vernadores, deixando a ma direila, se desce por outl'U
pela ladeira abaixo, que vny cnllir em panca distancia
sobre a fallada Ponte do Varailouro, que lhe fica ao
Poente. Serve esta de clnr passageru aos ql1e entraõ, e
sahem da Ci<lncle.. e reconcavos da terra, como Salinas,
Vargem, Matlas de S. Lourenço, Tracunhcn, c mais
Sertoens. Fica esta sobre as corrente!'; elo Rio Bebe
ribe, que tendo a sua nascença algumas legoas pela
terra adentro á parte do Noroeste.. e vindo buscar, como
os mais, ° seu sepulchro no mesmo herço.. em que
nasceo, no mar, pam o Oriente, por achar para alli o
impedimento dos montes, que vuõ correndo da Cidade..
lavanelo-lhe os pés do seu, desde o que charnaõ FÓl'lloS
da cal, e Ollarias.. volta buscando °Sul, e correndo
para este da sobredita Ponte do Varadouro, pela dis
tancia de huma legoa, como fica dito.. emparelhad(}
com a costa do mar vay fenecer no porto do ReciITc ;
vindo assim a ficar todo o Monte da -Cidade .. pelo Po
ente cercado das agoas 110ces do Beberibe, e pelo Nas
cente das salgadas do mar; começando pam o Sul



entre nR agons, que cahem do Val'~lllolll'O, (! as que cor·
rem do mal' pela cósta em ponco mais ue ciucoenta bra
ças ue salgndo, e arêas o pé da Ungua, que tendo as
raizes na qLÍebraua do monte, c Illuros de S. Bento, sabe
para o Recilfe, e vay levantar na sua ponta aquella po
voaçaõ, e acabaudo pura o Norte o circuito, e monte da
Cidade, em Ulais de hUllla le~oa de distancia desde as
Ollarias donde o busca o Beberibe pelo Meyo dia até a
cósla do mar ao Nascenle,

1.26. He a Pon le do Varadouro, da Cidade de Olinda,
e foy sempre bum bom divertimento de seus moradores,
e mais Colonios de oulras parles, servindo 1ambem,
assim aos da Cidade, como do Hecilfe, ue grandes con
venienci:Is. A estes, como tambem a todos os mare
antes, por mandarem tomar de mais perto as agoas de
beber.. que lhes faltaõ alli, e as hiaõ buscar algumas
(Jualro legoas pelo outro Rio Capebaribe acima no' En
genho dos Apepucos. Aos da Cidade, e seus vizinhos
pela abundancia de pescadoS' de bom gosto, e pouco
CUSlo, que crin, e dá o Rio em hum grande lagamar
que fórma, quando represas as suas agoas. Só causaõ
estas tal, ou flual descollllllodo aos que tem sitias á sna
llHII'gem.. por lhes tomnr algumas baixas mais frescas
para as suas lavou ras, e horta \iças.. ele qne se segue,
como de todas as cousas deste mundo, que ainua quando
agl'atlaõ ti muitos, desgoslaõ a outros, sendo por pai
xoens particulares os mesmos do Heciffe os que mais
se enfastiaõ oestas agoas, ao mesmo tempo, que tem
nellas a mayor convenieucia; e assim sobre a conser·
vaçaõ desta ponte, ou aberta em arcos, para qne corra
o Hio livre.. como qnerem os dehaixo.. ainda que se
naõ aproveitem das SIWS agoas, por que correm assim
de mistura com as salgadas, ou posta em represa, como
semprc pel'tendem os da Cidade; tem havido suas COD:

tendas, de quc lIa resultado corret' o Rio humas vezes
livrc, c outras ficar prezo. Ao presente se acha Desta



fórma, desde os annos de 1.7lJ.lJ., em que sendo Juiz de
Fóra de Pernambuco o Doutor Joaõ de Sousa de Me
nezes, a diligencia, e cuidado seu, iustancia dos Ve
readores de Olinda, ri concurrencia do povo, se fez a
sua nova ponte de pedra lavrada, com vinte tres aque·
ductos, parte destes em sangradouros de tres palmos
de largo, e mais allos para despedirem as agoas nas en
chentes do Rio, e a outra parte em bicas, ou canos da
mesma pedra, e mais baixos que os sangradouros al
guma cousa, de sorte, que nunca a maré, por mais alta
que seja, Il.1es possa chegar, e fique conveniente a po
âer-se das canoas tomar a agoa, que por elles sabe;
donde, com singularidade raras vezes vista, estando os
debaixo sobre as salgadas agoas em suas canoas, e ba
teis, tomaõ da mesma COI'rente as doces, que lhe cahem
de cima, e admirando-se, sem milagre de alguma poe
tica metamorphosi, dividirem-se as agoas de huma mesma
corrente em doces para buma parte, e salgadas pal'a li

outra. Por cima do seu lagedo de 328 palmos de com
prido, que he todo de pedra lavrada, tem huma bastante
casa da 7lJ. palmos de comprido, e 27 de largo, formada
sobre arcos, cinco por cada lado, com seus assentos da
mesma pedra, em qne dcscançaõ ~s que passaõ, se di
vertem os que passeaõ, e os qne 'vaõ tomar seus banhos,
C!~: !IIJ~' tlücessidade, ou regálo. Depois da ponLe, que
co llleça logo no fim da rua dita, que desce de Pulacio,
corre na mesma largura de 27 palmos bum aterrado
por distancia de dous mil quarenta e selte palmos até o
Adro da Igl'eja dos Padres Thel'esios, que ficaõ da
outra parte 'para o Poente, e serve de muro ás agoas do
lagamar, que formaõ as reprezadas do Rio, e de caminbo
aos passageiros, por ser aquelle restante de terra ala
gadiça, que se cobre de agoas na enchente da maré.
Esta 11e a tosca, mas verdadeira descripçaõ desta ponte
de Olinda, e Rio Beberibe; e se acazo !louveI' algum
passageiro, ou Critico por paixuõ, ou enfastiado por



genio.. que naõ goste da slla passagem neste papel, sem
muitos rogos, lhe concedemos, que em .chegando aqui
ao seu principio, a tome de hum salto.. e se intrometta
na Cidade, aonde nós tambem agora tornamos a eótrar.

1.27. Foy fundada por Duarte Coelho de Albuquerque
DO anno de 1530, como ja se disse, e no de 1537 le
vantada em Villa pelo mesmo Rey D. Joaõ III, que Ibe
havia feilo a mercê desta Capitania.. e no decurso de
cem annos, desde o de 1530 da sua fundaçaõ até o de
1630, em que ifoy tomada, e destruida depois pelos
OIandezes, chegou a tanta opulencia de riquezas, egran
déza de edificios.. quo só de ruas passeavaõ os seus Co
lonios settcllta e duas principaes. E supposlo se acha
boje bastantemente reedificada, ainda os que discorrem
por ella, ou se desviaõ para qualquel' do seu alto, bai
xas, e quebrndas.. só topaü com ruinas dos seus an
tigos edificios, e pedras, que ::~rvcm de escandalo fatal
á vista, e de magoa terniss.i:na á memoria.. que por
força lhe ha de occorrer, que o nome de Olinda, que
lhe deraã, assim como foy presagio feliz da sua futura
grandeza, foy tambem annuncio triste r'~c:. sua vindoura
fatalidade, em que só com a bl'evL e Lôeira mudança
d~ huma letra, se havia tornar OJ" . la, a que era Olinda;
destino fatal, e que "'companha (.;~ ordinario as cousas
grandes, qne com o seu mesmo crescimento accrescen
taã, e acarretaã a sua propria ruina. Depois desta, e da
sua lotalrestauraçaõ em 165ú.. no de 1676 o Pacifico
Monarcha D. Pedro II a elevou a Cathedral.. condeco
rando-a com o primeiro Bispo D. Est~vaõ Brioso de
Figueiredo. Clerigo, por Bulia do Santissimo Padre In
lloeencioXI, que começa: Ad Sacram BealiPelri Sedem,
de 22 de Novembro de 1676, no primeiro anno do seu
Pontificado, e por esta mesma Bulia confirma o Santo
Padre a honra de Cidade, a que, com a nomeaçaõ do seu
primeiro Bispo, a elevava o t\wsmo Príncipe Regente;
o que tudo logrou o seu ctfeito em Olinda nosegllintc



anno de 1.677; porque neste mesmo anno, por CCl'·
tidaõ autentica, que tiramos pelo Escrivaõ da sua Ca
mera, consta que se achaõ nella escrituras passadas no
principio dellc., em que se nomea Villa, e outras para o
fim, em que ja se intitula Cidade.

1.28. Daõ-llle ainda hoje glorioso lllstre.. mais que á
sua grandeza, á suá devoçaõ, as muitas Igrejas, e gran
des Templos, qne mais a ennobl'ecem; porque alem
de oito menos principaes, que saõ: o da Senhora tle
Guadalupe dos homens pardos, S. Joaõ de Soldados..
Rosario .dos Pretos.. Amparo dos Musicos.. e moradores
'desta rua.. S. SebasLiaõ da Camera, e Vereadores, S.
Pedro MarlYl' Freguezia, a do ApOSlOlo cIo mesmo no
me.. de Clerigos, e a Senhol'a elo Monle, llospicio de S.
Bento, e Sanlllario milagroso; tambem conta olltros oito
de mayor nome; e he o primeiro a sua Sé Episcopal,
Templo bastllntomente avultado ao antigo de cinco na
ves, tres das quac~ se sustentaõ sobre duas ordens fle
boas colllillnas de pedra inteira; a Santa Casa da Mi·
sericm'dia, Igreja Collegillda, com Hospital para po
bres; a de nossa Senhora da Conceiçaõ, Recolhimen[o
de mulheres converlidas: o Mosteil'o do l'rincipe dos
Patriarchas, o Convenlo do Carmo Observanle, o de
Santa Teresa; o Collegio dos Padres Jesuilas; e a Casa
de N. Senhora das Neves, principal objecto, que nos
véyo encaminhando a toda esta digressaõ.. dilatada, mas
Dec.essaria.

1.29. He ao presente huma das boas, que tem a Pro
vincia, o foy sempre muy mimoza, e appetecida dos Pa
dres, e ainda boje naõ perdeo de ,t0do esta regalia, Sllp

posto qne a fortuna, como a Esaú lhe tirou o morgado,
e deixou de ser Cabeça da Provincia, qne logron pOl'

muitos an110S, transferindo os Padres do Governo, llaõ
sey se com a mesma razaõ. que Isúc parn Jacob, de
Olinda para Ballia, a Cn:>.a Capilular. Eslú hoje to~10 de
novo, c Ilo ju osegundo, que no mesmo lugar do primei-



1'0 se levantou, e em tudo avantajado. Tem o seu as
sento ao descer do alto do Ulonte, e principal fronteira
par, o Nascente, e sobre o mar, e,m hum meyo razo,
(Iue fórma a ladeira, abaixo do Collegio dos Padres Je
suitas hum tiro de mosquete, e quasi dous da Sé Epis
copal, que está no principio do plano do mesmo monte,
e rua principal para a Misericordia, donde acaba esta
primeira planicie, e cabeço mais alto de toda a Cidade,
ticando-lhe o muro, e cerca pela quebrad:l. abaixo, ate o
salgado, que medeya entre o muro, e a pancada do mar,
só com a distancia de bum cambra ele area de algumas
cillcoenta braças entre ambos. He o sitio, ainda que re
tirado, muy vistoso, participando mais do espaçoso do
mar, ql!le he o pl'indpal objecto da sua vista, e muy
pouco da Cidade, por lhe ficar esta para o Meyo dia, e a
mayor parte della encoberta com o empinado, que vay
formando o monte em circuito, desde a Sé quasi ao No··
roeste, até S. Bento ao Sul, que como muralha opposta
tira ao nosso a mais vista da Cidade, que cabe toda para
o Poeute, por lbe ficaI' para o Nascente o da Senbora das
Neves, de que fallamos.

130, Para este, assim, e na fórum em que o tinha
fabricado a sua Fundadora, se passaraõ das casas, em
que até cntaõ assistiraõ junto á Misericordia, os nossos
Religiosos, lIO dia quatro de Outtibro, Solemnidade fes
tiva do Serafico N. P. S. Pranci5co, do ja referido anno
de 1585. Junto hum, e outro povo, o Clero com o seu
Revcl'endo Vigario Gel'al, o secular com o Senado, e
Camera, e mais Nobreza em nnmeroso concurso na
~aDta Casa da MisericordiR, dabi sabiraõ em buma bem
composta, e ordenada Prociss~õ, a que presidia, cOJn o
Governador da lena, o Vigario Geral, e Padre Custo
dio, entoado o festivo Cantico do Te Deurn Laudamus,
até o Convento, pela rua direita~ que toda estava ornada
de arcos triuDliles, e verdes palmas, anollnciadoras fe
tices das muitas victorias, que estes novos Conquistado.
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J'('S ltaviaõ alcançar do COUlmum inimigo. Recolhidos ,I

19rcj<l, depois de hl1rna breve, e devota Oraçaõ, e de
outras EcclesiasLicas Ceremonias, costumadas nestes
<telos, fez o Reverendo Viga rio Geral hum largo~ e douto
l.)isclll'so~ em que ponderou discrelo, e com elegancia o
austéro, penitel1te~ e exemplar da vida l.1eligiosa, dando
parabens a Lodo aquelle povo de ter cbegado o ditoso
Lempo de lograrem a al)petecida compauhia de huns
taes sujeitos, que sel'Viriaõ ao Gentilismo de conver
:,aô para a Fé, e aos Catholicos de exemplo para o aproo
veilamenLo, e de huma grande gl{)ria para Deos; e que
IHlS suas oraçoells achariaõ todos outros Moysés, e Aa
raô para applacar as iras do Senoor contra os homens,
red uzindo a estes a seu li Olor .. e serviço: e assim se con
cluio, com hum universal applauso do povo, a acçaõ
deste dia.

'13'l. Logo no outro euidou o Padre Custodio em dat'
provi(1encia ao governo economico do Convento. Fez-se
Loda a insLancia com o Padre Fr. Francisco de S. Boa
venlura, que vinha em segundo lugar para Custodio, na
falta do primeiro, para que com a fortaleza do seu re
formado espiriLo.. pobreza Religiosa, e obset'vancia re
~ular, de que era enriqueciclo, e devia ter o primeiro
Prelado de IlllOla Fumilia, que aqui vinha ter a sua ill
rallcia~ e se nesta lhe fallassem os documentos essen
ciaes para a pel'feiçaõ do estado, IllIlY atrazada ficaria
li disciplina regulaI' para os vindouros; pela qual razaõ,
queria o Padre Custodio fosse este Religioso o primeiro
Prelado da nova Família; mas nada se pode acabaI' com
elle para este effeiLo; porque logo determinou COLO ou
tros companlJeil>6s mais, que escolheo do seu mesmo es
pirito, sahir á prégaçaõ, e doutrina dos Indios, em que
obrou admiraveis conversoens: Em seu lugar acceitou
o de Guardiaõ, e Pl'elado da Casa, o Irmaõ 1"1'. Frau
eisco dos Santos, sujeito tambem de prudencia~ zelo, e
aclividacle para obr<ls, e por slIa traça se ordenou a
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fOl'lllalidade material da casa, cm quanto aos agazalhos,
olficinas. e o mais necessario, e preciso para o governo
economico, e regular.

(jA.PI'I~ULO VII.

Do mais, que obramõ os Fundadores depois que entral'aõ
em o novo Convento.

132. Muy satisfei tos, e espiri tuall1lente gozozos se
achavaõ todos elles com a posse de nova habitaçaõ, e par
ticularmente pelo grande consolo de terem por casa sua
a daquella Mãy de piedade, que cOm singular cuidado he
especial Protectora dos Frades Menores; pois desde a
primeira casa, que teve li Ordem Serat.ica no pequeno
Valle de POl'ciuncula, os tomou esta Senhora tanto de
baixo do seu amparo, como o tem mostrado o mesmo
tempo, e a experiencia; e Ilaõ o duvidavaõ menos ago
ra, em que, por pl'imicias das suas espirituaes felicida
des, era a pequena Casa, e Igrejinha da Senhora das
Neves a primeira da nova Custodia. E como se acbavaõ
ja em Casa propria, e désaffogados de alguns inconveni
entes da estreitera do primeiro domicilio, se applicaraõ
tambem com mayor fervor de espirito, e socego da alma
<1S pensoens do Choro, Oraçaõ, e outras mais doinesti
cas, e interiores com taõ indispensavel assistencia, sell
do taõ poucos, como se fosse em hum Convento de gran
de numero, fazendo assim cel'to, que o espirita, e naõ a
quantidade, he que faz a Religiaõ, e sllstellta a Refór
ma. Nem estas pl'ecizas occupaçoens de dentro lhes im
pediaô as chal'ilalivas de róra, acudindo ás vizitas do
Hospital publico, e de outros enfermo.; particulares, c
pobres, e a Illuitas' necessidat!es daquclle povo, qu::
laà satisfeito se dava com estes sellS solicitas, * e nmall
tes bem fei tores .

• Almo 15R6.



1.33. A fama voadora destes bcneficios para com os
proximos.. e das propl'ias virtudes.. c ex.emplares pro
cedimentos.. formando as suas costumadas azas, ja era
clarim, que paI' todas as partes as fazia publicas, eja
era reclamo, que convidava a innumcraveis almas,
assim dos Cntholicos, como dos Gentios.. a buscar nelles
o seu. remedia, e espiritual al1ivio, commuuicando·lhcs
as suas aillicçõens.. para o consolo.. as suas dificuldadcs
para o conselho.. e seus males para a cnra das almas,
de que se colhiaõ ja grandes, e sazonados fmctos, assim
nos confessionarios, como nos pulpitos, especialmcnte
com as prégaçoens do Padre Custodio, e de FI'. Fran
cisco de S. Boaventura. que eraõ suas vozes em bum, e
outro lugar, as deste flOS confessionarios, e as daquelle
nos pulpitos, como do lIS trovoens de su perior esfera.. do
Evangelho, que assim moviaõ com o estrondoso do echo,
como allumiavaõ com as luzes do elemplo. Tambem
hiaõ ja abalando muitos filhos dos moradores da VilIa,
c de algnmas pessoas de mais distinçaõ, a pedir o santo
Habito, e abraçar o Serafico Instituto, altrahidos do
suave cheiro, que ja por toda a terra respirava fra
grantes flores da Serafica Refórma.

lM.- Ja neste tempo era entrado o anno rie 1586, e
os Religiosos tambem em novos cuidados; porque era
forçoso receber a Ordem alguns Noviços, tanto para
ministerio da Casa, como para dar satisfaçaõ aos de
zejos do povo, e não havia ainda domicilio pat'liculal'
para este eífeito. Tambem se devia fabricar na cerca
!Juma casa sufficiente, na qnal se criassem dentro os
filhos dos ludios, converlidos, corno em Seminario,
para que, bem instruidos primeiro nos rudimentos da
Sanla Fé, fossem depois Pl'égadores de seus mesmos
nalllraes; porque he certo attraclívo das vontades a si
milhança da nalllreza, e a propriedade das Jinguas; e
ambas estas casas se conc!uiraõ com brevidade.. e per
feiçaü, com as esmólas dos fieis devotos, c ngcncia do
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Prelado, que, como taã zelozo da santa pobreza, em
nada e~cederaõ estas obras' ao precizo fio seu mister,
nem ao regular do nosso Instituto.

135. Outro cuidado sobreveyo depois aos pobres
Religiosos, que tanto era mais para sentido, qllaoto to
cava na parte mais viva da alma, que he a opiniaõ, e
hoa fama. Via o demonio a muita, que haviaõ grange:ldo
aquelles Padres com o séll exemplar modo de vid~, que
deixamos referido, e como pir-ado de se vêr ir despo
jando de muitos sequazes da sua infernal milicia ; porque
os peccadores emelldavão os e1'l'0s passados, e os Gen
tios se con'gertiaõ á Fé Catholica, crescia a sementeira
do Evangelho, plantada por estes vigtlalltes Operarios,
no campo da Igreja, e que os celleiros desta se enchiaõ
á pressa de redundantes fructos, entrou a semear huma
forte, e vigorosa zizania, que, se naõ extinguio, llaõ
deixou de suffoca r, eln qua nto de todo se naõ extirpou,
buma boa parte da espiritual colheita. Incitou o animo
ambicioso de alguns dos moradores da te,ra, para que
DOS tirassem dfl Seminario, que tinflamos erigido para
Recolhimento dos novos convertidos, os fillJos dos In
dios, que alli ensinavamos, e os levassem para suas
casas, e que fazendo-os Deos livres, se serviaõ delles,
como de escravos, contra as Leys Civis, e da natureza,
Decretos Pontificios, e Ordens Reaes, o que uzavaõ com
mummellte todos, e abuzo, em que se tem trabalhado
milito em toda a America pal'a se arrancar, e ainda o
llaã está de todo; e para darem a esta antiga payxaõ
nova côr, ajuntavaõ aos Religiosos· calumnias, impos
turas, e dicterios fabricados pela sua malicia, e alheyos
da boa intençaõ daquelles Padres,. que contrapondo o
soifrimento á calumnia, e o desapego das temporalidades
ao bem commum daqllelle Gentilismo, o mesmo tempo
foy mostrando, que os naõ admittiaõ á sua companhia
com aql1elle pretexto, com que os solicitavaõ para si
os Calnmniadores; e assim se foy desvanecendo aquella
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ruidoza tempestade, e a serenou de todo a tolel'nIlcin
em IJUos, e o desengano em outros.

136. Era neste Seminario o pl'incipal cuidado dos
Religiosos, depois de bem instruidos nos principias da
Fé aqllelles Indios, ensiná-los a lêr~ e escrever para
melhor intelligencia sua, e a poderem ensinai' lambem
aos parentes, e payzallos. E porque esta gente he natu
ralmente inclinada á musica, eru que passavaõ a vida em
cantos, e bailes a seu modo rustico, Ibes buscaraõ Mes
tres~ que os ensinassem a cantar, e tanger oS instruo
mentos, que na Igreja Catholica se uzaõ, que foy de
grande importancia para a conversaõ de muitos, e para
os obrigar a descer das suas Aldêcls, e Sertoens vizinhos,
e trazerem seus filhos para aprenderem o mesmo; porque
he geute esta tambem amigá de saber, ouvil" e per
gnntar, doceis para serem governados, e faceis para a
crença, ainda que mudaveis, varios,- e inconstantes,
principalmente os que se convertem á Fé, depois de
imbuidos nos seus falsos dogmas, e el'l'os Gentilicos,
que na opiniaõ dos doutos naõ passaõ nelles a Idolatras,
pOl'que naõ adoraõ a Divindade alguma particular, que
tenhaõ por Deos~ e só reconhecem a hurna Ex.cellencia
Supel'ior, a que chamaõ Tupaõ, que he o mesmo, que
Deos Grande,· mas sem lhe tributarem culto, ou ado
raçaõ alguma: e só se deixam enganar dos falsos agou
ros dos seus feiticeiros; e por isso se admiravaõ muito
de vêr, e entrar em as nossas 19rejas~ e tinhaõ graMe
consolaçaõ com a das Imagens dos Santos, especial
mente com as de Chl'isto, e sua Santissima Mày; A'
desta Senhora com o titulo das Neves, que era de pin
tura em painel, grave, e devota, com o sell Beudito Me
nino em os bl'aços, e singular Padroeira do Convento,
tinbaõ, e mostravaõ pal'ticnlal' devoçaõ, e reverencia.
A vizital' este devoto Retabolo acudiaõ os Indios em
grande concm'so, e para angmentar este, e o culto,
e venel'açaõ ela Senhora, ordenal'aõ huma devota Con-



rl'aria~ ou Irmandade, e faziaõ muito apreço, e esti..
maçaõ de que os assentassem nelIa, e a serviaõ muy
promptos, e obsequiosos; ornando o seu Altar, e Re
tabolo de flores, e outros enfeites; que permiltia a sua
rude discriçaõ, e natural pobreza, e mostravaõ a sua
li lIita vo ntade. e gra nde aífecto.

137. Para tudo tinhaõ bastante, e exemplar incen
tivo no que viào áquelles Relip;iosos seus Mestres, e Di
rectores. Eraõ continuos nas f'lInçoells do Choro; gos
lavaõ os lndios de os ouvir cantaI' os Divinos louvores,
e com poucas liçoens entoavaõ jllntalllente com os Re
ligiosos as Missas Solemnes, Ladainhas, e outras simi
Ihantes funçoens Sagradas, e logo houve entre elles mui
tos, e rnuy destros no canto do Orgaõ, e hum, chamado
Francisco, era b:lstantemente contrapontista, e punhaõ
as letras á solfa em a nossa lingua, que aprendiaõ com
facilidade, e tarnoem na sna, convertendo nesta mnitas
das suas (,)entilicas cantilenas em encomios Divinos, e
era certamente muito para daI' graças a Deos vêr em
taõ pouco tempo a bum Indiozinho· com destra harmo
nia entoaI' louvores ao Senhol' na sua I:larbara lingua
gem, que sendo suave aos ouvidos, só Deos se sabia en
tender com elIa, e s6 elIe a podia entender.

138. A Irmandade de nossa Senhora das Neves, que
ja dissemos levantou a reverente devoçaõ destes Iudios
convertidos, foy com particular providencia, para vizi
tal', e senil' aos seus enfermos, -e da r sepultu ra aos seus
defunctos; e no dia em que a Igreja faz a geral comme
moraçaõ por todos, costumavaõ oITertar suas primicias,
carregados dos fructos, que colhiaõ das suas lavouras.
Estimaraõ muito a noticia deste dia; porque saõ muy
amantes dos seus defunctas, e delles bem lembrados, e
davaõ a entender pelo seu rude, e tosco estylo, que 1'01
gavaõ de sei' Catholico~ porque os que guardaõ a Ley
de Christo saõ taõ cuidadosos dos que partem desta vi
da; e por isso no dia de Finados se ajllntavaõna Igreja
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em mayor concurso, como talllbern em a noite solculIle
do Nascimento de Christo á Missa, que chamaõ do Gal
lo, Oomingo de Ramos, e em toda a Semana Santa, em
que faziaõ Illuitas, e grandes penitencias, jejuando, vi
giando, e levando ás costas nas procissoens pedras, e
troncos de extl'aordinario pezo.. como se costuma nes
tes santos dias.

1.39. Tinhao singular honra, a de que os admittissem
'i Sagrada Mesa da Eucharistia, e para esta se prepal'a
vaõ com ternissiUJa devoçaõ, e sobre todos dons velhos

. principaes, chamados Antonio, e Joaõ, que parece os ti
nha Oeos particularmente destinado para Prégadores
daquelle Gentilismo ~ porque, depois de bem doutrina
dos, os admittiraõ os Heligiosos a que catheq(}izassem,
e dontrinassem aos mais, o que elles faziaõ com tanto
zelo, e fervor, que foraõ innumeraveis os que se redu
ziraõ, tanto pela vehemente força das suas razoens, co
mo pelo grande respeito, que como a mais velhos, e
Principaes, lhes tinhaõ todos, e bem mereciaõ estes
dous Indios outra mayor demonstraçaõ, e mais larga
memoria, pelo muito que trabalharaõ ajudando aquelles
Religiosos na laboriosa Conquista dos seus natlll'aes, se
os mesmos, que nos daõ delles esta succiuta nOlic'a, a
deixaraõ de todo com piela. -

1.lt.O. No dia em que commungavaõ, de nenhuma ma
neira, ou por grande necessidade que houvesse.. uzavaõ
das suas commuas viandas, e potagens Gentilicas, e só
comiaõ alguma ave, se a colhiaõ á frecha, ou em laço j

e quando esta lhes fallava, guardavaõ bum abstinente
jejum.. mostrando esta summa veneraçaõ ao Corpo Sa..
cramentado do Senhor, que haviaõ recebido em suas
almas. Assim mesmo era grande a eslimaçaõ, que fa
v.iaõ daquellas mulheres., as quaes os Padres approva
vaõ por éapazes da Sagrada Communhaõ. Eraõ lambem
muy curiosos, e inclinados a ouvir as praticas, e prégu-
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çocns, que os Padl'es lhes faziaõ especialmen te na sua
lingua, que com facilidade aprenderaõ os PP. Custoúio..
FI'. Francisco de S. Boaveutura, FI'. Fraucisco dos
Santus, e FI'. Antonio da Ilha,. porque he o seu Idióma
muy amplo, e capaz para se llle formarem neHe elegan
tes, e bem fundatIos discursos, com varias preambulos
e Rlletoricas figuras.

141. De tudo o que fica dito colbiaõ aquelles Padres
"umas bem fundadas esperanças da total conversaõ
deste Gentilismo; pois ainda os qne viviaõ apartados
do cornmercio dos Catholicos pelos Sertoens mais vizi
nhos á Cósta do mar, se hiaõ facilmente domesticando
com as continuadas prégaçoens úo PatIre FI'. Francisco
de S. Boaventura, e sens companheiros, que com in
cançavel zelo das suas almas trabalhavaõ em reduzi-los
ao gremio da Igreja pela prégaçaõ do Evangelho, como
com effeiLo o irá mostrando o decurso dos annos.

142. Neste, em que agora estamos, (1586) e ja pelos
fius de Novembro, ouvitIas benignamente peJo Santo Pa
dre Sixto V. as humildes supplicas do devoto, e piedoso
Jorge de Albuquerque, acompanhadas com a Patente do
Heverendi-ssimo P(),dre Geral, e Alvará do Rey Catho
lieo, foy passada na Curia Romana a Bulia da Institui
ça"õ, erecçaõ.. e confirmaçaõ da nova Custodia de San
to Antonio do Brasil, e remetLida a sua execuçaõ, para
lhe fazer dar cumprimento, ao Doutor Vigario Geral do
ÂI'cebispado de Lisboa, Omeial da Curia, que a accei
tou, e deo á execuçaõ, como consta de bum transumpto
autentico, tirado do proprio original, e se guarda no
Archivo do Convento de Olinda, na fórma seguinte.

U3. Diz o Custodio de S. Francisco, que a eIle he
nccessario o traslado de hum Processo, discernido so
bre :l Instituiçao, e erecçaõ desta Custodia do Brasil..
1)01' vigor do Breve de' Sua Santidade, encorporado no
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dito Processo, que ofI'erece. Pede a V. S. lho mande
dar, e' corroborar com seu signal, e seBo, para que
faça fé, onde quer que for present3do.

ER. M.

Passe do que constar. Olinda 12 de Setembro de 1609.

o Bispo.

1lJ.lJ.: O Doulor Joaõ de Lucena Homem, Vigario Geral
Desta Cidade, e Arcebispado de Lisboa pelo lllustrissi
Dl0, e Revetendissimo SenLlOr O. Miguel de Castro, por
mercê de Oeos, e da Santa Igreja de Roma, Metropoli
tano Arcebispo da dila Cid'lde, e Arcebispado, ele. Juiz
Commissario Apostolico, e Executol' da causa da con
cessaõ, conurmaçaõ, e determinaçaõ abaixo declarada.
A todas as Pessoas Ecclesiasticas, e Seculares, de qual.
quer qualidade, e condiçaõ, que sejaõ, Clerigos de Mis·
sa, e de Ordens Sacras, Notarios Apostolicos, Tabelli
aens, Escrivaens da Capitania de Pernambuco das par
tes do Brasil, e de outras quaesquel' Capitanias do Bis
pado dellà, a que esta minha, e mais verdadeiramente
ApostoJica carta de Sentença de confirmaçaõ, concessaõ,
determinaçaõ, e execuçaõ virem, saude, e paz em Jesu
ChrislO noSso Senhor. Faço saber, como por parte do
Senhor Jorge de Albuquerque Coelho, Governador da
Capitania de Pernambuco nas ditas partes me foy pre
sentada huma Bulia Apostolica de cOllfirmaçaõ, e appro
vaçaõ da erecçaõ, e instituiçaõ da Custodia dos Frades
Menores da Ordem de S. Francisco da Observancia, que
o Reverendissimo Padre FI'. Francisco Gonzaga, Minis
tro Geral instituio, e erigia na dita Capitania a seu
requerimento, e instancia, que me vinha dirigida, e
commetlida insolidum. Aqnal, por Sel' sãa, inteira, c



155

naõ ralsificada, nem viciada, nem em parle algull)a de
si suspeita, anles verdadeira, e carente de v.icio.. e su~

peiçaõ.. escrita em pergaminho. e expedida; Sttb 7J1um
bo in forma .Justiti(E.. segundo que todo della.. prima
fa cie , parecia, com a reverencia, que aos mandados
Apostolicos se deve.. a tomei em minhas mãos.. e a bei
jei, e puz sobre minha cabeça, e como filho obediente
aos mandamentos de Sua Santil.1ade, e ás suas commis
soens, e dclegaçoens, a requerimento do dito impe
trante, a acceitei, e pronunciando-me por Juiz Com.
missario Apostolico, e executor della, promelti de dar
em tudo o seu devido eIT.eito, segundo seu theor.. e r6r
ma, cujo traslado de verbo ad verbum he o seguinte:

1.45. Sixtus Episcopus, servus servorum Dei, dilecto
filio.. Officiali UJyssiponensi, salutem, et Apostolicam
beuedictionem. Piis Fidelium votis, qnre lum Religionis
propagationern, lnm Divini cultus aúgmeolum respi
Cillot, prout debitum Pastaralis officii exigit, libent:er
aonuimus; et ti tilia.. qure proptel'ea Fa.cta ruisse djcuntur,
ut firma perpetuo.. et iIlibata permaneant, etiam liben
ter, cum à nobis peHlur, mandamus Apostolico muoime
roborari: Exhibita siquidem nobis nuper pro parte
dilectorum filiorum Francisci GODzagre, l\i:inistri Ge
neralis Ordiuis Fratmm Minorum de Observantia Dun
cupatorum.. ac Georgii de Albuquerque, Gubernatoris
Capítane3tus ·de Pernambuoo in parlibus de Brasil, pe
titio contioebat, quo aliàs c1arre memorireJoaones Ter.
tius PortugaIlire Rex.. quodam Duartem Coelbo Pereir.a
ipsius Getll'gii geoilorem, ej usque breredes, et descen
dentes, in perpetnum de ipso Capilaneatu se.ad sexa
~iota leucas menSUl're ilIarum partium extendeute il1
vestivit, ut ipse Dna·rtes Cap,rtaneatum Ilujusmodi de
'mantbus Infidelinm eriperet et io suam ,ditienem 'redi.
geret ; quod postmadum magnis cum labor,ibus., var.iis
'que vilre 5ure discr-iminibus, nullo sibi ad ~.boc suffI:a-
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ganle Regni Porlugallim auxilio.. sed sola Dei Omnipo
tentis ope eITecit: Unde dictus CapiLancatus in spiritna
libus, et temporalibus, plurimum tlorere, et splendes
cere c::epit; cujus feliciori progressui prredicLus Geor
gius omni pietate, et charilate intendens, et ad fidem
Catholicam inibi ad Divini Nominis Laudem propa
gandum, opem.. et operationem suam adhibens ; et ad
boc dilectos filios dicti Ordinis Fratres, tum propter
laudabilem eorum vivendi modum, tum etiarn singu
larem ad Verbi Dei pr::edicationis mllnus obellndum pic
tatem plurimum saluti animarl1m Incolarnm pnrtium

,illnrum, profl1turos fore confidens, uuam inibi eorurndem
Fratrl1m Custodiam sub invocatione Sancti Antonii per
pr::edictnm Franciscum Ministrum Generalem erigi cu
ravit. Eam sic erectam dictus Franciscus Provincire
ejusdem Sancti Antonii in Regno Portugallicc perpetuo
subjecit, et supposuit; ad quam nonnullos dilectos ejus
dem Ordinis Professores, vila, et erudiLione COmmen
dnbHes destinavit, faculta tem iUis tribuendo domos
construendi, et in eis Novicios recipiendi, ct alias prout
in patentibus literis dicti Francisci plenius dicitur cou
tineri; cum autem sicut eadem petiLio subjungebat In
col::e illarum partium eorumdem Religiosorum sic de
novo desLinaLorum adventu maximalll consolationem
recipientes eorum opera magnopere redificati fneriut.
Provincia vera de Brasil valde laLa, seu etiam popnlo
rum multitudiue benedicentc Domino, abundans exis
tat; ipseque Capitaneatus amplam habeat jurisdictio
nem, multa populorum loca contincntem, qUal inclies
augetUl' multitudine Incolarum, qui maiori numero Re
ligiosorüm ad eos in viam recLam dirigendos, et chris
tianam docLrinam edocendos maxime Geutilil1m cou
versiouem indigeat; dictlisque Georgil1s Gubernator
ad prrelllissa peragenda magnas subierit expensas; ideo
tam Pranciscl1s Generalis, quam Georgius Gl1beflJator
prtrdicti, nobis humililcr sllpplicari feccrunt, quatenn5
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ereetionem, el institlltionem Cllstodim, ae Iiteras hu
jllsmodi.. et in eis contenta qureeumqlle perpetuo con
fiJ'mare, et approbare, ipsorllmqlle Ineolarurn spiritnali
eousolationi, ae alias iII prremissis 0pportllne providel'e
de benignitate Apostolica dignarellllll'. Nos igilur, qui
Religionis propaga tio nem , el Di vi ni cullns augrnen tum
nostris potissimuU1 temporibus sinceris exoptamus afl'e
eliblls, ipsosqlle Fl'anciscum Generalem, et Georgillm
Guberuatorem prredictos, el eorum quemlibet à qllibtls
Exeõmllnicationis, Suspensionis, et lnlerdieti, aliisque
Eeclesiaslicis selltentiis, censnrÍs, et prenis, à jure,
vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si
quibus quornodolibet illnodati exislunt, ad efl'eclllm
prresentium duntaxat conseqllendum, hal'Ulll serie ab
solvenles, et absolutos [ore censentes, necnon literarum
prredictarum, ac inde seclltOl'llrn quorlllllcumque'teno
res prresentibus pro expressis habentes, hujusmodi sup
plicationibus inclinati discrelioni tllre per Apostolica
seripta mandarnus, quatenus erectionem, et instilu
tionem, literasque hujusrnodi.. et in eis contenta qllre
eumque pe,'petuo confirmare, et approbare, iIlisqlle
plenarire, et inviolabilis firmitaLis ·robur adjieel'e, ac
omnes, et singulos, lam jllris, qllam facti, ac solernni
latum defeetus, si qui intervenerillt, in eisdem supplere,
authorilate nostra pl'ocnres, et illsuper Custodiam prre
dictam eidem Provincire Saneti Antonii, ita quod etiam
ipsillS Custodire Custos pro tempore existens, per
seipsum, vel per personas idoneas ad id ab eo deputatas
ad Capitula Provincialia dictre Provincia:! conferre, et iu
Capitulum hlljusmodi votum.. maxirne pro rebus pu
blicam Il Lilita tem.. et cornrnodum dictre Custodire con
cernentibus habere, ac lam ex dicta Sancti Antonii,
quam ex alia quacumque Provincia ejusdem Ordinis
Fratres, qui in dicta Custodia utiles sibifore videbllutur,
assumere, et secum ducere valeant, dicta autlJoritate
perpetuo subjicerc, et supponere: quoque qui ex Pra-
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tribus ejusdem Cuslodi::e ad pr::edicationis munus obe
undum, et Sacramenlales ChrisH fidelium confessiooes
audiendum habiles, prredicare, et cOllfessioues hujus
modi aud.ire: Qui vero in Presbyleratus Ol'dine con
stituti fllcl'Ínt baptismi. et matrimonii, necnoo qurecllm
que alia Sacramenta Ecclesiaslica ministrare: Ecclesias
quoqlle, et in eis altaria io locis Christi fidelium novilel'
ad Christi fldem conversorUlll el'igere, et in eis sacrum
Officium celebrare, ac Oratoria, et Eremitoria eidem
Custodire pro tempore coucedeoda regere, et adminis
trare. Prreterea singularum domorum ejusdem Ordinis
pro tem pore canollice erecta rum Ministri, et Fratres in
sic erecta Custodia, etialll pro tem pore existentes omni
bus, etsingll\.is [Jl'ivilegiis, prrel'ogalivis, libertatibus, im
munitatibus, exempliollibus, iodultis, indulgen~iis, et
aliis graliis, tam spil'Ílualibus, quam temporalibus,
qui,bus alial'um domorum 'ej usdem Ol'di.nis quarumcum
q,ue Provinciarum, et Custodirrrulll Ministri, et Fratres in
dictis partibus de Brasil, et Regno de Peru existentes
utuntur, patiuntur, et gaudent, ac uti, potiri, et gau
dere possuot, et poteruot quomod<>lihet in fllturum li
bere, etlicite val'ea.nt, dictâ U'uthoritate concedas pariLel',
et indulgeas. Deceroens ipsos, seu eorum aliquem à
loei Ordinario, seu alia quacumql1e persona super prre
missis impediri, molestari, inquietari, vel perturbari
min'ime posse: irritu," quoque, et inane, si secus super
bis, à quoquam, quavis autborita'le scienter, vel igno
ranter contigerit attentari. Non obstante, quatenus
opus &it, felicis recordationis Bonifacii Papre VIII, pl're
decessoris oostri BulIa, io qua, inter alia, cavetUl' ex
presse, oe onjusvis Or.dinis Mendicantium Professores
nava loca ad inhabitaudum de novo recipere, seu re
cepta mutare prresumaut absque Sedis Apostolicre li
oenth speciali de lwilusmodi probibitione expressam
meutionem fadente, ac alias ApostQlicis, neclH>U iu uni
versalibus, ProviociaUbusqueç et Syoe,daHbus Conci-
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liis euilis generalibus, vel speeialibus Cons1itutionibus,
et Ordinationiblls, neenon dicti Ordinis Fratrum Mino
rum de Observantia nuocupatorum, et qualenus iIlius
domorum juramento, coofirmaliooe Apostolica, vel
quavis firmitate alia roboratis, stalutis, et consuetudi
nibHs, privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis,
eLiam eidem Ordioi, et domiblls, à dilectis filiis, illo
rnmque Supel'ioribus, et personis snb qllibuscumque
tenoribus, et formis, etiam motu propl'io, ae aliàs in
cootrarillm quomodolibet concessis, confit'matis, et in
novatis. Quibus omllibns, etiamsi de ilIis, eorumque
tolis tenoribus, speeialis,specifiea, expressa, et indivi
dua, non autem per clausulas generales idem impor
tantes, menLio, seu qmevis alia expressio habenda, aut
aliqua alia exqucesita forma ad hoc servanda foret, iIlis
aliàs in suo robore permansllris, bac vice dumtaxat spe
cialiter, et expresse derogamus, c~lerisque contrariis
qllibuscumque. Datum Romce aplld Sanetum Petrum,
Anno Incarnationis Dominiece millesimo quingentesimo
octogesimo sexto, quinto Kalendas Decembris, Ponli
ficatÍls nos1ri anno secundo.

Alcxander XC11lenes.

Acceitada, como dito he, por parté dos ditos Reve
rendissimos Padres FI'. Fràllciseo Gonzaga, Ministro
Geral da dila Ordem de S. Francisco, e Jorge de Al
buquerque Coelho, Capi1aõ, e Governador da dita Capi
tania de Pernambuco, impetrantes, me foy enviado
dizer por sua Petiçaõ, que o Papa óosso Senhor hou
vera por bem, pelos respeitos na dita Bulia declarados,
de, á sua instancia, e requerimento, mandar-lhes passar
a dita BulIa, a mim, insotidunz dil'igida, e commeltida,
para que eu por Apostolica authoridade confirmasse,
e approvasse em seu Dome perpetuamente a el'ecçaõ,
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e inslituiçaõ da dila Custodia dos Fradcs Mcnores erecta,
c instituida na dita Capitania de Pernambuco nas dilas
partes do Brasil, e a Patente para isso passada pelo
Rever'cndissimo Padre Geral, e a sobmettesse, e snjei
,tasse a Provincia de Santo Antonio de 'pol'lllgal deste
Heyno, de tal maneira, que o Custodio, que por tempo
fosse da dita Custodio, pudesse por si mesmo, Oll pOl'
pessoas para isso por elle deputadas, vil' aos Capitulas
Provinciacs da dita Provincia, e nos ditos Capitulos ter
voto, e tomar, da dila Provincia, ou de qualquer ontra
da dita Ordem, os Frades que lhe parecerem proveitosos
na dita Custodia, e leva-los comsigo ; e assim lhes con
cedesse, e otorgasse pela dita authoridade, que os Fra
des, qne fossem capazes para prégar, pudessem prégar,
e os que fossem para ouvir confissocns, confes&assem,
e os que fossem Sacerdotes pudessem baulizar, e admi·
nislrar o Sacramento do MatrimonIO, e os mais Sacra
mentos Ecclesiasticos, e erigir Igrejas nas povoaçoens
dos fieis Christàos, novamente convel'liuos, e nas dilas
Igrejas levantar Altares, e dizer nelles Missa, e ter nelles
administraçaõ, e governo dos Or'atorios, e Hermidas,
que pOl' tempo lhes concederem; e que os Ministros, e
Frades da dita Custodia, e de qualquer outra parte,
que neUa por tempo estiverem, possaõ uzar, e gozar de
todos os privilegios, prerogativas, liberdades, izen
çoens, indulgencias, e de outras graças espiriluaes, e
temporaes, de que uzaõ, e gozaõ os Ministros, e Frades
de quaesquer casas da dila Ordem, de quaesquerPro
vincias, e Custodias, assistentes nas ditas partes do
Brasil, e no Reyno do Peru; e que naõ devem nas ditas
casas ser molestados, inquietados, e perturbados pelo
Ordinario do lugar, ou por oulra pessoa alguma, segundo
o que .tudo mais largamente he conteudo na dita
BulJa, que eu tinha acceitado;' e por tanto me re
queriaõ, mamlassc passar minha carta de sentença
da dita confirmuçaõ, appr0voçaõ, e supprimeuto, subo



miss1l0, e concessaõ3induHo, determillaçaõ, c .àefcnsaõ,
mandauda-lhes em "mIo cUUllfl'ir ,a dita Bulia, ,e dá-la á
sua ,divida exeouçaõ, segund@3 @ que era tud-ü mais lar
gamente conteudo em aSHa "Petiçaõ, oom a qua,I me foy
outl'O si presentado o traslado em pHhH.ca .fó.rma .da Pa
teB<te dg dite Reverendissimo Padre Geral da erecçaõ
da ·eljita Custodia; e asstlH de IHH1l Alvará deI Rey nosso
Senhor passado em favor della para o Goy;el'llador3 .e
Justiças das ditas parles' do Brasil, e prillcipalm.ente da
dila Capitania de lPernambuco darem't0do o favor3 e
ajuda, que fosse necessaria para eonsegui.!'-se o effeito
da dila Patente, 'pOl' sei' causa de .tamanho serviço de
nosso Senhor: E send@-me tndo apr,esentado junta
mente com a dila Bulia, elll cumprimento della mandey
passar a presente ;. por tl1eol' da qual, pela authoridade
Aposlolica a mim concedida, commeLlida pelo Santissi
mo Padre Sixto Pélpa V, n05SO Senhor, hora na Igreja
Presidente, approvo, e contil'mo perpetuamente a erec
çaõ, e instituiçaõ da dita Custodia, e dita Patente, e le
tras do dito Padre Geral da dHa Ol'dem de S. Francis
co, e -todas as oonsas nellas conleudas3 e lhes dou vigor
de firmeza inviolavel, e para o dito elIeito, suppro3 e
hei por suppridos todos, e cada hum ,dos defeitos, assim
de Direito, como de feito, e de solemnidades, que nisso
intervicl'aõ ·por qualqner via: E pela mesma autbori
dacle3 sojeilo, sÜ'bmetto, e sobponho á dita Provincia
de Sanlo Antonio, de tal maneira, qne o Custodio deI.
la, que por' tempo for, possa vil' pessoalmente aos Capi
tulas Pl'ovinciaes da dita Provincia, ou mandar a elles
em seu nome as pessoas idoneas3 qne par<l isso nomear,
e,deputar: E que assim elle dito Custodio, como as di
tas [}essoas pOl' elle deputadas tenhaõ valo llOS ditos Ca
pitulos-em todas as acçoen's que nelles tratarem3 espe·
dalO1ente llas cousas tocantes, e concel'llentes á publica
utilidade, e proveito da dita Custodia: ,e possa o dito
Custodio por si, ou pelas ditas pessoas deputadas, to·
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mm' da dita Provincia, ou de outra qUi.llquer da dita
Ordem, quaesquer Frades que quizer, e lhe parecer se
rem proveiLosos para viver ua dita Custodia~ e fazei'
fruto uella, sem lhe puder ser contradictu, nem e5tol'
vado por Prelado algum de qualqner anthoridade, e iu
risdiçaõ, que seja: E concedo outro si, e olorgo, pela
mesma Aposlolica authoridade, que os Frades da dita
Custod ia, qne forem habeis, e ido lIeos pa ra pl'éga r, e
Liverem para isso sciencia, e suiliciencia competente~

possaõ prégar livre, e licitamente; e os que forem ido
llCOS para ouvir coUfiSSOCIlS, possaõ confessar, e os que
forem Sacerdotes possaõ baulizar~ e administrar aos
fieis Chrtslãos os Sacramentos do Matrimonio, e os mais
Sacramcntos Ecclcsiasticos nas povoaçoens., e lugares
d·os novamente convertidos; e possaõ Lambem levantar
uelles Altares, e 19r<.'jas, e dizer nellas Missa, e reger,
e administrai' quaesquel' Oraturios~ e Hermidas, qlle
pOl' tempo forem concedidos ti mesma Provincia : E as
:;illl mais concedo., e olorgo, pela mesma Aposlolica
autl1oridade, que os Ministros, e Frades de cada buma
das casas da dila Ordem, que forem por tempo, cano
nicamente erecll.ls na dita Custodia, e nella por tempo
estiverem, possaõ livre, e licitamente uzar, e gozar pa
1'i!ormiter de todos, e cada bum dos privilegios, prero
galivas, li berdades, immll uidades, izençoens, ·i ndultos,
indulgencias. e olltr<lS gr<lças, assim espirituaes, como
temporaes, de qlle uzaõ, e gozaõ, e pódem, ou poderem
ao diante uzar~ e gozar, por qualquer via os Minislros,
e Frades das outras casas das ditas Oruens de qnaes
qllel' Provincias, e Custodias das ditas parles do Brasil,
e do Reyno do Perú: E determino pela mesma authori
dnde, qne naõ devem, nem pódem pOl' cousa alguma das
acima ditas, ou qnc a ellas tocar, e deli as nascer, e de
pender, o dito CII~todio, Gllardiaens, Religiosos, e mais
pessoas da dita Custodia, que hoje saõ, e ao diante fo
rcm, serem por via alguma molestados, inquietados, ou
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perLul'b~l(los pelo Ol'dinal'io do lugul', ou por outra qual·
quer pessoa Ecclesiasticu, ou Secular, antes ser il'l'it.o,
vuõ, nuHo, e de nenhum vigor, e efi'eito tudo o que de
outra maneira contra o theor, e fórma das Letl'as de
Sua Santidade for aLtenlado, sciente, on ignorantemente
por qualquer authol'idade qne seja: E para que toda!';
as ditas cousas se cumpraõ, e guardem inyiolavelmente,
el pe1'pelttis {tUm'is lemporibus permaneçaã fil'mes, e os
mandados de Sua Santidade hajaõ seu devido elfeito;
Vós, sobl'cditos Notarios, Tauelliaens, e mais pessoas
acima dilas, notificareis esta ('al'La ao M. IIIusLrissimo,
e RevcreudiseiUlo Senhor Bispo das outras partes do
Brasil, c ao seu Provizol', Vigario Geral, e Ulais Offi
ciaes, e Pessoas do dito Bispado, que vos rcqucrido for,
assim Ecclesiasticas, como Seculares de qualquel' qua
lidade, gráo, ol'dern, e coudiçaõ que sejaõ, e Oficio, e
jurisdiçaõ uzem, cujos nomes, e cognomes, titulos, di
gnidades, e Omcios, hei aqui de presente paI' suficien
temente expressos, para que do dia da dita notificaçaõ
a tl'es dias peremptorios primeiros seguintes, que lhes
dou, e assigno a eHes, e a cada hum delles, hum dia por
cada termo, e canonica admoestaçaõ repartidamente.
cumpraõ, e guardem em tudo a dita Bulia, e tudo o
nella conteudo, e naõ cOLltl'adigaõ, nem impidaõ que se
dê a ella a sua total execuçaõ em todo, e por todo; e
deixem ao dito Custodio, e l1eligiosos da dila Custodia
de Pernambuco mar, c gozai', quieta e pacificamente
das gl'aças, liberdades, izençoens, indulgencias, indul
tos, e mais coucessoens espiritnaes, e temporaes, que
lhes saõ con~edidas pela diLt Bulia; nem os avexem,
molestem, perturbem pel' si, ou por outrem, directa, ou
indirectamente~ tacita, ou expressamente, qttovis qUf1J

silo cotore, vet i11genio, Aliás a todos, e a cada hum,
que o contrario fizerem, e aos ditos contradictores, mo
lestadores, e perturbarlores, derem ajuda, conselho, ou
favor, por qualquel' via, que sejíl, passado o dilo termo
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dos ditos tres dias, ponho cm suas pessoas, e de cada
hum, pena de ExcommnnlJuõ mayol'~ Lal(J}'sententi(1J, e
o cito, e chamo nestes presentes escritos para aggl'aV<l
çaõ, e reaggravaçaõ dos mais procedimentis executivos
de Direito necessarios até invocaçaõ' da ajuda do braço
Secular: E as mesmas penas bey por póstas nestes mes
mos escri,tos aos muito Reverendissimos Padres Com
missarios Geraes, MinistroS, Guardiaens. e quaesquel'
outros Prelados, assim da dita' Ordem de S. Francisco,
como de qualquer outra, que contradisser, impedir, ou
embargar,' por qualquer via, o effeito das ditas Letras~

e sendo requeridos, naã desistirem dentro do dito ter
mo de todo o impedimento, ou-embargo, que por elles,
ou por su'a via for posto neste cazo, c de todas as mais
molestias, que ao dito Padre Custodio da dita Custodia
do Brasil, e seus Commissarios, e Procll1'adores, lhes
forem feitas sobre o cumprimento <la dita Bulia, e exe
cuçaã della. Porém das ditas censuras naã ell tendo,
nem he minha intençaõ comprelJender ao dito Heveren
dissimo Bispo do Brasil~ antes deferindo a esta parte a
sua dignidade Potitical, requeiro da parte da Santa Sé
Apostolica u Sua Senhoria Reverendissima, e peço da
minha parte por mercê, e, quatenus opus sit, lhe admo
esto, e mando, sob pe!1~ de interllicto do ingresso da
Igreja, que dentro no mesmo termo dos ditos tres dias,
se naõ intrometta, por qualquer via qne seja, a contra
d.izel', e perturbar \IS Letr\ls ApostolicílS acima ditas, da
Confil'maçaõ da dita Custollia, e tudo o mais nellas con
theudo: aliás fazendo o contrario, (que de Sua Senho
ria Reverendissima se oaõ crê, nem, espera) passado o
dito termo~ o hey por incorrido na pena do dito Inter
dieto: Pela dita ullthoridade Apostolica, lhe mando ou
tro si, sob pena de suspensaõ â 7'egimine et adminis
tralione, que dentro em outro termo de ouLras tl'es dias,
que de novo lhe assigno: modo, et forma prannissis,
desista logo, e com effeiLo, <1e LatIa a contradiçaõ, 010-
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lesti·a,. e vexaçaõ, e obedeça ás dilas Lel"ms, c'OUlà SGl

nellas contêm; em n qnal peÍla de suspensaõ o hey por
incorrido, z"pso {aclo, passados os outros tres dias se~

gundos'; e em cazo, que Sua Senhoria Ilaõ q-1I(lÍl'a obe
decer ao que dito he, (como de Direito he obl'igado) lhe
mando, et eadem aUlftorz"tate, sob a dila pena de Excom.
mllnuaõ mayor, tal(JJ senlentir.e, que dentl'o do termo de
outros tres dias, que lhe assigno, no modo, e fórma aci
ma ditos, cumpra, e guarde as ditas Letras, e e.8te nosso
processo, como nelle se contêm: Aliás, sendo 'passados,
o hey por incorrido na dita pena de Excommllnllaõ, e o
cito, e cllarno pelo tlleor das presentes para a execuçaõ
dos mais procedimentos executivos, que de Direito fo
rem necessarios; e porque, em razaõ de minha resi
dencia nesta Corte, llaõ posso pessoalmente assisti!' á
execuçaõ dos ditos procedimentos; pelo theor da prc
sente, eadem Aposlotica aut/wrilal8, no melhor modo, c
fórma, que posso, e devo, commeLLo minhas vezes aos
RR. Senhores Deam, Arcediago, Tbesoureiro, Chantre,
e Mestre-Escóla, e a qllaesqner ontras Dignidades, e
Conegos da Sé Cathedral do Salvador das partes do Bra
sil; e assim aos fiR. PP. Abbades dos Mosteiros da 01'.,.
dem de S. Bento, e S. Bernardo, Priores CODventuaes
da Ordem do Carmo, de S. Domingo.s, e de qualquer
outra Religiaõ approvada, e a cada hum delles, para
que sendo requeridos por pal'le do dito Custodio, 011

Religiosos da dita Custodia, acceitem, e cada hum ac
ceite a dita execuçaõ, e procedaõ, e cada hum proceda,
servatz"s se1'vandis, contra os ditos contl'adictores, mo
lestadorcs, e perturbadol'es, com os mais procedimen
tos, que lhes parecer, até que com elfeito obedeçaõ, e
mereçaõ haver beneficio de absolviçaõ, a qual outro si
lhes commelto, qne o possaõ fazer, pan'te1' judt'cato so
mente; porem pela dita cO\l1missaõ, naõ entenQo"prej~~

-d'icar em alguma cousa a minha jurisdiçaõ, a q~lal sem
pl'e l'eservo sem prejuízo da dita cOIll{uissaõ: E das ctj-
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lip;encias~ qne Vós sobl'euilos, e cada hum neste ca7.0 fi·
zerdes, me fal'eis cel'tos por vossos i nstru men tos, ou cer
tidoens, em modo que façaõ ré, para com isso se admi·
nistral' justiça, Cumpri-o assilu. Dada em 1...isboa sol>
meu signal~ e sello aos vinte quatro de Março. Thomé
da Cruz, Notaria Apostolico~ e Escl'ivaõ da dita Cousel'·
vatoria o fez eSCl'evel'~ e sooescreveo, anno do Nasci
mento de nosso Senhor Jesu Christo de mil quinhentos
oitenta e sette. Joaõ de Lucena Homem. T/wl1ue San.
cue Crucis. Ao signal~ e sello +Grcaís, Thomaz. O qual
traslado do processo decel'l1ido, e Breve nelle incluso
da Inslituiçaõ, e Erccçaõ da Cuslodia deste Estado da
Ordem, dos Religiosos de S. Francisco, sub invocatione
Sancti Antonii do Bmsil, Eu Domingos da Silva Apos
tolica a,uth01'ilate Notaria Apostolico approv do, em vit',
tude do despacho de Vossa lllustrissima e Reverendis
simo Senhor D. Constantino Barradas~ Bispo deste dilo
Estado, fiz trasladar do proprio processo, decerni do
original, bem, e fielmente, sem causa, que duvida raça,
mude, ou diminua o entendimento, e com o dito Origi
nal conferí este tl'ansumpto, e com elle concorda, e vay
assignado por o dito Senha!' Bispo, e cor!'oool'ado com
o seIlo de sua Pontifical dignidade, em Olinda, pridie
Idus Septembris, anno Dni MDCIX. E com meu signal
razo consueto :

Constanlúws~ Episcopus Brasiliensis. SeBo +

Domingos da Silveira.

iá.6. Quatro mezes bavião corrido de vinte sette. de
Novembro, em que se passou na Curia Romana o Breve
da Confirmacaõ da nova Custodia~ acima referida, alé
vinte e qunll:o de Março, em qlle na Conservatoria de



167

1isbou~ COUlO neBe ordeuava sna Santidade, foy senlen·
ciada a sua exccuçaõ, lJavendo ja quasi anno e meyo,
que estavaõ em Olinda os Padres Fundadores de posse
do seu primeiro Convento. Mas nem esta posse, nem as
Lelr(ls Apostolicas, com a Sentença executorial do Juiz
da Curia, foy bustante a poder conseguir a nova Cnsto
dia a acceitaçaõ da Provincia, pelas costumadas oppo
ziçoens, que sirnilhanles elllprezas (razem de ordinario
conlra si, que nesti.l, só poderêlõ dilatar, mas naõ impe-:
dir-ILJe o seu eITeiLo, que mais adiante se veyo a con
spguir.

'lá7. Neste anno, em qLie agora estamos no princi
pio. sendo o Padre FI'. Melchiol' convidado pela Camera
da Balda, e principaes pessoas da Cidade... e pelo Bispo
duquella Diocesi, que se achava entaõ em Olinda de vi
sita, para fazer a acceitaçaõ da offerta de fundal' tam
bem alli alguma casa, se partio com dous Religiosos mais
e em companhia do proprio Bispo D. Antonio Barreiros,
para aquella Cidade. E como para eITeito da nova fun
daçaõ... e outras, que se biaõ otrerecendo, necessitavaõ
tambem de mais Obreiros, da Bahia despachou o Padre
Custodio para o Reyno ao Padre FI'. Francisco de S.
Boaventura, sobre este particular, e outros mais perten
centes ás doutrinas dos Gentios, para a resolu('aõ de
al!umas duvidas, que sobre isto, entre os nossos, e
Hcligiosos de outra Familia se hiaõ movendo.

148. FeiLa a acceilaçaõ da Bahia, como em seu 111
gal' se dirá, voltou para Olinda o Padre Cuslodio, onde
o achamos pelo mez de Abril do seguinte anno de 1588.
e havendo ja no principio deste, chegado da Provincia
á Custodia o Padre F1'. Antonio tle Campo Mayor, com
cinco companheiros mais... com o soccorl'O destes novos,
e desejados Operarios, tomou o Padre Custodio pelo
mez de Junho jOl'lluda para a povoaçaõ de Jguaraçtl, a
fuzel' acceitaçaõ da Casa, qne alli lhe otrereciaõ os mo
radores, c Camera daqnella Villa ; e deh.ando nella por
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Pr€lado.. ,e agente das (i)bras do COllven.Lo ao .Pad,'c FI'.
Antonio de Ca:lllpO Mayor I vo.\tQU para ,GUinda ,ontra vez,
p('),nde se d:eteve até o tim d.este sobrediLo anilo·.

149. Nest~ mesmo havia ja cheg:udo a iLisboa o Pa
i1re Frey f;ranciSCQ de S. Boavenlnlr.a da Bahia, donde
pUl'lit:a pelos fins Ut) (HrlW passado j c foy bem recebido
-d'as IP,a:dres da Pl1oviu'CÍa, e tambem do Cardeal A\.ber
to,' que nesta 'conJiuuçaõ gove·ma:va oiRey,no .por seu
T:Í'(D ,PiIJ,ppc, (j) primeiro em Portugal, o qual informado
-dU'S\Nl oa;paciidade, .zelo, e p:rnde.nGia, em qu.anto se cf
feiluavaõ os negocios, a que hia, com a Provincia, pelo
J.)Ollll cÇ>G.cei-t(i) ''lue rleUe havia fOl~rnado, .() manllon 'no se·
guinté nlllw á Hha Ida Madeira., com cO:IDmissaGi sua, e
J!l~'eiJ'ario IJlloder íJi>{\IrU 'Vizi lar, e reprimi1r oertas discor
dias., ,e ·bonl~r.()v.ersias 'graves, qne entre MQsteiros de
Freira:s" havi:a :tempos, lh.es pertur.ba;ya a paz, .com grano
de 'pnejtliz(') id~ s-na 'espiribual'quietaçaõ j o qu.e cHe com
asma p:l1esooça :cuto.a com mansidaõ, camp@s 'C0>m pI u
-den:cia, e IC@O}IO seu ex.empla1r procedei', deix.ando edi·
Jkaidó a-qu'elle povo, ·que .dre mItro Wzilador.havia ficada
'em grande mudo d'esgos~(i)oZO, e maIl ,satisfei~o, ,de qll'(~

recebeo '(i)ICardeal UluitO pllazer, ;e .lho agradeceo com
·dem(')lllstraçoens Ide Jafliceto, e o1ferecime~1Los de ;Prin~

'd1pe •
. .150. lEm :qllatlto nalOorte cuidava o Padre FI', Fran
cisco de S.l»oaventtllllu em dar samsfilça0 aos mandados do
-Rey, le aos negodos com a PIlo'vinoiu, naõ se d'escnidava
'na 'Cu&tod in o Padre 'FI', Melcllior no ,augmento deHa j e
nssfm, lseml0 ;con·vidado pe10 'Go~er.nador, e;(Japitaõ da
;Pwraiba, e lIDais pO'vo~ e Camera com 11epetidas cartas, 'e
lsuppliüus, ;profa que, como na Bahia.. e 19uaraçu., qui
,zesse Itambem ~ir~ ou mondar .Religios'os [lapa fundal1em
'Gasa naqllella .Oi~lade j parta ella .partia n@ pri.ncipio
'desle.atlllo' de 1589, 'levaud'o ~onsigo alguns JReligiosos.
-Fonaõ)recehides,com espMiaes demonstl'U'ç'oen'S de gosto,
'e I3g1~ado I dI() toào aq~lelle povo, e fcita a acceiLaçaõ da



CnSll, como a seu teuJPo se dirá, li fez Lambem logo de
'Cinco Aldêas de GenLio, que volunLariamente se lhe
vieraõ offerecer, como ja se disse em ouLro lugar -j(o.

Nestas piedosas acçoens do serviço de Deos, e bem
COmUll1m de Lantas almas, se deteve naql1ella Cidade
até o principio do seguinte anno, deixando naõ só sa
tisfeitos, mas saudosos, assim os Cllristàos moradores
da Cidade, como os Gentios paci'ücos, voltou para Olindll,
c chegando á povoaçaõ de GOYllna, doze legoas dis
tante da Paraiba, e outras tantas de Olinda, e fazendo
alH pouzada, o bllscaraõ os principaes moradores do
Lllgal', e lhe reprezentaraõ o gl'ande serviço, que faria
a Deos, e tambem áqnelles habitadores, se mandassem
alguns Religiosos para a convers3õ, e doutrina de huma
grande Aldêa de Gentio, qne alli demorava; para que
reuuzida á Fé, e encorporada na Igreja, como ja mais
domestica, e em paz com os C/1ristãos, os ajudassem a
defender-se melhor de outros muitos rebeldes, e Sal
vagens, que por aquelles Lugares arredores, e circum
vizinhos lJabitavaõ em muita quantidade, e embaraçavaõ
cm grande maneil'a o augmellto, e progresso daquella
Capitania, com continuos assaltos, roubos, e insultos;
que sem a redncçaõ desta Aldêa, como principal, e
mais poderosa, era muy difficil aos moradores o seu
allgmento, e conservaçaÕ.

151.. Era este da conversaõ do Gentio o principal em
prego do zelo, e charidade do Padre Custodio, e assim
com boa vontade, e agradaveis razoens satisfez ás justas
sllpplicas do necessitado povo, com promessa certa de
serem servidos: e chegando a Olinda, logo no prin
cipio do anno seguinte de 1590 despachou Religiosos
para aquella empreza, que como era acceila a Deos naõ
teve obstaculo, que embaraçasse de algnma sorte o sen
dezejado eifeito, e o surtio sem duvida muito bom pelG

• UclaL. 2., li v. Antcfl.
JABOATAM. VOL. II. ~.
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abundante Cructo, que se colheo pal'a o Ceo pelo tempo
adiante nesta doutrina, na qual agora levantat'aô os Re
ligiosos Igreja, com o titulo do Pl'iucipe dos Anjos S.
Miguel, e a administl'araõ muitos annos.

152. Neste, em que ainda estamos, e ja pelos fins
delie, se achava na Corte de Lisboa, corno se disse, de
volla das Ilhas o Padre FI'. Francisco de S. Boaventura,
ao mesmo tempo, que tambem chegava áquella COrle
o Reverendissimo FI'. Francisco Tolos3, Ministro Gel'al
de toda a Ordem, eleito em Roma no anDO de 1.587.
E assim hiaõ concorrendo com suave harmonia os meyos
prcol'Ciinados pal'a o fim, e estabilidade da nova Cus
todia 'do Brasil, querendo Ulostl'ur o Ceo o quanto era
esta do sen agracio, como a que tanto havia de ser do
::iCU serviço, e utilidade dos proximos, e especialmente
do Barbara Gentilismo destas Conquistas. Vinha Sua
Heverendissima ao Reyno para assislir aos Capitulas
das Provincias Menores dos seus Regulares, e havendo
a de Santo Antonio de POl'lugal determinado o seu p·ara
ii festa de Santa Luzia deste anno de 11)89, nclle pl'OpÔS
Sua Reverendissima, e obrigou, (assim o escreve a me
moria da mesma Pl'ovincia, signal il1dubitavel~da sua
repugnancin) e obl'igou aos Padres della, acceitassem a
dita Custodia, como (izeraõ, dando execuçaõ ao Breve
ele Sua Santidade, e Sentença 110 M.inistro da~Cl1ria;

IJélvendo-se bt:'m infol'mado primeiro o Padre Geral de
1"1'. Francisco de S. Boaven[ura, e de~alguns papeis an
lenticos das Camcras, c principaes pessoas, dos pro··
gressos espirituaes dos seus Fundadores, :e:maiS' Reli·
giosos, o quanto craõ de pl'oveilo aos povoadores Ca·
tholicos, e muito nccessarios á conversaõ do Gcntio,
concorrendo para esta acceilaçaõ da Custodia do Brasil,
com particular auxilio, o novo PI'ovincial Fi'. Pedro da
Piedade, que milito a favoreceo sempre.

153. Para esta se fez tambem 110 mesmo Capitulo
elei<.:aõ de novo Pl'clado no Padre FI'. Christovuõ da
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Concciçaõ, qlle l'élzenc1o renuncia do cal'go, pai' causas,
que lhe foraõ acceitas, foy convidado para elle pelo Re
verendíssimo, o Padre Fr. Francisco de S. Boaventura;
mas este o Ilaõ acceitou, tanto pela ~l1a mnita humil
dade, como em razaõ de que se Ilaõ cnidasse fora elle
ao Reyno a llegociar para si a tal Prelazia, e naõ a tratar
do bem commnm da nova Cnstodia, accrescentnllclo,
estava esta ainda nos seus principias, e qne para o seu
crescimento, e perfeiçaõ, neces5itava muito de que o
Padre 1"1'. Melchioi' de Santa Catharina, que a havia
creauo.. a sustentasse, e dirigisse ainda com a sua dou
trina, cuidado, bom exemplo, e calor espiritual; e que
só acceitava tornar para ella.. e ajudá-lo naqnella em
preza, para a qual rara destinado desde o principio por
companheiro; e assim ficou continnando no Omeio de
Custodio o mesmo Padre FI'. Melchior, c o foy por
qUlltro allnos mais.. e em todos com muito trabalilo seu,
exemplo dos povos, bem das almas, e angmcnto da Cus
todia para a qual voltou no principio do auno seguinte
de mil quinhentos noveuta o.Paclre FI'. Francisco de S.
Boaventura, trazendo comsigo doze Religiosos mais,
alguns da Provincia de Santo Antonio, e outros ele va
rias Pl'ovincias, tirados todos de propria vontade.. e
em virtude do Bt'eve de Sua Santidade, ja referido para
erecçaõ desta Cuslodia, que para isso concedia autho
ridade aos seus Fundadores. Com todos estes chegou
li Pernambuco, e com SOCOl'l'O taõ necessal'Ío criaraõ
novos espiritos aguelles Religiosos, e cm partícular o
Padre Custodio; porque hiaõ crescendo as novas fuu
daçoens, e faltavaõ Operarias proporcionados para ellas;
porqueja a este tempo eraõ acceiLas as casas da Paraiba,
e Victoriu, esperando por esta mouçaõ para as provêr
de Prelados, e Fundadores, corno o fez nomeando para
a d:l Paraiba neste mesmo anuo de 1590 a FI'. An
tonio de Campo Mayor, com outros mais para subditos
dos que havíaõ viudo; e para a da Victoria, a Fr. An-



172

IOnio dos Marlyres, com mais companheiros neste pra·
pdo anno pelo fim delle, havendo ja mandado alli no
anno antecedente dous Religiosos sobre esta pe1'lençaõ.
A estes, que agora biaõ fundar ao Espirito Santo, ou
Victoria, lhes ordenou fossem a.ntes á Cidade do Rio de
Janeiro, donde tambem era convidado o Padre Cus
todio para outra fundaçaô, para com seu avizo se poder
determinaI', e por este motivo, quando chegaraõ ao Es
pirito Santo, era ja em principios do anno seguinte de
1591. Neste se aclIon o Padre Custodio em Olinda gra
vemente molestado de huma enfemlidade de olhos, nju
dada.das asperezas, e longes dos caminhos.. viagens de
mal', naufl'agios de embarcações, mão tratamento da
sua pessoa, e pouco reparo para ella, que o impedil'aõ
ir pessoalmente, como dczejava, e appeteciaõ os mora·
dores do Espil'ito Santo, a fazeI' por si a acceilaçaõ da
quella casa. Para a da Bahia fez jornada no seguinte de

.1.592, onde o achamos pelo mez de Dezembro, e ja em
Olinda outra vez DO principio de 1593, e aqui entre os
fins de Mayo, e principios de Junho do outro anno de
1.59á lhe chegou o Successor no Padre FI'. Leonardo de
Jesus.. e se retirou para a Provincia o Padre FI'. Mel
chior de Santa Catharina.. com nove anllos completos, e
pouco mais de hum mez de Prelado actual da Custodia do
Brasil, onde com o seu cuidado, zelo, e bom exemplo a
deixou fundada, com 5 Casas fOl'maes, dezoito Aldêas, Oll
Doutrinas de Gentios, a todos saudosos, e edificados, e
elle cheyo de merecimentos, credito, e gloria de seu
primeiro, e santo Fundador, como mais largamente o
veremos a seu tempo, pois a muito nos temos apar
tado, pOl' nssim o pedil' a ordem do mesmo tempo, do
Convepto de Olinda, e he precizo entl'arDlOS por elle
a dentl'o, e concluirmos com o mais, que ainda lhe per~

lence.
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UAPIT1JLO VIII.

Descreve-se o interior do convento, e Igreja da Senhora das Neves,
como ao presen te está.

15lJ.. Como Titular, e Padroeirn, que he, desla Casn,
tem o seu assento a Senl10ra das Neves no AILnI' Mayor
da sua Igreja á pnl'le do Evangelho. Foy na fundaçaõ
primeira a sua Imagem de painel, taõ devoto, como au
tigo, e ua mesma forma, em que se achou na sun Capel
linha; mns boje he de vulto mny peregrina pela perfei
çaõ, e igualmente venerada pelo liberal dos beneficios
com que acode aos que a el1a chep;aõ devotos, e buscaõ
necessitados, o seu palrocinio, officiosos ao seu AlLar,
que da pane da Epístola lhe dá a maõ direita o Serafico
Palriarcha, e lias dous col1aleraes o tem, como lIe uz.o
nosso, á parte do Evangelho a adorada Imagem da mes
ma Senhora no atlráctivo mysterio da sna Purissima
Conceiçaõ, e da outra parte, o nosso taõ amante como
amado Portuguez Santo Antonio.

155. A Capella, que chamamos Cnpitul0 em os pos
sas Claustros, he neste huma das muito perfeitas, e de
votas, que tem hoje esta Provincia, e só se lhe acha o
dezál' de sel' mais pequena do que devia, pois a deixou,

• quem traçou o Convento novo, na mesma forma em que
estava no antigo. Acha-se forrada toda, assim no tecto,
cumo paredes, com bons paineis de molduras douradas,
e de perfeita pintura, conrespondente a alguns passos
da fuga para o Egypto, e Desterro da Senhora, objeclo
compassivo, a quem he consagrada esta Capella, nas
tres peregrinas Imagens dos que o e"íecutaraõ Jesus,
Maria, e Jozé, todas de perfeitissima eseultura, e ter
nissima de"voçaõ.

1.56. Com hllma muito particular, e grande aífecto
se ajuntaõ os Religiosos nesta Capellinba todos os Sab
bados ao locar das Ave Marias, e alli se enlôa por elles



com a melhor suavidade, que se póde, a SaLve Rain"a
com seu Verso, e Ol'açaõ, que diz hum Sacerdote, re
vestido de sobrepelliz, ,e capa, depois de iucensado o
AlLar, e Sagradas Illlngeus ; acçaõ devota, a que assis
tem tambem alguns dos seculares mais piedosos, e lllUY

particulares, aífectos a esta Senhora. Nesta Capella, co
mo Padroeiros seus, debaixo da campa de rnarmOl'll
bem lavrado das suas Armas, tcm sepultura pam si, e
seus,herdeiros Dona Archangela da Silveira, vinva do
Capitaõ Francisco do Rego Barros, por Escriptura de
nove de Mayo de 1656 com a peusaõ fóra duzentos mil
reis, qlle deo de esmola, de (Jaramentar perpetuamente
o dito Capitulo, mandando trasladnr para elle os ossos
do dilo seu marido, e os de seu pay della, por sel'em ja
faJlecidos quando se concertou a data desta sepultura.
Esta mesma se havia dado muito antes a Lopo Soares,
marido de Dona Adrialla Pessoa, da qual fez desisten
cia Joaõ Pessoa Baracho, seu herdeiro, por huma Es
critura de 19 de Março do mesmo anno de 1656, pOL'

quanto os Olandezes, na tomada de Olinda, qncimaraõ
as casas, que diz a tal Escritura, valiaõ quatl'o mil cru
zados, e relldiaõ para o dito Capitulo, c jUllt~mente pai'
que o referido Joaõ Pessoa Bar<lcho naõ tinha herdeiros
forçados, e accrescenta elle na sua ESCI'iLLlI'a, fazia esta
desistencia, naõ por falta ele brios, mas de posses, pOl'
ficar destruido pelos Olandezes. Era este homem so
brinho de Dona Adriana Pessoa, e morava na Villa de
Igllaraçu, quando fez a desistencia desta sepultura,
que, transfel'ida para os novos Padroeiros, tem escrito
em campa de marmore com brazaõ de Armas este le
treiro :

Sepultura do Cap. F'rancisco do Rego Ba1TOS, e de StUt

mulher Dona Arclutngela da Silveira, e de seus {i
lhos, e hentez"ros.
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Outra campa tambem de marmore com Armas, e Bl'á
zaõ, está no meyo do Cruzeiro da Igreja ao pé do arco
da Capella mór com a iuscripçaõ seguinte:

Sepultura de David de Albuqltel'q~te Samiva, ~ de sua
1JlUl/te1\ e fil/lOs. - 1693.

Assim destas, como de outras muitas, que havia pelo
corpo da Igreja, e Claustro, lIaõ damos mais noticia;
dc que mostrarcm ter titulo, que em pequena, e branda
pedra o longo tempo lLJes gastou escrita, e consumio
os herdeiros, e por isso com a nova reedificaçaõ do Con
vento, e Igreja, deslocados quasi todos do seu corpo,
e Claustro.

t57. Houve t:llUbem na Capella mar hum carneiro,
011 sepllllllra, que foy depozito do corpo de D. Filippe
de Moura, Governador, e Capitaõ Mór de Perllambuco
pelos anllos de 159lJ., nté 160u e havia C:lsado em Olinda
desde o de 1572, com pouca ditrerença, como em
outro lugar diremos. Consta fosse sepultado neste car
nciro da Capella da nossa Igreja, de hum pedaço de
livro nnLigo dc ouitos, ruuricado por letra, e firma do
fi. l\Ianocl Ferrcira Nuucs, Vigario, que entaã era da
Igreja Matriz do Salvador de Olinda, que depois ficon
sClldo a sua Sé CatlJedral, quando se erigia este Bis
pado, passaudo a Chantre da mesma o sobi'edito Pa
racho. que escreveo este assento, com o dia, e era, em
que falleceo, que foy a 28 de Junho de 1618, e sepul
tado no seu carneiro do Convento.

158. De D. l'i1ippe de Moura, passon a posse deste
carneiro a Manoel de Monra Rolim, seu parente, e Se
nhor, qne era do Ellgenho, qne chamaã do Salgado
para a parte do Cabo de Santo Ago tinho, e nelle foy
sepultado, como consta do Padl'aõ do Convento, que
conresponde a este carneiro, e diz assim, sem declarar
o dia, e anilo:

Deposito de Manoel de MOlwa Rolim.
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1.59. Estava fabricado este monumento, ou sepullul'a
na meSma paretle da Capella mór da parte do Evan
gelho, que c1)nresponde á porta, que sahe da dita Ca
pella para a Via-sacra do Convento. Pelos annos de
i 714. com li reedificaçaõ, e nova fabrica da Capella, no
lugar deste carneiro, se abria porta, que sahe para a
Via-sacra dos Terceiros, por fazer conrespondencia a
ontra, e o carneiro foy consLilllido sobre a mesma porta
com o Escudo figurado á face da parede, significativo do
Bruzaõ, e Armas dos Mouras, e Rólins, á instancia,
dizem os daquelle tempo, dos sens descendentes, e pos
snidores, que reqnereraõ do seu direito aos Prelados
da Provincia. Mas até esLe se veyo a demolir no anno
de 1.75'l, por sel' precizo rasgar nesta mesma parte
hurna janella, ali tribuna para rnayor claridade da Ca
pella, e com a clareza, de qne todas as vezes, que o
reqnererem os possuidores, dar-se-lhes outro em qual
quer pnrle, qu-e o pedirem; snpposto que da inscripçaõ
do anLígo se colhe, pertencia só a Manoel de Monra
Rólim, e que nelle acabava, e porqne tambem nenhum
dos s-etfS descendentes de entaõ para cá pertendeo nelte
ser sepal Lado.

U1l.PIT ULO IX.

De algumas graças, e i%ençoens, concedidas á Casa de Olinda pelos Manar
chas de Hespanha, e Reys Portugue:«J$.

160. Apparecer, e pedir, SãÕ os dons violentos mo
veis, COlll que melhor se abalaõ as vontades, e cora
'çoens IH1manos para qllalql~er benefic,io, ou favor. Do
pedil' o ensinou a piedade Divina a s-eus Disciplllos, di
~end'o-lbes, pedissem para receber; e quem naõ appa
rece esquece, diz a sentença vulgar. Este foy todo o
motivo, porqne sendo os nossos Monarchas taõ amplos,
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como Príncipes... e Portllguezes, naõ [orliõ mllY largas
para com esta Provincia as suas Heaes màos; porque
sem duvida os nossos nem appareccl'aõ, nem pediraô ;
ou tal vcz, porque a muita distancia lhes servia de obs
tnculo assim como succede com o Sol dispensador das
Inzes, que sempré parlicipaõ mais dos scus influxos
aqnelles vegetantes, ainda infimos, que mais se lhe che
gaã. Tudo confessamos.

161. Por Provizuõ do Rey Filippe L em Portugal, c
a requerimento do Padre Custodio FI'. Melchior, es
tando ainda em J,isboa, mandou o Catholico Monarcha
dar ao Convento de Olinda, para otliciarem as funçoens
da Igreja, huma pipa de vinho, duas arrobas de cera
lavrada, hum quarto de azeite, e outro de farinha, pago
tudo na Alfandega de Pernambuco, passada em 12 de
Outubro de 158á.

162. Por outra Provizaõ sua de 29 de Abril <le 1620
se extendeo esta graça a Ires Conventos Ornais, ao <lo Re
eilI'e, Pojuca, e Rio de Janei-ro. E por huma ordem do
Provedor da Fazenda da Bahia de 2á de Novembro de
16li.0 achamos mandou este Ministro se pagassem a di
nheiro de contado cm quantia de noventa mil reis estas
ordinarias; por quanto diz nelLa que os Reys Catholicos
lias Sllas Provizoens Illandavaõ pagar a dinheiro pelos
contratadores estas ordinarias, que depois o Gover
nador do Estado Prnncisco Barreto ordenou se pagasse
nmetade em dinheiro, c a outra parte em açUCUI', do
que se seguia serem os Conventos mal satisfeitos, porque
lhes davaõ os açucares de menos estimnçaõ, e valia
pelos preços taxados, e ás vezes em outrus varias drogas
de pouco valor, e serventia, e por subido custo, pelo
qlle ordenava se pagnsse a dinheiro toda a quantia dos
noventa mil reis.

163, Govel'l1ando depoiso Rcyuo de Pol'tugal a Rainha
da Gran Bretanha em allsenciu da Corte do Senhor Rey
D. Pedro IJ, mandou esta Senhora dar livres dos sub-

JA DOAT.\~I. YOL. 11. 23
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6idios seis pipas de vinl10 aos Conventos de Olinda, e
Recilfe, como no anno de 1.675 pOl' assento da Camera
ue Olinda se havia representado a ElRey, e que agorll
o confirmava por Provizaõ sua de 13 de Agosto de 1.704,

16ú. Quando no anno de 1.71.7 se arbitrou nas caixas
de açucar o novo imposto de p(lgar hum crnzado de
cada arroba, mandou o Governadol' de Pernambuco,
Manoel de Souza Tavares, ficassem isentas deste tl'ibuto
as caixas das esrnólns de toelos os Conventos da Capi
lania de Pernambuco, graça, que se estcndeo depois
aos tia Provincia toda, e confirmada por Decreto Real
do Senhor Rey D. João V, de 24 de Janeiro de 1.718,
pelo qual se mandaõ tambem daI' livres dos direitos da
decin1l1 aos Convcntos desta Provincia, tudo o que
mandaõ vir do Reyno para seu provimento.

165. O, Lourenço de Almeida, sendo Goyernador
de Pernambuco, e muy arrecto ao nosso Santo Porlu
gucz, Ille mandou assentar praça de Tenente da For
taleza da Barra, da invocaçaõ do mesmo Santo, e foy
confirmada por Cal'ta do Senhor Rcy D. Joaõ V de 30
de Abril de 17'17. Tinha até entaõ o Santo a praça de
Soldado.

(;l'l.PIT ULO V.

Fa:. memoria elo 11lustl'e Beróe Jorge de Albuqucrque Coelho.
Senhor, e Donatario de Pcmambuco.

1.66. He O agradecimento a mais nobrc, e cabal pensaõ
de hUlll beneficio; nem faz tanto, quem o retribue com
outro igual, e ainda mayor, como satisfaz, o qne só re
conhece a divida, e confessa a obl'igaçaõ; antes he
esta a paga mais generosa, que póde ter hum beneficio;
porque.. assim como naõ reconhecer a graça recebida,
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he o mayor lIlul, qne se póde dizei' de hum ingraLo;
assim por cODlrnpoziçaõ, o confessar o beneficio, he
tlldo, quanto de bem se deve esperar de hUIll ngl'ade
cido. Naõ se póde negai' ser muito do agrado de neos,
e do seu santo serviço a intl'oducçaõ, e angmento do
Estado Religioso em toda a redondeza do mundo, como

.llJuy conducente para o mayol' culto, e honra do mesmo
Senhor, prosperidade da sua Igreja, bem espiritual dos
seus povos, e para exemplar, e incentivo nelles, de
bons, e santos costumes. Por este motivo, cuidaraõ
sempre os nossos Monarchas, como Catholicos, e Por
tuguezes, em as suas novas Conquistas, ao mesmo tempo,
que despachavaõ para ellas ex.ercitos militares, e Capi
taens esforçad05 para descobril' tel'l'ns, c dominar gen
tes, mandar Lumbem conquistadores de almas, e pes
sons Religiosas; porque reconduzissem para o greruio
da Igreja, aos que elles sujeitavaõ ao seu Imperio. E
supposto que ao do Brnsil lIaõ haviaõ faltado com estes
soccorros, e em pal'licular dos Frades Menores, como
estes até o presente só biaõ a elle de passagem, con
forme fica mostrado; considerando nesta falta o zelozo,
e Catholico Jorge de Albuquerque Coelho, Senhor, e
Donatario de Perna mbuco, alca nçOll, como j adisse..
licença do 1\'linisl1'o Geral da Ordem, Decreto do Rey J

e conurmaçaô Pontificia pam passarem os Religiosos
de Santo Antonio da Provincia de Portugal á sua Ca
pitania de Pernambuco, e fundarem Convento na Ca
pital de Olinda, e naqllellas povoaçoclls, e Vil las, que
achassem ellcs capazes para ontros, e fossem adllliLti
dos, de que se seguio. anuauos os tempos, povoar-se
naõ só a Capitania de Pernambuco, lias todo o Estado
do Brasil de muitos Conventos.. e haver nelle hoje dilas
dilatadas Provincias de Frades Menores, lima nas par
tes de Pel'llambuco, e Bahia, e outra n'lS do lHo de Ja
neiro, com nOlorio frllcto de toda a sua ehrist<llldade,

f
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pl'opagaçaõ (h Pé aos Gentios, e uugmento da Santa
Igreja.

167. Nem se satisfez só o piedoso zelo, e Catliolico
dezejo, que tinha este 1Ilustre Her6e do bem espiritual
lIos sens povos, com fazer nelles permanentes os Re
ligiosos Menores; tambem á instancia sua passaraõ a
Pernambuco da Babia os Padres Jesuitas, os de nossa
Senhora do Carmo, e os do Patriarcha S. Bento, como
de huma escritura, feita a estes por elle, consta tudo,
e nós transcreveremos em seu lugar. Pelo que, deixando
á parte o que toca a esta, e ás mais Religiosas, e Sa·
gl'adas Pamilias da gl'atificaçaõ, e reconhecimento, que
cada hum deve ao devoto zelo, e grandeza de animo
deste Her6e digno de toda a memoria, em obsequio do
que lhe está obrigada esta nossa, e visto naõ ter eJla
paga justa, e equivalente a tanto beneficio, naõ quel'
faltar com o que póde, que he fazer nesta Chronica
llumu particular, e breve memoria sua, dando-lhe entre
todos os que entraõ nella o primeiro lugar, condigno
ao seu merecimento, e devido á nossa obrigaçaõ.

168. Em a Villu de Olinda, Capital de Pernambuco
da Provincia do Brasil, e nova Lnsitania, nasceo para
credito da Pall'ia, e lustre dos sells naturaes, o llIustre
Heróe Jorge de Albuquerqne Coelho a vinte e tres de
Abril de 1539, filho segundo entre os Varoens de Du·
arte Coelho Pereira, e de Dona B.'ites de Albuquerqne.
Contava os quatorze annos de idade, quando falleceo
llO de 155lJ. a sette de Agosto, seu pay, e primeiro Do
natorio de Pernambuco, achandose a este tempo na
Corte de Lisboa Jorge de Albuquerque com seu Irmaü
Duarte Coelho de Albuquerque, herdeiro, e proprietario
ela Capitania. Desta ficou pOl' Hegente sua Mày, e succe·
deo nella, o que geralmente se experimenton em todaR
as mais, que por oppressoens, e violendas executadas
contra o Gentio, se levantou este, unindo-se os mansos
com os bravos, e pondo em tanta consternaçaã, e aperto
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aos habilauores de fóra~ que destruidas Illllitas das po
voaç.oeus~ Engenhos~ e fazendas, lIté os mesmos Colonios
das ViIJus de Oliuda, e Heciffe, naõ ouzavaõ sllhir della
mlliLas legoas, que naõ fossem salLeados do Tapuya ini
migo.

16U. Cuegcll a noticia desta desordem á Rainha Re
gente Dona Cütharina uo anuo de 1559~ que ainda go
vernava o Heyno pelo Neto Menino, e Rey D. Sebas
tiaõ, e cllidadoza em lhe acudir com o remedia, ordenou
a Duarte Coelho de Albuquerque, herdeiro~ e successor
da Capitania, passasse a cllll. Por rogos seus, e bene
placito da mesma Rainha, conduzia comsigo a seu Irrnaõ
Jorge de Albuquerque, mancebo de esforço, e animo,
e que ja nos primeiros annos havia dado algllns indi
cias de genio para as armas, e eruprezas contra o Gen
tio, corno criado entre ellas. Chegaraõ a Pernambuco
no seguinte anno de 1560, quando contava os vinte de
idade Jorge de Albuqnerque. Por voto de seu ll'lnaõ
Duarte Coelho, acceitou a em preza da Conquista do
Gentio, constituido Capitaõ, e General da guerra, que
no mesmo anno se começou, dando-lhe principio com
o dito seu Irmaõ pelo Rio de S. Francisco, descobriudo
muita parte deIle pelo Certaõ a dentro, de donde reco
lhido Duarte Coelho para Olinda, continuou Jorge de
Albuquerque a Conquista do Gentio até Pernambuco~

com os trabalhos, perigos, e o mais~ que em sua parti
cular Estancia fica referido, gastando quasi cinco annos
nest1'l arriscada eClpreza, e conLinua guerra. NeJla dei
xou destruidas as principaes Aldêas dos Gentios Caetés,
e alguns Putygnarés, que ja a este tempo occupavaõ a
mayor pllrte da Capitania, mortos muitos, affugentados
os mais, e on tros reduzidos á paz, e os moradores pa
cificos~ e socegados.

1.70. Posta nestes termos a Capitania toda~ e que
rendo Jorge de Albuquerque voltar para a CarIe a tOllllll'
descallço dos passados trabalhos, se embarcou no porto
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de Olinda, em a Náo nova, Santo Antonio, e a dezaseis
de Março de 1565 del'aõ á véla com vento favoravel.
Mas tomando-se contrario a panca distancia, e concor
rendo a maré, que começava 3. vazar, levaraõ a Táo de
travez sobre os baixos, que demoraõ ao entrar da barraç

entre a antiga de Olinda, e a do Reciffe ao presente, e
chamaõ os baix.os da Cidade, salva a gente com risco, e
tirada li Náo com trabalho, depois de alliviada da carga,
e carIados os mastros, havendo resistido por forte, e
nova quatro marés continuas, aos golpes do mar, e lo
ques das pedras, li tornaraõ ao porlO para se refazer, e
a 29 de JUllllo do mesmo anno se pós outra vez em via
gem, e nella Jorge de Albuquerque, contra a opiniaõ,
e couselho de muitas pessoas prudentes, e experimen
tadas; que lhe advertiaõ se naõ tomasse a embarcar em
Náo, que, com principias laõ infaustos, eslava pro mel
tendo similhantes fins. Mas vencendo o animo ao dis
curso, no da viagem, experimentou no mar evidencias,
o qne em terra foraõ só vaticiuios ; porque desde 29 de
Junho, que sahiraõ segllnda vez do porto, até quatro
de Outubro, que aportal'uõ em Cascaes, menos os seis
primeiros dias de bonança, toda a mais viagem foy hum
continuado naufragio, sencIo (por lhes naõ faltar con
traste algum, dos que costnillaõ sobrevir aos que se eu
tregaõ á violenta ioconstancia do elemento das agoas,
como aqui) a destroçaria Náo, no meyo da sua derrota,
intel'preza de"cossul'ios Prélllcezes, qne álêm de estar
ella ja taõ ma\traLnda, qne por isso naõ a levnraõ com·
sigo os piratas, a deixaraõ roubada de tudo, sem man
timento algum, e sem agoa; porque hum violento mal'
lhe havia desarcado todas as pipas, sem mastros, sem
vélas, até sem leme, sustentando-se algu \Ias quarenta
pessoas desde 1. 7 de Seltembro até quatro de Outubro,
com as reliquias de tres cocos seccos, que se repartiaõ
cada dia por todos os da Náo, com alguns ja mol'los á
fome, e sede, e os mais qnasi acabando á neces idade,
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lIliserin, e trabalho, com agoa aberta, desde o sexto dia
de viagem até á vista do Cabo da Roca, donde levados
das correntes hiaõ dar á costa, se lhes naõ acudira huma
caravéla Portllgueza, que dando-lhes cabo~ a levou a
encalhar no porto de Cascaes.

'171. Qual fosse o estado, em que a este tempo se
achavaõ ja os misera veis naufragantes, se deixa á con
sidernçaõ do piedoso Leytor~ e se manifesta com evi·
dencia do que aconteceo a Jorge de AlbuCJuerque, quando
ja desembarcado, e indo logo dalli em Romaria a nossa
Senhora da Luz, com ontros passageiros, e topando se
com D. Jeronyrno de Moura, seu primo, que~ noticioso
do como haviaõ chegado~ o vinha buscar, o naõ conhe
eeo, fallando com elle de cara a cara, e havendo bum
çó anno, que se haviaã apartado em Pernambuco, cria
dos ambos~ e muy amigos, e foy nccessario a Jorge de
Albuquerqne pnra o certiócar de todo, que elle era o
mesmo, mostrar-lhe sinaes' mais partieulares~ conclu
indo assim, quando com lagrimas se abraçnraõ: Aqui
podeis ver, ejulgm' o trabalho, quepassey. Aseu tempo
farelllos~ sobre outras circunstnncias mais notaveis deste
naufragio, nlgllm juizo cm credito do nnimo varonil, e
piedade Christaã deste Heróe, sempre digno de mayores
expressoens.

172. 00 Reyno tornou ao Brnsil Jorge de Albuquerque
a govel'l1ar a Capitania por mandado de seu lrmaõ, que
no anno de 1572 havia voltado de Olinda para a Corte~

deixando nella pOl' Procuradora, e Goveruadora a sua
May, em quanto do Reyno maudava a Jorge de Albu
querque. Naã achamos ao certo em que anno fosse, mas
consta por assento, que no de 1576 a ciuco de Março
se embarcou outra vez de Olinda para o Beyno, dei
xando em Pernambuco por seu Lugar.tenente, e Go
vernador a seu Tio Jeronymo de Albuqnerque, Irmaõ
de slIa Mãy.
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i 73. Dons aUIlOS, c alguns mezes hiaõ correndo, que
na Corte gozava Jorge de Albuquerquc~ entre os applau
sos de Heróe, as estimaçoens de Grande, quando se lhe
offereceo acompanhar ao Hey D. ·Sebástiaõ na infausta
jOl'l1ada de Africa~ pai' Enfermeiro MÓI' do seu Exer
ciLo; e na batalha de Alcacer lhe aconteceo, entre os
alfanjes, e lanças dos Mouros, o que a hllma forte, e
levantada torre, quando combalida de abrazüuores rayos,
que como alli achaõ mais re5istencia, nella causaõ maior
estrago; e assim, depois de dai' o cavallo, em que mon
tava, ao seu Uey para nelle segurar a Pessoa, ficou
qnasi mortal, lançado por terra, com muitas, e pene
trantes fcridas, prisiolleiro~ captivo, e resgatado, com
outros feitos mais do seu esforço, e grandeza dc animo,
e dignos de se eternizarem nos p.'egoens da fama, Ou
çamos alguns delles, assim como voaraõ nas pennas dos
Escritores daquelle tempo, c os repetem as de alguns
modernos,

i 7á, Jorge de Albuquerque Coelho, Fidalgo es{01'
çado, e GoVe1'1zad01'~ que {oy de Pernambuco, comprou
na Cidade de Evom /lUm cavallo ruço, e em cousa taõ
boa, que por isso {oy mu'!J gavado a ElRey, o qual o de
ze}ott muilo~ e Jla? a o poder alcançar se fizemõ grandes
diligencias, sem lhe ([m' a enlendm' quem o pe1'tendia,
primeiro por correlores, com O1'dem para que lhe dessem
quanto dinheiro elle pedisse; (lI) que naõ deferindo, se
deo ordem a Fidalgos, que lM dissessem, como ElRey
gavava, e deze}ava o seu cavaLLo, parecendo-lhe, que
isto baslasse para lho of!erecer,. porém naõ bastando
úso~ l/te mandou ELRey 1'ogar pelos meS11lOS~ que lho
vendesse; ao que dando tambem suas escusas, {oy talo
deze}o delRey, crescendo mais ao pa.~so da repulsa, que
de cam a cam lhe disse que lho vendesse; ao que Jorge
de Albuque1'que 1'espondeo: Senhor, naõ qnero vender
a V, Alteza o meu cavallo. V. AlLeza he Rey poderoso,
e póde mandar vil' do cabo do mundo quantos cavallos



:185

quizer, e eu, Senhol', quero este para vos servir com
clle~ e poderá ser que vos tenhais por mais bem ser
vido em ou tra occílsiaõ, do que se agora vo-lo desse,
E dz"zem, que quando o comprára, tivera revelaçaõ em
sonhos: Que com aquelle cavallo havia de acudir a
E1Rey em occasiaõ de muita necessidade, E podia z"sto
ser cerlo; porque este Fz"dalgo foy pessoa muito vz"1'tuosa,
e fui quem lhe dá o tz"tulo de Santo; e quando naõ fosse
assim, o sltccesso seguinte fez parecer a profeda verda
deira.

1. 75, Porque acompanhando Jorge de Albuquerque
a EtRey nesta passagem, em que entendeo se ve1'ijicct1'z"a
o sonho, sfndo ja a batalha desbaratada~ o encontrou
EtRey todo crivado de feriáas, com hum tiro por huma
virilha, e /wma selta pelo peilO~ com quat1'o cutiladas,
e ontras muitas (en'das na cabeça, nos braços, e nas
pe1'nas~ e assún ainda teve alento '/Tara perguntar a El
Rey, que vz"nha só: Ém que eslado se achava? ElRey
lhe 1'espondeo; Eu bom estou, mas este meu cavaHo ja
naõ póde dar passada; p01'que vinha fen'do de morte.
Dz'sse entaõ o Albuque1'que: Senhor, o meu cavallo ainda
está muito bom para Vossa Alteza se servir delle, e se
salvar, Ao que EtRey tomou: Ora dai-IDO Jorge de
Albuquerque, Disse elte: Senhor sim, que para esta
hora eSlimo tê-lo guardado, para que vos salveis neHe.
Salve-se V. AlLeza, pois ja naõ ha remedio~ nem que
fazer. Pois apeai-vos, disse ElRey; e o Albuque1'que
respondeo; Senhor, mandai-me apear por aqueHes Sol
dados; porque eu naõ posso. EtRey ouvindo z'sto, ja
naõ queria o cavalto pelo mz"seravel estado, em que vz"a
() dono; porém z"nstado por eUe, e Ruy Gz'l Mag1'o~ que
entaõ chegou alti~ e lhe dz"sse, quanto maz"s importava a
vida do P1'incipe, que a de hum~ e muitos vassaltos,
conveyo. E foy logo tirado dã selta ao coUo~ e em o lar
gando para ajudar a subir a EtRey, caMo de costas por
se naõ pode1' te1' em pé, e ElRey, que, de hum putto

lAnOAIAAL YOL, II, 2~
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sctUou no cavabto novo, othando para et/e magO'ado de o
vêr estz'mdo em terra, lhe disse: Quanto me peza Jorge
de Albuquerque de vos vêr dessa maneira. E et/e com
animo forle, Ghe respo1'uleo :. Senhor.. salve-se V. Alteza,
que lIe o que mais importa, que eu contente morro aqui
por serviço de Deos, e vósso. E ptn'lindo daUi ElReyo
vio ú- fóta da batalha alá desapparecer da visla.

17 6, E dalli do chaõ aonde ficara Jorge de Alb~lquel'qlll}

de costas, pizado dos que passavaõ, o puze7'aõ os mesmos sol
dados, que o desceraõ do cavallo, em huma carreta. aju.
dandu-os Francisco A17;ares, lrmaõ Cuadjutor da Cumpa
-nlt'ia de Jesus, que acertou de passar entaõ por alli, P07" naõ
acabar a vida pizado dos que (J,l1davaõ discorrendo pelo
cmnpo, e aqui padeceo grandes tormentos com as penws
pendnradas, mas com taõ ,grande vqlor, que nunca largQ'lJ,
á espada da maõ, e passando alguns '1110uros de pé, e cavallo,
lhe aliravaõ muitos tiros de escopetas, e lanças de alTe
'/nesso, que quiz Deos nenhuma lhe ace7·tasse, alé que passou
hum l/elTegado, e o levou, e curou; o qual voltou depois l'es'
gfltaclo a este ReY17o, ainda que sempre aleijado, e com mu
l'elas,

1. 77. Até aqui o que tirado da miscelania de varia
historia de Miguel I..eylaõ de Andrade *, que se achou
.na batalha de Aleacer, escreve o modenJo Cbronista
deIBey D. Sebasliaõ.. ao que aCC1'eSCClllamos o que diz
o AUlhor da Bibliotheca Lusitana, fallando de Jorge de
Albuql1erqtte. Igual, ou mayol' valentia oslentou em
A/rica. á com que tinha admitado a Al'Il,eTica, pois sendo
7lomeaelr; p)'r EIRey D. Seúastiaõ Enfermeiro 11161' do Exer
'Cito, com que passou no afmo de 1578 ao campo de Alcacer,
dêpois ele te?" recebido seUe penetrantes feridas nas parles
mais nobre~ do éorpo, se enéontrOtt com ElRey, a tempo,
que estaca Teduzido á tbltima ruina o nosso Exen:ito, e pe
dindo-lhe este o seu cavallo, pJ'omplamente ~ho deo para netle
salvar a viela de laõ (alaI cabmidade. AtTopetlado o Albtt
querque pela cavallaria, /oy conduzido do campo, quasi

• Bo 'aõ I: õ. c. aa, p. 699.
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agonizante em hum CaJ."O até á Cidade de Féz. onde, pam
8er' cW'ado das (eridas, lhe limrãO vinte ossos, de cuja vio
lenta operaça'õ, que dU1'Ull o lm'go e8paço de sette mezes, to
lerou com heroica paciencia horri'l:eis dores, de que se seguio
andar quatTo mezes sobTe dua~ muletas, e no fim deHes dei
xa1' hurna em 23 de Abril de 1582, pendente do A ltm' de
nossa Senhora da Lu:., pm'a memoTia du beneficio, que da
sua maternal clemencia ,'ecebera. Casuu duas vezes: a pri
meita em 18 de Dezemb1'0 de 1583 com Dona J!aria de
lI/enezes, sua prima, (lUza de D. Pedro da Cunha, e de
Dona Anna de Menezes, do q,uem teve huma unira filha.
Por mode de sua mulher, succedida a 12 de Mavo de 1585,
passou a segundos bodas a 25 de Nuvemb·ro de 1587,. com
Dona Anna de lIfenetes, filha de D. Alva/'o Coutinho, filho
lie D. F,'anâsco Coutinho, Conde de Redondo, e Vice-Bey
da India. e de Dona Brites da Silva, de quem teve a Dona
Bdtes de Albuquf.rque, Duarte de Albuq~tM'que Coelho, Jfll1'·
quez de Basto, he1'deiro de Pernambuco, MIlthias de Albu
qllerque, e Paulo de Albuqllerque Coelho_

178. Atllequi, Oqlile de Escritores· antigos, e mo
d,ernos, .de .que temos nolicia~ pudémos colher da vida 1·

e acçõens deste preclat'.o, e famoso Her@B, suppOSlQ
naõ aehamo,S em algum, .o auuo em que puzesse termo,
.e passasse desta mortal vida, e caduca, para a eterna,
e perduravel. Mas temos certeza~ q-ue no anno de 1596
era viv.o, por bum papel jijdicial~ que começa assim:
» P~d-l'.Q Homem de Castro, Fidalgo da CGsa deIRey
~) /lOSSO Senhol', -Capitaõ, e Governador Leco-tenente
» nesta CapitaniG de Pernambuco da nova Lusitania,
» nesta V,Hla de. Dlil1da, partes do ;BI'asil, pelo muito
~) lUustl'-e ,Senhor J.orge de Albuq.u.er,qlle CoeHlO~ meu.
» Tio" .Capitaõ, e Gov.ernadol' nesta ,dita Ca·pittania por
» EIRey n,osso Senhor, etc. J) Mas ainda, qne d·a sua
;morte lla·Õ tenhamos individual certeza" nos naõ' tira
J~ste aGçidente a hoa confiança~ que $eria .em paz na
pl'Cseuça do Se,nuor, .pois por bonr~ sua, augrnen tQ da
Ig.l:cja, e ~s!ad.o Religioso, propagaçaõ da Fé, e seniço
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00 Rey, trabalhou como Cat!Jolico, e esforçado em toda
a vida, arriscando-a por isso tautas vezes, e fazendo
se por tudo muito aCl'edor da opiniaõ de virtuoso.. e
santo, conforme ao que delle fica escrito por outra penna.
Por o,nde se lhe naõ póde negar ser hqm dos grandes
homens, e snjeito de muita distinçaõ entre os mayores
da natnreza.. e graça, pois aquella o ornou de buma
condiçaõ liberal.. genio piedoso, coraçaõ forte.. varaõ
cónstaute, e sobre tudo nas acçoens magnanimo. A
graça o prevenia tambem com aqueHas tres virtudes..
qne saõ fundamento, e baze do bom Cbl'islão, e vel'da
deiro Catholico, Fé, Esperança, e Charidade; todas se
faráõ evidentes, a quem com maduro juizo reflectir
com adverlencia em as mais notaveis acções da sua
vida.

179. Foy naluralmente benigno, liberal.. piedoso,
e magnanimo; unindo estes dons pessoaes por aquella
parle, que fazem harmonia com a charidade, em quanto
diz ordem aos proximos.. e rnostrando-o em mui las,
e varias acçoens; ja nos cinco annos, que gastou na
Campanha de Pernambuco, e Conqnista dos lndios le
vanlados, sustentando á sna cnsta, álem dos muitos es
cravos, e familiares seus, a todos os' que naquelle Exer
cito o acompanhavaõ ; repartindo igu3lmenle por Imns,
e outros tudo quanto era despojo de guerra.. assim de
Indios caLivos, como de toda a mais preza; que sup
posto naõ fossem cousas de valor, naõ deixavaõ de ser
para a occasiaõ de alguma substancia, sem reservar
nada para si, de interesse, refresco, ou regálo.

180. Melhor o experimentaraõ ainda os que depois
de concluida a guerra do Gentio se embarcarat> com
elle do Brasil para o Reyno, na prolongada.. e lamen
{avel derrota da sua viagem, antepondo em toda ella
'ao bem commum dos necessilaqos companheiros a com
modidade da propria pessoa, repartindo por suas mãos
o pouco, ou quasi nada, que havia de sustento.. e ficava
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sempre menos provido, sendo elle o pl'imeiro, e o que
mais tl'abalhava, o que era para tudo, e cuidava de
todos. Varaõ constante, e de coraçaõ forte.. naõ só no
agigantado do animo, e robustez do corpo, com que
pode sustentar tanta carga de molestias, sem aifroxar,
antes servindo de alento aos ruais, quando ja de todo
desmayados; mas tambem na cOllstancia de Varaõ, com
qne soube resistir aos dezejos de hum Rey, negando
lhe de cara a cara aqnclle cavallo, que elle lhe' pedia
com appetite de moço, e seria para outros gostoza li
zonja o mai~ leve aceno da sua vontade.

1.81.. Da sua grande fé, Daõ deraõ menos testimunhos
as s'uas acçoens. Feita ja preza dos Cassarios Francezes
li destroçada Náo, em que naufragante, ficou tambem
prizioneiro, e o tinhaõ por Doite, e dia sempre com
guardas, o convidava a jantarcornsigo o Capitaõ pirata,
dando-lhe por honra, e obsequio o primeiro lugar. HUlll

día lhe rogou este.. ou fosse lizonja, ou por escarneo,
benzesse a meza ao modo Portuguez; e fazendo sobre
ella o signal da Cruz.. se indi~naraõ grandemente contra
elle alguns dos convidados, e o levaraõ muito a mal .. e
com taes razoens, que entendeo Jorge de Albuquerque
serem Luteranos. Abrazado entaõ em viva Fé, lhes res,..
pondeo, que aqueJIe « Era o signal do verdadeiro Chris
» tão, e filho da Igreja, que por elle se distinguia dos
» que o naõ eraõ, que nelle esperava sahir sempre veD
» cedor de seus inimigos, e que com elle se havia armar
» huma, e muitas vezes: e fazendo segunda vez (l mesmo
signal sobre si, remettel'aõ con tra elle alguns daquelles
Luteranos, e sem duvida correra perigo a sua vida, a
naõ metter-se em meyo o Capitaõ, e dous Francezes
nobres, qne alli vinhaõ.

1.82. Tanto foy sem duvida do agrado do Senhor este
vivo zelo de sua Fé por meyo da Santa Cruz, como si
gnal que he do v~rdadeiro Christaõ, que com a mesma
Cruz, e alguns prodígios obrados com ella, o fez evi-
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dente. No dia 1.2 de Setembro, depois de terem os
Ff\lDCeZeS feito a preza da Não, sobrevindo-lhe a terri
vel tormenta, que os pôs no ultimo desbarato, mandou
Jorge d,e Albuquerque lançai' ao mal', atado a huma
corda, segura pelas duas pontas á popa da Não, hum
Relicario de ouro que trazia comsigo, e nelle hum pe
daço do Lt"gnwn C1'ucis, seguro na mesma corda por
bum cordaõ fone, e de retroz verde, ele que pendia por
lmma argola a Cruz do Relicario. Passada a tormenta,
.ao terceiro dia, mandou Jorge de Albuquerque alar a
corda, e til'ada com dilliculdade, por se haver embara
,çadocom outras~ ao me81TIO tempo, que a lançaraõ em
-cima do convez, cailio o Relicario sobre a tolda envollo
em bum ,pouco de algodaõ, solta a Cruz da argola~ e
esta do ·cordaõ de seda, ficando clle amarrado na mes
.lIIa corda, da sorte que o llU'viaõ posto. O como isto
fosse, diz o Author desta Relaçaü~ nosso Senhor o sabe.
E este foy o prime,iro prodígio. O segundo foy, conti
nua a mesma Relaçaõ: ( Fazentlo os nossos grandes
) extremos de aJegl'~ por tClmauho milagre~ os France
» zes, CIU~ -e·stavaõ em a Náo, se ajuntaraõ muitos a ver
) o{le {J,ue os llúSSOS folgavaõ tant<> ; e beijando t.odos os
.» nossos as Reliquias com muHa devoçaõ ~Uaote dos
.» Francezes, parece qUB permiLtio nosso Senhor que
» naô as 'Vissem elles; porque pOl' sem duvida tenho,
l) que se as vrraõ as t<>mara-ô, por terem Ottro.. de que
» elles saõ cobiçosos. E naõ somente -as uaõ viraõ eo
.» taã, mas nem em outros dias, que Jorge de Albuquer
}) que as trouxe comsig<>; púrqne apalptllldo-o muitas
)l vezes, pOL' ver se trazia ·alg,uma cousa eSCXJod,ida, nun
» ea lhas ac-I:Jaraõ; pelo que se dBvem dar muitos louvo
)l res a nosso Senhor, pOl' este milagre, e pelos mais que
» f;ez ,P'@,l' nésoutros-, que 'Deste naufru·gio nos achamos.
)5 Na@ àeix·ámos de notar, entre os qn:e ,eramos, que por
» velHQfa qu.z nosso Senhor fazel'-nos ,esta mercê pelo
) Lenho da Santa Cruz, e pelo signal deUa, que J<!lrge
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» ue Albuquerque tez na meza dQS Francezes, pelo qual
» signal, que fez, o quizeraõ matar, ou lançar ao mar.
» Parece que permitLio nosso Senhor que esta Cruz com
» o Santo Lenho, e Reliquias, que nella estavuõ, se naõ
» perdessem, e tornassem á mão do dito Jorge de Albll-
» querque, visto offerecer-se á morte por amo.r.deste
» santo sigl1al da Cruz, de que sempre em toda a via
» gem se mostrou muito devoto, e nos dizia a\gmnas ve
» zes, que desde menino o fora sempre f.l1uito, e que lhe
» vinha esta devoçaõ por herança; porque em todos os
» quatro Escudos dp, armas, que lhe perteuciaõ p.or
» parte de dous Avós, donde descende, todos til1haõ.
» Cruz, como saõ as Armas dos Albuquel'qnes, Coelhos,
» de que elle descende, Pereiras, e Bulhoens.

183. (om estes indicias certos da sua muita fé, ajun
tava outros de grande confiança em Deos, e com que
atado ao mesmo Senha)'; quanto eraõ mayores os traba
lhos, em que se viu, entaõ SB achava mais seguro para
escapar delles em virtude da bondade, e poder Divino,
cerLo de que os que nelle coiltia.õ com aquella esperan
ça verdadeira, que he virtude, naõ se confundem nos
mayores perigos. Nos grandes, em que em sua vida se
achou, como foraõ os da fatal batalha de Aleacer em A
frica, e os do lamentavel naufragio nos mares do Brasil,
nnnca lhe faltou esta vil'tu(1e, e por ella, ou com ella se
livrou de todos. Sobre as tragadoras ondas foy só a es
perança em Deos a al1chora firme, que lhe ficou para se ..
gurar o porto que dezejava. Entre as lanças, e alfallges
dos Mouros, foy a confiança no Senhor, se naõ escudo
impenetravel pará lhe desviar os golpes, mezinha effi
caz, que lhe curou as feridas, e deo saude. E em quem
era taõ firme a esperança, e taõ viva a fé, naõ podia dei
xar de sei' muito gl'ande a charidade em quanto be amai'
de Deos, que pelo que diz respeito aos proximos.. ja fica
visto aonde chegou. Do que lhe aconteceo assim nas ba
talhas da lerra, como naa tormentas do mar, bastaute-
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Jhente mostrou 'O Ceo nelle o excellenle destas virtudes,
e com 'O que nestas occasiones obrava, e dizia Jorge de
Albuquerque, o dava elle muito bem a conhecer. Ouça
mos primeiro o que sobre isto diz o Relator do seu nau
fragio *; porque nas agoas deste.. ainda quando mais tur·
vadas, temos lium claro espelho, em que tudo isto se vio
a melhor luz: o temor de D-eos, que se funda no seu
amor; porque he certo, que quem mais ° ama, mais o
teme, a sua esperança firme, e a viva fé. Diz assim o
Author: «Jorge de Albuquerqne sobre lodos esles tra
» balhos, a que ajudava irmaãmenle.. linha mais o con·
» solar.. e animar a seus companheiros, que taõ que
) brantados andavaõ das forças corporaes, e do espi
» rito, e ja naõ linha com que os consolar, senaõ com
» lhes t1'azer á memoria a Sagrada Morte, e Payxaõ de
» nosso Senhor Jesu Clll'isto, e °muito que por nós
» padeceo.. para que com esta lembrança se lhes fizes
» sem mais leves os trabalhos em que eslavaõ, e lhes
» persuadia" que pois estavaij esperando pela derradei
» 1'a hora, sem poder ser ;ajudados de remedio algum
» humano, senaõ o da misericordia de nosso Senhor,
» que se encommendassem a elle, para que por sua pie
» dade dispuzesse delles aquillo, que mais cumpria ao
» seu serviço, e salvaçaõ de suas almas. A'Jém de to
» das estas cous-as, que atraz digo, dizia, que tinha tan
» ta confiança, e fé na Misericordia de nosso Senhor,
» que nos aml'mava, corno se o tivel'a por cerlo, que
» nos havia nosso Senhor de livrar daquelle perigo, e
» haviamos de ver a terra, como se a viramos, ou tive
» ramos Náo, que nos pudesse trazer a ella. E contí
nua assim mais adiante: «Mas, se vos lembrardes do
» que tendes nesta viagem passado.. e naõ vos esque
» cerdes daquelle terrivel voJcaõ" que nos deo, e dos
» mares, que nos cobriraõ.. e de quantas vezes esta Não

~ Hislor. Tragic. ]llnrH. t. p. 40, etc.
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» ficou amadol'llada, e morta debaixo da agoa, e que to·
I) dos vos destes por mortos, vendo tudo~ que parecia
I) ser conjurado contra vossas vidas, a agoa, ventos,
» relampagos, até o nosso mastro, que nos queria ala
» gar: se nada disto vos esquece, vereis claro, quanta
») razaõ tendes para confiar na grandeza da misericor
» dia de nosso Senhor, e terdes fé firme nelle, que vos
» ba de salvar; porque, quem de tantos trabalhos nos
I) livrou até agora, muito certo deveis de tel'~ que vos
I) ha de livrar dos que vos sobrevierem: e que sabeis
» se saõ estes trabalbos, com qne quer provaI' vossa fé,
» mimos de nosso Senhor? Eu certo, como se o visse,
» espero que elle nos ha de levar a terra para que a
I) gente saiba este milagre, que comnosco uza; porque
» naõ fique isto sem ser sabido, e a gente, a cuja noti
I) cia vier este nosso nau[ragio, dê sempre louvores a
I) nosso Senhor, e glorifique, e exal te com graças seu
II santo nome; e mais, que vos naõ ba de levar a qual
» quer terra, senaõ á Cidade de Lisboa, aonde possamos
Il contar cousas taõ novas, corno estas; e naõ he ne
I) cessario, para irmos seguros, e confiados de isto ser
» assim, mais~ que fé em nosso Senhor; pois elle diz
» em hum dos Evangelhos, que quem tiver fé fundada
» em pureza de coraçaõ, tnmanba, como hum graõ de
I) mostnrda, fará mudar~ e traspassar hum monte de
» lluma parte para outra: por tanto, Irmãos meus, pos
I) tos neste estado de fé, e confiança neste Senhor, es
» pel'emos que neste pedaço de páo nos livrará do pro
» funuo abysmo do mal'.») Estas cousas, continua mais
adiante o Aut/wr, e outras como estas, que «elle (Jorge
» de Albuquerque) dizia melhor do que eu o sey relatar
» vinha dizendo á sua piedosa c.ompanhia, com que to
» dos nós muito nos cOllsolavamos, e muito mais com o
» vel' a elle andaI' taõ lédo, e com rosto taõ prazentei
» 1'0, que parecia naõ ser elle aql1elle que padecia os
» trabalhos, e fomes, que perseguiaõ ti todos, e sempre

.rABOA"fJI~I. YOL. 1(, 2/i
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» alH.lava consolando a quem lhe parecia que mais fraco
») eslava.. sem dar a enlender qne senlia o perigo, em
») que vinhamos; mas niuguem o entendia melhor do que
» elle, porque algumas vezes de noile o achámos cm lu
» gar apartado, com muilas lagt'imas.. e exclamaçoens a
J) nosso Senhor, pedindo-lhe tivesse por bem de nos sal
\) vaI'.. e de dia a todos animava, e consolava etc.» E
mais adiante diz «Vendo Jorge de Albuquerque tama
". Ilho espanto na gente, (foy isto na occasiaõ em que de
todo ficou a destroçada Ndo lambem sem teme pa1'ct o go
vemo) foy cercado de grandissima trisleza, e dor; pôs
) se assim muito lriste a cuidar que meyo teria para
l) consolar seus companheiros, e subitamente se levan
» ton taõ rijo.. e lédo.. como se snhira de alguma festa, e
) começou ,\ chamar a todos, cada bum por seu nome,
" c lirando de hum livro de rezar seu, que escondera dos
\) Francezes, duas folhas, em huma dellas eslava nosso
» Senhor Jesus crucificado, e em outra a Imagem de
» nossa Senhora, as quaes pôs pregadas ao pé do mas
» tro, que lodos vissem, e chamando-os a todos lhes dis
» se em alta voz: Ora pois, companheiros, naõ haja quem
» enfraqueçn, nem desmaye, ponhamos os olhos naquel
» las Imagens, com cuja vista lias .podemos alegrar, e
» consolar.. conhecendo, que quem tanto patleceo pOl'

» nós, pois he todo misel'icordioso t e piedosissimo, nos
» salvará desle temeroso perigo, e nos levará a salva
») mento; e mais tendo nós por advogada, e inlercesso
" r~ a Sacratissima Virgem Maria nossa Senhora, Rai
" nha dos Anjos, por cuja inlercessaõ, rogos, e mereci
» mentos.. eu espero, e confio, qne nos havemos de ver
») fór:! de tamanho perigo; e torno-vos a dizer que naõ
» havemos de ir a qnalquer terra .. senaõ, que pela ill
» tercessaõ da Virgem nossa Senhora havemos de ir ter
» a I.isboa, para que nossa chegada em salvo faça nolo
» rios os milagres t que por nós obrou.
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18!1. E he scm duvida, que foeaõ muitos e notaveis,
011 hum continuado mi!ngre, o que com estes naufra
gantes em toda a sua derrota obrou a incxcrlltave] Pro
videncia do Senhor, como consta do que se contêm na
Re]açaô, e aqui fica apontado, e o confirma °ultimo.,
com °qual tambem leve fim o lastimoso' deste espec
laculo, que foy de dous até quntro de Outubro, achan
do-se a destroncada Náo entre as Beelengns, e Roca
de Cinlea á visla da Casa da Senhora da Pena, como
annllllcio dc que o verem-se livres dás grandes, e in
consolaveis, que !laviaõ alé ulli padecido, tudo se devia
á piedade da Senhora, que para os navegantes foy sem
pre Estrella propicia, c que para logro desla felicidade
conCOJTeo muito a grande Fé, Esperança, Cllaridade,
ou temor, e amor de Deos do IIlustre Heróe Jorge de
Albuquel'quc, que nu mayor desconfiança do livramento,
elltaô lhes segurava:mais a dezejada lerra, e parlo certo
da salvaçaõ.

185. E se eslas vietudes no homem Chrislâo saõ todo
o fuudamen lo com que da pratica deHas dá a conheceI'
o que tem de perfeito, e saulo: com razaõ os que es
creveraõ desle Heróe o chegaraõ a collocar alguns na
Classe dos Varoens jus los, e Servos de Deos, ou Santos,
conforme o avalia hUIll destes, E isto he o que deHe
achamos escrito com penna alheya. Mas porque á nossa
mão veyo tce huma cscritura, ou assento de douçaõ,
feita por sua propria letm, e sigo uI aos Religiosos do
Patl'iarcha S. Bento, quando á illstaucia SLla passaraõ a
Pel'llambuco, Capitania do seu domínio, a fundar Mos
teiros, trasladamos aqui os exordios desta, porque delles
constará melllol' em resuUlO, tudo o que por extenso
fica dito, como por testimunho pl'oprio, e de sujeito,
que naõ admilte suspeita cm pontos de verdade, ainda
que srjaõ em abono seu. Diz assim.
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JESUS MARtA.

i86. « Em louvor da Santissima Trindade, Deos Pu··
» dre, Deos Filho.. Deos Espirita Santo, tres Pessoas,
» hum só Deos, e da Gloriosa, Sagrada, e escolhida
» Virgem Maria nossa Senhora, e do bemaveulul'ado S.
» Bento.. e dos mais Anjos, e Santos, e Santas da gloria
J). do Paraizo ; e para mais accrescentamenlo do Estado
» da Santa Igreja Catholica, e do Culto Divino, e bem
» da salvaçaõ das' almas dos proximos; e por dezejar
» de fazer a Deos nosso Senhor os mais serviços que
» puder, tratey com o M. R. P. FI'. Francisco Gonzaga,
» Geral de toda a Ordem de S. Francisco, que pois eu
» ora taõ devoto do bemaventurado Santo, me fizesse
» mercê dos Frades da dita Ordem para irem á minha
» Capitania fazer Mosteiros, em que de continuo se ser
» visse.. e louvasse a Deos assim como se fazia neste
» Reyno de Portugal, e que eu os favoreceria, e ajudaria
» em tudo o que pndesse, como até agora teuho feito;
» o que me concedeo com mandar Frades Capuchos da
» Provincia de Santo Antonio deste Reyno de Portugal;
» e pela devoçaõ, que tambem tenho ao bemaventmado
» S. Bento, tratey deste mesmo negocio com o M. R. P.
» FI'. Gonçalo de Moraes, Geral da Ordem de S. Bento
J) destes Reynos de Portugal, quizesse mandar Frades
» da dila Ordem á minha Capitania de Pernambuco,
» para neBa fazerem os mais Mosteiros, que puderem,
» lJorque os favoreceria, e ajudaria em tudo o que pu
» desse.. da maneira, que ao diante irá declarado. E
» por a dila Capitania nos ter custado tanto a meu Pay,
J) e a meu Irmaõ, que Deos tem, e amim em a ajudar a
» ganhar, e a conquistar, pertendo, e dezejo muito, que
)) em cousas que taõ caro nos tem custado, se ench3,
» e povôe de Mosteiros de Religiosos.. e Religiosas, para
») que de continuo sirvaô, e louvem a Deos: e para que
» estes meus dezejos hajaõ o effeito, qne pertencia, tenho
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» feilo aos dilos.l~rades de S. Bento as promessas, que
» nesta doaçaõ se veraõ: Considerando en Jorge de
» Albuquerque Coelho, terceiro Capitaõ, e Governador
» da Capitania de Pernambuco da noY:\ Lusilania llas
» parles do Brasil por EIRey nosso Senhor nas muitas,
» e muy grandes mercês, que me Deos tem feilo, assim
» em me livrar de muitos, e rnny grandes naufragios,
» que passey no mar~ como das guerras, e trabalhos,
» que passey na Conquista da dita minha Capitania de
» Pernalllbuco~ e em outras partes: E assim ém me li-
» nal' da batalha, que E1Rey D. Sebastiaõ deo em Africa
» aos Mouros inimigos da Fé, ficando estirado no campo,
» em que se deo a batalha, onde escapey milagrosa
» menle, com ficar taã destrancado de muilas~ e 0101'

» taes feridas~ que na dita batallla me der"õ, que foraõ
» causa de andaL' peno de qU:.ltorze annos sobre duas
» maletas, ou encostado em dous criados: e por en
» tender as muitas, e muy grandes mercês que me nosso
» Senhor tem feito em me livrar de tantos perigos, e
) trabalhos, me pareceo razaõ, que em louvor de tantas
» mercês, quantas me nosso Senhor tem feito, tenho
» obrigaçaõ para fazer a Deos os mais serviços, que
» puder com favorecer, e ajudar aos Religiosos~ e Re
l) ligiosas para que vaõ fazer muitos Mosteiros á dita

'l) minha Capitania de Pernambuco, como ja com ajuda
» de nosso Senhor eslaõ feitos alguns IMosteil'os, assim
» de Frades de S. Francisco Capuchos da Provincia de
» Santo Antonio deste Reyno de Portugal, e hum Col
» legio dos Padres da Companhia de Jesus, e Frades
» da Ordem de nossa Senhora do Monte do Carmo; e
» agora pela devoçaõ que tenho ao bemavenlurado S.
» Bento, faço o que posso, p1ra que os Frades da sua
» Ordem vaõ fazer muitos Mosteiros á dita minha Capi
I) tania; e para que melhor o possaõ fazer~ tenho dito
» ao Padre Geral da Ordem &c. » O mais.. que contem
esta Escritura, saõ os concertos, pactos, e pensões..
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com qne lhes doava as terras aonde os ditos Religicsos
quizessem fundar os seus Mosteiros, e tudo conclnia as
sim: cc E para que os moradores, e povoadores da minha
» Capitania de Pernamb!lco tellhuõ entendido com qnanto
» gosto folgo de fa vorecer aos Religiosos: e para com
» esta lazer lemhrança ao herdeiro, e snccessol' da minha
» Capitania, a ruzaõ, e obrigaçaõ, que tem para ajudar
» a levar adiante estes bons dezejos~ acompanhados das
»obJ'as, que por esta doaçaõ se verá. E desta doaçaõ
II lhe mandey passar tres para irem por vias. Cumprin
» do-se huma, as outras naõ valcraõ nada. Luiz Mar
» reiros men Escrivaõ a fez por Illeu mandado em Lis..
» boa a seis de Abril de mil quinhentos noventa e dons
I) annos, no dia em que se faz a festa de nossa Senhora
» da Espe;'ança, e dos Prazerls, e da Incarnaçaõ, a
» qual assigney, e mandey sellar com o sello de minhas
» Armas. Fica registada no meu livro de lembrança a
» foI. 204.

Jorge de Albuquerque Coelho.

187. Quem com maduro, e discreto juizo fizer a de
vida reflexaõ nos termos expressivos desta Escritura,
deBes conhecerá com evidencia o calholico, piedoso, e
santo zelo para as cousas de Deos, allgmento da Fé,
e estado Religioso deste Grande, e III11stre Heróe, a
quem, pelo que nesta parte lhe he devedora esta Provin
cia de Santo Antonio do Brasil, lhe llaõ ql1iz faltar nesta
sua Chronica com este devido obsequio, e grata remu
neraçaõ.



LIVRO II.
Dc illgumas cxccllcl1cias da Casa de N. Senhora das Neves da Villa de lUa~

rim. e Cidade de Olinda, como L~mbcm as desLa Provincia, de que foy Ca
pilai, e dos neligiosos, que com vida exemplar, virLudes ChrisLaiis, e
sanLo fim illuslraraõ esla Casa, c de ouLros aconlecimenlos dignos de
memoria.

Excelleneias da Casa de Olinda, e tambem as desta Provincia.

183. Para fortaleza, c formosura da sua nova, e esti
mada Cidade de Sioo, figura da Superior, e celestial do
Empyreo, edificou o valentc3 e esforçado David aquella
1aõ rone, como bem lavrada Torre*, da qual disse o
Sabia, na sua descrípçaõ, pendiaõ mil escudos j com que
sc ornavão animas varoniz, e a defendiaõ espíritos vi
gorosos. Torre, espiritual de David, porque Casa dedi
cada a Maria.. mystica Torre, foy com muita propriedade
esta de Olinda da Senhora das Neves.. da qual, como
Escudos pendentes, que a qualquer aceno de suave vi..
raçaõ se move 11l, foraõ os ncligiosos Pu ndadores desta
Casa, e aind:! os que pelo tempo se lhes foraõ seguindo;
pois como pendentes Escudos, e movidos a impulsos Su
periores, e que ella hia largando a todas as partes
destas dilatadas Conquistas do Brasil, assim como 01'

uavaõ com as suas virtuosas, e exemplares acçoensi
Religiaõ Serafica, assim defendiaõ com as armas espi
rituaes 'da sua sciencia, e doutrina aos seus povos, e ha~

bitadores, e especialmente aos que mais necessitavaõ
de SOCCO\TO, como era o sen Gentio. Aestes defenderaõ,
como fortes Escudos das garras do inimigo commum,
trazendo a milhares delles dos seus bm'baros erros para
o conbecimento da verdade, e grernio da Igreja. A' Re
ligiaõ Serafica, graciosamente ornaraõ, compondo-a,
augmentando-a, e dilatando-a com o espirito da sua
fortaleza, e zelo, até lue formarem hum perfeito corpo
de Pl'ovillcin .

• Cantic. ~, v. 4.
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189. Para a boa cOlllpoziçaõ, e gnarda mais seguru
deste COJ'po., Oll mais propriamente Fortaleza da Sera
fica Sion, levanLaraõ os seus Operarios desde a Cidade
da Paraíba ao Norte, até á Villa da Conceiçaô de lta
nhanhem ao Sul do Hio de Janeiro., vinte duas Torres
mais, em outros tantos Conventos, álem de outras muitas
Atalayas, em varias doutl'inas do Gentio., a que chamaõ
Aldêas, ou Missoells., de que nos naõ deixül'aõ'Ü numero
certo os daquelles tempos, e só para encarecimento de
que foraõ mui Las, nos dizem que em os nove annos do
primeiro Custodio FI'. Melchior se erigiraõ; e conver
teraõ pelos Religiosos Menores dezoito destas por aquelles
disLrictos; e Serloens circlllllvizinhos, aonde ja havia
Conventos. De todos os desta Provincia assentamos
aqui a sua lista pela ordem dos tempos; com que se
foraõ seguindo huns aos outros; e das Missoens.

Num. Tüulos. Terras. Annos.
1. N. Senhora das Neves da Cidade de Olinda. 1.585
2. S. Francisco da Cidade da Ballia • • • 1587
3. Snnlo Antonio da Villa de Iguuaçfi. • 1.588
4. Santo Antonio da Cidade da Paróliba • • •• 1.590
5. S. Francisco da Villa <la Victoria . . •• 1591
6. Santo Antonio da Cidade do llio de Janeiro. 1.606
7. Santo Antonio da Villa do ReciJIe . : •• 1. 606
8. Santo Antonio do Lugar de Pojuca. • •• 1.606
9. S. Francisco da Villa de Seregipe do Conde.. 1.629
1. O. S. Francisco da Villa Formosa de Serenhanhen. • 1. 630
11. Santo Antonio da Villa de Santos . . . . • • 1.639
12. S. Francisco, e S. Domingos da Cidade de S. Paulo. 1.639
1.3. S. Boaventura de Casserebú. 16li9
1.4. Santo Antonio do Lugar de Parólguaçú. • 1.649
1.5. Santo Antonio da Villa do Cayru . . • • • . 1650
1.6. S. Bernardino da Ilha Grande . • . • .. 1650
17. N. Senhora da Penha no Espirito Santo.. 1650
1.8. N. Senhora da Conceiçaõ da Villa de Hanhanhem. 1.655
1. 9. Bom JESUS da Cidade de Seregipe delRey . . • 1658
20. N. Senhora do Amparo da Villa de S. Sebasliaõ. • 1.659
21. N. Senhora dos Anjos da Villa do Penedo. .• 1660
22. Santa Maria l\1agdalena da ViUa da t\lagoa ." 1. 660
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MISSOENS.

Nztm. Titulos. Terras. ;V. Titulos. Terras-,

1. Almága ParallJa. 8. Assumpçaõ Paraíba.
2. Praya ibi. 9. Jacóca ibi·.
3. Assenl-o do Passara ilJi. 10. S. Miguel Goayana.
4. Joanne ilJi. 11. Ponla das Pedras ibi.
5. Mangue lbi. 12. Itapessima . Iguaraçú.
6. Braço do Peixe ihi. 1-3. Una Pernambuco.
7. Santo AgosLinho ibi. 14. ibi.

190. Com todos estes Convento-s se compôs, e forma·
Jizóu li Provincia de Santo Antonio do Brasil desde osell
principio de Custodia, indo-se seguindo huns aos ou
tros, conforme a ordem, e carreira dos tempos; estas
foraõ as partes.. que formaraõ o seu corpo, ficando-lhe
cóllo, e cabeça a Casa de Olinda, e todos juntos huma
formosa, e levantada lorre, com tantos Escudos de fo-r
taleza, e l.Jonra, quantos Filhos de espirita, de vit·tude,
esantidade, de sciencia .. e letras, de ca'rgos e dignidatlcs
tem gerado, e produzido de si.

1.91. Com estes Filhos de sabedoria, e letras, para
credito seu, e da sua sciencia, se tem armado quarenta
Estudos inteiros de Filosophia, e Theologia, dos quaes
for:lõ Mestres, e Lentes Filhos, e aJumnos seus, menos
o do pt'irneiro Curso, qu'e foy da Provincia de Santo Au
tania de Portugal.. e o do segundo, que começando com
Mestre.. Filho ja da Custodia, foy continuando por outl'O
da Provincia. E se ajuntarmos a estes os Leitores de
Tlleologia, que, fóra o de Prima, saõ commumente dous,
ainda crescerá muito mais o numel'o. A estes pode
mós ajuntar Prégadores famosos, e outros muitos Letra
dos, e doutos, &ujeitos versados em varias materias, e
faculdades, expozilivas.. moraes.. mysticas, hi'stóricas, e
poeticas.

192. Com os ele authoridade, se naõ honra menos esta
Provincia; pois tem havido nella Prelados, assim Iocaes.,
como mayores, de muita virtude, capacidade.. e prlldcll'-

IABOATAIll. VOL. II. :!6
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cia, unidas estas em alguns, com as boas lelras, pren·
das merecedoras do seu emprego. Com os de virtude, e
santidade, ainda se acha elta muito mais gloriosa, e
tan t-o , quanto póde ·exceder a santidade, e virtude~ ás
letras~ e prelaturas. De tudo se tem mostrado muy
abundante, e fcrtil 'esta Provincia, com tantos Filhos saIo
bios, virtuosos, e ~uthorizados, com tantos Escudos des·
tes pendentes do seu cóllo, que ja foy precilo deixar ca

.hh' alguns fóra de si, que, depo'is de lhe compôr o pro-
prio corpo, foraõ adornar lambem outros estranhos.

1.93. Desta sahil'aõ Escudos de aulhoridade~ Prela
dos, e Superiores para outras Provincias. Para a de
Santo Antonio de Portugal, 'SU\l Mây~ deo muito ainda
nos seus principios, pois apenas contava pouco mais de
trinta annos de 'Creaçaõ, hum Filho seu para Prelado de
dons Conv'entos, no P. FI'. Paulo de Santa Catharina,
que depois veyo aqui por seu Custodio. Para a mesma
Provincia de Portugal, deo mais adiante para Vizitadot'
e Presidente de hum Capitulo ao Padt'e Custodio FI'. Se·
bastiaõ do Espirita Santo, qne retirado desta Custodia,
ande fora seu Prelado mayor, e CODlmissario Geral, se
achava naquella Provincia. Na mesma, por faHecimen
to ,do seu Vizitad(H' Geral~ ecommissaõ do Senhor
Nuncio de Portugal, Miguel Angelo~ Cardeal Conti, foy
nomeado em seu lugar para concluir a Vizita de dous
Conventos, que faltavaõ, e presidir no Capitulo de 1. 709
o P. M. FI'. Gonçalode Santa Izabel, Ex-Leitor de Tbeo
logia, e Custodio actual desta Provincia, que a nego
gocios della se achava na Corte nesta occasiaõ.

19lJ.. Na dos Algarves de Religiosos Observantes, foy
seu Vizitador, e Prc'sidente do Capitulo de 19 de Agosto
de f7lJ.7, o M. R. P. Prégador FI'. Ignacio das Neves,
Procurador desta do Brasil nu Corte de Lisboa~ adonde
0CCUPOU este lugar por dezuseLte annas continuados,
com zelo, credito, e satisfaçaõ da Provincia, e suas de
pend.encias., o qual, como seu Custodio actual, indo vo-
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!al' no Caphulo Geral, celebrado em l1oma., na anuo de
1750, sahio uoHe por DimilidoL' Geral, sendo- o primeiro
Religioso Filho desta Provincia, a quem se deo esta
bonra. Corno se lhe offereceo esta occasiaõ, cuJdou com
paL'Licular agencia, em que se adi:lIltassem as peneu.
ções, e requerimelltos, com que as Pro.villcias Descalças
ue Espanha, de outros Ca.pitulos Geraes, passados, per
tcndiaõ seL' admilliclas em fripartila na Procuradoria
Gera.l dos Descalços. em Roma, com os Descalços de Es·
panha, e Reformados de França, as quaes duas Nações
haviaõ avocado a si alternativamente este lugar, e com
ell'eiLo tendo a seu favor este Padre o M. R. P, M, Anto
nio Cabral da Companhia, que nesta cODjllnçaõ exercia
os poderes de Millistro do Reyno de Portugal na Curia.
se conseguio d"O Capitu,lo Geral o despacho outras ve
zes peL'~endid('), e foy logo confirmado por Breve do Se
nhor Pa.[}a Benedicto XIV, d'e 30 de Junho do dito anno
de 1750, em observancia do qual foy eleito em Agente
para a Curia o P, M. FI', Frandsco de Azurara, Filho da
santa Provincia da Soledade, POL' Patente do Reveren
dissimo P. Geral FI'. Pedro Joaõ de Molina, expedida a
seis de Março de 1751. Tambem concorrco muito com
a sua iustancia, e diligencia, pura que sua Revereudissi
ma fosse servido crear de novo hum Commissario de
Corte em Lisboa para as Provincias descalças de Por
tugal', e snas Conquistas, com voz activa.. e passiva nos
Capitulos Provinciaes da sua, e mais regalias, na mes
ma fórma, que as lograõ os Commissarios da Corte Ob
servantes, e este lugar foy dado ao Padre Provincial de
Santo Antonio de Portugal, que acabava, do qual tomou
posse, e exerceo o P. FI'. Luiz de Jesus. Ja desde 15 de
Outu'bl'O, era o P. FI'. Ignucio eleito Commissario do
Santo Omeio ern1739, sentlo tambem o primeiro Reli
gioso desta Provincia.. de quem temos noticia alcanças
se esta graça daquelle Santo Tribunal.
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195. 1 a mcsma Provincia dos Algarves foy tambcm
seu Vizitador, e Presidente do Capitulo de i753~ o R.
I). FI". Bonifacio de Santo Antonio, Commissario do
Santo Omeio, Pro-Ministro em o Capilulo Geral de Ro
Rla do anno de 1.750, e Procurador desta nossa Provin
cia do Brasil na Corte de Lisboa, e ahi mesmo nomeado
tambem para vizitar, e presidir, ('omo o fez, em o Capi.
tulo da santa Provincia da Soledade do anilo de 1.755.

t 96. Oesta do Brasil sabiraõ tambem E.scuuos de le
tras para fóra della. Para a da Observallcia de Portugal
passou, sendo ainda Chorista, o Il'maõ Pr. 19nucio da
Graça, e continuando lá os EstuJos, foy Leitor de Theo
logia. Para a mesma dos RR. PP. Observanles passou
tambem o lrmaõ Chorista FI'. Francisco Xavier de Santa
Tercsa, tendo concluido o Curso de Artes no Convento
da Cidade de Olinda, e ao tempo que se llavia continuar
a Theologia~ deixou este, e foy tcr á Ilha da Madeira,
da Custodia Observante de PortugaJ~ onde indo-se 01'·
denar de Sacerdote, o mandaraõ oulra vez para o seu
Convento daquella Ilha, para ler l1elle a Tlleolügia, sem
ler apostilado esta faculdade. Para a da India dos mes
mos Padres Observantes passou lambem desta do Bra
sil o Irmaõ Sacerdole FI'. Jozé do Nascimento Honorato~

tendo concluido bum Curso inteiro no Convento do Re
ciffe, e foy Leitor de ontro no ColJegio de S. Boavenlura
ao pé de Goa. Para a da Conceiçaõ do Rio de Janeiro
foy 'mandado, porque pedido por clla.. depois de ter
concluido na Babia seis nnnos de Leitura, o P. M. FI'.
FranCisco das ·Chagas.. e lá foy Leitor oulros seis an110S.
Da mesma foy pedido depois out('O Lente, e lhe foy mano
dado o P. M. Fi'. Antonio do .Espirito Santo, e pedindo
mais outro, lhe mandal'áõ desta o P. M. Fr. Jozé da
Vi.ctoria, o Lamego.

1.,97. Tambem para fóra de si, e para varias partes
do Reyno, e outras mais remotas aind~ .. deI) esta Pro
vincia, desde o principio de Custodia, alguns Escudos
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lIe santillade, e virtulle, vivendo, c achando a nl!)rte a
muitos de seus Filhos em varios Jugares, e Conventos
de fóra, naõ porque houvesse lá necessidade do soccor
1'0 do seu bom e'\cmplo, mas porque, com o que Já pra
licllvaõ, acreditassem a esla sua Mày, fortalecessem a
sua opiniaõ, e augmentassem a sua gloria, Em SHnto An
tonio da CastanLJeira <1a Provincia de PorLltgllL.. , sendo
alli Guardiaõ depois <1e Custodio do Brasil, f~lIeceo o
P. FI', PauJo de SanLa Catharina peJos annos de 1620..
Religioso, Lanto em subdiLO.. como em Prelado, de co
nhecida virtude.. e vida exemplar. Com o mesmo exem
plo, como seu Il'maõ em cnrne, e espirito.. viveo alguns
annos, e jaz sepultado na Casa de N, Senhora do Am
paro de Via-Longa FI'. Manoel· da Conceiçaõ. Da mes
ma sorte viveo alguns ánnos depois de Custodio do BraJ

sil, e falleceo em Santo AnLonio de Lisboa o P. FI'. An
tonio <1os Anjos, No mesmo Convento de Santo Antonio
ue Lisboa está sepulLi.ldo o r. FI'. Simaõ de Santo Anta·
nio, lambem Cllstodio do Brasil, de donde reLira<1o para
a Provincia, ja cego, alli viveo pouco tempo; mas sem
pre Religioso, de bom exemplo, vida ajustada, e santos
cosLumes. No Convento de S. Francisco de Moncôrvo,
viveo tambem, e moneo com boa fama o P. Prégador
FI', Boaventura de Sanlo Thomaz. FI'. André Barba
lho, Prégador, e Dillillido,r desta Custodia, está sepul
tado em S. Francisco de Madrid, onde viveo algum tem·
po com opiníaõ de bom Religioso. No Convento de Me.
nores da Ilha de Santa lVIarLha das Indias Occidenlaes,
viveo alguns annos, e falleceo nelle Religioso, e peni
tente o P, FI'. Aleixo da Madre de Deos, segundo'Mi
nistro Provincial desta do Brasil. Na Barlm'ia, sem nos
tlherem o lugar, falJeceo captivo o Irmaõ FI'. Simaõ,
Frade J..Ieigo. FaJleceo em Argel o II'. Chorisla FI'. An
tonio dos Marlyres, que se nuõ foy hum delles na exe
cuçaõ, naõ lhe faltariaõ, como piamente podemos crer..
occasioens de o merecer no affeclo.
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e Provincia salriraõ para fóra della por val'ios acasos,.
especialmente no tempo. das guerras de Pel'1lambuco,
com Olal1dezes, pelos quaes foraõ prezas, e desterrados
muitos, como jJ se disse, e UJ·andados lançar por varias
Ilhas, e portos das lndias de Castella, dos quaes muy.
poucos tornaraõ á Custodia, e os mais falleceraõ fóra
della por Provincias, e Reynos estranhos, mas sem du
vida exemplares, e Religios03, como aquelles, que ha
viaõ experimentado, e soffrido injurias, affrontas, fomes)
sedes, nndês, pancadas, golpes, e outros generos de
atropellaçoens-, e despreZús, que esta gente cega costu
ma fazer em od'io da Santa Fé Catholica, e Igreja Ho
mana, e particularmente aos seus M.iuistros, que como
a taes a muitos destes Religiosos, depois de todos aquel
les geueros de martyl'ios, que lhes naõ devemos negar
este merecimento, lançaraõ ao mar com pedras atadas
aos pés,. e peseoç@, que sencLo mortos, e maltratadosem
adio da M.ilitante IgreJa, nnõ deixaria de os receber co
mo a Filhos, e Operarios seus, e dar-lhes a Triunfante
50 Ceo aquelle pl'emio-, e coroa, que pQderiaõ mel'ecer.
Doze, dos que entraraõ nesta sorte, el'aõ habitadores do
Convento de Olinda, de que himos Callan lo, que corno·
Esposa primogenita do Santo Patriarcha, no Estado do
Brasil, e como vide fructifera desta Conquista, sempre
se achou esta Casa com muitos Filhos do seu Serafico es
pirito a seus lados, e nunca faltal'aõ ao redor da mesa
do seu santo Instituto outros tantos servid-ores da sua
Regular observancia, que crescendo, como fl.orentes oli
vas de virtude, a coroaraõ depois de verdes, e gloriosas
palmas de santidade. E pois temos mostrado no melhor
modo que pudemos, as que acabaraõ fÓl'a dos seus Claus
tl'OS, vejamos agora as que nelle tem o seu descanço.
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'lJ1l.PITIJLO II.

'Descançaõ no convento de Olinda muitos Religiosos
de virtude, e santidade.

199. A' Casa rle N. SenhOI'a das Neves da "illa de
'Olinda, como cabeça da santa Provincia do Brasil,
pagou sempre o Estado Religioso della com muitas, e
as melhores Primicitls das suas virtudes, pois desde o
seu principio houve nella sujeitos em todas avantajados,
assim naõ fora tanto o descuido dos nossos em nos dei
xarem delIas a nccessaria noticia. Nota he esta taõ an
tiga como a mesma Prov.incia. Em huma memoria sua,
que se acha no cartorio deste mesmo Convento, e dos
seus primeiros tempos, achamos ja de entaõ formada
esta queixa, que trasladamos aqui, para que do sincéro
da sua escrita se conheça melhor assim a razão da
queixa, como da verdade do ponto, sobre que assenta.
O ponto be, que neste Convento de Olinda, assim coma
nos mais de toda a Provincia, e Custodia, houve sem
pre, e floreceraõ nelle muitos Religiosos de virtude, e
santidade; e a razaõ da queixa he, que tambem houve
muito descuido nos que cá ücavaõ de nos deixarem por
escrito esta verdade. Tudo expressa a refel'ida memoria
clizendo assim: Muitos sao os Religiosos dotados de
grandes virtudes, e letras, que professamõ, e moramõ
neste santo Convento de nossa Senhora das Neves, os
quaes tem illustmdo, e ornado esta nossa santa Pro
vinâa de Santo Antonz'o do Brasil, e alguns delles estaõ
ente1Tados neste dito Convento, m01'rendo com fama de
santidade, e grande virtude, dos quaes não eSC1'evemos
aqui suas vidas, porque OEl nossos antepassados s~ es
qUéceraõ de nos deixar deltas mem01'ia: só temos P01'
tradiçao, que setÕ muitos os Religiosos santos, e Vi1·tUO
sos, que descançaõ neste Convento: até aqui o que diz
a memoria, e nós a faremos agora mais extensa de aI.
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guns, que ella aponta, e tiramos tte outros as&enlos, que
se achaõ no Archivo da Provincia.

VIDA no P. FR. tlELCHIOR DE S. C1THARINA,

Primeiro Custodio, e Fundador desta provincia de
Santo Antonio do Brasil.

()1\.PIT1JLO III.

Da Patria, nascimento, eprimeira criaçaõ deste venerando Padre.

200. Por todos os principias devia ter o primeiro
lugar entre ·os mOI'tos, que descançaõ neste Convento
da Senhora das Neves de Olinda, aquelle, que em vivo
foy o'primeiro no c~lidado de preparaI' para os mais este
Jazigo ;'e ainda que, corno ao diante se dirá, naõ dorme
nell'e o. seu corpo, sempre a sua veneral;aõ merece ante
todos a nossa memoria. He verdade, que a que temos
deste venei'ando Padre, n-esta- P'l'ovincia, de que elle
foy Ftlnd<ldor em quanto Custodia, naõ ddx<l de padeceI'
algumas confnso'ens, especialmente em q:uanto aos dous
flontos, ou termos da sua vida, que fOl'aõ o de Oriente,
e o dcrseu Occaso ~ qual fosse o lugar da sua Pall'ia, e
nascimento, como tambem em que anno, e dia teve o
seu fim. Este ultimo tocaremos dep,ois, agora vamos com
o primeiro.

201. Naõ acham(j)s em os traslados de algltmas me
morias, que cá ternos, tiradús do Archivo de Santo'An
tania de fJisboa, donde fosse Il<ltnraI o Padre FI'. Mel
chior, antes diz, hum 'destes as pah:lVI'aS seguintes, Naõ
temos noticia d01ide era natural este Veneravet Pad/re,
.sabemos sim, que era Dilfini'(/'or actual, quando {oy êleilo
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em Custodio, c he dOe o notar, naõ soubesse quem escre
veo esta memoria, donde fosse natnralo P. FI'. Mel
chior, que era cousél mais antiga,.e de f6ra, quando pa
rece naõ acerta em dizer, que era Dillinidor actual..
quando foy eleito em Custodio do Brasil, o que be cer
tamente eqlli~ocaçaõ; pois, a ser assim, naõ devia o
Reverendissimo Padl'e Geral na sua Patente de Custo
dio calar este titulo, e dar-lhe sómente o de Prégador,
o qne naõ podia ignoraI" pois se achava Sua Heveren
dissima a este tempo na Corle de Lisboa, e bavia assis
tido ao Capitulo de Santo Antonio, onde sendo, como
diz a memoria, Diffinidor actual, havia ser eleito nelle;
o que achamos por certo he, que o Padre Frey Melchior
foy Diffinidol' na sua Provincia, mas foy depois de Cus
todio na do Bt'asil, que antes, só ternos alguma infe
rencia, fora Guardiaõ a primeira vez; e se tanta incer
teza ba na Província dos cargos, que nella QCCUPOU den
tro, como a naõ haverá dos sellS principias f6ra della!

202, Em o Catalogo dos Custodios, que vieraõ da
Provincia ao Brasil, se acha escrilo assim: O primeiro
CustocUo, que veyo fandar esta Custodia, com titulo
de Conmissm'io, foyo Ir. Fr. Melc/tim' de Santa Ca
tltarina, insigne Prégador, natural da Cidade de Vizeu;
mas esta palavra Vizeu, está riscada na regra do as
sento, e accrescentando á margem pai' emenda, De Re
zende de Lamego; e esta emenda está posta da letra do
P. M, FI'. Daniel de S. Francisco, e o assento foy feito
pelo Padre FI'. Manoel de Santa Maria; Custodias am
bos, que foraõ do Brasil, o pl'imeiro pelos annos de
1637, e o segundo pelos de 1.653, dezaseis annos bum
antes que o outro. Naõ se me oíferecia muita duvida
concordar com o primeiro assento, que faz ao P. Fr.
Melchior natural de Vizeu, âlem de outras cougruen
cias, por ser o tal assento feito por hnm Padre Custo
dio, Filho da mesma Provincia, donde o era tambem o
Padre FI'. Melcllior, e que foy Religioso, em tempo,
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em que o dito Padl'e vivia, e o pôde conhecer, a nao
estar notado por hum taõ douto, e noticioso sujei.
to, como foy o P. M. FI'. Daniel: e se o Padre Santa
Maria Haõ fora 'lambem natural de Vizell, sem duvida me
accommodára ao seu pa.rtido; mas como naõ he a primeira
vez, que ·os que escrevem, dezejaõ collocar no seu Paiz os
melhores Thesouros, e se saõ de santidade, muito melhor,
~ca·me oescrupu.lo, de que.naõ incorresse nesla Religiosa
ambiçaõ, o Padre Santa Maria; e por isso cotado pelo
P. M. FI'. Daniel. Mas, com tudo isto, muil-o menos
me accommodo com a eóla deste P. M. de que fosse o
P. FI'. Mclchio-r natUl'al de Lamego, porque he sem du
vida, que o Padre FI'. Melchior, conforme a compulaçaõ
dos anDOS, que viveo, qu-e foraõ settenta, ou -alguns
ma·is, e fu11ecco no de 1.6'18, -devi.a ser o do seu nasci
mento no de 15lt6-, ou aiuda antes, e tornnndo o habito
de Religioso de dezaseis annos corn pouca differença,
corno logo veremos, e no de 1.562, neste anno tambem
he ceno, que .ainda o Convento de S. Francisco de La
mego, onde devia tornar o habito, POI' ser só o de Re
ligiosos Franciscanos, que havia nôqu·ella Cidade, es
lava na snjeiçaõ dos Padres Clallslraes *, por quanto no
de ~568, por cxclnsaõ total destes Padres, entraraõ
nelle os Padres Observantes, e no de 1569 o largaraõ
estes aos Padres Reformados, ou Capuchos, quando
neste_mesmo anno a sua Custodia foy levantada em Pro
vincia; e consta, que o P. FI'. Melchiol' foy Religioso
Capucho, on Reformado, e ja a este tempo era professo
havia alguns annas, e assim parece, naõ podia ser na
tural de Lamego, porque, a ser aSSi!ll, devia tornaro
habiLo no Convento que havia na sua Patria, e ser Re
ligioso Claustral, e naõ Capucho, ou Reformado; e por
isto nos conformamos mais com o que sobre este ponto
ueix.ou u\Jontado ** o P. FI'. TlJomaz da Preselltaçaõ,

• Histo Seraf. Lo 3. foI. 487. n. 66i.
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lavras, porqne ainda qne a seguimos, naõ queremos
fazer absolutamente nossa esta opiniaõ; ainda que a·
julgamos mais conforme pela e~pressaõ' de algumas par~

Hcularidades com que a escreve, que o naõ faria sem
aquellas circunstancias, que pedia a sua obrigaçaõ, dei
xando sempre a melhor indagaçaõ desta verdade para
o Padre Chrouista da sua Provincia, a quem, como a
causa pI'opda, e tanto de casa, lhe compete saber melhol'
o que nelJa passa: Foy, (diz a referida. mem.()ria) 8 P:
Fr. Melchior de Santa Cathat'ina, natural da nobilissz'·
ma Vz'tla de Ponte de Lima, seus P1'ogenÜol'es foraõ os
Cllefes da Casa de B7'itiandos, Casa taõ nofJremente fi:..
dalga, que se prezaõ de descender delta os mayores Ti...
tulos, e noóreza de Portugal. Esta, diz, foy a Patria iI
lustre.. este o nobre solar do Vcnerando P. FI'. Melchior
de Santa Catharin3.. Com este distinctivo de Venerando,
o trataremos, sempre que nelle faliarmos; pois com elle
o achamos· notado nas Letras Patentes de Sua Reveren
dissima, pelas quaes o nomea Fundador, e primeiro
Custodio para o Brasil, e·natural,. como hiamos dizendo
do lugar de Britialldos.

203. He BI'iLiandos hoje o que em· outros tempos
f-oy Britonia, Cidade Episcopal na Provincia do Minho;
entre Vianna, e Ponte de tima, e há tambem entre os
Escritores suas duvidas, se foy fundaçaõ de Bruto, Ca
pitaõ Romano, e por isso chamada pOl' alguns Brutonia,
ou se foy Britollia, como querem outros.. por ser fun
daçaõ dos· Bl'itões, ou BI'etões, antigos póvoS" da Bre:..
tanha, mas, ou,por huns, ou POI' outros, todos a assentaõ
por mtlY florente em tempo dos Romanos, e Godos. De
pois de varios successos, em que foy vencida, e vence·
dora, ultimamente ficou destrurda pelo Rey, Almançor,
depois da invazaõ dos Mouros pelas Espanbas, e de Ci·
dade Episcopal, e florente, que era Britonia, ficou re
duzida ao lugar, a que agora cbamaõ Briliaudos, resi-
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dencin, e solar dos Senhores destc nppellido naguelle
tempo. Destes descendia o P. FI'. Melchior, e neste lu
gar via a primeira luz, nascendo pelos annos de 1.546...
como se deduz da memoria... que seguimos, sem lhe as~

signar o fausto dia do seu nascimento; porqne lhe llaô
faltasse para sujeito grande, e celebre em virtudes, esta
circunstancia. Foraõ seus Paiy, Antonio Pereira de Vas
concellos, e Dona Catbarina da Silva; e entre cinco fi
lbos, que houveraõ, sendo este o terceiro, o fizeraõ dis
tinguir dos mais, pela graça bautisll1al, com °Regia
llome de Melchior, e naõ seria sem superior destino; _
porque tendo este Príncipe do O.'iellle tanta Estrella,
que lhe aJlumiou a alma, e guiou os passos para achar,
e ver a Deos nascido, o Padre FI'. Melchior foy ontra,
como nova Estrella, destinada pelo Ceo para guiar
pelos dezertos do Brasil tantas almas á luz da Fé... e co
nhecimento de Deos.

204. Seus Pays, quc... sobl'c o caracter de nobres, se
faziaõ mais conhecidos pelo iIlustre das virtudes, sou
beraõ desde os primeiros passos da infancia alentar
com os mesmos espiritos esta nova planta, regando-a
com as inl1uencias do bom exemplo... e santa doutrina,
especialmente sua lVIãy, que era Matrona em grande
maneira espiritual ... e devota; e assim criava a sens fi·
lhos, que naõ só os alimentava... como Mãy, tambem os
cloutrinava corno Mestra, e corno a tal lhe ficon devendo
este, melhor que os antros, duas vidJs, hurna commua,
e da natureza, ol]tra particular... e do espirita. Pelas
muHas graças de buma, e outra~ que com os. annos foy
descobrindo na boa indole deste filho, geoio doeU, in
clinaçaõ santa, com huma presença agradavel, e com
posLura Christaã, de tal sorte foy crescendo para com
elle o seu amor, e affect1), que ja sentia mover-se, como
pOl' huma occnlLa força de syrnpatia, a querer-lhe sem
violencia, e a amá-lo C.oID veneraçaô; e. era nella tal este
cuidado, c taõ conhecida esta differença da sua inrli·
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naçaõ para com clle, que QS mais filhos, naõ sem crnu
laçaõ, o advcrtiaõ.

205. Entre as virtudes, que mais se couheceraõ nesta
nobre Senhora, foy numa o summo cuidado na edu
caçaõ de seus filhos, materia llIUY importante para o
aproveitamento destes; pois, como o Senhor revelou a
Santa Gel'lruues, a terceira parle do muudo se perde
pela má criaçaõ, que lIluitos Pays daõ a seus filLJos, e
por isso tambem muitas vezes castiga nos mesmos fi
lbos, o Senhor, este peecado dos Pnys, reouplicando
nestes a pena, que vem a sentir aquelles por culpa sua;
assim como accrescenta nos que lhes derafl boa dou
trina, com a virtude dos filhos a gloria dos Pays. Muita
soube merecer a Deos esta devota Matrona, premiau·do-a
o Senhor liberalmente; porque todos os seus .fiIhos
foraõ, álem de esforçados Capitaens, de conhecida, vir
tude, especialmente este, que como a tal, hum impulso
superior parece que a govel'llava, para que advertisse
mais nelle, desorle, que raras vezes se achava sem este
cuidado; e seudo cuidado a descançava : talHo póde o
amor, que sabe fazer allivio da pensnõ. E parece que
lhe tinha escrito o Ceo na alma com inviziveis cara
cteres, que seu filho Melchi.or nascera para obrar neHe
a Divina maõ acçoens supcriorcs. Elia a~sim o discur
sava, e o menino o foy mostrando assim; porque logo
o discul'so foy desterrando as pensoens da primeira
idade, e dando 1HZ para as operaçoells, e eleiçaõ do al
vedrio, conheceo nos empregos do filho as inclinaçoens
do espirita; porque, como douta Mestra, tirava pelos
elfeitos as causas,

206. O primeiro, que do espirito deste filho tirou,.
ou reconheceo neste discipulo do seu espirita.. foy a es~

timaçaõ notavel, que começou a fazeI' de tudo, o que
tocava ao culto, c veneraç.aõ de Deos; o gosto, e cui
dado, com que se appliéava a tomar os preceitos da sua
Ley.. c a praticar sem violeucia, o que por elles apren-
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jogos, e passeyos, para os (luaes muitas vezes era con-
vidado por outros da sua id-ade, achanclo-o estes sempre
prompto, e ainda incitando- elle aos mais,. para a assis
~encia das· Igrejas, e outras similhantes. Ajudava a isto,
muito o cuidado de sua boa Mày, que a.proveilalldo-se
da inclinaçaõ do filho em laõ lelu.'a idade, miuistrava
llle elDpregos decentes, em (file sna-vemclItc o fosse em
penhando mais. Por sua propria pessoa lhe ensinou os

. rudimentos da Fé, e como o tempo hia correndo, e o·
menino aproveitava com o tempo o bom ensino, e cui
dado da Mãy, ella o bia dispondo com outros exercicios·
de Religiaõ, e piedad-e Christaã, como eraõ-, rezar o
Omcio menor, com outras Oraçoens, e Jaculatorias de
votas, em obsequio, e veneraçaõ da piissima Mãy de'
misericordia Maria Santissima, de qltemfoy o venerando
Padre por toda a vida particular devoto, e recebeo fa
vores especiaes. Tambem () dispôs sua Mày, e Mestra a·
ter Oraçaõ mental, depois de o prevenir COlll o-utras vo
caes a varios Santos, a assisli!' ao sntllo Sacrificio da·
Missa composto, e atteuto, a fi'eqllcntílr o Sacramento
da Penitencia, compungido, e temeroso, e ao da Sagrada
Comlllunhaõ com pureza, e rBverencia. Tudo lhe ad
vertia a devola Mãy, como Mestra, e o bom filho execu
tava tudo com tanla perfeiçaõ, e agrado seu,. que ja the
parecia a ella mais Mestre do que discipulo.

207. Referia o Padre FI'. Melchior, nos ulLimos annos,
que nesla Custodia assistio, naõ sem hl1ma grande ter
nura do seu coraçaõ, esles primeiros cuidados, e des·
vélos de sna Mày para com elIe, e dizia com muila sin
geleza, e humildade eslas palavras: Nunca me esqueceo
lt doul1'ina de minha Mãy em o1'dem ao ap1'oveitamento
de minha alma, p01'que era muito boa Mãy, e eu lhe de
via mai-s que todos os meus b'mãos; porque, como eu
era o pey01', lhe cuslott mais ensína1'-meparaaproveitar,
e certo, que o amO" que me teve, e o cuidado 11lay01' da
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mi1~ha críaçaõ foy porque, 'Como era santa, c'Onlleet'a a
mt"nha necessidade. Qne entendida que he a humildadel
Sempre acha razoens para desprezaL·-se a si, e abater-se
mais. O cuidado, que esta nobre Mãy mostrava naquelle
tempo, como premio devido á virtude deste filho, re
duzia este santo Varaõ agora em allençaõ da vida incul
pavel desta Matrona. Teve em sua Mày taõ boa Mestra
de espirito, naõ podia deixar de ser este filho taõ bom
uiscipulo.

208. Naõ o foy meuos em aprender as primeiras
letras, mostrando hnma rara capacidade, para per
ceber, c exercilar os elementos desta Arte, assim
es rle lêr, e escrever com perfeiçnõ, como nos con
seguintes de contar.. e todos os mais da Gramma
tica, e Latinidade, sabendo unir com graça parti
cular.. e como Mestre de dirrcrentes escólas, a appli
caçaõ aos Estudos, sem perder o exerci cio das virtudes.
!'ara mayor incentivo destas.. quiz o Ceo que achasse
lambem Mestre para o espirito no mesmo, que IlJe bus
curaõ seus Paiy para as letras. Poyeste hum Sacerdote
de vida composta, e ajustados costumes; e o discipulo
Melchior, que logo o conhlceo graduado nestas duas
Sciencias taõ dislinctas.. em ambas o quiz imitar como
tl Mestre. A'lem de outros muitos actos de bom Cllris
t.ão, que via nelle, reparou, que entrando na Igreja,
prostrado por terra, com muita humildade a beijava, e
pareceo-lhe taõ bem esta acçaõ, que dalli por diante,
c em quanto vi veo, in viola velmen te a observou. Como
lhe andava sempre na" espreita das acçõens virtuosas
para o imitar, alcunçou tambem, que a sua melhor cama,
era huma taboa, nua, e dura, sem-oulro algum adorno.
Dczejava o devoto menino outra similbante, e teve occa
siaõ de descobri!" huma muito ao seu intento, e foy esta
hllma manta muy aspera, e gl'osseira, e lançando-a
sobre o leito, despido em corpo se deitava nella por
Boite, escondendo-a de dia, para DUÕ ser sentido; eas-
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sim por algum tempo maltratou de tal sorte o tenro, c
delicado corpo;' que lhe frcou em cbagas vivas, e se cu
raraõ depois com muito vagar, e naõ poucas dores.

209. Como se vio privado deste modo de mortificar
o corpo, oifereceo-Ihe o discurso, c tal vez o exem pIo do
Mestre, out.ro mais occullo, e disfarçàdo, em hum largo
cilício de cncleyas de agudas, e penetrantes pontas, com
que cingio o pequen"O, e debil corpo, com grande dissi-

. mulaçaõ, e estranha pacieuçia, deixllndo cevar o indo
mito ferro naquellas innocenles carnes, que primeiro
souberaõ sentir a dor, qne conhecer a culpa. Foraõ cor
rendo os dias, e tambem o sangue, e por muiLO que o
dissimulava a gr'aça, naõ deixoll de o fazer patente a
natureza na mudança da cor do rostro, e enfraquecido
das forças, no que ad verliodo o bom Mestre, como ex
perimcntado, tirando-lhe a cansa, cessou o e.tfeito.
. 210. Como as virtudes alldaõ sempre emanadas.. e
uniclas entre si, que aquella alma, que se a[eiçoa a hu
ma, ja fica disposta para abraçar a outra, e outra, e to
das as mais: assim a deste menino, como lhe havia da
do Deos huns'brllços taõ largos ao ::leu espirito, qnantas
entendia elle eraõ virtudes, tantas abraçava logo, e as
sim, depois do de Deos teve muito lugar nelle o amor do
proximo. Il.ogo que os primeiros annos abriraõ as por
tas ao discurso, para as operaçoens.da vontade, come
çou li mostrar a mniua, que tinha á virtnde da pobreza..
tomando' por costume, o que era inclinaçaõ, repartir
com outros meninos pobres parte do sustento, que lhe
era administrado, reservando para. si só o prccilo; e
era o mayor gosto.. que achava, ainda no mais saboroso
de qllCalquer vianda, entcndendo ja, sem duvida, na
quella innocente idade, que sempl'e a alma se alimenta
melhor, com o que se sabe negar ao corpo; e este cos
tume guardou' por toda a vida. Algumas vezes lb~ cus
taraõ naõ poucas lngrimas o ver sahir de suà casa al
guns pedintes uaõ taü satisfeitos, como queriaõ, e elle
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dezejava. Em outra occasiaõ pedio com gl'ande instan
cia á Ama que o havia criado buma moeda de prata pOl'
empreslimo, c dizia-lhe, era para comprar huma cousa
muito ue seu gosto, e promeLleudo que lha havia pagar
muito bem.. quando fosse grande. Oeo-lhe a Ama a
moeda, e teve advertencia de espreitar em que a gas
tava; e vio que ao outro dia a deo a huma pobre viuva,
que com huns poucos de filhinhos costumava vir alli por
alguma esmola; e ainda que nisto pôs o menino algum
resgual'do, llaõ foy tanto, que naõ fosse percebido pela
Ama, que dando parte desta santa travessura a sua Mãy,
a celebraraõ ambas, como certas premissas de mayores
cOllsequcncias no apI'oveitamcnto das mais virtudes, de
que ha a cha1'Ídade bUlia como baze, e fundamento de
todas, e de quem he objecto principal o mesmo Oeos,
quem ja dos seus primeiros principios tinha taõ radica
da no seu espirito a virtude da charidade *.

2'11. Assim avultava nelle esta virtude.. como hia
crescendo nos annos, e ja dos vivos passava aos mortos.
Quando podia bavel' alguma esmola competente, hia á
Matriz, e a dava a algum Sacerdote para que dissesse
Missa pelas almas do Purgalorio, com a pensaõ, de que
elle a havia ajudar, e a ouvia com muita dcvoçaõ. c tel'
Dura, encommendando a Oeos especialmente as dos seus
defuntos, e acabada a Missa, se o Sacerdote se olvidava
rezar no fim o Responso das Almas, lho advertia, e ro
gava o fosse dizer, e lançar agoa benta no lugar dos
ossos cõm uns.

212. Como a devota Mày foy conhecendo no filho esta
natural inclinaçaõ, que tiDua aos pobres, determinou
pelo tempo adiante, que o SOCCOITO destes corresse pOl'
sua conta, e para isso lhe dava o que por elles se havia
repartir, e o fazia com hllma tal prudcncia, e equidade,
que aos pedintes dcixava satisfeitos, c admirados aos

• I. Joan. 4, 16, 18.
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circunslantes, sendo ja conl.Jecido de todos por Pay da
Charidade, e como a tal, a elle recorriaõ em as suas ne
cessidades, para as quaes naõ lhe bastando ja as ordi~

narias de casa.. sendo nu tllralmente hurnilde, c vei'go
nboso, a charidade o tirava da sua esfera. pedindo llam
dat' aos pobres, o que para si naõ tinha neces~idade (1'e
mel1digal', e deo-ll\e a nalureza para isso tanta graça.
que parece lhe minorava o merecimento para com os
homens, quando para com Deos lhe accrescentava o
pl'emio.

213. Ja por este tempo havia bastante o tinha vestido
sua Mãy por devoçaõ com o habito de S. Francis'co, com
grande alegria, e contentamento de seu filbu, que vend'O··
se no corp(} com a vestidura do Patriarcha pob.e, c pe
nitente, lambem 'se revestio o seu espil'itu de novos de
zejos de o imitar, e seguir nestas duas virtudes, que
tanto se acco1l1modavaõ ao sen genio, e ja havia 01os
tra'do nellas indicios de adiniraveis progi'essos. E sé naô
1m duvida, que os repetidos actos vestem ao suJeito de
hum certo habito, que com dilficuldade se vem a des
pir ; n'esle menino parece se trocarão os termos, assim
como foraó differentes os habitos.. e quanto vay dos bn·.
mallos ao-s Seraficos; porqne com este de Franciscol
tJue havia vestido, com elle se revestio, como novo Se
rafim, de repelidos actos de naõ paral' no caminl10 d·a
perfeiçaõ, e de naõ esfriar no exercício das vÍl'tudes~ a
que sentia dar-Ibe ca'lor, e iunuir suavidade o novo ha
bito. Com elle repelia os <lctas de fazer-se :Religioso do
Santo Patl'ial'cha.. do qual pela vestidura do carpó~ ja
se tinha por filho do seu espirito; e assim arrébatado
em hum a "Occasiaõ de hum UJuy vivo, e eff1caz, pegou
da pellna, e escreveo estas palavras: Eu z'ndigno pec
cado'r, e Se1'VO vosso, Virgem Santissima.. faço voto de
servir a vosso Bendito Filho em a Religz~aõ dos Nleno"l'es,
e vos peço aVós, Senhora, sejaz's minha med'icmei1'a para
cOllseguü' esles meLtS intenlos, em fé do -qual ponho omeu
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signat, e assignado do seu nome o co11ocol.1 nas mãs da
Sa.grada Imagem da Senhora, venet'ada no Oratorio da
caEa de sens Pays. Com o seu habito renovava ja os
actos de amor de Deos, ja os da charidade dos proxi
mos, e ja os do desprezo de si mesmo, e de toqas aI)
mais virtudes, e especialmente a das suas Qlol'lifica
çoens, e penitencias. Para estas se lhe offereceo Ioga
no mesmo habito huma nova arte de as ppaticar. Cin
girllõ-lhe com elle hum cordaõ télõ perfeito, como forte,
porqne era de cordel torcido, e delgado, e este, dizia
elle depois; foy a joya de mayol' preço, e estimaçaô, que
teve em sua vida, porque naô só lhe compunha·o corpo
naquelte tempo, tambem lhe servia de cijiciodisfarçadQ;
porque de noite apel'tavu com elle, e os seus IlÓS, ja os
braços, ja as pernas, com tanta força .. que da mortifi
cada COI' de cinza, de que era, de pnro sangQe, que da
queIJas Pilrtes, tenras pela idade.. fazia verter, se tiugia
de vivo nacar.

214. Nem lhe faltat'aõ com este IHlbito repetidos açtos
de pacienda.. sofl'l'imento, e resignaçaõ COPl a vootilcJe
de Deos, de seus Pays, e Mestres, e aiuda de pe&soas
pal'liculares, e difl'erenles. Ou fosse causado destes e!
cessos das suas pl~nitellcias, ou por occasiaõ de outros
humores desconcertados, Plldeceo nestep prímeiros flQPOS

alguns achaques cOI'poraes, e o principal foy Jlllrn gra
vissimo tumor, ou incbaçaõ em huma perna, que ja
houve de ser precizo.. para cura delle, rasgar-se-Ihe a
ferros aquella parte; e seutIo esta taõ violeuta, que (lOS
mesmos, que lhe assistiaõ.. f<lzia ho.rro!', eJle a soffrea
com tal qui~taçaõ, e socego de anilIJo, que admiril~os

mais da fortaleza do menino, do que da carni~eria do
agente, naô (altou pessoa comp1decida .. que na oGcasiaij
lhe advertia, que deixasse íl llatllre~a fQrmllr alg~lma

queixa, PI\ mostrar o seu sentimento, ~ dor, para que,
qU:lOdo se naõ suspend,ess.e eom .esta delUQDstl'aQé)Õ ª
cura, ao menillO, se minorasse no ministro d!Jllq o rigor;
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mas elle respondeo com huma serenidade, e constancia,
naõ de menino fraco, n11IS de varaõ forte.. Que e1'a von·
tade de seus Pays, e havia preceito para lhe obedecer no
que era para bem da saude, e naõ encontrava a ley de
Deos. Ainda llaõ era bem applacada esta tormenta,
quando novo accidente, com o eITeito da sua violencia,
sobreveyo ao paciente menino, em bumn ardente febre..
e taõ continuada, que por alguns dias lhe naõ dava nl
livio mais qne a inlermitencia de algumas poncas boras.
Mas era para ver, ou mais para admirar, qne quanto
era mayor o ardol' da calentura, tanto se inflammava
mais o seu espirito; porque, sem pedir soccorros hu
lllanos para o refrigerio, só recorria aos Divinos, re
citando algumas oraçoens devotas, entoando a vozes
outros Cauticos da Mãy de Deos, e especialmente os do
seu Terço, convidando aos domesticas para qne o ajll·
dassem naqnella musica do Ceo. com a qual, desnba
fando os ardores do espirito, só rerriget'ava o ardente
da febre; sendo, no mais accezo della, oraçoens devotas
os seus ays ; Canticos celestes os seus gemidos; todas
õ!s suas queixas louvores Divinos) e o destro compozitol'
da sua musica, a total conformaçaõ com a vontade de
Deos.

215. Tambem com a de seu Mestre lhe naõ faltaraõ
occasioens de multiplicar os actos de sua paciencia com
o novo habito.. em al~umas contradiçoeos, que achava
nelle sobre as asperezas das suas penitencias: naõ por
que o douto Mestre o quizesse absolutamente divertir
uellas; mas porque sabia, como experiente, que na vida
mystica .. todo o excesso no seu principio lbe serve de
grande embaraço, e ainda de prejudiciaes conseqnencias
á sua continuaçaõ; mas o menino, que naõ penetrava o
juizo do Mestre, só percebia asna contradiçaõ; e algu
ma vez lhe disse, como queixozo: lIe possivel, que en
,<;inando-me meu Mestre a proseguir no sequito de todas
as virtudes.. só no das penitencias me 'fJ1'ohibe os passos,
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deze}ando eu tanto adianta1'-11le neUas. Mas o Mestre o
satisfez, dizendo•.lhe, que o tempo sel'ill o seu melhor di
rector, e com elle ~prenderia aquelle modo de auilllltar
se nel/as, que ainda erll conveniente naõ o poder pl'llti
cal' a sua idade.

216. Em outra occasiaõ vendo-o o mesmo tratar fa
miliarmenle~ e muilo a miudo com certas pessoas mais
fingidas do que devotas, porque era naturalmente incli
nado aos que lhe pareciaõ taes, e sendo pobres, muito
melhor, e a' estes cOD1municava com lhaneza, e elles o
)lUscavaõ mais para o interesse das suas pessoas, e ne
cessidades; e para acllarem nelle boa acceitaçaõ se fin
giaõ devotos, e espirituaes: o que notando seu Mestre,
lhe ad vertio se desviasse daquella gen te *, que vinllaõ a
elle mais a buscar soccorro para o corpo.. do que com
municar-Ihe alguma vil'tude; o que elle ouvio resigna~

do, e executou obediente.
21. 7. Com os estranhos pouco devotos, e outros con

temporaneos seus, e condiscipulos menos quietos, tam
bem lhe naõ faltaraõ com o seu habito muitos actos de
merecimento á sua paciencia. Porque, vendo-o estes
mais espiritual, e todo applicado aos seus devotos exer
cicios, beijar a tena, retirar-se nos templos aos lugàres
mais apanados, fugir da communicaç3õ, e companhia
dos travessos, e menos sezudos, com outros exercicios
espirituaes, e ajustados, que se naõ conformavaõ com a
idade, e genio dos mais companheiros, e de algumas
pessoas distrahidas, huns se riaõ delle, ontros o insulla
vaõ, e arguiaõ, dizendo-lhe que ainda era muito menino
para tanto retiro, e santidade, que désse ao tempo o que
era seu: mas elle tudo ouvia sem replica, e lJia continuo
ando, corno se o naõ onvira, mas na' sua consideraçaõ..
sempre lhe deixava muito que sentir.. tanto pela turba
çaõ interior~ que davaõ ao seu espirito, como pela falta

• Malh. 7, 11,.



212

deste, com que conhecia 110S seus motejadol'cs. Elle
mesmo o explicava depois quando de idade provocta, e
dizia, que houvel'a padecido muito quando principiante,
e que como era simplesinho o sentia I~luito; mas que,
por providencia de Oeos, nunca o pud~r3õ divertir do
que huma vez havia emprenc\ido no seu serviço, e jul
gava ser agradavel a este Senhor,

2HL Corno nesta nlrnu innocente amanheceraõ taõ
cedo as luzes da graça para acertar no caminho das yir
tudes, indo aproveitando nella/l ao passo que na curreirq
dos annos se hia adiantando a idade nos dias, tambem
bia recebendo do Ceo algumas superiores il!ustraçoeus
acompanhadas de particulares favol'es da L11aÕ do A1Lis",
simo, ou ja corno premias das slIas virtuosas, e exem·
pIares acçoens, ou como fomento para oincitar mais 110
prosegllimento, e pel'sevepança dfÇllas. Era Dotavel a
reverencia, compostura, e aLLençuõ, com que qS/listia ao
Sacrificio da Missa, e sempre no mais retirado, onQe o
pudessem divertir os outros condiscipulos, quando era
da classe destes, e ja qnando mais cl'etlcido, sempre oc
cupava aqueJIe lugar, onde tivesse menQS obstaculos a
sua devoçaõ; e estQ. remunerou o Ceo COIIJ a repeliçaõ
deste singular favor. Muitas vezes /le lhe lepresentoll ao
levantar o SacMdole a hostia Santa, que a v~a cercada
toda de brancas, e engraçadas tIores, como a~ qno eraõ
colhidas no jardim du gloria, ~ PnJlaizo celeste; e da
mesma sorte ao levantíH' o caliz, lhe parecia ver nelle
buma Cornueopia do Ceo de outra~ 1l1uitas tlures vel1ll1e~

lhas, e encarnadas, pai'ti~ipando hUlllas, e Dutms estes
varios accidentes da côr daquellas Sagl'adas especiel' dQ
vinho, e paõ, transsubstaJlciados em corpo, e sangue <le
Christo; e ás vezes lhe parecia ferver DO caliz o meslllQ
Sangue, COm impul.sQs de querer derramar..se pelQ~ sell~

labios, e seria só para que visse com os olbps do €Ol'P-Q,
o que adorava com affectos da alma: e ainda que se ale·
grava interior, e espiritualmente com aqq~IJil.vi~{fl, e
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sentia na mesma alma singulares gozos.. naõ fazia com
tudo a sua idade muito mysterio daquelles taõ altos, e
incxcrntaveis, que alli oíferecia a bondade de Deos mais
á sua fé, que á sua iutelligencia.

2'19. Como estes favores eraõ premias, que merecia
pela pura intençaõ, com que se desvelava em fazer tudo
nquillo, qne era para cumprimento da Ley de Oeos, oh
servancia dos seus preceitos, lIezejundo fazer a sua santa
vontade, e amá-lo como creatnra sua.. e assim lhe ncu
dia o Senhol' com elles, como hnmas superiores luzes;
que mais, e mais o hiaõ iIIustrando, e accendendo para
prosegnir, e aproveitar nos seus santos exercicios. Nem
lhe faltou para avançar muito nestes progressos de sua
alma .. o tomaI' para norte de todos a Maria Santissima,
{le quem foy p'OI' toda a vida cordial aífecto, e recebeo .
especiaes favores, ainda nestes primeiros annos. Logo
nelles, se costumou, pai' doutrina de sua boa Mãy, naõ
só a rezar o Rozario, e Terço da Senhora, e trazer sem
pre comsigo as suas 'contas, mas talubem se atreiçoou de
tal sorte a este exercicio, e devoçaõ, que a todos queria
vel' occupados nelle; e vendo algum dos seus compa
nheiros sem contas, lhes dava -as suas, e elle em quanto
se lhe naõ oífereciaõ outras, as formava par:t seu uzo de
hum cordaõzinho com sens nós, e este mesmo cheg0u a
dar algumas vezes.; e indo isto por modo de queixa de
vota a sua May, toma.ndo ella hum Rosario, o chamou á
parte, e com dissimulada, e gostosa reprebensaô, lhe
disse: t0ma filho este Rosari@, e ha de ser com adver~

tencia, que o bas de ter, e guardar, como prenda mi
nha. llece'beo elle as contas.. 'e tanta teve com ellas, que
sem o apartar'de si o conserv·ava ainda, e dizia, que com
-alie nas mãos dezejnva o encontrasse a m(')lrte, C0mo
troféo da sua obediencia, como teS'1imulll1o da sua clev0
çaõ, ou corn(l) prem~.Q ao 'seu merecimento.

220. Grande foy o deste meDi·no ja neste temp'o com
a piedosa Sen1l'oro, porque Jlambem foy muy extremado
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cm a saber servir. A' lém <.1os quotidianos exercicios, e
devotos, com que a venerava, ja á noiLe ao recolher-se.
ja ao levanLar-se da cama de manhaã, muitas vezes entre
dia, ou pelas Lardes, reconduzindo a ouLros dos seus
companheiros na idade~ e devoçaõ, carregados de nores~

se hia com elles ao Oratorio de casa, compunha rama
lheles, e adornava as suas Imagens, e com parliculal'
cuidado a de S. Francisco, a quem, pelo seu habilo, ja
devia respeito de filho, a do menino Jesus, de quem foy
tambem desde este tempo muy devot.o, e com especiali
dade a de Maria SanLissima. Tudo lhe pagou a Senhora,
conforme a boa Lençaõ, com que a servia o innocellte
menino. Achava-se com seus Pays, retil'ados da Villa
em hllllla casa de campo, como algumas vezes o faziaõ,
e sahindo hllma Larde com outros meninos pelos contar·
nos do sitio, tanLo se foraõ aparLando delle com a diver·
saõ~ ou divertimenlo, que quando deraõ acordo de si, o
naõ tiveraõ para acerLal' com o caminho, que haviaõ se
guido, e enLre algumas volLas, e bastanLe confuzaõ, se
acharaõ com duas estradas, sem saberem resolver por
qual deviaõ tOlllal'~ que os levasse a casa. E vendo o me
nino Melchior o grande susLo, e temor dos mais, porque
se vinha ja chegando a noite, lhes disse com muito so
cego~ e quieLaçaõ: o remedio~ que ha, meus amigos,
para sabermos qual desles dous caminhos havemos se
guil'~ he rezarmos áSenhol'a hllma Salve Rainha, e lan
çarmos por sorLe esta Cruzinha, que alli formou logo de
dous pedaços de vergonleas seccas, e donde ella cahir,
este ha de ser o caminho para nossa casa. Assim o exe
cutaraõ~ e seguindo a estrada.. que lhes mostl'oU o signal
da Cruz, a pouca distancia andada.. encontraraõ geuLe
de casa~ que, sentida a falta, e advertida a causa, ja vi
nhaõ em demanda dos que consideravaõ perdidos, mas
bem achados á sombra da Cruz, e ás luzes de Maria.

221. Com estes especiaes fa vores~ que da piedade da
Senhora, e da t;l]aõ de Deos recebia o menino, e eraõ
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amoroso Filho, lhes ngrndava a sua innocencia, e santos
exercicios.. nelle vinhaõ a ser incentivos para novos pro
positos, e mayorcs pt'ogressos, accrescentnndo a estes
mais vivos ardores o Serafico habito, que ja dissemos
ha via vestido nos primeiros annos. Mas porque hia ja
passando os de menino, a que se concede o trnzerem
por devoçaõ osanto habito de Religiosos.. ainda que por
esta rnzaõ o largou, naõ o despio da sua vontade, antes
tendo esta sempre de abraçar o Instituto Menor, agora,
que largava o sen habito das costas, tomava mais sobre
si a vestidura desta tençaõ, e de naõ despedir della nunca
aquelle habito, com que tantos actos virtuosos havia
exercitado; e agora Ile que se "criticava bem no me
nino, que os actos repetidos, c virtuosos, tambem fazem
bum habito, que com difficlllctade se despe; e tanto se
havia agt'ndado o menino do habito pela continuaçaõ,
que naõ se dando por satisfeito de o abraçaI' elle só..
outl'a vez, quando o permillisse a sua idade, tinha hum
grande dezejo de que outros moços do seu tempo o fi
zessem talllbem ; e punha bum grande cuidado.. e des
"1\10 cm os acariciar, e mover para o mesmo fim ; e era
notavel a graça, e emcacia, que tinlla para os persuadir,
e animar a esta empreza. Ja Ines encarecia a perfeiçuõ
do e tado Religioso; o seu socego, e quietaçaõ, pondo
Il1cs juntamente diante dos olhos os trabalhos, perigos,
e enganos do lllulHlo.. e tudo isto com tanta discriçaõ,
suavidade, c evidencia, que a muitos fazia logo do seu
partido; e a estes cOllllllunicava daIli por diante mais
intimamente, mostrava-lhes mayores caricias, e servia
os com melhol' animo em suas nccessidades; e passou
a tauto csle trato, e ('ommunicnçaõ cspiritual, que as
sentou com clles.. para que se distinguissem cntre os
mais nos publicos, e se conheccssem /luns aos outros
como soldados de nova Milicia, trouxessem os que eraõ
da sua vocaçaõ [Illma cerla diviza; c se acaso succedia ,

J,~ nOA TAnT. VOL. 11, 20
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que do nnmero destes seus escolhidos se divertia algum
a ontl'o estado, ou mudava de parecer, o sentia em
grande maneira; e occasiaõ houve em que se vestio de
luto, como lamentando ao que, por seguir o do mundo,
se desviava do caminho seguro para melhol' vida.

UAPITtJLO IVG

Toma o habito do Religioso Menor, sous progl'oSSI>S, oespirituaos exercicios
neste estado.

222. Havia chegado ja com os dias ao fim dos quinze
annos, e sabendo ser este o tempo competente para po
der abraçal' o estndo Religioso, sem tel' alfroxado o seu
espil'ito no Pl'oposHo da sua vocaçaõ, depois de repeti
d·as, n instnntes supplicas a Maria Santissima, a quem
havia desde o principio elegido por medianeira deste ne
gocio, diante de Deos, para que, sendo do agrado da
lVIagestade Divina, assim como el'a vontade sna, lhe al
cançasse do Senhol' o despacho della, o communicoll
com sua lVIay, rogando-lhe como a lal o ajndasse 3gora a
pÔ!' termo aOB seus bO/ls dezejos, pois, como M.estrn, lhe
hnvia dado as san las direcçoens de sua alma; e lhe pe
dia o conseguisse lambem de seu Pny, El'aõ ambos esle&
consol'les muy piedosos, conbeciaõ de largo tompo a indo
le, e inclinaçaõ do filho, tinhaõ bastante experiencia dos
espirilnaes, e catholicos empregos da slla infancia, e o
como eraõ obrigados a .conCOl'rer' com elle para taã santo
estado, e assim se parliraõ logo para a Villa de Vianna
a tratai' com os Ueligiosos e Prelado mayor a sua accei
taçaõ á Ordem. Nem esta lhes custou muito, tanto pela
autboridade, e nobreza dos Pays, como pela virtude, e
merecimentos do filho, de quem Linhaõ os Religiosos to
dos, álélll do conheciloento, boa infol'mnçaõ.
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223. A cinco de Janeiro, vcspcra de hum dia muy
assignalado para o moço Melchior, porque da festividade
dos Santos Reys Magos, do anuo de 1562.. com 16 de ida
de, lhe foy lançado o santo LJabiLo, com gosto, e applau
so de todos. Com el1e revestido de novos dezcjo8 de dar
inteiro cumprimento á olJl'igaçaõ do estado de perfeito..
a que aspil'avu, tomaraõ Illuis altos vaus os fervorosos
affe~tos do seu espirito, buscando com incansavel des
velo.. o que lhe parecia no caminho das virtudes o mais
prim01'0so, com huma santa ambiçaõ de fazer seu este
thesouro, e o conseguia com tanta sorte, que só em o
nome pnrecia Noviço, mas tuõ pratico nos estylos regu
lares.. taõ hnbituado no austero, e mortificado da vida
monastica .. que, ja quando principiante, podia ensinai'
como approveitado; differença, que vay dos que ubra
çaõ o estado Religioso movidos só dos interesses do seu
espirÍlo.. aos que o tomaõ obrigados da necessidade de
outros respeitos.

22lJ.. Amai'.. e temor santo foraõ os doas cyx.os, ou
moveis, cm que cuidadosamente se resolveu toda a ma
quina especial desta principianle alma.. e a implllsos dos
IjUaeS se governava o seu coraçaõ. O amor, que todo he
actividades, o alentava para emprender as operaçoens
mais arduas da vida myslica, apartando com o rigor das
penitencias os tropeços, 0\1 embaraças, que nos princi
pias della se experime·ntaõ; e apoucando com jejcllls, c
mortilknçoens as forças da natureza.. para que fructifi·
casse a graça com a victoria das suas rebeldes paixoens.
O temor lhe propunba á vista os perigos da sna pi'opria
fragilidade; e todo aterrado com este conhecimento.. se
humilhava até o mais profundo do seu nada; e assim
andavaõ em hnma continua batalha dentro do seu pUl'O,
e candido coraçaõ estes dous nobl'es affectos de amor á
Bondade Divina, e de temor da propria miseria. O amor
como generoso, o animava, para que procurasse subir
a todo o custo de m6rlificaçoens ao cUine da petfeiçaõ
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Evangelicn, c Religiosa; o temor o encolhia, pa!'a ql1e~

desconfiado de si mesmo, IJllZeSSC só em Deos a sua COIl

fiança; c nesta conlinllnda lula de encontrados affectos
sobresahindo a chamma do nmo!', se nccendia mais osell
espirito, sem que por isso se apagasse nelle a luz do te
mor, que o humilhava, vindo a lograr assim a felicidndc
de obrar fervoroso, e asscgurar-se humilde. E como a
unçaõ intima do Espirito Santo, hia cevando cada vez
mais, e mais a espiritual alampada desta innocente alma
e escolhida sua, ja chegou a romper cm chammas de
vivo fogo, que servindo-lhe ele nzas a remontava a hu
ma elevadissimn eminencia de perfeiçnõ; porque naõ
satisfeito ja o seu amor com as mortificaçoclls cornmúas,
e regulares do noviciado, (qlle cm nossa Religiaõ saõ
muilas, e mllY penosas) accresccntava, com licença de
seu Mestre, ontras mnis particulares, e extraordinarias.

225. Foy notavel com esta, como sempre o he a 1'1'0
videncia de Deos com aquellas creatnras, que destina
pnra sllas neste mundo~ que nunca Il.Jes filHa com os
meyos proporcionados pnra aqllelle fim, que os creou do
principio. Deo-Ihe no seclllo pnra directores primeiros
da sua almn~ huma Mãy, e hum Mestre deespiritos l11uy
elevados, e supel'iores, e llaõ menos lhe depnton na Re
liginõ para o seu Noviciado outro de mayol' esfera na
palestra das vil'ludes. Era destro Piloto, e quiz com o
prumo da discripçaõ tomar o fnndo ao seu espirito, e
assim naõ perdoou a diligencia algnma pura se asse
gurar melllol' da altura da sna bondade; e hum dos
meyos mais conducentes, que escolheo para fazer delle
a devida experiencia, foy divertir-lhe o rigor, e ainda o
exercicio das suas costumadas penilencias, e morlifica
çoens reconhecendo, que em nenhuma consa o podin
conhecer melhor~ elo que Da contradicçnõ da propria
vontade. Era espirilual, e destro, e receoso de que em
hum moço, qne em taõ pOllca idade se mostrava prntico
de exercicios, e operaçoens da mystica~ poderiaõ estas
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hav.f)l' feito nsscnto, com algum parLiculal' npcgo, ou ca
pricho em seu coraçaõ, naõ sendo poncas ns vezes, que
o alUor proprio com o npparente, e vistosa capa de mor
tificaçaõ~ ha sabido viciar, ou cobrir o formoso corpo
da santa virtude.

226. Com estas ajuntava o Mestre outras de muita
cOllsequcncia. lIumas vezes o elevava com louvores,
outras o provava com desprezos, averiguando com a pe
dra de toque da desestimaçaõ, e louvor da pessoa, se
tinha propriedades na alma. Dizia-lhe muitas vezes pa
lavras de sentimento~ e reprehendia-o com dissimulada
severidade, condenando corno erros, o que só merecia
louvor. Outras vezes lhe ordenava cousas no parecer eo
contradas á prudencia, que executadas pelo Noviço com
promptidaõ~ o arguia depois por ellas, como se lhas naõ
determinára assim, c attribuindo-lhe como a defeitos
da sua rudezll, on corno deSllcertos da sua capacidade,
e talvez o castigava tarnbcm~ fazendo-lhe culpa, do que
só era meritos da sna obediencia~ que tanto era mais,
quanto tinlJa de mais cega. Tarnbem o provava~ empre
gando-o llas occupaçoens ruais vis, e humildes da Com
munidade; Dlas nisto mesmo, que lue oíferecia por mor
tificaçaõ, e desprezo.. achava o Noviço o mayor allivio,
e consolo: e vindo o Mestre neste conhecimento, tratou
de o mortificUl' por outro esfylo. Em muitos dias o llaõ
occupava em cousa algu,ma~ como n'lõ fazendo caso do
seu prestimo.. e dando-lhe a entender era para a Reli·
giaõ de pouca serventia; e este foy para o humilde No
viço o mayor combate, e o que mais fortemente assaltou
a constancia do seu proposito~ na viva consideraçaõ, de
que, pois seu santo Mestre mudamente o a'dvertia, era
sem duvida, porque havia alcançado a sua inhabilidade..
e illsufficiencia para o estado Religioso; e nesta luta
batalhou mllitos dias o seu discurso, até que com o do .
tempo.. e mudal' o Mestre desta em oull'as experiencias,
se foy serenando hUl11a tempestade a mais desabrida~
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que no rijo temporal do seu Noviciado cOlllbateo o seu
espirito, e que elle julgava era só u que podia contraslal'
o dezejado fim da sua vocaçaÕ.

227. Nesta forja aCliva de 1l10rtificaçoens exteriores
o foy provando o experimentado Mestre, até que desco
brio por puro, e acrisolado todo o ouro das sllas vir
tudes; porque sempre achou ao bom Noviço obediente
sem replica, humilde sem 1'epugnancia, alegre sem des·
gosto, e sempre sel'eno sem turbaçaõ, com huma agil,
e prompta docilidade, que he o que com mais energia
explica, e dá a conhecer a virtude Ilaõ fingida, e que
he filba legitima do verdadeiro espirito.

228. Provado assim nestas agoas de contl'adiçaõ o
deste Noviço, sem mais se deter seu Mestre nestas im

.pertinentes, mas uzadas delicadezas, ja lbe largou as
- redeas.. deixando-o correr livre, a impulsos da supe

rior chamma, que o alentava.. a todo genero de O101'ti·
ficaçaõ, e penitencias; mas sempre com hum cuidado
muy vigilante.. de que o excesso llellas naõ viesse a em
baraçar a sua conlinuaçaõ, ajustando o vigor do espi
rito ás forças do corpo, para que naõ chegasse a tro
peçar nos primeÍl'os degráos do aproveitamento.. antes
de chegar ao ultimo da pel'feiçaõ. A deste Noviço chegou
a tanto, que naõ se contendo só na especulaçaõ, e e'{
periencias de seu Mestre.. ja chegou á noticia, e conhe
cimento de todos- os Religiosos, que muito se compra
ziaõ com eIle, POl' verem llaõ sahiaõ frustradas aqnellas
esperanças.. que nelle desde o principio haviaõ fundado;
e mais que todos se alegrava seu Mestre, de ver taõ bem
logrados os sens des vélos, assim no que tocava ao es
sencial da vida mystica, como ao pratico da Relig'iaõ, á
obsfll'vancia dos seus costlfmes, e ceremonias, e espe
cialmente ao silencio, compostura f e gravidade da: pes
soa, que tanto edifica aos mais, e defende a ,propria
alma. Na deste Religioso ficaraõ taõ impressos todos
estes documentos, que oMestre lhe ensinava cuidadoso,
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e elIe tomava advertido, que os conservou constante lj(jf
toda a vida, trasladando-os assim da cJi.ecuçaõ para a
memoria, que, vendo a menor tl'ansgressaõ delles, fóra
do que havia aprenctido nest'e tempo, dizia logo l o con
trario me ensinarnõ a mim: e notando os Heligiosos;
que lhe lembrasse taõ miudamente a minima ceremonia,.
dizia: Isto me ensinou mell Mestre, qoe era muito santo,
e bom, e naõ permitia Deos me esqueça em tempo al
gum, o que delle aprendi, quando Noviço.

229. Ja se chegava o mez de Juneiro, em que a seis
se completava o allno e dia da sua approvaçaã; e ainda
que a havia dado de si muito bastante para ser alistado
sem contradiçaõ em a Sagrada milicia, que tioha esco
lhido, naõ se lhe acabaraõ com tudo os temores, e re
ceyos de o conseguir de todo, com a segurança da uI..
tima matl'Ícnla; pois por incidente que nos naõ explica,.
quem aponta esta circunstancia, foy preciso dilatar por
alguns dias mais o ncLo da profissaõ, e com multipli-,
cadas ancias ao seu espirito, que por causa desta acci
dentàl demora Ibe oíferecia impaciente, e desconfiado,.
as do seu pouco ardor, e naõ cabal merecimento para
chegaI' ao logro dos setls dezejos, que finalmente vieraõ'
a ler o appetecido fim aos quatorze do mesmo mez, dia
dos mais assignalados pela Igreja parn a nossa Ordem, e
bem conhecido no mundo todo, pelos grandes triunfos,
que ella com ns celebradas victorias do seu Santissimo
Nome de Jesus, vio conseguidas, com tanta gloria sua~

e emulaçaõ alheya a impulsos da devoçaõ, e doutrina do'
gl'ande, e alentado espirito dos Santos Bernardino de'
Senil, e Joaõ de Capistl'auo.

230. Vendo-se assim com aquella penitente vestidl1r~"

que lhe cobl'Ía o COl'pO de aspereza, e a alma de alegria,.
como sua ja, e certa por herança, para a naÕ' despir
jamais, continuou a aperfeiçoar com novos actos de siuJ
guiares, e virtuosos exercicios, aquelle babito, que pOl'
tantas razoens havia feito seu. Foy o primeiro elIeito



deste; entregar-se de totlo o coraçaõ a Ocos, e eom a
alma toda, pedindo-lhe, que o ordenasse Sua Magcs~

tníle dalli em diante de sorte, que naõ livesse elle juris
diçaõ alguma em si, senaõ sómente Deos nelle. Com este
acto taã bcroico, e resignado deo principio á sua vida
espiritual no estado de professo, por onde costulmõ aca
bar os Varoens mais perfeitos, e sanlos, subindo assim
de si mesmos, pnra que Deos entre neIles. Depois deste ,
se seguia o segundo, e foy tl'atar com muito cuidado da
perfeita observancia da sua Regra, e para isso, logo ao
segundo dia depois de professo, pedia licença, e de sua
maõ' escreveo a Regra de N. P. S. Francisco, e tudo o
mais, qne tocava ao cumprimento della, e esta lia muilas
vezes dizendo, que tornava a ler o que havia capitulado
com Deos, pOl'que queria ter muito na lembrança o de que
era devedor, e estar com isto mais prompto para o sabcL'
pagar. Em quanto viveo, trouxe sempre comsigo esLa
escrilllra. Foy exactissimo na sua guarda, e costumava
dizer, que'era cousa suavissima para eIle, a guartla da
que\la Regra, e que nnnca se achava mais conLénLe,
e satisfeito, que quando lhe mandavaõ fa7er alguma das
cousas. qne nella se conrinhaõ. Eraõ palavras eslas,
filhas todas do seu ApasLolico espirita; pois ile certo,
que ú natureza naõ pótle parecer suave, o que he as
pero, e penozo para o corpo: porém, como o AnLiloL'
de Ioda a vida, disse que o seu jugo era suavc, e a Regra
Serufica conLêrn em si mesmo jugo, por sel' toda Evan
gelica, como lhe havia parecer pezada aquella carga,
que por sua vontade a qniz tomar aos hombros, em se
guimento do seu Santo Patriarcha ?

,231. Daqui se seguia o terceiro acto, com que satis
fazia, e nperfeiçoava as obrigaçoens do babito, e foy
hUllla sujeiçaõ resignada, e hUll1a actual dispoziçaõ,
com que se prevenia para obrar tudo quanto podia, c
quantlo lhe mandavaõ.. e perrnittiaõ, c com buma cxc
cuçaõ taõ viva, c fervoroza, que o mesmo era ouvir li
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voz do que mandava, que pÔr em praxe os seus pre
ceitos. Nem houve nnnca quem o ouvisse IÇe'plicar a
estas vozes, ou fossem dos Prelados, 0\1 ainda dos pal'
ticulares; porque, para obedecer, a tddos reconhecia
por Superiores, e daqui lhe resultava, o ser com espe
cialidade amado de todos, porque a virtuqé,' 'quàntO'
mais humilde, he mais amavel. Sentia muito, que lhe
naõ mandassem fazer muitas cousas, porque elle só
queria para si o pezo de t@das. Em tudo quanto podia
allivial' aos mais Innaõs, o fazia, e muitas vezes, náõ
tendo omcio, fazia o de todos. Como era de huma com
pleiçaõ fraquissimn, e em nada robusto, e só na valentia
do espirita muy gigante, naõ havia perdido ainda sell
l\1estre o cuidado de ir á mão ao seu fervor, alliviando
lhe em algumas cousas o trabalha, e dissili1Ulando em
outras, como quem faz mais pequena huma luz para que
possa allumiar por mais tempo; e este cllidado do Mes
tre, sentia sempre o discipulo, com muito pezar do seu
espil'ito, e sem sallir do devido rendimento, se queixava
humilde, rogando-lho que o naõ eximisse de cousa
algúa ; porque naõ podia J scro confllzaõ sua, ver esLal'
occllpados seus compauheiros, e e.lle, sendo o peyor,
estar ociozo; e este, como ja Locamos, foy hum dos
fortes mal'tyrios, que sentia nestes primeiros annos, re·
servarem-lIo por falta de sande, e forças de alguns tra
balhos mayores, e commulls aos mais: mas esta mor
tificaçaõ, que a tomou sempre como dom particular da
maõ de Deos, pOt' impulso superior da mesma maõ, a
sllppria elle em' seu interior, e reparava este damno
(que por damno da alma tinha o que naõ padecia o corpo)
com tres cousas: a primeira, reconhecer-se por menor,
c inferior aos mais, pois o naõ deixavaõ obrar tanto
corno ellcs, e daqui rezultava a grande estimaçaõ, que
fazia dos mais, e o desprezo, cm" que se tinha a si pro
prio ; pois sel'vindo seus companheiros para muito, elle
para nada era bom: a segunda cra húa vontade in"
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terna, ~Olll que espiyilllalmenle se ferzia promptu para
exúcer tudo quanto via execular os mais, ujudando-os
denlro de si, em aquillo, que elles actualment~ operavaõ,
c naõ se cançava mais o companheiro no exercicio do
trabalho, cm que se occupava, do que FOI'. Melchior na
ancioza von tade, com que lhe as~istia. Se os via va rret'
as illlllll1l)(}j.cias do Convento, e Ihe'naô permittiaô fazer
o mesmo, lá se voltava a Deos, e lhe dizia com hft.a ten
çaõ muy pura: bem conheço, Senhor, que naõ mereço
ser, instrumento, com 'que esteja mais limpa a vossa
Casa, nem- !le tirar com minhas maôs o pó, que pizaõ
os vossos servos; mas eu cá dentro da morada da minha
all1l'a· varro com o meu coré\çaô aquelle pó, que tocaõ
com os sens pés os vossos servos, e acarreto na von
tade aquellas imll1undicias, que alimpaõ Illeus compa
nlieiros com suas mãos. A terceira, era cumprir total ..
c perl'eitamente o que lhe era permiHido, e deixavaõ qne
obrasse; porque ja que naõ posso, discorria comsigo,
fazer tudo.. o que dezejo, qrtero fazer tudo quanto posso;
que naõ he bem negar o pouco, que se póde, quando SI.:

uae) póde o muito, que S{) dezeja; e assim com estes
tres reparos laõ exquisitos melhorava o seu espirita com
aquiHo mesmo, que lHlÕ podiaõ as suas forças.

232, Sempre para elle foy o tempo aquella joya, que
mais estimou; porque sabia que, perdido hUllla vez, ja
mais se pódc achar, e assim cuidava muito em apro
veitar toclos os seus espaços, porque drlle nem a minima
parle se perdesse. Logo de mallhaã, concluidas as pen
socns cio coro, e outras de algum partkula,l' omcio se
manaria, se dava ao cuidado de ajudar as Missas, com
lantll devoçaõ, e compostura interior de sua alma.. como
era notaria a exterior, com que ilssistia a taõ alto, c
trcmendo Sacripcio. E pergnlllando-lIle cel'la pessoa
secular, que nelle mais reparava, que modo teria para
ouvir tambem li Missa <1evotll, c devidamente; lhe I'CS

pancleo, que eUe para cnsinal' sabia panca, e r,ó lhe po-
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l'!eria dizcl' o Cjue obrava: Quantia ouço Missa, lhe
disse, dezejo quanto posso concorrer com o mesmo,
que faz o Ministro Sa~l'ado do Altar em a lIniaõ de lodos
os Sacerdotcs da Igrejn; e tambem m~ conformo 11Q
que posso com o intento, que Christo teve quando o
institulo; e nesta consideraçflõ mc occupo de sorte,
que faço muito por naõ allender a ouLJ'~ cousa,.e sinto
gravemente, que nesta occasiaõ me d~vi!'taõ para algum
grave negocio; porque nenhum o he tanto, como ouvii'
Missa com toda a attençaõ, e reverencia. Ajudadas as
mais que podia, se retirava ao exeroicio de outras óccu
paçocns honestas, e cazeiras, ou á Iiçaõ de alguns livros
espirituacs até a hora ele refeitorio, assegnrantlo com
isto, naõ ter' em todo o dia hora, que naô gastasse em o
serviço de Ocos, da Religiaõ, e do proximo, nem a
acçaõ, em que faltasse aos motivos devidos ao estado da
perfeiçaõ, que prol'essava. Tomava refeiçaõ com grande
temperança, ou couforme a slla necessidade, e seíllpre
com pro\reitosas meditaçoens, dalldo mais alimento ao
espirita no que deixava, do que ao OOl'pO no qne comia.

233. El'aõ as suas palavras ja neste tempo (como
~empre) poucas, e consideradas"; ajustando-as á ma~

teria, com Slllllllla discrição. Nunca lhe ouviraõ algnma,
que fosse lançada em oITensa "do proximo: porque aos
presentes honrava, e defendia aos auzentes. As pra
cticas, aonde soava algum perigq <lestes, costumava di
verti!' ; e ás vezes dizia: fallemos, II'maõs, de Deos, O!I

de n6s mesmos, e deixemos aos que nos llaõ ouvem, que
a elles, e aos mortos, tenho grande lastimll, pois Ilaõ
pótlem responder por si ; e de oedinat'io lhes clIrrc
g~mos a rnaõ, porque se lHlÕ pódem defenc~er. Só com
húi! creatura ncl1ava recreaçaõ a sua practica, e era osen
COllfessor; e fóra deste, com algumas pessoas espil'i
ttlíles, a fim de commuoicar com eHás em materias de
c~pirito.; mas dando sempre a entender o pouco, que da
sua praxe sabia, e mostrando s6 que dezejava aprender.
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. 2M.. O seu mais familial' trato foy sempl'c com Deos
por meyo da üraçaõ, e as suas particulares amizades
com alguus SantoS'mais especiaes da sua devoçaõ, tendo
o primeiro lugal' depois da Rainha.. e Seuhor~ de todos,
N. P. S. Francisco; S.. Boaventura, e' Santa C,lara.. Com
cst~s cgmmunicava sel)S uegocios espirituaos.. á ma~

neiça q!!~ no mnndo 9S tem huma~ cQrn ontras pessoas,
e CQm eI}terneeido amor ao seu Anjo da guarda, de
qU,e~ era d.evotissimo, e lhe bavia encommendado, que
~ espertasse a ,lY.fatinas, e com particular recom~nen

d~ç~Q lhe ·encarregava para as tres da madrugada, guan
dq ~e. ac] aVij enfermo, (porque padeceo alguns acllaqueli
no~ pr~rpoil?os annos) e lls1.1im lhe succedia ordinarlà
ment.e; porque naquellas horas achava o seu· espirita o
we.lhol' 1:ep04so.. como mais solitarias, e desoccllpadas
paJa, a üL'açaÕ. E se alguma vez acontecia.. por mayor
pe~Q. gq sQmno.. ' I)aõ acorqar. a estas horas, cçll1cebia
cou~ra si hum. taõ sapto pezar, e huma taõ devota ira..
qqe por t<;Jd.o o dia.a dava a conhecer em alguns senti
mentos e~ter.iores.,.Dava-se golpes nqs peitos, fazia pI'OS

traçoens, ~uspir4va enternecidamente, co:mo se lhe bou
vera ~uccediclo, ~Igum mal; e dizia aOS çOlnpanheiros,
logq que e~perlava: Irmaõs, digo ,n1inha clllpa, sabei
qu~ sOQ ;indign(,);~o ~~tq.qo que tenho.. desconbecido aos
l>en€qcios.çl~, D,e.os1 e qescortez ao meu Anjo da guarda:
tenae entendido t mw toda esta noite dormi, e que me
reço ~luma ,gr<\llçle ,pE)ni,tencia ;: e logo pedia licença a
~eu l\'Iestl'~ P1\'fa< alg~mí1 particular mol'lificaçaõ naquelle
dill,', qU~l:eqdo 'repupel:~r assim COlllO mel'ito da Obe
dieqpia flql;lel!e' q~[eH.o da natureza. Aestll ajunt,!va com
m,uAlm~n~e 'optra, e ep), que todo aquelle tempo... que
JiU:vil\ qQrmid,o [pra rdo cQstuma<;lo, t:eduzia a hum si
len~io,; ~e lfl.l ,m~\w~ra !!'!xaçlo, que por ,nenhum caso
pL'9[~riq pal~'Vrll .. lJl~nos, qqe .fosse por respeito da Obe,
qienc\a ~ Prela~o, oQ. Mesll7~, e apsil}.l pagava a Deos
de dj~; Q, qu~ lmv,i~ qeifad.9' cle o servÍl' ..{\e noite, pri-
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vando-se por elle, aincta'uaquellc pouoa tCUlpO, que eu
tre os Religiosos se pel'milte a houesta ·recreaçaõ;· e
eom muila graça dizia aos companheiros, ql1alltlo se cla·
va a este silpllcio: Advirtaõ,·que estCJ.lI dormindo·,' ne
nhulll me queira inquietar: e parece, qu~'colll proprie
dade o podia dizei'; porque se ti mOlle dos Justos'se
chama somno, t<Jmbem ue certo dormem DO Senhor, os
que com elle vélaõ na Oraçaõ; e assim, dizia bem Frey
Melchior, que vinha a <lormir velando de dia, o que de
noile naõ linha veladQ dormindo.

235. Desde a sua pl'imefri.\ idade se havia habituado
a que toda& -as vezes, que espenava do SOi.TIOO se orrefe
cia a Deos do·.intir;no da su-a alma, poudo-se na:suu pre.~

senç:\ com alguJllas Jaculatorias devotas,' e aangogicos
netos de amor el~rllccido, e desta sorte até que o som....
no Q tornava a vizitar; porque nem este pouco temp,o
queria perder, e llavi(\ feito nisto hum habito tal,;~lle

ordinariamente aotes de esperta!,' .de todo.. se achava na
l;>ocça com alg~1ll1aS santas palav·rAs destas.. como cbaUlo;
runs, que ela ardent~ fo)ja do seu abl'uzado COI açaõ ar
rojav~ ao~ labios para dczafogo do in·t1ammado do seu
espirito. .

236. Da mesma sorte havia observado ue~de o p.rin.,
cipio, o IlpÕ s~ deilal' a dormil', selD; hum· rigoroso e~a~

me da slla cOQscieneia, tomando, 'conta d~ si mu-y es1"\
treita, Gomo se logo houvesse de J:11PJ1r-er, ' (o lq.u~!gu.al~~

dO~1 ~m quanto- viveo) e diziÇ), depoj& llaS sua.S pfa.ticas.
e&pirÍLllaes ~ Eu, quando D,le deito, Q qUalldo OQlllIlJUU,
go, sempre o faço, ~ de~ejo, quanto Ite da mlQ\J.p, PJll'Ü~
que seja, Qomo s~ aquelle soamo fosse -:Q. d<l':l1loIte., ê'
nqueJla cQPlmnnhaõ Q viMioo para a .ultima. j:O/:IHHhl-
da vida. '" .

237•. J~. çontava COI,D pouca diif~l)(:mQ-:Jt QS ''Vinte an
nos d~ bom Religio&o, quaudo. fQY fcitp. GJ;ra:rdia~

d~ hl\ID' Conve(ltQ da &Ul\ Pr~viJ.lQift 'lugar fi que 'Q

.elevafuõ .os cOllh~ciclQS .JllcI!Ho1l da I (sua virtude, e en..,
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clleo com as condiçoens (lo pel'feito Prelado, e nem pOI'~

que se via no de Supcrior, lIludou de Scmblante a sua
postura, antes porque agora estava feito alvo. a que ati
ravaõ os olhos de todos,. cuidou muit0 cm que n'em ain
da os de mais lunga vista pudessem fazel' pontal'ia ao
minino defeito, pois sabia que se estes nos subditos. ou
llUÕ suõ nOLados como gl'aves, ou só querem ser tidos,
quando muito. pOl' descuid'os, nos Prelados sempl'e
avultaõ com demazin, e passaõ de ol'Cliilal'io a capitaes,
fazendo-se UlUY llotaveis, só por LllUY not~dos; e nrsta
consideraçnõ, entcndénC10 qu~, se em qnanto pnrticu\al'
devia ser humilde, retirado, compassivo, affavel, po
bre, obdien te, e regular por obrigaçaõ do 'cstado', ngO'ra
penetrava que o devia sei' com' mayor l~igor, em r'ázaõ
do cargo, e i'esperto ·do Ill'gar l eassiin elHré os·da sua
CQmmunidade. elle era o 'mais húmilde, e' retirado, (o
mais .éompassi'vo, e· nffavel, o mais 'pobre, 'e obetliente, e
cm todos os actos 'da R'eligiaõ, o mais próUlpto, e regu- l

lado ;' potque. tinha: entendido, -por doutriúa dó Divino'
Mestre, que os Prelàdos saõ po~tO/3 nos cal'gos para ex'
elllplares de seus subditos, é q'ue devem,toma-Ios, iCOlllO
carga; porque mais para ministrar, do que serem mi
nistrados. Só algum empregci dG aargo o divertia do
retiro.. e Oraçaõ. O seu Jejum fu)' de toda a semana, e
só aos Domingos, e diaiS'Santos! o 'Ú'& fáiia, mas ,sempre
para elle, 'CO}:IlO taes. eraõ os de!abstinencia. O seu \ta !
bilO o mais uzado ; acama a mais l pobre; sem àu'll'as 'al
rayas a sua' cella .. que.as da penitencia, e mE>rti(jca~ãõl
Com os'enfermos"era c'n'[(mílO, é, taõ compassivo, 'que
elle o vinha a ser 'mais' que Jl(~nhIHli '; 'pois l(j seu', acha-'
qne ,erà p0r êon~racQaõ, qúe 'traz coni sigo'a enfúmi-:
dade de todos. .1 I'.' ' ,

- t 238. 'Entl'eftodas' estas ben.ç€>,en's de do~ürá"l, agrüao,
com[>'aixáõ, ê'llegtllar~dade devida, ';C(i)'l1l' 'qltl~',ptevenio'a'
Hbet:al maõ do SellhoL' ia estc seu fiel 'Servo ·em tóuos ós'
estados; no de Superiol' sobresahi'a' ainda' outL'a 'úiais,
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e cr'a l!Ullla lIolavel firmeza, c conslílncia na lld01inistra.
çaõ. do' seu C,lI;go, ·dc sOFte, que desde logo cOllheceraõ
os sellS subdilOS nelle hllma tOlal independencia a -toda
a humana aíft:tiçaõ" c' que só o podia mover a mudaI' de
systema, o quo clle entendia ser para IlHlyor pel'feiçaõ
da Regular Obsel'vancin, credito da Heligiaõ, honl'a, e
gloria de Deos; e assim sc fez venerado dos subditos,
U01i1'Vel dos Superiores, e poi' hum dos perfeitos Prela
dos, e Yaroells insignes entre os de virtude, e santidade
da sua Provincia.

VAPIT'lJLO V.

lilerle o Reverendissimo Pad,'e Geral ao Padte Z",'ey Melchior para Funda
dor da Custodia de Santo !An.tonio do 'Brasil, passa a esta PTovincia, o
das suas f/I'andes penitencias, e efpú"iJuaes exercicios nella.

239. .la nesta nomeaçaô do P. FI'. Melchior pelo Reve.
rendissimo Pudr'e Geral para FUl1(Ja"dol' da Custodia de
Sauto Antonio. nestas pa.nes do Brasil, sua viagem para
ellus, c'o mais que 'obron em' ordem.á crecçaõ da pri":
mcira Casa da Senhora das Neves da ,Yilla de Olinda,
c1eixarilos dilo em seu lugar; e assim o naõ repetimos
aqui, como o,uao fazeUlos tambem de todas t1quellas
acçoellS, fadigas, e trabalhos, que tocaõ á fundaçaõ das
ontras quatro Casas, e mais Doutrinas, e Missoens, que
se faraD seguindo pe'los nove annas, q'ue o dito Padre
obteve o cargo de seu Custodio, eprimeiro Fundador"
porque destas se tem mostrado, e mostrará ta,mbem ,em
seus lugares; e assim s6 a'gora daremos noticia das suas
penitencias" e exercicios 'espiriluaes, com que lJia sua
,'izan(Jo os seus gl'a'ndes, e incansa1veis trabalhos.' .
.' 2lJ.O.~C'Ollti)ead'0, como fica di~oJ o venerandoPadl'e
Frey Melcbiol'LIJO 'alto oandieil'o da Prelatura, como luz,
que ja"llaõ liavla U'rdtit cm,si, e s6 para si; mas dar calor,
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e aTI umiai'· à Umtas"almas, e de taõ diífel'entes estados,
e COlWO' m'lVa l e primeira de.via ser mais allendidn, e
levar ti sli os 0lhos, e as atténçocns ·de todos; é qUê as~

sfm C011'J'O a luz, para 'pel'manec:er 'fixa, e sem desrna'yo,
necessita de conservaçaô, e augmellLo do oleo, de que
se manLêm, e de instnullcntós para 'lhc apartar as fézcs,
(;{11e 'tIH': pódem embaraçaI' o luzir mais; assim o P, FI',
Mélcliior, qHando consLituido na .eminencia de Prelado
tl'JaY0I', e: pl:iLneiro Funda·dor de hUll1a nova Custodia,
donde pedia o IlIgar fosse attendido, como Astro de su~

perior esrera, conhecia bem a obrigaçaõ, que tinha de
euchel' com os acel'los das snas acçoens os olhos de
hum povo inLeiro, que no ajlisLado dos sens progressos
fundavaõ o taLaI conhecimento da sua capacidade, e o
bom. exiLQ d;;t sya eleiÇUõ para hUl,lla ~aõ grqn<.le em
'preza'; lO La,mbefFl conhecia, q'ue sem (i) soccorro de ouLro
Superior, e mayot i(JíIuxo, Iiaõ podia dezempenhar as
obrigaçoens do cargo, nem saLisfazel' a expectaçaô das
ge·ates <; e no t:ollhecimêlltlJ clauo!, de que era muy pc
qu,enu a' sua hlZ' pai'a ,encheL" LanLoGs eSI)aços, recorria
~entinQam,eflte!! pO'r EIlayol' .eabeclal de resplendores á
pl'~se:l1ça( d'e ne.os, t<>'áo hJtunilde, e ·relHlido por meyo
da,satota O,rÇ"lCáf,í, p,ara eUa reservava todo aquelle tempo,
que lhe o na,ô consumiaõ as clistracçoens, e negocias do
sell 'Cíll'g;O, ql1e naõ lilei'(av'lõ de ser.muitos, e de grandes
conse~lle;Bdasiem,.Loclos'os.nove ólllnos (les-ta occllpaçaõ,
no cuidado de f<Nl)àfltl' ·<tinc@ Conventos, em a comprida
(Hstancia!cle lllais de duzentas legoas desde a Cidade d3
Paraiba do Norte, até á Balüa de todos os Sllntos ao
Sul, ,em as quaes se achava pessoalmenLe, C(i)mo em seus
lugares se diz, para a .sua fOrEnal acceiLaçaõ, e pôr-lhes
Prelados,' e OrperUl;:iQ'S ,Rielig~'0sQs. de ex.elil)·[íllo, e.activi
dade, p,ara íl'SiuovaEl·[undaçoéns" e em,teIntp()~ em que os
Daõ ..llavil\I~Üllfla para 101 total :Bel1v.ioo {lc t hlU'nla jSÓ: Casa
Regular, .q.uan~o· mais"p~H'a' cineo, fó,ral OS'lqll~l'l hê craõ
nccessarios [HU'ii as D0tbtr1nás,'e'Miss-e'eUSlfd 8.Ge:tl'Lios,



nas quaes elle lambem naõ falla va pessoalmente para a
prégaçaõ, e ensino dos novos convel'lidos. Em lodos
estes trabalbos, e outros mais, que se naõ repetem por
similhantes, e em que o corpo, por alguns achaques da
natureza, devia sentil', e padecer muito, e muito mais;
porque ajudado do máo trato, e pouco reparo, o sabia
elle forlalecer com o vigoroso do seu espirita, buscan
do-lhe novas forças na palestra das virtudes, assim como
no exercicio da luta adquirem os combalentes novos vi·
gores para os animas, e consummada robuslez para os cor·
pos; ou seguindo a melhaphora da luz, as penitencias ex
lraordinal'Ías, as diciplinas rigorosas, osjejunsconlinuos,
e as costumadas abslinencias, eraõ as sublis tisouras, c
agudos instrumenlos, com que, mallratando o corpo,
lhe dessecava as fézes, para lhe naõ embaraçarem a luz
de espirito, e a Oraçaõ, o novo oleo, com que o refazia
para naõ desfallecer.

24 t. Eraõ os lugares detel'minados para a viva repi'c
senlaçaõ desta scena a Casa do Capitulo, e a Igreja di
ante do Allar mayor, ou o da Senhora da Conceiçaõ, e
por algum inconveniente, ou falta de saudc, suppria a
sua ceI/a estes lugares, especialmenle para a santa Ora
çaõ; e fóra desles, lrazia de tal sorle a voz muda, o
semblante composto, e a consideraçaõ elevada, que bem
moslrava ser para o seu espirito qualquer lugar sitio
de Oraçaõ.

242. Nesla era o seu principal ponto a Paixaõ de
Chrislo, discursada pelos Sagrados Passos da sua Via
Sacra. E para melhor prcparar para ella o seu espirita.
lugo que se recolhia por noite á cella. sem dar passo
algum, formando na vasta idea da sua consideraçaõ esta
lastimosa via, a costumava correi', ou recorrer pela mc
moria com dulcissima ternura de sua alma; e passando
depois, qunndo se lhe naõ seguia algum penazo incon
veniente, para a CnpelIa Mór da Igreja, alJi lhe dava
repelido principio, com os seus caslumados passos; da
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Capella sí.lhia ao cla1,l3l1'0, corda as suas quatro quadras,
voltava á Igreja, e por ultimo a hia eomplet:lr ao coro
aos pés tio seu Santo Cbl'islo, mostrando 1:lm todas as
Stlas sagr3das Estaçoens, .11a cOlltemplaçaõ de cada huUl
uos seus dolorosos l1lyslerios, que nallas se re'Pl'esen
tavaõ os intimas alfectos da sua alma, nos seus diversos
elfeitos, e sentimentos exteriores, ja de lagrimas pt'O

tllZas, ja de suspiros magoados, .la de l'ortes bofetadas,
rigorosos golpes" e d~ reverentes, e contir.uadas pros
Lraçoens.

2á3. Para esle sauto, e penoso ,exercicio, acompa
tlhado com a larga meditaçaõ de cada hum dos seus
Pas.sos, tinha detel'minaclo pal'licularrnenle o dia de
Sexta feira, occupando os mais em ouil'as medilaçoens,
que na viua mystica uzaõ os contemplativos, e dados á
pratica da Oraçaõ, em a qHal n<lõ deixou de receher da
mão do Altissimo particlllarcs favores, e especiaes COll

solaçoens" que a sJ.la humildade reserVCH! só para ;si~ e
mny p-oucos 110S vieraõ á noticia por via de seus COIl

fessores, que talllhem nisto andul',aõ descuidados, e em
seu lugar faremos men~aõ'.

2llh. Scndo laõ continua a Slla Ol'açaõ, naõ o eraõ
U:lcnos as snas mol'tificaçocns" c penilencias, com as
quues pi'ocul'ava reprimir a rebeldia do corpo, para vi
vilicar as .[I()rvas do espirito. Para lodu a üraçaõ era o
scu preparo, úlém das mais disposiçoens eSl3iritllaes
para dispô\' a alma, hllma rigoroza diciplina para com
pôr o eorpo, e accommodá-I-o ao lugar. Para iSlo ol'(de
uou por sua propria maõ hum cruel inslr'urnento. qne
mais lhe convinha o nomc de azorragllcs, do que de di
ciplinas, c eraõ eslas humas correyas d-c couro cru, as
perD, e grosso, ~llgastadas por cHils agudas, cpenetl'an
tes pontas de ferro, que rasganc\o-l'IlC cruelmenle as car
nes, deix:n'ilõ uaõ só o corpo, lambem a lerra alagada
uo proprio sangue. Hccon!lcci<l-o por culpa da 11alt\-
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reza, rebelde, e robusto, e e.ra °sen cuidado l'edllz\
lo, pela fraqueza, ás leys do.espil'ito.

24.5. Tambem para comprimir as paixoens da carne,
inimigo da alma sempre dedarado,.. e taulo mais temi
do, quanto mais cazeiro, e no terreno qlfe pizava o ve
nerando P,adro, milito mais atl'~vido, pois a cal a desco
herla fazia as suas avançadas; porque, pOl' força da oe·
cllpaçaõ. e necessic1acLe do miuisterio, lhe era precizo
muitas ver.es alldar entre o GenUo, e viziLá·lo pelaS: suas
lIabiLaçoens para a conversaõ destes. e asseDto das suas
DOHtl'inas, ou M.i1jsoens, e esta gente, ou de hnm, ou de
outro·sexo, naõ uzavaõ antes de convel'tidos de outras
roupas mais que aquellas, ele que os vestia a primeira
natur:eza, descompostos totalmente todos, e ainda quan·
do ja convertidos, e aldeados, por pobreza, e necessi
dade, sempre mal compostos, assim homens, como mu·
Iheres; e era esta para o puro, e casto VUI'aõ, hUllla
coutinua bateria, e hUlrJa guel'l'a desfeita, e taã peri
gosa, como nece&saria. Mas o esforçado Alhléta, como
pratico na milícia do Cco, e á imitaçaõ dos que pelejaõ
nas campanhas da telTa r que, para evitllr os golpes do
inimigo sabem forrar os corpos com escudos fortes, co
Jêtcs tecidos, e sayas de malha escolhidas; tambem q.lIiz
prevenir·o seu com sirnilhalltes insignias, e armá-lo
com duplicados arnezes, para divertir os golpes do sen
fatal, e ioirometlido contrario. Os seus colMes eraô do.
brados cilicios, que lhe cobriaõ os hraços, e abaix.o des·
tes até á cinta, e de que ja uzava desde que menino se
alistou nesta milici"a; e porque até esle tcmpo lhe naõ
foy,necessario a saya de malha, por nnõ serem os com
hllilelltes taõ fortes, e arrojados.. agora que os via mais
atrevidos, e avançados, se J:esolveo' a tlzar t.amlaern deI·
la; e certamente que só huma fortaleza como a deste
venerando l)adre podia aturar o aspero, e rigoroso da
que elle escolheo. Entre as arvores lllUY celebradas,
como mais peregrinas, c só naltlraes uesla Costa do



BI'asil, e com particular. abunuancia nas de Pernam
buco, saõ os chamados Coqlleil'os, de que ja em outra
parte demos alguma noticia, e hoje he commua a todos.
Costumaõ estes dai' o seu fructo~ ou brotá-lo eQI cachos
lllny avultados, e vem estes ao nascer en\'ollos~ como
em mantilhas, em huns pannos de tres para quatro pal
mos de comprido, e dous de largo~ tecidos de asperos,
e fortes fios de crespa palha, ao modo de thêas, e simi
lhantes na contextura aos que os mestres aHayates cha
maõ peneiros, e se.rvem para armar as abas das caza
rus, que hoje se nzaõ. Destes, acllando-se o venerando
Padre em huma daquellas primeiras Doutrinas ou Al·
dêas, que havia fundado, ma ndou por alguns lndios su·
bir ás arvores, e colher buns poucos daquelles pannos,
e cozendo-os clle mesmo huns com outros, ordenou
bum modo de sayóte, em fÓI'ma de calçoens, justos, e
apertados, que lhe tomavaõ desde a cintu:-a até os joe
lhos, e com hum jubilo muy grande do seu espü'ito, se
armou com aquella saya de malha, que como estas eraõ
taõ unidas, e os sens fios taõ fortes, naõ houve frecha
Gentia, que por mais aguda lhe chegasse ao corpo~ nem
incentivo libidinoso, que lhe assustasse a carne.

24.6. Ainda lhe restava o peito por armai'; porque
os cilicios, e coletes naõ podiaõ chegar a clle, e naõ
achava na Armeil'a da Mystica arnêz determinado para
a sua defeza; mas o seu espirito, como arlifice enge
nhoso de novas maquin3s, para subjugar a rebeldia do
corpo, e resistir ás suas desordenadas paixoens, desco
bria, e forjou hum, tanto mais admiravel, como nunca
praticado. Mandou fazer huma .Cruz de páo de hum
palmo de comprido, e tres dedos de largo, e nella fez
cravar trinta pontas de agudo, e penetl'ante ferro, e
este instrumento assim lançava ao pescoço, humas ve·
zes sobre as costas, outras para a parte de diante, mas
sempre immediato, e unido ú raiz da carne,. como to
mando a peito naõ ler hOL'[l~ nem instante, cm que IHlÕ
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ajudasse ao seu Redemptol' a levar sobre os hombl'os o
pezado jugo da sua CI'UZ, figurando nas trinta pontas
desta, os tres Cl'avos do Senhor: naõ porque quizesse
na demazia do numel'o exceder o mysterio da figura;
mas porque achava que, por cada hum dos Cravos do
Senhol', merecia elle reduplicai' em infinidades de ve
zes, pelo numero de dez, o seu sentimento,

247, Muitos tempos carregou o venerando Padre esta
Cruz sem alargar hum só instante, e parecendo-lhe ain
da muy suave este jugo, fixou na mesma Cruz selle pon
tas mais, em memoria das setle dores, que na Paixaõ,
e morte do Innocente Filho penetraraõ o coraçaõ, e ai·
ma da aflligidissima Mãy, Em huma Sexta feira Mayor
vestio esta nova galla, e se adereçou com esta peça
mais; mas como as novas pontas el'aõ mais cresCidas,
que as primeiras, ao compasso do augmento do seu es
pirita, com o contacto das suas punçoens, estremeceo,
e temeo todo o corpo, e foy taõ excessivo este tremor,
que vencido o espirita ao primeiro toque do sentimento,
e fraqueza do COI'pO, se l'esolveo a temperar o agudo do
tormento, diminuindo no fel'ro ·as pontas. l)egou em hu
ma lima, e quando a hia assentai' sobre a primeira para
a rebater, de tal sorte se arrebatou o espirito na con
fuzaõ da fraqueza do corpo, que levantando-se todo so
bre si, fez que o mesmo instrumento, que era para di
minuil' o picante do ferro, servio de lhe aguçar. mais as
pontas, e com resoluçaõ mais que de homem fraco,· e
como alentado Gigante, fortal'eoido de superiores in6u-'
xos, e como picado de' novos estimulos, desterrado o
medo, e tristeza da carne, e revestido de alegres, e
fervorosas ancias, tomou ás costas a nova, e reforçada
Cruz, e sahio com ella em seguimento do Redemptor.,
ate o mais alto do Calvario, imitando no que lhe era pas
siveI, e permittido, o sentimento da sua Payxaõ, e as
dores da angustiada Senhora, em reverencia de quem
se havia sacrificado ao tormento desta Cruz, que carre-



gOl1... conforme a noticia (Iue IJOS licou,. por todo o tempo
que viveo neste novo MUIHlo, e podemos conjec(;ul:ar que
por .loda a vida, com notavel constancia, c repetidas
dores; pois p qualquer [l)ovime.lltQ repentino, e ainda
aos advertidos, e necessarios,. assir.ll como com elles
se chegavaõ mais á carne <15 SLl:lS pontas, mais intensa
mente se lhe renovava o sentimento, que pelO'lempo
aclial:lte qlliz moderar, escrev.endQ na meSlma Cl'ux(pOl'
titulo o nome Sanlisshmo de Jesus"," po.rque sabia que
era este nome oléo· suavissimo para f,'ornentnr as ,tibie
zas do espirito, c m~dicjlla saudavel para curar as en
fermidades do corpo. Só quaudo se achava PI'ostl'ado
dos seus ordinarios achaques, ,e nas· jornadas que fazia
pelos caminhos, e máres, se alliviava desta carga; mas
esta [alta necessaria; a que elle chamava grande neg.li ..
gencia, satisfazia prompto com outras morlilicaçoens,
repassando nellas pela memol'Ía todos aquelJes tormen
tos, e angustias, qne o Senhor senlLo na sua Payxaõ, e
as dores,. e penas de sua Santissima Muy na' assisten
cia dei Ia.

248. Tendo assim gual'llecido, desde' o peito até os
joelbos o cO·I'PO com estas armas 'clefezas, a'inda,lhe fal ....
tava para os plbos, e face aquella outra, de q,ne se vàlem
os combatentes para cobrir o rosto, e gnardar os olhos
aos golpes· ,contrarias.. e chamaõ elJes Vi2J(úra; mas o
naõ ver, nem albar para eara de mulhm' a·lguma, foy
toda a armaçaõ do nosso fOl'te ma,nlenedol·, para l'ebateL'
os assailos deste cl~nel, e fatal inilllligo': e nistD pôs sem
pre '0 mayor,cQidado.; POI:q\l.e sabia que naõ fechaI: os
olh,os do .CQI'PO vara sim ilh,a n,les· objeclos:,'lJe ·a4rir as
por~.as "da· alma a pensnm.en.tos lasci \!os. Destes se li..
"rava o venerando ,Padre cm» cegar por ad v.eL'leJ1l;Ía,
para llaõ cabjr pOl~ desc~üdo.. '
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CJAPIT"lJLO' ""I.

Continua o tYJnel'ando Padre no exeroicip das su.a.s mortificações actifJaSl
e de alg!~mas passi1!a8 deste mesmo tempo.

2lt9. Ponco llproveitára ao Capitaõ gu-erreiro reveslit'
o corpo de escolhidas 'armas para rebatei' os golpes do
combatente contrario, se lhe faltasse o espirito de for
taleza, e a valentií.l de animo para lhe saber resistir j

antes mais lhe serviria oanimo só adornado de esforço,
do que o corpo composto de todas as armas. Da mesma
sorte o Varaõ e:piritnal oa batalha dos vidos, e com e:x~

cellellcia contra o da carne. Nesta íhe servio o jejum, e
abslinencia do mesmo, que no Capilaõ o animo,.e forta
leza; e assim como este bem veüceria POI' mais animo
so, do que l)elas muitas armas; assim o espiritllal·me
luar triunfará por UlUY abstinente, do {lHe por bem dici
plinad'o, Boas snô as dicifllinas, as Cruzes, e morlifica
çoens; mas sem a absliocncia p{)deria ficar soldado
sem animo, e combatente sem forlaleza, o que sem o je
jum quizesse só com diciplinas levar·a victoria. Mas <lB

les, se na escóla da Mystica devemos tomar as sagradas
liçoens, qoe nella nos daõ os seus experimentados Mes·
lres, com o grande Basilio, as melhores armas, de que
se pode revestir, o que na palestra das ,virLudes, conlra
os vicios, .quiz2r militaI' seglU'O, e alcançar gl{)riosos
triunfos, vem a ser, o jejum, e abstinencia; porque
nesta virtude só, e neste exel'cicio Si(\l1tO, tem o mante
nedol' Christaõ huma rica Armeria de todos os arnezes,
e peças defensivas. O jejum he o melhor colête d·e cilí
cios, e a saya (ie malha mais impenelravel; porque he
o j€j!lm para o corpo, diz o SunLo Oontor,* o compa·
nheiro mais seguro. O jejulll he o ,escudo de todo im-

* Jejunium corporis socrU! securus. AllIimre oplima euslodia. Fortibus
viris monimentum, et arma. ALhletis, cl carlanLiblts excrcilolio. Div. Da
sil. }Jog. homil. de Jejun. anl. merJium.



penetravel aos golpes do inimigo; pOl'que o JeJulll, con·
limia o mesmo Santo~ para a alma a melhor custodia, e
a guarda .mais fiel. O jejnm, contem em si a força dos
cilicios, e diciplinas, o valor das morlificaçopns, e pe
nalidades, a virtude da Oraçaõ, e a elficacia de elevar a
alma das l:ousas terrenas~ para a contemplaçaõ das ce
lestes j' porque he o jejnm, conclue o Santo Doutol', hu
ma como praça de todas as armas mysticas; e quem o
continua, llelle tcm o mais apurado exercicio para sa
hil' destro combatente, e glorioso vencedor.

250, Foy o jpjum do venerando Padre FI'. Melchiol'
quasi continuo; porque ainda nos dias, em que formal
mente o naõ fazia, ou por preceito, ou devoçaõ, sempre
guardou hUllla perpetu!)J erigida abstinencia. Nunca
comeo, depois de passados os annos primeiros da Reli
giaõ, mais que huma só vez ao dia, e carne muito con
tra a sua vontade; e só por obrigado de doença, ou en
tre os Indios de algumas caças, quando totalmente naõ
havia outra cousa. O seu ordinario sustento eraõ legu
mes, e algumas [ructas agrestes, de que abundaõ os
maltas do Brasil; e dos ardina rios da ComIDunidade
taõ parcamente aquella só vez, qne mais parecia subs
tanciar-se por milagre da graça, do que sustentar-se paI'
virtude da comida. Ainda foy mayor ii abstinencia, que
guardou na ordinaria bebida j porque CI'U esta tambem
hUIDa só vez ao dia, e com taõ apertada tacha, que mais
servia para lhe atear o incendio, do que para lhe miti
gar a sede, porque continuamente a padecia. Para isto
escolheo hum pequeno vazo, que guardava comsigo, e
por este bebia aquella só vez, e com ta I regl'a, que paI'
mais activa que fosse a sua seCCUI'a, a naõ sabia temperur
entre dia, e noite, mais que com aquella só medida. Vi
nho o naõ tocou mnitos annos, 'e depois de berp entl'a
do nelles, só pelas Paschoas, e por aquelle pequeno
vazo da agoa, com a quai'ainda destemperava ~ limitada
quantidade do vinho.



251. Tem as pessoas cspiriluacs sllas tlisposiçoens,
II ensayos, para celebrarem as solemniuades mayores da
Igreja, e seus Santos, mas em tudo contrarias ás com
que ordinariamente. se dispõem para e\lus os filhos do
mundo ~ por que, o que nestes saõ cuidados do corpo
no ornato de novas librés, na demazia da meza, nos di
vertimentos dos festins, e passeyos; nos Servos do Se·
nhor, saõ penalidades, jejuos, oraçaõ, e recolhimento;
porque com estas be que dispõem as suas almas para o
verdadeiro culto que devem a Deos. Naõ repetimos to
das as deste venerando Padre por occultas, e comrnuas
aos mais, e só de hurna por notaria, e singular damos
noticia. Ihvia chegado a vespera da solemne festa do
Palriarcha Serafico, e querendo este amante, c verda
deiro Filho celebrá-la naquelle anno com alguma de
monstraçaõ de mayor gosto, e jubilo de sua alma, pre
parou para isso o seu corpo com tres penalidades de
mais, sobre as commuas. A primeira foy por~se depois
das Matinas em pé, diante do Altar do Santo Padre,
nú, e despido da cintura para cima, e assim levou em
Oraçaõ huma hora, ou mais que permiLlio o tempo,
meditando !lO singular desapego, com que o innocente
mancebo Francisco, diante do Bispo de Assis, largou
aos pés do importuno Pay todas as suas roupas, ficando
só com as precizas da honestidade. A segunda naõ co
mer por todo o sen Oitavario mais que paõ, e este em
muy pouca quantidade. A terceira em pl'ivar-se abso
lutamente daquella limitada porçaõ de vinho, que cos
tumava lançar por Festas no pequeno vazo da agoa, que
tomava huma s6 vez por dia; e assim chegou nos deste
Oitavario a tanta aillicçaõ, e angustia o seu espirita,
pela fraqueza, e seccura que padecia, e em que se abra
zava, que a vozes pedia soccorro ao eeo do intimo da
sua alma, e chegou a tanto este excesso, que resecan
do-se·lhe a Iingua, nudo em gretas, e lhe custou muitos
mezes de enfermidade.

JAnOÁTAIII. VOL. II.
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252. Nem para allivio desta ardente, e cOlltinuada sec
cura, lhe quiz applicat' outro refl'igerio mais, qne hUlll;

e bem tlotavel, c era, que quando ás oito horas da noile
dJega va o Acóly to pela sua porta, co.mo be costu mc cntre
nós, lauçat' agoa benta pelas cellas dos Heligiosos, e re~

zarcm pelas almas hum Respol1sorio, pegando tiO hy
sópe para esta ccremonia, depois do asperges, que fazia
por aquellas, tambem applicava ulguns sobre si, abrindo
a bocca elisfarçac\amellte, para lhe cahircm c1entf'o pela
língua algumas limiladas, e subtis pingas da agoa benta,
que só por suU'ragio poderia aproveitar para o torlllento
da sua seCCllra, assim como por tal servia ás almas para
l'cfrigcrio das suas penas; podendo conceder-lhe o Ceo,
como a Varaõ Santo, e ambiciozo de nJais padeccr, ti

consolaçaõ tlotavel de refrigcral' a seccul'a da liugua
. com hUIll pingo ele agoa, que, para padecer mais, uegou

o mesma Ceo ao rico Avarcn Lo.
253. Sendo a cama ol'llinaria dos Rcligiosos desta

Pl'ovillcia a mais pobre, e desalinhada, que a de ne
uhullJa ontra, como consta aos mesmos, lJuc destas sc
t1gazalhaõ em os nossos Conventos, pois naõ COLlstaõ
lllaiS que de hum leito de ta boas duras, Ilumaesteira de
palha aspcra, huma uJanta, e cobel'tor de laã, e hum
travesseiro cio mesmo; ao venerando Padre PI'. Mel
chior aiuda lhe pareci" mllY orando, e regalado este, e
assim achalltlo hurna estreita, e nodoza taboa, despre
zada por inlllil, e npplicada ja para alimento do rogo, a
acarretou parti a cella mllY contente, e lançada a hUUl
canto, sobre cste, que mais Linha propriedades de potro
pnra atormentar, que conveniencias de leito para o des
canço, tomava só pOt' noite duas para reclillar' o corpo,
:sempre mal accollll1lodado, por qualquer parle, porque
por todas o esta vaõ despertanuo os trinta e selte cl'a vos
tia Cruz, as agudas pontas dos cilicios, e os asperos fios
tios seus calçoens, que de talmancira o tyranuizava cada
hum de per si) e ús vezes todos juntes, que lhe era ne-
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cessaria para tomar algnm leve repouso, parlar-se ill1
movei, com o tronco, e sem se menear; porqne qual
quer leve movimento, lhe repetia hum muy sensivel, e
doloroso ma rt yrio.

254. Naõ era menOl' o qne lhe sobrevinha nas conti
nuas jornadas, e caminhos, discorren(lo pOl' varias par
tes de Pernambuco na doutrina, e conversaõ do Gentio,
fazendo estas viagens sempre de pé, e sem o necessario
com modo, e como estava gastado das penitencias, e mal
humorado, illchavaõ-Ihe os pés, e pemas, e por hUlTla
occasiaõ destas com ta nl.o excesso, qne che~ou a julga l'

se por hydropico. Treminõ-lhe as maõs, eainda ocorpo.
e com esle modo de padecer, passava com grande con
fOl'midade de <mimo, e alegria da pessoa, recolhido em
huma pequena cella, onde o pouco commodo, e reparo
para tanln enfermidnde, lhe 5ervia, se para allivio do
espirito. melhor para lhe renovar chagas. repetit' dores,
e mulLiplicar penas, qne só no recurso de Deos, ou ·para
Deos podiaõ achar te I'tno.

255. IJara crisol das suas penalidades activas, com
que querendo purificar maIs o seu espirita, apurava (l

venerando Padre o sea enfl'aqnecido corpo com larga
maõ, applicava tambem o Altissimo com a da slla Pro
videncia snillciellte llIílteria em ontras passivas, qne
nnnca lhe faltaraõ em tempo algllUl, naõ só movidas por
algnmas pessoas seculares sobre a tle[cllsaõ, e liberdade
dos Indios, como ja tocamos; mas tambem por snbditos
seus, achando nelles notaveis, e conhecidas repngllan
cias em mnitas operaçoens do Servo de Deos, sobt'e a 1'10

fórma, e estabilidade do Estado Ileligioso: e algum houve
taõ pouco advertido, que como enfastiarlo, e maí"s repug
nante, lhe tornou palaHas asperas, e pouco considera
das. lHas o santo Prelado as ollvio com semblante sc
reno, tolerou com constanda de animo, e o(fcreceo ao
Senhol' com resigna0aõ de Justo; e devendo, 011 pod~n

do castigar nelles, como dClIlazias da scmrazaõ, e so-
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l)J'uuos dereitos da santa Obediencia, as carregava sohre
si, como fraquezas do seu proximo; porque elle era o
que prostrado aos pés de hl1ns taes subditos, lhes pedia
o pel'daõ daquellas inadvertencins, com que lhes pel'.
turbava a pnz interior de suas almas, deixando-os assim
bem mortificados, e confusos com este modo efficaz de
repl'ehensaõ, e fazendo só seu o ql~e podia sel' mereci
mento alheio, se com outra pena fosse castigado.

256. Outras muitas trovoadas destas accommetteraõ
ao Servo de Deos~ que por identicíls, e similhantes, nnô
repetimos; e nem o Senhol' o quiz deixar de provaI'
lambem pela forte, e suave maõ da sua Providencia~

ja retrahindo algumas consolaçoens espirituaes, inte
riores, e sensíveis, que commlluicava a sua alma Das

. suas mayores tribulaçoens, e angustias; e especialmente
no exercicio da Oraçaõ, deixando-o nella quasi deso
lado, e sem aquelles allivios e arrectos intimos, e so
cego da alma, que nella commulllmente experimentava,
dispensnudo tambem com o inimigo cornlllum o per
turbasse nella, e inquietasse por mnitas vezes, ja com
distracçoens impertinentcs .. 'l. propondo-lhe certas du
vidas sobre particulares Mysterios de nossa Santa Fé;
ja com fortes dillculdades acerca da sua salvaçaõ, com
que sc achava o Servo de Deos com burna grande re
pugnnncia p~ra os seus santos exercicios de Oraçnõ, pe
nitencias, e onU'as ruais~ e ainda que naõ chegou a des
fullecer, neill affroxar hum só ponto nelles, com tudo
por illUitoS tempos padeceo bum grande, e forte mar
tyrio nesta batalha, e por ver se na solidaõ achava mais
repouso o seu espirito, se passou para huma Aldêa a
buscar no retiro uas gentes o comll1ercio mais faei! com
o seu Creador. AlJi se divertia com ensinar a doutrina
aos Jndias, e em ontras occupaçoens devotas~ pintando
ulgulllns Imagens dos Santos, que repal'lia por ellcs, e
até disto o quiz privar paI' agora o eco; porqne lhe 50

breveyo huma vehcl11cute dor de olhos, que morLifi-
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cantlo-o por (llguns dias sem allivio, foy forçado reti
rar-se outra vez ao Convento.

De algumas consoloçoens, e favores espirituaes, com que acudio a Ceo
ao seu Servo.

257. Todas as cousas tem seu tempo; e naõ sendo
esta regra mui certa nas que se executaõ por dispoziçêlõ
dos homens, porque as faz muitas vezes perverter, ou
os arructos da vontade, que sempre erra, ou os defeitos
do entendimento, que tambem se engana; lJe certis
sima nas ordenaçoens do Ceo, que governadas ao COOl
passo da maõ do Altissimo, sem defeito nem atrecto, tudo
sabe dar a seu tempo. Desorte que, pela ordem da sua
Divina Sabedoria dá Deos gostos~ e dá penalidades, e
sabe dá-las aos seus tempos peh sua ordem, que be,
depois do trabalho, dar a consolaçaõ; e esta he a dif
ferença que ha entre os dons de Deos~ e os que dá o
mundo, que nestes aos gostos se seguem as lagl'imas, e
DOS do Ceo saõ estas o annuncio dos melhores gostos.
Havia o Padre FI'. Melchior surcado por muitos tempos
hum inquieto, e tempestuoso mar de contradiçoens, ja
em tormentas desfeitas de calumnias, que com linguas
mais abrazadoras que o mesmo fogo, fulminavaõ rayos
destruidores da interior paz, e socego da sua alma, ja
em agoaceiros continuos de molestias cOl'poraes, ja eUl
prolongadas vigias, em fomes, e sedes voluntarias, di
ciplinas rigorosns~ ja em calmal'ias d.o Ceo, e ja 'final
mente em seccuras de espirita; mas em tanta tcmpes.:
tade sem desalojar o combatido~ e constante baixel da
sua alma o minimo pezo de tanta carga, caminhou sem
pre seguro nesta navegaçaõ ; porqne fel'rado ao leme do
conhecimento proprio, firmeua anchora da co'ufiança
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em Dcos, e glliatlo pelo Norte ccrto da santa Oraçnõ ;
e assim era tempo, de que suspendendo o Ceo os en
('ontrados ventos, e continnos temporaes de tantas con
trariedades, mandasse suaves vil'açoens, acudindo ao
seu Servo com os sens espiriluaes consolos, para lran
quilidade da sna alma~ qne saõ os mimos qlle este Senhor
costnma dar aos seus escolhidos, depois que nestas agoas
de contradições os tem assim bem provados, disfarçan
do-os em mysticos, e prorundos illapsos~ qne por meyo
da Oraçaõ lhes sabe communicar.

258. Retirado o venerando Padre da Missaõ, paI'
causa da molestia dos olhos pal'a o Convento, e seguin
do-se logo a Festividade do Serarico Palriarcha, que.ia
fica referida, e convalescido da rórte moleslia, qne della
se lhe seguio pelo rigoroso da sua abslinencia, especi
almente na que guardava cm a bebida da agoa, naõ
aífroxando no rigoroso pt'eceito, que se hnvia posto <le
nnõ tomar entre dia, e noite mais que a Iimit:Hla por
çaõ, que ja se disse; sendo a hora competente da sua
Ol'açaõ, entrou na Igreja, naõ pouco sequiozo, e posto
em altissima contemplaçaõ, lhe foy representado aos
olhos interior'es da alma, qne via cm hum magestoso,
e rico Throoo a Virgem Santissima com o Bendito Filho
nos braços, o qual tinha nas maõs aqneJle mesmo vazo
pur onde o seu Servo costumava beber~ cheyo de hum
liquOI' claro, e plll'O, qne a eUe lhe parecia agoa, e seria
sem duvida alguma arnbrozia do Ceo, e tomando a Vir
gem Mãy o vazo da maõ do Filho, o dava ao venerando
Padre para que bebesse'; e e\le o acceitava com snmma
reverencia, e humildade~ e bebia abundantemente, com
qne de todo apagava o intenso anlór da sua sede. Ad
mirado depois de favor taõ soberano, c considerando a
vileza do seu ser, todo encolhido, e humildemente res
peitozo, qneria agradeceI' com palavl'as taõ grande be
neficio,' mas naõ podia, porqne o conhecimento do seu
nuda lhe embargava a voz, e o respeito das Magestadcs
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lhe turl>av~ o discurso, e nesta interior aillicçaõ, lhe paM
reciu, que a piedoza Senhora lhe fallava assim: Com
esta celestial bebida, que recebeste da minha maõ, e te
offereceo meu Filho, e teu Senhor, te quer elle pagar o
lIIuito, que por seu amor tens padecido, e que com ella
apagues ta lU bem os in tensos ardores da tua seccura,
assim úo corpo, como do espirito. E aqui tornando
sobre si o Servo do Senhol', se acbou uaõ só alliviado
da grande sede, em que continuamente se abrazava,
lambem lhe ficou na bocca com o gosto daquclla ce
lestial bebida, hum suavissimo cheiro, e admiruvel fra
grancia por lJluitos tempos. Por laõ sup2rior, e prodi
giosa cOllsolaçaõ, derramando copiosas, e enternecidas
lagrilllas de agradecido, deo a Deos, e a Sua SanLissimu
Mày, humildes, e repetidas graças. Tambem desde logo
começou .a sflulir interiol'lncnte, convertidas em sua
vidades as passadas amarguras da sua alma, e o seu cs
pil'Íto Illuy dilatado, recebendo novas, e superiores il
Justraçoeus.

(jJ\.PITULO "VIII.

Da virtude da Relig'iaõ do venerando Padre Fr. lIrelchior.

259. He a vil'tude da Religiaõ aquelle rico Incensario
de OUl'O, em o qual a alma devota nos puros holocaus
tos, que faz a Deos, no altar da sua Divina presençá lhe
o[crece os preciosos aromas da Oraçaõ, c mais virtudes
uIJrazadas no fogo ardente do seu amor, e desatadas em
os fragrantes fUlllos, c obsequias devidos ao sen sagrado
culto. .Neste luzio com adllliraveis ascensoens, e ful
gentes resplendores de edificaçaõ, e exemplo, °vene
raudo Padre FI'. MelchioJ'. No coutinuo exercicio desta
virtude da Religiàõ.. cOlli~cJ'LJnclo ti Deos, corno ti
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Senhor SlIpl'emo de tudo o que tem scr, lhe offerecla
cm prime'iro lugar b seu corpo com todos os sentidos,
potencias, e faculdades; sacrificando-o como ho~tia viva
nas aras da O101'lificaçaã a golpes sanguinolentos de di..
ciplinas, cilicios, jejuus, abslinencias, e seccuras, com
todas as mais penalidades COI'poraes, que ficaõ referidas
cm a Relaçaã das SU3.S penitencias. A este mesmo fim
de tdbut~r toclo o culto aMageslade, Divina o adorava
caIU repetidas gellul1exoens entre dia, e noite, beijando
a terra pOl' Olllras tantas vezes, e todas as que entrava
na Igreja a fazer Oraçaõ, 01\ a outro qualquer fim;
outras levanllUH.1o os braços em Cruz por largo tempo.
Os olhos sempre os trazia baixos, e laõ mortificados,
que nati apanhava com a vista delles mais, que a bl'eve,
e démarcada distancia, que pódem alcançar, os que
elevados a Ocos, só 01l1aõ para aquella terra, que haõ
de pizar, para naõ cahir em algum tl'opeço; sem que
desta baliza, que lhes havia posto, passassem adiante
a avançar mais terreno, por muito que o repente, 011
novidade lhe dessem rebate para algum peregl'ino, ou
inadvertido reparo. .

260. Sendo muy affectuoso no culto com que vene
rava a Christo como Redemptor em todos os sagrados

.Mystedos, qlle como a tal lhe dizem respeito, era em
alguns destes snmmamente aITectlloso, e enternecido,
sendo o principal o do Nascimento deste Senhor, e
quando o considerava como Menino. A sua Meditaçaõ o
enternecia. Ja o considerava Menino, ja pobre. nll, e
despido, j a chorando, e ja rindo, e acha va em tudo tanla
suavidade o seu espirito, e huns sentimentos de amor
taõ vivos, que os llaõ podia conter' dentro em si, POl'
mais que pl'ocurasse occullá.-los. Tinha o venerando
Padre huma pequena lam'ina~ em qne muito ao natural
estava relratada Ocos IVlenino, e nascido em o Prezepio.
Este foy sempre o seu fiel companbeiro, porque o levava
comsigo para onde quer que fosse, venerando o seu Di·



257

vino Objecto com viva Fé, e ardente amor; porque
aquelle que ama o Original, facilmente applica o des
vélo ao seu Retrato. Com este amante Oeos Menino
COllllllllllicava os seus cuidados, a elle acudia como a
seu conselheiro, e Mestre, e nclle achou sempre remedio
para os seus males, allivio nas suas tl'ibulaçoens, e luz
para todos os seus acertos. Havia penetrado tanto suas
piedosas entranhas esta uevoçaõ, e aifecto ao seu Crea
dor neste innocente, e amoro~o esta(!o, que em vendo
qualquer menino, logo se lembrava delle, imitando
nisto, como bom Filho, ao nosso Serafico Patl'iarcha,
que naõ podia ver que diante delle se matassem cor
deiros, lembrando-se, que na rnansidaõ daquelles, re~

cebenrlo os golpes sem a queixa das vozes, se represen
tava a inllocencia do Cordeiro de Oeos, naõ se quei
xando nunca dos que lhe davaõ a morte. Crescia muito
mais o seu \.:ompassivo a(fecto para tlquelles meninos,
que pelo nu, despido, ou desprezivel, entendia serem
pobres; porque estes, dizia elle, eraõ mais similhantes,
ou rcpresentavnõ melhol' em si ao pobre Jesus Menino;
c ouvindo chorar algum delles, se aflligia em grande
maneira o devoto, e contemplativo Padre, e dizia lllUY

enternecido: Valha-me Deos, pam que {azem c/w1"a1'
esse Any'in/w? e lá dentro em si ficava corno abstrahi
do, e suspenso, reflectindo, e discorrendo em sua alma:
C/w?'al'ia assim o M.enino Deos no Pl'esepio? ,Mas, que
{ôra vê-lo cho1'm', e derramar lagrimas 1101' metts pec
eados! Disse-lhe em huma occasiaõ destas seu com
panheiro: Vede, Padre, naõ vos deix.eis arrebatar tanto
destas crentllrinhas, adverti, naõ vos roubem de todo
o coraçaõ estes idolosil1hos, c vos deixcm a alma
secca, e desolada. Naõ, respondeo o P. naõ espero cu
isso pela graça destc mesmo Deos Menino; porque me
succede, ao que julgo... muito pelo contrario; porque a
fo1'0105 li l'a, c innoccllcia destas creaturazinhas suas me
ajuda muito para a lembrança do seu Crendor, c cada

JAROATM.I. VOL. 11. 33



25'8

hum deltcs me parece que o represenla, porque saá
imagens suas vivas, e como li Laos as amo. Naõ vedes,
accrescent,\va o contemplativo Padre, a pureza, e siu
ceridade destus almas! E quem naõ conhecerá lambem.
ljue em estando o espirilo de todo entregue a Deos, nélõ
pótle fazer-se parcial das creaturils, nutes lhe podem
ticrvir de Illateria para melhorar-se 110 perfeito, os que
no coraçaõ distrahido só servem para o diverlir!
~6L Donde porém mais se elevavaõ os dilatados

vôos do seu atIa, e devoto sC'utimento, sobre este amo
roso cstado de Deos Menino, era em li solemne lIoite do
seu Nascimento. Para cli'e se preparava desde o dia de
lodos os Santos com muy piedosos, e devotos exerci
cios. Era o primeiro, ftlbl'icar Clll seu coraçaõ 1Ium es
piriLual, e humildc Prf-scpio; e para qfle o Menino Deas
nascessc, ou renascesse nelle C'om toda a devida, e nc
cessaria decencia, o adornava de especiaes virtudes,
procuraudo pOI' todo aqnelle tempo mortificar com <:.1
guma novidade mais seus sentidos, fazenda esp'ccraes
nelas de amol' de Dcos, e particulares Jaculatorias
üquclle seu nmanle Scnhol', que esperava ver nascido,
c Menino. Era causa oe grande edificaçólõ vê-lo assim
tnã ell'lerllecido, esperando com doces emorias a viu
da do Salvador, e especialmente Ilnquelles sele dias
ante Ves!yeras da sua Natividade, tomando para pontos
das Meditaçoeus do scu ancioso espirita .em cada dia
lJuma das Â:ntipllOuas chamadas do 0'1 ou da E'::pecta
çaõ, com as quaes a santa Igreja saudosa, e firme na
tilln vinda, e á imitaçaõ dos Santos Profetas, e antigos
Putriarchas, que impacientcs com os vagares de tantos
SCCll\OS de esperanças, ja pe<liaõ aos Ceos rasgassem as
densas cortinas das suas nuvens, para descer com mais
presteza o dczejado das gentes; ja rogavaõ á terra
abrisse suas clllranfJas, c brotasse delbs o seu Salva
dor: Assim esle devoto, c Hncioso Padre, cm cada hlh
ma daCJlIcltus saudosas AuLiphonas, e amorosos Call1i-
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cos da Igreja, achava novos incenti\'os para repetir an,
cioso as saudades de Dcos Menino, que taõ affectuoso,
como cada hum daquelles abl'azados espiritos do Velho
Testamento, suspirava com a sanla Igreja pela sua re
pelida vinda; ja como Sabedoria increada, que sahin
do da bocca do Altissimo, e introduzindo-se nas purís
simas entranhas de huma Virgem havia uni)' extremos
taõ distantes, como o Divino, e humano; ja pela pre
sença daquelle Senhol" que como fogo qne a)'(le, e naõ
abraza, á similhança da Çarça, quc via Moysés.. se ha
via atear em nossos coraçoens; ja pela posse daquella
Raiz dc Jessé, que havia brotar na terra, para signal
de que se lhe haviaõ humilhar, depois de nascida, to
dos os Heys do Mundo; .ia pela entrega daquella chave
de Davic!, que veyo a nós para nos fechar as portas (lo
infcrno, e deixar-nos abertas as do eeo: ja pelo Orien
te, e esplendor daquella etel'ila luz, que vem allumiar
em as trcvas ao mundo torlo; ja pela vista, e presença
daquelle Supremo ltcy, e Monal'cha dezejado de todas as
gentes, que com o Soberano Nome de Emmanuel nos
vem fazer certos, de quc Deos está comnosco, que.ia
chegou o logro da nossa esperança, que ja nasce o nosso
Salvauo)', Nestas, e em outras similhantes Meditaçoens,
c doces Jaculatorias, que por cada hum daquelles sellc
dias hia discorrendo se inllalmnava o seu espirito, e sc
abrazava o seu coraçaã.. que prorompia em ardentes
suspiros.. e taã impetnosos, qne ·os naõ podia contcl'
dentro em si; e vendo-o sen companheiro em huma
occasiaõ destas assim arrebatado daque\les amorosos
sentimentos.. lhe disse: Bom vay isso, Padre, bem tem
bebido na aélega do amor Divino; ao que elle respon
deo, como envergonhado de ser senLido: Pazei-me cha
ridade de calar, que n occasiaõ he fortissirna, e eu muito
fraco. Em a noite de Natal se hia para o coro muy anticipa
dameute, e alli, na viva consideraçaõ do Sumlllo bem,
c Divina Magestade dc Ocos Men.ino, qne via ja de mais
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perto vir t1pontando ás jancllas da sua alnlll, erllõ mais
copiozas as suas lagrimas, e mais intill1os~ c enterneci
dos os sens sentimentos, e paI' isso tambem mais sensí
vcis; e por buma vez que assistiaõ alli alguns Religio
sos, como arrebatado, e fóra de si lhes disse: Ay 11'
maõs, se vós soubesseis que lindo, c formoso está o Me
nino Deos! Aqui estou esperando a ver o que me mlln
da; e dezejando que a Virgem Mãy, ja que naõ mereço
me faça entrega delle por algum instante, me deixe du
Ble sequer hum osculo de paz, c com elle a boa vinda:
E corno tornando em si~ continuava: Naõ vos espan
teis, senaõ acerto no que digo; porque o gosto deste
dia he superabundante a fazer sahir de si o meu fraco
juizo.

V.t\.PIT"ULO IX.

Do reverente, e devoto culto de Rel'igião do venerando Padre, em obseqllio
de Clil"isto 110 Sacramento Santissimo do Altar, e em outros Mysterios do
mesmo Senhor.

262. Como saõ taõ equivocados entl'e si o MysterÍo
de Deos nascido, e o de Christo Sacramentado, que se
naqueIle venerllmos obsequiosos a Deos em corpo, neste
adoramos rendidos o Corpo de Deos porque em ambos
humanado por llmor dos homens; assim Lambem, naõ
foy Illenos excessivo no atfeclo~ e ternura pllra com o
suavissimo Mysterio de Christo Sacrarnentado~ como o
do mesmo Senhoi' nascido~ o venerando Padre Frey
Melchior. Naquelle o arrastavaõ as cal'ieias de hum
Deos Menino, neste o levavaõ as suavidades de bum Paõ
do Ceo; lá as lagrimas de huma Innocencia toda Divi
na, aqui os favores de hum Mílllná todo celeste, que
para salisfílzer os humanos dezej05, ja no Dezel'to os ha
via buscado em estylo de IngL'imas. Eraõ pl'ofuzas, as



261

quc dcrramava o venerando Padre, posto mI presença
deste Sacramento do Senhor, aonde sempre se aclwva
sua alma assistida de tres especines aifectos, Oll actos
virtuosos, como cITei tos do ela 1'0 con !leei mento de taõ
alta, e tremenda Magestade, a quem assistia, e viohaô
a ser: Temor, AlIJar, e Revcreociu. Esta n mostrava
nns profundus, e repetidas prostrnçoens com que o ado·
rava publicamente ao entrar, e passar pela Capella
mór, perantc o seu Altar, e Sacra rio ; o amor () cxpres
sava quando exposto na mesma Capella, ja no coro, fa
zendo-lhe continua assisteocin, e buscando, sempre que
havia com modo, a presença deste Senhor Sacramentado
para o exel'cicio da sua Ürnçnõ; porque a certeza, e
consideraçaõ certa de estar alli corporalmente Curisto
Senhol' N., dizia elle, o ajudava muito ao recolhimento
interior, e compoziçaõ da alma, e ainda para li extel'llU
compostura da sua pessoa. Ü seu santo temor, o de
c1arava; porqne sendo pOI' estas duas razoens, que fi
caõ ditas, muy grande a ancia que tinha em celebrar to
dos os dias o tremendo Sacrificio da Missa, para saciai'
com aquelle Divino bocado a espiritnal fome da sua aI·.
ma, muitas vezes se abstinha de o fazer', recolhendo-se
dentro em si, e no profundo conhecimento do seu nada,
com hurna humildade sumrna, e temor reverencial, fun
dado no sentir da sua propria baixeza, e da altissirna
perfeiçaõ, que conhecia ser necessuria para fazer taõ
tremendo Sacrificio, tratar com suas maõs, e receber
em sua alma tanto, e taõ ineífavel Sacramento, como o
do Corpo Sanlissimo de Christo.

263. Mas corno era taõ efficnz a ancia de refazer as
forças da sua alma com aquelle sunvissimo Paõ dos AD ...
jos, nestes dias, que se privava por humilde de celebrar
o Sacrosilnto Sacrificio da Missa, entretinha a sua reve
rente devoçaõ com as espiriluaes cOlllmunhoens, que
fazia nas particulares, que ouvia, com hllma fé muy
viva, 11l1ma charidade perfeita, hUlll notavel, e conhe-
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ciclo apr'oveilamcllto; e ao tr.mpn qne o Sacerdotc fazia
a fracçaõ da HosLia, fallando intcriormente comsigo,
dizia: O' alma minha, ja partem o pnõ celeste, chega,
e pede tambem a tlln parle, pois he para tO(los, c!le~<1,

E quando o mesmo Sacel'dote o consnmia, com elle, e
com enlemecidos colloqnios, espiritllnlmcnte commul1
gava; e o mesmo fazia n<1 COnSlll1lpr.aÔ do Sangue de
Christo, pondo os olhos no ealiz, considcrando Ilclle
hum mar de Sangue recolhi'Jo das rusgndas vOas do JIl
nocente Cordeiro nas breves margens daqllellu córa,
alli se applicava a beber como nas perenes fontes de sen
Salvador. Perguntava-lhe sen companheiro, que er'a
hum ncligios(l de espil'ito, qne com clle communicnva
sobre materias mysticas do seu aproveitamento, pedin
do-lhe direcções para este santo exercicio, o como se
devia preparar para elle; e respondia-lhe neslas bre
ves, e singélas palavras: Eu qnando chego áquella Sa
grada Meza, chego-me a ella, como pobre, e mendigo,
manifestando a Deos a minha necessidade, c assim me
disponho, e chego a recebê-lo com fé viva, e dezejo
efficaz de que :entl'e em minha alma a f<1zê-la morada
digna da sua Divina, e humana Magestade.

264. He o Sacramento Santissimo do Corpo de Chl'isto
bum abbreviado Mappa da sua Payxaõ, pois pnra viva
memoria della foy instituido, e deixado aos homens 110

mundo pelo mesmo Senhor, e para hum, e olltro foy
extremado o culto de Religiaõ~ que resplandeceo no ve
nerando Padl'e. Dos a(feclos, e suaves Meditaçoens~ com
que se offerecia, e exercitava na presença do Senhor
Sacramentado, passava para os sentidos, e dolnrosos
da sua Payxaõ, acolhendo-se quasi scmpl'e do Sacra·
mento Santissimo do Corpo, pal'a o das Chagas do mes
mo Corpo do Senhor; porque, sem sahir da Capella
rnór~ como fazia no devoto exercicio da sua Viasacra~ c
Passos da Payxaõ, alli dia nte do seu Altar', e na presença
deste Senho... Sacramentado, considerando-se em estado
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ue peregrillo, c pobre llcsle munoo, e fornialldo das
cinco Cllagas cinco Templos, ou sagradas habilações,
dispunha ó scu espirilo para a oevota vizita de cada hum
daqucllcs myslicos ~antuario's, oude lJia buscar a Deos,
c pedir ·Ihe o soccorro, c cSl1lóla de particulares vir
tudes j com que pudesse ~lIbstanciar, e enriquecer a
I'Uil pobre, e ne\~cssilada alma. Chegava com esta espi.
ritual romagem ao Templo da Chaga do Pé esquerdo f

c alli lodo pl'ostruuo, uUUlildc, c devolo pedia as lres
espcciaes vil'ludes, (pie della pódcllI lirar os mysticos f

e contcUlpl<tlivos, que suõ, co~hecimenl{) proprio, 11lI
IIIHdade, e ubediencia. Desta salda para a do Pé dfrei
lo, c da mesma sorte pedia as tres virtudes, que lhe con
rcspoudem, Ulort;ficaçaõ, conformidade, e paciencia.
Daqui subia li da Milo esquerda, e pedia lemor, forLa
taleza, c rcsignilçaõ; passava á da Mão direita, e pedia
pureza, cOlllpayxào, e misericordia; e assim carregado
ju de tanlas, e laõ preciozas joyas de virtudcs, e graças,
chegava ao ultimo Sanluario da Chaga do Lado, e de·
zcjanclo fazer nelle etcl'ua mOI'3du, e t0l113r o ultimo re
pouso o devolo peregrino, entrando com devo tas 5a u..
daçocns, amorosas Jacula torias, prostl'açoens profu n4

dU3, ancias, suspiros, lagrimas, e affectos, pedia todo
submisso, e humilhado, como fundamenlo para as mais
Yil'ludcs, li da Fé, Esperança, e Charidade, e pedindo
liccnça primeiro, como nos mais. para entraI' neste
snulo Templo, nclle ficava como abstrahido de todas as
cousas deste mundo., e todo entregue só a Deos. Era este
pnra o vencl'Undo Padre hum dos seus mais devotos,
c eSlimados cxel'cicios, e de tal maneira se achava ele·
vaela IIclle, que muitas vezes naõ podia passar de hUll1
para outro Templo, e sahir de hurna para oulra Chaga,
c neste cazo obedecia com loda a resignaçaõ á vontade
do Senhor, detendo-se, e recebendo em cada hum delles
uqucllas espiriluaes consolaçoclls, e myslicos scntimcll-
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scnLÍI') mas llaõ SllVC explicar a frllqlteza humana.

265. Assim resplandecia no venerando Padrc o cullo
devido ao Senuor cm seus MysLerios, e IHlÔ se esmerava
menos no que locava aos seus Di I' i1105 Omeias, obser
vancias dos seus preceitos, gU!JrJa das sllas Fe5Las, e
ccrcmonias S:lnLas da Igrcja, Nenhuma lhe parecia menos
necessaria, huma vez que era ordenada para o seu Oi·
vitlo culLo; e assim [oy pOllLualissimo em a sua observan
cia. Com este rcligioso espirito dc perfeiçaõ, se prepa
rava antieipadalllcDte para qualquer acLo do coro, all

AILàr que Ille tocava, ainda qne tosse o de ler so hUDI'l
Liçaõ, que o llaô faZia, sem o preveJo primeiro, por eviLal'
no Divino cullo do Senhor o mini mo defeito. Quando
pelas occupaçoens do seu cargo) sendo Prelado, ou por
algum emprego da Obedieucill, em quanto subdiLO l naõ
lhe era passiveI rezar 110 coro com os mais o Divino
Olicio, sempre o recitava, ou de joelhos, ou em pé, c
llUnc.1 sentado, só qunlldo lho lIaõ permiltia a força de
alguma clIfcl'1uidade. Da pureza da altnll, com que de
~ejava celebrar o tremendo Sacrificio da Missa, ja fica
notado no que dissemos, quaudo por este respeito se
nbstinha de a celebrar algumas vezes. Aos Sacerdotes,
ainda aos mais moderllos, e de inferior gracfuaçaõ, sem
pre attendia com particulal' respeito. Os dias ele fcsLa
procurava santificar, accrescenlando~ como lambem se
disse, aos seus costnmados exercicios, e mortificaçoens,
{)utl'as mais particularcs, com o santo fim de desaggra..
vaI' em parte as exol'bitanles desordens, com que os
mesmos fieis, e ninas da Igreja~ pai' descuidos da sua
obdguçaõ, os costl1maõ prof'Hlar.
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(;A.PIT'ULO X.

Do obsequioso culto do P. Fr. Melchior a 1Jlal'ía Santíssima.

266. Desde os seus primeiros annos se começou a
mostrar este venerando Padre muy oIDcioso, e com todo
o a(fecto, e vontade dedicado ao serviço, e culto desta
Senhora, e depois com os anuas chegou a tanto extremo
a sua veneraçaõ, e obsequio a tudo o que lhe dizia res
peito, que nada podia fallar, sentir, ou meditar sobre
os particulares Mysterios da sua vida, que naõ fosse
ucompanhadQ com hllma larga, e continuada profuzaõ
de lagl'imas, e interioresatI'eclos. Ue certo, dizia o ve
nerando Padre, que nin~uell1 póde chegar ao Pay senaõ
pelo filho, como di~ o Evangelho, e eu sinto, que nin
guem pó<1e chegar ao Filho, senaõ pela Mày. He a Vir
gen1 porta do Ceo, e como poderá entrar no Ceo, quem
naõ entrar por esta porta? Para a ter patente a costu
mava eJle yizitar com repetidos golpes de varias devo
çoens, enU'e as quaes teve o primeil'o lugar a da Sagrada
coroa dos seus gozos, praticada cm a nossa Religiaõ, c
ensinada nella pela mesma Senhora ao venturoso No
viço, que a piedosa Mày coroava com lantns flores,
quantas eraõ as sandaçoens Allgelicas, que sahiaõ da
sua bot:ca. Era SUlllma a alegria, que lhe entrava,
qnando via alguma pessoa com o Rosario na mão, e dizia
para ella : Depois da Cruz, uaõ ha melhol'es armas que
estas, para lias defendermos <.lo inimimo commum;
porque em fim saõ arllJélS, ou prendas da Rainha
dos Anjos. Do clltl'anhavel a(fecto, que tinha a esta
Senhora, lhe Ilasciaõ os intensos dezejos, de que to
dos adoecessem desta devota, e amorosa Payxaõ; e
assim no pulpito, como no confessionario, e a todos
quaJJtos tratava persuadia a sua devoçaõ. Quaudo dou
trinava aos Indios, repartia com eIlcs muitos Rasarias,
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rogando-lhes com carinuo, e amor, que todos os dias
o rezassem, e parti cfl'eilo de os haver, os acceitava de
ét!gU ns amigos espiri tuaes, e bemfei lores, e tam bem os
repartia com os Religiosos Missionarios para o mesmo
elfeito. Para os mesmos lndios compôs lambem alguns
Canticos espirituaes nu lingua ela tel'l'a, para que os es
tudasselll~ e com ellp-s tOdllS os dias saudassem .1 Se
nhora na sua lUlageUJ~ que havia mandado collocar em
cada hnllla das 19rejas da sua Doutrina.

2ô7. Algumas burlas lhe armou o demonio para o di·
vertir desta devoçaõ. Achava-se em huma occasiaõ re
colhido á caza da Enrermaria, e pegando por noite nus
suas contas, para alliviar com ellas a r.arga da enrer
millade, sentio que lhe liravaõ o Rosario das màos, e
com o cuid.ado dn o llaõ achar, chamou pelo Enrer·
meiro, que trouxesse luz, e buscando· o naà apareceo,
e entaõ rallando ao Irmào~ lhe disse com hum semblanle
I11UY alegre: Nem isto tampouco me ha de turbar, me
diante a graça Divilia, nelll lia de ser baslante a que
me prive da minha devoç~õ; fazei-me mel'cê do vosso
Rosario, que isto me ftll. o inimigo COmml1IU, para me
inquietar; Illas desta vez naõ ha ue fazei' a sua, autes
lhe darey lHayor pel.ar, dobrando hoje a miuha reza: e
ao outro dia se aclJou o Bosario no Capitulo aos pés da
lmilgcm da Scnhorn, que nelle se venera.

(jJl.PI1'ULD XI.

Da virtudo dct 11é do venerando P. Fr. Mele/livr.

268. As lres Virtudes Theologaes, Fé, Esperança, c
Cltaridade, qlle~ como gl'í1ças especiacs do Ceo, saõ li

sobrenatural formosura das almas, parece que Ü COlll
peteul:Ía se Clllll.Cnharaõ a COtnlllUllicar lustres á do vc-
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nel'alHlo Padre FI'. Melchior: e sendo es13s o funda·
menta de toda a pCl'feiçaõ Chrislaã, a sua Fé principal
mente se transfllnclia por todns as operaçoens lia virtlldr.
da Religiaõ do Servo de Ocos. Tndo tlquillo, qne naü
vemos, he credito da Fé, e substanciA elo que espera
mos. Nesta foy sem duvida, a esforços da gl'aça, rnuy
fortalecido, e vigoroso o espirita do veneranclo Padre
desde os seus primeiros passos no caminho da vil'lude,
e assim corno crescia na perfeiçaõ destn, se hia augmen·
tando ne!Ie aqllella; porque he cel'lo, qne cobra forças
a Fé, com os repetidos actos de virtude, e Religiaõ.
Desta viva Fé lhe nasciaõ os fervorosos dezejos de der
ramar o sangue em testimunho da sua verdade, de que
se seguia a grande veneraçnõ, que mostrava áquelles
Santos, que pela sua confissnõ deraõ as vidas, e logl'aõ
na Igreja o titnlo de Marlyres. Tanto se cativava elesta
virtude, que fazia fineza de CTcr sem ver, fechando os
olhos do eutendimento n tudo o mais que naõ era ob
sequio seu; e nssim dizia algumas vezes: Eu confesso,
que mais seguro me acho quando padeço interior, 011

exteriormente, Sel11 esquadrinhar os seus Parques, pois
entaõ caminho com mais fé, e sinto, nesta obscuridade
de trevas, mais abundante luz. Daqui lhe nascia o grave
respeito, com que tratava os Mestres, e Theologos. [':l'a
singular o apreço, que fazia dos Prégadores, especial
mente dos que o faziaõ com espil'Íto, e desengano; por
que supposto, dizin, qne todos o devem nssim fazer, re
porte Deos a hllns mnis gl'açns para isso, qne a outros.
Os que prégaõ com fervor, e espirita, prégaõ a Ocos;
os que o fazem por outro respeito, prégaõ-se li si: os
que dizem a palavra de Oeos com espirita, imprimem
na no coraçaõ; os qne a prég!1Õ sem elle, deixaõ-na nos
ouvidos: mais se obra em hum Sermaõ de proveito, cio
que em todos os de gosto; porque naqnelle pó de-se ren·
deI' a vontade, neste só se entretem o entendimento; e
por isso quando onvia nlgum Sel'llltlõ mais fundado na
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vaã rhetoriea das palavras~ do que no solido, e substan
cial da doutt'ina, ainda que o naõ censnravà com V07.CS,

na demissaõ do aspecto mostl'ava o seu dcsgosto.
269. Era para o venerando Padre de grande consolo,

quando sahia, ou mandava aos seus Religiosos pregar
ao Gentio, na consideraçaõ, de que por esle meyo podia
dilatar··se a Fé entre tanta rnl1ltidaõ de Babara gellté~ o
exporem-se tambem por elIa os seus Prégadorcs a bum
vivo, e dilatado martyrio, que o faltar-lhe o sangue, e a
morte para elle~ parece lhe naõ tirava este merecimen
to; tanto aos quê o dezejavaõ como Ministros Evange
Iicos, como aos que fÓl'a deste dezejo o padeciaõ sem
duvida. nos grandes perigos, tl'abalhos, e zelo da sal
vaçaõ de tantas, e taõ necessitadas almas.

270. O zelo santo da Fé em nenhuma cousa se ex
emplariza melhor, que na sua defensa; e 110 sentimento
vivo das continuas perseguiçoens, que padece a Igreja
Catbolica, e os seus fieis. Era excessiva a dor, que seno
tiu o venerando Padre, quando ouvia repelir, ou IlIe
occorria á memoria, o que em adio na santa 19reja~ e
Fé Catholica, executava a heretica perfidia dos seus ini·
migas, e assim se ailligia tanto, como se vira presentes,
blasfemar estes~ e padecer aqnella, e chorava com ignal
charidade o damno temporal de huns, e a perda eterna
de ontl'Os. Quando ouvia similhantes excessos, costu
mava pôr-se na presença de Deos, e del'l'amando lagri.,
mas, e sentimentos, fazia quanto cra da sua pal'te paI'
satisfazer com actos de piedade, o que com obras sacrí
legas era oifendido o Senhor por seus inimigos.
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(;A.PI~'ULO XII.

Da virtude da Esperança do venerando Padre.

27L Ue a Esperança, como virtude nas tempestades
da vida, a anchora segura da alma Chl'istau, medicina
efficaz das nossas desconfianças~ vinculo forle da graça,
e pt'enda inextimavel da gloria. Em gráo heroico te\'e
o venerando Padre Frey M.elchior esta virtude, e nella
se exercitava contil1uamenle, repetindo com S. Boaven
tura estas palàvras: Oh Esperança do Ceo~ que tanlo
confias, quanto alcanças! Em todos os seus projectos,
e acontecimentos, e naquelles principalmente, que havia
descobrir o tempo, levantando o coraçaã a Deos, repe
tia com ternissimo afIeclo aquelle verso do Rey Profeta:
Em vós Senhor esperey, estou certo, e livre de toda a
confuzaõ e sobresalto. Este foy sempre o forte escudo,
com que rebatia conlinuamente os atrevidos affectos do
commum inimigo nas tentaçoens~ quê lhe oífel'echl, sug
gerindo-lhe timidas desconfianças sobre a sua salvaçaõ,
impossibilidades notarias de poder continuar na aspe
reza das suas penitencias fundadas em a natural debili.
dade da natureza, e no vivo conhecimento da humana fra
gilidade, e do panca, que podia para as operilçoens da gra
ça, carregado com o pezo das payxoens humanas, e da
natureza viciada. Mas o Servo de Ocos, posto diante do
Senhol', lhe sabia dizêr desde o intimo da sua alma:
Ainda que misefavet~ e fmco, assim espero, Senhor, em
vós, que naõ serey confundt"do; porque me !ta de UlIl'ar
a vossa sanla protecçaõ.· Bem conheço, Deos e Salvador
meu, que as minhas cltlpas tém merecido muitas 've.zes
o úiferno; mas lambem sei, que a vossa piedade naõ,
quer a mm'le do peccador. Vede I Senhor I que p01' mui..
lOS lÜU{OS sou vosso: vós me C1'easl'es, vds estampastes
em múzftct alma a vossa Imagem., e me fiustes á vossà
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similhança; vds me çonscl'1,Jais o ser, q1te me destes;
vós me l'emistes do miserave! catz'veiro do demonio; vós
me consag1'astes para vós, naõ só em o baulismo pela
graça, mas tambem p01' elta no estado Religt·oso. Vós
em fim me puzesles neste mundo para q'ue vos sel'visse
nette, e depois vos loüvasse etemt.anenÚ' na Gloria: e
assÍ11z, Seniz01', pois que por tantos titulos sou vosso, a
vós'vos toca o defender-me~ e !iv1'Cl1'-1ne, pam 'qne naõ
digaõ meus útúm'gos que /wõ prevalecido contra mim;
e P01' isso espe1'o eJn vós o perdaõ do que vos hei offendi
do; em vós epero a gra['(l paTa naõ lornm' a ca/ti1', em
vós os auxilios para poder pe1'severar netla, e em vós es
pel'o a Gloria, para onrle me creastes, movido só da vossa
swnma bon'aade, e iII finita mise1'l·cordia.

272. Com estes, e similhantes actos el'e esper8nça
finDe, rebatia o Servo de Deos as fortes baterias 'do ini
migo nas occasioens referidas, e em especial em a obs
cura noite dos seus mysticos desamparas, e, espil'ituaes
seccuras da sua alma, trabalhanclo muito por lhe fazer
palpaveis taõ funestas sombras; Illas o Servo do Senhor,
aca~tellado sempre em 11 fortaleza segura da esperança
em Deos, desfez todos' os ataques da sua diab'olica astu
cia. Com este mesmo certo, e de'licad'o fio da esperança
em Deos, tirou do iutricado labydnto da perdiçaõ a mui
tas almas, confortando aos que lhe comlllunicavaõ al
gum negocio arduo" e difficulLoso~ de que pendiaõ, em
D'JÕ o conseguir, damnos, e riscos il'l'epar'aveis, assim
no temporal, como espiritual, e fortalecidos pelo Servo
de Deos, a fixar no Senhor com fimle esperança o seu
fim, 'o tiveraõ muy feli~.' BsjJeremos em Deos lhes, dizia
a todos: porque assún conseguiremos o q~te espel'amos,
crendo fil'meme1ite, que tanto tel'emos de bom su,ccesso,
quanto tive1',mos'de esper~n{a em Deos. E se eTa ,pe~soa,

a' quem com mais co"nfia11ça .lhe' podia" mailirestar OSd,e
cretos do seu coraçaõ, lhe, diz'ia com mu'ita singeleza:
Ele me tenho '«clmeto muüo bem com esta cohfiançá; pm'



271

que em lodos os me'as tJ'aúallws, e d'uvidas, assim as que
pm'tenciaõ ao estado da minha alma, como a OUO"OS res
peitos ]Ja7'licula?'es~ sempl'e me puz na presença de Deos,
e com z'sio consegui o ajurt,:w-me sempre. Confesso que
algumas vezes via os l'en7edios {(lÕ difficultosos, e taõ es
cw'as as duvidas ~ que qualquel', que as livel'a as lul
gam, medindo-as pelas l'e,qms naluraes, impossíveis
para se conseguil'em,. mas em lodas eslas lribulaçoens, e
entre tantas trevas, sempJ'e me ficava !tum resquício de
luz intel'io]', e esperança certa, como hum delgado fio, a
que me pegava, e com que vinha a saMr daquette laby
1'inlo do 171,CU espi1"ito, vendo conseguidos com {eticz"dade
os meus bons dezefos, contra as mayores~ e mais {ol'les
opposi{-'oens,. 7?orque o que {i1'lnemenle espera em Deos,
naõ se confitnde.

VAPI1'lJLO XIII.

Da Yi1'l'ude da Glia?'idade do Servo de Deos,

273. O mais nobre objecto dtls virtudes Calbolicas,
he a Charidade, meyo, e fim de toda a vidl espkitual,
e no que principalmente resplandece, he em COllservaL'
a alma em graça; porque, assim como he impossivel
subsistil' a graça sem a charidade, 'vay :t charidade cada
hora dando a'ugUlenlo á graça. Esla excellellle virtude
!:.Inçou logo desde o principio muy profundas raizes em
o coraçaõ do venerando Padl'e FI'. M.elchior, e primei
I';lmenle pel'o que tbca ao superior, e ~obreemillente des
la virlude~ explicada pelos amorosos a{fectos, e ndmi
raveis effeiLos para com Deos. Oe sol'le que, assim como
Ú vista do Sol parece que naõ luzem as Estrellas, aiuda
que eslaõ uo Ceo, pol'que em a fogoza clnridade daquelle
Plnnela mayor... ficaõ como absoJ'las ... e embebidas todas
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as lIJais luzes; ;Is~illl á vista <1u chal'idade do Padre FI'.
Mekltior, e do seu amor para com Dcos, parece naõ
l'e5plandecelll as mais virtudes suas; porque no pro
f\lndo golfo dos fervorcs da sua alH'azada charidade
para COIll o Senhor, se naõ desappilrecelll, se transfnn
dCIIl todos os luzimentos de cada huma dellas. Tanto se
ateava no seu COI'UÇi'Õ a chamma deste Divino fogo, que
llllnCiI se achava sem este amoroso a[ecto, devido a seu
Crcador, brotando contiuualllcule daquella fogoza fragoa
incenciios de interiores, e espiriluaes sentimentos. Para
dezafogo deste seu entl'anlHlvel a[ecto, ou como eITeito
da sua c!wridade, tinha por devoçtlõ, e o continuou por
toda II vida, repetir ás horas do I'elogio, estas Jacnla
torias, ou aclos internos destas tres príncipaes virtndes,
que taõ radicadas as tinha em sna alma: Deos, e Se
nhor m('u, em vós creyo, a vós amo, e C1n vós eSpe1"0.
Sem qne disto o divertissem, nem ainda as occupações
mais serias.

2711. E porque os aITectos sem obras Ilaõ bastaõ a
qualificar, ou dar a cOIJl1ecer toda a v.alentia do amor,
porque esre nas obras he que se conhece, com estas hc
que declarava o venel'ando Padre os seus aITectos. Des
tes lhe resultava .aquella elevada attençaõ a Deos para
executar pror.nptamente sua l3allti~sima vontade, ainda
cm o mais minimo pontp que fosse, ou entendesse em
do seu agl'ado. A'quelle cuidaclozo desvélo de naõ obs
cnrecer o cristal puro da Diviul\ Ley, nem com o menor
sopro, ou descuido da !Dais leve huperfeiçaõ; aquellc
eSll"eitissimo vinculo, com que atado pelos tres volos
essenciaes d.a Religiaõ, guardando ao pé da letra a santa
.Regríl, se naõ soube ·nunca desatar do apertado no,
com que pela profissaõ della ficou ligado ~ aq uellas con
tinuas ancias de padecer com CIll'isto crucificado, tras
ladando em sen corpo, e alma lodas as Sllas dores, e
penas; no corpo com cilicios, e diciplinas, jejuns, vi
gilias, c todas as mais pem\lidades com que o qucbrall-
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lava: na alma, com allicçoens, tristezas, e deSatilpàl'OS:
aqnelle dezejo de seu pl'Oprio dl.'sprezo ; aquelle alegt'e
sotfrimcuto em suas dores, achaques, moles lias.. c de
todos os mais trabalhos de Slla vida; tudo isto que foy,
senaõ hum descoberta, e avultado pulso da ardentissima
febre do al110r de Deos) e chariclaclc Divina, cm que se
abruzava?

275. Isto hc consideraudo a charidade do Servo do
Senhor.. por aquella linha, qne chamaõ vizual, e se ter
mina a Oeos ; que por aquella parte, que se liga, e vay
rematar com o proximo.. naõ se estendiaõ a menos os
espaços da sua cllaridade, assim dentro, como fóra de
:ii, Dentro em si,. porque, logo que se entregou ao doce
cativeiro do amor Divino, firmou em seu cOl'açaõ estas
a1Lissimas verdades: Que o amor de Deos devia resplan
decer 110 amor do proximo, como no qne se mostra a
copia .. se conhece o que se tem ao Original: Que todos
seus proximos eraõ obra da Divina mão, feita á sua
Imagem, e similhança, rubricada com o seu Sangue, e
li quem dava todo o valor o graude preço de seus infi
nitos merecimentos: Que quem diz, que ama a Deos ..
ti quem naõ ve, e naõ ama a seus Irmãos, que saõ ima
gens a ql1em vê,. esse se contraria li si mesmo.. e Uleute
em suas obras, no que confessa com as paiavras. Com a
allissima iwpressaõ destas catholicas, e im porln utes m]
ximas, estendia aos proximos o seu amor, expressando-o
heroicamente em a pratica de tuuo aquillo, que se orde~

na va ao bem de todos.
276. Exercitada deste modo a charidacle do proximo

dentro cm si mesmo.. a estendia tambem fóra de si ;
porque he a virtude da chariclade taõ ndmiravel.. liberal,
e benefica, que dilfundindo-se por todos, se commu
nica de Deos para as crealuras, das crealul'as, humas
para oulras, e de~las para o mesmo Deos. Neste exer
cicio foy singularissimo o venerando Padre, ajudalluo,o
muilo para elle .. a naluf111 iuclinaçaõ, que era sUlllma-
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Uleot(} benignLl l realçando esta mais com aquelles .. que,
come mais necessitados, mayor affecto IIJe levavaõ, que
cra O da salvaçaõ das almas, de que vio abundantes
Ü'l!Ictos. He verdade qne muHos destes, ou os mais delles,
ficaraõ occulLos aos olIJos do mundo; porque como per
teuciaõ ao interior do espirilo, naõ se ex.punbuõ a ser
vistos: lIlas nem pOl' isso devem perdei' o credito, e es
timaçaõ, como o naõ perdem as pedras preciosas pro
duzidas occullameute, e guardadas uo centro da terra;
e assim só referiremos alglUll paI'licular, que por es
cllito achamos apontado, deixando outros, qlle ouvimos
po·r tl'adiçaõ, e por Daõ amontoarmos cazos idenlicos.

277. Perturbava o COrlllllllllll inimigo a certa pessoa
sec\.lJlar, a quem eonressava, e dirigia o venerando Padrc,
lDoles~ando-a. com interiores telltaçoens.. e apparentes
desconfianças da sua salvaçaõ, e pe.rda eter'na, com taõ
vehcllIcnle impulso, que em Llllma occasiaõ esteve a pe
rigo de se lan.çar despenhada sobre o profundo pégo de
lll1111a arrcbatada corrente, e o cxecutára sem duvida,
:ie ao tempo de o querer pôr por oura, lllc Ilaõ {'aliara ao
intcriO'l' da aJllla hurna voz, que se lhe figurou dizer:
Busca a F1'. Mele/tio1'.. que te ajudará a livrar desse
pengo, e voltando &obre si, buscou o Padre, e com as
:iuas direcç.oens se achou livre, e aproveitada.

278. l"azendo doutrina ao Gentio domestico de huma
Mas Missoens, onde mais vezes costumava assistir, sobre
a mone, e eucarecelldo a sorte dos que a merecem ter
boa na(IUella nora, pelas suas obras, guardando a Ley
de Deos.. e 8eus mandamentos, o fez com tauto fervor
de espirito, c com hum taõ santo zelo de charidade, de
'que fizesse {'rueto naquellas almas esta doutrina, que
álem de ser ouvido por esta vcz com par'ticular attençaõ
de todos~ depôs, c disse hum Iudio, dos que o ouv.iaõ,
mais devoto, e espil'itual, que vio se mudál'u o rosto do
l:?régadol' em huma alegre luz, e vistoza claridade, e que
por tres vezes rcsplandcceo lallLo~ que lhe pareceo, cu-
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carccia clle~ vim a cara do Sol, no rosLo do P:'lIlre ; e
taõ penelrado ficou o coraçaõ daquelle lndio com este
rayo de luz, que indo de bem a melhol' no caminho da
virtude, deixo II boas esperanças de que conseguiria por
fruclo da dOlltrina do Padre buma boa morte. Do que
sc segue tambem~ que em nenhuma outra fórmn podia
mostrar mclhol' o Ceo o ardente zelo da charidllde do
seu Servo~ do que nos rcsplclHlores activos da luz do
Sol; porque assim como este para beneficio do mnndo
por todo elle diffunde a virtude dos seus rllYos~ assim o
verdadeiro c1Jaritlltivo~ sem excepçaJ) de pessoas, se
communica a todos, O Sol infundindo-se pelas entra
nhas da terra, o clJal'itativo entranhando-se pelos cora·
çoens do proximo.

279. E se o Sol, penetrando a terra até o seu mais
profundo centro, vay dar espiritos com o seu calor aos
mais puros metaes, para assim ficarem mais apurados;
o P. FI'. Melcbior~ como luzeiro mayor da chal'idade,
até dentro ao Purgatorio hill purificar com SOCCOlTOS
espirituaes as suas almas. Destas foy em grande ma
neira compadecido. Estas, dizill, saõ os mayores, e me
lhores pobres: melhores, porque amigos de Deos; may~

ores, 7101'que, sendo taõ necessitados~ nem 7101' si, nem
710r outrem sabem pedir o seu 'remedia. Era para ellas
tlIõ particular o seu cuidado, que dia nenhum deixava
de as soccorrer com sll(fl'lIgios~ oraçoens~ indulgencias,
e exercicios penaes, e especialmente dedicllva pllra ellas
o dill de Segunda feira, applicando-lhes com mais PlIl'
Licularidade quanto lhe era possivel a este intento. Para
o mesmo repartia tambem pelos devotos muitos Rosa
rios, Cruzes, e vel'onicas, dizendo-lhes, rezassem por
ellas pellls almas, applicando pelas mesmas aS graças,
e indulgencias, que pelos SlImmos Pontifices eraõ con'"
cedidas pOL' modo de sllff['agio~ presando-se muiLO o ve
nerando P. de ser hum geral Procurador das almas do
Purgalol'io.. e permilliodo o Ceo, CQrno a talo buscas-
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sem n1gurnas para al1ivio das suas penas. Estando em
oraçaõ por noite, ollvio, qlle o chamavaô pelo sen no
me, e conhecendo LI voz, que el'a de hllm Religioso,
que se achava em ontro Convento, ]he respondco: Que
quereis filho? Venho, Padre, (lhe tornou) a pedir-vos
encommendeis a Deos LI minha alma, assim como o fa~

zeis a outras muitas. Ao antro dia disse o venerando
Padre ao seu confessor: he morto FI'. Francisco, qne
assim se chamava o defunto, encommendemo-]o a Deos.
Observou-se o dia, e dahi a cinco chegou a nova do sell
fallecimento, nat.]nella mesma noite, no Convento da Pa
raiba, em distancia de trinta legoas da Casa de Olinda,
onde se achava o venerando Padre.

l:'A.PIT"ULO XIV.

Das virt'udes morae.ç do venerando P. Fr. Melchior.

280. Saõ as virtudes bnma rica, e formosa catlêa.
com que se prendem, e ataõ fortemente com Deos ns
almas pel'feitns, seguindo-se na ordem com que cada
huma fórma a sua, e lhe põem os enlaçes, ou, como di
zem, os êlos, os de ouro primeiro, e depois .os de prata;
porque ás vil'tudes Theologaes, como prirneit'as, se se
gnem as moraes; aquelJas, todas ouro por mais subi.
das, estas, corno de prata, por mais sonoras; ao menos
saõ de som milis corpulento ao sentir dos mundanos,
que como rndes as intclligencias do espirita, eslimilõ as
cousas, naõ pelo que saõ. mas pelo que foraõ ; llilÕ pelo
melhor villor que tem, mas pelo mayor som, que filzem.
:Porflue mais sôa seln duvida aos ouvidos do mundo a
paciencia, morlificnçaõ, oS jejuns, diciplinas, c outras
similhantes operaçoens exteriores, que produzem as
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vir'tnues moracs, e se vem com os olhos, e per'cchem
pelos ouvidos, 00 qne os actos de Fé, Esperança, e Chn
ridade, que, COUIO interiores, só os vê, e conhece Deos;'
e por isso, ainda qne estas virtudes sejaõ como b ouro
de mais pezo, e valor, intrinseco, aqnellns fazem' como
a prata mayor som. Muito grande o fizeraõ sempre, e
mnito mayor, que a sua Fé, Esperança, e Charidade,
que só Oeos as via, e conhecia as suas virtudes mornes,
que praticava, e viaõ os homens. A paciencin, a pieda
de, a mortificaçaõ, a abstinencia, o silencio, a humil
dade, a obediencia, a pobreza, a castidade, o zelo, e p~r

severança.
281. A paciencia; porqne esta em ordem ás crealu

1'3S he resignaçaõ, c a 1'csignaçaõ a respeito de Deos, he
paciencia; desta de hum, e antro modo deixamos dito
o que basta pelo decurso de sua vida, e em todos os seus
trabalhos assim do corpo, co!noclõ espil'ito. Da pieda
de; bem o mostrou para com todos, que como esta he
irmãa legitima da compayxaõ, e filhas ambas da chari-'
uade em ordem aos proximos, tambem della fica dito
muito. Da lllortificaçaõ; nas penitencias, açoutes, cili
cios, e outras mais penalidades, de que lambem se disse
bastante. Da abstinencia; nos jejuns" fomes., e' sedes.
que padecia continuamente. Do silencio; porque naõ só
o gUaI'dou inviolavel naquelJes tempos, pela Religiaõ
determinados, tambem linha de :mais horas escolhidas,
e particularmente nas Vigilias das Solemnidades mayo-'
res da Igreja. Por elogio desta virtude, costumava, di
zel' aos Religiosos em algumas praticas espirituaes estas
palavras, que ,bem podiaõ servir de maximas para toda
a pessoa, que especialmente dezeja aproveitar: Se qui-'
zermos vive?' em soledade, az'nda enl1'e os homens, guar
dando com elles sUencio, a acharemos; p01'que, se aso""
ledade !te huma abslracçaõ de todas as cousas; esla;se
acha no silendo, especialmente naquelle, que .se pode·
guarda?', ainda quando fallaõ os mais. Daqui lhe l1<\S-
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cia s que nas pralicas commo.as, a que se I!aõ podia ex
cusar, ainda que os ouvidos faziaõ o seu ameio, sempre
se remeUia ao silencio; porque dizia: Que o silencio
devia let' estas propriedades: havict ser humilde, cortes,
recolMdo, devoto, e mortificado,. porque, que may01' leu
mildade, que calar, quando os outros follaõ! que may01'
cortezia, que OUVÜ' quando os mais discon'em! que
mayor recolMmenlo, que viver dentro de si, fechando as
porlas ás palavras! que mayor devoçaõ. que ter o inte
j'iQ1' resz'gnado, e o exten'or composto! e que mOl'tifica
faõ mayot', que ter p1'ezo, e atado na bocca, este inq.ltielo
animal, ce que chamamos tingtta! Com estas, e outras
similhautes razoens, alentava aos Religiosos á obser
vaneia desta excellellte virtude, coufil'mando-;os junta
mente neHa com o seu exemplo.

282. Da humildade; foy rato exemplo desta, a sum
ma demissaõ, e o baixo conceito que formava de si em
toda a materia, e especialmente em p.ontos de virtude,
aíDigindo-se intel'iol'llIente, ql~ando entendia que o ti
nhaõ por bom, e perfeito, formavaõ delle esta opiniaõ ;
sendo hum dos. mayores tormentos que lhe podiaõ dar,
o tratarem-no com alguma ~istincçaõ, POl' este -respei
to, assim entl'e os mesmos Religiosos, como seculare~.

Disto se queixava com grande magoa algumas vezes a
outl'OS mais intimos irmãos, e companheiros.

283. f)a obediencia; como esta virtude he o funda
mento da vida Religiosa, e perfeita, foy tambem a qne
mais fundas raizes lançou no coraçaü, e almà do Servo
de Deos, ajudando-o muito para a verdadeira execuçaõ
della, a bl'andura, e docilidade ,do seu genio. Nunca
achou nelle resisteneia o preceito dos Su periores ; pOI'
que ~ voz destes attendia sempre, cômo ordenada pela
boca de Deos., Foy tnõ pontual em obedecer" e prompto
em ,executa,r, que a qúem naõ consider.ava as suas acço~

ens, á luz do espirita.. parecedaõ excessos de capricho,
o que 56 eraõ effeitos de obediente. Bem o mostrou 50-
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bl'ctudo na prompLidaõ, e conformidade, com que abra
çou, e deo exccuçaõ ás onlens do Reverendíssimo P.
Geral para a jornad.a, e empl'eza do BI'asil, exposto por
ella a tantos inconvenientes, e diillclllrlades, como- nclla
se lhe deviaõ representar, c lhe mostrou a experiencia.
Mas a tudo se bujeitou, e venceo com a fortaleza deste
preceito, e como obediente cego. Depois da que tinba
aos Prelados, foy singularissimo na que devia aos seus
Confessores, e Pad res espi ri Lllaes. () meu Confessor,
dir.ia clle, Ite a [Jlda, que Deos me tem assignado nesta
t' iria, pCl1'a me nrtõ Jlel'del' no caminho da saivaçaõ; e
assim, com llte obedeceI', asseguro a viagem, Foy ne
cessario, por assim ó julgar conveniente o seu Confes
sor, ja pelo excesso das suas pelli~cncias, como pela
falta ele saude, pôr-lhe preceito, que naõ fizesse alguma
fóra das ordinal'ias da Communidadc, sem sua licença,
c foy ui 'to taõ pontual, que nunca se atreveo a faltaI' a
este preceito, c édguma vez disse, que a parte priueipal
da pClIiteucia, que queria fazeI', era aquelle pejo na
tural com que chegava ao seu ConfessOl' a pedir-lhe a
licença para ella, c accl'escentando: Mas ainda assz'm,
eu acho duas C0l6sas muy segu1'as neste t7'abalho: a prz'
l1WI1'O, /te, ser isto de mais. merecimento, a segunda, que
ja sei o quanto JJosso fazer, sem exceder as minhas for
ças, nem defT(~Z6da1' a Retigiaõ; porque, com esta li·
cBlzça, naõ C01Te por min/WJ conta a que devo te1' com a
minlta pessoa.

28ú, Da pobreza; naõ podia deixar de ser tuõ per
feito na sua observaocia, quem logo dos seus principios
foy taõ amante'desta virtude" c.:omo a que he base fun
damentai da Religiaõ Semfica, e todo o seu patrimolJio,
e á qual o Santo Patrial'cha, e seu Illstiluidor, chama
va, por excellencia, a su<a Senbora Santa Pobreza~

285. Da casfidade" ou pureza; Dia que guardou por
toda a vida, assim na a1m,a, COIDO no cQrpQ; pois diz
huma memoria dos primeiros FlInd1adores desta CU5tO-
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dia, fallando do Pllul'e Ft'. Melchior, assim: Tem'se pô1'
certo, qlte chegou este Sm'vo de Deos a tanta perfeiçaõ,
que sempre conservou te graça do bautismo. Do zelo; do
que teve da salvaçaõ das almas, e especialmente da con
versaõ do Gentio. Da perseverança unalmente; porque,
sem aITroxat' hum ponto no caminho da virtude, indo
sempre de uuma .para ouLra, e aperfeiçoando-se em to..
das, se fez consumlllado, c perfeito dianLe de Deos.

286: Nem lhe faltou pOt' fim, e para a coroa de to
das esLas, e ouLras virtudes, de que Oeos dotou com
l:llnÕ liberal a alma deste venerando Padre, aquclla es
pedal, a que chamuõ ~raça de previzuõ.. ou dom de pro
fecia sobre successos futuros, ou ja acontecidos, e oc~

cultos naturalmente á noticia dos homens. Tinha o Servo
de Oeos em a Villa de Olinda hum particular devoLo
[J0r. Llome Christovaõ Paes; pessoa das principaes da
quelle l)aiz; e a quem o venerando Padre amava tam
bem muito, como a homem sincéro.. e de bom viver.. e
pOt' isso lue chamava COlllUlummeute o Portugal Velho.
Achàva-se a mu.lher deste muito mal, e julgada pelos
Medicos com·perigo.. e enfermidade mortal. Com esta
afIlicçaêJ se foy o-bomem ao Convento buscar o P. FI'.
Melchior.. a cOllltlJunicar-lhe a sua pena, e a pedit'-lhe
rogasse a Deos pela saude da enferma. PromeLleo-l!:le o
Padre de o fazer, ainda qÍle com a sua costumada IlU
mildade, e repugnuncia; e quando o homem esperava
pela ulLirna'hora de vida tia doente, conforme aos symp
lemas do achaque, tornando a vet'-se com o Padre ao
oliLro dia, lhe segurou tivesse confiança em Oeos.. que
sua mulher teria ,melhora brevemente; e assim foy,
porque quando chegou á sua caza, já a achou com me~

lhora na molestia, e em poucos dias a teve perfeita.
287.. Determillava o Capilaõ Joaõ Tavares, morador

de Olinda.. e Pay do P. Fr. i\'lanoel da Piedade, que ma·
tarao os Olandezes na tomada do Forte de Cabedello.
fazer, por ordem dos Governadores, hurna entrada ao
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ScrLaõ, contea o Gentio Putygúaré*, e indo este ao
Convento a tomar a bençaõ ao venerando Padre, como
seu devoto que era, e a pedil'-lhe o en'commendasse a
Deos para o bom fim da tal empreza; o Padre o re
cebeo com c1rinho, mas mostrando-se pouco satisfeito
do seu intento, lhe disse: Nunca me pareceo bem, Se
nho?' Capilaõ, o empenlto~ com que 11M llizem pt'ocuras
tes esta conducla, Deos lhe denettamuilodasuagraça: e
despedido delle, disse ao seu Confessor: muito me peza
da jornada deste Capitaõ; porque me quer parecer que,
sem eITeito algum nesta joruada, a naõ !la de conseguir:
e assim se verificou; porque, a poucos dias àe panido,
falIeceo no caminho.

288. A ontro taõ eS:luecido da sua alma, que havia
dezoito annos continuava em huma occasiaõ de peccado,
e occulta, e se mostrava muy devoto do venerando Pa
dre, com huma leve, e amoroza reprebellsaõ, que lhe
fez, dando-lhe a entendel' nella, tinha conhecimento
interfor do seu máo estado~ o moveo a lançá-la pal'l
sempre fóra; e dizia depois este homem, que para se
livrar de similhantes perigos, bastava lembrar-se, que
se havia ver na presença do Padre Cnstodio FI'. Mel·
chior.

289. O sonoro écho de taõ repelidas, e heroicas vir
tudes, de tal sorte occupou, e encheo os ouvidos todos
dos habitadores destas partes do Brasil, por onde discor
ria o venerando Padre, e principalmente os de Olinda,
onde era mayor a sua assistencia, e commullicaçaõ~ que
pelo conhecimento pratico~ vida justificada, e fama cons
tante de virtuoso, er'a vulgarmente chamado de todos,
o Custodio Santo~ o Santo FI'. Melchiol'. E sem duvida
lhe naõ ficava elle devendo muito pelo obsequio, por
que lhe davaõ o que de facto merecia.

1< Uclalor. 2, p.45.
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()A..PI'.~ULO XV.

Retira-se o Padre Custodio Frey Melchior pam a Provincia, onde fal/eceo
com fama de santidade.

290. Nove annos se !laviaõ completado desde doze de
Abril de 1585~ que a Olinda chegara o Padre Custodio
FI'. Melchior, até os cinco de Mayo de 1.59lJ., em que lhe
veyo successor da Provincia. !)ara ella se retirou neste
mesmo anno, e com a sua ausencia da Custodia, que fi
cou bastanterneote saudosa, e sentida pela falta de hum
tal sujeito, a quem amava como Pay, estimava como a
seu Mestre, e Fundador, e venerava, como a exemplar,
c virtuoso~ pomos nós tambem aqui o fim, e termo á
narraçaõ da sua vida, pela falta de noticias, que acba·.
mos dos seus progressos fóra dclla; oque até aqui te
mos relatado consta das memorias, c apontamentos, que
fazia para ella o Padre Custodio FI': Thomaz da Prezen
taçaõ, e diz elle foraõ escritos pelo cuiJado, e zelo do
Pf\dre Prégador FI'. H.afael de S. Boaventura, de quem
ja fallamos, e ainda o faremos mais adiante, filho desta /
.Custodia~ e viveo em tempo do Padre fI'. Melchior, e
que tudo constou no que tocava ás suas virtudes por teso
timunho dos Confessores, e };ladres espirituaes, e campa·
nheit'os do venerando Custodio, e outros Religiosos
gl'aves~ e de au~horidade, e nós assim o referimos, pon
do-lhe só de casa o trabalho de o lançar ao nosso modo, .
e estylo.

291. Retirado para a Pro\'incia, diz o Carlorio desta
Custodia fôra lá DHnnidor~ e acabara a vida taõ cheya de
merecimentos, como de annos, sem declarar o em que
falleceru, e como, para sei' Diffiuidor, o deviaõ fazei'
Guardiaõ prilll(>il'o~ por isso dissemos ao principio ex
ercitara lá, depois de Custodio do Brasil, hum, e outl'O
cargo. Em o qlladel'llo 22 * tirado do livro Viridario An-

• Viridar. Anlon. 1.6, c. 14.
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toniano manuscrito da Provincia de Santo Antonio de
Portugal, se diz assim do Padre Fr. Melr.hior: RelÍ1'ado
pam a Pl'ovincia, e vivendo neUa o l'eslanle da vida.
falleceo em Sanlo Anfonio de Lisboa, sendo ja qUClsi de
crepito, mas sempre com enlendimenlo claro, no anno
de 1615, e accl'escenta logo: Este Servo de Deos.. naõ
foy po lo no Catalogo dos Religiosos de vil'lude, que fal
teceraõ no sobl'edilo Convenlo, por naõ lermos enlaõ no
ticia deite: esta falta de noticia, suppomos, se deve en
tender de quem escrevia aqnelle Viridario, e delle se
passou sem duvida ao P. ~I. Chronista da Provincia, que
lIO Catalogo dos TIeligiosos de virtude, que descançflõ
nos Claustros de Sanlo Autouio de Lisboa, deixou l'óra
delles ao venerando Padre FI'. Melchior, se he qne o naõ
guardava pal'a outro Ingar, e para qnanelo tratasse da
fnndaçaõ desta Custodia. Nós achamos nella, cm os ma·
nuscritos ja referidos, que rallccera dia do Evangelista
S. Lucas, a 1.8 de Ontubro de 1.610, com seltenta e
dons annos de idade; e pOI' este assento lhe fizr.mos a
conta aos do seu nascimento, tomada de habito, e pro
fissaõ. E qnando fosse o da sua morte 110 de 1615, e ja
decrepito, como diz o assento da Pl'ovincia, seria entaõ
necessario dar·lhe para isso mais dos 72 annos de idade.
e o seu nascimento, e profissaõ alguns anuos antes dos
qne lhe assignamos; e assim ficará para o R. Padre
Chronista da sua Província a averignaçaõ deste ponto;
como tambem do mais que toca á sua vida, e fim della
nos vinte e hum, ou vinte e qnatro annos, que lá sobre
viveo retirado da Custodh.

292. Para credito mais subido ele tUll0 o que deixa
mos l'elal<ldo da lIluita virtude, e santidade deste vene
rando Padre, trasladamos aqui bumas palavras, que diz
o traductor destas noticias as achou escritas da letra
pl'opriu do venerando Padre rI'. Cosme de S. Damiaõ,
de quem a seu tempo tambem se dirá, e poderáõ servir
de glorioso Epitafio á sepultura elo venerando Padrc,
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com' quetll himos a concluir: Foyo V. Padre Fr. Met
chiar de Santa CathO/rina, p1'imei?'0 Custodio, e fundador
de. ta scm/a Custodia, h'U1n Varaõ esclarecido em tvda C6 vir
tude; na paciencia admú'avel, soflrendo afli'ontas, e catum
nias, que contra a sua pessoa impunha'gente solta, e desal
madq, por naõ dar lugat' eis suas demasias em dr'-fensa dos
lndios ; nunca aqueUas foraõ bastantes para deixar de con
tinua?' em suas ardinarias occupaçoens, confessando, pr'é
gando, bautizando, ensinando aos Indios, e seus filhos, com
muito arrwf; nem deixava de fazer tudo o que devia para
bem das almas de todos os mais fieis. A piedade, e misericor
dia Ch1-istãa, de que este Servo de Deos andaIJa cheyo, eraÕ
claros indicias da sua muita charidade; e por isso desejava
convertpr á Fé todos os lndios do Br'asil; e conhecendo os
Indios este amor, que todo o seu dezejo eTa zelo do sett bem,
todos o amavaõ, chamando-lhe Pny Grande, Abore Guaçú,
na sua lingua; e lhe trazioõ seus filhos para os úautizar, e
ensinar a dOtttrina Christãa, sendo causa sua Evangelica ,)i·
da, de muitos deix(/1'em seus ritos Gentilicos, e se converte
"em á nossa Fé Catholica. Na penitencia foy hum pasmo;
por'que parece tinha seu corpo de bronze para elta. No zelo
da Religiaõ, nenhum se lhe adiantou; obrou finalmente
tanto neste particular, que via com seus olhos cinco Funda
çoens, e dezoito Doutrinas, Na Oraçaõ foy continuo. e so
gundo a opiniaõ de todos, e minha, tenho por certo piedosa
mente, que está gozando dos bens da Gl01'ia, e que tem nella
o premio devido ao seu merecimento.

()A:PIT"ULO X 'VI.

Yida do Padrc Fr. Francisco dc S. Boavelltum, scgundo Fundador c com·
panheil'o do Pad,'c Frey 1I1elchior pam a Custodia do Brasil.

293. DOLlS Aslros de sLlperioL' grandeza, duas luzes
ue mais alta esfera, ou para o repelirmos melhor, e com
a mesma propl'iedade e energia, como o faz o CfJl'onisla
Sagrado, digamos com clle: duas Illminarias grandes fez
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Deos a poucos dias, depois que tirou do nada para o ser;
esta machina universal do mundo todo; hUllla foy o
Sol, e outra a Lua, ambas grandes por excellencia ;
mas hllma por Superioridade lllnyor, que he o Sol; e a
outra a respeito seu menor, que he a Lua. Naõ as col
locou o Senhor oestns precedeocias, logo 1.105 primeiros
dias da creaçaõ do lUundo, ainda que ja €lllaõ havia
noite, e dia; no qllarto lhes fez a entrega do governo, e
os melteo de posse das presidencias. Isto aconteceu 110

antigo mundo, quando lbe deo o ser o seu Supre11lQ Ar
litice, e isto se via neste nosso mundo novo, quando o
mesmo Allthor Divino o fez patente. Neste llppmeceo
tambem logo entre as espessas trevas da Gentilidade',
que o occupavaõ, e a obscura noite da sua cegueira a
luz, e o dia da verdade Calholica, formada, e proferida
pela bocca do:; filhos de Francisco, que como Ministros
de Oeos, fazp.ndo as vezes deste Supremo Senhor, logo
alli fizeraõ lambem separaçaõ de luz e t!'evas do dia a
noite, com a Divina palavra da Slla prégaçaõ.

294. Naõ c1eo logo o Senhúl' nos primeiros tempos
aos filhos de Francisco a presidencia sllperiol' de allu
miarem como taes este novo Orbe; mas quiz que á pro
porçaõ, e similhança da propria luz, que espessa por
todo o mundo o allumiava sem prccedencia, assim es
palhados por este novo Orbe os Religiosos Menores,
lhe fossem dando resplendores sem presideucia ou do
miuio, até que lhe cheg'ou o tempo, como lá á luz o
quarto dia, em que desta mesma, que vio O' Brasil,
quando appareoeo, da Familia Serafica, llle formou
duas, como lumil1arias grandes, huma mayor, como o
Sol para presidir ao dia, e allumiar aos sellS Religiosos
subditos, como primeiro Pl'elac1o seu, e Custodio do
BI'asil, o Padre FI'. Melchior de Santa Cathariua; e
ontra menor, corno a Lua, para presidir á noite que
foyo P. FI'. Francisco de S. Boaventura, destinado par
ticularmente peJa Providencia de Deos Missionario A-
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postolico do Brasil, e para alll1l11iar na noite da sua ce
gueira ao seu Gentilismo.

295. Foy o faustissimo Orieute deste segundo 111
zeit'o do Serafico Orbe Bl'asilico, o celebre Promon
torio Sacro dos A.ntigos Lusitanos, ou o sngrado monte
de Cynthia, assim denominado, por ter nelle a Lua, que
elles cllamavaõ com este nome, hum famoso, e magni
fico Templo, onde a adoeavaõ, como DeozLl, e reconlle
ciaõ por Divindade; vindo assim a ter o seu berço
aquelle, que como luz segunda, i1U meoor l11min'lria
havia allumiar a eSCllea noite do bal'baro Gentio do
Brasil, no mesmo lugar, em ql1e presidia a Lua, Planeta
segundo, á cega Gentilidade da antiga Lllsitania. Mas,
poeque nos naõ tóqlle alguma impertinente critica, sem
atlender á natuealidatle da metha[(lI'a, peemillicia, e
llZada na histor·ia, por antigos, e 1lI0demos Authores,
para ornato deleitavel da sua locuçaõ, e nos llaõ cen
surem, de que queremos passar de Cllronista a Mitolo
gico, dizemos que foy a fenil, e sandavel Villa de Cintra,
cinco legoas distante de Lisboa, na Provincia da Estre·
madura do Reyno de Portugal, a Patria ditoza do ve
neea mio Pad re rI'. Francisco de S. Boa veulura.

296. Está situada a Villa de Cintra ao pé da notavel
Serra do sell nome, que de entre Imns frllctiferos ou
teiros se levanta, e fórma com huma ponta o mais ocei
dental Promontol'io de Hespanha, chamado dos Geo
grafos antigos: P1'ol1wnlorium Magnum, e dos model'
nos navegantes, a Roca de Cínlra, ou Cabo da Roca.
Foy fundaçaõ dos Tordulos, trezentos e oyto annos,
antes d!] vinda de Cbl'isto, que como adol'avaõ a Lua
debaix.o do nome de Cynthia, puzeraó á Povoaçaõ, que
erigil'aõ, o nome do Deos, que adoravaõ. o qual, com a
mudança dos tempos se corrompeo em Cintl'a. O Rey
D. A[onso VI. de CasteUa a ganhou aos Momos, qne a
haviaõ conquistado dos seus habitadores .nu inv,azaõ de
Hespanha, nos mesrn03 Agal'enos tomou a reca!Jil' de-
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pois pOl' rebelliaõ i e foy recuperada outra vez pelo
Conde D. Henrique: e tornando ao Senhol'Ío dos Mou
ros, terceira vez a conquiston EI-Rey D. Affonso Hen
riques. Das entranhas da sua Serra se extrahe a esti
mada pedra branca, e pretil, de que se fahricaõ para os
Templos os mais vislozos rélabolos, e sendo durissima
por natureza, achou a Arte engenho para a lavrai', tor
naIH]o-a branda. Aqui liubaõ os Reys Portuguezes huns
maguificos, e deliciosns Paços, oude, pela frescura, e
amenic!ac'e do sitio, costumavaõ ir passar as calmas do
Estio. Em huma das suas torres, mandou o Rey D.
Manoel, de gloriosa memoria.. para perpetua dos seus
lllustres Vassallos, pintar as Armas de toda a Nobl'eza
do seu Reyno. Tem ao presente tres Conventos, e hum
delles de Religiosos Meuores, e seis Freguezias, habi
tada de mais de.... vizinhos, e mui la Nobreza.

297. Por hllrna destas Familius, dizem as referidas
memorias, que seguimos, trazia a sua descendencia o
Padre FI'. Francisco, nascendo alli de Pays nobres.
Como criado aos peitos das suas Christaãs virtudes, e
ajudado de huma indole natural, docil .. e inclinada ao
bem, deo logo nos primeiros annos indicias claros de
santos, e Religiosos progressos. Passados os da infancia,
e aprendidas na Villa as primeiras letras, para conti
nllar a Latinidade o mandaraõ seus Pays para a Corte
ele Lisboa, entregue ao cuidado de hum Tio seu, Reli·
gioso Menor do Institnto Obsel'vante, gl'ave nos cos
tumes, e de vida exemplai'. Com creditas de Estudante,
sahio das Classes.. mosti'ando nellas tanto 'de engenho,
e applicaçaõ, quanto era ja conhecido por modesto, e
virtuoso. Da communicaçaõ, e trato, qne havia contra
hielo com os Religiosos.. e ajudado do natural devoto, e
dado ás cansas do espirita, lhe nasceo o dezejo de os
seguir tambem no regulai' da vida; e participando ao
Tio o seu proposito, achou nelle ao Pi'illCipio, como pru
dente, e experimentado, alguma repngnuncia, pare-
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cendo-Ihe ligeireza de animo a sua resoluçaõ; mas to
ma[)Ido com vagar todo o fundo na sua constancia, e
achando ser vocaçaõ legitima, concordando com a von
tade do Sobrinho, resolveo (movido sem duvida de outro
impulso) oaõ devia ser nas Casas da Observancia, mas
em alguma das Recoletas, das quaes díllli a alguns annos
se formou a Reforma da Provincia de .santo Antonio de
Portugal; mas lIaô nos declaraõ qual fosse o Convento,
em que tomou o habito, e fez profissaõ, nem o dia, e
aooo della ; e só que, assim em Noviço, corno depois de
professo, fora sempre Religioso perfeito, abstinente, de
grande mortificaçaõ, e ex.ercitado em penitencias, e de
altíssima contemplaçaõ; e que, para seguro norte da
vida espiritual, tomára, desde logo que abraçou o Se
rafico Instituto, pOl' seu exemplar ao glorioso S. Ber
nardino de Sena, elegendo-o por seu particular advo
gado, e Mestre, imitaodo-o em tudo aquillo, que lhe
permillia a graça, e pediaõ as forças do seu espirito,
ajudadas dos impulsos da sua devoçaõ; e que com tal
fervor O bavia conseguido, que parecia lhe herdal'a o
esforço, send0.. á imitaçaõ sua, perseverante nos ex.er
ciciClS das virtudes, modesto no trato, grave no modo,
lias palavras medido, composto nas acçoens, na pureza
limpo, e no interior recolhido; amante de seus Irmãos,
amigo nas suas necessidades, mestre nas suas duvidas,
e que conforme cada hum necessitava delle, assim o
achava em todo o tempo, acompanhando a tudo isto
o insaciavel zelo da salvaçaõ das almas.

298. Com o novo estado de Sacerdote.. que a seu tem
po lhe foy confel'iuo, teve tambem campo mais largo,
tanto para poder espalhar mais longe as fogozas inun
daçoens do seu espirita, conlO para serem mais livre
mente registados os reverberantes rayos da sua luz. O
mostrador mais certo para se conhecer se huma alma
caminha adiantada no seu aproveilamcnto, he o pouco
qlle sc contenta das suas mesmas obras; o cuidado,
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lIue põem para se melhorai' no.progresso das virtudesj
parecendo-lhe que até alli tem avançado ponco em sell
seguimento; lJe tei' andado muito para chegar ao fim.
Cada dia, que passa sem algum novo emprego do seu
espirito, lbe parece hurna eternidade, que pel'de no seu
aproveitamento. Em cada estado, que mudaõ .achaõ
novas razoens para mayores emprczas. Como se tiveraõ
sido poucos, e mal acceitos até este tempo, os seus es
pirituaes exercicios; jejuns, diciplinas, cilicios, peni
tencias, e outras val'Ías penalidades, e mortificações, em
que com tanto credito seu, exemplo dos Religio'sos, e
ainda de seculares se havia exercitado nestes primeiros
annos, daqui ellldiante, excedendo em tudo o commum,
e aiuda o singular, passou a admiraçaõ, e causava es~

panto; porque na pratica destas virtudes foy excessivo.
299. Asna obediencia foy a mais resignada, e só pen

dente da voz do Pr<õlado. Esta foy a remora, que uni
camente pode embargar os agigantados passos das suas
grandes, e extl'aoruiuarias mortificaçoells, e peniten
cias; e róra dos Prelados, sempre teve Padre, e Director
espiritual, para o compasso das snas acçoeus. HUIlJ des
tes foy o Padre Frey Antonio do SalvadoT'~ Religioso de
conhecidas virtudes, e muita experiencia para dirigir
alma~~ e grauIle Mestre da Mystica, em alguns ann.os
<lue morou com elle em bum Convento da sua Provincia.

300. A sua pobreza foy a mais necessitada; porque
sempre uzou de hum só hubito, e este dos mais lIZudos,
e tunica só para o inverno; e algum hOllve, que até sem
esta passou; porque, com licença do Prelado, que lhe
hlivia dado huma para o rigor do [do daquelle tempo,
fez esmóla clella a certo pobre, que encontrou na rua
sem roupa alguma, que o abrigasse. Para suppl'ir a falta
uesta, e reparar-se do frio, de hum retalho de burel de
huma só vara~ e lho havia dado o Irmao B.oupeiro, fa
zendo-lhe huma abertura no meyo, e lançando parte
para diante, e outra para as costas, pas'sou llluito da'"

UBOAIAM. "OL. !l. 37



290

quelle InverllJo, em quanto o Prelado, advertindo a soa
muita necessidade, lhe naõ deo outra; e sem duvida,
que o Servo de Deos lhe perdoaria o cuidado, só pela
occasiaõ que tinha de se ver melhor mortificado, e ter
mais merecimento na sua esrnóla.

301. Enlre outras muitas, e singulares virtudes, que
respland-eceraõ no venerando Padre FI'. Francisco, e
pelas quaes se deo a conhecer por hum dos mais perfei
tos, e exemplares Religiosos da sua Provincia, foy o zelo
da salvaçaõ das almas. Este, álem dos mais merecimen
tos da sua pessoa, moveo ao Reverendissimo Padre
Gonzaga a nomeá-lo cm segundo lugar para a nova Cus
toclia, e Missaõ do Brasil a tempo, que se acbava, ou
tinha sahido por Guardiau do Convento do Monte de S.
Francisco de Vianna, eleito, como diz a Chronica da
Conceiçaõ do Minho*", pelo Padre Provincial FI'. Marti
llho de Guirnaraens, que o entrou a ser no mesmo anno
de 158!l, em que o Padre FI'. Francisco foy feito Guar
diuõ para aquelJa Casa.

V4PITULO XVII.

IIe nomeado ovenerand'o P. Fr. Francisco de S. Boaventura por segun
do Fundador da Custudia do Brasil, e o que nella obrou até sua ditosa
morte.

ôe2. Ja havia chegado o tempo, em que a este Menor,
e segundo Luzeiro do novo Orbe Serafico, se lhe havia
dar por ordem superiol' a presidencia de alIumiar a es
cura noite da Gentilidade do Brasil; e por isso, tendo
feito o primeiro movimento do seu Oriente para este Oc
cazo, e concJuida a sna viagem do Reyno para Pernam
huco, como em seu lugar se disse, e sendo-lhe oITerecida
a primeira Prelazia da Casa de Olinda, pelo Padre Cus-

" Chron. úa Provo da Conceiçaõ. Tom. I, p. 036, I. 3, cap, a, n. IH8.
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tadio FI'. Melchior, como humilde a naõ acceiLoll, dando
pCH' escuza justificada, que o seu principal motivo, de
pois do preceito da santa Obediencia, que o trouxera au
Brasil em idade taõ avançada, fora para empregaro resto
da vida no bem das almas do sen Gentilismo. Desem
Im'açado livremente das Iigadnras fortes da Prelazia, em
que com tautas ancias se elllaçaõ muitos de boa vontade
e á custa de diligencias... cuidou logo em se 3pplicar á
Doutrina dos Indios... que accudiaã aos nossos, atLrahi
dos do lJom cheiro das flores da santidade, e exemplo
da'Cluelles primeiros Padres Fundadores.. Eraõ estes
GenLios principalmente Tobayarás, Putygnarés, e Ca
yelés, aiodaque destes menos, por set' Naçaõ pouco
domavel, mllitl'ls Putygnarés, que ja a este tempo ha
viaõ passado da Paraiba até Pernambuco... e alguns To
bayarás, em toda a parte gentemais humana, faceis para
a coflvel'saõ, e sempre dos primeiros para a paz, e ami
zade com os POl'll:lguezes, e a exemplo dos quaes se mo
viaõ as outras Naçoeus; c supposto que lod'Os estes, com
pouca diIfcrença., fallavaõ a mesma Iingna ... que era 'I

geral de toda esta Costa, com tal diligencia, e facilidade
LI aprendeo, e s'Oube com tanta elegancia, e ém taõ
pouco tempo... que affirmava'õ todos parecia cousa SCil

brenalul'ill, c que só por milagre podia ser, e parecia
dom 40 Altíssimo... communicado a este seu Evangelico
Ministro, porque até os mesmos Ge.lltios na'Õ deixa vaõ
de reparar na perfeiçaõ, e proprJedade, conHlue o Ser'vo
de DeGs lhes fallava, e os entendia na sua linguagem ...
emendando-lIl'es algnmas vezes suas frazes, e nativas 10
cnçoens, que, ignorantes da graça Divina, se admira
'Vaõ, <e diziaõ que o Abal'é, Francisco, era grande feiti
ceh'o, entenuendo (em quanto naõ imbuidos na Fé Ca
tholica) que de outra sorle era impossivel fallasse a sua
lingua, e emendasse as suas palavras. E como aqui an
dava a mào de Deos... eraõ innumeraveis as conversoens,
e grande o [rueto, que se corneçav:a a colh'er por algu-
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mns Aldêns dos Gentios mais vizinhos ao districto de
Olinda, por onde logo sahio a discorl'cl'.. e prégar; e
ainda que com muito trabalho. e fadigas. com grande
"llegria do seu espirito, se dava POI' satisfeito com a do
cilidade, e brandura, que achava no Gentio, movido este
lambem do bom exemplo dos Padres, e especialmente
110 desape~o notavel das cousas temporaes, qne nelles
viaõ, conhecendo quc só tratavaõ do seu bem espiri
tual .. sem cuidado dos interesses do mundo, sendo este
em os nossos Religiosos o meyo mais efTIcaz para tra
zerem a si, e para a Igreja esta Gentilidade, qne. ainda
que taã barbara" e rustica, naõ lhes faltava o discllro
para o conhecimento desta virtude. em os Frades Me

-110res, e em que muito se accommodavaõ com o natural
do mesmo Gentio, tambem desapegados das riquezas, e
hens da terra. Com esta, e outras especiaes graças, ,e
prerogativas, que com o trato foraõ descobrindo em o
venerando Pad;-e, e passando de Illlns a outros.. se fazia
de todos muito amado, buscavaõ-Ilo sem receyo, tinhaõ
no por Pay, tratavaÕ-110 com respeito.. e veneraçaõ, Sll

jeilando-se sem repugnancia ao grcmio da Igreja, ami
zade dos Portuguezes, e obediencia do Uey. Nem falton
o Ceo com outras Providencias snas nestes principias,
para mover melhor, e com mais efficacia os animas desta
gClnte, assim para abraçarem a Fé com mais vontade,
como para a paz, e boa concordia com os Christãos ;
porque, movendo-se neste tempo guerra entre O" do
mesticas. e bravos, c indo sobre estes hum Capitaõ Por
luguez, e dllVidozo do successo, por serem muitos os
contrarias, estando ja á vista de hnilla innumeravelmul..
l.idaõ delles.. adiantnndo-sc o, Padre 1"1'. Francisco, que
fazia compnnhia aos lndios Catholicos, e mettendo-se
por entre os barbaras, com huma Cruz arvorada Das
lllã'OS, e sendo ainda nos principios que aprendia aqnel\a
lingu(I. lhes fallou nella com tflnta clareza, e efficacia,
{Inc movidos superiormente uns suns vozes.. e rnzoens,
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lhe lançaraõ 'os arcos, e as frachas aos pés, sujeitand,o~

se á obedienda do Padre, para os receber á Fé, e accéi~

tando a amizade, e pnz dos Portugnezes, que de outra
sorte seria difficull.osa o poder-se conseguir, pelos ag
gravas antigos, e llIuita injustiça, que com esta gente se
tlzava nestas Conquistas, e de que se originavaõ qnasi
sempre as rebel1ioens, guerras, e insultos commettidos
por elles em desaff(lgo da sua vingança, affectadal 'em
grande maneira por estes barbaras contra sens iuimi
gos.

303. Dons annos, com panca ditrcrença, havia gasto
o Padre Frey Francisco neste traballlo da conversaõ dos
Inélios desele o meyaelo ele Abril de 1585, até o outro de
1587, em qne ja o achamos na Cid,ade da Babia, para
onde se havia embarcado no principio deste mesmo anno
com o Padre Cnslodió FI'. Melchior de Santa Catharina,
em compauhi:l do 1I111strissimo Bispo' D. Autonio Bar
reiros, qne de Pernambuco, oude havia ido DÓ auno
passado á Vi1ità das snns ovelhas, se retirava neste para
a sua Cnthedral. Hia o Padre Custodio movido por este
devoto Prelado, c a rogos do .Governador, e Camera da
Cidade, para fazer acceitaçaõ de fundar alli tambem
huma Cúsa, corno ja tocamos, e se dirá mais em sen
lugar. Da Bahia, ,'onde se deteve até o anno seguinte o
Padre Custodio despachou parao Reyno, neste meSl'no de
1587, ao Padre Fr. Francisco de S. Boaventura, como
tambem fica dito, com o mais que lá passou até á sua
volta para a Custodia no de 1590. Neste mesmo, com
n nomeaçaõ de novos Prelados, que se fez do mez de
JUliho por diante; porque ainda a onze deste era Pre
lado de Olinda o Padre FI'. Francisco dos Santos. por
hum termo de Profissaõ, que se acba feita por elle neste
dia, entrou pnra lhe succeder o Padre Frey Francisco
de S. Boaventura, sendo o primeiro que nelle; como em
Casa formnlmente regular, teve o tituto de Gllardiaõ ;
pois o sobredilo Padl:e FI'. Francisco dos Santos, que
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até alli o govel'Dou, era só 'nomeado PI'esidel\~e in Ca.
pite, que assim se acha nos tel'mos das Profi~soens do
Convento, como nos mesmos se trata com o de Gnar
diaõ o P, Fr, Francisco d.e S. BouventUl'a, qne Ibe snc
cedeo. E ql~e acceitar este venerando Padre agora esta
Prelazia, que antes havia recuzado, fosse por ser com
pellido para ella pela Obediencia, parece nnõ ter duvida,
pela razaõ seguinte. Quando da primBira vez se desem
baraçou dessa cal'ga, 'sahindo do Convento para hnma
das Missoens, ou Doutrinas, a que se <.lava pl'incipio,
com sen companheh'o PI'. Alfonso de Santa Maria, pra
cticando com elIe sobre es'te ponto, lhe disse, com a sua
costLlmada, e r~ra singel'eza: Aft fitlzo, que me vz'em/zutIJ
gmnde aperto; porque, se o Padre Custodio me ['aUa na
santa, O, eu naõ tinha outro remedio; mas, como ettc
1M }usto, e santo, e entendeo a minha resignaçetõ, com
p'fldeceo-se das minllas lagrimas, edo meu 7JOUCO talento,
e assim me mandou, como v'eriJes, muito consolado: Tanto
pezo tinha par'a este Servo de Deos o santo pI'eceito da
Obediencia, qne só com a primeil'a letra sua se atl'evia
por reVel'ell'Cia, causando,lhe assombro, e temor, ainda
materialmente proferido o nome inteiro desta santa, e
tremenda virtude; e assim d'evemos t~r por infallivel,
que só a Obediencia o poderia obrigaI' agora a fazer
acceitaçaõ daq'ueHa mesma Prelazia, l!Iue havia outra
v~z recuzado. Naõ temos certeza do dia, e mez, cm que
tomou a posse dena; mas he 'sem duvida, que foy de
Junho do reool'ido anno d'e 1590 pOl' diante; pOI'que
nesl."e mesmo mez, a onile, ainda se acha 110 liVl'o das
Profissnells' da€Iuelle Convento o termo de hUllla, feita
)leIo P.adl'e Prey Fra'ncisco dos Santos, como primeiro
Prelado da Casa, COIlI o titulo de Presidente.

304. Aqui entramos agora em Inrm nolavel embal'a
'ÇO, e oertamente grande, sofJl'e averiguar, po'r quanto
tempo fosse 'Guárdiaõ de Olinda o Padre Pr. Fl'ancisco
de S. Boaventura. Ifuma noti'Cia que achamos d0 Cül'-
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todo da ProvincIa. d.e Santo A.ntonio de Portugal, diz,
que sendo o dito Padre. Guardiaõ actnal de Olinda, fal..
lecera neste Convento a 1.8 de Mayo de \592.. o que se
gue o Agiologio Lusita.llo; p,orque Q tirou da mesma no
ticia, o que sem duvida naõ foy assim; pois be.certo naõ
falleceo neste dia, nem ainda naquelle mez; porque no
seguinte de Junho deste mesmo anoo de 1592 a 19~ era
vivo ainda o P. FI', Fraucisco, como se vê. de hum ter
mo de Profissaõ oaquelle Convento, feita por eUe, e da
sua propria letra lodo.. ueste dia .. e anno sobredito. O
':lIl"torio. do. Convento de Olinda diz, que elle fora Guar
tliaõ o resto d.o tempo do Custodio FI'. Melchior, que foy
até oyto (1e Mayo de 159lJ.. r:: porq ue os termos destas
Profissões. eraõ os que Ulelhor podiaõ assignar o cami
11110 para sahirmos de.s.tas duvidas,. até estes faltaraõ"
porque d.o ultimo do r. FI'. Franci co de S. Boaven
tllra, como Gllardiaõ, de 1.9 de Junho de 1.592, até o
ultimo do Padre Custodio FI'. Melc.hiol' de 8 de Mayo
de i59lt., naõ ha termo algum, porque tambem os dous
anuos deste intermeyo uaõ houveraõ Profissões no Con
vento de Olinda; e pa;ra crescei' mais o embaraço, até
neste ultimo do Padre Cu lndio de 1594, se naõ acba
assinado o Padre Guardiaõ Fl'. Francisco de S. Boaven
tm'a, como era costume fazerem-no tambem os Prelados
Locaes, quando a Profissaõ era feHa pelo Padre Custo,
dia, declarando na Escritura que se fazia a tal Profissaõ
nas maõs do Custodio, com assistencia do Prelado da
Casa, e se assinavaõ ambos; e nem uesle se acha assi
nado tarnbem outro Religioso algum com o titulo de.Pre
lado Local, nem se faz Ilclle meoÇ.aõ de qU.e o hoüvesse,
cil'cuuslancia sem <1l1vida evidente de que uaõ havia
outro.. e que naõ. adIar-se assinado alli Q Pa.dre ~'I'"

Francisco de S. Boaventura, Gomo GQurdiaõ do Co,p
vento, naõ foy a causa o ser .ia. fallecid~ naquelle an.no.
mas pOI' outro. qualq.uel" motiv.o~ aRde eofe.J:midade, ou
de baver ido a alguma das Doutrinas, QU Mis,soeos. dQ



seu di'strlcto, onde .muitàs vezes o levava o tela sai1tó
do Seu Gentio. Ue verdade, que este Illesmo motivo;
que ap,ontamos de enfermidades, 011 auzencia do Padre
FI'. Francisco, pará se naõ achar .assinado uaquelle ter·
mo; se pMe' dar para outro qualquer; que por sua morte
lbe succedesse no'lugar; e assim, o que de tudo o que
fica ditu se póde cOlljectural'; hei que assilli corno o as
setl~o da Provincia naõ concorda com o da Custodia em
o dia, e mez da sua morte, assim páde tambem equivo
car-se no anllOj ainda ÇJue desde o de 1.592, em que o
dá por fallecido, POl' diante, se uaõ ache delle mais no
ticia no Convento de Olinda, nem em outro algum da
Custodia. Nem ne\la em todo o tempo; que roy sujeita
á Provincia, se fizeraõ livros de obitos, que nos pudes
sem tirar desta, e outras similhalltes duvidas. A nós cer
tamente sé nos ofl'erecelll algumas sobre b rallecimento
deste venerando P. no referido anno de 1.592, pelo as
se,nto da Provincia. Porque dizendo este, que fa\lecer'u
o Padre no tal a'lluo, aillrma que fa~ia l1elle os oitenta de
idade, do que uaõ duvidamos, porque tambem o nosso
da Custodia concorda no mesmo ;' e para elle [allecer de
oitenta anuos H'O de 1592, l.lavia teL' sellenta e dous no
de 1.58lJ., quando foy nomeado para companheiro do 1)a·
dre CU'stodio: e quem se poderá persuadir, que o Reve.
rendissimo Padre Ge'l'al nomeasse a hum Religioso de
setten~a e âüus annos de idade para passar do ReYllo ao
Brasil; a huma 'laõ prolongada, e diillcultosa empreza.
Nem tàmponco se pMe fazer cL'ivel, que o Pad.re Pr.
Martinho de Guirnaraens, que neste mesmo anno de
1584, foy eleito em Ministro Provincial de Santo Anto
nio, no seu Capit'ulo do pI'oprio anno, corno escreve (J

l)adre Chl'onista da Provincia da COl'lceiçaõ do Minho"
fizesse Guardiaõ de Santo Antonio do Monte de Vianuu
ao Padre 1"1'. Francisco de S. Boaventul'a,. pela conve'"
niencia de cuidaI' nas obras do mesmo COllvento, a que
neste anno se dava prillcipro, e houvesse de escolher
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para isso a hum Religioso, que ja nesse anno contava
os settenta e dous de idade, pela conta do assento da
Vrovincia, que o dá por fallecido no de 1592, com oi
tenta annos, sendo Guardiaõ actual do Convento do
Olinda, o que sobre tudo faz incoherente.. e duvidozo
aquelle assento, que se elegesse Prelado Local a hum
Religiozo de quasi oitenta annos.. e ja decrepito.

305. O Padre Frey Tbomaz da ApresenLaçaõ nos
apontamentos, que fazia para a vida deste venerando Pa
dre, sem referir esta noticia da Provincia, diz que elle
fallecera a treze de Dezembro dia de Santa Luzia, de
quem alfit'ma era especial devoto, no anno de 1605, e
que todo o tem po, que vay desde que fora Guardiaõ de
Olinda, até o da sua morte, o gastara na Residencia das
Doutrinas, e Missoens dos Gentios, especialmente na de
Jacóca.. cinco legoas da Cidade da Paraiba, e que alli
mesmo fallecera, e fora sepultado; e que esta noticia a
colbera por huma Re·laçaõ do Religioso companheiro,
que a tudo assistira; e porque naõ vimos esta Relacaõ,
nem nos ueixoll escl'ito o nome deste Religioso, só re
petimos a sua nOLicia. He sem duvida, que esta, em
quanto diz que fora o anno do seu fallecimento o de
1605, achamos ser a que concorda melhor com o que
alfirmaõ os assentos da Provincia, e Custodia, que tinha
oitenta annos de idade quando falleceo. Porque assim vi·
nha a ter sessenta annos com pouca differença, quando.
sendo Guareliaõ de Vianna em 158!1., foy nomeado para
vir ao Brasil, idade para isso ainda competente.. e ses
senta e cinco quando foy feilo Prelado de Olinda cm
1590.

306. Com toda esta incerteza do dia, e anno da morte
deste venerando Padre, nos ficaraõ claras evidencias das
muitas, e singulares virtudes, que praticou em sua vida ~

pois todas as memorias, que delle fallaõ, assim as ela
Provincia, como da Custodia, o reconlJecem por Reli
gioso de elevado espirita, continuo na Oraçaõ, em que

anOATAlIJ. VOL. II. 38
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Illgumas vezes foy notádo como ahslruhido, e posto em
cxtasi; exercitado em peniteurias, jejuns, e mortifica
çoens, uustéro em sna pessoa, pobreza summa, Obedi
encia resignada j morti ficado, recolhido j e observa nte
em tudo da santa Regra J e preceitos Diviuos, semblante
pallido, e como aqll~lIe, que trazia sempre a alma abs
trohida. das cousas terrenas, e occlIpada toda na con
templaçaõ das celestes, e sobreltldo zelozissimo da sal
vaçaõ das almas, e com especialidade das do Geotio des
tas Conquistas, em respeito dos quaes acceitoll a em
preza de passar ao Brasil, sendo ja de idade provecta,
só pela occasiaõ, que havia ter, de se empregar na con
versaõ do seu Gentilismo; por este tomou o trabalho de
voltar ao Reyno por mais Obreiros, e sobre outros pani
culares pertencentes ao bem dos mesmos lndios. No des
<Ippego das cansas temporaes, e cargos da Ordem, foy
em grande maneira singular', naõ só rejeitando a pri
meira Prelazia Local do Convento de Olinda, como tam
hem o lugar de Custodio, que se lhe orrerecia no Capi
tulo da Provincia, em que se achou, quando do Brasil
foy ao Reyno, e valendo Illuito nesta occasiaõ a sua as
sistencia oelle para melhor eífeito da acceitaçaõ da nova
Custodia, e ficar continuando no mesmo cargo o Padre
FI'. Melchiol', mostrando juntamente nesta occurrencia,
e em outros varias negocios, que lhe foraõ encarrega
dos, a slla rara capacidade, e grande prutlencia, assim
na Provincia, como fóra della, e em pat'ticular na Visita,
que por ordem do Cardeal Alberto foy fazer á Ilha d1
Madeira, como ja se disse em outro lugal'. Foy final·
menle °venerando Padre FI'. Francisco de S. Boaven
tul'a, diz a memoria de slla PI'ovillcia, de muy claro en·
tendimento, e posto que Ilaõ tinha letras acquisitas, pa
rece as tinha infuzas, como se observou em muitas oc
rasioens, em que fallava de Deos, e dos seus atlriblltos
Divinos, como se fora hllm gl'unde Theologo, e profes
sara esta Scieucia, Com estes dons sobrcnatLtl'ues da
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gl'nçn, notadas vi I'lndes, vida peni tente, ncço('ns exem ~

piares, zelo das almas, charidade abrazllda para com
Oeos, e os proximos.. viveo venerado dos povos, e parti
cularmente de todo o Gentio.. e acabou com sentimento
universal, deixando de si hum:} constante fama de virtu
de, e santidade.

CAPITULO X'VIII.

Do Servo de Deo$ Fr. Antonio de Campomayor.

307. A' Presidencia do Sol, e Lua na dispoziçaõ, e
ordem do mundo, se seguia a das Estrellas. Entre estas,
ha tambem hnrnas mayores, e outras.de menor grande
za. Nem esta circunstancia quiz o Ceo faltasse nos Fi
lhos de Francisco, como luzes mysLicas, que havia des
tinado para allurniarem com os sens resplendores esta
Esfera' do Brnsil, corno novo, e Ser3fico Orbe. Dos Re
ligiosos que depois dos dous primeiros, e os principaes.
de quem temos escrito, vieraõ a estas partes, depois que
em Pernambuco se deo principio á fundaçaõ desta Cus
todia. foy bum o Servo de Oeos Frey Antonio de Cam
pomilyor. Mayor sem duvida entre todos aquelles astros,
ou Religiosos Menores, que, como Estrellas luzidadas,
passaraõ dnque\le para este mundo. Naõ fez para cá a
sua cnn'eira *, como suppõem alguma noticia em COIU

panhia do primeiro Custodio, FI'. Melchior,. porque com
este só a executaraõ aque\les selle, que ficaõ referidos.
Bem podia ser fosse acceita pelo dito Custodio a offerta,
que alli se diz lhe fizera o Irmão Frey Antonio de Cam
pomayol' para a empreza da nova Cus~odia;' mas fosse
qualquer o motivo, e\le o lIaõ pôs em elfeito senaõ no

" Vi ri dar. Anton.
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anno de 1.588, no p\'inclplO com cinco companheiros
mais, que ficaõ nomeados em seu lugar, juntamente com
o sobredito P. Pr. Antonio de Campomayor.

308. Deo-Ihe o sobrenome esta notavel ViIla, sita na
Comarca de Elvas da Provincia do Alentejo, donde era
natural, e filho da santa Provincia dos Algarves da Re
gular Obsel'vancia, onde havia professado, sem nos di
zerem em que Convento seu, mas que fora sempre mo
rador eUl as Casas da Recoleiçaõ da sua Provincia, e
nella conhecido por Religioso exemplar, virtuoso, reco
lhido, e mortificado; exactissimo observante da sanla
Obdiencia, de rara pobreza, e sumIDa humildade, dado
á Oraçaõ, e a todos os actos, e exercicios de Religiaõ,
que praticaõ os Varões espirituaes, e a que devem aspi
rar os perfeitos Religiosos. Como hum destes era vene
rado de todos o Padre 1"1', Antonio de Campomayor,
tanto dcntro corno fora da Ordem; porque, tem as vir
tudes a condiçaõ da luz, que ucm esta pMe occultar a
claridade dos seus rayos, nem aquellas os luzimentos
dos seus resplendores. Hum dos que mais vivamente
ardia no elevado espirito deste Servo do Senbor, era o
zelo Banto da salvaçaõ das almas; e na consideraçuõ de
que naõ podia ter materia mais apta para o seu empre
go, do que na conversão do Gentilismo das Conquistas
do Brasil, que neste tempo era empreza praticada entre
os Religiosos enviados á fundaçaõ da nova Custodia de
Santo Antonio nestas partes, se o1fereceo voluntaria
mente para passar a ellas, em virtude das J~etras do
Reverendissimo Padre Geral, que permittia aos Religio
sos Menores da quellas Provincias, pudessem ser admiL
tidos para o mesmo e1feito. No anilo sobredito de 1.588,
logo no principio chegou a Olinda ao mesmo tempo, que
da Bahia voltava tambem o Padl'e Custodio, e com pouca
demora se partirão ambos para a Villa de Iguaraçú, a
fazer a acceitaçaõ de fundal'em ulli buma Casa, como o
pedia a Camera, c mais moradores, o que tudo concluf-
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do com muiLa hrevid:ldc.. deixou nella por primeiro
Prelado, e seu Fundador ao P. FI'. Antonio de Campo
mayor.

SOU. Hum muy dilatado se lhe olIcreccn logo naqllel
le Paiz para emp"ego, e ctesalIogo do seu avultado espi
rita, Ilaõ só com ° trabalho, e desvélo da nova funda
çaõ, mas com a Doutrina, e convel'saõ do Gentio, prin
cipal objecto do seu cuidado, e que o trazia a eslas par
tes taõ remotas, e eraõ inuullleraveis os que habitavaõ
por aquelles Lugares em muitas Aldêns dos chamados
Putyguarés, que supposto vi viaõ ja neste tempo alguns
em paz com os Portuguezes, llaõ haviaõ com ludo ahra
çado a Fé, talvez por falta de Pastores Evangelicos.. que
os intl'ometLesspm no rebanho da Igreja; e ainda que °
zelozo Prelado lhe naõ faltava em que se occllpar nas
obras do novo recolhimento, que se traçava para a mo
rada dos Religiosos.. Igreja e o mais, nem por isso se di
vertia de applicar os meyos necessarios para a Doutri
na.. reducçaõ do desgarrado Gentio, e via bem logrados
os seus desvélos em algumas Aldêas destes, que abraça
raõ a Fé a dilgellcias suas, corno fOl'aã os da ltapessima,
Ponta das Pedras, e Turnaracá, do que se deixa bem velO
°quanto nesta seál'a trabalhou este incansavel Opera
ria, consumindo nesta tal'éfa todo o mais tempo, que lhe
restava da preciza obrigaçaõ do vigilante Prelado.. e pro
prio Pastor de seus sllbditos, llaõ lhes faltando tambem
com o bom exemplo do coro, Oraçaõ, e vida regular, e
gl'angeando por tudo entre aquelles póvos huma fama
constante de Varaõ Apostolico.. e santo Religioso.

310. Nestes continuos trabalhos, e de grandes dif
ficllldades naquelles tempos, se passaraõ dous allDOS
com pou-ca dilIerellça desde Junho de 1.588, até o de
1.590, que com a eleiçaõ de novos Prelados pelo Padre
Custodio FI'. Melchior, segunda vez eleito, 011 confir
mado, como fica dito, pela Provincia.. o foy render na
qll1:lIJa Casa de Igllaraçú o Irmão FI'. Bernardo da Ao-
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nunciaçaõ, a quem chamavaõ o Cruzio, por haver sido
primeiro Religioso professo do Grande Padre Santo
Agostinho, em Santa Cruz de Coimbra, c ja Sacerdote,
abraçar o Instituto Sernfico no Convento de Olinda,
fazendo solemne Prolissaõ nas mãos do Padre Custodio
FI'. Melchior, em o ultimo de Novembro de 1588. Nesta
mesma occasiaõ foy nomeado o Padre FI'. Antonio de
CampoUlayor para primeiro Prelado, e Fundador da
Casa da Paraíba, para a qua 1 fez logo a sua jornada, e
aonde se I'le havia preparado ao seu dezejo \1l1ma muy
dilataun, e fertilissima messe, para larga, e copiosa co
lheita. Mas antes de entrarmos a el\a, queremos advertil'
aos que lerem este ponto, e o quizerem cotejar pelo
livro do Cartorio desta Custodia, e o daquelle Couvento,
que nelle se IHIÕ acha por seu primeiro Prelado ao Ir
mão FI'. Antonio de Campomayol', antes em seu 11Igal'
está o Irmão FI'. Francisco dos Santos. O que foy sem
duvida huma certa, e notol'ia eqllivocaçaõ, e nasceo
esta, de que quando no anno de 1590, pelo mez de J u
nho, mandou o Padre Custodio FI'. Melchior ao Irmão
J7rey Antonio de Campomayor tomar posse, e dar prin
cipio á fundaçoõ·daquella Casa, da qual o dito Custodio
no anno antecedente havia feito acceitaçlõ, foy junta
mente com FI'. Antonio de C'lmpomayol' o Irm. Fl'.
Francisco dos Santos, que acabava de Prelado do Con
vento de Olinda, para que, como experiente, e pl'evisto
na materia, delineasse a planta, e dispuzesse a oura;
e este foy todo o engano, que houve para que em lugar
do Padre FI'. Antonio de Campomayor, se assentasse
pOl' primeiro Prelado daqueUa Casa o l'aclre FI'. Fran
cisco dos Santos, que só foy Authol' da obra, dando tam
bem occasiaõ a isto o mesmo tempo, porque' aquellcs
livros, ou cartorios, assim o do Conv.ento, como o da
Custodia, I'oraõ feitos pelo Padre FI'..Manoel de San la
Maria, que entrou no governo della do anuo de 1.620
por dbnte... trinta anDOS da fundaçaõ da Casa da Pa-



303

raiba: e na opiniaõ vulgar (qnando naõ houvesse outra
1'3ZaÕ mais chegada, que naturalmente o inclinasse a es
la opiniaõ) de qne o Padrc Prey J.<'rancisco dos Santos
fora o delineadol' daquella Casa, o assentou nella pOL'

sen primeiro Prelado, deixando de fóra o P. FI'. Ao
l!lnio de Campomayor, o que naõ fizera sem duvida se
li vera adverlencia com ler os dous relatarias, que dei
xamos trasladados em sell lugar, e era memoria, que ja
corria no tempo em que foy Custodio, porque farão es
critos por Religiosos, qne actualmente existiaõ, quando,
se tratnva daqucllas, nos qnaes se diz expressamente,
que o Guardiaõ da Paraiba, lias annos de 1590, e 1591,
era o Irmaõ Fr. Antonio de Campomayor, e nem o po
dia ser nestes dous annos o Padre Pr. Francisco dos
Santos, por qnanto no mesmo anno de 1590 em que foy
eleito para a Paraiba Pr. Antonio de Campomayor, foy
lambem cleito para a Balda Pr. Francisco dos Santos,
demorando-se sómente em Pernambuco aquelle tempo,
que lhe foy precizo para chegar a ver o sitio, e rlelinea
çaõ para a Casa, e Hecolhimento da Paraiba. Nesta,
ainda que naõ consta do seu Cartorio, foy sem duvida o
seu primeiro Prelado o Padre Pr. Antonio de Campo
mayor; e bem lhe assenta o nome de primeiro Missio
naria, ou Apostolo dos M.enores, que com a sua Oou
tI'iua, zelo, e trabalho, ll'ouxe para Oeos, e á Igreja a
mayol' parte do Gentilismo da ten'a, habitadores, e cir
cUlllvizinhos á nova Cidade; pois em seu tempo consta
do que fica dito em' seu lllgar*. se snjeitaraõ a abraçar
a Pé as cinco Altlêas, que tambem uhi ficaõ numeradas,
que ja guardávuõ alguma paz, e amizade com os Por tu
guezes, ainda que naõ obedeciaõ á Igreja até entaõ; o
que agora executaraõ alegres, a instuncias deste zelozo,
e santo Prelado, que ao de Deos, e das almas ajuntava
naõ com menos vontade, e cuidado, o que era do serviço

• Relator. 1 et2, p. ai, n. líR, et p. 44, R. 60.



30á

do Rey, e augllleulo daquella Conquista. O quanto tra ..
balhou com a &ua pessoa, com os seus subditos, e com
os ludios das suas Doutrinas por quatro vezes distinctas
nas fabricas dos fortt-!s do Cabedello, e Inhóbi, por outl'a
na de hllma Casa forte para defeza de fazendas, e En
genhos das fronteiras, nas quaes obras a diligencias, e
m1isistencia sua trabalhar<lõ continuamente os Indios das
suas Doutl'inas sem estipendio, ou paga alguma da fa
zenda delRey, ou Governador, e moradores, nem ainda
para a sua sustentaçaõ.

311.. A estes cuidados, e trabalhos de'servir, eapro
veitar áqnelle povo, e nova Conquistal se seguiaõ outros
de mayores consequellcias, em sustos, e perigos, que a
cada bora os ameaçavaêl uas continuadas surtidas, e as
saltos, que contra os povoadores Portuguezes, e Gentio
domestico, e Chl'isLão, faziaõ os bravos, e barbaras Po
tyguarés, circuIDvizinhos ás fronteiras, contra os quaes
se fabricavaõ todos aquelles reparos, para segurança
das suas repentinas invazões; sendo-lhe tambem pre
cizo, neste anno e meyo que alli assistia por Prelado j

dar por duas vezes Religiosos pal'a acompanharem aos
Capitaens, e Soldado's Portuguezes, e Indios domes
ticas, nas entradas, e guerras, que hiaõ fazer aos ini
'migas, e rebeldes Putyguarés, assignando-lhes para a
primeh'a a FI'. Antonio da Cruz, e FI'. Gaspar das Cha
gas, e para a seguuda a FI'. Baltazar de Santo Antonio,
e FI'. Manoel de Portalegre, que por faltaI'em estes, e
sere'm ainda muy poucos os Religiosos para tantas em·
prezas, lbe era forçozo ao mesmo Prelado vizHar as AI
dêas, fazer-lhes as Doutrinas, dizer-lhes Missa, e admi
nistrar-lhes os Sacramentos, especialmente o do santo
Bautismo aos meninos, e moços; porque aos de mayol'
idade, se dilatou, por algumas razões, que ficaõ apon·
tàdas no lugar citado, o dar-se-lhes este Sacramento
naquelles primeiros dons annos em que os nossos alli
haviaõ entrado.
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:512. Com todas estas no ta veis operaçoens, fillus do
seu Apostolico zelo, espirito constante, e forte, tanto
nos referidos trabalhos, como em outros mais particu
lares, originados pelo Gentio do Braço de Peixe, Dou
trina da administraçaõ dos RR. Padres Jesuitas, ja alli
situados, antes que os nossos lá clJegassem, sobre pau
tas, que naõ referimos, e que deraõ muito grande tur
baçaõ a buns, e outros pelo tempo adiante, e naõ pouco
em que cuidar agora ao santo, c zelozo Prelado, con
cluindo quasi dous anuas na espiritual lavoura desta
Evangelica Seára, sendo-lhe mandado para succeder
nclla o Irmão FI'. Manoel de Portalegl'e, que residia na
mesma Casa, e ellc nomeado papa a de Iguaraçú segunda
vez, pela eleiçaõ de Prelados, que no principio do anno
de 1592 havia feito o Padre Custodio FI'. Melchior, se
passou o Padre l"rey Antonio da Paraiba para Olinda,
onde o achamos certamente no primeiro de Mayo, as
sinado nos termos de duas Profissoens feitas ahi pelo P.
FI'. Francisco de S. Boaventura, Prelado daquella Casa,
de doude voltou para Iguaraçú no mesmo mez, a tornar
li posse do Couveuto.

313. Do que nesta Casa 01>1'011 sendo seu Prelado
desta vez, naõ achamos cousa particular; mas, do que
fica dito da Paraíba, e da primeira nesta mesma, pode~

mos inferir o que seria agora, tanto nas obrigaçoens de
Prelado para com os subditos, como na conversaõ, e
Doutrina do Gentio, que era o principal emprego do
sen Apostolico espirito, e dos quaes era ja muy conhe
cido, e o receberaõ com particulares demonstraçoens
de gosto, e alegria, como a seu primeiro, e antigo Pas
tor, e de quem haviaõ participado as pf'imitivas luzes da
verdade, e a diligencias suas haviaõ abraçado a Fé. Nes·
tas ordinarias occupaçoens de Prelado dos seus, e Pas
tal' do Gentilismo, gastou oull'os dous annos, desde
Mnyo de 1592 até o de 159lJ., em que ja o achamos outra
vez recolhido ao Convento de Olinda; para onde reti-
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rado, ainda que aqui lançou de parle a carga das Pre·
lasias, naõ se qlliz com ludo alliviar da pensaõ, e Dou
trina dos Indios, e cuidado das suas almas, em quanto
lho permittiraõ as forças naturaes, até que ja cansado
dos anuas, e cortado dos trabalhos, se deo de todo ao
recolhimento interior do espirita, assistencia do coro,
Oraçaõ, e mais exercicios, assim commUIJS, como par
ticulares da vida Religiosa, á qual poz o ultimo termo,
e fim no mesmo Convento de Olinda, ja velho, diz hum
nssenlo desta Custodia sem lhe assignar o dia, nem o
alJno; IJO de 1601 diz huma memoria da Provincia fora
o seu ditoso fallecimento em idade ml1Y avançada de
oitenta anilaS, sem lhe declarai' ,lambem o dia.

Mlt-. Foy o Padre FI'. Antonio de Campornayor, hum
Religioso de muy dislinctas, e assignaladas virtudes,
tendo nelle o primeiro IlIgar 0 zelo santo da salvaçaõ
lias almas. A este fim se encaminhavaõ todas as suas
praclicas, que selJdo bem acceilas, e ouvidas com at
tençaõ pelos devotos, e alTectos ás cOllsas de Deos, aos
distrahidos, e mundanos, sCl'viraõ algnmas vezes de
enfado, e ainda escandalo, formalJdo dellas queixa3, de
CJue, mais que zelo, pareciaõ impertinelJcias; e selJdo
advertido por alguns dos Religiosos sells amigos, lhes
respondeo: Nada, Irmãos, me peza com isso; porque
en falto a esses de Deos, para que eUes me naõ {aUem do
mundo; e assim se as minhas praclicas l/leS naõ forem
a eUes p1'oveilosas, as suas queixas nunca me podem
servú' de prey'uizo.

315. Hum dos principaes pontos dest:ls suas espiri
tllaes practicas, era persuadir, e encaminhar aos que
achava dispostos, e as acceitavaõ, a trazerem sempre
occllpado o entendimento na contemplaçaõ das :cousas
do Cco por meyo da virlude altissima da Oraçaõ, em que
foy o Servo de Deos mny ex.ercitado, e practico, ~omo,

álem do que fica dilo, o expõem melhor, em pouca, e
singéla fraze, hum assento ullligo da Casa de Olinda.
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Neste Convento está tambem sepultado ItUm Religioso
nosso, chamado Ft'. Antonio de Compomay01', muy
grande Servo de Deos; de tanta Oraçaõ, e contempla
çaã, que a todos animava a orar, e conlemplar; e tendo
ensz'nado esla Doutrina a Imma menina de pouca idade,
pondo-a elta em execução, muifas vezes lhe suecedia ,
cozendo em a sua almofada, estar sempl'e :com o sentido
em Deos, e ficm' em exlasi a1Tebalada. Em hum instru
meuto de testimnnlJas, que mandou lirar o Custodio FI'.
Gabriel do Espirito Santo por ordem do 1inistl'0 Geral
FI'. Joaõ de r apoies no anno de 16M~, para se remetter
a Sua Revp,rendissima, de todos os Religiosos, que nesta
Custodia houvessem florec.ido em virtude, e santidade,
do qual foy Cõmissario Inquiridor o Padre FI'. Jacomp.
da Purificaçaõ, que depois foy Provincial, primeiro deste
nome, se acha o dito de Antonio Barbalho, pessoa uobre
de Pernambuco, de idade de 76 annos, testemunha ju
rada na fórOla seguinte: Tambem disse conhecem a Fr.
Antonio de Campomayor, o qual era morto havz'a mais
de quarenta annos, e em todo o tempo, que o conheceo,
que {omã seis, ou selte almos, o leve todo o povo P01'
Varaõ de grande virtude, e penitenâa, e os mesmos ne
#giosos o tiveraõ nesla opinütõ, e com a mesma sabe que
11t01'1'CO. Com todos estes testimunhos de virtude, Reli
giaõ, zelo, e piedade, carregado de annos, c mCl'eci
melltos, e recebido o Saotissimo Viatico da ultima jor
nada da vida, com muita ternura, devoçaõ, e conformi
dade, estando em seu perfeito juizo, e recitando com a
Cõmunidade os Psalmos Penitenciaes, quando lhe foy
dado o ultimo Sacramento, ou ExtJ'ema-Unçaõ, entre
gou sua alma, como piamente cremos, oas mãos de
Deos, no referido anoo de 1601, e foy sepultado seu
corpo no Cemiterio commum dos Religiosos, na quadra
do Claustro, conrespondente á Igreja da Senhora das
Neves, e C01lvento de Olinda.
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Do lrmaõ Fl". Antonio da llha, 'lllm cios seis c07n71anltei,'os
dos Padres Fundadores.

3'16. A' Proporçaõ do Sol, e a Lua, aos quaes cha
mou o seu Divino Author duas luminarias grandes.. aio·
da que huma mayor a respeito da outra, descol.>riraã
lambem no Ceo os Antigos Astronomos duas Constella
çoens.. ou luzimento grande de Estrellas, a que, com
hum só nome de Ursa, del'aõ a conhecer por Mayor.. e
Menor. Com o nome de Antonio achamos tambem luzi
raõ neste nosso Novo Orbe duas Estrellas, e só cm o so
brenome com distincçaõ de grandeza. Fr. Antonio de
Campomayor, de quem atéqui fallamos, e FI'. Antonio
da lllla, com o qual entramos agora. A'quelle damos a
mayoria, naõ só pela ter na distiucçaõ do nome, tam
bem porque delle nos deixaraõ os nossos mais luzes das
suas operações virtuosas; a este respectivamente o de
Menor, pela pouca clareza, qlle achamos dos seus espi
rlLuaes progressos. Deste só sabemos entrar com os
mais CiD o Catalogo, ou iísta dos Ueligiosos de conhe
cida virtude, c santidade, que da Provinci\\ passaraõ
para esta Custodia, e do ll'maõ FI'. Autonio da Ilha o
diz expressamente o Cartorio do Convento de Pojuca, de
qnem foy seu Prelado primeiro, e Fundador: que Fora
Religioso muy exemplm', e dado a obras. Era FiLllo da
santa Provincia da Piedade, que assim o declaraõ os as
sentos desta Custodia, e veyo para elIa cm companhia
do seu primeiro Commissario, e Prelado Mayor, e FUll

dador Fr. Melchior de Santa Catharina, e nalllral da
IllJa da Madeira. Repetidas vezes o achamos Prelado
nesta Custodia, sendo a primeira para a Casa da Bahia,
e pOl' sen Fundador pOl' quasi lrcs anllos desde Abril de
1587, até os fins de 1590.. pelo Custodio FI'. Melchior..
e por esle mesmo nomeado no de 1592, no principio
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para a Paraíba, onde assistio até Mayo de 159/Í, que
acabou o Custodio l~r. Melchior, c ficou continuando
até o de 1.597, qne foy todo o tempo do Custodio 1"1'.
Leonardo. Neste tempo lhe naõ faltaraõ occastoens, em

. que mostrasse o grande zelo que tinba, assim da honra
de Deos, como do bem commuOl, e que era dotado de
bum animo constante, e forte; porque entrando o anno
de 159lJ., e neste as injustas perseguiçoens, que COlltl'<t
os nossos se levantaraõ naqnella CCJ:llquista, e das quaes
coube huma boa parte a este zelozo Prelado, e tendo
crescido ao mais a que podiaõ, vieraõ a ter o fim ,üguns
allDOS depois, que dalli sabio, mostrou em tud@' ti: cons
taneia, e fortaleza do seu grande, e alentado espirito, e
santo zelo.

31. 7. Com este determinando ao mesmo tempo o Ca
pitaõ Mór da Paraíba Feliciano Coelho de Carvalho fa
zeI' guerra ao Gentio> das l}aries do RiO' Grande, que per
turbavaõ com as suas costumadas invazoens os progres
sos, e augmentos destas da Paraiba, e pedindo ao Padre
FI'. Antonio da Ilha Religiosos paI'a o eSJi)'iritual daquella
em preza, este mesmo Prelado com o seu companheiro,
e Lingna do Gentio Christaõ, se oifereceo, e o seguiu
;)té o lugar da Alagôa, huma jOl'llada antes de chegar ao
Rio Gl'ande com notaveis trabalhos, e descommodos de
c:lminhos dilatados, Sertoens asperos., e desertos, com
perigos de vida nos encontros, e assaltos, que se offere
ciaõ naquella entrada até voltarem depois de alguns me~

zes, com repetidas motestias, á Cidade da Paraíba.
318. Desta passou para a Casa da Victoria na Capi

tania do Espirito Santo, onde foy tambem Prelado desde
1597, até 1.602, todo o tempo do terceiro CnstodioFr.
Bl'az de S. Jeronimo, alguns cineo anllos; e ultimamen
te o foy de P0juca desde 1.60ô, até 1.614, por oito an
nos, que foy todo o tempo de dons Cllstodios~ Fr. Leo
nardo a segnnda y~z, e Ft'. Francisco dos Santos" tres
annos de cada hum, e quasi dous de FI'. Antonio da Es.-
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trella, quando foy Commissal'iQ eom vezes de Custodio;
e succedendo a este o P. FI'. Vicente do Salvador, com
a nova forma de governo, que tomOl!l a Custodia, para
se celebrarem nella Capitulos, foy eleito o Padre FI'.
Antonio da Ilha, que acabava de Gnardiaõ de Pojuca,
por hum dos quatro Difinidores daquella pl'Ímeira Me
za, fkaudo como Vogal, por assistente, e morador da
Casa Capitular de Olinda, onde, sem lhe assignar o dia.
e anilO, diz hum assento do Sl'U Curlorio, fallecel'a taã
cheyo de anllOS, porque ja muito velho, adverte elle,
como de merecimentos; pois servia naquelles tempos
primilivos de gran de ed ificaçaõ pa l'a esta Custod ia, assim
DO augmento das suas Casas, e obras, como para a re
fórma Regular, e pel'feiçaõ Religiosa.

UAPITtJLO XX.

De Outl'OS Religiosos, que da Provincia passm'aõ a esta CtlStodia nos seus
principios, c deixaraõ nella tambem fama de virtude e santidade.

31.9. Naõ deixa· de ser IDUito digno de alguma refle
xaõ o dispô r Deos paI' sua altissima Providencia, que
todos aquelles Religiosos, que nos principias passaraõ
da Provincia de Santo Antonio para a fundaçaõ desta
sua Custodia, especialmente os oito primeiros, e alguns
dos que em segundo, e terceiro lugal' se seguiraõ áquel
les, fossem sujeitos de conhecida virtude, assim os que
Domea vaõ os Prelados da mesma Provincia, como ou
tros, que de algumas de fóra se vinhaõ otferecer para a
IDesma empreza, de que nos deixa hU1l1a certa confian
ça, e espiritual alegria de ser ella obra muito do agrado
de Deos, bem dos seus fieis, aproveitamento do Genti
lismo da terra, e credito de toda a Serafica Familia,
como o mesmo curso do tempo o tem mostrado.
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320. Em huma lista, ou assento antigo dos Religio..
sos de virtude, e santidade, que floreceraõ nesta Custo
dia, que já apontamos, e se guarda no Archivo desta
Provincia, achamos nella, eomo a taes, depois do Pa
<Ire Cu todio FI'. Melcllior, e seu companheiro FI'. Fran
cisco de S. Boaventura, a todos os mais que com elles
vicraõ na primeira occasiaõ, e outros militas, que se fo·
raõ seguindo. l\las isto, que certamente nos podia servir
de hum grande jubilo, nos deixou ao mesmo tempo em
hum summo desco.nsôlo; pois havendo penna para es
crever esta memoria, a naõ houve, (e nisto mostrou só
o que tinha de penDa) para referir algumas daquellas
vil'ludes, em que diz haverem florecido.os taes Religio
sos, e com tanto descuido, que menos de hum, ou outro
destes, dos mais até o lugar em que os achou a morte,
nos deixou occnlto; nem nós o pudemos descobrir, pela
falta que ja notamos de livros em todo o tempo da sujei
çaã da Custodia, e o que nesta parte podemos accres
centar dos laes Religiosos, he aquelle pouco que acha
mos pelos assentos dos Cartorios, e de alguns, que foraõ
Prelados, e assim o escrevemos na melhor fórma que
he passive!., sendo o primeiro

321. FI'. Francisco dos Santos, de quem ja dissemos
o que fica escrito no lugar dos Custodias, entre os qUéles
occupou o sexto, e foy hum dos bons Prelados que
ella teve, e que muito cuidou no seu augmellto, tanto
no qne tocava ao material das Casas, como á refórma
dos costumes, e perfeiçaõ Religiosa, pelo qual motivo
foy repetidas vezes Prelado Local, e destinado para as
suas primeiras fundaçoeus, e tem tambem o primeiro
lugul' enlre os quatl'o, que depois do Padre Custodio
FI'. Melchior.. e seu companheiro FI'. Francisco de S.
Boaventura.. sabemos serem filhos da Provincia de San
to Antonio.

322. FI'. Affonso de Santa Maria, he o segundo des
tes qnatro. Foy Prelado de Iguaraçú todo o tempo do
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Custodio FI'. Braz de S. Jeronimo, qne foraõ seis anllos
com pouca differençu, O mais tempo, que viveo, e naO
pudemos concluir o quanto fosse, nem se falleceo lia

Cu~todia, ou voltou par'a a Provincia, {'orno o fizeraõ ul
gnns. Assim antes, como depois de Prelado o gastou no
cnltivo das Aldêas, e Donlrina dos Iudios, assim nas do
dislriclo de Pernambuco, onde foi a sua mayor assis
tencia, corno nas de Iguaraçú, Tamaracá, Goyana, e
Paraíba, para o qne tinha pal'licular genio, e propen..
saõ, e o movia o amor de Deos, e charidade do prox.i
010, que mora, e domina na alma dos Varoens espiri
tuaes, e Apostolicos. No inslrumento ja referido, diz a
mesma testirnllnha, depois da alteslaçaõ, que dá de FI'.
Antonio de Campomayor, e outros mais o seguinte:
Nestes mesmos tempos {loreceo em santidade, F1.. Ar
fonso, Sacm'dote Confesso1', companheiro de Fr. Anto
nio de Campomayor, ConfessO?', o qual tambem sabia,
que fora de gral1de virtude, cltaridade, e exemplm' vida,
e no mesmo exemplo perseverou toda a sua vida.

3~3. FI'. Manoel da Cruz be o terceiro destes, que
sabemos serem filhos da Provincia, e virem com os pri
meiros rundadores: e nem delle nos ficou outra noticia,
mais que a referida de entraI' no Catalogo sobredito dos
Religiosos de virtude, e sanlidade, e vermo-lo assignado
em alguns termos de profissoens na Casa de Olinda até
os fins do anno d.e 1.5'96, e que fallecera depois no Con·
vento de Iguaraçú ja muito velho, diz hum assento anli
go daquella Casa, sem o dia, e anno da sua morte, que
sel'ia sem duvida conforme a sua vida.

326.. FI'. Antonio dos Martyres, he o quarto.. que
com os mais ja nomeados, e os dous Padres Fundado
res fazem o numero dos seis primeiros, Filhos tocros da
santa Provincia de Santo Antonio, eveyo para esta Cus·
todia, sendo ainda Chol'ista, delle diremos o mais,
quando chegarmos á Casa da Victoria na Capilanía do
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Espirita Santo, oude fallecco, sendo o primeiro Prelado,
e seu Fundador, no anuo de 1591.

325. FI'. Francisco da Cruz, e FI'. Antonio da Ilha.
saõ os dOllS, que complctaõ (\ nnmero dos oito primei
ros Religiosos, que foraõ mandados á fuodaçaõ desta
Custodia; os seis ja nomeados Filhos todos da Provin
ci::l de Santo Antonio, estes dous de outras Provincias,
rI'. Antonio da Ilha da Piedade, e de quem ja fallamos.
c FI'. Francisco da Cmz, Heligioso Leygo, e fiecoleto
da Observaocia de Portugal. Deste nos oaõ ficon tam
bem outra noticia mais que a sobrcdila de entrar, pelo
Religioso, e perfeito da sua vitla, na mencionada lista
dos qlle deixaraõ de si fama de santidade. E por esta
falta de noticias, qlle delles DOS deixaraã os nossos, ntlõ
lhes queremos negar aquelln propl'iedade, ou analogia,
qne lhes póde compelir tambem de Estrellas deste No
vo, c Serallco Orbe, ainda que com a dilfcrençn, que
pódc Iwver entre estas, e aquellas duas, que ja nota
mos. á similhança da que vay no celeste globo, entre as
mais luzidas, e de maior grandeza com outras mais pc
qUCllllS, a que chamaõ os Astronomos, Estrellinhas ne
hnlozas, naõ porque deixcm de ter luzes, mns porque
hllma como nuvem sc lhes oppõem á vista, para lhes uaõ
chegarcm a pesquizul' toda a sua claridadc, e grandczn.
Nem dc outra sortc acontece a estcs fieligiosos. e a ou
tros muitos, que pelos to'mpos se lhc'> foraõ scguindo, c
formaõ todos hUlHa Ilumerosa multidaõ, que allumian
do tambcm com o claro dos seus exemplos, obras c vir
tudcs muitas dcstas partes da Custodia do Brasil~ a cs
pêssa Iluvem do tempo, cngrossada com o basto, e feyo
descuido dos anti~(}s, nos <leixaraõ laõ escassa luz dos
cns S:lntos progressos, que apenas lhes podellliJs diviznr

hUlll pequeno rasto de que luzirnõ, sem mais cel'leza elas
tlistancins, que occllparaõ, e encberaõ, nem quantas, e
qllacs fossem as virtudes, com que se iH.Iornaraõ a si, c
cdificaraõ aos mais.

JAUOATAM. VUL. II. !ia
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fi.tl.PI'J.'-lJLO XXI.

De alguns Religiosos mail, FUhos da Província. que a esta Custodia
Vi8raÜ, e deixar.aii nolla boa (ama, ç opíniaü de vi'-tude.

326~ Doze ÇQfllP<I[)heiros, &enaõ Apostolos pelo np
I1W, 4pos\ol01i pple ~clol I) aindíl p~lo numero, trOl!~e

corm;igo o v~Deranc1o Padre Pr. f'rallcisco de S, BOjl

yentnra, p<\ ~\3gllllda vi1\gern qul,1 fez do ReyrlO para o
:Brasil, c foraq estes QS terceiros, qlle PA~saraõ a esta
Cl\stodii\. Q!le fossem dp~e., <) di~el11 (J~ D!Cl11oria& dn
Provinca, se~ ~~pre~s!lr Q nome de alglHll, e fazendo
\lÓS diligenpia pela& da CUlitQdi~, só o ge ~eis pudeUlOs
averiguar, Frey {\.ntonio da ~nSIl\}, Frey Antonio Boa
'Vcntura l cu de ~. BOélvenll!ra, FI'. Joaõ q~ S. Miguel,
FI'. J!'lronYl1lo ~lo Porto, FI'. peQro ç1j) Cruz, e FI'. Bnl
thazf]l' tle SnplQ t\ntollip. D~stes tres l\llimos l11\Q aclla
ITIOS oJ!LJ'a IlP~icifl. mais, que vc -los 'lssi[j(jrlo:; em il1gul1s
Lermos (le pr06 soell~ de Olinda, e Bahia; de Fr. j\nto
uio fia IU~'JUa dire!TIos alg\lma con~a~ ql1é~l1do entl armos
na C~sa !la Ba~in, como tambem o farewos nQ Cpl1Yento
ua Vic~Qria de FI'. Joaõ de S. Miguel, ~ aq\lÍ só tem 1\.1
gar 1."1'. ~ntpllio de S. BO:lventqra, como o aohan\Os no
mCtldo eql os assentos pé} Custotlia~ Ol! Fr~ A.QlQnio UOU~

Vel~~lIl'tl, COIIlO s~ assiQavil çl1~. Foy prelado da Casa de
Olinqa, e o ~el'ceiro, que Q.ocnpon aq\.lell~ IlIgar, lQcto o
t~mpo 'c!o sogllnclo Cns~otlio Pr, LeOl1élrdQ de Josus, des
U~ Junho qe t59j3, ató o anno (le 1596.. e nçst~ lugar,
exerceo l~[pbepl o de Commissario dvs Conventos da~

q\lella parte de Pernarnhuco, o tempo qlle fóra della se
achava nas da Babia Q r .. Çl.!~togio; e seUl mais outra
çlareza qas ~l.\<\s çspiri tuaes operaçoens Q ~Ché\nl0S nu
l11er~cto na ja referida lista dos, Religiosos de virtude.
Qu~ fallecera na Casa de Olinda \ onde seQwrc residio,
e ja milito velho, diz hUIll assenlo Qqlla .. ~om dia, nem
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anno do seu tl'unsilo, que julgamos por boa conjecll1l'a
seria no de 1601, Oll no oull'o seguinte; porque nu
quellc; e no mez de Junho, ailida o vemos assiliádo em
hum termo de Profissoells daquella Casa, e dnlli por di
alHc o uaõ achamos mais, sendo que nclla, como sé
disse, foy sempre morádot' os annos, que viveo nesta
Custodia, e com elle damds fim aos Religiosos da Pro
vincia, de que se acha nolicia falleccl'nõ neste Conven(o
com fama de sanlidáde.

(jAPI~'trLO XXII.

Dos Religiosos ~lhos desta Provinda, que heI/a desde à principio de Custódia

até o presente {loracerdü. cm virtulle, e pettencêffr, á Casa (te Olí/lda.

327. Com o úcscol:JrimeJ1la do ,Novo Mundo alcan
çando com elle tambem os Mathematicos llJais Ceos, ou
Esferas Celestes mais dilatadas, c a elle cOlJfespondentes,
tambem del'lIõ vistu de novas CODsteJlaçoens, Estl'el
las, e seus luzimentos, dando ti estas o nome de Auslraes
pelas divizarem para a' parte do Meyo dia declinando
para o Sul; e outros ainda mais modernos descobri
raO ma.Ís algumas AusU'aes, catnd aqHelJas pal'a o Sul, e
outras SepteDtriofliles; por declinarem para o Norte.

328, Atégora, seguindo n6s a praxe dos antigos As
tl'onomos, cuida íllO& s6 em cOfltemplãr, ou escre"er as
virtuosas opel'açoens, e espit'iLuaes luzimentos de alguns
Religiosos, que como EstreHas Orierrtaes; e do pl'Ímeiro
mundo, foraf1 filhas da sanla Provincia de, POl'lugal;
Hgorã, imitando {amuem aos model'llQ-s, entramos no
clfidado de medir os luzimentQs daquelles Âstrosl ou
Religiosos Menores, que, CQ'lUO' filhas desta CusLodhJ I

circularaõ os espaços novamente dcscoberl(}s, desde o
Meyo dia pará o Sul, e Norte deste nov{J, e Serafrco
Orbe. E com tanta propriedade, ou analogia de Estt'c'l-
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tcmpladores das suas Esferas descobril'aõ primeiro doze
Constellaçoens, todas Austrnes, porque do M.eyo dia
p:Jra o Sul; e os mais modemos descobriudo outras
doze mais, seis destas Austraes, e só seis Septentrionacs,
porque do Ml yo dia para o Norte; assim veremos tam.
hem que sendo muitos os Religiosos filhos desta Custo
dia, que a illustraraõ, como Estrellas, com as luzes das
suas virtudes, os mais delles os acharemos siLuados do
Meyo dia para o Sul, isto !le, de Olinda de Pern<lmbuco,
a que tratamos aqui por parte mais Meridiollal, ou Meyo
dia do Br:Jsil, até o Rio de Janeiro ao Sul, repartidos
pelos seus Conventos, como Estrellas cm suas Parala
xes, e muito poucos de Olinda para o Norte, ou até a
l)araiba; talvez, porque para esta parte lhes ficnõ s6
dnas Casas, ou Conventos para colJocaçaõ, e sitio destes
Religiosos Astros, ficando-Ihcs de Olinda para o Sul
todos os mais.

329. Naõ perlcndemos com tudo fazer taô ajnstada
a lVIcthafora, que assim como os Mathematicos só des
cobriraõ cm o Novo M.uudo, doze, e doze Constellaçoens
por partes, ou vinte e qnatro por junto, queiramos nós
dizer, que outros tantos foraõ tambcm os Religiosos de
virtude, ou luminozas Estrellas deste novo, e Serafico
Orbe; mas sim, que se o numero dozc vai t<lnto como
huma Universidade, que por isso em as doze parlas do
Ceo, e nas doze pedr<ls do Racional do SlImmo Sacer
dote, se signiUcava a llJl1llidaõ cios escolhidos; ou t<ll1l
bem porque, se doze, c doze saõ vinte e quatro, e nesLe
numcro assentou o Evangelista no Ceo, o de todos os
BemavcnLurados, nos vinte e quatro Anciaolls, que col
locou nos seus thronos; nestas viute c qnatro Constel
laçoens unidas, ou nellas doze.. e doze separadas, temos
expressados 011 distinctos, toda aqlltlla mulLidaõ de Re
ligiosos Menores, que, como Estre!las deste nosso Novo.
c Seranco Orbe, nos deixaraõ bastantcs reflexos dos
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seus luzimentos, c claras vislas das suas virtudes, ecxem
pIares acçoens, sendo o primeiro.

330. O lrmaõ Fr. Pedro, a quem, sem outro sobre
lIome achamos com o de Mialhadas, por ser natural deste
Lugar Ilas partes cio Reyno. Foi o primeiro, que tomou
o llabiLo na Casa da Senhora das Neves de Olinda; e o
segundo, que nella professou no allno de 1586; porque
o primeiro, que nella fez profissaõ, foy o lrmaõ fr. Gas
par de Sanlo Antonio, Religioso Leygo, que havia to
mado o habito, aillua antes que os Padres Fundadores
entrassem em o novo Convento. Ja contava alguns qua
renta, ou mais anno~ de idade Frey Pedro. quando fez
a sua profissaõ. Naõ só pelo seu estado, que foy de Re
ligioso Leygo, mostrava ser humilde, mas foy nelle pelo
seu na lura1 esta virtude taõ pra licada, e co II hecida,
que era tralado, assim de Religiosos, como seculares,
por FI'. Pedrinho, como por carinboza expressaõ do
grande conceito, que delle formavaõ.. em quanto humil
de, álêm de outras muitas prendas de virtuoso. O seu
principal cuidado foyo de Bortclaõ, exercicio, que se
lIaõ pode nunca acabar com elle o deixasse. ainda sendo
ja muito velho, achacozo.. e quebrado. A isto attendendo
os Superiores, muitas vezes lhe Illandavaõ por Obedi
encia naõ fosse mais á horta a traballlar, ao que elle obe
decia alegre com pI'omptidaõ, e humildade j mas logo
com a mesma tornava aos Prelados lhe levantassem
aquelle preceito, pedindo-lhes dispensa delle, e dizendo
naõ tinha segura a sua con5ciencia, o dia, e bora, que
naõ trabalhava j e assim lIOS ultimos annos, lhe man
daruõ fazer liUma horta pegada ao Convento.. a qual ainda
hoje permanece, a huma ilharga da cisterna, na qual
com menos ll10lestia se pudesse exercitaI', e nella se
occupava plantando flol'es, e outras hortaliças, tanto
para o uzo, e regálo dos Religiosos, como para o ser
viço, e. culto dos Alt:ll'es j e assim laborioso: humilde..
e espiritualmente devoto, completou o curso da vida a
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26 de Abril de '1628, com mais de oilenta aonos de
idade.

331. FI'. Pedro de S, Boaventura, chamado vulgar
mente o Auzallça, e tambem dos primeiros, que profes.
saraõ na Casa de Olinda. Foy natural do Lugar de Mal..
theus, lermo de Villa Real, Arcebispado de Braga, car
pinteiro pOl' ollicio, e Leygo por profissaõ, que a fez a
1.6 deJulho de 1589, com mais de trilHa annos de idade,
na Casa de Olinda. foy Religio~o dot'ldo de huma sim
plicidade santa.. a que ajuntava huma vida Angelica ncs
costumes, e incansi.lrel no trabalho do seu olicio, 110

qual lue naõ faltava em que se occllpal' naquelles prin
cipios, e ofazia com zelo, e cuidàdo, como tambem os
mais da Communidade, a que nnõ falLava, sem qhe esteS
da obrigaçaõ de Religioso o embaraçassem no das obras,
e fabricas da Casa, c COIH'ento. Nelle, e nestas santas
operaçoens 1 e trabalhos, assiln manuaes, como do es
pirito.. jejuns, diciplinas, e Oraçaõ; se OCCUPl'l} pelo
largo espaço de alguns quarenta é cinco lllÚ10S alé o de
1634, em que depois de queimada a CiJade de Olinda,
no de 1631. .. pelos Olandezes, e retirados esles para o
"Reciffe, iodo dalli em outra occasiaõ huma quadrillJa
destes inimigos á mesma Cidade, pela noLicia .. que tive
raõ de que assisliaõ no sen Con vento alguns Religiosos
nossos, e achando na Capella mór em Oraçaõ ao santo
velho, que ja neste tempo contava alguns oitenla annos,
a tiros de arcabuz, e golpes de partazanas, lhe tiraraõ
cl'Ueis, e tyrao[)os a vida no mesmo tuga!', deixando alli
o seu cadaver, a qne os mais R.eligiosos, assistentes- no
OratOl1o do arrayal, ao ouLro dia deraõ sepultura nO
Claustro do mesmo ConventO' n0 qual assisLiu tambe1ll.

332. Pr, Francisco da Esperança, Prelado actual,
que era da mesma Casa, e ncUu fazia morada. com o
lrmaõ FI'. Pedro, arrebatados ambos do amor, e devo..
çaõ, que tiobaõ áquelle Santuario da Senhora das Neves,
depois que os inimigos deixul'uõ queimada, e deslruida
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occupados em santos exercicios, expostos ás l1ecessi~

dades, e mizerias do tempo, como em hum solitario, e
desamparado deserto, e olfe-recidos livremente aos pe
rigos, e insultos dos contrarias Hereges, u('hando um
POI' premio deste seu inlnwlJavel afrento, naquelle de..
voto, e sa\ldoso lug'lr, o Vcneravel IJeygo a Coroa do
rual'tyrio, como piamenle .podemos crel', e o bom Pre
lado, e fiel Pastor repetidos actos do a merecer nas pri
zoem;, carcel'es, destelTos, e penalidades, que se lhe
seguiraõ; porque deixando os inimigos o companheiro
morto, a eUe o tiraraõ prezo, levaraõ á cadêa para o
RecHre~ eo remetleraõ cativo, e desterrado para Olinda,
de donde foy tel' ao Ueyno, e veyo a Pernambuco, e foy
outra vez a!-sislil' ao seu Convento de Olinda. Deste o
lirnraõ se~unda voz os Illesmos Olandezes, com mais
onze Religiosos, que nclle assistiaõ, e outros; que apa
nharaõ dos mais Conventos, e prezas todos, despidos,
e maltratados, no anno de l6S!) os mandaraõ lançar
desterrados pelas Inoias Occidentaos de Hespanbu, dos
ql1acs o Padre FI'. Francisco da Esperança foy hum,
COUlQ oulros 11111itos~ que por lá acabou os dias, e pôs o
termo á vida, sem saberC'm os que por cá ficaraõ~ qual
fosse o sell fim~ que llaõ duvidamos seria em granl1e
serviço de Deos, como Religioso que era de muitas, e
singulares virtudes~ especialmentó na da Oraçaõ, em
que foy UlUY prnlico~ e continuo; na de humildade, em
que se excedrn a si mesmo. pois sendo Prelado lavava
os pés aos seus subditos', fazia as coziDhas~ e mais am
eias humildes do Convento. com tanta submissaõ, e cui
daelo, como qualquer Chorista, 011 Noviço. Por parti
cular iDclinaçaõ, e naõ tel' tempo, que naõ fosse occu
pado em alguma obra em bem do proximo, e serviço da
Heligiaõ, exercitava por curiosil1ade o omcio de imagi
nario, e o chegou a executar com tanta vantnjem, que
assim admirava a perfciçaõ.. como a brevidade com que
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9 f,.zia; e sobre ludo a panicular devoçaõ, qne infun..:
diaõ nos coraçoens de toelos as Imagens, qlle obrava: e
sendo llIuy desembaraçado na factura dellas, ainda era
mayor o desapego em as rel2Hnir; porque sem inLeresse
as dava, só pelo que enLendia lucrar, com a veneraçaõ;
que por meyo dellas se daria aos Santos, que representa
vaõ, e de quem eraõ Imagens. Militas desLas. diz hl1ma
memoria antiga, se consel'vavaõ ainda naquelle tempo,
nos AILares, e Retablllos dealgnns CouvenLos desta Cus
todia j da qual era filho, e havia professado no Convento
de Olinda, pelos anUllS de 1600 até 1602, que pela
falta de folhas do livro das Profissoens daquelle Con
yento, o naõ achnmos nelJe; e só que fora seu Prelado
do principio do Governo do Padre Frey Cosme de S.
Damiaõ, que enLron nelle pelo meyo do anno de 1633,
a tempo, que ja os Olandezes estavaõ senhores da Praça
do Reciffe, e Olinda, e os Prelados, qlle para esLes Con·
ventos se faziaõ; hiaõ ter a sua residencia... no Ol'atario
do Arrayal, de donde reLirando-se o Olandez de Olinda
para o Recirre, e ficando deserto lIql1elle ConventoJ o
seu Prelado, com o Irmão Leigo seu sl1bdito 1"1'. Pedro
Auzança, se recolheraõ a elle, e houvcraõ o fim, que
fica referido.

CAPITULO XXIII.

Do Venerauel Padre Fr. Lui:. da Annullciaçaõ. a quem c!lamauaõ
vulgarmente o Santo.

333. Differem as Estrellas enll'e si na claridade, diz
ó Apostolo; porque he sem duvida resplandecerem hu
mas mais que as outras, Assim o notaõ nas Celestes Es
feras, os que contemplaõ a fluotidial1a carreira llesLcs
ll1minozos Astros. Guardada a í.1nalogica proporçaõ COIU
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que temos appropriado aos Religiosos ~'1cnores desltl
Custodia~ e Provincia do Brasil, o de ESlrellas mysticas
deste Novo, e Serafico Orbe; do qne fica dito dos que
atéaqui ternos fallado, bem se deixa ver no breve dis
curso de suas vidas a dirrerença, que tiveraõ nos seus
progressos, e espil'itllaes operaçoens, mostrando-se
mais~ e menos admiraveis hum do que outros, ao menos
conforme a vista~ on contemplaçaõ dos que lhes admi
r.lraÕ o curso.. e nos deixaraõ escritas as suas vil'tudes :
e porque cstas saõ as luzes, e pelas qnaes se deixa ver,
ou registar a ditrerença, e grandeza de cada bum, dos
que até aqui temos dito foraõ sem duvida de Illuita dis
tiocçaõ, ou por mais admiraveis, ou por melhor nota
das, ou talvez por menos distantes ja á vista dos quc as
coolcmplaraõ as espirituaes lnzes, e virtuosas opera
çoelJS do Veneravel Padre FI'. Luiz da Annunciaçaõ, de
quem agora entramos a escrever; pois lhe grangearaõ
enlre todos os que o conbeceraõ, e lrataraõ, o singular
additamento de Pr. Luiz o Santo .

.33lL. Este he o primeiro Religioso dc virtude desta
Custodia, de quem achamos nos livros do Cartoria de
Olinda, c no da Babia escritas as que praticou em sua
vida, c lhc mel'eceraõ o nome de Santo. COllJO tambem
tlelle, e alguns mais uum Instrumento de testimunhas,
tiradas por mandado do Custodio FI'. Joaõ Bautista, co
mo ja tocamos. TUlllbem se acha~ como fica 'l'eferido na
Estancia quinta dos Escritores desta Provincia, por hum
delles Anollymo, ou sem nome expresso, discursada a
vida deste VCllcravel Padre, mllY succiota na rclaçaõ
das suas vil'tlldes, mas bastantcrnellte dilfuza na ponde
raçaõ das que lhe escreve, que toda ue panegyricu, e 01'·

nada, corno alli notamos, de todo o gellero de erudiçaõ
assim Sagrada, como profana, ainda quc seu Alllhor~

por cscrever como devoto, e naõ por obrigaçaõ, tevc aI·
guns descuidos em a narrativa dos factos; porque sup
põcm, que sabendo-se ser o Padre Frey 1uiz oriundo

J.\UOATA~I. VOL, 11. 41
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de Villa Real, houve ignorancia do Lugar cletel'luinado
em que nascera, como tambem, quaes fossem seus Pays,
e que fora morto pelos Hereges Olandezes ern)llllll eo
contra, cm o qual, como muitas veres lhe succedeo na
quel\a Campc\Ilha, se achara, no que padeceo certamente
equivocaçaõ, porque naõ via como Escritor particular o
termo da sua profissaõ, em o qual se t1eclaraõ seus Pays,
Patr-ia, e I_ligai' do nascimento; nem o summario de tes
timunhas, do qual consta onde, e como foy a sua morte,
estando em todo o mais, sobre elegante, e t1Quta, ajus
tada com a verdade.

335. Em Villar de Maçaelíl, termo ele Villa Real, ju
risdic<~aõ espiritual do Arcebispado de Braga, da Pro
vincia de Tl'a7. os Montes, foy o nascimento do Padre
frey 1l1iz da Annunciaçaõ. Foraõ seus Pays ÂLJtonio
Fernandes, e Beatriz Teixeira. Das qualidades do seu
sangue nos naõ ficou outra genealogia mais, que aquella
com que os ennobreceraô as illustl'es virtudes deste fi
lho. Do qual tambem I\aõ achamos outr'a noticia desde
ó seu nascimento até á sua pl'ofissaõ de Religioso Me
nor, mais, que ser .ia Sacerdote secular, quando cm
Olinda a dezoito de Janeiro de 1602, a ratificou por ser
nulla li que havia I"eito. Da primeira naõ achamos o tcr~

mo, nem nestes da sua ratiücaçaà se explica a causa
desta nullidade; e só se diz nclte, que a ratificara por SeL'

tlulla a primeira, conforme ao M.otu pl'oprio do ~antis~

simo Padre Sixto V, sem apontai' tambem qual fosse,
cm que almo, e porque motivo passura esta Buliu. Con~

tava a este tempo o Padre FI'. Lniz trilHa e cinco annos
de idade.

336. Feito ja Religioso, e livre das distracções do
Seculo, qlle lhe deviaã embaraçar o adiantamento das
virtudes, a qlle aspirava o seu agigantado espirita, se
npplicou a todas, qne nos ClallsLl'os razem perfeitos aos
que nelles se querem sepultar elll vida, sendo em todas
hum exacto excmplar, assim aos de I"ora, que os frc-
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lllirnlavaõ, como aos de dentro seus habiladores. Aes
tes; porque em todos os actos de Comlllunidade o acha
raõ sempre o mais prolllplo, e adrniravaõ o melhor ob
servador, c quanto mais humilde era o exercicio, com
mais vOlltade o abraçava~ naõ só em quanto subdito por
obrigaçaõ, ainda em Prelado para o exemplo; porque~

nem a preerniuencia do lugar, uem a distincçaõ da pes
soa, bastavaõ a diverti-lo dos humildes empregos em
que se occu pa vaõ os Religiosos modernos, pois sendo
.ia muy velbo.. e grave, duas vezes Prelado, e outras du
as Diffinidor, seexerritava nos ministerios communs dos
Frades Leygos, c Choristas; a estes ajudava nos sens
omeios, e alleviava comUJUillUlente da pensaõ de prepa
rar os candieiros para o choro, só para que se rezasse o
Oficio Divino com toda a perfeiçaõ, e pontualidade.
Nem sendo Religioso desta graduaçaõ se esqnecia por
isso dos trabalhos da coziulla, e sem que estes o pertur
bassem como a Martha, assistio como a Magdalena ao
soeego da Oraçaõ, e presença de Oeos. Esta foy a sua
mais particular virtude, e este o seu mais continuado
exercicio ; porque em todo o lugar, e a qualquer tempo
o achavaõ absorto nella, ja na Igreja, ja no coro, no
Clauslro, no Capitulo, na Cella, e até pelos corredores,
nos quaes de noite o eneontravaõ muitas vezes de joe
lhos em Cruz, com a. cara para as paredes, e a boeca
pl'egada nellas.

337. Dest~ intima communicaçaõ com Deos~ lhe re
sultava o intensissimo amor do proximo. Foy o Gentio
o que mais experimentou nelle este affecto, Oll o sim
elfeito; porqne, ·conhecendo os Prelados o seu Aposto
lieo zelo, e santo dezejo de salvar almas, o applicaraõ <i
Doutrina dos Indios, mostrando na brevidade, e desem
baraço com que aprendeo a sua lingua, que a do Espirito
Sanlo Callava nelle, como Apostolo deter'minado para a
eonversaà de huma boa parte desta gente. Por quatro
anllos continuos assistio na AlMa de na no dislricto
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dote.. por seu companhcil'o, e em ouLras mais. Foraõ
lUllurneravcis os que reduzia á Fé, cuidando delles naõ
só como Pastor espiritual de Sllas almas, ajudando-os
Lambem em suas necessidades, e trabalhos, pelo que
elles o reconheciaõ como a Pay, e veneravaõ com hum
particular respeito; e neste trabalho, e assistencia das
Doutrinas, c Aldêas gastou huma boa parle do tempo
que viveo Religioso, até que ja mais entrado nos annos
pelos de 1615, que o achamos recolhido ao Convento
de Olinda. A boa fama sua, que ja corria, e do Genlio
se passava aos moradores da Villa, de lal sorte com a
sua communicaçaõ cresceo entre elles, vendo pela expe
riencia, o que admiravaõ pelo que ouviaõ, que geral
mente levava apôs si o aITeclo, e vcneraçaõ de lodos..
exel'citando-se o Veneravel Padre com elles em tudo o
que era charidade, assim no que tocava á saude de suas
almas.. como ao beneficio de muitas necessidades cor
poraes, achando todos nellc remedia, e consolaçaõ..
<linda á cusla de prodigioso Por tndo se fez taõ acceito,
c venerado daquelle povo, que intentando os Prelados,
como a subdito, e filho da Obediencia, passá-lo a oulros
Conventos, nnõ pode chegar á execuçaõ estn vontade;
porque se acharaõ embnraçados com as supplicas, e la
grimas do povo, e de pessons particulares, e uevotas, a
quem se naõ podia, nem devia faltar, principalmente
Ilaõ havendo cousa que encontrasse a Religiaõ para se
deferir a cHas, que lJouveraõ por bem dispensar á sup
plica do povo, com a determillaçaõ dos Prelados, o
qual pedia lhe naõ til'assem daquelle Convento o Padre
FI'. Luiz; e assim sendo occasiaõ de o promovel' aos
cargos da Ordem, 110 mesmo de Oliuda occupou o de
Guardiaõ por duas vezes, a primeira no tempo do Cus
todio Fl'CY Vicente do Salvador, todo o seu tempo, que
foraõ tres annos, ficando por Diffinidor no Capitulo se
guiute, e segunda vez Guardiuõ do mesmo Convento da
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Congl'cgaçaõ do CnsLodio FI', Antonio de Braga até o
CapiLulo, qne se SE'.guio anno e rneyo, em 'lue o tol'llaraõ
a razel' Diillnidor, sendo Custodio Frcy Antonio dos
Anjos, o qnal o foy alé o principio do anno de 1.630,
cm qne a 16 de Fevereiro aconleceo a lamentada perda
da Vi/Ia de Olinda, passando o seu Catllolico Senhorio
a inimigos Hereges. Entre os varios Religiosos, que para
assistir aos soldados nas trincheiras, c mais postos,
foraõ repartido.) pelo Padre Custodio, qne entaõ se
achava no ConvenLo, foy hum o Padre Diffinidor FI'.
Luiz da Annunciaçaõ, que nem o venerando da idade,
nem o caracter da pessoa bastou a desviá-lo do peri
gozo deste emprego, que tanto se accomUlodava com o
zelozo do sen espirito, e o ardeute da sua chal'idade; e
uaõ quiz o Ceo ficasse sem o seu devido premio, nem a
cllaridade com que assistia aos perigos de morLe, nem
o zelo da salvaçaõ das suas almas; porque no mais aper
tado daqllelle fatal, e estrondozo conflicto, 8em temor
da morte, que via accomrneLLer aos mais, no transito de
acudir a hum, que agoniza va, duas bálas inimigas lhe
hateraõ aos peitos, mais para IlJe despertar o incendio,
que ardia nelle, que para lhe abrirem porta, por donde
sabisse aql1ella abrazada alma, que sem temor proprio,
e admiraçaõ de muitos circunstantes, que assim o depu
zeraõ depois, as vio cahidas a ~eus pés, obrando no in
flam mado peito do Servo de Deos o aballo daq nelles pe
louros, o que em humo fomalha acceza acontece, se lhe
fazem tiro com algum pezado instrumento, que serve
este de lhe acceuder mais as chammas, e atiçai' os io
ceudios; porque, reconhecendo o Padre, no prodigio
obrado em si, o poder da mão de Deos, e as misericor
dias do seu amor, de tal sorte se iuflammou com este
no do proximo, que continuando naquelle piedozo exer
cicio, naõ teve acordo de si para se pôr em salvo, corno
o faziaõ todos, e se achou prisioneiro dos inimigos, com
alguns poucos Portuguezes, e moradores da Villa, que
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nau passaraõ de vinte, os que neste dia, com o ParIre
FI'. Luiz ficarllu prezas, e cativos. N'lÕ nos const:l o
tempo, que durou esta sna prizaõ, mas, como escl'evem
as Memorias Diarias desta guerra, que a poucos dias de
tornada a Villa pelos inimigos, deixaraõ ir livres os que
haviaà prizionado, com elles he sem duvida sahiria

-tambem o Servo de Ocos, pois o achamos logo a pou-
cos tempos de assistencia no Arrayal do Bom Jesus de
Pal'ana-Merim, que hnma legoa distante de Olinda, e o
Reciffe, levantoll o General MatlJias de Albuquerque, c
onde os nossos Religiosos retirados dos Conventos
de Olinda, e Reci!fe, fahrical'aõ Ol'atorio, e assistiraõ
alguns com os Prelados até á entrega do mesmo Al'ray
aI, e a sua destruiçaõ pelo Olandez a 9 de Junho de
1635.

338. Cinco annos, e dous mezes foy todo o tempo,
que á força de armas sustentaraõ os nossos esta PI'uça,
e nella pOI'"todos ellcs fez tambem assistencia o l'adl'e
FI'. Luiz, occupado no exercicio de acudil' aos assaltos,
administrar os Sacramentos, anim.ar os soldados, ajudá
los em suas necessidades espil'ituaes, e ainda em algumas
temporaes daquelle rnisel'avel povo. Assim deste em
commum, como em particular dos seus Cabos, e mayo
res, naõ só pela fama, que ja bavia gmnde das suas vir
tudes, como pelo que agora presencialmente viaõ do seu
zelo, charidade, e ontl'as exemplal'es acçocns, se fez em
tanta nnneil'a respeitado, e tido por hum Apostolico, c
Santo Varaõ, que pondo o inimigo o ultimo cerco a
este Arrayal, que durou por tres mezes, chegando os
sitiados por falla de SOCCOI'l'OS a huma grande necessi
dade de mantimentos, e do principal, que era o do paõ,
ou fadnha .. que he o da tena; pelo grande conceito, que
do Servo de Deos baviaõ fOI'mado, ordenou o Gover
nadai' André Marim se lhe entregasse o cuidado de re
partir com a gente a pouca, que havia, e foy entre elles
voz, e pl'actica commua, que depois se uuõ experimen·
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tou falta algúma deste mantimento j afirmando os que
rccebiaõ as suas porçoens ordinarias, que se lhes allg
mentava, e crescia em as mochíllas, e assim o depuzeraõ
depois rnuiLos delles.

?>39. Entregue o AI'rayal aos inimigos, e a sua For"
la!, ZJ n partido <.le guerra, e feitos prizionciros os que
nelle se achavaõ, em o numero dos Religiosos, que alli
residiaõ, entrou tambem o P. Fr. Luiz, e era a segunda
vez, que lhe cabia esta sorte, ainda que naõ foy de
tanto azar para el1e, como para os mais; porqne
este, dizem as ja notadas Memorias Diarias*, foraõ
desterrados pelos Olandezes para as lndias de Caste\la.
Mas he sem duvida, que a esla pena, ainda que naõ al
cnnçamos a causa, naõ ficou sujeito o Padre Frey Llliz,
porque sendo entregue o Arrayal a nove de Junho, como
fica dito do anno de 1635, neste mesmo anno, ja pelos
fins ael1e, achamos retirado ao dito Padre de Pernam
buco para a Paraiba, e assistente em Cnsa de Francisco
Camêlo Valcncer, Senhor do Engenho dos Reys.

3úO. Este homem se havia retÍl'ado com outros Se
nhores, e muito povo dnquella Capitania para Pernam
buco no fim do allDO de 1.634, depoi3 que a vinte e qua
tl'O de Dezembro foy rendida pelos Olandezes a Cidade
da Paraiba, e indo estes com o seu Governador Antonio
de Albuquerque õuscar o Gcnel'al Mathias de Albuqllel'
que, que se achava situado para o Cabo de Santo Agos
Linho.. chegando á povoaçaõ da Muribeca, na mesma
occasiaõ, que alli chegava lambem o Olandez Segis
mundo em demanda de Malhias de Albuquerque, desta
povoaçaõ, que fica quatro legoas ao Sul do Reciffe, en
trc esle, e o dilo Cabo, fez voltar outra vez o General
Segismundo para a Pal'uiba muitos dos seus moradores,
enlre os quaes foy hum Francisco Camêlo, que com pas
saporles do Olandez foy viver á sua fazenda ja dita,
aonde chegou no mez de Fevereiro do anno seguinte de

• Pag. 17i c 192•
.\t
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1635. E sendo neste mesmo anno entregue, como ja se
disse, o IlOSSO Arrayal aos inimigos em Perllilmbnco, e
com elle prezo, e solto o Padre FI'. IJuiz, se retirou com
alguns Religiosos mais para a Paraiba; e lá se l'ecolhe
raã em casa de Pranciseo Camêlo, como lugar mais se
guro naquella conjunçaõ.

341. Nesta assistia com os mais Religiosos, em qnanto
no mesmo Engenho se fabricava hllma Casa com seu
Oratorio, para a qual se pilssilraõ aos onze mezes, e
nesta viveo algnns quutl'O annos mais, até Ode 1640, em
que sem se lhe assignar o c1h, e mez do seu rallecimento,
dizem algulIs assentos da Custodia foril neste anno. Na
mesma Capellinlm do OraLorio foy sepultado jUlltO ao
AlLar pilra a parte da Epistola, com gl'allde ~OlJcurso,

sentimento, e veneraçaã do povo vizinho, que ainda de·
pois de morto, e estando o seu corJlo na Igreja, se cbe
gavllõ devotos, e reverentes a beijar-lhe o habito, e to
mar-lhe a 'bençaã. Dous anilas e meyo depois fallecenc10
olltro Religioso naquelle mesmo ilecolhimento, e abrill
do-se a sua sepultura, para nella o enterrarem, varias
pessoas do 1-ugal', e algumas pl'incipaes, que alli assis
tiraõ, á porfia lhe tiraraã dos seus ossos algumas Reli
quias, e os levariaõ todos, se lhes naõ fosse impedido; c
os mais com a calvaria os ajuntou a huma parte da mes
ma sepultura Frey Angelo do Nascimento, outro Reli
gioso Menor, que ahi se achava. Consta todo o referido
do juramento deste dito Religioso, como tambem de
Francisco Camêlo Valcacer, e sua mulher Anna da Sil
"eira MOUl'aõ, Senhores do Engenho, e lugar do Orato
rio, que se acharaõ pl'eseutes, assim a este acto, como
ao do enteno, e todo o mais tempo, que na sua casa, e
Oratorio, viveo com os mais o P. FI'. Luiz.

342. Passados alguns anuas depois de restaurada com
Pernambuco a Capitania da Pat'aibtl, e restituidos os Re
ligiosos ao seu Convento da Cidade, para cIte se reco
lheraõ tambem u<JlIclles ossos, e se lhes deo lugar no
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Claustt'O junto ú pot'la, que eutra para o Ct-uzeiro dá
Igreja com campa tle pedt·a.; e Idrciro, que diz:

Sepultura do Servo de Deos F1'ey Luiz da Annu,nciaçaõ.

Contava, no anno em que falleceo, alguns sellenta e
cinco de idade, e quarenta de habito com pouca di[c
rellça. Em todos mostrou ser sempre Religioso muy per"'
feito, como verdadeiro filho de S. Francisco, e muito
exercitado em todas as virtudes.

363. A'lcIII das que ficaõ ja notadas, foy singular no
lizo, e sillgélo do (J nimo ácerca da consideraçaõ, e con
ceito, que formava de lodo o pro'{imo, naõ suspeitando
nUllca mal dcalguUl, por mais desconcertadas que visse
as Slí~IS acçoens, e lançando tudo á boa parte, de todos
jl-llgava bem. Ou por participaçaõ do Ceo, ou pOl' parti
cular valia, que mereceo com o Santo Portugnez An
tonio, foy antro como deparador de cousas perdidas,
porque todos achavaõ as que lhes pertellciaõ, em se
queixl1ndo, ou encommendando-as ao Servo de Dcos I
ncm lhe faltou o Senhor com o dom, ou graça de outras
cansas, que naturalmente se naõ podiaõ sabei', como
se observou em alguns casos, sendo 11 li Ul delles o seguin
te. Tratava-se com huma muy estreita, e cspiritual COtl
rcspondencia o nosso FI'. Luiz da Aonutlciaçaõ com o
Padre FI', Luiz Rolandos Religioso CastelhlJllo da Pro
vincia do Paraguay~ e mOt'adol' no Convento de N, P.
S. Frnucisco de Buenos-Ayres; e estando para partir para
este porto hum Navio, que se achava no de Pernambn
co, ao Piloto deste entregou Ft', Luiz da Allollnciaçaõ
húa certa encommenda de devoçaõ para o dilo Fr. Luiz
Bolandos; e naõ fazendo viagem no tempo determinado
a tal embarcaçaõ, se foy o nosso FI'. Luiz ao Piloto, c
lhe pedio a sua encommenda, dizendo-lhe naõ ser ja Ue
cessaria li sua rcmeSS<l: C dahi a pouco tempo chegou
outro Navio de Buenos-Ayres~ e uclle teve cartas do P,
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Fr. Alonso de Bique, Religioso tambem Caslelhano, em
(lue lhe dava a noticia de ser fallecido o Padre FI'. Luiz
Bolandos, e com ella lhe remellia lUla Reliq!lia sua, com
a qnal, assim no Rio de Janeiro, como em outras parles,
obrava Ocos por ella alguns milagres, Tuuo isto depôs
em o sen juramenlo o Irmão FI'. Antonio da Purificaçaõ,
que neste tempo morava no Convento do RecilTe, e donde
do de Olidna viera a elle o Padre FI'. Luiz a esta diligen
cia. O mesmo testimnnho -deste caso dá ~ambem fI'. Vi
cente de Santa Maria, no tal tempo Prezidente do COD

"ento do Recirre, o qual accresceDla, que a elle mesmo
dissera o Padrc FI'. Luiz, naõ ser necessurio mandat' a
sua ellcollllllenda para Bl!enos-Aures, por ser ja fa llecido
Fr. Lniz Bolandos. Neste dito Instrumento jurado se
acha ° teslimunho de fI'. André do Porto, que ioclb elle
teslilllllnha com o FI'. Luiz da AOllunciaçaõ a casa do
Syndico de Pel'1lambncó, e chegando a clla ao Illesmo
tempo. em que cahira por huma escada a baixo hua me
nina. filha do dito Syndico, de que estava como morla,
e offerccida assim pelos Pays ao Servo dc Deos, fazendo
sobre ella o signal da Cruz, no mesmo ponto se levantou
saã, e sem dor, nem lezaõ alguma. Outra vez tomando
ambos á mesma casa, acharaõ a propria menina muy
allribulada com lJuas febres, e com o signal da Cruz,
que lhe lançou Pr. Luiz, se levantou Jogo saã, e livre
daquella molestia; o que terceira vez acontecco, tor·,
Dando dahi a tempos a repelir-lhe o mesmo achaque.

Do Servo de Dcos FI'. JJ:1alloel dos Anjos, ou do Porto.

3lr.lI.. Ainda que entre os Religiosos que descançaõ
nesle Convento da Senhora das NIH'cs de Olinda, naõ
lenha lu~ar o Servo de Dcos FI'. Manoel dos Anjos, de



331

qllem, pela ordem. do lem po do sen fa lIeci men lo ~ se se
gue traLar, e nem o teve em olltro nlgull1 da Provincia,
e Custodia; porque naõ a terra, mas as agoas lhe deraõ
sepultura, como lIeste de Olinda viveo, e nasceo para a
Religiaõ, nesle o devemos colloear, se naõ pelo dia do
obito, em que renasceo para o Ceo, pelo da l)rofissaõ
com qlle começou a viver para Deos. Foy esta a oito de
Mayo de 159á, e a ultima de tres, que achamos fizera
por sua pessoa~ DO sobredito ConveDto de Olinda, o
P.u.lre Custodio FI'. Melchior, e tambem no ultimo mez
do seu governo, Desta Custodia, da qual foy filho o Pa
dre Fr. Manoel dos Anjos, sendo natural da Cidade do
Porto. Dr.ste passou para o de Pernambuco no Brasil,
levado dos interesses dos bens caducos do mundo, de
que m poucos passos desenganado, trocou aquelles pelos
seguros do Ceo, fazendo-se Religioso Menor, quando,
sem outros cabedaes adquiridos, contava só vinte e tres
allDOS de idade. Dos sens progressos particulares, e es
pirituaes do estado de Religioso, naõ achamos outros
mais, que estar Ilumerado na lista~ que ja outras vezes
referimos dos Religiosos filhos desta Custodia, qlle neHa
resplandeceraõ em virtude, e santidade, e que fora qua
tl'o vezes Guardiaõ em diíferentes Conventos senso A
primeira no Reciífe, tres annos do Custodio FI'. Paulo
de Santa Catharina; a segunda no da Paraíba por ou
tros tres do Custodio FI". Antonio de Braga, e sahio Dif
fjnidor no seguinte Capitulo; a terceira no de Olinda,
depois de Diffinidor, do qual teve só o titulo~ e naõ a
posse; porque foy eleito seu Guardiaõ no anno de 1.630~

no Capitulo que celebrou o Custodio FI'. Simaõ de Santo
Antonio, que neste mesmo anno chegou a Pernambuco,
a tempo, qne ja os Olandczes eslavaõ senhores absolu
tos de Oliuda, e Reciífe, e o Padre Gnal"diaõ eleito pam
aquelle Couvento, tornou a posse delle no OratoI'Ío do
Arrayal, onde o foy os lres aLlnos seguintes, até o Capi
tulo, que no Convento de Pojuca celebrou o Custodio
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FI'. Cosme de S. Damiaõ em 1633, cm que entron rl
exercer este cargo, c do Al'fayal passon pnra Gnardiao
de Pojuca o P. FI'. ManoeI dos Anjos, e o foy aqui até á
llomeaçaõ dos novos Prelados, que fez O dito Custodio
Pr. Cosme no anno de 1635, e de Pojuca passando para
Olinda com outros Religiosos mais, que félziaõ com eJle
o numero de doze, foraõ prezos estes pelos Olandezes,
e os mais que pudcraõ apanhar, e acbaraõ pelos Conven
tos de fóra, e os mandaraõ lançar pelas Iudias OccideD
taes de Castella no anno de 1639. Ao P. FI'. ManoeI dos
Anjos largaraõ os inimigos na Ilha de Margarita, da
qual passou para a àe S. Joaõ. cllamada tambem de
Porto Rico, pelo principal, onde está siluada a Cidade
deste mesmo nome. No Relataria terceiro deixamos
feita alguma memoria dos trabalhos, ultrajes, mál,· tra
tamento, e outras similhantes molestias, que nestas via
gens padeceraõ os taes Religiosos pelos insolentes Here~

ges, que tudo se póde reputar por huns crueis marty
rios, pois execu tados por eJles em adio da Igreja em seus
filhos, e Ministros, dos quaes era bum dos melhores o
r. FI'. Manoel dos Anjos.

3M. Foy a sua assistencia em Porto Rico por quasi
dons annos, e naõ ternos individual certeza em casa de
quem fosse esta; mas do que achamos escrito em huma
memoria da Provincia se collige fora em casa do SYIl
diGO do Convento dos Religiosos Meno!'es daquella Ci
dade, na qual a ponco tempo lhe sobreveyo balDa do
ença grave, contrahida do máo tl'atamento dos inimigos
naquella viagem, ajudada dos seus muitos annos. E co
mo a enfermidade he a melhor pedra de toque, na qual
se prova, e conhece o valol', e quilates de toda a virtu
de, nesta mostrou o Servo de Deos a muita, de que o
Senhor havia adornado a sua ditosa alma, na paciencia,
sofl'l'imento, e confol'midade com que se porLava Das do
res, c molestias, qne padecia, naõ sendo bastantes,todos
os seus accidenlcs a priva-lo do trato, e familiaridade
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com Deos, por meyo da Oraçaõ, c contemplaçaã das
cousas celestes; antes dava a conhecer, que aquellas
penalidades do corpo, que levava taõ conforme, lhe ac
crescentavaõ o merecirnento~ e dilatavaõ o espirita. Al
gumas vezf'S, estando só no apozento~ que lhe haviaõ
dado~ foy ouvido, como qlle conversava com muHa ter
t1U1~a~ e affecto; do que resultou, em certas pessoas de
votas~ que o vizitavaõ, e lhe nssistiaõ, e ja de antes oa
viaõ formado delle bom conceito, ficarem mais confir
mados Da sua virtude, discorrendo que os Santos, ou
Anjos do eeo lhe assistiaõ (' o confortavaõ na sua enfer
midade; pois tendo estas IlJesmas pessoas percebido as
vozes da slla practica~ entri.lodo depois a [allar-Ibe, o
achavaõ muy alegre, e sa tisrei lo.

3!l6. Para credito mayol' desta grande opiniaõ~ que
delIe haviaõ formado commummeote todos os que o co
11l1eciaõ, etratavaõ, quiz obrar o Senhor por meyo do
seu Servo dOlls pl'odigios., em dons casos dignos de se
rem notados por milagrosos, na mesma casa em que as
sistia. Foy o primeiro em a propria senhora, e daDa
della, a qual padecendo havia muitos annos hum fluxo
de sangue pela bocca, sem acha~ allivio em muitos re
medios, que lhe havia applicado a medicina, confiada na
virtude.. e merecimento do seu hospede, lhe rogou al
cançasse de Deos a cura para o seu achaque. Naõ se
pode excuzar á supplica, como obrigado, e piedoso~ e
para disfaçar a virtude, e merecimento proprio.. com a
capa, 011 da efficacia de algum remedio natural, 011 do
poder Divino, rezando para a enferma hum dos Santos
Evangelhos da Igreja, e dando-lhe a beber em agoa cer
tos pós, que sem duvida naõ tinhaõ valor algum~ ficou a
mulher immediatamente saã, alliviada e livre para o di
ante da sua enfermidade.

347. O segundo foy com hum filho pequeno desta
mesma senhora, que se achava gravemente molesto com
huma quebradura nas virilhas, e lambem sem effeito em
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muitas curas, que lhe haviaõ feito, e a Miiy chea ele fé,
pela que havia concebido do que em si experimentara,
Jhe oífereceo o filho, rogando-llJe com ·iustancia.. se dig
nasse alcançar-lhe tambem de Deos o remedio para
aquella molestia; e nnõ achando'o Padre razoeu:= para
a excuza.. feiLa primeiro. oraçaõ ao Senhor, e mando..
como virtuoso, e modesto.. da passada cautéla.. com ap
plicar á parte oífendida hUlll emplastro commum.. ficou
a criança inteiramenle saà.

348. Com estas, e outras virtuosas operaçoens do
Servo de Oeos, assim cresceo naquelle povo.. e se divul
gou a f.ama da sua virtude, que D. Fernando Cabrera,
Fidalgo Castelhano, havendo de se embarcar de Porto
Rico para Espanha, pedio ao Governadol' da Cidade lhe
desse aquelle Religioso para o levar em sua companhia..
e o conseguia com muiLo gosto, e consolaçaõ sua, e quiz
o Ceo que, para premio da devoçaõ deste Fidalgo, e cre
dito da boa opiniaõ, que do Servo de Deos havia elle
formado, lhe sobreviesse no mar huma furiosa, e des~

abrida tempestade, e que fosse o P. FI'. Manoel o unico
refugio, depois de Ocos.. para se livrarem do seu peri
go, e total perdiçaõ ; porqne rotas ja as duas vélas prin
cipaes á vielencia dos ventos, e vendo se destroncava o
Navio aos golpes das ondas, considerando-se todos no
ultimo estrago, recorreraõ com lagrimas ao Padre, pon
do na sua valia para com ü Senhor a unica esperança do
seu livramento. Elle os animou a confiar em Oeos.. que
pelos merecimentos do seu Servo S. Francisco lhes acu·
diria em tanto .aperto; e tirando do cordaõ, que trazia
cingido sobre o habito, mandou que o segur3ssem ao
costado do Navio, e logo cessou a furia dos ventos, e
amainou a braveza da tormenta : e porque os mares se
mostravaõ ainda muy inquietos.. advertio.. firmassem o
cordaõ, de sorte, que corresse com a ponta á superficie
das agoas, e ao seu tóque abaixaraõ de todo as levantadas
ondas, serenou o mar.. e ventos contrarios, correndo os
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favoraveis, e amigos da viagem. Nesta aml'mou algumas
veze5 o P. Fc. Manoel a D. Fernando, havia fallecer
antes que a completassem, e com tanta certeza, que pa
rece dava a entender qne o sabia por parLicipaçaõ Supe
rior, e assim, aggravauclo-se a enfermirlade, contrahida
dos passados trabalhos do sen desterro, juntos com o
mayor, que era o dos muitos annos de idade, pois ja
neste contava settenta: a poucos dias depois de passada
a tormenta do mar, Ille sobreveyo a ullima da vida.
No dia, em que havia ter esta o seu terlllo, se preparou
pal'a clle com todos aquelles actos de Religioso, e Chris
taã, e outros muitos de amor de Deos, e espirituaes
colIoquios com o Senbor, pedindo lhe lessem tambem
algumas Oraçoeus santas, e dispozitivas para aquella
horn, com as uaes avivasse a sua fé, c fortalecesse pa
ra ella o seu espirito, E qnerelldo-Ine dar algum con
fano para o corpo, o naõ quiz, afirmando que ja lhe
naõ era ner.pss')('io, porque brevemente passaria sua
alma a outra vida, onde et'perava gostar da vista de
Deos; c dahi a pouco, com suave dcscanço, espirou, fi
cando o seu corpo taõ composto, e bem assombrado,
que bem mostrava que o fora de fJuma alma, que estava
gozando as delicias do Paraizo. Foy grande em todos o
sentimento da sua morte, e a muita fé, e grande opi
uiaõ da sua virLude, que por todos os da Náo foy cons
tante, os obrigou a tomarem parle do seu habito por
Reliquias. He o profundo do mar, e o seu pégo a inc,ons
tante sepultura dos que sobre elle põem termo aos dias
de vida, e aos pés dos seus corpos, costumaõ os mare
antes atar huma botija clleya de (lgoa, para qne com
mais brevidade os levem ao fundo. Nos do P. FI', Ma
noel ataraõ htlma grande Piloreira, qllé levava tres das
outras commuas, e naõ só naõ foy bastante este mayor
pezo para o levar ao fundo mais de pressa, antes, como
se ja lhe qllizera servir de peanha, o foy sustenlando em
pé sobre as agoas, com muita parte do corpo deróra,
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com admiraçaõ de todos os da embarcaçaõ, qne o torao
vendo assim~ em qnanlo à vista o pode alcan~ar ; e ainda
os que se subiaõ ás gavias, assim o adllliraraõ~ até de
todo lhes lirar a distancia a faculdade de o poderem ver.
Querendo sem duvidn mostrar a Providencia de Oeos
neste taà admirado, como nunca visto prodigio, subira
direita aos eeos; por virtude da graça, a (lIma daquelle
corpo, que contra a nalul'eza do elemento das agoaSj
sem ir ao fllnd()~ se sustentava em pé sobl'l: ellas. Todo
o referido consta de hUlll Auto de lestimullbas, que se
til'Oll na Ilha (le Santiago, onde foy aportar esta ernbar
caçaõ, em o qual juraõ os mesmos mareantes, a 6 de
Abril de 1.Gá1, com Iodas as solpmnidades necessarias;
Foy o seu filice transito no mez de Março deste mesmo
anno.

110 P, FI'. Paulo de Santa Catharina, oitavo Custodio do Brasil, e
do segundo Provincial FI', A.leixo da Jlladre de Deos.

3lJ.~). Foy semprC a Nobreza no homem hum forte, e
vigoroso estimulo para toda a virtude, assim como deo
,Sempre a vil'lude mais explendores á :Nobreza, pois se
ilnõ póde negar no homem, que o mais forte estimulo
para a virtude, o tem clle no illl1stre do sangue, e qlle
a este lhe vem a servir de maYOl' esmalte a virtude.
Entre' os que [lOS pódem authorizar esta maxillla, com o
argumento mayor do seu exernplo~ foy hum o Padre FI'.
Paulo de Santa Calharinu, u quem as suas virtudes, por
ilIustres, fizeraõ realçar muito mais a Nobrcza do seu
nascimento. Foy natural de Olinda em Pernambueo, filho
de D. Filippe de Moura, e de Dona Genebra C'lvalcanti.
De mllY llobre~ e iIIuslre geraçaõ, diz bum assento desta



3 '7

Custodia. POI' seu Pay sem duvi.la ; pOl'qlic dos Mouràs,
taõ illustres, como famozos nas Historias de Castella, c
Portugal; e naô menos por parle Materna de Filippe
Cava1canti, Fidalgo Plol'eminoj e dos Albuquerques',
taõ celebrados no Reyno, e suas Conquistas; pois era
segundo neto de Jeronymo de Albuquerque, cunhado
de Duarte Coelho Pereira, prinleiro DODatario, e Senbor
de Pel'lJambuco, com o qual cazou Jeronymo de Albu
qucrque sna Irmãa Dona Brit~s de Albuquerque.

350. Pela mesma parte materna, era D. Paulo; que
assim se tratava no seculo, segundo neto de Dona Mal'ia
do Espírito Santo, Arco Verde, filha, ou, corno dizem
as memorias que seguimos*, Priuceza dos Tobayarás,
Gcntio do mais alto" e principal de Pcrnambuco; e toda
a Costa' do Brasil, corno fica assentado em seu lugar*"',
Desta teve Jel'onymo ele Albuquerque, entre outros
/ilhos, a Dona Catharina de Albuquerque, que éazou com
Filippe Cavalcanti, ja referido, e destes nasceo Dona
Gencbra Cavalcanli, que foy Espoza de D. Fílippe de
MOUl'a, ja nomeado, ,que foraõ os Pays de D. Paulo de
Moura, de quem fallamos.

35L [i'oy D. Panlo de Moura terceiro AvÔ de Sebas
tiaõ Jozé de Carvalho e Mello, Moço Fidalgo da'Casa
Real, Enviado á Corte de Inglaterra, Acaderniéo Real,
e Secretario de Estado do Fidelissimo Rey D. Jozé I ;
porque de D. Paulo de Mom'a, e Dona Bl'ites de Mello,
sua prima, filha de João Gomes de Mello o moço, e
Dona Margarida de Albuquerque, Irmãa de Dona Ge
nebra Cavalcauti, foy filha Dona Maria de Mello; e des
ta, e' de Francisco de Mendoça Furtado" Alcaide Mór de
Monraõ, Commendador de Villa Franca de Xira, e Go
vernador de Maiagaõ, nasceo Dona Mayol' LlIiza de Meu
doça, que cazou com Joaõ de Almada de Mello, Com..

• 'rbeat. Gcnelll. Avo. ~3, c 213•
• , Estanc. 13. Digrcs. 2.
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missaria Géral da Cavallaria da Beira" Alcaide Mór da
Palmélla:, e Senhor do Morgado dos OHvaes, e do Soulo
dei Bey, e desleS' I'oy filha D.ooa 'feresa Luiza de' 1.\'100
doça, t:az.ada com M.anoel de Carvallro de Alaide, moço
l"idalgo da Casa Real,. Commendador da Ordem de
ChrislO, e Capililõ de c'avallos na guerra em que se dig·
ll'ulava li snccessaà de Hespauha por Carlos 111, que paS'
HOll á do Impcrio, do qual malrimonio nasceo o sobre
dilo Secretario de ESMdo Sebastiaü Jozé de CarvalhO' c
Mello', Conde de O<:yras..

352. Na fiurenle idade dos' \'illte an'uos, se despozoll
D. Panlo com Dona Maria de ~iello sua prima, que' con
tava os mestrtos com pouca dilferença. Mas como o Ceo
Hw tinha disposto ou~ro estado, em que melhor segu
rasse o da su'u aln:lU; deixando-lhe ver o' I'n'lcLo do pri
meiro cm Dona Maria de MeHo sua filha, lhe tirou o
estorvo, levandO' para si iusperadumenle, a 5U'a ESpOZ3.
Eslc golpe, que o ferio scm dnvida na I:>a\'le mai's seB
srvcl do coraçU'õ, lhc abria os olhos da alma, elfeilo ja
experimenlado por muitos em grandes dores.. para' que
fuzelldo mayor reUexaõ, na inconstancia.. e brcvidade..
c'om que passaõj' c se perdem os bens, e goslos do muu
do, cuidasse em buscar outros mais fi.rmes, e perma
nentes. E porquc' nestcs lcmpos, como-primitivos, enrõ
celebrados. os BeHgiosos Menores ne~tas, parles pelo
seu bom exemplo, doutrina, e sanlos costumes: a esles
buscou para os acenos do seu espirita, mostl'ando na ,
perseverauça da supplica" com que repelidas vezes aos
pés do P. Cuslodio FI'. Leoual'Clo de Jesus pedia o ado
miLissem á sua companhia... lançando-lhe o santo habila,
o elIicaz da sua vocaçaõ, que conhecida por legitima,
foy acceiLo á Ordem, veslindo-Ihe o habito por suas
-mãos °Padrc CuSlouio, vespera do Prillcipe dos Aujas
S. Miguel. No primeiro U1lI10, que he o da approvaçaõ,
a deo de si laõ cabal, que s'ltisreilos os Religiosos do
que linhaõ "ü;lO llclle, c confiados nas grandes cspe-
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l'flllçaS, que dava de si, lhe fizp.r:lõ a proussaõ em 29 de
Setembro de t596 r.omo ja se disse na sua Estancia de
Custodio, em idade de vinte c hnm para vinte e dous
:Hlnos.

353. E porque nos dous pólos da abnegaçaõ propria
de si, e na deixaçaõ do seu, e dos seus, está a total pro~

va da verdadeira vocaçaõ; tendo-a dado ja lluma vez
FI'. Paulo taã notaria corno a de fugir ao Ulund,o, e abra
çar o estado Religioso, llaõ se dando ainda POl' satis
feito, e parecendo-lhe pouCQ tudo isto que I!avia.deixa
do, porque o tinha m.uito peno da vista, nos pareutes, .
amigos, e na mesma Patda; quiz por-se de tudo isto
tambem longe, pelos grandes embaraços, qne nelles, e
pelos sens se pudiaõ seguir aos seus progressos espiri
tuaes, e aproveitamento de sua alma; e assim, logo que
se via professo, ·pedio, e alcançou licença dos Prelados,
e se passou para a Provincia, na qual encorporado, como
diz hum assento desta Custodia, o admittiraã aos Es
tudos, e foy hum dos famosos Prégadores do seu tempo.
AlguUl se OCCUPOtl neste Apostolico exercicio, que o fazia
com credito, applauso, e fructo, pOl'que tanto persuadia
com o solido da Doutrina, como com o bom exemplo
da vida, que sempre o deo, como Religioso, e perfeito,
fóra aos seculare3, e dentro a seus Irmãos; e attendendo
os Prelados aos seus merecimentos, e'virtude, o admit
til'aõ, quàndo foy tempo, aos cargos da Ordem, que
saõ os premias condignos, com qne nella se deve satis
fazer aos sujeitos oenemel'itos: e assim o uzeraõ Guar
diaã da Casa de N. Senhora da Conceiçaõ de Canta
nhede, e depois do de Santo Anton,io 'da Merciana: e
celebrando a Provincia o seu Capitulo de 1lI. de Janeiro
de 1617, em que elegel'aõ Provincial ao Padre FI'. Leo
nardo de Jesus, que havia sido duas vezes Prelado May
01' desta Custodia, e acceito, e lançado o habito a FI'.
Paulo de Santa Catharina, o Ílomearaõ tambem nclle
para 'Custodio do Brasi!, para onde partio, e chegou
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neste mesmo anno ja pal'a o fim. Fcz CapiLulo, e entrou
a Vizilar a Custodia, cuidando dos subditos com exacta
vigilancia, e Religioso desvélo, mas dirigido tudo com
prudencia, mansidaõ, e acerLO.. donde vinha a ser o seu
govel'llo bem acceito dos de dentro, e ·com especial agra~

do dos de fóra, porque com todos mostrava hum na
tnral agrado, e hua tal especie de urbanidade.. e cor tez
altençaõ, que sem degenerar em nimia.. ou aífectada.
sabia.fazer-se respeiloza, e venerave!. .

35lt.. Naõ só cuidou no beln, e adiantamento espil'i:
tual dos subditos, tambem o fez no material dos Con
ventos, e especialmente naquellas consas, que respei
tavaõ ao Culto Divino.. de ornamentos, e outras simi
lhantes. Tambern mandou levantar as paredes da Cap'el
la mór da Igreja da Senhora das Nevcs de Olinda, o
fazer os Retabulos dos Altares, com todo o ornato, e
melhor aceyo.. que permittiaõ aquelles tempos, para que
Deos, e sua Mãy Santissirna tambem nestes exteriores
cultos fossem venerados com aquella Religiosa, e Chris·
taã decencia.. que.. sem offender a pobreza altissima do
nosso es'tado, deixasse satisfeita a devoçaõ piedosa dos
bemfeitores. Concluido com acerto, prudencia.. e Reli
giaõ, o seu governo, nem a Patria, nem as esLímaçoens
o pllderaõ persuadir a que ficasse na Custodia, e entre
os seus, antes com estranha resoluçaõ se embarcou para
o Reyno, entregando-se resignado ás contingencias de
taõ incerta, e perigoza viagem. Chegou á Provincia, e
quel'endo lá os PP. quando foy tempo premiar sens tra
balhos, e justo merecimento, o elegeraõ Guardiaõ do
Convento de Santo Antonio da Castanbeira.. hoje Casa
Capitular, c ahi neste exercicio, escreveo o Cartorio da
CusLodia, sem lhe assignar o dia, nem o anno, pôs ter
mo aos da vida, exemplar, e Religioso, deixanào a to·
dos satisfeitos com a practica da~ suas virtuosas acçoens,
e regulares acertos..Destes o poderaõ contar n elhor,
assim nos de Prelado .Local.. CQffiO sl1bdito, as' memorias
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da Provincia ; nas' da Custodia vemos, que o tcm ella
alist3do em o numero dos seus filhos de vil'lude.. e boa
fama. E supposto qlle só o conheceo uos dous, ou tres
annos primeiros de Noviço, e Chorista, e nos tres para
quatro de ~eu Custodio.. uaquelles do priucipio lbe ser
via de admir.açÇlõ com o notavel desapcgo das tempora
lidades do seculo, e abstracçaõ de parentes, e putria.. e
ainda duquelles laços, ou correntes, que fOl'temente
prendem.. e impedem no coraçaõ humano as luzes do
discurso, como prendas da alma, que saõ os filhos, e
clle deixava buma apenas nascida; e naquella idade,
em que está mais cega a razaõ para este conbecimento;
'como era a em que se achava de viute annos. E quando
constituido depois no lugar de Mayor, e seu Custodio,
a edificou tambem com o bom, e ajustado do seu pro
cedei', pl'Udente, modesto, austero, pobre, e bumilde,
amante de seus Irmãos, Pay de seus subditos, exem
plar de Religiosos, e idea regular de Prelados perfeitos.

355. Naõ escrevemos esta.breve Relaçaõ da vida do
Padre Custodio FI'. Paulo de Santa Catharina, tanto pe.
los seus progressos, e fins, que julgaraõ alguns j}aõ pas
saõ da carreira commua de qualquer religiosa, e mode
rada virtude; s6 o fazemos pelo principio, ou motivo da
suavocaçflõ, pois a julgamos digna de entl'ar entre as
memoraveis. E pela mesma razaõ.escrevemos tambem
a do P. FI'. Aleixo da Madre de Deos, segundo Provin..
cial do Brasil, naõ pelos principias, e progressos, q.ue
teve na Custodia, e de que ja se fez mençaõ na sua E.s
taneia, mas pelo fim que teve fora della, que mlõ deixa
de ser digno de entrar nesta escrita. Pois he sem du
vida, que os Juizos de Deos saõ admiraveis para com
aql1elles, que tem determinado para seus, porque a cada
bum leva para sj por seu caminho, e ainda aos que guia
pelo mesmo, a hl111S põem em via logo no principio.. a
muitos no meyo, e a alguns s6 no fim.. por aquelles, que



sabe a suu·Providencia.. Entre ° destes ultimas nos pa
rece havermos encontrado como P. FI'. Aleixo.

356. No seguudo lugar da Estancia terceil'a dos Pro
vinciaes do Brasil ja lhe den:ios o que nelle lhe perten
cia, e alli deixamos assentadas as suas operaçoens, cm
quanto ao govel'llo da Proviucia até á sua segunda volLa
ao Reyoo, onde diziamos, qne depois desta Ilaõ tarDOU
mais ao Brasil; mas porque a nossa obrigaçaõ he escre
ver, naõ só o que nos dizem os assentos dos Al'chivos
da Provincia, mas tambem o que ouvimos pai' tI'adi·
çaõ dos velhos, e antigos Padres della, quo he outro mo
do de Archivo, a que se deve a me'sma ró, c credito;
diremos agora, ou additaremos ao ja escrito, como cer
to, °que mais achamos, r.omo verídico, e por tradiçaõ,
e naõ de tantos seculos, ·que naõ fosse ouvido por nós a
sujeito, que vio, conheceo, e tl'atou ao P. FI'. Aleixo,
Na segunda jornada que fez ao Reyno sobre as oppozi
çoens de FI'. Sebastiaõ do Espirito Santo, Commissario
Geral intruso, acceitou em Lisboa para Noviço ao 11'
maõ FI'. Gaspar de Santo Antonio, que mandado pai'
elle para a Provincia a tomar ° habito, neHa professou
no ConvenLo de Olinda a quatro de Outubro de 1.668
com vinte annos de idade, Religioso.. que conhecemos,
e tratámos muitos annos no Convento da Bahia, desde
o de 1. 71.7 por diante, e falleceo ahi no de 1.739, com
91. para' 92 de idade, e foy Custodio nesta Provincia.
Dizia este Religioso, qnando algumas vezes falia va no
P. FI'. Aleixo, qll~ fora sujeito notavel, e dotado de .
muitas prendas conducentes todas a hum Prelado de
distincçaõ.. sendo sabl'emaneipa, astuto, previsto, e
prompto para qualquer resoluçaõ, aillda repentina, e
com facilidade conseguia o que intentava.. e que El-Rey
D. A1Ionso VI fizera delle grande conceito, e que tam
bem o ti~era delle muito bom o Reverendissimo FI'. I1~

defonso Salizanes, Ministro Geral de toda a ül;dem. AQ~

crescentava, que para em tudo ser pessoa notavel, alé



nas ullidJás, é 111áis importantes resoluçoens da vida{
mostrou que era gralide, de coruçaô forte, e animo via..
lento; porque se até lIuma cerla violencia be necessaria
para arrebatar o Ceo; para isto teve lIuma muilo forte
este Padre.

357, Concluidos na elida I\omana í Coi'te de Madrid;
e Lisboa os uegocios da Pro vi nda, e todos a seu favor,
porque nesta conjllnçaô a requerimento seu; e dos Pa"
dres.da Meza da DilIiniçaõ, revogou o 55. P. Alexandre
VII... o Breve, que havia alcançado FI', Sebastiaã do Es~

pil'ilO Sanlo pal'a Cornmiss<Jrio Gernl, se embarcou FI'.
_Aleixo para o Brazil em 1Juma Náo ... e tendo esta no mal'
encontro, e pcll:'ja com outra inimiga, o qne resultou
deste na vaI comba le foy ... ir dar ao parlo de Mexico nas
Jndias de Hespanba o P. FI'. Aleixo, naõ corno Religio
so, IUé.\S trasformado cm secular, e que naquella Corte
passeara as SU'lS rll~lS ... como grande Senhor em sua car
ruagem. Era Vice-Rey entaõ daqueHe Estado, hum Fi
dalgo Castelhano, que em Madrid tivera conhecimento
com Prey Aleito, quando os annos passados fora a Cas
tella a negocios da Provincia com o Padre Geral. Viraõ'
se algumas "ezes o Vice-Rey, e Frey Aleixo, e conhe
celluo este llluito bem ao Vice-Rey, tambem o Viee-Rey
se lembrava tel' visto aquelle homem, lllas uaõ o conbe..
CÜl pai' aquelle que agora tratava, porque lá se lbe re
presentou sempre ser outro do que via; e se naõ da pri
meira, e segllnda vez, veyo em fim no conhecimento de
qnem eru; e buscando oecasiaõ de lhe faHar, lhe disse
assim, ou cm lermos similllantes o Vice-Rey l Que he
isto Padre Provincial P1·. Aleixo? Que differente
ttaje he este, em que agora o vejo nesla Corle, doqueUe
habito com que o qlcancey na de Macln'd, e- como se com
padece bem esta pompa rica, e profana em Mexico, com
aquelle eslado pob1'e, e Religioso de Castella! Naõ pode
() Padre negar que cra o mesmo; e esta voz do Vice-Rey
foy hum relampago de luz, abrindo-lhe os olhos da alma -

- ,



no mesmo tempo; que as lagl'imas, e o pejo lhe deixa
raõ li face pallida, e os do c~rpo cegos, assim corno
aqllella Ollll'u do Ceo éegou primeiro a Saulo, para lhe
dar depois a melhol' vista; t()l'nado Paulo, e retirado
por Ananias da casa de J ndas Tarcense par~ a sua: as
sim o Padre l?r. Aleito, buscando o Convento dos Reli
giosos franciscanos da Cidade de Mexico; despido da
·quelles habitas exteriores; e revestido no antigo, e Se
rafico; se passou pa.i'a. a I\Iu de Santa Martlla, a outro
Convento dos Menores, onde viveo alguns annos, com
pungido, penitente, e excmplar: e tanto, que fazendo a
sua mayol' assistencia em huma Capellillha; que ficava
na cerca do Convento, que escolhera para com mais so
cego se applical' aos exercicios espirituacs, e com mayol'
fervol'; e deSélfQgo praticar as suas peni.tencias. alli se
excrcHava mais frequentemente em l1uma. que tanto ti':
nlJa dc mais extl'avagante, quanto era mais dura, iosof
fri vel, e aspera, e que só hum aoimo violen to, como era
o seu, a podel'ia aturai'; como el'a POI' grande espa<;o da
noite; dl~spitlo, e cm hum lugar da cerca, junto á sua
Capellinha, em que clltravaõ as agoas da maré, CXpÕI'
o corpo assim, e offerecê-Io aos subtis, agudos, e pene
trantes picos daquella praga de mosquitos, que sendo
por natureza a mais debil, e fraca, foy por arte a mais
violenta, c insopportavel para os Egypcios, e a que só
bastou, depois de outras de mayor vulto, para vencer a
hum Faraó endurec·ido, e a hum povo obstinado. Com
este, e outros similhautes generos de martyrios j moni
ficaçõens, e penitencias a-cabou os dias entre aquelles
Religiosos, e ficando sepultado seu corpo no sen Con
vento, pel'mittiria Deos voasse aos Ceos aquella alma,
qlle no mais perigo'Zo fim soube conbecer os erros da
sua vontade, e castiga. los com a emenda, e penitencia
delles. Assim o relatava o Padre Fr. Gaspar.. aml'mall
do, que os haviaõ.escrito assim os Padl'cs daquelle Con
vento aos desta Provincia ; e se confirma tudo com os as·
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sentas dos livros dos obitos, nos qllnes se diz: F'aUeceu
oPadre Pr. Ateixo, Provincial em Santa Mal'tha das I n
dias de Castetta no anno de 1672, eno de 1673 chegou a
noticia a esta Provincia. E naõ podemos deixar de pro
feriralgllm sentimeoto~ de que fazendo-se este breve as
sento, se naõ deixasse mais extensa noticia, ou ao menos,
guardarem-se aquellas cartas, por nos naõ ficar só em
tradiçaõ, e 110 gabinete da memoria, que esquece~ e
acnba, o que nos Archivos da Provincia se podia con
servar perduravel nos seus caracteres, e escrituras.

Do Servo de Deos F,', Jo::é de Santo Antonio, Religioso Leygo,

chamado vulgarmente FI'. Jo~é o Santinho.

358. Foy nntUl'al de Ponte de Lima~ c passou a Per
ilambuco peJos annos de 1625.. com commissaõ~ e trato
de mercador~ c na Villa de Olinda assistia com este ne
gocio nté o de 1630, em que esta passou ao dorninio dd
Olallelez, e perdidas com as elos mais as suas fazendas,
e commissoens, pelo repentino, e npressado com que se
reliraraõ ela Villa todos os moradores, o fez elle tam..:
bem, deixando enterrado na mesma casa em que habi
tava, algum dinheiro, que das ja passadas mercadorias
bavia recolhido, ou pelo naõ poder conduzir segUl'a
mente comsigo, Oll suppondo naõ ficaria o inimigo ab
soluto senhor do povoaçaõ. Mas fosse qualquer o moti
vo, vendo aos Olandezes possuidores, e dominantes de
tudo, elle se retirou para a Capitania do Espirito 5al1to,
mostrando ja deste principio, que~ supposto deixava na
quelle campo, que assim se podia chamar Olinda na
quelle tempo, ° seu thesouro, naõ ficava llelle o coru
çaõ, pois se apartava para onde o naõ podia ver, nem
haver, sem duvida, porque em outro melhor o Linha ellc
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posto, que cra no eterLlo, e pcrduruvcl da Celesle Pa...
Iria. Esle achou na Villa da Victoria, pOl'qllC, movido
de superior impulso, o foy descobrir nos Claüstros da
Beligiao Serafica, pedindo ° habito de S. Francisco no
seu Convento, que nesta Villa tCllr os Frades Menores;
e ainda entaõ sujeita a esta Custodia do Brasil..- pclos
anLJOS ue 1633. Com (lOUCOS de professo, o !laSSaraõ os
Prclados para o Convento do Rio de Janeiro, e estando
aqui, foy nomeado por hUllI dos s'cHe Religiosos, com-
panheiros do IrmaÕ' FI'. Francisco dos Sanlos, Ex-Lei
tOl' de Theologia, quc manuavaõ por primeiro Prelado
e fundadOl' da ca~a de S. Paulo, onde chcgaraõ a cinco
de Janeiro de 1639; e este foy o primeiro thealro, que
havia disposto Deos para fazer' publicas ao mundo as
muitas vil'ludcs, e graças do seu Servo. Foy nesta Casa
o seu continuo exercicio o de Porteiro, por alguns vinte
allllOS, que nella assistia, e nesta occupaçaõ soube ganhal'
para si tanto de merecimento, quanto pode, e achou quc
lHspel1'UCI' com os proximos em benelkios, especialUlente
com os pobrcs, que ús ponas dos Conventos coslumtl-õ
chegar po'r ncccssidade, e achavaõ neIle o remedia para
todas, úlem, do alegre, e aITavel, com que os accomUloda"
va, aitlda qllando naõ Linha com qlle os satisfizesse á me
dida do seu dezejo f naõ só com o paõ r e' sustento quo
titliallo, tambem com o panl1'o, c rOllp<Js, para cubril' a
I-ludcz de alguns mais desampa.rados, pedindo a outros
algodaõ.. e patlnos deste genero', com que se costumava
vestir lHlquelles princi'pios a gcntc da tcrra. A este pro
POSiL0 achamos escrilo hum cazo', quc naÕ' só mostra
esta slla rnui~a charidadc com os pobl'es, tambem pu
blleU< outra graça, qtle mCl'cceo do Cco; em ser IHI111

certo depurador de COUS'llS pcrdidas, com o conhecimen
to d'onde par;lvDõ. Gerto' moradol' de S. Paulo havenlio'
lhe rugido hum sÓ' es-eravo que liuha, se chegou· ao Por"'
t.eiro, rogando-lhe fizesse rccollJmcndaçaõ a Deos para
llle apparecer, pois lhe fazia grande falta; e cllc lhe disse
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pOl' mouo de graça: e quantas arrobas de nlgodaõ ha de
mandar finr para os mens pol)l'es? E rcspondeo o ho
mem, que naõ linha escravas, por quem o pudesse man
daI' fiai'; e elle lhe tomon, qne bem podia manrlar fiai'
até cinco. Assentia o homem; e querendo repetir-lhe
a supplica do sen preto, lhe dissc o Irmão FI'. Jozé:
Pois se essa he toda a duvida; vá aqui pela ccrca do
Convento, e quando chegar lá junto ú porta do carro,
repare, que poderá ser qne o ache ahi. Partia clle, e
assim lhe aconteceo; e tomando logo á portaria com o
mesmo escravo, lhe rendeo as graças pelo achado, e
certificando-lhe, ql\e naõ só mandaria fiar as cinco ar
robas de alp;odaõ, senaõ qnantas o Padre quizesse. Desta
especie dil'emos aditlnte outrns mais~ e tomemos á po1'
taria~ que ainda ha lá que notar em prova da sua muita
virtude, e santidade. Entre os pobres, que a elle con
corriaõ pela quotidiana esmóla, era conduzida hnma
menina pobl'e, e cega por nascimento. Era o Servo de
Deos naturalmente compadecido, e arrebatado hum di:l
desta sua espil'iltlal payxaõ, roy-se ao Altal' Mayor, c
tirando hllma Roza, das qne elle aIli costumava PÔI', e
colhia de hum canteiro, que para isto cultivava junto ú
portaria, applicando-a aos olhos da pohre, e cega crea
tUI'a, cobrou repentillamentc a vista, com espanto, c
admiraçaõ dos mais pobres, e circunstantes; e vindo
depois o Pay da menina render-lhe as gl'aças pelo mi
lagl'e~ o mandou, que as fosse daI' ao Sanlissimo Sacl'a
menta, que fora o Author daCJuelIa obrll~ e o que lhe
havia feito aquella graça.

359. Tambem teve huma mllY especial plll'a compõe
discordias, e iutroduzir paz enll'e inimigos. Como tnes
se tratavaõ 1I0S contornos de S. Paulo duas ramilias~

dns que 110 Lugar faziaõ mayor vulto, causando-se huma
a oult'a muitos estragos~ e servindo aos vizinhos de
grande escandalo. MeLtel'nõ-se de penneyo algumns
pessoas das priucipacs , e de authoridade p<ll'lI Itnvel'cm
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de os compôr, e 1H1I1Cn o pllderaõ conseguir. Empc
nharaõ em o negocio o l)Ol'leiro do Convcnto, c alcançou
a humildade de hUIll FI'. Jozezinho Leygo.. o que naõ
pode o respeito de muitos Grandes, e Senhores.

360. Com estas, e outras similbantes obras, prati
cadas em beneficio do proximo, mostrava os seus roere·
,;:imentos para com Deos, p~las suas raras ,'irtudes, de
obediencia, humildade, pobreza, oral;aõ, penitencia,
mortificaçoens, e jejuns. A sua abstinencia foy a mais
austéra; porque da cal'lle, e ainda do peixe, s6 gostava
do caldo"com a farinha, em que ás vezes accrescentava
a agoa.. por lhe naõ ficar taõ saboro~o, e até quando
doente tomava só es~e, ~ a gallinha rogava ao Enfer
meiro a desse a algum pobre mais necessitado. AssillJ
cresceo de tal sorte a sua fama, que era buscado de to
dos para as suas necessidades.. e ja se lbe paõ s;1bia outro
nome mais que o de FI'. Jozé o SanLfnho.

361. Alguns dezejos tinha de passar a Pevnambuco,
para ver se podia descobrir entre as rui nas de Olinda o
lugar, em que havia enterrado o dinbeiro das commis
soeos, para fazer entrega <lelle aos donos, ou a quem
por elles lhe l)ertencesse. Mas por duas vezes que
os Prelados lhe haviaõ dado esta licença, lhe naõ foy
possivel pô-la em execuçaõ, impedido pelo povo, que
naõ queria consentir na sua auzencia. Terceira vez o
intentou mudaI' o primeiro Provincial FI'. Antonio dos
Martyres, achando-se de Vizita em S. Paulo no anno de
1560; mas foy tal a commoçaõ do povo~ que grandes,
c pequenos.. com os O~ciaes da. Camera, se foraõ ao
Convcnto ao Padre Provincial, rogando-lhe com la
grimas, e instancias, lho naõ tirassem dá sua compa
n,l)ia: c houve por bem oPrelado, com foda a discriçaõ..
!'l bcnevolencia, concordaI' com elles, esperando pOI:
tempo mais conveniente para o poder execular com
toda a cauléla. Haviaõ-se passado tres mezes, quando
t!oHve noticia de (file se achava IlO porlo de Saqlos, (li&"
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tante doze lcgoas de S. Panlo, hUll1a embarcnçaõ para
o Rio de Janeiro, c Lirada informaçaõ certa do dia em
que havia partir, despedio occu\tamentc a FI'. Jozé..
com outro Religioso por seu companheiro, para que
fossem nclla embarcar-se para aque\la Cidade, e passa
rem de lá para Pernambuco. ParLiraõ de noite do Con
vento .. e quando chegaraõ á serra de Paranampiacaba,
que fica sobranceira a barra de Santos, avislaraõ do alto
do seu cume lJum Navio feito á vé\a, e ja muito meltido
aos mares; entaõ disse o lrmaõ Frey Jozé para o com
panheiro, que era FI'. Manoel do Rozario: lá vay a em
barcaçaõ, em que lJavemos de ir; ao que respondeo o
o Religioso: pois que !limos buscar abaixo, senaõ temos
.ernbarcaçaõ? tornemo-nos outra vez para S. Paulo;
ao dito acudio FI'. Jozé: Irmaõ tenha Fé, que neHa ..
querendo Deos, bayemos ir .: e assim aconteceo; porque
chegando no Convento de Santos.. tornou a bençaõ ao
Guardiaõ, e sahindo a despeqir-se de algumas pessoas,
seus particular,es devotos, llesta diligencia lhe deraõ noti
cia de que o Nayio, havendo voltado, ;:mcborava na barra
grande de Santos, e sem !.Qais deteQsa, metLcndo-se em
huma canoa, se foy embarcar; e recebido elle, se fez o.
Navio ontra vez á véla. Embarcados .elles, perguntou o
companbeiro ao Capitaõ, que motivo tivera para aITibal'
~o porto; e respondeo, qQe ·outro nenhum mais, que a
buscal' a FI'. Jozé. Divulgada em S. Paulo a noticia de
que FI'. Jozé partira para Santos a embarcar-se, desceraõ
ao outro dia os Officiaes da Camera, e muitos do povo
com a tençaõ de lhe impedirem a viagem, e trazê-lo
comsigo; e foy llotavel o sentimento, que os occupou,
quando chegados alli o naõ acharaõ: o mesmo quizeraõ
fazer os de Santos, mas quando se -ajuntaraõ no dia an
tes, e o quizeraõ executar, ja o Navio era fóm da barra.
Chegou ao Rio, e dalli o passaraõ a Per"nambuco, e foy
assistir ao Convento de Olinda. Nesta Casa foy o seu
prilI!eiro cuidado, e com a mayor cautéla que pode.. des~
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cobl'il' o lugal', porqlte casas nau as havia, nas qllac~

deixara enterrado o (Hnheiro das suas commissocns; c
feitas n!gumas dilgcncias, selHlo li ultima a busca do
azouge, o conseguia, Parte deste a distribuio com os
pobres.. e era sem duvida a que lhe tocaVll, e a outra a
mandou entregar a seus donos. E como as suas virtudes
eraõ as línguas, que prégavaõ a sua fama, e a espalha ....
VllÕ pOl' toda a parte: a mesma que deixava cm S, Paulo,
se divulgou logo por todo Pel'llambuco, coulirmando
se aqui tambem os dous disLinctivos lIomes, que de lá
ja trazia, de Pr. Jozézinho .. ou FI'. Jozé o Santinho, que
se no povo eraõ vozes significativas do grande affecto, e
devoçaõ, que lhe linhaõ, nelJe aiuda que diminutivas,
eraõ no conceito Illlas perfcitlls, e adequadas expressões
da sua suma humildade, c muita virtude. Foraõ nota
veis, e admirados nestas partes os cazos em que a deo a
conhecer. Todos o queriaõ em suas casas para ver os
seus enfermos; porque, oUl'ecupel'avaõ a saude, quando
os vizitava; on do seu semblante, e palavras, pela ex~

periencia que foraõ fazendo, elltendiaõ qual seria o fim,
ou termo da sna doença; porqne se depois de vel' .. o
trataI' o enFermo, sahia alegl'e:; e lhes dizia, tivessem
confiança em Deos, ficavaõ cel'to5 de que, ainda que a
enfermidade fosse perigoza, llaõ era a'ultima; mas se o
contrario viaõ llelle, e que 'Sahia senticlo, e os consolava
dizendo-lhes, que sempre havia ser o que Deos quizessc,
tratavaõ de lhe preparar o enterro, porqne era certo seI'
a doença de morte.

362. O mesmo acontecia com os Senhores.. e Capi~

taens de Navios, que para segurarem a sua viagem, ou
entenderem o bom, ou máo successo deHa, lhe hiaõ daI'
parte, e perguntar, se queria lhe trouxessem alguma en·
commenda para os Altares, corno esteiras .. cheiros, e
outras similhantes, e se elle os elicarregava de alguma,
biaõ muy· alegres, e davaõ pOl' seguI'a a viagem; mas
se lhes naõ pedia nada, tambem naõ esperavaõ bom suc~



eessb,. porquc a cX!Jerlelicia lho linha assim mostrada.
O mesmo pru lica vuã aIgumas pessoas pn rLicu lares J que
deterJllinavuõ embarcar-se antes qüe o {jzessem~ se hiaõ
j'ccolllllJentlar uas suas orliçoens, e dar-lhe parle; que
determinavaõ ir ueste; ou naquelle Nayio 1 c se elle ap
pl'ovava a escolha, era ~egura a viagem, mas se enten ~

diaã da slla resposta algiJma l'epngnancín, desisliaõ da
cleiçaõ. e bllscavaõ 01111'0, porque aquclle tinha na der
rola algllma desordem;

363. Vindo da Cidade em huma occasiaõ ao lleciIte;
como algumas vezes o fazia j vizitou fi certo homem seu
devoto, o ílllal Iraziu UUl Navio sell fóra, e pela tardan-
ça desconfiava de algum máo sucesso; e queixando-se /
este ao Irmão FI'. Jozé; que se Ilaõ lembrava delle,. pois
o scu Navio naõ u(Jparecia, lIJe respondeo : naõ se enfa-
de, que poderá ser que até tal dia esteja aqui. Era aqllel-
le hum dia Santo, e iudo esle homem milito cedo á
Missa, quando chegoll a casa, e a varanda que olhava
para a barra, por clla elHrava a seu Navio, e eutaõ lhe
lembrou era o mesmo dia, que o Servo de Deos lhe ti
nha assignado. Assim mostrava o Senhor as gl'Ulldes
graças, c dons, com que acreditava a santidade, que o
vulgo lhe altl'ibuhia, e com outros cazos ainda de maYOl'
vulto. Passava com outro Religioso por companheiro
pelo Lugar dos Guaral'a)les~ duas legoas do RecHfe para
a parle do Cabo j e Pojuca, e chegaraõ á noite a pedil'
agazalho em casa do senhor da Engenho deste Lugar,
tinha elJe hum parente muito enfermo de buma pel'Ua~

com ferida na cauella, ja podre; e cOl'ro:dvn, de que
lançava malerias, e alguns pedaços de ossos; e vendo
Pr. Jozé que o enfermo toda a noite pnssou em gemi
dos, e dores; levantou-se sohre a madrugada, e pedindo
humas brazas, e palmos, pondo-lhos quentes, e fomeu
tando-lhe com ellcs a chaga, e consolando-o lhe disse:
lenha confiança em Deos~ que agora ha de socegar. E
assim foy ; .porque o enfermo a P911CO espaço pegou a
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dormir. Mas llLlles de amanhecer, despertando Frey
Jozé o companheiro, lhe disse: vamo-nos andando Ir
mão, porque está ()reparada hllma grnnde tormenta con·
tra mim; e pllzHaõ-se a cnminho. Levantou-se o senhor
de Engenho a ver os hospedes, e ja os llaõ achou; e re
parnndo que o enfermo estava socegado, e naõ dava os
signaes costumados da sna molestia .. se chegou a eUe, e
espertaiido.:o; saltouda cama, com a perna saã, e perfei
ta, e só con1 huma vermelhidaõ, por sinal de que naquel
la parte huvhi posto as maõs o Servo de Oeos, e obrado a
do Senhor com el\as ns suas maravilhas p:lra credito
da sna sa ntidade.

O R. Alexandre de A[onseca, Conego na Sé de Olin
da, que itlda hoje vive, refere, que ouvira muitas vezes
repetir a SeU Padrinho Antonio Rodrigues da Costa, ho
mem dos antigos de Pel'lial11btico', morador n'o Reci[e, c
de negoCio; que iodo este a Olinda a vizilar a FI'. Jozé,
de quem era partiCular devoto, p'elo mez de Janeiro de
1.686, tempo em que labornva na terra o fatal contagio,
a que deraã o nome de máles; aO sahir do Convento se
achou tocado deste achaque, desorte, que nnõ podendo
volta'r para: OReciífe; ficou na Cidade', em casa de hUlIl

sen amigo, e indo ao outro dia vizitá·ld o Irmaõ FI'.
Jozé; e achando-o muy attrilnilado, o consolava; mas
elle muy desconfiado lhe replicava, que aon(}e todos pe
rigavnõ do achaque, naõ podia elle escapaI'; porém o
Servo de Oeos, dandO'-lhc sempre espel'anças de saude,
tirando da manga hum' pedaço de p'aõ', lho deo, e des
pedio-se.' Comeo o enfermo do paõ, e em poucas horas
ficou de todo livre (}o mortal contagio.

36~. Começou este pelo mez de Novombro do anuo
de 1685, e teve, depois das determioaçoens do Ceo, a
sua origem de hum barril de certas drogas comestiveis;
que levou para Angóla hum Nnvio de negocio, e por des
cuido, ou ponca necessidade de se aproveitarem denas,
tornou em a mesma embal'caçaõ; e quando em Pc,'-
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lIambuco o foraõ abril', pela corrnpçaõ pestilencial que
havia adquirido.. do inficionado, e primeiro ar.. que de
si lançou, logo alli ficaraõ cahidos; e a pOl\CaS horas fal·
leceraõ os que o haviaõ destampado, e de tal sorte se
communicou nas duas povoaçoens do Reciffe, e Santo
Antonio, qne só nestas até o mez de Fevereiro do anno
seguinte, l'alleceraõ mais de seltecentas pessoas. En
trava este mal com tremores, calenturas, e corrupçaõ de
entranhas, e em vinte e quatro horas, e pouco mais se
completava....a sua malignidade. Em o nosso Convento do
ReciITe desde vinte e seis de Dezembro até trinta de
Janeiro, l'alleceruõ, tocados do sen golpe, selte Reli
giosos, e passando para Olinda, falleceraõ no Convento
de doze de Janeiro até viote e cinco do mesmo, oito Re
ligiosos, sendo o ultimo destes o Irmão FI'. Jozé de
Santo Antonio, que dispondo a Providencia de Deos,
pudesse o seu Seevo com hum pedaço de paõ, applica··
do a uum enfermo deste mal, dar-lhe nelle o seu con
traveneno, permiltio agora o mesmo Senhor experi
mentasse em si aqtlelle fatal eITeito.. que estaria tal vez
determinado paea o sen devoto. Foy o sen fallecimento
a 25 de Fevereiro deste mesmo anno de 1686, e ao on
tro dia se lhe fez o enteero, com geral sentimento, mns
uaõ com aquelle concurso do povo, que prornetlia a sua
devoçaõ, e aITecto.. que lhe tinhaõ, por estar a Ciàade
quasi despejada de gente, fugindo para fóra della, e dos
seus infestados ares. E esta sem duvida foy acausa, por
que naõ achamos cousa particular, e de nota aconteci
da no seu transito, havendo obrado o Senbor pelo sen
Servo, e em sua vida as llotaveis, que deixamos escri
tas, e o puderamos fazer de outras muitas, que por fica
rem só no aranzel da memoria.. as deixamos de repetir,
pelas naõ ae/larmos escritas; descnido de que se naõ
pódem livrar, os que em razaõ do lugar, e credito da
Religiaõ, as deviaõ mandar reduzir a publica fórllla.
Ainda em nossos dias alcançamos algumas pessoas da·
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quelle tempo, que conheceraõ, e conversarliõ ao Sena
de Deos, e craõ lH'egoeiros das suas virtudes, ou mila~

gres, na sua fraze, sendo LllIm destes Domingos Alvares
l~el'reira, natural do Reyno, e morador no Reciffe de
Pernambuco, pessoa de credito.. e"verdade, o qual guar
dava como prenda, ou Rrliquia .. hum habito.. que fora
de uzo de FI'. Jozézinho, e fallecendo este homem a
quatro de Junho de 173t, este lhe servio de mortalha,
como havia declarado em sua vida, que para isso o con
servava havia mais de quarenta e cinco annos. Com al
guns oitenta c seis completou os da vida, taõ cheyo de
dias, COUlO de merecimentos, pelo que nelles havia pra
ticado, assim no serviço de Deos, e da Religiaõ, como
dos proximos, entre os quaes adqnirio, e deixou buma
constante opiniaõ de virtude, e fama posthull1a de santi
dade, escrita na memoria dos seculos, e gravada nas
poucas letras, que se vem abeJ'las em hllma pequella pe
dra, que serve de rotulo á sua sepullllra.. em o Claustro
do Convento, junto á porta .. qne delle clIlra para o Cru
zeiro da Igreja, e dizem assim:

Sepultura do Servo de Doas Fr. Jozé de Santo Antonio.

1686 P. N.

De outros Religiosos, que neste Convento {alleceraõ com opiniaõ
de virtude, e deixa·raõ boa {ama.

365. Neste mesmo anno a doze de Fevereiro pôs ter
mo aos da vida FI'. Domingos de S. Boa venlul'a, sendo
o primeiro a qucm accommelteo no Convenlo de Olinda
o contagio dos males, ou a bicha, como lhe chamava o
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vulgo, pelo voraz, e apl'cssallo do seu golpc. Era Heli
gioso vclho de boa opiniaõ, e notoria virtude; uatllral
de Senhorilll, termo de Villar Secco na Provincia de
Traz os Montrs, Bispado de Miranda, e professo nesta
Custodia no Convento da Bahia, a 25 de Abril de 16!J.9,
com 26 annos de idade.

;'66. A vinte e dous do mesmo mez, e do proprio
contagio, falleceo Frey Estevaõ dos Martyres, tambem
Leygo, natural do CasLello de Vide. e havia professado
110 Convento de Pojuca em 22 de Janeiro de 1660, com
opiniaõ, e fama de virtnoso, e deste se deve ellteudor o
qne diz o Escritor do seu estado, fallando de FI'. Do
mingos de S. Boaventura, que fallecera sendo Enfer
meiro de Olinda, porque ainda que em outro tempo ti
'lesse no Convento esta occupaçaõ. lIaõ a exercia qllan
do fulleceo; porque de FI'. Estevaõ dos Martyres o diz
assim o assento do livro dos Obitos de Olinda: Faile
eco neste Convento o b'mão Fr. Estevaô dos MarlYl'es,
F1'ade Leygo. e Enfermeiro, em 22 de Fevereú'o rle
1686; o Que flaõ diz o assento do Obito de FI'. Domin
gos de S. Boaventura, que sendo o seu fallecimento dez
dias antes, se fosse acltlal Enrermeiro, se dida delle, o
que do outro se accrescenla.

;'67. Fr. Crispim das Ch~gas, Sacerdote Confessor,
filho desta Provincia, pela profissaõ feila no Convento
de PojLJca, a 29 de Agosto de 1660, aos dezoito anilas
de idade. e natural da F"egucsia do Cabo em Pernam
buco, foy hum dos Religiosos, que vive(} com credito, e
acabou COlll opilliaõ, deixando lmulla muy certa da sua
eterna feliduade; pois mereceo ter cOElohecirnento anti
cipado (1<;) dia, e hora da sna lI~orle. Assim se escreve
no assento do seu Obito ~ Palleceo neste Convento de
N. Senhora das Neves o 11'fnaõ F'r. Cn·spim lias C/w
gas, com sifJnaes de verdadei1'{lmente predestinado, dis-se
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{lOS Religiosos a !tora da sua morte.. e deixou a todos em
g1Ylnde edificaçaõ, e saudade, em 8 de Jane!1'o de 1687.

Fr. Miguel de S. Boaventw'ct.. Guct1'dt"aõ.

E muito mais acreditada fica a boa opiniaõ deste nc
ligioso pelo testimunho do seu Prelado.. do qual, corno
em proprio lugar, se segue fazermos tambem publica a
sua fama, pois a deixou de Religioso perfeito, e virlllo
soo Era filho desta Custodia, e nella foy J~eitor de dons
Cursos inteiros c continuados, da Bahia, e outro de fi
losofia, e Theologia no da ViIla de Olinda, e aqui mes
mo o fizeraõ Gllardiaõ, como se vê do termo acima, do
qual tornando a posse a nove de Selternbro.. do anno pas
sado de 1686, com qnatro mezes, e alguns dias mais,
qne foraõ a 25 de Janeiro do seguinte anno de 1687, e
aos 1. 7 dias do fallecimento de FI'. Crispim a t3, e ha
vendo fallecidado tambem a Ui do dito o seu Presidente
1"1'. Dllniel de S. Boaventura, a tempo, que ja se achava
o dito Guardiaõ, completou o governo, e os dias com
creditos de sujeito douto, Prelado perfeito, e Religioso
de virtude.

368. Aqui se nos offercce transplantar entre tantas
flores candidas de sanlidade, hUllla de côr preta, mas
ll1uy clara nas virtudes.. com que inLromettendo-se no
Jardim Serafico do Brnsil.. assim como servio de esmalte
ás demais, soube illustrar~se a si, ou para o dizermos
sem fugir da metafora de Estrellas appropriada aos filhos
de Francisco neste seu Novo Orbe, foy elle bum, a quem
com mais analogia lhe coube o nome de Estrellinha ne
huloza, ja pela pouca r.Jaridade.. que vemos das suas vir
tudes, e muHo mais pela da sua côr preta, que de algu
ma sorte ervio de nuvem ás suas boas obras, naõ em
si, mas vistas pelos olhos do mundo, que sempre quel'
CJuc a esta gcnte para o bem lhe sirva de sombras a sua
CÔI', Foy estc o lrlllaõ FI', Francisco de Santo Antonio,
chamndo vulgnrmente, o PretinlJo, por ser negro por Ilél-
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lnrcza, e humilde por virtude. Era natural de Pel"nam~

buca, e naõ podemos concluir se de Pays ja nascidos na
terra, ou vindos de Angóla, e Guiné, mas só que era
crioulo, que assiul chamaõ aos que nascem no Paiz. Foy
na sua mocidade soldado do Terço de Henrique Dias, e
pelejou nas guerras de Peruambllco contra os Olande
zes. Restalli'aàa a terra, e cançado da milicia do mun
do, e com desengano claro do pouco que mereceraõ para
com os Reys da terra os seus trabalhos, e serviços, dei
xando o quartel, que lhe tocava no acampamento tios
Exercitos, onde tantas vezes havia posto a perigo a vida,
e o corpo ás hálas, buscou nos Claustros da Religiaõ
hum quarto para descanço da alma, e segurança do es
pirita, e assim depois de repetidas instancias, supplicas,
e provas, foy admittido para elles, e lhe lançaraõ o ha
bito para Irm. Donato.

369. Naõ consta dos annos, que servia ao Convento
nesta fórma, Ipas he tradiçaõ, que fez nelle hüa vida em
tudo lleligiosa, e muy serviçalllos omeios interiores da
Casa, humilde, penitente, de muita abstinencia, e SUI11

mamente charitativo, ajudando aos Irmãos nos ameias
da cozinha, que tocavaõ a cada hum por semana, sendo
elle o que fazia o de todos; e o mais tempo o gastava na
Igreja em oraçaõ, em a qual foy continuo, e padeceo
algumas inqnietaçoens viziveis do demonio. Muitas re
zes, por alta noite, perceberaõ os Religiosos algumas
destas, na Igreja, onde estava em Oraçaõ, e querendo
vel' o que era, só elltenderaõ estas vozes do II'. Fran
cisco de Santo Antonio, como quem dizia fallando con
tra outros, que lhe contrariavaõ o seu bom dezejo, Naõ
querem que ett seja Fmde professo? pois hei de ser,
querendo Deos~ e assim aconfeceo; porque depois de
muitos annos, que viveo neste estado, pel'tendeo lhe
vestissem o CapelIo, e admiUissem á profissaõ. Mas
vendo que os Religiosos llaõ satisfaziaõ aos seus dezejos~

se passou para o ReYllo~ e achando lá quem o introdu-
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zisse com o piedozo Mon:lI'cha D. Pedro II, atlendenuo
aos seus serviços, especialmente aos da fieligiaõ, c boas
informações da sua vida no estndo de Donato, o remetteo
para a Provincia, ordenando aos Padres della o admit
tissem á profissaõ, que veyo a fazei' no mesmo Convento
de Olinda, a dous de Agosto de 1689, quandoja contava
os oitenta anDOS de idade; c com seis mais~ e vinte e
quatro dias de Religioso, vendo satisfeilos os seus de
zejos~ e deixando a todos edificados, cOlllplctou o dila
tado curso da vicia com opiniaõ universal de virtude,
e fama de santidade, a vinte e cinco de Agosto de 1695.

370. FI'. Bernardo de Sanra Clara hc o ultimo que
neste Convento de Olinda, entre os Religiosos, qtle o
illustraraõ com suas virludes, e deixaraõ de si boa fama.
tem o seu merecido lugal'. Era filho desta Provincia, e
nella Guardiaõ por tres vezes, e Diffinidor no Capitulo
de 1.707~ e assim em Prelado, como subdito, Religioso
exemplar, modesto, muito pobre, humilde, e em tudo
observante perfeito da santa Regra, que havia profes
sado em 11 de Janeiro de 1673. Sobre tudo resplandeceo
nelle huma pacieucia resignada, huma notoria alegria,
levando por muitos ailnos, até O fim da vida, que foy
em idade muito avançada, a penoza carga de hua gran
de molestia, qne era ter as pernas dosjoell:los para baixo
IDUY grossas, em chaga vi va, mas vermelha, sem COI'

J'npçaõ, ne·m lançar mate6as. mais que alguma humi
dade, e esta sem fetido, e nunca lbe quiz applicar re··
medio, nem por conselho de Medico, ·ou mezinha ca
zeira. Na Cella, em que morava~ fóra dos que serviaõ
de morHficaçaõ ao corpo, e de incenlivo ao esp,irilo, naõ
havia OI<llro traste, nem modo de cama mais, que hnm
pedaço de taboa tosca e grossa~ que servh'a de fundo
de huma canoa pequena, da qual ainda conservava u
fórrna, funda, ou eOllcuva no meyo, e para as beiras
mais alta, e huma matltíl vctha para cobertura; e neste
leito assim passa v.a os tUas, e noi,lcs, c qnasi sempre seu-
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tauo, recostundo-se PUI'U a parte, e beil'a da taboa, que
ficava unida á parede, por estar mais levantada, e lan....
çando as pernas para fÓI'a pela de diantc, que era mais
raza.

371. Neste estado chegou á Quinta feira Mayol' do
anno 1. 725, e neste dia de manhaà disse ao Padre Guar
diaõ, queria receber o Sanctissimo j naõ só por pl'eceito
anllua I da Igreja, mas como Via tico necessa rio pa ra a
ultima jornada da outra vida; porque tinha entendido
SCI' chegado o termo dos sens dias. Mas o Prelado Ilaõ
jlllgando nelle.. pelo quc via, nova causa para esta ultima
diligcncia, tendo-a por impertinencia da idade, concor
dou com elle fosse commungar á Igreja logo de mau!Jaã,
com outros Religiosos velhos, e convalescentes, e que
clle por si lhe administraria a Sagrada Cõmunbaõ tam·
bem como Viatico j e assim por seus pés desceo á Ca·
pcIla j recebeo o Santíssimo Corpo do Senhor, e retiran
do-se para a Cella, se foy dispondo com todos os mais
actos Cat!Jolicos, e Religiosos desta tremenda hora.
Pedio ao Prelado hum Religioso para lhe assistir, e a
este rogava recitasse o Officio Divino em voz illtelligi
vel, porque ja a este tempo se naõ aclJava com dispozi
çaõ corporal para o fazer por si, como sempre. Ná Sexta
de manhaã, pedia o extremo Sacramento da Unçaõ, e
chegundo as cinco para as seis da tarde, disse ao Reli
gioso, qne lhe assistia, fosse dar parte ao Prelado, que
com a Communidade se achava no coro ao Officio das
Trevas.. lhe mandasse hum Religioso..· que apontou POl'

seu nome.. para lhe cantar o Evangelho do Mandato, por
que era chegada a hora da partidão Deo·se avizo ao
Prelado, sahio do COI'O com alguns Religiosos mais, e
o nomeado pelo agonizante lhE! cantou o Evangelho, no
fim do qual, tendo-o ouvido todo applicado, e devoto,
com o socego, e quietaçaõ dos Justos, o pôs tambem á
vida mol'tal, e passou para a eterna, e perduravel na
ultima hora do dia de Sexta feira da Payxaõ, que na-
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Quelle anno de 1.725 cahio a trinta de Mar(:o, vesti/lo
no seu habito, e tunica, que nunca despio, e tendo pe.
dido aos Religiosos, anles de se lhe cantar o Evangelho,
o tirassem da cama, e pobre taboa, em quejazia, e o
lançassem sobre o despido pavimento da Cella, por imi
taI' neste desprezivel acto.. e ultimo extremo ue humil
daue ao Santo Patriarcha, como verdadeiro filho do seu
espirito.

372. Ha.via-se collocado o cadavel' na Capella do Ca
pitulo.. como he coslume, para dalli se levar á Igreja;
lIlas divulgada pela Cidade a sua morte, foy na mauhàa
do Sabhado tanlo o concurso.. e inquietaçaõ do povo,
que lemendo-se alguma desordem, determinaraõ os Re
ligiosos dar-lhe occultamellte sepultura, sem o transfe
rirem para a Igreja. visto naõ ser passivei fazer-se o
enterro com as Ceremonias llzadas de corpo prezente,
pelo naõ permittir a circunstancia do dia. O que enten
dido pelo povo, que occupava atélli só a Igreja, por se
haver fechado a portaria, e grades.. IlUns se arrojaraõ a
saltar por cima dellas para dentro da Capella, e outros
demais consideraçaõ. rogavaõ os naõ privassem da con
solaçaõ de vel', e reverenciar o defunto cadaVel'. POI'

, satisfazer a estes.. e evitar no commum mayol' desacato,
se transportou o corpo para a Capella.. e com asststeucia
da Communidade, llaõ sem granue confuzaõ, e alvoroço,
atropellauos hlll1S dos outros seculares, cheg'araõ toclos
a beijar-lhe os pés, com outras similhantes expressões
da sua devoçaõ. Acabado este piedozo acto, o tornuraõ
a conduzir para o Claustl'o, e neHe lhe ueraõ sepultura
na quadra.. que sel've de cemitet'io dos Fl'ades, com bas·
tantes mostras de sentimento em todos os do povo.. que
na devota ancia com que tocavaõ o defunto corpo, e lhe
til'Uvaõ pai' relíquias as do seu habito, iuculcavaõ o
gl'ande conceito, que haviaã formado da virtude, e san·
tidade deste Religioso.
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373. Foy em extremo devoto do temissimo MysteriO'
de Christo nascido, e cra summa a alegria, que o occn
pava naquelles dias da sua festividade, e cuidou por'
muitos annos, até os ulLimos da vida, do culto, e aceyo
do Presepio, que ha neste Convento, e adonde no Oy
tavario desta Solemnidad.e costumaõ os Religiosos en
toar todos depois das graças da Refeitorio ao jantar, o
Canlico da Magnzficat, com' Antifona, Ver~o, e Oraçaõ'
do Mysterio, e ainda nos ultimos annos, sendo ja muy
veluo, e achacado das pernas, descia ao Claustro á assis
tencia deste acto.; com huma demonstraçaõ tal de prazer,'
c jubilo, que bem inculcava o interior; e espiritual da
sua alma.

37lJ.. Todo o referido testificaõ militos dos Religiosos,
que moraraõ com elle no Convento de Olinda, senda
ainda modernos naquelle tem po, e assistiraõ á sua mor
te; e alguns dos nntigos, que o conheceraõ, e tralaraõ'
em tempos mais atrazados; e o Irmaõ Diffiuidol' rI',
Francisco de Santo Antonio Couto, que vive ainda no
Convento de Olinda com mais de settenta annos de
idade, natural da Freguezia de Santo Antonio do Cabo,
testifica ser con'stante tradiçaõ naquellas partes, que'
morando o Irm. FI'. Bel'Oardo de Santa Clara no Con
vento de Serenhallhem, e sendo mandado ás esmólas do
Porto do Calvo, faltando-lhe hum boy manso para ajus
tar a contra dos que lhe eraõ necessarios para o carro,.
em que queria comboyal' as farinhas, que havia tirado',
o foy pedir a certo morador, que tinha muitos, mas pou
ca devoçaõ, e lhe respondeo, que Daõ havia boy, que'
lhe pudesse dar, mais que aquelle (apontando para hum
novilho bra'Vo, que nunca havia chegado ao jugo) ~ Agra
deceo-lhe (j Frade a esmóla, e olllando para o preto,
que o acompanhava,lhedisse: C/iama aquetle boy, e va
mos, que he tempo. E o escravo lhe respondeo: Senhor
Padre, aquelle boy naõ be de carro, he novillo bravo';
trate de ver onde ba de achar boy manso. A isto tortl'O'Ui
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o Religioso, Se lu o naõ queres c!uunal', eu o cltamarey:
e volLando-se para o novilho, entrou a dizer-lhe: Vem
cá boy, vem cá, vamos levar esla esmola para o Conven
to. Obedeceo o novilho, corno se fora de muitos annos
manso, vcyo á preseop do Religioso, e foy em seu se
guimento até seI' meLLido 00 jugo.. e junto com os' mais
conduzia a esmóla, e o Padre tornou melhorado de con
diçaõ o animal a seu dono, pagando-lhe em beneficias,
() que havia recebido d~ste" ruais que bruto, em seccu
ras; c mostrando nisto a poderosa rnaõ de Dcos.. que;
se pela culpa ficou rebelele ao homom todo o í1nimal, c
aiuda o muy domestico.. e cazeiro, pela gra~~a, se lhe
chega a render até o mais feróz, e bravio.

Das Áld~rrs, Missõens, ou Doutrinas lJertencentes algum tempo á adminís
t7'açaõ da Ordem, c de algtlas Copellas de S. Francisco, e Santo AntoniO',
sUas no d'ÍStricto de Olinda. e de varios cazos dignos de nota, aconteci
dos desde aquelles tempos até o presente. que por algum principio di..elll
1'cspeito á Religiaõ, SCllS Santos, e filhos.

375. Com o mcsllln zelo, c fel'vor de espirita, com
que os nossos primitivos Padres cllidal'aõ em fundar
Conventos nas principaes Villas.. e LiJgares da Conquista
do Brasil, se apI)licaraõ Lambem a ,Ordenar Missoens, ou
Doutrinns em algnmas Aldêas dos Gentios, levanLando
nellas Igrejas, e Hecolhimentos.. onde assistindo alguns,
os cathcquizavaõ, bautizando-os, e imbuindo-os nos Mys
lei'ios da Fé, l.ey de Deos, seus Mandamentos, c da
Igreja, sendo isto o meyo mais conducenLe para os rp,
dnzir á obedicllcia dos Reys, paz, e amizade dos povos,
e moradores, que tucio conseguia melhor naquelles prin
cipias o seu errei Lo com a crecçaõ destas Dou Lrinas.
Muitas foraõ as que por af(uellcs primeiros tempos dos
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nossos Funuadores, se formalizilr3õ, espccialmente nas
Capitanias de Pernambuco, c Paraiba. Dezoito destas,
diz hum assento, deixon ordenadas o primeiro Custodi@
FI'. Melchior, em os nove annos do seu governo, sup
posto que em ol1tro só l1chamos nomeadas qnatorze,
como se pôde vêr em o lugar cilaJo*. Nove circurnvizi
nhas á Cidade da Paraibn, e as seis por Goyana, até
Pernambuco. Todas estas cHlmiuistraraõ os 'Religiosos
Menores independentes dos Ordiuarios em quanto ao
espiritual, e ainda dos Governadores em algumas tem
poralidades, por privile~ios Reaes, Breves Pontificios,
desde os anuos de 1586, até os de 1619, em que por
causas particulares, violencias dos qne governavaõ, alll
bíçaõ dos Pl'incipaes. interesse dos Parochos, e emula
çaõ de Religiosos de outra Família, de que se seguiaõ
ao~ nossos, subditos, e Prelados, turbações, contendas,
calurnoias, e outros graves, e quotidianos incommodos,
fazendo-se de tudo reprezentuçaõ ao Rey I'j)jppe II em
Portugal, por cousenso, e ordem sua, foraã os nossos
desobrigados desta pezada C3l'ga, e taõ contraria ao seu
estado, e as tues Aldêus, ou Doutrinas entregues a seus
Ordin:lrios, que corno Pas(ores uoiversaes, e interessa
dos cuidassem por obl'igaçaõ commua· das suas ovelbas.
Mas foy taõ violenta para os Indios esta tl'ansllllltaçaã,
pelo amaI', que aos nossos tinhaõ, como a seus Pays de
t~spirito,· e particulares defensores da sua liberdade,
(sobre que se t'lIndavaõ todos os enfados dos grandes, e
particulares, que os queriaõ para as suas conveniencias,
e serviços, como o mesmo Gentio conhecia, e experimcn
tava) que desamparadas muitas das Doutrinas,.e Al
dêas, o determinal'aõ fazer em todas. Avizado o Rey
destas inquietaçoells, e paI' atalhar o ultimo exterminio
desta gente, e os damnos espirituaes, que se lhes se
gníaõ, tornando aos seus antigos erros, e embaraçando

• Pog. 126, n. 1S.'í.
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,assim os progressos, e adiantamentos dn Conquista, e
suas Povoaçoens, quiz tornassem os Religiosos Menores
á administrnçaõ daS,lllesmas Doutrinas. Mas elles ex
cuzando-se com justas, e urgentes razoens, que lhes
fornõ acceitas, ficaraõ, corno ja estavaõ, na posse, e en
,cnrgo de seus Ordinarios.

376. Das Doutrinas~ e Missoens que levantarnõ logo
paqnelles principios os nossos Religiosos, no districto
da Paraiba, só temos individlJal cel'teza da que cbamaõ
;Jacoca, quatro legoas ao Sul da Cidade.. c estrada de
Pernambuco, ás margens do Rio Gal'amame, ou Eiglla
raguaig, na liogua do Gentio, Esta boje na admioistra
çaõ dos RR. Padres de S. Bento, e na@ podemos ave
riguar se foy esta passagem logo, que no aono de 1.619,
os nossos a deixal'aõ, ou se foy depois destes possuida,
e administrada pelos Ordinarios, e destes passou entaõ
para aquelles Padres. Estamos como em alguma certeza
de ser esta aquella, que deixamos numerada com as
mais do titulo de N. Senhora da Assurnpçaõ, para a qual
ordenou o Padre Custodio FI. Melchior se reduzissem,
e ajuntassem as mais, que bavia por aquella fronteira,
llaõ obstante estar hoje em poder dos seus administra
dores com o tittíl0 da Conceiçaõ; pois ambos dizem res
peito á mesma Senhonl, que, sem variar de sujeito, naõ
fazem as diversas, e voluntarias, ou devotas impozições,
essencial differença.. e algum accidente, ou motivo de
beneticio participado da mesma Senbora, e sem desa
grndo seu os poderia mudar.

377. Juntas nesta as mais Doutrinas, e Aldêas da
Paraiba na consicleraçaõ de serem muitas, e os' Religio
sos pOllCOS para a sua assistencia, se levantou llella
Igreja conveniente com o titulo de N. Seouora da As
sUlllpçaõ, c hl1m Recolhimento capaz de agazalhar cinco,
Ol1 seis Religiosos, e assim se compôs no lugar, que
acima deixamos conferido ser o mesmo da Jacoca, !Ju
Ola boa povoaçaõ, para ouue concorreraO muitos dos
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Gentios das outras Aldêas, e se fazia bum grande frncto
.em suas almas, e pai' mostrar o Senhor, quam agrada
vellbe era esta obra, o quiz significar com os seguintes
,cazos .

.378. Contiouava-se a obra da Igreja" com muito fer
Nor dos Indios, e zelo dos Padres, quando sobreveyo nos
da povoaçaõ. e Doutrina huma taõ aggravanle eufermi
dade, a modo ele esquio,eneia, ou garrotllbo" que pri
vando-os logo da falia, em poucas boras tragavaõ a mor
te; e vieraõ a fallecer tantos" que quasi se despovoava
a Ald.êa, assim pelos que morriaõ, como pelos que pos
suidos d.o medo" por fugir ao mal, se ausentavaõ para
os mall.o", naõ hav.eodo ja quem enterrasse os mortos,
Dem aSS161 isse á obra. Vendo os Religiosos taõ grande
desamparo" eucomnJendando ao Senbor a causa em seus
sacrificios, e oraçoens" ordenaraõ algumas procissoens
devotas, e de penitencia, com suas praticas esp1rituaes.
Em hl1ma destas, levado o Prégador de superior impul
so" e com inteira, e firme fé prometleo áquella angustia
da gente, d,a parte do mesmo Sen bar, tornassem todos
para suas casas a continuar a obra da Igreja da Senho
ra, que .elle con6ado no patrocinio desta Mày de pie
dade, lhes annunciava, que todos os que assim obras
fiem naõ seriaô accommettidos do mortal achaque. Deraõ
inteiro credito, e sem temor da morte voltaraõ ú povoa
çaõ,' os que se achavaõ refugiauos pelos escondidos das
brenhas, e continuando no trabalbo da Igreja, Ibes curn
pl'io o Senhor a promessa do seu Ministro, permittindo
que dalli por diante naõ perigasse algum do violento
achaque,

379. Pouco depois, deo nos meninos, e crianças do
mesmo Gentio, outra enfermidade tambem mortirera,
de que escapavaõ muy poucos. Mas pela grande devo
,çaõ, que ao santo habito haviaõ tomado sellS Pays, de ...
raõ em abl'ir coroas Das cabeças dos meninos, á imita
çaõ dos Heligiosos, e com tanta ré, e confiança, que per-
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'mittio o Ceo, para os deixar nella mais conf.h'mados, que
dalli em dialJte naõ perigasse algum dos assim assinala
dos daquelle mal. Daqui se originou o costume ordina·
rio entre todos os destas gentes abrirem coroas Ins ca
beças dos filhinhos para qne Deos os livre de perigos, e
en ferlllidades.

380. Das de Olinda, Iguaracü, e Gonyana, que fo
raõ fundadas tambem naquelles principios, e nos fica
raõ alguns de certeza, e mais evidentes, he a que ainda
agora permanece na administraçaõ dos RR. PP. de N,
Senhora do Carmo da Observancia 00 distl'icto da Villa
de Goayana. Esta, dissemos em olltrQ lugar, mandou
erigir o Padre Custodio FI'. Melchior de Santa Catha
rina depois do anno de 1590, quando na volta que fazia
da Paraiba para Olinda, vindo pouzar á povoaçaõ de
Goayana, foy requerido com grande instancia da mayor
parte daquelle povo, mandasse alguns Religiosos á con
versaõ de hum nllmerozo Gentilismo, que ás margens
do Rio, que por alli passa, e chamaõ tambem Capiba
ribe, de abundantes agoas, tinhaõ bum a grande, e fone
Aldêa. ,Picava esta entre os dous extremos de Goyana,
e Iguaraçú, e tem pl'iucipios nas suas cabeceiras o de
Tracunhanhem, onde chamaõ hoje o Engenho da Aldêa,
algumas duas legoas ás margens daquelle Rio, que em
outro tempo pertencia ao districto de Santo Antonio do
mesmo Tracunhanhem, e hoje a Freguezia de Iguaraçú,
o qual Engenbo por causa desta Aldêa, e Doutrina, que
alli houve, se ficou chamando o Engenho da Aldêa, e
nesta habitava aquelle Gentio, e causava notavel deu'i
mento aos povoadores daquelles contornos, para o pro
gresso das suas fazendas, e situaçoens, salteando-os, e
destruindo·lhes as fabricas, e lavouras; e lambem por
que a amizade deste Gentio, como mais poderozo, e em
mayor numero, era aos povoadores muy conveni,ente ;
porque, tendo-os da sua parte, os ajudariaõ a defendel'
se de outros muitos, que habitavaõ aquelles terrenos cir-
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c.UlTIvizinhos, e juntamente lhes serviriaõ para o traba...
lho das Fundaçoens, e novas Conquistas. Com este cui4
dado chegou o Padre Custodio a Olinda, e despachou
logo alguns Religiosos a esta empreza, os quaes sendo
hem acceitos do Gentio, que acharaõ faceis, e dispostos
pilra formarem delles huma boa Christandade, se deo
jJrincipio a ella, fabricando Igreja competente, que con
sagraraõ ao Principe dos Anjos S. Miguel, com seu mo
do de Recolhimento, e huma cerca forte de páos, e ter
ra, para dos assaltos dos barbal'os, e inimigos se defen
derem melhor', e com grande conveniencia dos povoado
res, pelas que se lbes foraõ seguindo da paz, e amizade
dos desta Doutrina, e assim com o sanlo zelo, e cuida
dozo desvél0 destes Religiosos, se formou aqui hllma
das boas, e fructuosas sementeiras, destas Gentilicas
plantas, atélli infructiferas por falta de cuW't'o, mas
agora muy 1'erteis com o rego, e orvalho da santa Dou--.
trina, e l,ey Evangelica, conl.irmando tambem o Ceo
com prodigios a fé, e devoçaõ destes novos convertidos.

381. Foy picado dos venenozos dentes de uma cobra,
das muitas, e peçonbentas, que ha no Paiz, hum Indio
dos Principaes da Doutrina, ja bautizado, mllyamigo,
e devoto dos Padres seus directores, e mais Religiosos;
e sen tindo -se logo com agonias de morte, chamou á
pressa hum para se confessar; e estando neste acto, lhe
sobreveyo bum mortal parocismo, com que foy precizo
ao Confessol' absolvê-lo a toda a pressa. Neste letargo
esteve por muito tempo em presença do Confessor, e
mais circunstantes, esperando todos pelo ultimo termo;
e quando ja o largavaõ por morto, o viraõ tomar em si,
saã, e sem dor alguma: pelo que alegres os assistentes,
tl'atavaõ de despedir-se. Mas elle os deteve, dizendo-lhes:
Esperay .. Irmãos, que vos quero contar as muravilhas,
que Deos obrou commigo: Sabey, que eu verdadeira
mente passey desta para a oulra vida, e pelas minhas
g1'andes culpas tU?} a1Tebatado pelos demonios I e levada
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a Ituma to'rt'Ef mulj alta, 71a7'a me lançar dalli aos infe~

nos aonde via arder chammas de fogo, e muitos animaes'
ferozes, e terriveis esperando para me tragarem; e inda
os que me tinhaõ preid para me lançarem no seu pro
fune/o, me aC'ttdi1'aõ tres Frades, do'Ús com vêlas accezas
nas mãos, e o p7'inciprJl, que era S. Ftanéisco; porque o
conheci pelas' suas Chagas, assim c'01riO eslá pintado eni
a nossa 191'eja, e vinha vestido de alv'a, amillo, e estála
branca: eSte me liv1'ou das unhas dos demoniof/, dizendo
em voz alta, este !te meu (ilho; e logo etles fugindo, me
la7'garaõ, e eu aSsirit escapey daquettaf/ infe7'naes penas,
e fuy saõ das grandes dores, e' C'ertcza da morte, como ve
des. De tudo, diz a RelaçuÕ', foy inquirido o Iudio por'
varias vezes~ e por intervallo de dias, e confessa sempre
o mesmo~ sem mudanç:a, ou variedade no cazo: e por
sua pessoa, verdade que tratava, repentina saude, e vi·'
da ajustada,que continuou em quanto viveo, lhe foy da
do credito, e assim se escreveo esta noticia para ~Ioria

do mesmo Senhor) e~altaçaõ' da sua fé', e abono dos seus
Santos.

382. Tl'inta annos com p'otlca dilferença esteve na
administréiçaõ dos Prelados da Custodia esta Doutriua,.
desde o' de ,1591, em que foy fundada, até' o de 1619',
quando com as mais se fez della dei:x:açaõ' aos Ordina
rios. Se destes passou logo a posse dos RR. PP. de N.
Senhora do Carmo observante, o uaõ pudemos averi
guar; mas te'mos certeza de que a muitos anllos estaõ de'
posse de sua administl'açaÕ', e em seu poder tem tido
varias mudanc:as'. A primeira foy do lugar da sua fnn..:
daçaõ~ que pOl' isso se chama ainda hoje o Engenho da
Aldêa, para o da Muribica antes do Rio Tapirema tres
Jegoas. Depois para o Riacho, que chamaõ Biapicú., na
Freguezia de S. Lourenç'o de TojuCll'papO, daqui para o'
lugar da Aldêa Velha~ por huma, que aqui tivel'aõ' tam
bem os nossoS', e com a sua dezistenciu, despej-oU' tam
bem o Gentio / na FreguezIa de Tamaraca da parte da'
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tena firme, e ullimamcnte para onde existe hoje na Fre~

guezia de Tojucupapo, que fica entre os extremos de
Iguaraçu, e Goyaua da estrada destas para a costa do
mar em o sitio, que cbamaõ Cyl'i, do qual tornou o no
me a Aldêa, e por este agora conhecida, mas seui pre
consagrada ao glorioso .Archanjo S. Miguel, seu pri....
meiro Titular.

383. Pelos particulares beneficias, que ficaõ relata
dos, e participavaõ do Santo Patriarcha nestas Conquis
tas, assim os novos convertidos, como os mais Catholi~

cos seus povoadores, e pelo zelo, e cuidado, qne expe
rimentavaõ em seus filhos os Frades Menores; crescia
nos povos o amor, e respeito aos filhos, e a (Ievoçaõ, e
obsequio ao Pay; e este era o motivo, porque em re ..
verencia do Santo, e a{fecto aos Beligiosos, os bnsca vaõ
para a sua companhia os Donatarios, eSenhores das ter
ras, ajudando-os com as suas esmólas para as fuudaçoens.
dos Conventos; e os particulares edificando-lhes Ca
pellas, e Hermidas nas suas fazendas. Muitas destas de..
dicadas ao Santo Patriarcha se ac!l3ô por toda a Provin
cia do Brazil, das quaes ja se disse alguma cousa, e ire
mos dando no decurso desta historia, e lugares compe·
tentes, o que mais 11les pertencer. A que se nos o[erece
agora no districto de Olinda, he a que vemos situada
ás margens do Rio Capibaribe algumas quatro legoas da
Cidade, no Engenho, que c!lamaô de S. Francisco da
Vargc, titulo, que lhe deo o seu Fnndador, Andre Vidal
de Negreiros, bum dos principaes Restauradores de Per
nambuco. Este o deo em dote a hum Jeronymo C,lval
canti, com que\.O cazou huma Slla filha bastarda. Destes
passou pOl' dividas a Agostinho Ferreira nos tempos
pl'oximos passados, e a este comprOll o Engenho e fa
zenda o Coronel Jozé Camelo Pessoa. Pela sua gralJc\e
devoçaõ ao Santo Patriarcha lhe reedificou a Capella Ill11Y

avantajada em fabrica, e he huma das Illuy perfeitas, c
bem ornadas qlle se aclwõ por [óra. Mandou vil' do
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TIeyno as lrnagens do Serafico Padre, e Santo Antol1io
pelos annos de 1725', e BI'eve PonLil.icio, pal'a que na
dita Capella pudessem os l.ieis 110 dia dous de Agosto
ganhar as mesmas Indulgencias, que se lucraõ na Ca
sa da Porciuocula, t~ lhe foy cOBceuida esta graça palO
dez aonos; e para esta acçaõ lhe manuavaõ Heligiosos
Confessores os Prelados do Convento de Olinda. De pre
sente tornou esta Cupella, e Engenho á posse dos her
deiros do sobredito Agostinho Peneira, por causas que
lJaõ tocaõ a este lngar. Assim na creaç'aô desta, como
de outras mais, que pelo decurso desta historia temos
visto, c veremos ainda, fOI'::lõ consagradas ao Santo Pa
triarcha, se deixa ver o amor~ e devoçaõ com que he ve
nerado dos povos do Brasil.

38l!. Tambem o Santo Patriarcha se naõ esquecia
de lhes retribuir com favores~ e graças este alTecto, e
,culto, que sempre lhe mostraraõ. ]iuitos saõ os casos,
que a este intenlO colHa a lradicça,õ, que deixamos de
repetir, e só o faremos de hum mais notorio em os nos
sos tempos. Joaõ Alvares do Couto, morador em a ViI
la de Santo Antonio do Reciffe, dos anlígos desta povoa
vaõ, sujeito de bem, e verdade, que nós conhecemos,
voltava da Paraiba~ onde lIavia ido a negocio particular,
e antes que chegasse a Goyaua Grande algClas legoas,
teve encontro neste caminho com hUlU Religioso Fran
ciscano, que se reLirava das esmólas, para o Convento
de Igunraçú, por causa de moleslias, a que aggravava
mais o vir ti pé~ c quasi sem poder daL' passo. Compa
decido o homem da necessidade, que via, se apeou do
cava110 em que montava, e, ainda que com repugnancia
da parle do Religioso, o fez pôr no cavallo, e o acom-

, panhou até o Engenho de Bento Correa, nosso Irmaõ
de confraternidade~ no sobrcdito Lugar de Goyana
Grande, onde faziaõ pouzada commua todos os Religio
sos. Aqui deixou o Euferl11o~ c montado no seu cavallo
passon á Villa, de Goyana, c qnerel1llo alvergar mais
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<llliante, chegou á varge, quc dizem do BtljarJ, ja noite.
He a sua passagcm pCl'igoza semprc, e principalmente
em tem po de 1nvemo; porq ue quasi meya legoa se cobre,
toda de agoa, naô só as campinas, mas trcs, ou quatro
potentes, que tem de estivas sobre hum pantano mais
fundo, qne as vay repelindo, e só se atl'avessaõ todas
estas ago<ls por hum estreito passo, que tem coberto
das mesmas, e o desviar dellc, hc perder-se. Temeo o
homem enar este cnrrciro, era precizo passar, e nesta
perplexirladc, vio diante de si hum cavallo branco, que,
como ensinnndo-Ihe a passngem, se mellia a caminho, e
na consicJeraçêlõ de que () animal era daquellcs passos,
e devia ser experimentado na travessia, naõ fez reparo
em o seguÍl', encaminhando o seu, em que hia, pelos
passos do que levava diante, c assim sem perigo aJ~llm

se pôs em salvo da outra parte, e chegando ao ultimo
passo, indo a repara'r no que lhe servio de guia, o naõ
vio mais, nem pode determinaI' a que parte tomarn,
como tambem ao principio donde lhe suhira j Illas sem
pre ficou entendcndo que o cavallo branco naô viera alli
POI' acaw, e áfluellas horas, e nssim o contava por favor
de S. Francisco, e pela charidude com o seu filho, que
scm duvida necessitava della nesta occasiaõ, sendo cm
outras pI'oLIibido este desenfado nos seus.

(J1\.PIT1JLO XXIX.

Continua-se a materia do Capittllo passado, pelo qtlC~ toca ao nosso
Portugue:; Santo Antonio.

385. Sendo entre todos os Pürtnguezcs mny particll
br, c em extrcmo a affecta vcne 'açaõ, que se tem ao
nosso Santo Antonio de Lisboa, passa a ex.trellloza a que
nestas partes do Brasil lhe mostral) geralmente todos.
Porque álcm das Dluitas Igrejas Pal'ochiilcs, de q_ue he
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Titular.. saô innumepaveis as Capellas, e Bermidas con..
sngradas ao seu nome, e fóra destas, naõ hn algumas das
outras, que nos seus Altares naõ colloqne huma, e mni
tas Ima~ens deste Santo; naõ ha casa, que o naõ venere
no seu Oratorio : e naõ satisfeita ainda com isto a com
mtla devoçaõ dos Fieis, cada hum quel' ter só para si o
sen Santo Antonio. Foraõ os primeiros em Olindn os
mesmos, que deraõ principios á sna Conquista, funelan
do logo huma no lugar, em que hoje está situado o Con
vento de N. Senhora do Carmo Observante, em hum
meyoa1to, que se fórma sobrea Marinha, entre o nosso,
e o do Patrial'cha S. Bento, com pouca distancia hULlS

dos outros. Naõ encontramos certeza de qnem fora o
Fundadof desta Capella, e só que delln, e do seu sitio
faziaõ doaçaõ aos nossos Religiosos, que naõ aceilaraõ,
por acharem na da Senhora das Neves melhores conve-

. niencias para o seu agazalho.. e foy dada aos sobreditos
Padres.. e das suas memoTias cOl1sta fOy aceita com a
pensaô de collocarem no Altar mayor do Convento, como
boje se vê, hnma Imagem do Santo, e a soleIDnizá·lo
allnualmente no seu dia com Missa en.toada, e a intilll
lar-se Convento de Santo Antonio do Cm'mo, e como
seu Titular, tem commemoraçaõ no coro, 'nas festas em
que tem lugar as mais.

386. Fóra da Cidade, e pelo seu districto se aclJaõ
outras muitas, mas nós só himos a fazer memoria da
quellas, em que achamos alguma especialidade digna de
nota, e obrada pelo Santo em bem commum, (lU par
ticular dos seus devotos; pois elle, ou por POPluguez,
ou como Santo Antonio.. se soube, e sabe sempre de
sempenhar com todos.. naõ só nos grandes, e continua·
dos beneficias, que lhes faz, mas com tanto emlJelJho..
que supposto nnõ póde ja como glorioso padecer em
corpo, na sua Imagem, e por amor dos seus tem soffrido
injul'Í<\s, alfr'ontas, golpes; e até dei'ramado por cJles,
pelo credito da sua fé, c pelos defender, aqllellc sangue,
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que em vida sempre lhe fel'veo no coraçaõ para esse
eITeito. Das injurias, ilTisoens, e golpes, que em huma
Imagem sua, tirada do Caslello de Arguim, na Costa de
Ardca, e lançada ao mal' nas prayas da Ballia, execu
taraõ Cal,vinistns, e piratas Fraucezes, o diremos em
seu lugar. OD sangue derramado, o publicaõ outras
duas nas guerras dos Olandezes em Pernambuco, huma
na Igreja da Casa forle, on le, a golpes destes desalma
dos, lançou sangue a Imagem do Santo·; e o mesmo cor
reo das cutiladas, que deraõ em outra, titular de buma
Capella, que se venera no En:;l'nho Velho do Cabo, de
que daremos noticia em seu lugar. Do prodigio aconte
cido na Capella do mesmo Sauto, sita no Engenho que
chamaõ do Meyo, na P;,eguezia da Val'ge, supposto ja o
publical'aõ os que escreveraõ as guerras de Pernambuco
com ülandezes*, o repetiremos agora, como em seu
lugar.

387. No mayor cuidado em que se acbava Joaõ Fer
nandes Vieyra* *, como Authol' da Aeclamaçaõ da li
berdade, succedeo, que certo homem, ou Sachristaõ,
qne tinha a seu cargo tratar da Capella de Santo Anto
nio do seu Engenho do Meyo, deixando, como sempre,
a porta fechada á noite, de manbãa a acbou abena, e o
mesmo se continuou nos dous dias seguintes, seguindo
se-lhe tambem com a repetiçaõ do successo varias dis
cursos sobre o caso; e sem poder descobrir, poslas as
necessarias diligencias, quem pudesse ser o Authol', e
naõ fiando só de si a vigia, convidou a outros mais, que
applicados todos á espreita, sem verem pessoa humana,
se achou a porta aberta pela manhaã, entendendo ja era
effeito de maõ invizivel, e que naõ carecia o caso demys
teria. Deraõ parte a Joaõ Fernandes Vieyra, e este paI·
6i mesmo, com outras pessoas mais, fechou a porta em

" Caslrjot. Lusit,. pago 255, n. 67•
..* Valerot. Lucid., p. 179.
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a quinta noite, sellando o lugar da chave com o seu sigo
nele, e feitas as diligencias de espreitar se achou a por
ta, intacto o sello, como nas outras, da mesma S(lrle

aberta. Ja o caso se nélõ podia negnr de prodigio, e lodo
se attriblJhia a Santo Antonio; e a occurrencia do tempo
dava occasiaõ ao jllizo~ que della se podia formar, c era,
diziaõ huns, 'que o Santo os avizava sahissem (J campo
abertamente, e que a publicas dessem principio á em
preza da liberdade; onU'os discursavllõ, que o Sllnto a
todos franqueava o sen auxilio, c que pllra o seu soccor
1'0 o acharhõ sempre COIU a porta abel'tll; alguns COll

c1uhiaõ, que elle os ensinava a deixarem snas casas de
par em par, e retirarem a parte segura as suas pessoas,
moveis, e familias. O segundo caso fez evideute esta
conclusaõ.

388. Chegou a festa do Santo, trinta dias depois, e
tendo-se o"rnada a sua Capclla com todo o aceyo para
esta funçaõ, quando á vespera se começou a repicar o
sino, estando muitas pessoas presentes na 'lgl'eja tl'ér
tando do omato, e compostura della, repentiuamclJte,
hum modo de docel, que haviaõ armado para o Sauto,
se desarmou por si mesmo, e dobrado, como de propo
silo ficou sobre o Altar aos pés da sua Imagem. Com
admiraçaõ foy nomdo o pl'odigio, e delle ficaraõ enten
dendo todos, qne o Santo os avizava, que pelo mesmo
modo ajunlassem o seu falo, c se puzessem em cobro.
Assim se fez, e tratando cada hum, dos que ainda se a
achavaõ em Sllas casas, sahir dellas.. e acolher-se aos
maltas, escapar'aõ das esquadras, que na mesma noite,
para o dia do Santo, avizado o Olandez pelos traidores
da comiLiva de Joaõ Fernandes Vieira, mandou assaltar
todo o contorno da Varge sem efi'eito; porqne Joaõ Fer
nandes Vieira, que era quem elles principalmenle bus
cavaõ, e outr,os mais, ja se naõ recolhiaõ de noite ús
suas casas, e vivendas, e nesta o executaraõ ontros
mnitos, ndvertidos pelo caso da Capella, e reconhecendo
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lOoos neHe o avizo, e mercê, que ocviao ao seu Prole..
clor, e amante Portuguez Santo Antonio.

Principio!, e progl'essos da Veneravel Ordem Terce'ira da PenitMlcla
na Villa de Olinda, e Casa da Senhora das Neves.

389. Ja em outra parte*, tratando dos varios Reli4
giosos Menores, que anles dos nossos Fundadores apor
laraõ em diversos tempos pelas CapilanIas desta Con
quista, deixamos dito viera tambem hum destes á Villa
de Olinda, e que nella, com ajuda, e SOCCOl'l'O de pes
soas devotas, levantara huma Cape1Jinba ao Glorioso
Peregrino, e grande cl.laritalivo S. Baque de Mompeller,
e llella hu ma Congregaçaõ de Terceiros da Veneravel
Ordem da Penitencia. O que agora devemos fazer, he
assignar o sitio desta Capella, e apontar os fundamentos
do que fica dito, c principalmente em quanto ao lugar
em que existio, porque averiguada a certeza deste, ja
naõ fica o mais taõ diíliculLozo. Diz a tradiçaõ, que fora
este o mesmo, em que existe hoje o Mosteiro do Grande
Patrial'cba S. Bento. He verdade, que nos seus Arcbi
vos se naõ acha escritura, tOU doaçaõ, que se fizesse aos
PP. desta Capellinha; porque dizem elles, que com a
tomada da terra pelos Olandezes, se perderaõ todos os
papeis, e Escrituras dos Mosteiros. Mas achamos me
moria entre Religiosos seus velhos, que affirmaõ ter ou
vido a outros mais antigos, houve no lugar esta Capel
linha, accrescentando que estava fundada para aquella
parte onde fica ([gora a torre da sua Igreja, ja muy che
gada ao despenhadeiro, que cabe sobre o VaradoUl'o•

• Pag.28, n. 28, liv. Anl.
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390. Outra razaõ se nos ofI'erece de mais fundamenlo
para que se naõ ache nas suas escrituras, ou doaçoens
a memoria desta Capella, e he, porque os ditos Padres
passnrHõ a Pel'llambuco, como consta da doaçaõ, que
lhes fez para isso o seu Donatario Jorge de Albuquerque
do anno de 1592 por diante; assistiraõ primeiro na
19l'eja de S. 'Joaõ de Olinda, dalli foraõ pura a Capelli
uha do Monte da mesma Villa, da qual lhes fez doaçaõ
o l1Il1strissimo Bispo D. AlItonio Barreiros, achando-se
em Pernambuco de vizita; e naõ tendo elles no Lugar
do Monte us convivencias uecessarias para Mosteiro,

I compraraü a Gaspar Filgueira, e a sna mulher a Ollaria;
e sitio, onde hoje existem, e nisto se pnssaraõ alguns
annos, e nestes se havia tambem com o tempo abolido;
e de todo destruido a rubrica, ou ao menos o exel'cicio,
e serventia da Capellinha de S. Roque; pois ja desde o
anno de 1585, ali 1586 a haviaõ desamparado, como
logo se dirá, os Irmaõs Terceiros, que a sustentavaõ, e
por conta dos quaes corria o seu tratamento; porque se
haviaõ passado pal'a o novo Convento da Senhora das
Neves, levando comsigo; e tudo o mais.. a Imagem do
Santo; corno sen Titular. Com outra demonstracaõ mais
evidente se confirma no hlgar a existencia desta Capella.·

391. Pelos anuas de 1.736, on 1737, sendo Bispo de
Pernambuco o lllustrissimo D. Jozé Fialho.. veyo a seu
Juizo hum legado de certo bomem dos SerLoens,. que na
verba do seu testamento deixou declarado, pertencia á
Capella de S. Roque, onde elle fOl'a Terceiro deS. Fran-
dsco, a qual se via, diz a mesma verba, da Igreja do Sal
vador de Olinda. Duvidou o Bispo que Capella seria es
ta, e porque a que hoje tem os Terceiros em o nosso
Convento, tambem se vê da Igl'eja da Sé, que he a mes
ma do Salvador, e IIe S. Roque o Titular della, mandou
se desse á Ordem Terceira o tal legado. Era CommiBsa
rio neste tempo o Irmão Prégadol' fr. Bento da Preseu
taçaõ, que oerlifica passou com elle, e a sua Mesa esta
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conferencia, e a sua decizaõ. He mais de adverLiI', que
este legado naõ podia seI' de pessoa modema, e dos
tem pos presen Les, nem ai nda do seeulo ,passadq; por
que, a ser assim, fora escusada a declaraçaõ de que era
para a Capella de S. Roque, que se via da Igreja do Sal
vador; porque bastava dizer, era para S. Roque da Ca
pella dos Terceiros do Convento de S. Francisco. Era
seUl duvida a deixa de sujeito antigo, e que antes do
anno de 1585, em 'que os nossos Religiosos l'undaraõ
Convento cm Olinda, se havia retirado o tal homem
para os Sel'lões, e lá falleciclo antes daquelle anno; e
por negligencia dos lJerdeiros, que se foraõ seguindo
huns a outros, (como muitas vezes succede) veyo a pa
rar neste, que, ou por temor de Deos, ou obrigado dos
Confc.'sores, e outros M.inistros, lhe veyo a dar execuçaõ
no tempo presente. Esta verba assim, he sem duvida a
Escritura mais autentica, que podiamos achar, para boa
certeza, ou clara evidencia, naõ só de que !..louve na
quelles principias a tal Capella de S. Roque em que
Olinda, mas tumbem que a sua situaçaõ foy no mesmo
lugar em que agora eXIste o Mosteiro de S. Bento; por
que este he o que, sem oppoziçaõ, que lhe sirva de obs
taculo, se vê da Igrejq do Salvador, hoje Sé de Olinda,
paI' ficaL' esta na cabeça do Monte á parte do Nascente,
c aquelle para a ontra ponta, que.faz ao Sul, em frente
hum do outro, ficando entre ambos a baixa. que os
deixa desimpedidos para a communicaçaõ destas vistas.

392. Com esta clal'a evidenc.ia, de que houve Capella
de S. Roque em Olinda, no lugar que fica dito; pelas
mesmas razoens. e fUl~damentos, fica tambem mostrado,
haver nella Congregaçaõ de Terceiros da Ordem da Pe
nitcncia, onde tomavaõ habitas, professavaõ, e faziaõ as
suas fuuçoens, e mais ex.crcicios desta veneravel Or
dem. PrimeiL'o; por seI' a tal Capella de S. Roque, Pa
tL'aõ especial da Ordem Terceira da Penitencia. Segun
do; porque era Terceiro o sujeito, que como seu filuo..
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c alumno, lhe dcixava o referido legado. Tcrceiro~ e
principal; pOI'qUC, quando os nossos L)adres Fnndado
res chegal'aõ a Oliuda~ ja acharaã nella Irmãos Tcrcei
ros, especialmente Illnlheres~ como logo diremos, e na
tnraes da mesma ViIla; e tudo isto~ que he o que pOl'
ui limo nos falta, naõ podia tcr outro principio, que uaõ
"asse por algum Religioso, filllO de S. Francisco.

393. Deste naõ achamos lambem noticia individual.
Mas consta pela mesma tradiçaõ, e ja fica referido em
outro lugar, que logo nos principio!'; da fllndaçaõ desta
Capitania, viera ter a Olinda hnm Frade Menor, que alli
assistira alguns anilaS, e a diligencias suas se levantam
a CapeJla de S. Roque, e nella instituira a Congregaçaõ
de Terceiros, de que se falia; e que por ausencia sua
passou a admillistraçaõ n algum Sacerdote secular, que
ficara supprindo as suas vezes, on mais certo ao Vi
gario de S. Pedro Martyt', FreguczJa da Vi-Ila, no dis
triClO daqual estava situada esta Capelliulla. E por isso
dizcm, que, quando os nossos Heligiosos toruaraõ a
posse, e se passaraü para a nova Casa da Senhora das
Neves~ e quizeraõ avocar para ella os Irmãos Terceiros
da Capellillba de S. Boque, se oppuzera a isso o sobre
dito Vig,rio de S. Pedro, illtenwndo conservar a juris
dicçaõ, c posse, que pelo tempo, e estal' a Capei la 110

dislricto da sua Pal'Ochia, havia adquil'Ído; e que os
Terceil'os correndo pleito perante o Viga rio Geral, e al
cançando sentença a seu favor~ quando se passaraõ para
o nosso Convento, levaraõ comsigo a Imagem do Santo,
Hcando desde entaõ desel'ta a sua Capellinha. E daqui
se seguem por ultimo duas COUS,1S~ que servem ue ma
yor evidencia a tudo o que fica dilo; a primeira, que
por isso se naõ acha nas doaçoens do MosteiI'o de S.
Bento a expl'essaõ destá Capella, porque ao certo ja naõ
existia a este tempo, com rormaliclades de Capella, co
mo deixada pelos Irmãos Terceii'os seus adminislL'ado
res, c quando muito só com o material das paredes. A
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s{'gunda, e he a que confirma POI' cerlo tudo o mais;
porque este mesmo SallLo, como Senhor que cra da Ca
pellinha, he o Padroeil'o da sua Ordem Terceira do Con
vento de Olinda.. e he nella o Sel! Titular.

3DlJ.. Atéqui temos fallado, ainda que com tanta evi
dencia, conforme a tradiçaõ, conjecturas, e pelo que se
diz, ou dizem; agora njuntaremos alguma cousa mais
com que se possa fazer de todo evidente o que dizem ..
e conta a trndiçaõ, He certo conforme todas as memo
rias que se achaõ escritas nos Cartorios da Provincia,
c especialmente nos da fUl1llaçaõ do Convento de Olin
da, tra tar-se nellas por lrmaã Terceira de S. Pra Ilcisco,
e professa na Slla Ordem da Penitencia .. Maria da Ro·,
sa, e o mesmo affirma o Padre GOllzaga, MinisU'o Geral
que ,entaõ era, e havia mandado pam o Brasil os Pa
dres Fundn'dores. Tambem he certo, que Dona lzabel
de Albuquet:que, e suas lrmaàs D. Cosma, e D..Filipa,
(filhas de Jerollymo de Albuquerque, cunhado de Du
nrte Coelho Pereira, primeiro Donatario de Pel'nall1
buco, e de sua mulher' D. Filippa de Mello, as quaes
com Maria da Rosa passaraõ pal'a o Recolhimento da
Conceiçaõ) eraõ Terceiras (lrofessas na Ordem da Pe
nitencia. Consta i~to de hllmas Escl'Ítnras autenticas
feitas pai' ellas no anno seguinte de 1586, e ja assis
tentes a este tempo no sobredito Recolhimento da Con
ceiçaõ, com Maria da B.osa. Estns tres ultimas eraõ na
tnraes de Olinda. Logo he evidente, que haviaõ pro
fessado a Ordem Terceira na mesma Pau'ia; e alguns
annos antes que os Padres Funcladores alli chegassem.
Antes destes f naõ haviaõ na terra outros, nem parte
onde o pudessem fazer; evidente fica, que só podia sei'
na referida Capellinha de S. Roque, por aqnelle Sa
cerdote.. que a administrava, e dirigia. ou fosse o Vi
gado de S. Pedro, ou outro qnalquel', por delegaçaõ
do primeiro neligioso seu Instituidor. E isto he tudo o
que da Capella de S. fioqlle, lugar em que existio, seu
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primeiro Instituidar, Irmandade de Terceiros, f( ue nelJa
houve, até asna transmutaçaõ com o Santo para o nosso
Convento, pudemos descobrir.
. 395. Passados para o Convento, corno fica dito, tam
bem se naõ acha clareza em qlle anno deraõ priucipio á
sua Capella: para a que ao presente vemos, entra-se
para ella por hum espaçozo arco, de ta111:1 hoje. sendo o
antigo de pedra lavracla~ e fica no corpo da nossa Igreja
á parle do Evangelho com Sacristia~ casa de Exercicios~

e outras mais, que servem de deposito aos andores,
Imagens, e paramentos, que compõem a sua prooissaõ
de Cinza, que tambem naõ consta quando teve principio,
e a fãzem com zelo~ e bom aceyo, como he particular,
e cuidadozo empenbo de todas as venera veis Ordens
Terceiras, logrando esta aqui, sobre as mais, a excel
lencia, de que, sendo como ellas em ol'(lem a terceira,
ulcançou em Olinda, a prima7.ia, ou prerogativa de pri··
meira nos progressos, e estabelecimento, para honra de
seus Irmãos, credito de toda a Familia Seraficil, e glo
ria do Santo Patriarcha, como Pay de todas.

()A.PIT~LO XXXlI•.

Da Serva de Deos Mària rIa Rosa, nossa especial Bem(eitora, e algumas
pessoas Tercei7'as de boa fama.

396. Depois dos filhos primogenitos do Serafico Pa
triarcha~ ou da sna primeira Ordem, deviaõ ter lugar
os da Segunda, e Terceira. Destes ultimas diremos nl
guma cansa, visto llaõ poderem entrar aqui os da Se
gunda: porqne, ainda a Providencia AlLissima do ce
leste agricultor, llaõ foy servida revestir com as fragran
tes llores do Virginal Jardim de Santa Clara o fecundo
terreno de Pernambuco. Dos [mctas da Terceira 01'-
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dem, ou da Penitencia, porque esta em Olinda, como
fica exposto, teve o sen principio rnuy anterior á funda
çaõ do mesmo Convento, muito pouco pudemos colhec
dnqnélles primeiros tempos, e 'milito menos ainda de
entaõ para cá, pois bavendo 1.72 annos, que os nossos
entraraõ a Jallçú os primeiros alicerces da Religiaõ em
a Casa de Olinda~ oaõ achámos Ilella monumento al
~um, de que plldessemos tirar noticia certa dos Irmãos
Terceiros desta veneravel Ordem, de virtude, e santi
dade; nem ellcs, sendo alli taã antigos, tem livro, ou
assento, nem ainda dos principias, e l'undaçaõ da sua
Capella, e o que aqui dizemos~ o tirámos de p<lpeis cs~

tranhos, e avulsos. Da mesmél sorte uaã deixaraõ os
nossos Padres daquelles tempos de andar~' se naõ grave
mente ingratos, ao menos com muitos e'l:cessos de es
'cassez~ em nos naô deixarem mais extensas, e indivi
duaes noticias da devota Maria da Rosa, sua, e nossa taõ
particular, e grande Bemreilora. Mas neste panca, qne
disseraõ, escrevera_õ certamente muito, pois a deixaraõ
numerada entre os fieis servidores do Senbor, por mu
lher devota, piedoza, de espirita presagioso, e bnma
Serva de Deos. Se naõ quizermos dizer, que o breve
arrezoado da escritura~ com que nos fez a doaçaõ da Ca
sa da Senhora das Neves, he hnma boa Cbroniea da sua
vida, e que no espirita, com que a dictou, estava resu-

_ midamente inculcando 'as muitas virtudes, de que se
adornava.

397. Antes de passarmos adiante, devemos advertir,
que dando o R. Cabido de Olinda, no aono de 1.723 1lU:'

ma conta á Academia Real, sobre varias noticias da
quelle Bispado, que lbe foraõ pedidas, buma dellas be a
seguinte: Veyo das partes de Portugal Imma taõ nobre
como virluoza lYla17'ona, chamada Mm'ia da Rosa, a qual
quel'endo pel'petuar na immorlalidade, 0* l'eduzi?' ao co
fre do Divino Thesouro o cabedal, que na caduca vida
possultia, resolveo-se a edificar /tum Mosteiro, com o ti-
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tttlo de N. Senhora das Neves, acçaõ, porque se fez co
nhecida de todos sua virtude, e a qtle seguiraõ varias
Matronas nobres, nattt1'aes, commolas de taõ devoto zelo,
e santo exemplo.: as fJuaes com maõ liberal concorre1'aõ
lJara a sua edificaçaõ, e ,juntas com a dita Madre, se re
colhemõ neUe,. onde no habilo da l'e'rceira 01'Clem do
Se1'afico Padre S. FranC'isco, em fJzte eraõ professas, vi·
viaõ em fôrma Religiosa, dando claros indicias, naõ so
da espefança, que ce todos dez'xavaõ de se1' Convento de
Retz'giosas p1'ofessas, fim a que aspiravaõ seus intentos,
mas tambem do augmento da ,qlon'a, e /wnfa de Deos
nosso Senhor, pelos devolos exe1'cicios, em que se occu
pavaõ. Depois de passados algttns annos, que se naõ t'n.
cHviduaõ por {alta, de ctm'eza, no de 1585, vie1'aõ os Ca
puc/tOS a fundm' huma Cttstodia por ordem do seu Ge
ral F1'. Francisco Gonzaga, á instancia do Capüaõ
J01'ge de Albuque1'que Coelho, Donalario naqueUe tempo
desta Capitania, aos quaes Religiosos a dila Maria da Ro
sa, arogos do Senado, e povo, doou graciosamente osilio,
e tudo qttanto neUe havia fabricado, com ter1'eno bastanle
para Convento dos ditos Capuchos, e se passou com suas
companheifas a out1'O Recolhimenlo, que os h'mãos da
Confraria de nossa Senltom da Conceiçaõ lhes haviaõ
feito, ,ju1'blO â sua Ig1'eja, á mesma imilaçaõ.

398. Esta noticia, (sllpposta por certa, como he a
Escritura da doaçaõ, que fez aos nossos Religiosos Ma
ria da Rosa), contêm em si muitas incoherencias. A pri.
meira he, porque o tal Recolbimento da Senhora das
Neves, de que fédla a sobredita noticia, naõ consta da
Escritura da sua doaçaõ; e quando muito della só se
póde colher havia alguma casa, como o ella expõem di
zendo: Dava, e doava a dila casa, assim como eslá,
Igreja com todos seus ornamentos: E o que ~elbor se
devia entender era, que esta casa foy a mesma Igl'eja,
cOmo se explica, quando nella falia a primeira vez, e
dizia: Promeltera fazer Itttma Casa da invocaçaõ de
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nossa Senhora das Neves, e a dar aos Pr'ades de S.
F'mncisco, <fc. E mais a baixo toma a dizer: E com
esta intençaõ~ e devoçaõ a tinha feito, e posto nos termos
e17l {fue !tora estava. E melhor' se entende ser esta c~sa

a me1;ma Igrcja pelos termos com que se e;\pliea o Ta
helliaã, quando diz IJO exordio da Escritura~ Na Igre
ja tJe nossa Sen/tOm das Neves de Olinda, estando ahi
a Sellfto1'Ct Maria da Rosa, Dona viuva, demonstraçaÕ'
evidente de que naõ havia alH outra casa, mais que a
Igreja; porlJlIe a havê-Ia, oaõ na Igreja, mas na casa
diria o Tabelliaõ se fazia a Escritnra, e diria mais,
lIZando do.:; sens termos communs, Sendo ahi em casa:J
]Jl'oprias; e como se naõ expressaõ estes termos sempre
llzados, e só sc 'fazmellçaõ da Igreja, esta era sem du
vida a cnsa de que se falla na Escritura da sua doaçaõ.

399. Naõ obstante tndo isto, que attribuimos a incu
ria do tabeJliaõ, ou talvez porque, havendo casa, qui
zcraõ por mayor solcillnidade do acto~ ou paI' devoçaõ',
fazer a Escritura Ila Igreja, e seguilJdo nós ao Padre
GOllzaga, que foy o Ministro Geral, que mandou a Per
nambuco os Padres Fundadores, assistindo elle na Cor
te de Lisboa, e Ilaõ podia deixar de tel' a verdadeira in~

formnçaõ de tudo, e como esclicve que Maria da Rosa
Ilaõ só era Irmaã Terceira, mas vivia com outras da
mesma proflssaõ na mesma casa, que alguns annos antes
havia fundado jUlJto á Igreja da Senhora das Neves,.
segundo o que este doulo Padre escreve~ corno verda
deiro, pelas razoells allegadas, dissemos tambem, fa1
lando nesta casa em seu lngar, que qualJdo os nossos
alli entral'aõ estava ja em tal fórma, que nella se pl1de
rnõ agazalbar oilO, ou nove Religiosos. Mas esta casa:
assim, que nunca foy, nem era Recolhimento em fÓl'ma,
como suppõem a noticia do Cabido, naõ foy lambem,
como affirma a mesma, fabl'icada acusta, e despezas das·
oulras Senhoras, que com Maria da Rosa assistiaõ nella;.
porque, a ser assim, naõ seda feita a sua doaçaÕ' aos
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llbssos elll nome so de Mnria da Rosa; pois JJ<lÕ era
ponto este de taõ pouca consequencia, que naõ depen
desse de outra fÓl'lua de Escritura, e se declarnsse nelta
o couseuti'meuto, e vontade das mais, c se assinassem
todas.

úOO. He tambem incoherellte é1quella noticia, em
qnanto diz, qne a instuncias do Senado, e povo tizera
Maria da Rosa a doapõ aos nossos Frades da Igreja, e
casas, 011 Recolhimento, havendo-o fundado para vivel'
uelle com as outras Senhoras; porqne da sua Escrítnra,
e doaçaõ constn o contrario; pois diz uelJa, que logo
que intentou fazel' aquella casa da Senhora das Neves,
foy para a dnr aos Religiosos do Padre S. Francisco,
como por vezes o uavia intentado, escrevendo ao Reyno
sobre isto aos Padres Provillciaes l e assim quando a
Olinda chegaraõ os nossos, naõ era, uem foy necessario
ser rogada, e constrangida por outros para isso; porque
de sua propria, e livre voutade confessa na sua donçaõ
lho havia dado.

ú01. Diz mais a noticia.. que viera das partes de POl'"
lllgal para o BrasillV1arin da Rosa. Sobre este ponto
l1aõ se acha certeza alguma; porque nem nas memorias
do nosso Convento da Senhora das Neves, nem llas da
Conceiçaõ, á custa de diligencias se descobrio cousa
alguma, e só o seu testamento o podia dizer; mas nem
deste ha noticin nas duas casas em que assistia, e mor
reo, nem em Cartada al~un1. E assim deixando a Maria
da Rosa no estado indifferente da sua naturalidade, o
que ao certo consta he, que tinha o de viuva, qualldo
fez a doaçaõ aos nossos Padres, e havia sido cazada com
Pedro 1eiLaõ, de quem nos naõ {iCOll mais que o nome,
pelo vermos escrito nas letrns da sobl'edita doaçaõ: o
que resta averiguar lJe, se o RecolhimenLo da Concei
çaõ, para onde passou Maria da Rosa com as mais, fora
tambem fundaçaõ sua. Assim o querem dizer algumas
memorias do nosso Convento, e supposto parece que
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vida, que hLlmas~ e outras acel'taõ, ainda que com dir
rel'ença nas circunstancias, como constará de hum
lermo, que se acha no Iiv. I. de Acol'daõs da Santa Casa
da Misericordia, feito em 20 de Março de 1666, a foI.
fl.8 e 49 sendo Pl'ovedol' o Governadol' de Pel'l1ambuco,
Jeronymo de Mendonça, que tambem era Juiz actual da
Trmandade da Senhora da Conceiçaõ, e Com os da sua
Mesa, cm nome de toda a Irmandade, doou este Reco
lhimento da Conceiçaõ á Santa Casa da Misericordia
para que ella,o possuisse, e administrasse, com totIos
os seus bens: saõ as palavras do termo as seguintes,
Tudo tras])assavaõ a esta Santa Casa, assim, e da ma
neim que seus A ntecessores o haviaõ dado, e doado a
Mana da Rosa, ])01" escritura feita no anno de 1595.
Neste de 1.595, qne a Irmandade da Conceiçaõ fez esta
data a Marb da Rosa do seu Recolhimento, faziaõ dez
al1nos~ qne havia ella passado pal'a alli, e brgado o das
Neves aos nossos Religiosos, como concordaõ todas as
memorias. E daqui se segue, o que bimos a dizer, e he:
que qnando Maria da Rosa entrou na Conceiçaô, naõ
havia alli Recolhimento algum em rórma, mais que al
gumas casas~ que a Innandade tinha pegadas á Igreja
para o serviço da rnesma~ ou Romagem dos seus devo
tos; e que Maria da Rosa entrando alli com as mais Se
nhoras por consentimento da Irmandade, deraõ ordem,
(e seria com esta condiçaõ,) á fórma do Recolhimento a
despezas suas, e por isso tendo o perfeito, e completo,
no cabo dos dez annos, lhe traspassou a Irmandade...
(que esta seria a clallsula~ ou concord:ltn) a posse, e
administrnçaõ delle; e assim póde concordar a noticia
do Ca bido com as nossas; estas dizendo que ella fizera
o Recolhimento, porque em verdade o fez; e o Cabido.
que fora a Irmandade, que lho havia dado; porque sem
duvida lhe deo esta casa em que se lhe recolhesse. E o
fundamento todo da equIvocaçaõ esteve, em que assim
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as nossas noticias, como as do Cabido fomõ feitas, e cs
cl'ilas muitos annos depois; a do Cabido nos proximos
de 172f!~ algnns 1f!ü da passagem de Mada da Rosa da
Casa das Neves para a da Conceiçaõ,. e as nossas mais
de cincoenta annos depois no de 1638, sendo Custodio
Frey Manoel de ~anta Maria~ que foy o primeiro, corno
ja se disse, qne mandou fazer livro Carta rio para estas,
e outl'as similhantes; e assim houve tempo, e tempos,
ao Cabido para equivocar Casa com Hecolhimento, c
aos nossos Recol!Jimento feito antes, ou depois; vindo
assim fi concluil' de tudo isto~ que Maria da Rosa, com
as mais Senhoras a despezas suas, on mais certo ella só,
levantaraõ o Recolhimento da Concciçaõ, mas foy de
pois que entraraõ lJas casas, que lhes deo a Il'mandade;
pOI'que, de outra sOl'te, se ella o naõ fizera a c1espezas
sli~s, {lue r<lzaõ podia haver para que a Il'mandade lhe
Hzesse a doaçaõ delle; e isto depois de passados dez an
nos, que era o tempo em que o podia ter concluido?
Que alJllOS vivesse mais neste Recolhimento depois do
rererido de 1.595, naõ o alcalJçamos, mas concol'daõ to
dos os que nelJa faUaõ, qne alli completou o curso da
vida, cheya de dias~ e mel'ecimentos, e na Igl'eja delle
jaz s~pultado o seu corpo. No mesmo tiveraõ tambem
jazigo com glorioso fim Dona babel, Dona Cosma, e O.
Luiza de Albuquerque, Irmaãs por natul'eza, habito,
pl'ofissaõ, e virtudes, e tod[ls de boa fama; álém de ou
tras mais, de quem o tempu occultou a noticia dos seus
nomes~ e servio de tumulo á sua memoria•

.úÜ2. Depois de terem os nossos fundado Convento
em a Villa de Olinda, flol'eceu pelos annos de 165f! por
diante Dona Ignez de Albuquerque, filha de Antonio de
Sá Mahia, e de sua mlllhcl' Dona Cathal'ina de Albu
querque. Era natural de Pernambuco, e pl'ofessou a Re
gra da veneravel Ol'dem Terceil'u no Convento de Olin
da, vestindo-se de habito descoberto, e fazendo huma
vida muy exemplar, penitente, devota, dada li Oraçaõ,
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c em grande maneira chnritativa, herdando de seus ns
cendentes a nobreza, com que fazia mais estimadas snas
virtudes, e deixau~10 por morte taõ gloriosa fama, como
foy constante a bJa opioiaõ, com que viveo.

4.03. O anilO passado de 1756, falleceo no Collegio
dos RR. PP. JesuiLas do Rio de Janeiro, de quem por
mais de vinte anilas havia abl'açado o seu Sallto Insti
tuto, o Padre Paulo Teixeira, natural da Villa de Igua
l'assú em Pernambuco de Pays nobres, e Vigario, qne
foy na. mesma Pal'ochia da sua Patria algulls anllOS, su
jeito, sobre douto, de conhecida virtude, e vida exem
piar; c tanto, que aspirando a mayor perfeiçaõ, e fu
gindo aos encargos de Parocbo, e Cura de almas albey
as, para segurar lllclllor a sua, buscou a Companhia de
ontras tumbem perfeilas; querendo antes ser ovelha
(Ipascentada a cuidados de ontros, do que Pastor de pro
prios rebanhos. No estado Sacerdotal, e (Intes de Reli
gioso, Fe7. profissaõ de Terceiro na veneravel Ordem da
l)enitencia do Convento de Oliud'l, e como a filho de
S. r'rancisco, lhe naõ quizcmos Faltar com esta breve
commemoraçaõ á sua memoria, deixando os progressos
da sua vida secular, Ecclesiastica, e especialmente Re
ligiosa, para quem mais pertencer. Ai nda que por al
guns annos, que no Convento de Iguarassú estivemos de
assistencia, desde o de i 727, até trinta, podiamos dar
algum testimunllo do zelo, com que satisfazia (IS obri
gaçoens de ParodiO, cuidava do pasto espiritual das
ovelhas, e sobre tudo tiO omato e asseyo de sna Igreja,
culto Divino, Oficios Sagrados, e solernnidades ano
llllaes, que no seu tempo cbegaraõ a hum muy lustrozo
auge, e perfeiçaõ, concordando todas estas cousas or
denadas para honra, e gloria de Deos, com a compos
tura, honestidade, e recolhimento da sua pessoa, que ..
sem a{fectar as preeminencias do cargo, sabia com o
humilde, manso.. e cllaritativo do sujeito, adquirir sem
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violeneia as estim1ções de ParodIO, e creditas de vir
tuoso.

(jAPI1~1JLO XXXII..

Yarios prodigios, e milagT'es do Glorioso S. Diogo de A/calá. obrados por
meyo de huma Imagem sua na Igreja de N. Senhora (/0 Amparo da Cida
de de Olinda, e do seu miraculoso. e notavel lJrincipio.

1.J.üá.. He Deos admiravel nos seus Santos. e ha Santos
admiraveis certamente por Deos. Hum destes foy sem
pre, e he.. o Glorioso, e belljaventnrado S. Diogo de Alca
lá, Religioso Menor por profissaõ, Leygo no estado, admi·
ravel em todo o tempo nos prodigios, portentoso nas ma
ravilhas, dispenseiro dos poderes de Deos, temeroso aos
demonios, benigno aos homens.. estimado dos Heys.. e
Principes, e buscado de todos os fieis, n<lÕ só da Cidade
de Alcalá no Heyno de Castella.. mas geralmente de toda
u Espanha; porque todos á vista do corpo deste Glo
rioso Santo, qne permanece inteiro.. e incorrupto.. achaõ
o remedia ás suas necessidades; porque os cegos co
braõ vista, os mudos a falia, saraõ os paralyticos, fogem
os demonios dos possessos, e finalmente das portas da
mol'le sabindo qllasi resuscitados acllllõ commummente
a vida os que perigaõ de qualquer enfermidade, e ainda
alguns depois de mortos tornaõ a viver. Isto experi
mentaõ por aqllelles Reynos todos os qne buscaõ, e se
ehegaõ á presença do seu corpo.. on invocaõ com fé a
este S,lnto, e isto permittio o Ceo vissem, e gozassem
na Cidade de Olinda os seus Colonos nuõ com o corpo
do Santo, mas com hnma Imagem sua, que alli se ve
nera, e teve principio na maneira seguinte.

áü5. No anno de Dá.7.. achava-se gravemente en
fermo o Dontor Luiz de his Caminha de M.edina, e ja
desenganado dos Medicas, e Cirurgioens.. e vindo ac
caso dar á sua mão bum livrinho da novena do Glorioso
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S. Diogo, em qnc se escreve hum resnmo da sua vida,
com os militas, e gl'andes prodigios que teB1 obrado,
movido de devoçaõ, e com huma fé muito vira invocou
o Santo em sua ajuda, fazcndo-lhe em casa a sua nove
lia, e com voto, de que alcançando de Oeos a sande na
quella enfermidade, lhe IlInndaria fazer huma InHlgem
sua e a collocHl'ia em alguma Igreja, para que com Missa
solemne a rl'stPjassem todos os anuas. Feita a promes
sa, e concluida a novena, se achou ta III bem livre, e pcr
feitamente saõ sem precisar de remedia algum. Hesti
tnido á snnde Luiz de Fois, callio enferma Dooa Joanna
lzabel de Barros, sna lrmaã, e taõ vigorosamente ac
comlllelticla do nchaqne, que por cioco mezes se achou
privada dos sentidos dp, ver, e onvir, c l1luy poucas ve
zes fallava, que mais parecia cadavcr do que vivente, e
levada do exemplo do ] I'lllão, e cheya tambem de ver
dadeira fé, encommendando-se ao Silnto, em tres dias
ficou livre de toda a molestia. Vendo-se o homem taõ
obt'igado {IS mercês do ~anto, naõ qniz dilatar a SiltiS
façaõ da promessa, e mandou logo fazer a sua ImJgem
por Antonio EspIa nget' Ara íl ha, morador na mesma Ci
dade, qne, Ilaõ sendo Imaginaria pOl' omeio, tlS obra
com perfeiçaõ, de madeira incarne, estufo, e ainda de
pincel, qne par3 tudo tem regular ar'te, e ajustada idéa.
Mas o Santo, como querendo empenhat' mais estes de
votos no seu obsequio, alI talvez para lhes significar,
que se naõ por meyo do seu incorrnpto corpo, como em
Espanha, qneria em Olinda se devessem os seus bene
ficias por pal'ticipaçaõ da sua Imagem, aioda esta estava
como tronco na banca do Artífice, recebendo os golpes
para sabir Imagem, e poder subir aos Altares, quando
das migalhas, on fragmentos destinados para o fogo,
quiz a providencia de Deos fazer Reliquias para mayor
demonstraçaõ do seu poder, e conhecimento claro dos
grandes III erecimentos do seu Santo.
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lJ.06. Haviaô dezoito annos, que a sobredita enferma,
e ja convalescida Dona Joaona linha hum escravo, com
quebradura muy deforme em hU01l1 virilha, sem achar
remedio em mllitos~ qne lhe Ilaviaõ applicado; e fazendo
nesta conjunçaõ Iluma vizila á casa elo Imugil1ario, com
fé~ e devoçaõ, apanhou dos cavacos, que sultavaõ da
Imagem, hUIlS POIICOS, e naqnella noitc lançando alglHls
sobre brazas, e dando com o seu exemplo calor á devo
çaõ, e fé do prelo, fez com que tomasse sobre elles hum
defumadouro lia parte o[cuclida, com taõ boa sorte, que
de manhaà sc achou com a quebradura recolhida, e per
feitamente saõ. Na mesma féllllilia se achava tlllrna preta
com hUllJ dos joelhos muilo inchado, pOl' causa dos hu
mores, e tomando outro defllmadouro dos mesmos cava
cos, em o breve espaço de vinle e qualro horas saltoll
da cama, havendo tres mezes quc dclla se naõ movia.
Ruma crioula do proprio Imaginario, havia annos, tinha
lll1m lobinlJo sobre a capella de hum olho, e deitando
em agoa os cavacos da IllJilgem, lavou com ella a parte
offendida, e ficou livre do achaque, e da violcncia de
hum cauterio de fogo, e ferros, a que estava julgada.- A
hum preto de francisco Xavicr da Costa, morador na
Cidade, havia accornmellido hum forle ramo de ar es
tuporado que lbe põs a bocca ti lIuma banda, tomaudo
lhe juntamente os mais póros vitaes, de que se achava
immovel, e dando-se-Ille hum defumadouro dos mesmos
cavacos, tornou a seu antigo ser, e movimento, e total
saude. O Reverendo Coadjutor da Sé de Olinda~ Jozé
da Fonseca Marques, achava-se perigosamente ferido de
hum cancro no meyo da Iingua, de que padecia insof
friveis dores, causadas da molestia.. e operaçaõ de Ci
rurgioens sem eífeito. Movido do que ouvio, se recom
mendou ao Santo, e tomando dos cavacos da sua Ima
gem hum por Relíquia na bocca, deitando-se para des
callçar á noite, se achou de manhaã sem a moll~stiD,
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nem lezaõ? ou sinal algnm do canceradoJ e mordaz
achaq n,e.

407. Com esta repeliç:lõ de maravilhas, e prodigios
se ar'abon das rnaõs do ameial a Imagem do Santo, e
1)I'en'dondo a sua novena na Igreja de N. Senhora do
Amparo, qne foy a escolhida para a sua collocaçaõ.. pOl'
ser a P:lrochia, aoude he aggregaclo o seu devoto, e
agradecido bernfeiLor, e mora em casas fronteiras a ella,
se fez a sua primeira festa a vinte e cinco de Agosto,
dia tambem especial pllra elle, por ser do Santo do seu
nome Luiz Rey de Frtlnçn .. com lustroza, e plausivel
festividade, tanto em cnsto, como em concurso, no se
guinte anno de 1748 prégou a este solemne, e sagrado
acto o P. M. FI'. Jozé da Conceyçaõ Gama, Religioso
Menor, Passante nos Estudos de Olinda, com novidade
conrespondente ao objecto.. e desempenho igual á expe
ctaçaõ. Assim se tem continuado todos os annos até o
presente com novena antes.. e Sermaô no dia, por bu-.
ma boa Irmandade, que se levnntoll .. e pelo Santo tam
bem a repetiçaõ dos beneficias, e prodígios começados.

liOS. Achava-se cega de nmbos os olbos huma me
niuu filha de Laurentino Antonio Moreira de Carvalho,
morador na Villa do Recilfe, homem de negocio, proce
dida a enfermidade de hllma vehemeute carregaçaõ de
defIluxo, e taõ mordaz, que naõ obedecia aos muitos, e
varias remedias, que lhe haviaõ applicado as diligencias
dos Medicas, e o cuidado dos Pays. Mov.idos estes ás
vozes da fama, que se hia divulgando dos milagres, e
procligios do Santo, em hum dos annos seguintes vieraõ
á Cidade a fazer-lhe sua novena, e particulares votos,
com a menina doellte.. e ao quinto dia estando na Igreja..
em l)J'esença da sua sngrada Imagem, se achou repenti
namente com vista perfeita, como de antes. Ao dia se
guinte, querendo gratificar ao Santo a mercê recebida,
os Pays, e Avô da enferma Antonio Correya Pinto.. que
lambem se achava presente, mandaraõ cantar M.issa em



tlC~a(j dc gl'aças, A este tcmpo, assi'stindo na 19reja nü··
meroso coucursO de povo, cahio do seu adro, que he
hastantemente r1\lO, POI' hum paredaõ, ou muralha, que
cahe sohre a rua debaixo, hum menino filho de lVlanoel
da Fonseca Nevcs. morador na mesma Cicl;llle, e gri
tando este pelo Santo ao despenhar-se, ::.e achou em
baixo, entl'e quantidade de pedl'a.; e madeira, que alli
estava para as obras de huma casa, sem lezaõ, ou of
fensa alguma, levantando-se livre, e alegre, como de an
tes. A I.)ona M:lria clo.s Pra7Jcresj moça douzella, filha
de Domingos de Araujo VÍ'inna, morador na Villa de
Santo Antonio do l\eciffej deo na bocca hum forte ar de
pal'lyzia j que lha pôs de todo virada ao pescoço com
enormidade deforme, e dores insoITriveis; e de tudo se
via alleviada j e livre, ao mesmo tempo, que, invocando
°Santo, lhe applicaraõ á parte oITendida hum pouco de
.azeite da sua alampatla. Hum menino de seis annos,
filho natural do Sargento mór de Infantaria, Antonio
Jozé Victoriano Borjes, morador na mesma Villa do Re
ciITe.; ja desenganado dos Medicas por hyclropico, figa
dos inchados" e febre contillua, selldo trazido á presen
ça do Sallto, a quem (izeraõ ftuma novena com outros
votos particulares! logo no pl'Íllleiro dia ficou livre da
febrc, e nos seguintes totalmente saõ. Outra criança de
cinco anuas, filha do Capitaõ Luiz dos Santos Perçira,
morador no mesmo ReciITe, com °azeite da alampada
do Santo ficou livre do m' de espasmo j que lhe havia
dado par causa de huma ferida ua cabeça j depois que
lhe llaõ ílproveitaraõ Outl'05 muitos remedias da arte, e
curiosidade. Com a agoa, em que lavaraõ as mãos da
Imagem do Santo, depois de lançado a seus pés com
snpplicas, e rogos hum filho pequeno de Joaõ Calheiros,
morador de Olinda, que havia nascido com os olhos co
bertos de huma belída, ou nevoa branca, que lhe cobria
as meninas, e impedia a vista, lavando-os, em o breve
espaço de quatro horas ficou com elles limpos, e vista
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perfeita. O mesmo acontecco a hum escravo do Padre
Antonio da Serra, morador na Cidade~ que estava de
todo cego, por :J.chaque adventicio, e lauçado aos pés do
Santo~ dizendo-lhe com a sua rnde siillplicidade~ mas
sem duvida do Santo acceita, que delles se naô havia le
vantaI' sem a vista~ qne lhe pedia, a conseguia de todo
ao cubo de vinte e quatro horas. Mathias Ferreira de
::lollsa, bavia quarenta annos que padecia a molestia de
hnm sino, e sempre com remedias applicados sem ef
feito. Achava-se nos ultimas parocismos, qnanuo lhe
chegou a noticia dos continuas milagres deste glorioso
Santo. Avozes bradon por elle~ e dando-lhe huma pouca
de agoa dos cavacos da sua Image-llJ, qll'e 8e bavia dis
tribuido, e gnardado por varias pessoas devotas; dabi a
poncas horas começoll a lançar pela via inferior a ruin
dade do mal, e dentro em vinte e quatro hOl'as se via li
vre de hUllla.derol'lne inchaçaõ~ que lhe occupava muita
parte do corpo, e ventre, e ficou absolutamente saô de
laô antigo, e mortal achaque. Muitas mulheres se tem
livrado de partos perigosos~ humas com crianças atra
vessadas~ outras morta" nos ventres~ invocando em seu
SOCCOI'L'O o patrocinio, e amparo do Sauto, e pondo so
bre clles a Cruz, qne tem nas mãClS. Saõ finalmenle
tantos, (conclue a Relaçaõ, que nos dá esta noticia) os
rnila[J1'es, que estâ fazendo o nosso proaigioso Senhor S.
Dio[Jo, cada dia, que a que1'êlos aqui relatar, fican'a
1Jluy diflttzo esle papel. Muilos se achaõ pintados, e es
Cl'ÜOS em paineis, pelas paredes da Ig1'ey'a, como o vem,
(J pódem dizer os que nella ent1'aõ. Sey'a Deos sempre
louvado nos seus Santos. roy coJlocacla a slla Imagem
no Altar inayor da sobredita Igreja do Amparo li p'1rte
do Evangelho,

o
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Ull.PI~' lJLO XXXII:!.

Da Capella do 1Jloslcirinllo de S. Fmncisco no dial'riclo de Olinela.

áü9'. Ao Cap'itulo vinte e oilo desta segundo livro,
onde escrevemos das Capdlas, que nos dislriclos de
Olinda se acbaõ consngradas ao Santo Patriarcha, per
tencia t:sta, de que agora tratamos, chamada do Mos
leirillho de S. Francisco. Mas porque ao tempp qne alli
chegamos C01U esta escrita nos naõ emõ enviadas as no
ticias necessarias, que baviamos pedido sobre o sel.
princil)io, e ftlndaçaõ, o que teve elleito ao tempo, que
estavalllOS pondo a conclusaõ ao Capitulo I}assado. fica,
ao menos por este motivo, seu pro(}rÍ'o 01)1'csente lugar,
e teve a sua origem como o veremos agora.

átü. Tomada pejos Olaudezes a Villa de Olinda, e
t10Voaçaõ do Reciife, e desapossados os nossos Religio
sos dos doos Conventos, que tinhaõ nestas Praças, se
recolheraõ alguns delles com os seus Prelados ao Ar
raynl de Paranamerim, (que neste mesmo tempo se lhe
dava principio) onde, como ja tocamos em outro lugar,
levantaraõ Oralorio, e assisti['éJÕ' nelle todo o tempo,
que o pl'esidial'aõ os nossos, que foy pelo espaço de
alguns cinco annos. Neste Oratorio residiraõ os dons
Gual'(Jiaens do Reciife, e Olinda; este como aggregado,
porque o do Hecifl'c he o que exer'cia nelle o oficio de
proprio Prelado, com alguns subdilos seus, e outros de
Olinda; porque os mais se Ilaviaõ espalhado pelos COll
venLos de fóra. Consla isto do mesmo Cartorio do Con
vento do Beci1fe, no Calalogo dos Guardiaens, onde diz
assim: O duodecimo Guardiaõ {oy o Innaõ Fr. Anto
nio de S. PmtLo, eleito no Capil~lLo do Irmaõ Fr. Cosme
de S. Dallúaõ 7J(lrct o Ar1'{{?Jal. O decimotel'ceíl'o, foy o
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f1'1naõ F1'. Domingos de S. Luiz, no tempo do soúredilO
Custodio no A1'1'Clyat, q1te ficou em lugar da casa do Re
eifle. E ja antes destes dons tinha exercido neste Ol'a
lorio do AlTayal parte da sua GUíll'dania do BecilTe, rI'.
Luiz da Annunciaçaõ, filho da Provincia de Portugal,
que era o Prelado, que existia nnquelle Convento,
quando os Olaodezes se apossaraã do RecilTe. Estes fOl'aõ
os Guardiacns cio Reciffe no Arrayal, nos cinco nnnos
da sua existencia~ que foy desde o de 1630 até o de
1635. Deste até o de 165l1. da total restaul'açaõ de Per
narnbuco~ naõ houre mais Prelados para o Recilfe nem
nos Cnpillllos se fazia norneaçaõ delles para a lal Casa;
porque o Convento estava em poder do inimigo feilo
fortaleza, como ja se disse.

li.11. Para os Prelados do Convento de Iguaraçú, Ilaõ
houve risidencia fóra delle, mns no mesmo ficaraô assis
tindo até o segundo anilO da invnznõ dos Olandezes no
de 1632 em o qual, dando ulli os inimigos hum assalto
á povoaçaõ, o roubarnõ, tirando delle todos os Religio
sos~ e ficou solitario até o anno de 1635, em que se ele
geo Guardinõ pnra elle na Congregaçaõ do Custodio Pr.
Cosme de S. OallJiaõ. Foy este o Irmnõ FI'. Antonio de
S. P~lllo, que no Capitulo do sobredito Custodio fora
feito Gllardiaõ do Recitre, e residia no Arrayal; de donde
pnssou ao de 19uaraçú. No tempo do seu successor 1"1'.
Joaõ da Cruz em 1tiS\) foy tirado este com os 5ens sub
ditos, e prezas com todos os que pudel'aõ haveI' os ini
migos de Olinda, Pojuca, e Sereuhanhem, os maudaraõ
desterrados pnl'a as ludias de Castella, e deste anno até
o da Restaul'açaõ~ ficou o Convento absolutamente de·
zerro, e sem assistenéia de Religiosos.

lJ1.2. No Convento de Pojuca assisliraõ os Religiosos
sempre, aindn que no tempo em que os Olandezes esti
veraõ absolntos Senhores da Campanba~ lhes tomaraõ o
Convento para quartel dos senso mns deixaraõ-Ihes a
Igreja livre para dizerem Missa alguns pouc\Js, que alli
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residiaô cm hOas casas particulares na povoaçaõ, a qno
deraô o Utulo de Oratorio, e foy aqui scu Prclado., pOI'

postulaçaô dos lllesmos Fradcs, que nclle residiaõ, o
lrrnaõ FI'. Jacome da Purificaçaô; JIlas rcstul1rada a
Campanha pelos Portuguezes, se apossaraõ outra vez os
Religiosos do Convento, e [oraô continuando até á restau
raçaõ de toda a terra. No de Sereubnnhem I'oraõ cou
tinuando os Guardiaeos até o anno de 1635, em () qual
occupada a Campanha pelos inimigos, com a perda do
Arrayal, o seu Guardiaõ se retirou para a BalJia, com os
mais Religiosos, e ficou o Convento dezerto., até que os
nossos se fizeraõ outra vez Senhores da Campanha pelos
annos de 16á7, em que ja lhe nchamos Presidente in
Capile, e no CapiLulo de 1.6á9 o primeiro Guardiaã.

H3. Na Paralba [oraõ continuando da mesnJa sorte
os Guardiaens até o aono de 163á, em que, tomada a
Cidade, dezampa,araô os Religiosos o Convento, e com
a mayor parte dos moradores se retiraraõ a Pernam
buco, e dalli no seguinte aono os mais dellcs para a
Babia, mas alguns, que ficaraõ dispersos., neste mesmo
anno de 1635 com a entrega da Fortaleza do Arrayal,
c com a retirada., que de Pernambuco mandou fazer o
General Segismundo a muitos dos principaes moradores
da Paraiba' para as suas fazendas, e moradias, com estes
se rttiraraõ corno ja dissemos o Padre FI'. Luiz da An
llllociaçaã*, com alguns mais para o Engenho de Fran
cisco Camelo VaJcacel', e ahi levuntaraõ Oratol'io, cm
o qual assistiraõ alguns oilO, ou nove anoos, e naõ acha
mos que neste Oratol'io bouvesse Prelado alé o aono de
1.0l!2, em que no Capitnlo do Custodio FI'. Francisco
das Neves se lhe pós por Presidente in Capile a FI'.
Francisco de S. Braz, e o governou até o anno de 1ôá5,
em o qual dando-se principio á empreza da liberd'ade~

levanLaraõ os tl'es Governadores da Paralba por ordeLu

• Uir.,p. 201, n. 338&330.
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de Joaõ Fernandes Vieyra, e os outros Mestres de Cam
po, Arrayal no engenho de Santo André, que era de
Jorge Homem Pinto, e aqui os nossos Heligiosos antro
Ora.lorio, deixando o do Engenho dos Reys de Francisco
Camelo por ~I!gllma dislancin, e este de Snnto André
mais chegado ú Cidade, para ,) qnal se passaraõ logo os
Religiosos, e foy o sen primeiro Prelado, e Presidente
in Capile, FI'. Jacorne da Purificaçaõ, eleito na Congre
gaçaõ do Illesmo Custodio Fr. Francisco das Neves;
esta Llomcaçaõ de Presidente in Capile no sobredito
Padre foy feita para o Oratorio do Engenho de Fran
cisco C\1JJlelo, dito dos n(·ys, rn!lS como a este mesmo
tempo se levantou o novo Al'rayal de Santo André, pela
razaõ apontada, para este se passaraô os Religiosos com
o seu Prelado. Aqui assistiraõ até o seguinte anno de
1646, em que os Governadores da liberdade mandara-õ
retirar a todos os moradores da Paraíba para os con
tornos da Varge em lJel'Oambuco, e á sombra do novo
Arrayal, ou reedificaçaõ do primeiro do Bom Jesus, que
ahi levantaraõ. Aos moradores acompanhou o Padre FI'.
Jacome com os seus Religiosos até o sobredito Arrayal,
c nelle deo ordem a outro Recolhimento, e Oratorio*,
obrando em heneficio do povo, o que 'se póde ver nas
duas certidoells dos Mestres de Campo, e Governadores
da Paraíba, no lugar citado. Naõ consta, que para este
Oratorio do novo Arrayal se nomeasse Prelado, como
tambem para o Oratorio de Santo André, e Convento
da Paraíba, até o anno de 1654. da Restauraçaõ total da
terrn.

4.14.. A mesma sorte, que tivel'aô estes Conventos..
coube, e primeiro que aos mais, ao de Olinda.. como'
cabeça de todos.. e alvo da f!iria .. e adio dos inimigos
Hereges. E supposlo que este he o objecto principal do
presente Capitulo, foy com tudo preciza esta digressaõ,

.. Liv. Antep., pag.63, n. 89, e p. 64, n. 90.



398

para melhor intelligencia do que se lia de dizer. To
mada por intel'preza dos inimigos a Cidade de Olinda,
no mesmo dia largaraõ o Convento todos os Religiosos,
e com o seu Prelado Fr. Manoel da Piedade, qllf' depois
mataraõ os mesmus Olandezes na entrada da ParüIba,
e o Custodio FI'. Antonio dos Anjos, se passaraã para o
do Reci[e, e largado tambem este a poncos dias, se
acolbcraã os mais dos fieligiosos aos Couventos de fóra,
ficando no Arl'ayal os dous Prelados de Olinda, e Re
cifIe.. como fica dito, com alguns dos seus sllbditos,
dando tambem nelle principio °a hum Oratorio, e Reco
lhimento, como panicular Residencia do Gllardiaõ do
Reci[e. Neste Arrayal, sem operaçoells de Prelado, as
sistia o Guardiaõ Frey Manoel da Piedade todo o anno
de 1630, e no principio do seguinte, que foy o primeiro
do Custodio FI'. Simaõ de Santo Antonio, sabia eleito
no seu Capitulo para Guardiaõ de Olinda FI'. Manoel
dos Anjos, e continuou po.\' tres no mesmo Convento, no
miseravel estado em que se achava roubado.. sem povo,
e queimada a Cidade toda, e só com alguns poucos Reli
giosos, que por mais devotos, de mayor espirita, e for
taleza de animo se naO quel'iaõ.; uem podiaõ apartal' da
Casa.. e sombra da Senhora das Neves. Aeste Prelado
succedeo o Irrllaõ FI'. Francisco da Esperança, no Capi
tulo do Custodio FI'. Cosme de S. Damiaõ, no anno de
1633, pelos fins, e continuando com o mesmo espirIta,
e fortaleza a resideucia do Cunvento, sem o temor dos
inimigos, que dando no Convento huma assaltada no
anno de 1.634., e achando Ilclle ao Guul'diuõ, e ao Irmão
I~eygo FI'. Francisco Auzanca, ôl este malaraõ na Capella
mór, onde estava em Oraçaõ, e ao seu Prelado tiraraõ
prezo, e degradaraõ, como em outro lugar fica dito.*
Mas naõ obstantes todos estes perigos, e perseguiçoens,
a,lguns dos Religiosos, que se achavaõ espalhados por

• Liv. Antep. pago õ3, n. 73. .
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oquelles <listr'!ctos, se foraõ aggregando outra vez ao
Convento, e como nesta conjunçaõ, (era ja no seguinte
aono de 1.636), se achavaõ sem Prelado mayor, por ser
prezo, e desterrado pelos Olandezes o Padre Custodio
Frey Cosme de S. Damiaõ, ele~eraõ aqllelles Religiosos
para Prelado do COllvento ao lrmaõ Pr. Jerouymo de
Santa Cutharina, e.assim por esta forma na dessolada
Cidade e Convento despido, assisliraõ estes Religiosos
até o anno de 1639~ em qlle delle ontra vez tiraraõ pre
zas doze os Olandezes, e com outros mais, que alcança
raõ por fóra, os mahduraõ desterrados a todos para as
Indias de Castella ; e desde este souredito anno até o de
165lJ. da Restauraçaõ da terra, ficou ausolutamente des
povoado o Convento de Olinda.

á1.5. N1Õ puderaõ os Hereges havei' ás maõs quantos
Heligiosos vagavaõ os districLos de Pernambuco, e assim
alguns destes se foraõ refugiar do Olandez~ por ser lu
gar mais retirado de Olinda.. em huma fazenda de Ber
nardo Gonçalves Lobo, doze legoas ao Serlaõ da Cidade1

ús margens do Rio Capibaribe, Freguezia de N. Sellbora
<la Luz. Este homem, que era grande devoto do Santo
Patriarcha, lhes deli bum lugar' separado em suas ter
)'as~ fazendo-lhes doaçaõ do que lhes fosse uecessario
dellas para levantarem hum Rospi~io, com sua Capel
la; c assim o pllzeraõ em execuçaõ, e o eJIeituaraõ caIU
Slla Igrejiuha, consagrada a S. Francisco N. Padre, fi
cando pOl' esle motivo intitulando-se o l .. ugar, e a Ca
pella, Mosteirinho; Nelle habitar3õ estes Heligiosos, e
olltros mais, que se lhe forélõ aggl'egando, sem Prela··
dos, que lhes fossem postos pelos Superiores~ até a total
Restaul'açaõ de Pernambuco, em que entrando os HeJi
giosos a habitai' de novo o ConvellLo de Olinda, e Casa
da Senhora das Neves, se recolheraõ tambem para ella
os que assistiaõ no Mosteirfnho de S. Francisco, ficando
outra vez de posse da Capella o seu Bemfeitor, ou her
deiros seus; e só conservando até o presente o titulo de



Mo

MOSleirillho, perdida com d tempo á memoria, e p'rind...
piosde sua fllndaçaõ; e origem. Massempre pelo tilulo, e
nome conservada entre os nossos alguma lradiçaô, e me..
moria vaga, de que rora em outro lempo pertencente
aos Frades Menores desta Custodia, ao menos como Mis
saõ, 0\1 Ooutrina de Genlio; qne, dirigià<r por elles, rora
Iargacla com as mais aos sens Ordinarios. Neste de
ClIl'SO se passou alé o auno atrazaclo de 1756, em que
fazendo Missaõ por aquelles districtos o P. M. rI'. An~

tonio ue S,lnta Mada Traripe) chegando li este lugar ao
mesmo eU'eito; 1l1e l'ogaL'aõ os Administradores desta
Capella, fizesse com os Prelados da Ordem mandassem
tomar posse da admillistraçaõ da Capella;' porque, di
zem elles. he propria da Religiaõ) e pertence (1(1 Con
vento de Oliucta, onde era morador; e assistcnle o so
bredito Religioso Missionario. Pouco depoh vieraõ ao
Convento com a mesma proposta ao Padre Diffillidor FI'.
Ludovico da Pllrificnçaõ, e de ambos tiveraõ em res'"
posta, pertencer a soluçaõ ao Padre Provincial, que na
occasiaõ se achava nas parles da Bahia, Chegou estc a
Peruambuco, pelos fius do aono em que cstamos do
1. 757, e naõ esquecidos os Administradores do seu in
tento, I'epetiraõ a mesma diligencia por hum Procura
dor da Irmandade .da Capella.. eom o seguinte memo
rial: » Com o ravor de Deos, nosso Scnhor) que te'"
» nhamos eITeito no que pertenclemos para bem de nos
» sas almas: I'azemos saber a vossas Patel'llidades,
)1 Eu, como Procurador mais antigo, o Capitaõ Mar
» cos de Oliveira Gois, e os mais Irmãos, que ser
» vimos nesta Capel\a do Mosteirinho do Senhor S.
» Francisco, sita oa Ribeira do Capibadbe, hegllesia
» de nossa Senhora da Luz, fundada pelos Religiosos
» de S. Fl'ancisco no tempo da guerra em suas terras,
» que deo Bernardo Gonsalves Lobo, a qual doaçaõ se
» acha nos Cartorios de IguaraçÍ1, que nós todos elc boa
») vontade damos a Capella a Vossas Patcrnidades; pois
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»foi'aã fumladores della; C assi.ril dezejalllos, COrll bom
» succcsso, tomassem Vossas Paternidades a dila Ca-
)J pella; e como determinamos festejar eUI Outtthro;
" bom cra, sendo que tenha efl'eito, que a festa ja fosse
» feita por Vossas Patel'llidades. He o que posso dizer;
» o mais informará o Procurador.» E esta !le tambem
toda a no licia, que pudemos alca nçar desta Ca pella, fal
tando-nos para a individual, e mayor cerleza de tudo a
escritura apontada da doaçaõ, que dclla foy feita aos
nossos~ que a brevidade <10 tempo, c continuada 0101es
tia de quem nos participa esta noticia, naõ deo lugar a
concluir com ella. Por noticia do mesmo Procurador,
tem a Capella tl'es Altares. Perlence o mayor a N. P. S•
.Francisco; os dous, !le dedicado hum á. Senbora do Ro
sario~ o outro ao Archanjo S. Miguel. Tem todos Ima
gens de vulLo, e saõ as mesmas, que nelles foraõ collo
cadas pelos nossos Heligiosos, quando a administruvuõ;
e as quues a(firmaõ os Procuradores, que no dezamparo
da Capella oc·cultou a piedade dos Pol'tuguezes, que fi
caraõ no captiveiro, e depois da ltesluuraçaõ foraõ col
locadas uos seus Altares. Tambem allirUlaõ, que logo
que os nossos Religiosos ficaraõ desapossados do COIl
vento de Olinda, e se passaraõ para o Arrayal alguns,
foraõ outros dar principio a este Oratorio do l\'losteiri
Ilho, e que nelle assisliraõ todo o tempo, que existia o
dito Arrayal~ e algum aiuda depois~ e cm quuuto o Olau
dez uaõ foy absoluto domiuante de toda a Campanha;
lllas tallto que elles penetraraõ o interiol' da terra, entaõ
dezenaraõ lambem os nossos Religiosos o seu M.ostei
I'iuho. Com esta noticia uM coucorda a ,que ao princi
pio deste numero deixamos escrita; e a razaõ, em que
para isso nos fundamos foy; porque a estal' este M.oslei ...
i'inbo fundado logo no principio, que os nossos se aco.,;
lheraõ ao Arrayal pela perda dos Conventos de Olinda,
e Rcci[e~ assim como para SUpril' as vezes da Casa dO'
I1eci1rc levantaraõ Oraturio no Arrayal, e se 1l0ll1Cavuõ'
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para clle Prelados, muito melhor o deviaõ fazer no Mo~
teirinho de S. Francisco, para o Guardiaõ de Olinda,
pois pertencia ao seu districto, e se lhe dava principio ao
mesmo tempo. E se isso naõ foy assim, pois constando
dos Gartorios dos mesmos Conventos, dos l)J'elados,
que se oomeavaõ p'ara os Oratorios, que suppriaõ as
suas vezes, como no do Arraynl pal'a o do Recilfe, naõ
se acha nenhum para o de Olinda no Mosleirillho, parece
certo, que em quanto existia o Arrayal, naõ se deo pl'in
cipio a este Mosteirinho. Nem delle se acha memoria
em Cartada, on assento algum desla Custodia, e só em
hum memorial feito pelo Provincial FI'. DOlllillgos do
Loreto pelos annos de 1.687, mais de cincoenta depois
da entrega dO' Arrayal aos inimigos, para se preselltar a
EfrRey, l'allando nas Doutrinas, que em alguns tempos
admiuistrar'aõ' os nossos Religiosos, põem em o numero
dellas este Mosteirinho na Ma Lta do BrOlsil; fazendo-o,
conforme a tradiçaõ, Aldúa de Gentio. Destas duvidas,
qne todas se fundaô, e nascem da antigu'idade dos tem
llos, e descuido dos nossos, só nos podia desembaraçar
a escritura da doaçaõ, que delle dizem se fez aos taes
Religiosos, e Convento de OIJnda; e aind;a esperamos
por ella.

lt16. Visto fallal'lDos aqui na destrniçaõ <.lestes Con
ventos, causada pelos Olandezcs, como esta lhe sobre
veyo juntamente com a da Villa de Olinda, JYOis pai'
cOllcomilancia elltl'araõ elles no seu commuUl eSll'ago,
nos péll'eceo determo-nos hum pouco em a sua narl'aç-aÕ',
explicando algúas consas mais llotaveis deste destroço,
c ruina; o que deixamos de fazei' em ol1tros lugares,
pOl' naõ divertirmos o Cio da bislol'Ía com estas digres
soeus. Apossados da Villa de Olinda os Olandezes no dia
16 de fevereiro de 1630, nella l'ezidiraõ até o de 23
de Novembro do seguinte anlJo de 1.631, cm que posto
fogo a toda a Villa, se passal'aõ a fortificar de todo na
povoa<:aõ do Reciffe, na qual ja residiaõ desde tres de
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Março do anno passado. Neste inccndio, diz o AlIlhol'
do Caslrioto Luzi La no*: A rdeo em breve espaço aquelta
povoaçaõ taõ celebrada peto commercio, como ennobre
dda ?Jetos edzlicios, sem que de todo se izerttasse das
citammas, mais que /wma casa terrea, que reservou a
sorte pcwa mem01'ia da perda, e naõ declara se com os
edilicios ela Villa ellll'araõ tambem os Conventos, que,
póde haver alguma duvida; pois todos elles eslavaõ
plantados em siLios, com os quaes se lJUÕ communicavaõ,
e uniaõ os ruas, e casados da ViIla; pois esta, para se
consumir' Ioda, bastava applicar-Ihe o fogo em algumas
partes pl'Íncipaes; porque com o impeto da sua vora
cidade se iriaõ communicando as chammas de humas
ás oulras; e aos Conventos, c Igl'cjas, cra necessario
pôr'-Ihes o fog'u determinadamcnte em cada bum delles,
Com o que escreve este Authol', concorda o que se acha
expressamenle em o das Memorias Diarias. Nestas diz o
seu Relalario, que hc o proprio Donatario, estas pala
vras**: Dexaron puesto fuego a toda la Vilta de Olinda,
cabeça de aquetta ptaça, que alomenos tenia mas de dos
mit y quinientos vizinos, com quatro Conventos de J{f'
t(qiosos.. uno de San Benilo, otro de liecoletos de San
F1'rtnâsco, del Carmen otro, y un Coltegio de Jesuz"tas,
dos Parochias, ta Casa de la Miserico1'CUa, y la de la
Concepcion de mugeres recogidas, sin las Her'mitas,
Lo que no puede dezirse sin grande, y devido sentúni.
ento, es, que tambien dexaron en las ttamas todas Igle.
sias, Conventos, y las Santas Imagenes des/wcltas. Com
esta memoria concorda lambem o que na sua cerlidaõ
affirma o GeneraL Mathias de Albuquerque.. quando [al
latIdo dos estragos, e perdas, que aos nossos Heligiosos
causal'aõ os inimigos. diz assim: E queimando-t/tes a
casa principal da V ítla.

* Liv. 3, p. 615, n. 28.

" Memor. Diarias, pago Ii.
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á.17. Mas snpposto que esta cerlidaõ, e memorias,
se 'devem tel' pelas mais certas, pois os sens Authores
escrevem de vista, Mathias de Albuquerque, por se achall
prcsent,e, como General, e Dnarte de Albuquerqne Coe.,
lho, DODutario, porque ainda que cbegou a PcrDambnco
depois. pode ver com os olhos, o que escreveo~ ainda
se lhe póclem pôr algumas cODtradiçoens. Primeira;
porque os Conventos, corno dissemos, ucavaõ todos sobre
si, em lugares separados, da contilluaçaõ das runs, e
eclificios da VlIIa, dentro dos seus muros, e cercas~ cada
hum, e assim naõ poderia chegar a elles a voracidade
do incendio~ por mnis activa, e violenta que fosse. Mas
a isto se responderá, que assim como o inimigo pôs o
fogo á Villa por varias partes, assim o poria lambem aos
Conventos, e Igrejas, e a estas com rnelhol' vontade,
como Herege, M.as isto naõ consta, e parece ser o mais
certo, que ás Igl'ejas~ e seus Conventos se llaõ pôs de
tcrminadamente o fogo; ou qnando assim 6 fizessem,
naõ causou este nos Conventos total rnina ; nem ainda
muy notavet e isto pela razaõ seguinte, que be a se
gunda, qne apontamos, c parece evidente: Porque fi
calldo~ corno relataõ as sobreditas memorias, a Casa das
Neves queimada, pelas nossas consta, que depois deste
incendio, ficar:lõ ainda residindo nella por repetidas
vezes alguns Prelados com subditos, e naõ talllponcos.
que 'no anno de 1539 naõ achassem nella os inimigos
doze Religiosos, que, com Qutros de fóra, mandaraõ de
gradados, os qllaes nu Convento deviaõ occupar ,outras
tnntas celJas, naõ tendo a Casa naqllelle tempo ainda
mllitas'mais, pois cra o primitivo; nem se póde dizer o
flavia .la refol'mado, pois nao tinhaõ com que em huma
Villa dezerta de moradores, e al'l'aznda de todo. A'lem
tJe qne, nem (JS memorias do mesmo Convento, fallnndo
repetidas vezes nos accasos destes tempos, tocílõ, on se
l~mbraõ deste incendio. neforça-se mais a razaõ; POI'
uue he cena, que l'cstaurudn a terra, e dado principio
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á reedificaçaõ da Vil1a de Olinda, por se achar 11 Igrl'ja
do Salvador, qlleera a Matriz, e Parochia principal, pr i...
meira, e rnilis antig1, em e~ta(lo~ qne se Ilaõ podiaõ fazer
nclla as funçoens Sagrarlas~ e se gastaraõ na sua reecli
ficoçaõ mais de treze mil cruzados, como consta de al
gnns popeis autenticos da Call1era~ e dllrou quatorze
annos o sell reparo~ C0mo se diz em hllm pedaço ele li
"\'1'0 nntigo, que se acha Dn mesmn Igreja do Salvador~

hoje Sé de Olindn, feito pelo sell Vigario: Em Gde Uu.
lllb1·O ..:te 1669, com o {avor de Deos se disse a primeim
M.úsa na Matriz do Salvad01' depois de destruida pelo.
inimigo, Em todàs estes quntorze allllos servio de Ma
triz, e fez as vezes de Parochia a Igreja de S. J oaõ, nd
ministrada pela Irmandnde do Terço militar da Villa ; e
se esta 19rejn naõ entron no incendio commum, pois
licou capaz ele que logo se pude:;sem servir della para
sua Parochia os novos povoadores, estando esta, ainda
que no fim da Villa, mais unida, e communicavel com as ,
l'uas, e edificios della, e sem reparos de cercas, e muros,
como o tinhaõ os Conventos, como podia chegar o in
cendio aos Conventos mais desviados das suas cham
mas, naõ tendo estas vigor para alcançar a que lhe ficava
mais vizinha! E se o incendio das Igrejas, e Conventos
foy applicado, como se diz, determinada mente pelos
inimigos, como Hereges; pOl'que o naõ executaraõ nesta
como nas mais? Tambem se poderá dizer, qne como
esta era de menos vnlto, e fabrica, foy mais faei! o sen
reparo, pflra a serventia de Parocllia; o que se Daõ podia
executar com a do Salvador, pela sua grande, e Dotavel
ruina; pois esta foy huma das qne servia de principal
fortaleza dos inimigos, no tempo, que occuparaõa Villa.
Tambem lhes serviraõ do mesmo o Collegio dos Padres
Jesuitàs, a Santa Casa da Misericordia, e o Reeollli
Ipento da Conceiçaõ, que er:.lÕ as qnatro Fortalezas, que
defendiaã o alto, e principal da VilIa, e delles o mais
eoi'po da povo,açaõ, servindo lambem os outros Conven-
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tos, como de baluartes, reductos, quarteis de Soldanos,
Pr~lças de Armas, moradias de Cabos, e estalagens de
Hereges., e inimigos da honra, e culto de Ocos, causan
do nelles mais estragos, e rnayores ruinas estas inde
centes serventias, do que a que lhe sobreveyo pelas
chammas do fogo, que julgamos naõ Locou nos Conven
tos, pelas razoens, que ficaõ apontudas ; e a ulLima, que
pal'ece faz de todo eviden.tes, as que ja referimos, he:
porque o fogo, o seu principal effeito he queimai" e con
sumÍl' tudo o que he obl'a de rnadeil'a, assim a dos te
ctos, como do interior das casas, seus corredol'cs, soa
lhados, e tudo o mais; estes se mostra naõ tiveraõ ruiua
alguma em o nosso Convento de Olinda; porque, a seI'
lIssim, llaõ se recolheriaõ a elle logo depois da queima
da Villa, e pai' varias vezes, naõ só hum, e dous Bel i
giosos, mas muitos, como fica dito: logo, parece que
naõ houve neJle damno de fogo, ou ao menos incendio
voraz, que causasse ruina notavel, e assim se deve dis
correr dos mais, e com mayor razaõ, em o de nossa Se
nhora do Carmo, que, mais que todos os outros, está
situado em lugar taõ distante das Ruas da Villa, e hoje
Cidade, como he notaria a quem o vê, Mas he sem du
vida, que ainda que o fogo. lhes naõ chegasse, como dis
COITemos, ou lhes naõ causasse o damno, e ruina, que
escrevem aqueIlas memol'ias, e os mais, que disto tra
taõ, tal vez para encarecerem assim' o geral estrago,
que houve m tudo, sempl'e fical'aõ gravemente dam
nificados; e que naõ custou menos a todos os Religiosos
a restauraçaõ dos seus Conventos, e Igl'ejas, do que ao
mais povo o da sua Villa; pois lhes era necessal'io em
tempos taõ calamitosos, e empobrecidos, refazer as
casas no material dos edificios, e de paramentos, e or
natos para o culto Divino, uzo, e serviço das Commu
nidades.

6.18. Tambem pOl' occurrencia de fallarmos nesta
Igreja de S, Joaõ, queremos advertir, que esta tal
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nnnca foy Pal'ochia, on IgrC'ja collada, coma <linda hoje
cnidaõ algnns. e só servio de Matriz, como fica dito,
em qllanto a cio Salvador se l'estalll'aV<l, e refdzia das
J'II inas do Olandez. nem naq!lelle tempo ha via em
Olinda mnis Parochi<ls qlle esta do Salvador, primitiva,
e erecta logo no principiu da I'unt!açaõ pOl' Duarte Coe
lho Pereira, como.ia em sell III1;ar se disse*, e a de S.
Pedro Martyr; e tudo se colhe de alg1llls asselJtos do
sobredito livro Anligo, feitos pelo ja Iloweado Vrgario
do Salvador. Diz assim em hum: Em dous de Agosto
do anno de 1605. Crismou na Matl'iz do Salvador o
SenlWl' llz"spo do Bl'asil D. Constantino Barradas. Em
outro diz: Fm 16 de Novembro de 1609, Cn'smou na
:nfatriz do ~'Cllvad01' o Senhor Bispo D. Constantino
BU1Tadas. E está assigliado em ambos estes termos, e
no que ja referimos da Restaul'açaõ desta Igreja. O Vi
ga1'l'o Nune.~,. e chamav<l-se elle; Manoel Fel'reim Nu
nes; e foy o primeiro Chantl'e, qnando esta mesma Igreja
do Salvador passou a Cathedl'al, e Sé de Olinda. Este
pr'oprio foy o Vigario, que residia na Igreja de S. Joaõ,
em quanto se reparava a do Salvador: e he de notar,
que nos sobreditos termos, qnando falia na IgreJa do
Salvador', sempr'e a declara pOl' Mall'iz, dizendo ~ Nesta
Matriz do Salvador; e quando na de S. Joaõ, só dilo ;
Nesta Igreja de S. Joaõ; porqne esta nunca foy Ma
triz collada, e só fez as vezes de Parochia, supprindo a
do Salvador.

De hum cazo pelas circunstancias miraculoso, com o qual se conclue o que:
pertence á Casa da Senhora das Neves de Olinda.

h19. Em a Estancia primeira dos Cuslodios fica di'to,.
corno pelos annos de.1714 se deo principio á fabrica,

.. Preamb" pago 140, n, 126;
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ti l'efórUltl do novO Convento, e Casa da Sl~nhdra das'
Ncves~ e ugol'a concluiremos com o que lá faltou. Aca..:
bal'dÕ-Se de todo as duas quadras, ou coi'l'edorcs, que
olhaõ para o Nascente, e Sul, fican \11 a do Poente, que
corre sobre a portarià, na sua ~jril1liLiva anHguidade.
Assim se conservou ate u anuo de 1753, sem haver a
ultima l;esoluçao IJUnl o é[feitO pelas dilIicnlLlades', que
se olIereciaõ acerca da sua formatura sobre aC'COmrlHJ
dar-se neste corredor a parlaria, Ctl'ft~rlllaria~ cozinha,
e outra casa 11l':lis uecessaria, que delJo'is de varias dis~

cursos, e opillioens, se llle deo principio Il'aquelle anno;
sendo GUélrdiaõ o 11'lUaõ Prégadol' Fr. Joaõ de Jesus
M.aria. COlTcraõ as obras alé °de i 755, em que, pas
saudo da Bahia donde acabava de Oiflinidor, o Padre
Prégador Frey Ludovic'o da Puri(ic'açaõ para morador
daquelle Convento, no qual scnd'o' O Guardiaõ antece
dente, havia dado principio a ajuntar o llIatel'iul de pe
dra, e madeiras pal'a a dila obra, pela agencia, e zelo,
que tem para estas, fi outras operaçõens, se lhe encar
regou o cuidado de assistir com os tl'aIJalhadarcs de hua
pedreira, de que se tirava o material desta es'pecie para
a obrll J ' e no qual exercicio llie aconteceo o cazo se
guiute, que repelimos conforme a sua propria Relaçaõ,
que com ou'Lras mais pertencentes a esta escrita, e ave
rig·uadas com a sua ex:acta diligencia, uos remettco; e
diz àsshn" '

li.2ü. (( Em vin'le' e dou's de' Fevcretró' deste al1''no de
» 1757, despachey da pedreira sita na Freguesia dc
» Maraguape, das nove para as dez hOl'as do dia, dous
» carros para este Convento, carregados cada bum com
») duas pedras de cllnteria. Carretuva hum destes duas
'l' p'edras com nove palmos de comprido c'ada hua,
I) palmo e OlCYO de largo, e lllim palmo de grosso. Sobre
J)' as pedras deste calTO monley eu. Passcy o Rio Para
>! tibe, chamado n'a pancada do mar, Rio doce. De
» pois,. 101naraõ o's carros a es~rada da Sanla por tlel'



" caminho mais breve para esla Cidade. A poucos pas
» sos do caminho, cahia sobre elle hnllla rebolada de
» malta; pal'a livral'·me de alguma o(fensa, que este
» me podia fazel" debrucei o meyo corpo para diante,
.J deixantlo as costas para as injurias, que me podia
» causar. No ponto em que entrou o carro a passar
» este malto, tomou o rodeil'o da parle esquerda, em
» hum rayzame, !.:mm tal salto, qne me ôrrojou pôra o
» rodeiro da parte direita, No cuidado de escapar do
.) precipicio, lancey maõ a hum fueyro da parte direita,
l> e em lugar delle peguey do rodeyro da mesma parle,
" que com o seu i-oelar me-levou ao chaõ, fazendo-me
.) cahil' de costas com o l'oslo para o Ceo. Neste con
» flicto tive a fortuna de invocar em meu faVal' os San
.) tissimos Nomes de Jesus, e Môria, e o carreiro, que
) governava o Côl'rO pela parle de traz, ao mesmo tem
» po clamou pela Virgem nossa Senhora dos Prazeres,
» e acndinelo em continente a ver se podia al'raslar-me,
» ja o naõ pode fazel' pOl' me achar prezo do carro.
» Passou com e!feito o rodeyro POl' cima da coxa da
I) perna esqnerda, qualro dedos distônte das vidlhas.
» Passndo elle, mandey pelo mesmo carreiro descobrit
» a pema para ver os. estragos em que podia ficar; e
» respontleo-me, que do joelho pam baixo, Daõ havia
» novielade ô)guma, pequeno, ncm grande. Disse-lhe
» entaõ que corresse as roupas até ás virilhôs, e visse o
» que descobria do joelho para ciQla; disse-me, que
» estava a perna taõ inteira, e perfeita do joelho para
» cimô, como estava -delle para baixo. Para registrar
» com meus olhos esta, que.ia me parecia huma grande
» maravilha, disse aos cal'reiros, que me levantassem.
» Feita estô diligencia, tudo quanto vi na pel'llu foy
» motivo para a minha con[llzaõ, e espanto; pOl'que
» joguey com ella, vi que naõ estava quebl'ada, nem nelta
» linho dor alguma. Para melhor tomar conhecimento da
» maravillJa, queja considerava, disse aos mesmos car-

IAnOATAIlI. VOL, 11. 52
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» reiros, me levantassem em pé. O que feito, acompa~

» nhado delles, dey alguns passos, e sómente senti,
li pelo lugar em que passou o I'odeyro, huma como
» amarradura, que me embaraçava os paSSOS.

421.. « Por muito acordado, que seja o entendimento,
» naõ pode gozar de socego em similhante occasiaõ,
» sem assistencia do Ceo; e naõ duvido que o mesmo
» Ceo neste cazo estivesse todo de minha parte; porque
» feitas estas diligencias, que tenho dito, foy Deos ser
» vido me lembrassem logo as palavras da Escritura,
» com que o Rey de Babylollia perguntou a Daniel, lan
) ça do no lago: a Tu conheces, que o Deos, a quem
sel'ves, te podia livrar dar garras dos Leoens? I) Estas
» palavras, segundo o que alcanço, postas no meu eoten·
» dimento naquella occasiaõ, deixaraõ-me taõ conforme
) com a vontade de Deos, qlle logo disse: Bendito se~

I) jais, Senbor, que assim castigais os meus peccados!
» Quando, Senhor, vos mereci este grande beneficio?
» Feita esta pequena. demonstraçaõ do meu agradeci
» mento, ajudado dos calTeÍl'os, montey outra vez so
l) bre as mesmas pedras, e pOI' mercê de Deos cheguey
» ao meyo dia a este Convento. Acudiraõ em continente
» a vêr-me, o Padre Fr. Joaõ Peccador, Religioso do
» do Patriorcha S. Bento, c o Cirurgiaõ Simaõ Lopes.
» Mandaraõ ambos, que me sangl'assem no pé direito,
» cOlltinuando ao mesmo tempo com pallUos de vinho,
» no cuidado de desfazei' a inLlammaçaõ. Chegaraõ as
» sangrias a oyto; as fomentaçoens do vinho continua..
» I'aõ até seis de Março: em seLte o Cirnrgiaõ Simaõ
» Lopes, que continua na assistencia, uzou de hum em·
l) pIastro, para ver o que descobria o tumor, que per
» severava no lugar, em que passou o rodeyro, estando
» a mais perna por toda a parte totalmente desinchada.
» Posto o emplastro, no mesmo dia da huroa até as duas
» horas padeci cm todo o corpo hum grande tremor;
» dadas as duas horas, entrey em huma febre, que per·



II severou até ás nove da noite. Estas febres, e tremo·
J res conliuuados por quatro dias, fizeraõ com que o
l) Cirurgiaõ assentasse, em que o lUmor criava materia.
J) Arraucou o emplastro, dada huma lancetada na parte,
» evacuou huma grauc\e copia de sangue pizado. Saõ
I) passados quutl'O dias desla sizura~ e ja com melhoras
» nos symptomas. Esle tumor se descobrio, algulls dias
» depois que abaixou huma grande inllammuçaõ, que
» sobreveyo á perna desde as virilhas até o joelho~ e
I) logo no mesmo dia do cazo, porque quando eheguey
I ao Coavcuto, ja estava nesta fórllJa.

h22. « O Padre FI'. Joaõ Peceador, quando me vizi
» tau lIO eontlicto, logo me disse, entendesse tinha re
» cebido da maõ de Deos huma singulal' mercê. O Ci
I I'urgiuõ Simaõ Lopes affil'ma, que sem favor do eeo
» naõ podia acontecer o caso pelas circunstancias. O
I) Doutor Medico Joaõ Luiz da Serra, diz que apart,u'
» me o rodeyro do carro a perna do corpo, era efI'eito
)) natural, e o sabir cu do conflicto da sorte que sabi,
I] só o poder de Deos o podia fazei'. Nem obsta tambem
li a illflaUllIJaçaõ da perna, e mais circumstancias ex
li pl'essal1as, pal'a diminui!' o credito do milagre j por
li CJue, como diz Santo Agosliuho~ os milagres tambem
» tem suas linguas, para que sejaõ entendidos j e naõ
» licando este sinal, ou língua do milagre, seria eu o
I) primeiro, que altribuisse a Iivl'<ll1ça do perigo a dili.
I) gencias minhas, e quando eu confessasse a verdade
» do prodigio, naõ fallaria l:l! vez quem dissesse, que POl'

» estaI' em Mara[Jguape~ fazia, ou publicava milagres.
» Para o que eu sempre reconheço, e bei de confessar,
)) a recebi no C3Z0 l'efel'ido, fuy lembl'ado dos Sanlissi
» mos Nomes, que ja referi, dizendo: Jesus, Maria,
» sede commigo j e ao mesmo tempo~ Dradoll tambem o
» carreiro: Virgem nossa Senhora dos Prazeres. Mas,
» ollwndo eu para nossa Senhora das Neves depois, a



» quem actualmente servia, naõ poss onegar tambem foy
» a Senhora das Neves miuha particular defensora.)

á23. Com este reconhecimento á Senhora das Neves,
álcm de outl'aS acçoens de graças~ que pelo beneficio
recebido mandal'aõ fazer os Prelados dos Conventos de
fóra, o de Olinda logo no mesmo dia â Senbora das Ne·
ves, entoando com :t Communidade na Capella a sua
AIHifona, e Oraçaõ; e o mesmo Padre ja convalescido
officiando a Missa soleUllle, que POI' ullima graLificaçaõ
publica, mandon ellLolr o novo Pl'clado do mesmo Con
vento de Olinda, em a festa do Nome SanLissimo de Ma
ria, e á !l011l'a da Senhol'a das Neves.

[dá. E com esta acçaô obsequiosa pomos lambem
aqui termo á primeira pane da Chronica da Provinda
de SanLo AnLonio do Brasil~ pOl' querermos dar princi
pio á segunda, pelo Convento da Cidade da Bahia; por
flue supposto que segundo tlmbem em ordem aos que
se foraõ seguindo, logra demais hoje a preeminencia de
primeira da Provincia, e Casa Capitular, e assim lhe
toca paI' .segundo da Provincia a segunda parte da sua
Chronica; e nesta, pela regalia o lugal' primeiro; que se
o Autbor de todas as cousas naõ deLerminar ouLra, es
peramos pÔl'-lhe o fim com a mesma brevidade, que
permitlio tivesse cstl!, e queira elle seja tudo p:lra mnyol'
gloria sua, e dos que neJle, sem presumpçaõ de mere
cimeulo" cspcraõ sempre, e confiaõ.

FIM.



i\DDITAl\IENTO
A ESTA PRIM.EIRA PARTE.

UA..PITULO XXX"V.

Patente Original do Reverendissimp Frey Francisco Gonzaga, para virem
ao Brasil os Religiosos Menores a ftmdar Conventos.

425. Quando tratámos da primeira Casa de Olinda,
cm que os nossos puzcraõ os fundamcntos a esta Cus
todiu do Brasil~ trasladamos a Patente rle Sua Revc
rendissima em o Idiona Portnguez, por uaõ privarmos
ao commum dos Lcitoi'es da sua intelligencia. Para os
particulares, que a quizerem ver no seu original, a trans
crevemos aqui, como a traz o mesmo Gonzaga*.

« FI'. Fraociscus Gonzaga Generalis SerajJbicre Re
» ligiouis Franciscanre Ministcr : Prredilecto in Christo,
» ac venerando PaLri, FL'atri Melchiori à Sancta Catha
» riDa, ejusdern Ordinis, sed Proviucire SancLi Antonii
» in Porlllg,l1ia, confessori, & Prrodicatori, ~alutem in
» Domino. Cum ex charitatis vinculo omnibus, prrocipue
» vero iis, quorum salus periclitatur, asLricti nascamur,
» teque virum virLuLe insignem~ cxperientia matl1rum,
» aLque salvalldaruLD animarum zelo prreditum noveri
» mus; consultum fore duximus, si te ad Brasilem, Pa
I) triam ab idolaLris maiori ex parte inhabitatam desti""
» naremus. Accedit & his Divini cultus propagatio, qui
» nobis à teneris unguiculis commendalissimus est:
» Et l1rgeus Serenhssimi Catholicique Philippi, ejlls uo
» miuis secundus, Hispaniarum Regis mandatl1m; et
» instanlissima Christi Fidelillm Pernambl1cum~ Bra
» siliis Provinciam inhabitantium, atque eorum Prre-

* Quart. Part. de Orig. $erap. Relig. p.1360.



» fecli strenui videlicet militis Georgii Albl1qnerql1ii (ue
») quo supra) petilio. Qllamobrem, lenore prresenlium,
» te in Cuslodem, atque legitimum nostrum Commis
» sarium, cum pOlestalis pleniludille ln lllroque rol'o
» instituimus, quatenus i1lis in pal'liblls, in qui bus tibi
» necessum fore videbitur, et C<>nvenlus erigere, r.t No
» vi tios bonre spectationis fl'atres aei O.'dinem reciperc
» possis. Prrelel'ea Venel'andnm Patrem b'atrem Fran
» ciSCllID à Sancto Bonaventura, prrefatre Sancti Anlonii
» Provincire alllmnum, tibi in socium assiRnamns; da
» mllsque tlt alios qua twor Fratl'cs Religione proba tos,
» qllateulIs omnes si-muI senarium nnmerum perficiatis,
» tecllm assumere possis; Insuper et concedimus, ut
» alios sex, ex aliis tamen Provinciis assumendos, illis
» adjungere valens. Qnibus deniqup. ornnibus ill vir
» tute sanctre Obedienlim, et sub excommunicalionis
») maioris Latre senlenlim prenis n08tl'0 arbitrio inferen
» dis, pl'recipimus, tlt tibi in omnibus his, qure nec
>t eorum salllti, nec communi Regulre adversa fuerint,
J humiliter pareant, obediantque: volentes nihilollli
» nns, ut, si forte, fortnna te ex hac vita migrare COD
» tigerit, tibi prrefatus Pater Frater Franciscus à Sancto
>t Bonaventura in hl1jusmodi Custodiatus, atqne Com
» missariatus mlluere sncceda t: Insuper, et sta tuen
» tes, ut hujllsmodi Custodia de novo à me erecta no
» mine Sancli Antonii de Brasile in posterllm appellc
li tur, subjcctaque sir Provincire Sancti Antonii, de qua
» sup"a. Prctlterea, ut omnia ordinate nant, oml1ibus
» que dilTicllllatibus ill tempol'e occllrratl1l', V01UlllllS,
») et statuirnlls, ut is Mioistel', qui ad pl'roralre Sancti
» Antonii Pl'ovincire clavlIlll in pl'xsentiul'lItn sedet, vel
» in posterum sedel'it, sedulam, deligentemque .Neo
» phylre hujus Custodire curam habeat, illiqlle pro viri·
\) bus fa veat; ae tandem Pl'ovincialibns in commi tiis
») idoneo de Cllstode opportlll1C provideat. Inhiben tes
» interim, ne pncfatus Minister, neve alius, 'quicllmque
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» llle fuerit, dummodo nobis subjaceat, idqlle BlIb ex.
» cornrnunicationis maioris prena ipso facto iucurrenda,
» his nostris patcnlibus literis directe, vel indirecte
» contrahere, vel eas alio modo, qnàm sonant, inter·
» prelari, vel cxponi prresurnant. lisdem omnino pre·
» nis subjaceal, qllicumque earurndern li.terarurn exe
» culionern impedire atlentavCl'it. Creterurn, ut quod
» à nobis consullulll cautum est, id elfectum sortiatur,
» utque mercede non careat, libi ad salutaris obedientire
• meriturn, atque in Spiritlls Sancti virtute prrecipimus.
» quatenus his nolris Iileris ex tempore obedias, easque
» jllxta Regulre noslrre nÍtorem, et exigentiam execu
» tioni mandare salagas. POleris tamen quoscumque
» Fratres nostros ad te divertentes ex quacumque Pro
» vincia illi fuerint, dUlllmodo tibi usui esse possint,
» recipere, eosque retinere, atqne per loca distribuere.
» Datis OJyssiponellsi in noslro Sancti Francisci COD
» vcutu 13 meusis Marlii anDO Domini 1.584.

CJ4PIT1JLO XXX"I.

Faz memoria de dous Religiosos mail de virtude, e boa fama.

626. Já em outro lugar* demos noticia do Irmaõ Fr.
Bernardino das Neves, com a brevidade, que alli se re
queria, deixando para o seu PI'OPI'io, o que mais lhe
pertencia, e porque nem lá o pudemos fazer, agora o
continuamos..Foi o lrmaõ Bernardino das Neves natu
ral da Villa de Olinda em Pernambuco, filho do Capitaõ
Joaõ Taval'es, pl'irneiro Conquistador, e povoador do
Norte, como fica dilo, e de Constallcia Dias sua mulher,
e Irmaõ carnal de FI'. Manoel da Piedade, de quem ja
falIamos alguma vez, e ainda o faremos em outro lugar.

• l\.clat. 3.
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Professou no mesmo Convento de Olinda a 28 de Ja.
neiro de 1588, c he o primeiro Religioso, de quem acha~

mos desta acçaõ no livro das que se fizeraõ naquel\e
Convento, e foy tambem o primeiro, que para Sacerdote
tomou o habito, e acceitou o Padre Custodio FI'. Mel··
chior, e segundo em a filiaçaõ da Custodia; pois, como
ja se disse em outra parte, o primeil'O, 011 primogenito,
foy o lr'maõ Leygo Prey Gaspar de Santo Antonio. Cha~

mava-se em secula\' Sebastiaõ Tavares, e, deixando este
nome, na p\'ofissaã tomou o de Pr. Bernardino de San
ta Maria, em obsequio da Senhora titular do Convento,
e só no acto, e termo da profissaõ o achamos assim assi
nado. uzando dalli por diante do dns Neves, em lugar
do de Santa Marin, como mais proprio, e expressivo da
devoçaõ cordial.. com que se bavia consagrado a esta Se
nbora em a sua Casa; c assim o vemos notado á margem
do mesmo termo da profissaõ. Foy feita esta dez allDOS
<lntes que a de scu Irmaõ FI'. Manoel da Pied\lde.. e
ainda em vida de seu Pay, que j1 na deste era fallecicl0.

427. O curso da sua vida foy todo huma contínua. e
perigosa palestra, em a qual.. sem dai' tl'egoas ao corpo,
mostrou bem a fortaleza do espirita; pois logo que pro
fessou o sagrado Instituto, conhecendo o Pndre Custo
dio, e mais Prelados, álém do genio propenso pnra ns
cousas de Deos, o zelo, que tinha da COllversaõ do Gen
tio, e a grande intel\igencia da linguagem destes, como
nascido na terra, e comrnunicélçaõ com esta gente, e SCI'

ja homem de idade perfeita, bom entendimento, prn
dencia, e capacidade para qualqtlel' emprego, o manda
raõ ordenai' de Sacerdote, c instituiraõ Prégador, em
virtude do Breve Apostolico de Sua Santidade, e I...etras
do Reverendissimo Padre Geral, passadas aos Padl'cs
Fllodadol'es, no qunl Breve, altendcndo-se á falta de
Ministros do Evangelho naquelles principios nestas COI1~

qnistas, 8e lhes çoncedia pudessem eleger para este mi~

uisterio, e tambem para o de confessores, aquelles su-
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jeitos, que fossem idoneos; e conheccndo-se scr hum
destcs o It'lnaõ FI'. Bernal'dillo, o nomeioll, e illStitul1io
Prégador o Padre Custodio. Neste emprego foy notorio
o grande frueto, que fez naquelle Gentilismo, concor
rendo para o bom elfeito da sua conver'saõ em muitos,
e abraçarem com mais facilidade a doutrina, que lhes
prégava, álem do espirito, e fel'vor, com que lha pro
puuha, a clareza, e propriedade das frazes com que lhes
fallava no seu pl'oprio, e natUl'al idioma, e linguagem.
Por esta causa foy a sua commua residencia pelas Al
dêas, c Doutrinas dos Indios, especialmente para aS
que de novo se erigiraõ, servindo aos que as biaõ creal',
a huns de lingua, a outros de companheiro, quando
mais moderno, e pelo tempo adiante de sen Missionario,
e Reytor. Por eslas boas parles se veyo pela cornlllulli
eaçaõ, e trato a fazer o niais venerado, e obedecido desta
gente toda, e tania, que pal'U. as em prezas de mayol'
dificuldade o escolhiaõ sempre os Prelados, e elle as
concluhia com felicidade e acerto, IIuma destas, e de
que achamos noticia mais individual, foy a qne ja dei
xamos referida na flllldaçaõ da Capitania do Rio Gran
de, e Cidade do Natal, em que para ajuste das pazes, e
~mizade enll'e o Gentio, e Portllguczes, teve a mayol'
parte, depois de lar'gas eontroversias, e inquietaçoens
de dous anllOS, que aHi assistia, mandado a esta em
preza por lillgl1a, e pela grande reverencia, e conceito,
que sabiaõ os Governadorcs, e Prelados lhe tinbaõ, e
gn3rda vaõ todos os Na lllracs da terra, especialmen te os
Tobayarás de Pcrnambnco, e Pl1lyguarés da Pal'aiba, c
Rio Grande, Daqui, conclnida com o bom cffeito, que
se esperava, esta expediçaõ, se retirou pal'a a Casa de
Olinda, onde o achamos assistente pclos annos de 1G03,
e assinado em dons termos de pl'ofissoells feitas neste
anl10 nuquclle Convcoto, e 1Ie a ulLima noticia certa,
que delIc encontramos, com a do sen fallccimcnto nes
ta Casa, llJas sem clareza do dia, e anno, em que :leonlc-
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ccra, que julgamos com fundamento, seria antes do anno
de i639~ c entre este, e o de 1603, porque daquclJe pOl'
diante ja achamos livros de ouilos nesta Custodia, e deI
lcs naõ consta o deste Religioso, evidencia certa de que
aconteceo antes do referido anno de 1639, Mas esta fal
ta com outra mais extensa~ e individual noticia dos seus
cspirituaes progressos, ainda que nos abbreviaõ a es
crita, Ilaõ lhe diminuem a fama, e boa opiniaõ, que dei
xou de si, adquirida nos annos em que viveo.

lJ.28, No de 1676, a dezoito de Mayo, primeira Oitava
«la festa do Espirito Santo, entregou o seu ao Creador o
lrUlaõ FI', Luiz da Visitaçuõ. Era mbo desta Provincia, e
professo na Casa de Olinda. Deste Religioso deixamos
ja fei ta algu ma memoria no Relataria terceiro desta
Chronica, com o distinctivo de 1"1', Luiz dos Arrayaes,
pela continua assistencia, que fez em os dos nossos Por
tuguezes, nas guel'l'as de l1 ernambuco colllra os Hereges
de Olanela, Do dia, e anno da sua profissaõ naõ consta
por assento, pela fa\ln, que ja outras vezes notamos do
livro das profissoens daquclJe Convento; como tambem
da sua naturalidade, e especiaes progressos da vida Re·
ligiosa, no que toca ao espiritual deIJa.. nos naõ ficou
outra clai'eza mais, que o seguinte assento, que no que
relata mosll'a ser de Religioso, que o conheceo, e tra
tou, e diz assim: I( Do lt'maõ 1"1', Luiz da Visitaçaõ cha
}) maJo dos Arrayaes: Em natural"da Cidade de Lisboa,
» e pa-I'ente muy chegado de hum FI'. Joaõ de Ceita,
l) que compôs os livros chamados Ceitas. Este Religi
» aso foy dotado de graça pal'liculal' de agradar a todos.
» Foy Prelado no Convento da Alagôa, e andando a Vil
» la em dous bandos, armados de pal'le a parte, algu
» mas pessoas particulares lhe foruõ pedil' pelo amor
» de Deos, que com suas pala vras os fosse pÔI' em paz,
II que se esperava haver grandes mortes; elle me cha
» mau por companheiro, e taes foi'uõ suas palavras, e
» com tanto espirita, que ficaraõ concertados, e amigos
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~) todos. Nos Arrayaes, ondc andou, nunca buscou com·
I) moditlade propria para sua pessoa; mas andando nas
I) occasioens da guerra para acudir ás confissoens, como
») me disseraõ alguns soldados, com os quaes falley; e
II foy Illuito eSlimado dos Generaes. Depois de velho
» ficou cego, e enconlrando-me com elle, me disse co m
» muita humildade, que aquillo era favor, que o Ceo
» lhe fizera. Foy mnito pobre, naõ linha mais quc hum
» habilo, e lunica, e em tudo o mais era verdadeiro fi
» lho de N. P. S. Francisco.

á29. Antes que fosse Prelado da Casa da Alngôa, e
foy a segundo que teve aquella Casa, o havia sido no
Convento da Paraíba no Capilulo do primeiro Provin
cial PI'. Antonio dos Marlyres até á sua Congregaçaõ.
e no do segundo Provincial FI'. Aleixo, foy nomeado
enlaõ para o Ol'atoria da Alagô:l Presidente in Ca]Jíle
com voto cm Capitulo, tirado na Congregaçaõ inLrllza de
FI'. Gerardo dos Santos, e outra vez reposto llaquelIe,
que celebrou rI'. Aleixo no anilo de 1665 a 8 de Agosto,
e pela enfermidade dos olhos, que lhe sobreveyo, se r('
tirou para o Convento de Olinda, onde com a boa opi
niaõ de vil'tllde, que adquiria em vida, a achou a morte.

Do Breve ele sua Santidade, pelo qual (oy esta Provincia dI) l1rasil erecla,
e cOtl/il'madel a sua soparaçaü da de Santo Antonio de Port/tgat. e ele
que se la::. monçaü na Estancia primeira dos Jl1inistrus PrulJindaes.

430. Por quanto na referida Estancia do Pl'eambulo,
em que se U'\lta dos Ministros PI'ovinciaes, apontamos o
Breve do Sanli~simo Padre Alex.andre VII, pelo qual
esLa Custodia do Brasil foy erecta cm Provincia, e neste
mesmo se faz mençaô das LeU'as PatenLes do Revercll
dissimo Padrc Geral Pr. Joaõ de Napoles, com as quacs
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tlnteccdentcmenle se izcntava csta mesma Custodia da
slljeiçaõ da Provincia de Portugal~ havido o bencpla
cito da Sé AposloJic"~ e este se acha conferido neste
mcsmo: Breve~ como uas suas Esta ncias só os apon ta mos,
por guri'rdal'lnos esta diligencia para seu pl'opl'io lugar,
quando na continuaçaô desta historia chegassem os a este
tempo; com tudo, como poderá haver quem dezcje (111

ticipadamelHe esta noticia, trasladamos aqui por fim
este Breve da tobl separaçaõ~ e inclependencia, ou el'cc
çaà desta Custodia em Provincia, c he,o qne se segne,

ll.t1ltCl"ltetulun rei Iuclnodanl.

ll.31. Ex Commissi Nobis Divinilus Pastoralis OI/i~

cti debilo ael ea propeJlsz'S slttdiis jugite1' inlendúuus, 7JC1'
quae Reguül'l'ium Pel'sonm'um, fJuae 1'elielo saecu/o Dei
obsequiis 8ub suavi ctreliol'is Religiom's jugo sese man
cipanml, slalui, el feliei dil'eelioni consulilm', ul se·
cundwn 01'dinum suorwn Inslitula g1'Cllll17t A ttissimo
únpendenles famulalum p1'osperiol'ibtts indias in via Do
mini pl'OfleiCtlll ine1'emenlis. Nupel' siquirlem nomine
di/eelOntlll fltiormn Fralntln CnstorHae Brasitzae 01'
dinis F1'all'wn lllinorurn Saneli Frttnâsei de Obser
vanlia· ReformalO1''ltI/t lVuneupalorum Nobis expositum
fttil, quod aliás poslfJuâ die XI V Augusli MDCXLVIl
quo tempore qllondmn J oannes de Napoli dieli OJ'dinis
Minisler Generatis e1'al, ad ~jusdern Joannis inslCtn
tiam, Cuslodia praedicla à P1'ovineia Saneli Anlonii
ne,r;ni POl'lugaliae ejusdem Ordinis lon.r;issimo '11UITitZ"
1nz" iline1'l"s, fJuo Cuslodia /zujusmodi à Re.r;no 7J1'aedielO
dislal, atitsque ineommoclis ocetl1'rendi ergo per qtlasdam
/ileras Aposlotieas in simiLi forma Brevis expedz'tas, se
7JCt1'ala, el subi12de inlrct breve tempus alifJllol convenli~



bus aucla (teeral, in Capz"lulo Generali memorali ONlinis
de anno 11'1DCr~I, in lutc alma twbe cetebralo, slabitilum
fUÍl, ul Cuslodia Itufusmodi, 1'esm'valo tamen /zufus
SunCl({e Sedis beneplacilo, in novam Pl'ovinciam dicti
Ol'dinis el'ige1'el'll1'; sed iel proplel' nonnullas opposi'tio
nes, seu objectiones ad efTeclwn deeluci IUlclenus non
pOluit; quinimo à quadam pl'ivata persona aliae liLe1'ae
in (onnc6 Brevis sz'mililel' expedilae super reunione efus
dem Custodiae cwn P1'ovincia p1'aerlz"cla ab eadem Sede
únpelralae fttentnl: Cum aulem, sicul eactem exposilio
subjwzgebal, Opposiliones, seu objecliones praeeliclae fam
cessenl, el Fmll'es diclae Provinciae Scmcli Anlon'ii
Cflpilllla1'l'ter congregnti, jUl'i, qllod supm Custodia p1'ne
diela praetendc1·f. poterant, 1'enwltiaverillt, C01l1;enlusque
fjusdem Custodiae, qui pOSf ing1'essum haeretif'orum in Bra
siliam extincti (uisse praetendebantu1', illis inde f'g1'essis
septendecim numero, qui nll1ne1'um cOllventuum nonnulla
1'll1n Provineillrum Ordinis praedicti exeedit, restituti (ue
"inl: Cmnqu~ si dieta Custodia in novam Provinciamjuxta
consel1Stltn ei rei ti praedieto Capilulo Gellerali, ut praesti:'
tum, id nemz'ni lJ1'arjudicium, sed maxúnnm prospero con·
'centuum ipsius Custodiac gubernio utilitntem sit allaturum.
Nobú propterea dicti Exponentes hU111iliter sllpplieari f('ce
'rimt, ut, sibi in pmemissis opportune providere, etut intra
indul,qere de benignitate Apostoliea dignnremur. LVos igitu1'
spceialem eisc/em Exponentibus gratwn faeere rolentes, et
eonl1n si71gulare.~ pe'..~oltas à qlliúllsvis exeommunieationis,
suspellsionis, at illterdieti, aliisqtte Ecelestasticis sel1tentiis,
rensuris, et pamis, àjw'e, rel alt homine, qual:is oeeasiune,
et causa latis, si qllibus, quommodolibet, il/nodatae existllnt,
ad elleci7l1n pmesentÍllttm duntaxat consequendum, hanun
serie absolvcntes, ei absolutas {ore eensentes hujusmodi sup
plicationibus inclinaIi, Custodiam B rasiliae hujusmodi,
ejusque Cunventus à dieta P1'orincia Saneti Antonii Regni
praedieti Aullwritate Apostalica, tenore p1'aesentúlI72 W1'
petuo separamtts, et dismembramus, ae ipsam Custodiam,
et f'jus Conventus pTCledietos, sic separatas, et ctismemúratos
in nomm Provinciam Oráinis pracdicti rum omnibus, et
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Stng !llis p1'aeeminent iis, prall1'ogativis, indultis, privilegiis,
ct gratiis quibu$ aliae ejusdem Ordinis P1'ovinciae{rui, ct gau
dere solent, et pOSSU'fIt, ae debent, .fluthoritate Apostolica, et
tenore praedietis' itidem perpetuo erigimus, et instituimus.
Deeernentes easdem prllesentes litef'us semper firmas, vali
das, et eflieaees existere, et (ore, suosqtW plenm'ios, et in·
teg1'os e/leetus sortú'i, et oútinere, oe i1'1"iLum, et inane, si
secus, super his, à qlloquam, qlUlvis aut!toritaLe, scientef', veZ
ignoranler contigerit atlentari; no/"! obstantibus praell1is
sis, ae Constit'utiulliúus, et Ordinctlionibus Apostolieis, nec
non, quotenus opus sit, Of'dinis Provinciae, Custodiae, et
COllcentuum hujusmodi, aliisque quibusvis, etimn jU1'a
nwntu, confirmatione Apostoliea, vel quavis (innitate a/ia
1'oboratis, staLutis, et eonsttetudiniúlls, privilegiis quoque,
indultis, et literis ApOstalieis in eonl1'C/1'ium pf'aemiss01'um,
quomodoliúet concessis, con(innatis, et z'nnovaLis. Quibus
omnibus, et singulis illorum tenores p1'aesenLibus P1'O plene,
et su/fieienter expressis, et ad 1Jer-úilm insertis haúentes, iUis
aliás in suo robore pe1'l'nansttris ad praemissarum e/I'eetwn
hac viee duntaxat specitüiter, et exp1'csse derogamus, ClIe
terÍl;que eontran'ú quibuscumque. Datwn Romae apud
SaneLam :A/m'iam :A/aiorem sub annulo P'iscaloris die xxiv.
Augttsti :A/DCLVII, Ponti(icfltus nosl1'·i armo tedio, Sump
tum ex minuta origina/i llrevium secretorum Sanctissimi
Domini noslri A/exand1'i Papae septimi eollatum concor
dar. G. Gualterius.

Qllod qllidem Bl'eve Ego Joannes Quaresma publiclIs
authorilalc Aposloliea Nolarills appl'obatusjuxla formam
Saeri Coneilii Tridenlilli, commOl'ans iII hae Civilate
UI yssi ponre, ex pro prio origina li juRsi ll'a nsfel'l'i, ct
cum eo, cui me l'efero, concol'dal, qllod mil1i reprmsen
tnlum fuil á Fratl'e Philippo Divi Jacobi, et ileruUl illud
tnlit, el hlc assignuvil, et eurn officiali infl'a sel'iplO corn
lll11nivi; ideoqlle hlc meu solito labellionato signo, quo
in talibus lllor, solemnilel' sllbscl'ipti. Ulyssipone dietle
cima quarta mensis Januarii millesimo sexcentesimo
quinqungesimo oetavo, rogatlls, et rcquisitus.-Colla
tionatum fuit per me Noturium Apostolicum-Joanncm
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Qual'esma ; -Et pu me Notarium Apostolicum-Tho
maz de Amôra Fr. Philippus Divi Jacobi.

Lugar + do SeBo.

ADVERTENCIA.

Posto que tenha sido impressa esLa priineh'a Parte
sem observação alguma; todavia o Instituto não aceita
como exacLos todos os ponlos historicos nella contidos;
a respeito dos quaes fará opportunamenle as suas anno
tações.

Da Redacção.

TYl'OGnU'I1\,\ DIIASILll!NSE IIE ~UXIMJ,\NO GOMES UlBEIRO.
nu.o\. DO SABÃO !'i.O 1111.
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1"1'. ilonifacio de Santo Antonio. Preside em hUIll Ca

pitulo da Provincia dos Algal'vcs, p. 204, n. 195. E
cm ontro da Provincia da Soledauc, lb.

v.

Cabo Vcrde. Vaõ al'l'ibados a esta Ilha o P. Fr. Melchiol',
e seus companheil'os, na viagem do Heyno para o
Brasil, c o que alli obraraõ, p. 12~), n. 1.14.

CapelJas. Huma de N. P. S, Francisco em Porto Se
guro, e foy o pl'irneiro TcmL)lo dedicado a Deos, que
tie levantou no Brasil, p. 12, n. 1.2. Outra do mesmo
Santo no monte da Penha d:I Capitania do Espirito
Santo~ p. 33, n 3ft.. Outra no Engenho de S. Fran
cisco da Varge, p. 369, e 370, n. 383. Huma de
Santo Antonio em Olinda, p. 371., 11. 385. Outra do
mesmo Santo 110 Engenho do Meyo, l1a Freguezia da
Varge~ p. 373, n. 387. Huma de S. Roqueem Olinda,
p. 28, D. 28, e p. 372, n. 385 e sego

Casos dignos de memoria. O que snccedeo na Doutrina
de S. Miguel de Goyana, pago 367, DUIU. 38'l. Outros
dons na da Assumpçaõ da Pal'~iba, p. 365, D. 378.
Outro no caminho de Goyalla, p. 370, n. 38ft.. O de
Santo Antonio DO Engenho do Meyo da Varge~ p. 373,
n.387 e 388. De um CIU Dlilllla, p. ft.ü7, n. 419, c
sego
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Cerlidõcs. Dos Govcrnadorcs, Mestres de Campo, c
outros Cabos de guerra, pelas quaes consla o muito
que obl'araõ os Religiosos Menores em serviço de
Veos c dos Reys, nas guerras do Olandez em Pernam
buco, p. 97, 11.87 até 97.

Cinlra. Villa da Estremadura, l'atria do P. Prey Fran
cisco de S. Boavenlura, p. 286, n. 296.

Convenlos. Numero dos que leve esta Provincia, antes
de separada da do Rio de Jan"eiro, p. 200, sub n.
1.89. O do Recilfe, fazem delle os Olaudezes Fol'la
leza com o nome do Principe Arnesto, p. 88, n. 71.

Dona Cosma (le Albuquerqne. Irmaã Tel'ceira de vir
tude, pago 386, sub n. li.OL

PI'. Cosme de S. Darniaõ, Cuslodio do Brasil. Retira-se
de Pernambuco com os Religiosos para a Povoaçaõ
da Alagoa, p. 89, 11. 76. Acha-se lias batalhas de
Porto do Calvo nesla retirada, e na de D. Luiz e Roxas,
e fica prezo com dons Religiosos; he deslerrado, e
torna ao Recilfe, e o manda o Conde Mauricio lançar
nas prayas da Bahia, p. 90, n. 77.

FI'. Crispim das Chagas. Fallece com opiniaõ de virlnde,
p. 355, n. 367.

Custodia do Brasil. Gloria·se muito de filha da Pro
vincia de Santo Antonio de Portugal, p. 1'27, n. H2.
Ue acceita cm Capitulo na Provincia, p.1.70, n. 1.52,
e sego

D.

Pr. Daniel de S. Francisco. He o primeiro Religioso, que
entra com o General pela Praça do Recilfe na entrega
de "Pernambuco, e Restaul'açaõ dos Olandezes, sendo

- Custodia actual, p. 96, n. 87.
S. Diogo de Alcalá. Varias prodigios, e milagres, nova

mente obr'ados por meyo de huma sua Imagem na Ci
dade de Olinda, p. 388, n. á04 alé lI08.



PI' Diogo de Borbn. Aparta na Bahia indo para a IncJia
com outros Religiosos Menores, e foraõ estes os pri
meiros, que administrnraõ na tena os Santos Sacra
mentos do Bautismo, e Matrimonio, p. 2lJ., n. 25.

FI'. Diogo, Religioso Leygo. Ue morto em S. Paulo por
hum soldado blasfemo, p.5t, n. 5lJ., e sego e hum
prodigio obrado na sua sepultura, ib.

Fr. Domingos de S. BoaventUl'a, Religioso Leygo. Fal
Jece dos males em Olinda com boa opiuiaõ, p. 35lJ.,
n. 365.

Domingos Fernnndes Calaba,'. Morre enforcado, e arre
pendido com assistencia do Padre 1"1'. Cosme de S.
Damiaõ, p. 89, n. 76.

Fr. Domingos Huyvo. fietira ás suas costas das muralhas
da Fortaleza de ltnparica o corpo morto do Capilaõ
Rcbellinho, p. 9lJ., n. 83.

Doutrinas. Numero das qne se erigiraõ no principio
desta Custodia, p. 200, n. 189. Saõ entregues aos
Ordinarios. p. 362, sub n. 375.

FI'. Estevaü dos Marlyres, Religioso Leygo de boa opi
niaõ. Fallece dos males, p. 355, n. 366.

Pé Catholicn. Asna propagaçaõ nas Conquistas, lJe a
maxirna mais segllra 1I0S IJrincipes para auglllcntar
os Estados, p. 6, n. 5.

Fome. Huma grande nas partes de PCl'I1ambuco, p. 1.15,
n. 101.

S. Frêll~clsco. Sens Filhos saõ os primeiros, que des
cobrem para a Igrl-'ja a Provincia de Santa Cruz, p.
8, sub n. 7, c I'\('g. com outras primazias mais, p. 10,
11. UI C segg.
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FI'. Francisco de Santo André, chamado o Valente. Dis
põem o primeiro assalto contra os Olandezes na to-
mada da Bahia, p. 84, snh n. 66. ,

FI'. Francisco de Santo Antonio, o Pretinho. De vir
tude, e boa fama, pago 356, sub n. 368, e u.369.

FI'. Fl':lllCisco de S. Boaventura. He nomeado em se
gundo lugar para fundador da Custodia do Brasil, p.
121, sub n. 105. Rejeita ser o primeiro Prelado do
Convento de Olind:t, p. 146, n. 131.. Passa da Bahia
no Reyno, pago 167, n.llJ.7. Vay á Ilha da Madeira,
ib. n. 149. Assiste ao Capitulo de Santo Antonio de
Jjsboa, e naõ acceita o ser Custodio para o Brasil..
p. '171, D. 153. Passa a Pernambnco com doze Reli-

_ giosos mais, ih. He nomeado para companheiro, e
Fnndador da Custodia do Brasil, p. 290, n. 302.
Assiste nas Doutrinas, ib. Acceila o ser Guardiaõ de
Olinda, p. 293, sub 11. 303. Suas virtudes, p, 297..
n. 30G. Duvidas sobre o dia e a111l0 do sen falleci·
mento, p. 29lJ., n. 30á.

FI'. FI'ancisco da Esperança. Pre7.0 pelos Olandezes.. e
desterrado duas vezes, fallece sem se saber aonde, p.
89, n. 74. Suas virtudes, e boa fama, p. 318, n. 332.

FI'. Francisco dos Santos. Hum dos companheiros dos
primeiros Fundadores, p. 126, n.:111. I-Ie o pri
meiro Prelado Local de Olinda, p. 146, n. 131. Entra
em o numero· dos Religiosos de virtude, p. 3H, D.
321.

Gentio do Brasil. Naõ tcm na sua Iingll<lgem trcs letras
do AlfAbeto, que saõ, F, L, R, e porque, p. 7, n.
6. Sendo ccrto, em qnanto ás duas primciras, F, L,
he eqnivocaçaõ em quanto ao R ib. Saõ polH'es natu
ralmentc, p, 11, n. 10. lnclinfldos aos nossos Reli-
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giosos pelo desapego qne nelles viaõ dos bens lcm
poraes, ib. Naõ cahiraõ em erros de Idolutria~ p. 1.50,
n. 1.36. Dados a feitiçul'Íll, ibid. Saõ faceis, e doceis
para tudo o que se lhes ensina, p. 1.51, n. 1.37. De
votos para as cousas de Deos, ibid. n. 1.38, até 1.40.
Inconstantes e varios~ p. 150~ n. 136.

Fr. Gerardo dos Santos. A industria suu, e esforço saõ
vencidos e lançados os Olandezes da lnva7.aõ da
Villa da victoria do Espirito Santo~ p. 91, n. 79.

FI', Gonçalo de Santa Izabel. Preside em hum Capitulo
em Santo Antonio de Portugal, pago 202, sub n. 193.

H.

Fr. IIenrique de Coimbra. Com outros companheiros
Religiosos Menores, passando para a India, saõ os
primeiros que pizaõ a terra do Bl'usil, pago G, n. 5.

I.

Fr. Ignacio das Neves. Preside em hum Capitulo da
Provincia dos Algarves, p. 202, n. 1.94.

Dona Ignez de Albuquerque, Il'rnaã Terceira de virtude,
e boa fama, p. 386, n. ft02.

Ilhas dos Frades. No Reconca·vo da Bahia~ onde nau
fragáraõ dons Religiosos, e foraõ ~omidos pelo Gen
tio; p. 51, n. 52.

Jorge de Albuquerque Coelho. Alcança do Padre Geral,
e Rey de Espanha mandar Religiosos Menores a fundar
Conventos a Pernambuco, p. 119, n. 1.03 e 10ll, e
confirmaçaõ do Summo Pontifice, p. 155, n. 1M,
Memoria que deste Heróe se faz, pago 180, n. 1G8.
e sego .

Fr. José de Santo Antonio~ Religioso I.eygo, chamado
o Santinho. Sua vida, virtudes e fim, p. 345.. u. 359

. até 36l1.



Dona Izabel de Albuquel'que. Irmaã Terceira de boa
fama., pago 38G, sub n. 401.

L.

Dona Luiza de Albuqnerque. Irmaã Terceira de boa
fama, p. 386, sul> U. 401.

FI'. Luiz da AUDnuciaçaõ. Sua vida.. virtudes e sanlo
fim, p. 32,), n. 333 até 342.

llI.

Males. Em Pernambuco, p. 352, U. 363 c seg., e antes,
p. l1G, sul> U. 102.

FI'. Manoel lIos Anjos. Sua vida.. virtudes e morte, p.
330, U. 3LJ4 até 348.

Fr. Manoel da Coucciçaõ. Fallece em N. Senhora do
Amparo de Via-Longa, p. 205, n. 197.

Fr. Manoel da Piedade. MOita pelos Olandezes na to
mada do forte do Cabedelo, no exercicio de confessar
aos moribuudos, p. 88, D. 73.

Maria da Bosa. Irlllaã Terceira de S. Francisco, p.135,
n. 120. Faz dO:H;aõ :lOS nossos Religiosos da Igreja,
Casa da Senhora das Neves de Olinda, ib. n. 12t a
123.0piniaõ sobre a sua natUl'alidade, assistencia
dos Recolhimentos das Neves e Senbol'a da Con
ceiçaõ, pago 382, n. 3~6 até 401.

Marim. Veja-se OLinda.
FI'. Melchior de Santa Cathal'Ína. He nomeado primeiro

Fundadol' da Custodia do Brazil, p. 1.21, n. 105.
Parte de Lisboa e vay a Cabo Verde de arribada, e
do que obra no mal' c aUi, p. 128, D. 1.13, e seg.
Chega a PCI'Dalubuco, p.1.32.. D.1.16. Passaá Bahia, e
acceiLa alli Casa, pago 167, D. 147. Torna a Olinda,
e vay a Iguaraçú acceital' ontra Casa, pago 167.. num.
1lJ8. Pussa á Paraiba a fazer outra ncceitaçaõ, p.



168, 1l.1.50, e acceita alli tambem cinco Aldêa3 de
Genlios, ib. Acceita outra em Goyana, pago 169, 8ub
n. 150. fie nomeado segunda vez Custodio do Brasil,
p. 171, n. 153. Sua Pau'ia, nascimento e criaçaõ,
p. 208, n. 200, e sego Toma o habito de Religioso
Menor, seus progl\eSsos neste estado, p. 226, n. 222
e sego Suas mortificaçoells e penitencias, pag.2!.J.7,
n.2!.J.!.J.. Favores espirituaes que lhe commullica o
Ceo, pago 253, n. 257, e segg. Da virtude da Reli
giaõ c das mais, de que foy ornado, pago 255, n.
259, e segg. Retira-se para a Provincia, e fallece lá
com fama de santidade, pago 282, n. 290.

S. Miguel. Doutrina em o districto de Goyanll, sua
erecçaõ e mudanças, p. 367, sub n. 380.

FI'. Miguel de S. Boaventura. Fallece com opiniaõ,
sendo Prelado no Convento de Olinda, p. 355, n.
367.

Mosleirinho. Foy habitaçaõ dos Religiosos de Olinda nas
guerras dos Olandezes, com outras particulal'idades
mais da sua fundaçaõ até o presente, p. 39!.J., n. !.J.09,
e sego

NazaretLt. Fazem alli os Religiosos Oratorio, pago 97,
sub n. 88.

Neves. Titulo do pl'imeiro Convento, e Casa desta CllS
tocHa: por quem foy doada, pago 13!.J., n. 119. Passaõ
os Religiosos para ella, p. 1.45, n. 1.30. Suas excel
lencias, pago 200, n. 188, e sego

o.
Olinda. Sua descripçaõ e sitio, p. 138, n. 12!.J. e 125.

Origem deste nome, ib. Por quem foy fundada,
quando levantada em ViUa; opulcncia de seus mora~
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dores; grandeza de seus edificios, e ruas; sua des~

truiçaõ pelos Olandezes: sua reedificaçaõ; quando eri.
gida em Cidade Episcopal, pago 1.43, n. 1.27. Tem
plos.. que a ornaõ ao presenle.. ib. n. 1.28.

Oralorios. Fazem hum no Arrayal do Bom Jesus os· Re
ligiosos, em que assistiaõ os que haviaõ largado aos
Olande~es os Conventos de Olinda e Reciffe, p. 88,
n.71.. Oulro no Engenho dos Reys na Paraiba, de
pois que largaraõ lambem este Convento, p. 328, D.

341.. Outro no Engenho de Snnto André, na mesma
Paraibn, deixado o primeiro dos Reys, p. 1.05, n. 90.

Ordem Terceira. Seus principios e progressos na Villa
de Olinda e Convento das Neves, p. 385 D. 389, e
sego

P.

Palmares. Fortaleza de negros, e escravos levanlados~

Lugar da sua siluaçaõ, e Religiosos que assistiraõ á
sua tomadia, e expugnaçaõ p. H4, n. 99.

Paraíba. O que n:) sua Conquista obraraõ os Religiosos
Menores.. p. 5!J... n. 58. até o n. 60.. por todo elle.

Fr. Paulo de Sanla Catharina. He Guardiaõ de dons
Conventos na Provincia de Santo Antonio de Por
tugal, p. 202, n. 1.93. Sua Patria e nascimento,
até o estado de Religioso, png. 206, n. 3lJ.9, até
o n. 3M..

Padre Paulo Teixeira. Terceiro professo na Ordem da
Penitencia de Olinda.. Sacerdote.. Parocbo e Reli
gioso da Sagrada Companhia de Jesns.. que neIla [al
Ieee com opiniaõ de virtude, p. 387, n. 403.

Fr. Pedro de S. Boaventura, o Allznnça. Morto pelos
Olandezes na Igreja e Convento de Olillda, p. 89, n.
7lJ., e p. 318, n. 332.

Fr. Pedro Mialhadas. Religioso Leygo de virtude, p.
317, nnm. 330. .

UllOATAIII. VOL. II.
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1'1'. Ped.ro de Palacios,'Vay ter á Cá'pi1míia do Espil'ito
. -Santo, p:. 32, num. 33.lE do mais que alli obrou até
- o D.-o6. Seus exercicius.'no M.onte da Penha, p.37,

D. 37, até o n~ 41. Sua morte e' fama gloriosa, p.
M-, n.· 43, e ll'asladaçaõ dos ossos, ib. lL 46 até

_ 49. Prodigios obrados, antes e depois, p. 48, n. 50.
Penha. -Capella da Senhora, fundada por FI'; Pedro de
- Palacios, p. 33, n. 34 e '3'5-.
Perseguiçaõ. Htrma que se levanta em Olinda contl'a os

Religiosos, p. 1.49, n. 135. Outra mayor na Paraiba.
Vejnõ-·se os Relatorios 1. e 2 n p. 56 e 71..

Philippe Gavalcanli. Recebe em sua casa em Olinda aos
Padres Fundadores, p. 1.32, n. 1.1.6.

Pojuca. No Convento de Pojuca assisliraõ os Reli
giosos sempre, p. 395, n. 41.2.

R.

FI'. Rafael dê S. Boaventura. Morto pelos Olandezes,
p3g. 1.09,-n. 94.

Reys. Os de Espanha mandaõ Religiosos fundar Custodia
no Brasil, pago 1.24, n. 1.09. Assigoa-Ihes Ordinarias,
p. 1.77, n. 161. Os de Portugalll1es fazem outras si
milhantes, ib.

Religiosos Menores. Primeiros Espiriluaes Conquista
dores das partes do Brasil, com outras primazias nesta
P'l'oVincia, p. 9, n. 8 e sego Vaõ dons a Porto Se
guro, e padecem martyrio, p. 1.2, n. 1.1., 1.2, 13 e
14. Outros dous ao mesmo lugar, p.15, n. 1.5 e 1.6.
Vaõ otitl'os a 5, Vicente, p.17, n. 1. 7. Outros á Bahia,
p. 24, n. 25. Outros a S. Vicente. p. 27, n. 27. Vay
a'Oünda outro, pago 28, n. 28. Vay'outro á Bal1ia,
pago 50, num. 51. Vaõ tres-aS. Paulo, p. 51,11.53.
Nomes dos que passaraõ a Pernambuco com o~ Padres
fUDdadores, pag. 125, n. 111. Adonde assislil'aõ



antes de entraL' em o novo Convento, pago 1.32, n.
HG. Vem mais seis da Provincia para a Custodia,
pago t67, n. 1li8. Passaõ mais doze, pag: 1.71,
D. 1.53. ~aõ prezas os do Convento Ile IgilaL'açÚ, e
morre hum na jornada., pago 88, n. 72 .. Fazem reti
rada de Pernambuco para a A!agoa, pago 89, n. 76.
Saõ prC'zos e desterrados alguns trinta e selte, pago
90, D. 78. Achaõ-se em todas as Estancias, no Ar
rayal, encontros, assaltos, batalhas e exercitas nas
guerras de Pernambuco e Capitanias amiexas. Ve
ja·se o Relataria 3, pago 87, n. 70 até 100.

Rio do Frade. Hum em Parlo Seguro, pago 16, n. H),
Outro em S. Vicente, pago 1.7, n. 1.7. E porque se
charuaõ assim, ib.

Rio de S. Prancisco', Vay a el1e DuarLe Coel'ho co.m seu
Irmaõ Jorge de Albuquerque, p. 1.80, n. 1.6.&

s.
1"1'. Sebastiaõ do Espirita Santu. Preside em hum Ca

pitulo da Provincia de Santo Antonio de Portugal,
pago 202, subo n. 193.

Selllinario. Levanturaõ os Religiosos hum em o Con
vento de Olinda paL'u a Doutrina, e ensinar a ler os
filhos dos ludios, pago 1.li8, D. 1.34, e pago 1.50, D.
1.36.

SepultuL'a. A de D. Filippe de Moura, pag.1.75, 11. 157.
Passa a Manoel de Moura ROlilll, p. 176, 11.1.59. A
de Frílllciscp do Rego Barros, e sua lliulhel' Dona
Archangela da Silveira, p. 1.7IL n. 1.56. A de David
de Albuquerque Saraiva, e outras varias, ib.

Serenhanllem. Convento, p. 396. sub n. 4.1.2.
Fr. Simaõ de Santo Antonio. Fallece com boa opiniaõ

em Santo Alllonio ue Lisboa, pago 125, n, 196.
Fr. Simaõ Frade Ley~o. Fallece em Bar1>aria calí \'0,

pago 205 sub n.197.



li.36

T.

Terceiros. Veja-se Ordem Terceim da Penitencia.
S. Themé. Signaes de que veyo ao Brasil este Sagrado

Apostolo, p. 28, n. 29, e p. 29, n. 30.

v.

Varadouro. S~la ponte na Cidade de Olinda, pago 140..
n. 125.
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