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CHRONICA 

GERAL E JY.I:INUO"tOS.A.. 

DO 

IMPERIO DO BRAZIL 
Desde a descoberta do Novo Mundo ou America 

até o anno de 1879 

PELO 

Dr. Mello Moraes (A. J. de) 
(XATURAL DA CIDADE DAS AT.A.COA ) 

F-x-Deputado á Assembléa Geral Legislativa elo Imperio do Orazil e 
autor de muitas obras scientificas, historicas litterarias et.c. 

• 

Eu desta glot• ia s6 (ico contente 
Que minha tm·ra amei e a minha gente 

(A . FF.RRim!A, Poesias Lnsit~tnas) 

:!\io be ~anerro 
DIAS DA SILVA JUNIOR 

Typographo-editor 

1.879 
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145 a 147 Rua Theophilo Ot.toni 145 a 147 



c_ F. 

i'\ unca lonwi pur Mecenas us grande~ da t~:nTa, para 
.::;er por elles protegido; as minhas, locubrações as tenho 
consagrado ás affeições de minha alma, aos meus íntimos 

am igos, e escrevendo a chronica geral de nossa Patria, 
lembrei-me de t'a offerecer, por que os affectos da alma 
nunca ·e apage:to em um animo reconhecido c por isso 

• 

Onde gL~el' qtw eM v i·vel' com {'ama e glo1·ia, 

Vivm·ão te·t1s louvOI'tJS em memona . 
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A MEMORIA 

DO MEO QUERIDO E I N l'Il\110 AlVliGO O k]XM. SR. 

Conselheiro Joaquim Marcellino de Bri to 

Ex-ministro do Imperio do Gabinete de 2 de Maio de 
1846.-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, durante 14 

annos successivos, Gram-Cruz da Ordem de 
Christo, tendo sido o unico Presidente do Supremo 

Tribunal de Jus~iça que regeo aquelle 
Tribunal com a venera da Gram-Cruz de Christo, fallecido a 

11mahora e tres quartos da manhã do dia 27 de Janeiro de 1879; 
tendo elie 79 annos, 7 mezes e 25 dias . 

Sepultado as 6 horas da tarde em uma das carneiras 
do meu jazigo de familia , no cemiterio de 

s. Francisco de Paula. 

Amava-me extremosamente. 

I-Ia mais de 30 annos entregando-se nas enfermidades 
aos meus cuidados m-edicos, em certa occasião, em que me 
não pude demorar na Bahia, preferia seg uir commigo lJara 
o Rio ele Janeiro, que submetter-se a sciencia de outro 
medico. 

A minha presença ja era pal'a elle um balsamo salutar ; 
uma animaç~o para a vida. Por alguns annos elle, o Barão 
ele Cayrú, o Dr. Manoel Joaquim de Menezes, o Conego 
Get'alrlo Leite Basto~, Don. Gabriel Per os (Comm l Geral de 
~'fonte-Vidéo) diariamente me vinhão ver; e eu me con.-i
clerava o íllais honrado e feliz, . no meio ele tão dedicado,; e 



VI 

ill ustres amigos; e pelo que me at;o::; tu mando com ellcs, se 

me faltava a companhia ele algum, não me parecia com]_Jlelo 

o dia. A morte invejando a minha .fortuna foi me arrancando 

um a um, deixando-me o Ex. Sr. conselheiro Joaquim 

lVlarcelino ele Brito. No dia 21 ele Janeiro me foi ver ao 

consulto rio, onde esteve, apenas queixando-se ele fraqueza 
nas pernas e alg um fa ·tio ; no dia seg uin te nos encontra

mos na rua do Ouvidor, e ahi convet·samo .~; e no dia 23, 
meescreveocom mão firm e de sua letraacarta seg·uinte.-

Amigo Sr. De. Mello Mora.e::;. Passei a uoite muito mal , 
de maneir·a que não pude dormir apesar de ter som no, com a 

afronta9ão elo lado do. coração, que agora me atace1: perio 
dicamente,, acompanhada ele suores frio: , ·e ainda me nitü 

passou. .Appareccu-th c ele novo o fast io , e naLla pude a l
moçar. Peço-lhe pois que me venha ver se me soc.ega este 

.mal, que me pat·ece grave . Cada vez lhe ficarei mais obri

gado, assignanclo-me sempre se r seu ami go elo coração, 
muito obrigado e Parente, Joaquim .1fw ·cgliw; de Brito. 
S. C. 23 ele J~neiro ele 1879. · 

I 
Fui vel-o, mediquei-o, e melhorou. Na noite 'elo dia 26 t o-

mou chá, deit9u-se e clormio socegaclamente ; e q: uma hora 
ela manhã do dia 27 acordou, convoeso u com a virt uosa 

Esposa, sua companheira ele 55 an:no~ . mais logo ex;i ·indo o 

relogio para se certificar das horas ~pedi o ~ ella tamlJemque 

lhe ageitasse os ~ravesse iros para c e novo ,dormir e 1este 

mesmo instantp fixa:qdo os olhos na E\ posa, ntregou o Es

pírito ao Oeeador. Pela manhã espalha\l tlo-se na capital do ' . 
Imperio a noticia do passamento de Ex. Sr. coitselheiro 

Joaquim Marcelino ele Brito, o sentiment 'fo i geral. Em 

n.rlon~rlo pela ~spósa e pelos filhos, e tant~ rt 10 ·:t menor 
noticia· que t ivessem Je al gum in c:Jilllllodo do :eu pai, 

b . I l . . 1 'I .\ . {) a a n ~_,~.v n a vão l m J para u Jl'Glll ver e lJ I r v u a r L1e can tCJ,:; . 
. \ ~ 
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anno passado fui testemunha de uma des:as . cenas de fa
mília. Elle sentincto~se incommouaclo chegou a noticia ao. 
filhos, que se acha vão fôra ela corte, e ao reunirem- e todos, 
comoveu-se tanto, que o vi chorar, e disse-me, que era um 
pai mui to feliz , por se1· amado e respeitado por seus filho .. 

O seu enterro foi muito concorrido, e ao depositar-se ua 
borda do sep ulcro o seu corpo, antes de ser recolhido à 
carneira que lhe foi destinada em presença do numeroso 
anrlitorio, eu seu intimo amigo do coração, pronunciei estas 
doridas palavras ele de:pedicla.- O Cada ver do homem que 
vae entrar para o sepulcro, e nelle cli. sol ver-se para voltar 
ao grande todo donde sahio, é a personifição material do 
Espírito do meu intimo amigo demais de 30 anno · o Ex. 
Sr. conselheiro Joaquim Marcelino de Brito. No longo pe
ríodo da nossa extremeci<.la amisade, não descobri nesse ho
mem modêlo, se não inapreciaveis qualidades, e foi pelo 
perfeito conhecimento que adquiri de suas virtudes que em 
1861, descrevi-lhe a existencia immaculada. O cada ver 
desse homem , que vai envolto n'uma toga, na qual, nin
guem será capaz de descobrir uma nodoa por mais trans
parente que ella e, quando deixou de ser ministro do Im
perio em 22 ele Maio de 1847, foi it Bfl.hia mandar vender o 
Engenho, em Sergipe, que poss uía, herança de sua virtuosa 
Esposa, para pagar as dividas que contrabio pua sustentar 
com clecencia a posição de Ministro de Estado. Entrou para 
o ministerio remediado, e delle . ahio pobre, para viver ' 
unicamente dos seus honorarios como qualquertrabalhador 
commum! (l) Comparem-se os tempos, e os homen: .. . 

(1) Para que o mundo a\'alie a honl'adez elo conselheiro .Joaquim 
'.\tarcellino de Rrito, que occupou tantas posições officíaes e !)OI' truntos 
o.nnos, immactllado em sua vida publi ca e privada lhe di roi que a com
moela ou guarda roupa que encontrei no seu dormi.torio, foi nma co1'da 
onde estendia a sua roupa A sua família legou um nome immaculnclo, 
c a. SLUL velha 8sposa e companbeira de 55 annos, a pobresa, e a. honrn . 
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Eu .o afagava, como uma relíquia do preciosíssimo valor; 
mas a morte que se tem encarregado de cond uzir-me os 
entes queridos de minha alma, o· meus íntimos amigos, 
deixando-me para consolação este amado amigo, inespera
damente agora m'o veio arrancar! Hontem com vida, e 
hoje inanimado! 

Antes que a sua personificação material ,<;e esconda aos 
nossos olhos, venho ungido de saudades, na entrada do se
pulcro despedir-me delle, e dizer-lhe o adeus da terr·a, pois 
que tenho bem fundadas esperanças de o vor c abraçar na 
Eternidade, e na Presença de Deos. Assim o creio: Acleos 
meu amigo..... ate là ? .. . 



AO LEITOR 

Ha caminho de 32 annos que collecciono documentos oríginaes e 
copias autenticas, em proveito da historiado l3razil, porqtte reco nheci 
que um povo que não sabe a sua origem, e nem o que praticarão úS setts 
maiores ignora tudo, não tem passado, vive do presente; e por 
isso é, que os nossos homens ·de Estado, conservão o paiz como elle se 
acha, por que não o conhecem; porque não o estudão; e porque não 
querem excavar, nem gastar as sommas iguaes as· que tenho des
pendido para o estudar e conhecer. 

Quando a posteridade ambiciosa de noticias do passado bistorico 
do rrazil, perlustrar os meus escriptos, c lôr os meus queixumes, 
pelos desfavores que experim entei da parte governo brazileiro dirá, 
coma disse o Grande Padre Vieira, que o Brazil no seu tempo vivia en
fermo, porque os que o govemavão vivião da mentira, porque mentem 
ás línguas, á imaginação, aos Puvidos, aos olhos, porque t udo men
tem, e todos mfJntem. Um pai r. fundado na mentira e na falsa polí
tica, filhas das dttas Escholas de direito, que desgraçadamente se esta
belecerão em Olincla e S . Paulo, o estado a que o tem reduzido é o da 
chican~ judiciaria; e por isso, quem quizer furtar authorisado no Brazil, 
não necesSita pegar no revolver, porque correrá risco de viela, entre na 
justiça, rruo fi cará com o alheio sem cliil'teulclade. Disse o Padre 

~ 
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Vieira, fallando elas injustiças do seu tempo no Brazil, que som justiça 
não ha reino , nem província, nem cidade, nem ainda companhia ele 
ladrões, que possa conservar-se. 

Os que tem governado o Brazil, cuidão da política, e esta é tão 
tacanha e miseravel que só se empenhão por eleições, emquanto que 
deixam o paiz sem industria, sem agricultura, sem commercio, sem na
vegação nacional e sem nada {1), e apenas com um pessoal enorme de 
juizes e empregados publicos, que absorvendo toda a seiva do Estado, 
nada possuünos que presto, porque tudo nos vem elo estrangeiro. 

Não temos tido um homem de Estado, um financeiro, e nem polí
tico; o que temos tido são palradm·es inexpe1·ientes, ignm·antes pe1·{eítos 
elo paiz e ela sua histo1·ia, e por isso é que matam os tempos legisla
tivos com o elize tu e dirsi eu, sem nada fazer-se que utilise ao Brazil 

Na impossibilidade ele continuar na publicação ela minha Corogra
phia Historica &, confeccionei outra obra, menos volumosa, mas 
não menos noticiosa, e pensei imprimil-a por meio ele subscrípção po
pular, e recorrendo a Illma llamara Municipal da Corte solicitando o 
favor de 200 assignaturas, lhe inclerecei a minha petição e até hoje (15 
ele Jan eiro ele 1879), não tive diferimento . Fiz egual petição ao Go
verno para mandar imprimir a obra na Typographia Nacional e teve 
o mesmo resultado o meu pedido; e como será provavel que em vista 
do grande desperydio não a imprima, para senão perderem as noticias 
minuciosas do P!ltSsado do Brazil, resumi os factos em uma chronica 
para deixai-os impresso. O contendo da obra que confeccionei e omeu 
pedido á Garoara }\1unicipal elo Rio àe Janeiro aqui publicarei para em 
todo o tempo confirmar-se o que disse Camões. 

O favor com que mais se accencle o engenho 
Não o dá a. Patria, não ..... 

Rio de Janeiro, 15 ele Janeiro ele 1879. 

~r. c4tello dter a&s. 

{1) Para e_$te. meu tra~alho_ muitas notas importantes me forn eceu 
o mel:!- comprovmCJano e _amigo o 1llustrado sr. Pedro Paulino da Fonseca 
o mais habilitado EstaListico que possuímos, ' 

{1) Vide ? meu livro _o Brazil s_ocial e político, e o artigo physio
nom Ja do R10 de Janeiro na IDlHha Corographia Ris~ rica & 
e o meu livro ;;obre a inclependencia do Brazii. ' 
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Presidente e Vereadores da Illma. Camara Municipal da Córte 

O abaixo assignado, tendo cons umido a maior parte da sua existen
cia na terra, no estudo, e em provei to elas letras patrias, e principal
mente nas investigações historica cl'este abençoado paiz, reconhecendo 
que, si se não salvarem elos estragos elo tempo os clocument'ls preciosos 
que aindfl. restam ignomclos, assaz carco midos c estragados pelo de
leixo, os quaes conservam intactas as noticias do longo período colo nial, 
os estudiosos elas coisas patrias, não acharão no futuro, onde se instruir 
com segurança, nos acon tccimentos d'esse passado historico, comple
tamente desconhecido, em que tanto figLlraram os nossos maiores . 

Esta falLa será por ellcs Útmentada, e sem remedio, se a geração 
actual lhes não proporcionar os meios. A inda bem : para este empenho 
ele novo o abaixo assignaüo embrrm hou-se nos archivos pLlblicos e 
particulares, c fo i descobrir os n·lonum&lltos escriptos, completamente 
carcom idos pelos bichos, e dilacerados pelo tempo, que só a sna pa
ciente investigação os pódc s>tlvnr, com fidelidade, e cl'clles extrahiu a 
historift circtlmstaneiada da d escoberta da bahia elo Rio de Janeiro, 
seg uida ela in vasão franceza por \Villegaignon em 1555, e fortificação 
Coligny, em 1556, qne ficou concluída em 1557, as desordens n'ella em 
1558, e ex pulsão dos in vasores r~m l5GO, pe1o govern ador Mem ele Sá : 
nova in v::tsão e nova gLlerra, e ex pcllsão definitiva dos francczes por 
Estacio de Sá, o ~'I em de Sá o1n Jan eiro de 15G7 . 

I 
) 

/ 
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Jií. em Março de 1565, Estacio de Sá havia começado a fundação 
da primeira povoação portugueza. junto ao Pão de Assucar, que ficou 
com a denominação de Villa Velha, e finda a guerra dêo começo Mem 
de Sá a fundação da cidacle no continente fronteiro sobre o morro 
de S Sebastião, cuja cidade foi concluída em 1567; e no dia 1° ele Julho 
d'aquelle mesmo anno de 1555 o jesuíta Gonçalo ele Oliveint., que tinha 
vindo com Estacio de l?á, ele S. Vicente, ainda no Pão de Assucar, 
pediu ao :capitão-mór a la sesmaria de duas leguas de terras, desde 
Inhaúma, ao noroeste, até o rio Iguassú (hoje rio Comprido,) ao su
doeste do continente fronteiro, que lhe foi concedida! Este período 
historico,é representado em uma estampa ou gravu,-a extrahicla das 
obras do bistoriador Lery e Villegaignon, na qual se vê o que era a 
bahia de Nitherohy, com o forte Coligny somente,e as Alclêas dos 
indios tamoyos, no continente, desde a Gavea até o interior da bahia, 
on<.le hoje existem lindas chacaras, e passam as r~:as d'esta grande 
capital. Consagra ttma estampa com um grupo de índios tamoyos, 
copiada da l a edição da obra de Lery, que esteve no IUo do Janeiro 
com Villegaignon em 1558. 

Com a morte do valente capitão-mót· Estacio de Sá, em Fevereiro 
de 1567, e transferida de todo a primeira povoação fluminense por Mem 
de Sá, depois de copcluicla a nova cidade no mono de S. Sebastião, onde 
tam bem depois de muráda, e nomeado o pessoal civil administrativo, 
e o judiciario, e ter concedido seis leguas de tenas de sesmaria a ca
mara, por pedido ~'ella, e elo povo, para rocios, logradoras, pastagens 
elos gados e agricultura dos povos, retirou-se para a B~thia, fazendo 
antes. eleger quem p substituísse na governança da nova cidade de S. 
Sebastião do Rio ~e Janeiro, que se havia fundado em no1te d'el-rei. 

A este período segue-se uma noti'cia topographica, circm stanciada, 
dos terrenos, lagôas, charcos e pantanos por onde passam a~ rt1as da 
cidade; bem como, igualmente onde fora os engenhos, ollu'ias, cor
tumes, pastos dos gados, roças, canaviaes e lo~·adoros; e assim 
tambem, uma noticia dos primeiros povoado ·es do li.io de Janeiro, do 
lado do sudoeste, desde n. Gavea até Mata- Jorcos, 1oje Estaci ele 
l?á; extrahida elo~ livros do tombo da Illma camara d'esta côrte; e 
pelo noroeste des4e lnhaúma até Mata-Porcos, extrahicla do livro 
original dos arren<lam en Los elas terras do colleglo, feitos p,elos proprios 
jesuítas . 

O trabalho do abaixo assignado encerra os ton1bos das terras do 
senado da ca;rnar~, dos jesuítas, que comprehéndem a fa7.ienclas de 
Santa Cruz, Engenho-Velho e Novo, S . ChrisLovii:o, campos dQs Goay
tacazes, Macahé, Capitan ia do Espirito Santo, e bem o sequestro, in 
ventario e arrematações cl'esses tenenos, mandados faz r em v.irtude 
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das ordenanç:;ts de 21 de julho, e 12 de Novembro de 1758, no Rio de 
Janeiro o na Bahia. Ainda mais contém as demarcações das ses
marias das t~rras elo senado da camara, das da mitra e das dos 
Jesuítas, etc . 

Na historio. das ruas, dos cdificios publicas e particulares, o 
abaixo assignado faz menção de todas as circumstancias, que houveram 
bem como os diversos nomes que tiveram em differentes epochas; e 
para o que, apresenta uma planta ela cidade levantada em 1769, pelo 
brigadeiro Jacqu<'s Funck, para as trincheiras e fortificações ligeiras; 
seguida d'outra levantada pelo major de engenheiros João Roscio em 
1770; e mais outra não menos importante, levantada pelo engenheiro 
João Corrêa Hangel do Bulhões, em 1796, po1· ordem do conde de 
Rezende, onde se vê o extenso pantanal ele Pedro Dias, sobre o qual 
se abriram as ruas do Lavradio, In validos, Rezende e Arcos . 

Para confrontação dos tempos no progresso da cidade, o abaL"o 
assignado, em vista dos livros ele l!tnçarr-.ento para a cobrança ela 
clecima urbana, que se mandou fazer em virtude do alvará de 27 de 
junho ele 1808, confeccionou a cadast?·o ela ci::lacle, indicando o numero 
de casas, que continham as ruas, até esse anno existentes; e o mesmo 
Jez, com mais amp1iações, em vista dos relatorios ela Illm. camara, 
até o anno ele 1852 . 

As for tificações da cidade, merecendo-lhe cuidadosa attenção, as 
memora, desde a primeira feita por Francisco Pereira Coutinho na 
Bahia, e por Villegaignon no Rio de Janeiro, demolida por Mem de 
Sá, e por este mesmo reconstruída, até as ultimas reparadas em pre
sença do conflicto inglez, em 1862 n'esta cidade. 

Para conservar os monumentos historicos, o abaixo assignado of
feroce ao seu leitor, como complemento aos 2 tomos ela historia dos 
JesuiLas que vem na sua Corog,·aphia historica, etc. , um estudo cir
cumstanciaclo sobre esses padres, suas riqttezas, seus crimes, suas 
maximas tenebrozas e muitos episodios dignos ele memoria; bem como 
uma noticia dos aldeamentos dos índios, que tiveram em varias partes 
do Brazil, intercalando n'este historico retratos dos mais famosos 
jesuítas, que possuio a companhia de Jesus . 

Além d'estas noLicias, o abaixo assignado dá o cathalogo historico 
e circumstanciado elos governadores do RiC> de Janeiro, S. Paulo e 
Minas, desde Estacio de Sá em 1565, até o conde dos Arcos em 1808 
que entregou ao príncipe regente os poderes que tinha, o dos gover
nadores da Bahia, desde Thomé ele Souza, em 1549, até o conde ele 
Palma, que deixou a administração ela capitania em 10 de F evereiro 
de 1821 ; o elos de Pernambuco, desde Duarte Coelho Pereira em 1530, 
até Luiz do Hego Barreto, que governou até 26 ele Outubro de 1822, 
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em que foi substituído pela junta do governo provisorio. N'este período 
historico, o abaixo assignado offerecerá intercalados i os retratos de 
de muitos governadores dos tempos coloniaes. 

Finalmente, completa o seu laborioso estudo com a Histo1·ia Ge
nealogica e nobiliaria elas antigas famílias elo Brazil. Este trabalho 
assim minucioso. e enriquecido de monumentos historicos, que esta
vam ignorados, Oll antes perdidos, pelo ostaclo em que se achavam, não 
póde ser impresso só com os recursos da elinica medica elo abaixo as
signado, que se tem esgotado com a publicação de numerosas obras, 
que correm impressas, e hoje muitas d'ellas figuram nas principaes 
bibliothecas publicas e elas universidades da Europa, e da Ameríca : 
necessita do auxilio e dos favores do 111m . senado da camara d'esta 
cõrte, para imprimir o seu trabalho, niio só de utilidade municipal 
como interesse real para os ministerios, em presença do seu conteúdo, 
e por isso vem solicítar a assignatura de 200 exemplares, a razão de 
3S por cada tomo, do Illm. senado da camara ; e ao mesmo tempo, por 
seu intermedio, lhe pede que solicite dos Poderes do Estado o mesmo 
numero de assignaturas, ou quando não, lhe. mandar imprimir na typo
graplúa nacional a sua obra, em larga edição, para que possa ser 
adquirida pelos leitores por um preço o mais commodo possível. 

Pelo seu ímprobo trabalho, o abaixo assignado nada quer por 
paga, apenas repetirá com o poeta Antonio Feneira : 

<< Eu desta gloria só fico contente, 
« Que a minha terra amei, e a minha gente . » 

Dr. Alexa n(i?"e José ele Mello tlf o·mes. 

Hio de Janeiro, 5 de Agosto de '1878. 



CHRONICA GERAL E MINUCIOSA DO BRAZIL 

DE~COBEU A DO NOVO MUNDO OU DA AMER!CA H~O 

HISTORICO 

Affonso Sanches, mesLre de uma caravella de Cascaes, que conduzia 
assucares e outros generos da ilha ela Madeira para Lisbõa no a uno de 
1490, pouco mais ou menos, na volta para a Madeira sendo acossado por 
uma 'furiosa tormenta ele muitos dias, no fim dos quaes, descobrio terras 
nas Ilhas do Golfo do Mexico, tendo-as mui bem arrumado, voltou 
para a llha da Madeira, onde chegou tão doente e maltratado que senão 
podia pôr em pé. Desembarcando, foi recolher-se em casa de Christovão 
Colombo, que era um genovez que vivia na cidade de Funchal, e 
ganhava ~ sua vida com o ter casa de pasto e pintar cartas de marear. 
Agravando-se-lhe a enfermidade, e reconhecendo que morria, para se 
mostrar agradecido, chamo li. a Colombo e lhe deu as suas cartas, e o 
roteiro que havia feito desde as terras que elle tinha descoberto, até a 
Ilha da Madeira, dizendo-lhe que nella.s lhe dava o maior mo1·gado 
q~~e se podia da1· neste mundo- a descoberta de um novo mundo. 

Christovão Colombo de posse do roteiro e seus segredos, foi á 
Genova, á Florença, á Lisboa e á Inglaterra, oflerecer-se para o des
cobrimento do Novo Mundo e nenhum dos governos o attcndeo. Por 
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fim valendo-se da protecção de Frei João P ires (franciscano) ( 1) con
fessor da rainha Izabel, mulher de l~ernando V, o cat.holico rei de H es
panha, conseguio proporcionar-lhe os meios, com que pode armar tres 
caravellas ( 2)-

Partida ele Ohristovão Oolombo para o Novo ~.lu.ndo 

c:rn I •.l92 

Prompta a expedição sahio Christovão Colombo do porto de Palos 
de Muger, com tres caravellas no dia 3 de Agosto ele 1492, em demando. 
das C~marias, navegando ao Poente, at.é que em 11 ele Out.ubro do 
mesmo anuo chegou a Ilha Guanahany, que é uma das Lucayas, a 
qual põz o nome de S. Sal vaclor. 

Em.baraços na viagen1 qu.c sobro,.,.cio o. Oolo1nbo 

A falta que a tripulação j á ia sentindo de mantimentos e a in
certeza de encontrar terra, causava murmuração na equipagem, e 
desejo de amotinar-se; mas Colombo confiado no r oteiro de Affonso 
Sanches, os t.ranquilisou dizendo-lhes que na distancia de 750 leguas 
arredadas das Canarias, para o Poente, acharião tena, o que eJiecLiva
mente aconteceu . 

T oL·ras qu.e de scobrio Oll.ristovão Oolombo, 
1492 - 1493 

Na Ilha Guanabany teve noticias elo continente da America, e pro
seguindo na viagem descobria a Ilha de Cuba, e a H espanhola, hoje 
S. ·Domingos, a que os indigen11.s chamavão Hayty, onde deixou 38 
homens em um forte de madeira; e fazendo-se na volta da Europa, con
duzindo alguns jnsulares e obj ectos do paiz, entrou em Lis]Jóa no dia 
6 de Março de 1493, blazonando ter achado a Ilha Cypango ou J>apfio . 

No dia 3 de Abril chegou a Madrid, e pelo que foi r ecebido com 
ex.traordinaria a legria, e particularmente por Fernando V e por Izabel 
a Catholica. 

( 1 ) Ha quem diga que a America era ja conhecida na Escandinavia, 
por te-la descol>erto navegadores turcos e noroegueses, quo se esta
belecerão nella. deixando vestigios de sua existencia no norte da 
America. Escri:ptores nacionaes e ~strangei ros são ~oncordes em . di
zerem que fo1 o por tuguez Affonso Sanches o descobndor da Amcnca; 
e o jesmta Jlllarjoel Fiulho na sua obra Evo?"a Glo?"iosa, escripta 40 
annos depois qa descoberta da America, e impressa em Homa no 
anno ele 1720 a~ pags. 124 e 125 affirma, que Sanchcs foi o descobridor 
do Novo Mundo ou America . Vid o 1° tomo ela minha Co?·og1·aphia 
Histo1·ica, e te.. 

( 2) Out.ros dizem que Colombo se valeu. da protecc;ão do Jtrcebispn 
de Toledo 1 Gon\{alo do l\'Iendonça, e do Thesoureiro-Mór Alfonso Quin
tanilha, 

" 
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Oh.ristovã.o Oolombo :faz xnais tres viagens ao 
Novo l\.lundo 

Na segunda viagem sahio de Cadix á 25 de Setembro de 1493; na 
terceira em 1498, e avistou no 1° de Agosto a embocadura do rio 
Otenoque, e a Ilha da Trindade. Na quarta viagem sahio de Cadix no dia 
9 de ~Iaio de 1502, e avistou a costa do contin ente Americano, voltando 
á 1-Iespanha sem esperanças de reconhecimento por setlS serviços. 

S o :trrirnentos de Ol>.ristnvuo Oolombo 

A inveja, lepra chronica do mundo, indispoz contra Christovão 
Colombo os animos de Fernando V e de lzabel ; e os commissarios que 
o acompanhavão em viagem. arrastados pela maldade o trouxerão a 
Hespanha carregado de ferros, entrando elle para a cadêa onde, 
esteve quatro annos, sem que se podesse justificar. 

NOV <> 1\-.lundo o dopols Arnol:'loa 

O vasto continente americano não Linha em sna totalidade 
nome particular. Depois de sua descoberta por Affonso Sanches , 
era chamado Novo Mundo ( 1) Americo Vespucio, nascido em F lorença 
em 1451, dado a astromia, 9: cosmographia e a navegação invejando a 
gloria do navegador Genovez veio se pôr ao serviçÇ> da Hespanha 
depois da volta de Christovão Colombo em U92 de sua primeira 
viagem do Novo Mundo. Fernando V prestando-lhe quatro embarca
ções partio de Cadix em 1497, com Alonso de Ojeda em busca do 
paiz descoberto por · Colombo e gastando 18 mezes, percorreo a 
terra firme do golfo do Mexico, deixando a ChrisLovão Colombo a 
gloria de haver descoberto as ilhas. Fez segunda viagem e voltou a 
Hespanha em 1500. Americo fez publicar a relação de suas viagens, 
encarecendo os seus serviços, sendo esta descripção a primeira que 
appareceu na Europa a respeito elo Novo Mundo, e por isso foi 
pouco a pouco o poyo se acostumando a dar ao Novo Mundo, por não 
hav er outro, o nome de America, cuja denominação foi assim passando, 
por suppor-se ter sido Americo Vespt1cio o setl descobridor. 

Descoberta do Bt·azll 

Pedro Alvares Cabral sahindo do Lisbóa no dia 9 da i\Iarço de 1500 
com destino á India, descobrio o Brazil no dia 21 de Abril, no qual 
plantou no dia 3 de Maio uma cruz em Porto Seguro e pelo que chamou 

(1) Diz o padre Francisco do Nascimento Silveira, no seLl Apparn.to 
Coroa:raphico, que• antes que Colon descobrisse a America a tinhão 
desco'berto quatro pilotos portuguezes: Pedro Uonêa, Vicente Dias, 
Affonso Sanches e Martim Vicente. 

3 
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ao paiz descoberto, Terra ela Ve7Yt-Cr~bz ; e antes de continuar a 
viagem, mandou o capitão Gaspar Lemos á Lisboa, com a noticia da 
descoberta do novo co lltin ~nte, á el-rei D. Manoel. ( Vide a pag. 74 
do T. 1• da 2o seric do meu .,.,razil Historico e o 1° T. da minha coro 
grapbia .) 

0-cs ~ll>et · -r; n.. el o Ri .\ 1n a.z o na ..- .- 1~0 0 

Em . etembro deste mesmo anno Vicente Yanes Pinzon achou a 
embocadLu·a do ri o Amazonas, ao qual denomin ou Mm· Doce . 

E' con vidado A:rner·ico Ves pucio ao serviço do 

P ortugal 1 ~01 

F ernando V não galardoou os serviços de An111rico Yespucio e 
estando elle desgos toso em Sevilha e l-rei D. :\Ianoel o mandou convidar 
para Portugal, e se apresentando logo, lhe mandou apromptar tres 
navios com os quaes sabia de Lisboa para o ·· razil no dia 10 de Maio 
-de 1501, e percorrendo alguns l agares da costa, voltou á Lisboa, onde 
chegou em Julho de l f,Q2 . Desta viagem só resultou ficar o Brazil con 
siderado um vasto continente. 

Elxpl.orações da c o s ta do n...-azil o descober·ta da 

Bahia. cl.e Toclos os Santos em 1501 a l503 

El-rei D. l\lanoel animado pel[ls informações de Americo Vespucio fez 
apromplar nova expediçã9 e mandou Gonçalo Ooelho, com seis ca
ravellas, em ]\~f aio de 1503, em uma ,..das quaeR veio por commandante 
Americo Vespucio, explorar a costa do Drazil, e a 16 de Agosto avista
rão a ponta 1e terra, no Hío Grande do Norte a que denominárão 
Cabo de S Roque, e seguindo para o sul fa rão dando aos portos e rios 
que avista vão o nome do santo do dia e a pont.a de terra que avis tárão 
no dia 28 de A gosto, chamarão Cabo de Santo Agostinho (PernambttCO) : 
ao rio que lj>Vistarão no dia 29 Retembro chamárão Rio de S. Miguel 
(Alagoas) ; ao outro que avistárão no dia 30 chamárão Rio de _S. Je, ·o
n.ymo; e o grande rio que encontrarão no dia 4 de Outubro denomi
nárão Rio de S. F1·ancisco. No dial0 el e Novembro deste mesmo anno 
entrárão em uma espaçosa Bahia a que chamarão de Todos os 
Santos . ( 1) 

( 1) Sobre a descoberta da Bahia veja-se a pag. 74 do 1• tomo da 
segun~a se_rie do meu Brazil Historico do anuo de 1866, o que escrevi 
c pubhquet. 
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El-~· ::li D. ~J:<J.noel dá pa'rte a-:>3 Reis Oat "1.olloos 

da de> :} ::>b:>:-ta cto B c·azll150 1 

Em ~9 de Julho de 1501 El-rei D. Manoel, de Portugal, escreve 
aos reis catholicos dando· lhes conta de todo o succedido na viagem de 
Pedro Alvares Cabral, descobrindo a Terra da Santa Cntz, na qual 
achou gente nua, como na primeira infancía. Pedro Alvares Cabral 
chegou de volta da sua viagem á Lisbôa no dia 31 de Julho deste 
mesmo anno de 1501. 

Nasce D. Joã::> TII em. 1502 

No dia 6 de Junho nasce em Lisbóa D. João III, sendo elle depois 
o fundador e organísador da colonisação e governo colonial do 
Bra?.il. 

E ' re o ::nn.pensatl::> Pedt".:> Atva .. es Oabral por 

te<" des 3 oborto o Brazil 1502 

E l-rei D. Manoel e1u virtllllo de duas cartas Uegias d·~ 1502, ex
pedidas ao recebedor da caza damarçaria de Lisboa, para dar a Pe,dro 
Alvares Cabral dos rendimentos della 13H, de tença, e ao recebedor da 
síza, e ao escrivão da marcaria, que desse ao mesmo 30$ de tença. 
Estas cartas regias foram expedidas no dia 4 de Abril de 1502. (Vid. 
o 1• tomo da minha Corographia , e o 1° T. da 2• serie do meu Brazíl 
Historico do anno de 1866). 

1• Onloniu PoJ:"tn :; ue"a <lo ;s :azll 1503 

Consta que Gonçalo Coelho na sua volta dos mares do ~ul, tocando 
em Porto Seguro em fins do ann o de 1503, deixort nelle, uma colonia., 
COI~lposta da maior parte elos incli viclLlOS que escaparão dos naufragios, 
presidida por dois missionarios Franciscanos, onde fundarão uma 
Ermida. 

O primeiro canegamento de Páo .Brazil que sahiu da flabia, para 
Lisboa, foi feito em dois navios em LIJOJ, o qual Páo sendo exposto ao 
mercado ela Europa deu subido preço,e por isso, motivott a prohibição 
immediata do commercio delle, monopolisanclo-se a sua venda para a 
fazenda real, mediante contracto feito com especuladores, aos quaes 
exclusivamente ficou pertencendo este commercio. 

Foi a importancia que se deu ao Pá o Brazíl o que acendeu a CLlbi ça 
L}as varias ~ações da Europa e1n posst1ir o t:on tinente Brazile1ro . 
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Descoberta da IUta de S. João ou de Fernando 
de Noronll a 1504 

Diogo de .vo,·onha, em viagem para a In dia descobriu em 1504, nos 
mares do Rrazil, uma ilha, a que poz o nome de S. João, que lhe foi 
dada em remuneração de serviços ; e querendo seu filho Fernando de 
No' onha, nova carta de Sesmaria foi lhe concedida, sendo passada em 
Almeirim,no dia 20 de Maio de 1559. (V . o n. 33 do meu Brazil Hist.) 

Descobe-..·ta de Pernambuco 

Tristâo da Cunha em 1506, dascobriu terras de Pernambuco. 

Mlserla e 1norte do itnrnor-tal Ohrlstovão Oolornbo 
1501'> e 1506 

Christovão Colombo, vivia tão pobre, na Hespanha, que escrevendo 
uma carta a Izabel catholica pedia-lhe uma esmola por caridade, e 
nella lhe dizia que a isto era forçado por não possuir sequer um 
Maravedis ( 1) com que fizesse uma offerenda espiritual li! 

Acabrunhado de desgostos e de miseria., e com a saude deteriorada 
não podendo resistir a tantas desgraças, falleceu ~1o dia 8 ele Maio 
de 1506, sendo sepultado na Cathedral de Sevilha. 

Colombo, nascido em 1441, era Genovez, e homem de bem, muito 
huma110 e illu~trado. 

Naufraglo de Dlngo Alvares Oorr<·a 

Oaramurú 1510 

Em 1510 n:~ufragou Diogo Alves Corréa, com outros companheiros 
nós baixos, visinhos a entrada da barra da Bahia, conhecidos dos 
baleeiros pelo nome de Quelwanças, e dos índios pelo Cle Maragui
guiig o qual foi salvo da antropophogia dos barbaros, pela índia Pa 
raguassú, filha. do chefe Itaparíca., com a qual se casou, sendo mortos 
e comidos os ~emais naufragados (Vid . a historia de Diogo _Alvares 
no meu Bra.zil Histm·ioo I o anuo ela 2° serie) e no 1o Tomo da minha 
Corographia). 

Morre nn Ill>.a Terceira Amerlo o Vespuoio 

Americo VeBpucio falleceu em 1514 na Ilha Terceira, e deixou are 
lação das sua8 quatro viagens, que sendo escriptas em latim forão 
traduzidas em francez e italian·o, impressas em 1532 em Pariz. 

J oão Dlas Sol.:ls entra na bal1ia do Rlo ele Janeiro 1515 

JoiJo Dias Golis ou Solis em 1515, correndo a costa do Brazil, 
entrou na Ba'pia do li!.io de Janeiro, seguiu depois para o Sul, e 

( 1) Vid. a Encyclopedia Militar e Mariti.ma pelo Coude de 
Cbesnel, artigo ('olombc. 
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chegando a um grande rio (que ficou com o seu nome) penetrou até 
ao Paraguay, onde foi morto pelos índios ; e os navios retrocedendo, 
forão carregar de páo Brazil em Pernambuco, e seguirão para a Hes
panha. 

Ologo Alvo~ Oorrüa lança na 13ab.ia os fundamentos 
da povoação da Gra ç a 1512 a 1515 

Das minhas investigações nos donumentos hist.oricos, e nos mo
numentos lapidarios que encontrei na Bahia acredito, que Diogo Al
vares Corrêa Caramuru, tendo escolhido o sitio IJUe depois se chamou 
da Graça, deu principio a primitiva povoação do Brazil, entre os annos 
de 1512 a 1615. (Vid. a pag . 90 do 1° T. da 2• serie do meu B1·azil H is
torico). 

Partida de Diogo ,\ tvar·es Oorr;;.a Oaramurú para 
Fl'a.nça entre os ann.os de 1516 a 1518 

Havondo já alguns annos (7 ou 8) que Diogo Alvares Corréa vivia 
entre os Tupinambás, apparecêo na ensêiada da Bahia, entre os annos 
de 1516 a 1518. uma náo franceza, segundo afllrma o autor de um ma
nuscripto antigo que possuo, o qual sendo visto por Diogo, já deci
dido a retirar-se d'entre os selvagens. descêo á praia, fez signal, e 
sendo recolhido ao bote, a inclia Paraguassú, que o amava perdida· 
mente, e o espreitava vigilante, vendo embarcar-se, atirou-se ao mar, 
porque preferia perder a vida, que perder o amante. Diogo, que lhe 
devia tudo, pede que a salvem, e seguem para'França. 

CL1ogã.o Diogo Alvares Oort""Ua Oaranl.urú e a indin. 

Paraguassu a França 1516 

Reinava em França, Francisco I (conde de Angouleme) successor de 
Luiz XI, que havia subido ao throno em 1515 (fallecido em 1557) e nãó 
Henrique li de Valois e Catharina Medieis, como escrevem todos, porque 

· Henrique li succedêo a seu pai Francisco I ; e foi este e a rainha Olaudia 
quem casarão Diogo Alvares com a indi~ Paraguassú qne recebeo na 
pia baptismal o nome de Catharíua. (Vid . o ] o T. da 2• serie do meu 
Brazil Historiao e a minha Corographia). 

Oon tra-tão-se Fet·nando de Magalhães e Ruy Fal.leiro 
com o governo de Hespanb.a o se põem ao seu 
SA t•ViÇO l.51S 

Fernando de Magalhães, não querendo mais aturar as injustiças 
de el-·fei D. Manoel, com Ruy Falleir0, ambos portuguezes, contratão-se 
em Valladolid por escriptura, para servirem a Hespan ha, no dia 18 de 
Fevereiro de 1518, e no dia 22 de Março receberão as paten tes de ca-
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pitães, dadas por D. J oanna e Carlos V seu filho, em quo declarão ser 
naturaes do reino ele Portngal, para irem pelo Mar Oceano fazer a 
viagem á roda do Globo, dando-se-lhe cinco navios e gente necessaria. 

Em 28 de Sete.nbro de 1517 Alvaro da Costa participou a D. 1\1a
noel, sobre as reclamações rtue bavi~. feilo a Carlos V, e seus ministros, 
para que não admittisse em seu serviço a Fernando clQ Magalhães . 

Cons iderações h~rtori.cas so bre DiOgQ AL~ac-es 
o · l'r~a ( O , tt"alilllrÚ ) 

As muitas combinações que fiz em presença da historia, não podia 
ser no reinado de Francisco II a viagem de Diogo Alvares e Paraguassú . 
á .França; e tanto mais é assim, que em 1535 ou começo de 1536, 

quando chegou o donatal'io Francisco Pereira Coutinho à nahia, Diogo 
Alvares residia ha a n nos na sua povoação elo Sal vaclor ou Vi !la
Velha, e já havia construido a igreja d~ Nossa ~enhora da Graça, 
e tambem a de Nossa Senhora da Victoria, que foi pelo que me pa
rece, concluída ele todo com o auxilio elo donatario e dos colonos f[Ue 
com elle vi~rão, como se vê da carta de sesmaria, p<tssada em 20 ele 
Dezembro de 1536 a Diogo Alvares, e da inscripção lapidaria que 
existe em um quarto, ou sachristia do lado do norte, do arco cruzeiro 
ao proJsbiterio da igreja de Nossa Senhora da Victoria, onde se lê ': 
que em 1534, casou-se naquella igreja Affonso Rodrigues com Magclalena 
Alvares, filha de Diogo Alvares e Catharina Paraguassú . 

. Em presença, pois, da inscripção lapidar ia e das notas genealogicas 
da família de Diogo Alvares Corrêa, e da carta de sesmaria passada 
em 20 ele Deze1'flbro de 1536, pelo dcnatario a Diogo Alvares de 400 
varas de terrenos, onde ell e já tinha a sua povoação, e do anachro
nismo da historia ela França, para j ustificar un1a falsidade historica, 
visto que a ascen ção de Francisco I ao thron o ele r rança, foi em l fi15• 
fica evidentemente provado que a partida ele Diogo Alvares Corrêa 
( Caramurú ), e de Paraguassú para á França não foi em 152-1, e nem 
mais adiante, como querem ~lguns, porque ca,,111lio clle duas fiU1as 
em lf•34, essas duas senhoras deverião ter pelo menos H e 15 annos, 
com nm ou dotfs annos que levassem de ida e voltR nà sua viagem á 
França, prefaz a época que o criterio me l evou a preftxar entre os 
annos de 1516 a 1518 . 

Nem no archi vo do 1\IIosteiro de :; . Dcnto da Bahia, e nem no do 
convento de s.1 

Francisco, e nem na antiquiss ima casR ela: Tone de 
Garcia d'Avilla,. e nem nos manuscriptos genealogiéos <]Ue possuo, 
c nem por trallições co11sta que Diogo .\!vares tivesse tido illhos de 
Catharin í\- Para ,~uassú antes lia sua. partida para "· França, e non1 
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c1u os deixasse entregues a alguem, pela precipitação de sua 
viagem. 

Fui minucioso nas indagações elos factos, por conhecer a impor
lancia delles, e por isso nada poupei para descobrir a verdade, que 
o.Lé hoje tem andado occnlta, mas qne julgo Ler descoberto agora, 
baseado no que acabei de expô r. 

Primeir·a ~' iageln a eoc:.l.a do globo, 1519 

Fernando de :\fagalhães e Ruy Falleiro, cosmogrophos, e pilotos 
porlnguezes, ao serviço de C:aslella, em viagem á roda da terra, en
trárão na enseada do Rio de Janeiro em 13 de Dezembro de 1519 e 
lhe derão o nome de T'ahia de Santa L~~zia, em attenção ao nome 
da Santa em <>ujo dia a festeja a igreja . 

~Ior·tc ele Fcrnanclo tlc 1\'fagalhües, 1:>21 

fernando de Magalhães, sahindo da Bahia do RiCl de Janeiro e 
correndo a costa do sul, no dia 21 de Outubro de 1520 descobria na 
Patagonia o Estreito que ficou com o seu nome, e atravessando o Oceano 
Pacifico chegou as Felippinas, e foi morto em Zébu pelos naturaes 
do pai7. no dia 27 de Abril de 1521. 

~Iorte d<> El-rei D . 1\'fanoel, 1321 

Em 13 de Dezembro de 1521, falleceu el-rei D. Manoel, em Lisbõa, 
SHCCedendo ·lhe no throno seu filho Ú. João IIT, que proseguio nos 
descobrimentos. Christovão Jacques é mandado em 1526, á Pernambuco, 
para guardar a costa do Brazil, contra as invasões dos francezes e alli 
se conservou, até a de 1528. No anno seguinte Diogo Garcia, subindo o 
Rio de Solis, ou Paraguay, encontrou-se no Paranà com Sebastião Cabato, 
e em consequencia de lhes darem uns pedaços de p1·ata, mudarão o 
nome de Rio Solis, para o de Rio da Prata. 

FLLnclação da Et>rnida do No;sa Senho-.:-a da GraQa 
1.524 a 1525 

A Ermida de :\ossa Senhora da Graça, fundada por Diogo Alvares 
Caramurt1, na Habia de Todos os Santos, teve por origem segundo a 
tradicção babiana, e algnns escriptores, um sonho de Catharina Al· 
vares Paraguassu. No Mosteiro da Graça aa Bahia ex.iste um anti
quissimo patnel representando o sonho de Catbarina Paraguassú e a 
Ermida primitiva, do qual mandei tirar uma cópia fiel a oleo que o 
colloquei na capella de N S. elos Navegantes da rua de Itapirú, antiga 
ele natnmby. (Vid. o 2° T da 2• serie do meu Hrazil Historico.) 
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Descobrlmeato da capitania do Espiritu Santo 1526 

Em 13 de Maio de 1526 é descoberto o territorio da Capitania do 
Espírito Santo, doada a Vasco Fernandes Coutinho no dia 1° de Junho 
de 1534, da qual recebeu Fora! em 7 de Outubro do mesmo anuo e a 
confirmação em 12 de Março de 1543 . 

Feitoria franceza em Itamaraca 1530 

Duarte Coelho Pereira em 1530 foi mandado á. Pernambuco correr a 
costa e achando na ilha de Itamaracá, uma feitoria de francezes, que 
se tinha estabelecido desde 1525 os expellio d'alli. 

Receios da corôa de Portugal áce~·oa do 

Brazil 1530 

El-rei D . Joã0 III temendo que os hespanhoes já. estabelecidos no 
Rio da Prata quizessem se esteuder pelas terras do Brazil, preparou 
uma armada. e a confiou a Mariim Affonso de Souza para vir ao 
Brazil tomar as providencias que julgasse necessarios e fundar uma 
colonia regular no sul do Bra.zil. 

Viagem d e Mart'im Affonso <le Souza 1530 e 1531 

Neste mesmq auno Martim Affonso de Souza, é mandado ao Brazil, 
e na altura do '1abo de Santo Agostinho aprisionou t es navios fran
cezes carregado\; de pá.o Brazil ( Ibirapitanga ), e enviando o capitão 
João de Souza, com dous delles á. Lisboa, e seguindo viagem para o sul 
entrou na Bahin de Todos os Santos, onde se demorou a~guns dias : 
e depois continuando a viagem, avistou no dia 1• de Jan iro de 1532 

a embocadura da enseada de Nicterohy, entre duas monta:nhas que 
.suppondo ser a de um Rio, o denominou- Rio de Janeiro. Receioso de 
entrar pela bocea do Rio de Janeiro, foi sa~tar na P,raia Vermelha, que 
ficou com o no91e de Praia de }o{ a1·tim Affonso, e ão achando convE:
niente o lugar para fundar uma colonia, se uio pa o Rio da Prata, 
e de volta entrando no dia n de Janeiro de 1532, di'a de S. Vicente, 
em uma Bahia, a denominou de S. Vicente, onde fundou a primeira 
colonia regula~ portugueza. 

Tenl.po que go-.rernou Pernan:tbuco Duarte Ooelb.o 

Pereira 1530 a 155't. \ 

Duarte Coetho Pereira, primeiro donatario de Pe»nambuco, casado 
com D. Brites de Albuquerque, filha de D. Lopo de Albuq, erque e 
D. Joanna de l,3ulhij;o da Cunha, governou a capitania desde Setembro 
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ele 1530 em que foi mandado a Pernambuco explorar a costa, até 7 de 
Agosto ele 1554 em que falleceu . 

D. HrHes ele Albuquerque tambem falleceu no anno ele Hi75. 

Fnnc1açfio <la igreja <la Victoria 1530 

Pelos assentos ele casamento das ftlhas de Diogo Alvares Caramurtt 
com D. Cathariua Paraguassú em 153i, e ínscripções lapidarias que 
li nessa igreja, calculei ter sido no anuo de 1530, pouco mais ou menos 
o tempo da construcção ela igreja ela Victoria da Bahia. 

D .• :roão JII crea o Teibu.nal ela Inquisição 1531 

E' creado em Lisbôa o tremendo e infernal Tribunal ela Inquisição 
em 1531 (e melhor organisaclo em 1536 ) no anuo seguinte ele 1532 foi 
estabelecido o Tribunal ela Mesa ela Consciencia e Ordens. (Vide a 
pag. 37 da minha obra Independencia e o Imperio elo Brazil. ) 

Tratado ele alliança e n tre ·Portugal e a Ft·ança 1531 

No clia 4 cle Agosto de 1531 acceitão-se e assignãó-se em Fontaine
bleau os preliminares do tratado de alliança entre os reis ele Portugal 
e da França . 

Mart i 1n. Affonso de Souza funda a p~·hneira. colonia 
:t:•eguhn· po).•tugucza 1532 

Mar~im Affonso de Souza, de volta de sua viagem do snl do Brazil 
em 22 de Janeiro do 1532, como já disse, entra em uma Bahia a que 
chamou de S. Vicen te e ahi funda, a primeira povoação regular de 
alguma importancia no sul do Brazil, a que denominou de S. Vicente 
em honra do santo em cujo dia alli chegou. 

Pedro L opes elo Souza, iemão elo lHartiru A.:cronso 
retira-se para Portu ga l 1532 

No dia 3 de Agosto ele 1532 Pedro Lopes de Souza segue para 
Portugal navegando pela costa do BrazH até a altura de Pernambuco, 
se fez ao mar e segue em direitura para Lisboa, levando a noticia 
dos successos praticados por seu irmão. 

Carta elo Dr·. Govêa a el-rei D. João 1IT, I>ar-tici
pando-lJle a inten ção elos ft·ancezes em 

co l onisac o Brazil 1533 

A falta ele documentos historicos fez que os historiadores do 
Brazil passassem por alto a exposição elos factos qos tempos pri

•! 
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lnilivos, e por isso todos réssentem-se desta escuridão : proponho-1m! 
fazer a luz 11m vista dos documentos que pude obter. O lapso obscuro 
da nossa historia será esclarecido com as noticias autenticadas pelos 
documentos e para seguir a ordem dos tempos, os resumirei in
clicando os factos. 

O Dr . Gouvêa em 29 de Fevereiro e no dia 1• de Março de 1533 
achando-se em Rohan escreve a cl-rei D. João III parLicipando-lhe 
a prisão de uns fmncezes, feita no Rrazil, dizendo terem elles levado 
um frade franciscano, com o proposito de fundarem uma colonia ; 
que já se sabia do continente brazileiro quanto as suas vantagens e 
riquezas, e por isso convinha tomar providencias e obstar que os 
francezes viessem ao Brazil colonisa-lo, e povoa-lo ( V1de o meu Brazil 
Hi'storico 1• T . do segundo anuo de 1866 os documentos em sua 
integra.) 

PL·imeit·o enge~ho cl.o assucar lla oai)ital'l.ia de S . Vi
cent;e e povoaçao <la vil.la ele Sant;os 1536 

Braz Cubas fundou o primeiro engenho de assucar em 1536 chamado 
Inguágussú em Icrypatuba, na capitania de S. Vicente, cujas terras 
obteve do capitão-mór Antonio de Oliveira; depois obtevtl as terras do 
Oiteirinho ele ~anta Catharina, que se achava coberto de mato virgem. 

A boa ancoragem que oiferecia o porto de Santos fez que elle 
edificasse casa, para tratamento dos mariul;wiros, e como alli já vivião 
dous lavradores Domingos Pires e Pascoal Femaudes, farão affi.uindo 
outros moradores e a povoação se estabeleceu e progredia . 

O Brazil ó dado pot· D. Jnâo III a dive..;osos cl.ono:torios 
d 1532 a 1536 

D. João l [I dividia o vasto territorio do Brazil em capitanias de 
cem legoas de costa; e as deu a diversas pessoas para povoa-las,seudo
a l\llartim Affonso de Souza a de S. Vicente: a de Santo Ama?"O, a 
Pero Lopes de Souza; a da Pa1·ahyba do Sul a Pero de Góes; a do 
Espi?·ito Sant:o, a Vasco Fernandes Coutinho: a de Porto Segw·o, a 
Pero ou Pedro de Campos Tourinho; a de Ilheos a Jorge de Figueiredo 
Corrêa; a da Bahia de Todos os Santas, a Francisco Pereira Coutinho ; 
a de Pm·nambuco, a Duarte Coelho Pereira, da qual tomou posse em 
2 de Junho de 1535; e a do Ma?·anhão, ao historiador João de 
Barros . 

Clima e sa.l.ubridade do Br-azil e1n. suas d.iftercntes 
zonas 

Ama~oncts-0 clima é quente e muito humido,chove irregularmente, 
e muito prineipalmente de Novembro a Julho,e por isso é pouco sadio 
para as pessoas que se expõem as intemperies dos dias; 0 calor 

• 
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do sol equatorial é mitigado pelas chuvas e vastas florestas, o 
que torna os dias e as noites sempre agradaveis e frescas. 

Pará.- O clima como o de todo valle do Amazonas é quente e 
humido, e por isso é pouco sadio para quem se expõe ás suas intem
peries, especialmente pelas agttas dos rios, que seis mezes enchem e 
otüros tantos vasão , e por isso as inLermittentes nos siLios pantanosos 
e a febre amare !la, a colerina, o beri-beri com caracter benigno são ahi 
molestias <lpidemicas: tambem se sente a elephantisis em alguns sitios á 
margem do Amazonas, devida, scgtmdo dizem, á alimentação do peixe 
pirarncú. Chove quasi todos os dias, no verão, sempre depois do meio 
dia, e no inverno a qnalquer hora. As ma:nhãs e noites são agradaveis 
e frescas. 

Mm·anhão .-O clima é quente c hum ido, as chuvas comeoão 
regularmente em fins de Dczembro,em quanto que ele Outubro em diante 
appareça alguma chuva, que vulgarmente denominão chuva de: 
cajú, são abundantes e acomprtllhadas de muita eledricidade, tor
nando ·se mais fortes e freqttentes em Maio e fins elo invemo. E' ge
ralmente salubre, exc&pto nas visinhanças de Parnahyba, onde são 
quasi constantes as febres intermittentes. 

Piauhy.-0 clima;é quente e hum ido, pouco salubre nas margens de 
alguns rios como Parnahyba, Poti, etc . , principalmente para as 
fronteiras onde se tém de pagar tributos ás intermittentcs, chamadas 
cm·neiraclas. As chuvas que vão .sendo alli menos abundantes, co
meção regularmente em Outubro e durão até Abril, e são acompanhadas 
ele fortes trovoadas. 

Ceará .- O clima é humido c quente na beira do mar, e no sertão 
secco e qllente; mas geralmeuLe salubre e doce, á excepgão elo sertão 
no rigor do verão, onde o calor durante o dia é bastante forte, o que 
todavia é compensado pela frescttra das noites, sempre bellas e 
claras; nas serras e praias é sempre fresco pela constante viração . 
Só tem duas estações como nas províncias vizinhas; a chuvosa que 
se chama inverno, começa regularmente em Janeiro Oll Março e dura 
até Junho ; e a sccca ou ve1·êi.o que dura o res to do anno ( l ) . O maior 
calor não sobe no sertão a Cl5° centígrados, e nem desce o maior frio 
abai:::o de l8o . 

( l ) Os invernos são irrcgtLlarcs ; passâo-se ás vezes annos em 
que não chove, e então lta secca, que mata o gado e até gente por 
falta de alimentos. A& maiores seccas que callsarão maiores estragos 
e deixarão mais sensível recordacção forão as de 1792, 18.25 e lti45. 
Ayres do Casal refere que na primeira,os habitantes de seis frcguezias 
as desamparárão sem ficar viv a alma, isso porém não é exacto. 
Ha tres annos 1877 a 1879 que o Ceará experimenta a mais horrível 
destruição occasionada pela secca da qual farei menção com todos os 
seus hunores quando chegar au anno acLual ele 187ü . 
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Rio Grande do No?·te-0 clima é secco e geralmente sadio;o inverno, 
que começa regularmente em Março é escasso, e ás Yezes dura até 
Julho: esta provincia é sujeita as seccas como a elo Ceará. 

Pm·ahyba.-0 clima é geralmente quente e secco, porém refrescado 
pela viração do mar, e é muito salubre. As chuvas ordinariamtmte 
começão pelo equinoxio ele Março, e durão nos annos regulares até 
Julho. Esta província é sujeita a seccas como as suas vizinhas. 

Pernambuco.- O clima é diverso, segundo a natureza elo solo, 
na parte da beira mar e mattas é quente e muito humiclo, porêm re· 
fraseado pela brisa; no sertão secco e quente, é geralmente sadio, á 
excepção das febres intermittentes,que rei não em toda costa do Braúl; ) 
não ha molestia epidemica. f-6 tem duas estações como as mais 
províncias do norte; a chuvosa que começa regulal'mente em Março até 
Julho, e a secca de Agosto a Feyereiro. 

A lagôas.- O clima é bastante hum ido por causa das muitas 
lagóas perto do littoral e das grandes mattas para o interior; é salubre . 
Nas margens do S. Francisco, é onde em certas épocas reinão car·· 
nei1·adas, devidas ás enchentes do grande rio que se expraia á mais 
de dez legoas em algumas localidad~s. 

&rgipe O clima é semelhante ao das Alagôas; na parte da província 
onde ha mattas, é lmmido, e no sertão secco; reinão febres inter· 
mittentes nas praias, e em alguns si tios pantanosos. 

Bahia-Varia segundo a naLure~a do terreno; na parte do littoral 
que se chama-- Reconcavo -, e sé estende em uma linha parallela de 
largura desigu1ll até 30 leguas onde chove constantemente, o clima é 
quente e humido; no sertão é secco e quente. At'é 18í9 a Bahia era 
assaz salubre, porém desta época em diante a febre amarella tornou-se 
alli epidemica, e ataca com preferencia os europeos 

Espi?"ito ~anto.-0 clima é humido, poróm sauclavel, de Lempe· 
ratura agradavel e geralmente salubre . 

p,·ovincia do Rio de JaneiTo .-O clima é temperado, muito agra
davel e saudavel na parte elevada, porém pouco sadio nos sítios 
bah:.os e panpanosos, que occupão grande parte da província, onde 
reinão febres inLLermittentes e perniciosas. Depois da invasão 
ela febre amarella no Brazil, ficou epider.nica no porto do Rio de Ja 
noiro, princip~lmente para os estrangeiros. ( Vid o meu Dicc. de M. 
Homreop.) 

MuniC'ipío neut?·o.- O clima é como o da provi ncia na parte do 
littoral da baria, muito variavel, frio no inverno e muito quente na 
estação calidtt e sempre humido E' pouco salubre, principalmente 
depois da invasão da febre amarella, que ficou epidemica . 

S. Paulo.- Situado quasi todo além dos tropicos, gosíl de um 
clima temperado, duce e saudavel. onde os eLtropeus rne1'idionaes 
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pouca dillerença sentem, principalmente na parte elevada; na beira
mar porém é caliclo, bastante humido, e por isso suj eito a febres ; na 
parte mais fria em alguns lugares é epiclemíca a bronchescelles, ou 
papo, e a elephantisis. 

Pa1·anà .- O c.lima é temperado, como o elo meio·clia da Europa, 
e geralmente sadio . 

Santa naatw·ina .- O clima é temperado, dôce e agradavel, e 
geralmente salubre, a excepção ele alguns si tios pantanosos. A bôa 
qualidade das terras, a dôce temperatura do ar, a uniformidade das 
estações, que tf.m mui pouca variação, fazem qu e esta província seja 
appellidada o pa?·aiso te?"?"as t?·e do B1·azi l. 

Rio G1·ande elo Sul.- O clima é temperado e ameno, como o do 
meio-dia de Europa . No inverno chega a gelar em algumas partes ; 
no verão o calor é summamente fort.e. Seu maior dia é de 14 horas. 
Os europeus dão-se alli muito bem E' geralmente sadio, á excepção 
de algumas fP-bres intermittentes nos lugares paludosos . 

Minas Ge?·aes. -0 clima em geral é saudavel, e para a parte 
meridional é assáz macio e benefi.co ; mas alguns sítios são sujeitos 
a febres intermittentes e a elephantiasis. 

Goyaz.- O clima é secco, as chuvas apparecem com trovoadas em 
Outubro e fi.ndão regularmente em Abril. 

Matto G?·osso.-E' variavel segundo a dive1·sidade da latittude; em 
geral saudavel, por ser o terreno elevado e principalmente na parte 
que fica alem dos tropicos ; é tambem salubre, excepto nos sítios pan
tanosos, onde reinão intermíttentes e uma enfermidade conhecida alli 
pelo nome de CO?"?'UpçtZo ou maculo. 

Limites da capi-tania d e P erna1nbuco 1534 

A capitania de Pernambuco começava no R.io de S. Francisco, e 
terminava no rio que cerca a Ilha ele Itamaracá . Foi de 1534 em diante 
que el-rei D. João IH mandou que o continente do Brazil se chamasse 
Terra de Santa Cruz. 

Fundação da vil.l.a d e Oli n da 1535 

Duarte Coelho Pereira em \:J ele Março de 153b tomou posse da 
capitania de Pernambuco e começou a edificação de villa de Olinda. 

Franc i sco Pere ira Coutinho accresoenta a povoação 
no lugar da Vlctorla e levanta nm .forte 1536 

Francisco Pereira Coutinho donatario da Bahia chegando alli, 
achou Diogo Alvares com a família na sua povoação e acrescentando 
o povoado de Diogo Alvares ficou conhecido pela denominação de Vil/a 
Velha ou povoação do Pereira. 
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Francisco Pereira Oou:tinb.o deu uma ses1naria de 

terras a Diogo Alvares Oaramuruna Bat1la e•n 1536 

Francisco Pereira Coutinho veio á Bahia em fins de 1535 ott 
começo de 1536, e isto sei, porque no dia 20 de Dezombro de 153Ct 
passou e assignou carta de sesmaria de 400 varas de tenas de largo, e 
500 de fundo a Diogo Alvares Corrêa ( Caramurú ) na Graça, onde já 
elle tinha fundado a sua povoação, chamada depois Villa Velha. ou 
do Pereira, e Francisco Pereira Coutinho uma fortaleza ( Vide o Brazil 
H isto1·ico ) • 

· Neste mesmo anno de 1536, fallecerão desgraçadamente Ayres da 
Cunha e os filhos do historiador João de Barros, nos baixos proximos 
á ilha do Ma-ranhão. 

Prin.'l.eira fortaleza da Balüa 1536 

A primeira fortaleza da Bahia foi a de Santo Antonie da Barra 
segundo collijo da carta de sesmaria que Francisco P ereira Coutinho 
passou em 20 de Dezembro de 1536 a Diogo Alvares Porrêa ( Oar:lmttrú) 
de 400 varas de terrenos de largo e 500 de fundo, onde elle já tinha a 
sua povoação da Graça ou Villa Velha, e bem do que refere GabTiel 
Soares. ( Vide o B 1·azil Histo1·ico ) 

Jes uit a
1
cs no Rio Grande do Sul 1536 e 153i 

Conta-se que entre os annos de 1536 e 1537 vicrão alguns jesuítas 
ao Rio Grande do Sul, e, desem barcando na Lagôa dos Patos, j 'L alli 
achárão companbei ros , os quaes destribuindo-se pot· differentes pontos, 
entre os guaranys, pregarão a doutrina de Christo . (Vide o B1·azil 
Histor'ico 1 o anuo de 1866 ) . 

Nau.f ragios nas costas d o B eazil 1537 

Sabe-se com segurança que em 1537 varios navios hespanhoes que 
navegavão para o Rio da Prata padecerão naufragios nas costas da 
capitania de S. Vicente, como em tempos anteriores padecerão alguns 
navios de Gonçalo Coelho e de Christovão Jacques, em outros pontos 
da costa do Brttzil . Esses benemeritos nn.vegantes merecem eterna 
gratidão da postf ridade. ( Vid . o Brazil Hist. a fund . da I. da Graça) · 

Gonçalo Monteiro pass a a ~ov<->rnar a capitu nia de 
S. Vicente 1537 

Pedro Lope~ de Souza, que governava :1 capitania ele S. Vicente 
pela ausencia do donatario, foi substituído por Gonçalo lVIon eiro, no 
posto de eapit ão·mór. por alvará passado por D.A nn a Pimentel, mulher . . . . \ . 
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ele Mài'lim Affonso de Souza em 153i: mas não convindo a Gonçalo 
Monteiro este encargo, retirou-se para Lisbóa no anno seguinte de 1538, 
sendo substituído por Antonio de Oliveira. 

Butla d.e Partlo V cieclaeand.o os in<l.ios sere•n 
ll.OJU.Gl"l.S 1537 

Correndo a noticia, que os selvagens do Novo Mundo nãu erão 
do genero humano, Paulo V pela bulla de 2 de Junho de 1537 declara 
tH·bi et orbi , que os selvagens indígenas do Novo Mundo são realmente 
homens ; e pelas letras apostolicas de 9 do mesmo mez e anno, 
declara que são racionaes 9 como taes serião tratados . 

.Diog o de .iU:e:nezes <l.á conta a AT-rei D. Joã o I.II 
.respeito cl.o Brazil 1538 

Diogo de lVIenezes, em uma carta que escreveu a el-rei D. João III 
em 1538 lht:l faz uma exposiçã.o das grandezas do Brazil. Esta pri
meira carta eu a publiquei na segunda serie do primeiro anno do meu 
B7·azil I-I'istorico . 

Nasce Jorge d.e Albuquorque ooell1o etn. 
Pe<"nam.buco e:m. 1539 

Em Olinda, de Pernambuco, nasce Jorge de Albuquerque Coelho 
segundo filho do primeiro donatario Duarte Coelho Pereira e D. Brites 
de Albuquerque no dia 3 de Abril de 1539 . 

Primeiros engenhos na Bahia 1537 a 1540 

Nas proximidades do Dique, suburbios da cidade, fundarão os 
primeiros colonos na Bahia dons engenhos de assucar, que forão des
truidos e qu eimados pelos indios Tupinanbils. 

Martim A.ffon s o d.e Souza, em -via;;<;eiD. para a Inclia 
toca na. Bahia 1541. . 

Martim Ail:'onso de SOLlZa, indo para a India como vice-rei em 1541 
arribou a Bahia neste anno, levando comsigo alguns jesuítas sendo o 
mais notavel, dentre elles, o glorioso S. Francisco Xavier, apostolo 
das Indias, para a pregação do Evangelho. 

Gean<l.os t emporaes nos xnares d.o sull542 

No anuo de 1542 nas costa do mar da capitania de S. Vicente e 
mesmo mais para o sul houverão muitos temporaes, e o mar tornou-se 
tão furioso que em S . Vicente desiruio a povoação, deitando abaixo 
o proprio pelourinho da villa. 
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Engenh.o~ orn Pet•na ntl>nco e introdução cl.e esc .. avos 
da Atrica no U:razil 1542 

Dua1'te Coelho Pe1·eira em ~~G de Abril de 1542 escrevenào a el-rei 
D. João IH, lhe participa ter dado ordem a se fazerem mais alguns en
genhos de assucar por haver em Pernambuco grande quantidade de 
cannas plantadas, bem como pede a el-rei permissão para haver 
escravos da Africa para a lavoura de Pernambuco. 

João R a m a ll:l.o muda-se de S. Vicentn pa•·a cil"n u. da 
se rr-a d.o Cnba·tão exn 1543 

João Ramalho, que recebeu l\'Iartim Affonso, vivia em S. Vi
cente, e para evitar maiores desgostos passou-se em 1543 com sua 
familia para cima da serra do Oubatão, porque os nov(ls povoadores 
permanecião sempre em desavenças com os naturaes do paiz . Esses 
disturbios derão lugar á que a camara de S. Vicente em 21 de Julho de 
1543, baixasse um Edital estipulando o preço dos resgates dos pobres 
Indios, marcando o valor de 4$000 por cada um que fossem escravisados 
e d'ahi para baixo conforme o sexo e a idade. 

O ht•istovão do Ag uiar d ' ,\.ltro, tornou c onta do 
governo da capl1;anla · do S . Vicente OlU 15!l3 

Christovão de Aguiar d'AHro por Alvará de D. Anna Pimentel, de 
15!3, tomou co~ta da administração da capitania de S. Vicente, e 
se não dando bem nella retirou-se para Lisbõa . A elle deu ordem 
D. Anna Pimentel para perseguir os índios. 

P ecl.ro Góes dá conta a e l- t'ei D Joã o III, elo osta<l.o 
da s ua. capitania da Pal'a1"l.yba do Sul 1546 

Do anno de 1M5 não encontrei nos meus manuscript.os, documento 
algum historico de importancia, mas no seguinte de 1 '•46 achei a carta 
de Pedro de Góes mandada a el-rei D. João ill da.tada de 27 de Abril 
desse anno, na qual lhe conta de como acàou a sua ilha e capitania
mór, e que de novo fizera pelo rio acima, povoações de muitos visinhos, 
e outras cousas em hon ra de Dcos e proveito de S. Alteza, e ao mesmo 
tempo pede protecção para sua famí lia que era mui pobre. (Vid. o 
Brazil Ristorico .) 

Carta de D a•·t e Ooell"l.O P et•e ira a el-rei. D . João liX 
1546 

Duarte Oo~!lho Pereira em 20 de Dezembro de 1546 escrevendo a 
el-rei D. João m, não só ractifica o que lhe commumnicou ell'\, outras 
cartas, como 11te lembra as providencias q LW se · devem tomar em pro-
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vcito da Nova Luzitania (Brazil) e lhe pede remedio aos muitos dam
nos que está padecendo a sua capitania, e que lhe não mande mais 
degradados, visto serem tão máos, qLle todos os dias os manda enforca,-. 
Pede a S . Alteza que ordene a todas as pessoas a quem deu terras no 
l1razil as venha povoar c residir nellas ; bem como lhe mande ouvidor 
que saiba e entenda o que ha de fazer. Pede que dê providencias sobre 
as cousas da Bahia, porque :Francisco P~reim outinho, sendo velho, 
doente e mole, se não sabe haver com os desordeiros desobedientes 
que se levantarão contra elle e fez perder a Bahia, sendo um cle?·igo 
o causador dos damnos, e lhe roga que o mande prender e transpor
tal-o para Lisboa (B1·azil Hist01·i co) . 

I>rim.eiL·o· I-J:os pital da ~Iiserlcol:"clia, no Brazil 1547 

Braz CL1bas, colono de S. Vicente, em presença do bom porto de 
ancoragem da Bahia de Santos, concebeu a idéa de fundar uma casa 
para enfermaria e curativo da marinhagem dos navios de ca.botagem 
que fossem á S. Vicente, e para os forasteiros. A idéa de Braz <Jubas foi 
applaudida pelos moradores do porto de Santos . Precedendo o consen
tentimento do capitão-mór de S. Vicente Christovão de Aguiar Daltro, 
foi a casa de caridade levantada em Santos nos princípios do anno de 
1517, e approvada pelo governo, com a creação de uma confraria, por 
Alvará de 2 de Abril de 1551. 

carta de Dt>.arte Ooel.ll o esce ipta de Olinda a 

el-r·el em. 22 d e Março de 1548 

O Donatario de Pernambuco Daarte Coelho Pereira em 22 de Março 
de 1548 escreveu a D . . João lli dando conta do procedimento do a1moxa
ri fe Vasco F ernandes, que tinh a vindo á P ernambuco cem elle, havia 13 
annos, deixando sua mulher e filhos, e que o seu Gomportamento er11 digno 
de louvores, e qu e havendo dado uma porção de terras, pretendia em 
uma Ribeira levantar um engenho, e por isso desejava ser ajudado. 
Diz a Sua Alteza que não desconsidere as terras elo Brazil, e particu
larmante as de Pernambuco par serem muito ferteis e de grandes 
vantagens para a agricultura (B1·azil Historico). 

l\ol:oe11o de,;a~·teosa üo Francisco Pereira Ooutinllo 
1548 

Em 1548 morreu afogado Francisco Pereira Coutinho voltando do 
snl para a Bahia nos baixos e r ecifes, chamados P a?'aún a, na cosia 
do mar Grande, na il11 a de Itaparica. 
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Carta de .c\.ffon s o Oonçalves a el-rci D . Joáo lil 15!18 
(Pernambuco) 

Em 10 de Maio de 1548 Affonso Gonçalves escreve a el-rei D. João III 
queixando-se de que na terra da Santa Cruz não se administra justiÇ>l, 
e que assim que chegára lhe derão noticia que 7 náos francezas, passarão 
se para os Pitaguazes, e depois, passarão outras, tendo com uma dellas 
peleja um seu bergantin que ia ao resgate. Expoem a historiado con
flicto,e lhe pede amr;rcê do habito com alguma tença. Pede para Pero 
de Mesquita, filho de Bastião Affonso que foi ourives de Sua Alteza, e afi
nador da casa da moeda de Lisboa, a confirmação da reitoria e da igreja 
que elle fundou a sua custa na suo. fo.zenda, sendo ella a melhor que 
havia nesses temp..>s em Pernambuco. Diz que teve na sua igreja 
sempre um padre para administrar os sacramentos a pessoas da sua 
povoação, e tudo pago a sua custa. Que a sua povoação tendo 200 almas, 
já tinha necessidade de 2 padres, e qur. ficando distante 5 leguas da 
villa de Duarte Coelho Pereira (Olinda) lhe pedia que escrevesse a 
Duarte Coelho, para lhe não impedir que os dízimos sejão para sua 
igreja, afim de manter com toda a decencia o culto Divino, e sustentar 
a sua fazenda com a qual tem despendido muito cabedal e risco de 
vida, visto a distancia que ha entre a sua fazendo. e a villa de Duarte 
Coelho Pereira (B1·azil H.istorico). 

'Luiz de Góes, <la villa de Santos, escreve a el-rei 
en.1. 12 de l'I•Iaio do 1::>49 a respeito do estado da ca
pitania do S. Vicente 

Na carta de 12 de Maio de 1548, Luiz de Góes diz a l-rei que por 
seu filho Pero d.e Góes communicou-lhe que convém soe !)rrer as ca
pitanias e costas do Brazil, porque este paiz está arriscado de ser to
mado pelos fraqcezes, visto como desde anno de 1546 vem 7 e 8 1íáo 
francezas ao Cabo-Frio e Rio de Janeiro carregar e commerciau com os 
Indios. Diz maif a el-rei qae em quanto os francezes não passa,_vão do 
cabo de Santo Agostinho e da Bahia, não erão suspeitosos; m:b que 
agora sim ; e que sendo os francezes gente má e cubiçosa. em conflicto 
com elles lhe tomára duas náos que encontrou no Rio de Janeiro. Diz 
mais a el-rei que desde que veio para o Brazil com Ma1'tim Affonso de 
Souza, vive em trabalhos, gastando tudo o que tinha e até a pro
pria vida, e a da mulher e filhos . (Brazil Histo1·ico.) 

R.etrospoc't.o su~:nmario desde (1500 a 1549 

A El-rei D. Manoel o ingrato e de máo caracter, que absorvido com os 
negocios da Asia e da Afl'ica, e com os dive1-timentos e saráos que dava 
nos paços da Ribeira, e em despejar os thesouros da Asia no cofre de 

~ 
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S. Pedro em Roma lhe succecl eu seu filho D. João m, em 17 de 
Dezembro ele 1521, que entregue aos frades e jesuítas, fez amortecer o 
espírito publico com a Cl'eação ela inquisição e mesa da consciencia e 
ordens, não se tratando mais que ele r ezar e desfigurar a mesma reli
gUie. O Brazil passpu a ser educado pelos jesuiLas e pelos frades e 
comprimido pelo despotismo mais ou menos feroz da côrte portugueza. 
O Bra(.il sendo doado por D. João IH a particulares, com o titulo de 
Donatarios, para provel-o e engranclecel-o, quasi nada conseguio ; e as 
imprudencias ou fraqueza elo donatario Francisco Pereira Coutinho, e o 
receio de perder-se o Brazil pelas constantes invasões dos armadores 
francezes, chegando a noticia á Lisbôa ela morte desastrada elo dona
tario F rancisco P ereira Cou tinho nos Daixos ele Parauna, em Itaparica, 
ficando a capitania da Bahia entregue aos cuidados de Diogo Alvares 
Corrêa Caramurú, resolveu-se então a côr te de Lisboa, ou antes D. 
João I li a tomar conta della, para acabar com o arbítrio dos donatarios, 
a fazel-a povoar. e mandar edificar uma cidade que servisse de centro 
as demais povoações, e levando a effeito a sua resolução, man
dou apromptar uma armada, pl'IJvel-a ele todo e necessario e nomeoll 
a 'l'homé de Souza, do seu conselho, fi lho de João de Souza, prior ele 
Rataens, para edificar a cidade, fazendo-o capitão e governador geral, 
dando-lhe alçada e poderes em seu regimento, para nullificar aos que 
tinha conferido aos donatarios das otltras capitanias, cuja nomeação 
foi passada em Almeirim em 7 de Janeiro do 1549. 

Regirn.c n to de '.l'll.o n l Ó de Souza l:'i48 

O regimento que servio a Thomé ele Souza foi passado em Almoi
rim em 17 de Dezembro ele 1;)4&, e a nomeação de capitão e governa
dor geral em 7 de Janeiro tio anno seguinte d e 1549, contendo o regi
meu t<' 41 ctrtigos c mais 7 artigos subsidia rios. 

En~pr·egado ;; que f opão nomeado;; para a.oo:rnpanb.ar· 

Tl~omé de S o uza 1548 

A medida que se apromptava a esfJ.uaclra, e se provia ele Lodo o 
necossario para a edificac;ão e constrncção de uma cidade, apparecerão 
as nom eaçõas dos empregados que Linhão de acompanhar ao governa
dor Thomé de Souza, e como pelo t empo em que forão passados, são 
de inestimavel valor, as indicarei nes ta chrouica. podendo ser lidas 
na sua integra no meu B1·cuil Histo7· ico e nos manuscriptos quo 
possuo. 

N()mcu -:: ·'>os 1510 

Al vará ele mercê de 12 de Dezembro de 15J8 nomeando a Uodrigo 
de Freitas para escrivão do almoxarifado elo armazem ele mantim entos 
da Bahia, com :JO$ de ordenado catla an no. (?ti s. ined . ) 
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Alvará de 14 de Dezembro de mercê a Antonio Alvos do officio de 
provedor da fazenda, na capitania de Jorge de Figueiredo. 

Alvará de mercê .de 7 de Janeiro de 1549 do officio de provedor-mór 
da fazenda real na Bahia de Todos os Santos, a Antonio Cardoso de 
Barros, cavalheiro fidalgo da casa real. O regimento que recebeu o 
provedor-mór Antonio Cardoso de Barros foi assignado em Almeirim 
no dia 17 de Dezembro de 1548 e contém 30 artigos . (Vid. o meu 
BJ·azil Historico.) 

Alvará de 2 do Janeiro de 1540, de mercê do officio de escrivão da 
provedoria e da alfandega na Bahia de Todos os Santos ao moço da 
camara Antonio do Hego 

Alvará de 3 de Janeiro de 1549, de mercê a Miguel Muniz do offi
cio de escrivão dos contos da Bahia. 

Alvará de 6 de Janeiro de 1549, de mercê a Gaspar Camargo, do 
officio de contador da Bahia de Todos os Santos e torras do Brazil, 
com ordenado e poder resgatar escravos. 

Alvará de 7 de Janeiro de 1548, de mercê a Miguel Muniz, para 
escrivão dos contos da Bahia e resgate de escravos. 

Alvará elo 7 de Janeiro elo 15,19, de mercê a Nuno Alvares, do P.S

cri vão da armada para poder resgatar da roupa um cscra v o, sem pagar 
direitos. 

Alvará ele 7 de Janeiro de 1549, determinando que caso fallocesse 
Gaspar de Camargo· no Brazil, nom eado contador, ou ovtro qualquer, 
de s.e fazrr mercê do officio de contador, ou outro officio a pessoa que 
se casasse com uFa de suas filhas legitimas, sendo a dita pessoa apta 
para servir. 

Alvará de 9 ele Janeiro de 15-<l!J, elo mercê a Pero de Góes capitão 
mór do mar da costa do Brazil, por 3 annos com 200S de ordenado cada 
anno, e todos os próes e precalços que lhes pertencerem de direito. No 
mesmo dia lhe mandou passar uma provisão para poder mandar levar 
para o reino da sua capitania dois mil quintaes de Páo Brazil; não 
o podendo fazer de outra capitania. 

AlvaJ·á de 10 ele Janeiro de 1540 em favor de Francisco Mendes da 
Costa, escudeiro fidalgo de sua casa, que vai para escrivão da fazenda 
das terras do Brazil, por cinco annos, com 20HOOIJ cada anno emquanto 
servir o dito officio. (Ms. ined .) 

Alva1·á de 14 de Janeiro ele 1[>49 para se dar o ordenado ele 72HOOO 
cada anno, a Lt1iz Dias, que vai por mestre das obras das fortalezas 
que se hade fazer na Bahia. ( Ms ined.) 

.!l.lva?·á de 1.5 de Janeiro de 1549 marcando 15SOOO de ordenado a 
Diogo de Castro ( boUcario) que vai com Thomó do Souza. ( Ms. in ed . 
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Alvm·á de 15 de Janeiro, concedendo a Pero (Pedro) Borges o ti
tulo do Dezembargaclor da Casa da Supplicação, visto ir para a Bahia 
como Ouvidor Geral. ( Ms. ined. ) 

Alvará de 1 de Janeiro de 1549 mandando dar trinta cruzados o 
Luiz Dias, cavalheiro da sua casa, que vai para mestre das obras da 
Brazi:l. ( Ms. ined .) 

Alva?"CÍ de 24 de Janeiro de 1549 fazendo mercê a Francisco Mendes 
da Costa, escudeiro fidalgo, do officio de escrivão d'ante o Provedor
Mór da Fazenda, com 80$000 de ordenado cada anuo. ( Ms . ined.) 

Alvará de 15 de Janeiro de 1549, de mercê ele escrivão cia armada 
do Brazil a Nuno Alvares, sobrinho de Bernardo Esteves ( l\1s. I.) 

Alvará de 15 de Dezembro de 1549 de mercê a Pedro Ferreira, moço 
da camara, ele thesotu·eiro das rendas do Brazil por cinco annos, 
com ordenado de sonooo cada anuo ( Ivis. ined.) 

Alvcwá de mercê de 15 de Janeiro de 1549 a ... , moço da camara 
do officio de Provedor de Fazenda do Salvador da Bahia de Todos 
os Santos, nas terras do Brazil, por cinco annos, com ordenado do 
30ROOO cada anno. (M. ind.) 

Alvará ele mercê a Christovão de Aguiar d'Altro, de l(J de De
zembro de 1549, do Clfficío de almoxarife do armazem de mantimentos 
da Bahia de '1.\ldos os Santos nos portos do Brazil, por tempo de cinco 
annos, com 50$000 de ordenado cada anuo. ( Ms. ined .) 

São nomeados outros empregados para acompanhar Thomé de 
Souza, e pelo que durante o mez de Janeiro de 1549 ficando a esquadra 
6 náos, provida de tudo, el-rei D João III fez embarcar a gente ele 
officios, muitos casaes de colonos, 600 soldados, 400 degradados, alguns 
creados da casa real que vinhão providos de officios. 

Sendo Thomé de Souza, homem honrado, e de provada experiencía, 
entregou-lhe sem r eserva tudo, e para o ajudar lhe aggregou o Dr. Pedro 
Borges, como ouvidor geral e distribuidor das justiças, e Antonio Car
doso de Barros, provedor da fazenda real, afim de que a justiça fosse 
bem destribuida por um magistrado autorisado, e a fazenda real bem 
inspeccionada e arrecadada por um chefe zeloso e de confiança. 

Completo o pessoal civil mandou el-rei, com Thomé de Souza, 
alguns padres da companhia de J esus, que embarcárão na náo de 
Antonio Cardoso de Darros, que erão o padre Manoel ela Nobrega 
(superior ) o padre Leonardo Nunes, o padre João de Aspilcueta Navarro, 
o pa;dre Antonio PiTes, e os irmãos Vicente Rodrigues e Diogo 
Nunos. 
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Partida de Tll.orn.é de S cluza, p ,ritneir cl G-.vernactoL· 
Geral d<~ Li.•boa par<t- a Ball.i.a do Tocto .~ os Santos 
no dio. 2 de FevereiL'O de 1549 

Thomé de Souza, primeiro governador geral, tendo partido com a 
esquadra de LisbO>\ no dia 2 de Fevereiro chegou a Bahia no dia 28 de 
Março, trazendo jesuítas, o ouvidor geral Dr. Pedro llorges e o pro
vedor-mór da fazenda Antonio Cardoso de Barros, sendo Lodos recebidos, 
com indisivel satisfação por Diogo Alvares Corrôa Caramun\, sua 
esposa, filhas e genros. Thomé de Souza, hospedou-se em casa de 
Diogo Caramurú, o ouvidor Pedro Borges e o provedor Antonio Cardoso 
de Barros em casa dos genros de Diogo Alvares Caramurú. 

Dural!te a viagem houve um episodio com Thomé de Souza, que 
eu referi no meu Bra.zil I-Iistor·ioo. 

E .•cotha do si.tio para a fundação da <'idade <lo 

Salvador 1549 

Thomé de Souza procurando sitio para ftmclar a nova cidade, 
achando a meia legoa ela Villa. Velha, melhor ancoradouro para os . 
navios, e proxima ao mar duas fontes (no Unbão e a do Pereira em 
SanLa Barbara ) que servia para aguada dos navios, e serviço da 
cidade, de accórdo cvm todos, traLou da edificação da cidade, mandando 
roçar, cercar a area de páo a pique, para segurança dos trabalhadores. 

Louvavel I•rocedimento de Diogo Atval·qs Oarau1uL"Ú 

\ 
Durante o tempo que estiverão alojados os novos hospedes na 

Villa Velha, não occorreu a menor circumstancia d agradavel por 
que Diogo Caramurú, prudente e discreto, vendo naquelles lugares 
um governador autorisado, empregou todos os meios de aquietar os 
gentios e chapa-los a obediencia de Thomé da Souza, lugar tenente 
de el-rei, offet•ecendo-se á servi-lo. Os ~ndios viverão quietos, e com 
_Piogo Alvares Corrêa Caramurú empregarão-se na const~ucção e 
edificação da cidade. 

Fundação da ci.dade do Salvaclot' da Bal:lia de 

Todos os Santos 15±9 

Alinhadas as ruas o praças, principiarão os trabaU10s, sondo 
r;onstruidos o palacio, casa da camara, cadêa, alfandoga, casa dos 
c.outos ela fazenda, armazens e outras oflicinas convenientes ao serviço 
publico. Os pa.rtic.ulares forão edificando Sllas casas em boa ordem, 
porem cober.tns de palmas ao modo do gentio. 

Depois m,andou Tlwmé de Souza cercar a cidade, com muro de 
t~ipa grossa, com doqs balqf:l.l'Les ao longo do rna,r e tatlatro da banda 
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de terra, e em cada um delles mandou assestar muita e formosa arti
lharia, com o que a cidade ficou mui to fortificada pam se segurarem 
do gentio. ( Vide o B1·azil Ilisto1·ico.) 

Armas da. cidade do Salvador 

El-rci D. João UI deu á cidade da Bahia o nome de cidade do 
Salvador, e para armas uma pomba em campo verde,éom um rollo 
branco, e legenda em letras de ouro, Sic illa aà Arcans devessa est, 
e a pomba com tres folhas de oliveira no bico . 

Fundação da prb:neira i g reja da c idade ou ermida. de 
N. S. da Oonceiçao da P~·aia 1549 a 1550 

Thomé de Souza a medida que edificava a cidade de Salvador, es
colheu sitio para a construcção de uma ermida na praia da cidade, a 
qual dedicou a N. S. da Conceição, com a idéa de tornar mais com
modo aos navegantes o culto da Santíssima Senhora. 

Fundaçã o da Igre ja da A_juda, segunda da c idade e 
prirr~eit·a pa ... ochia <la Bahia 15,19, e primeiro 
bi.~l>a<lo em. 1550 

O padre Manoel da Nobrega e seus companheiros jesuítas edificarão 
em 1549 á 1550 a 2• igreja da cidade, com a invocação de Nossa S enho1·a 
da Ajuda, que servio de parochia; e no anno seguinte de 1550 por 
pedido de D. João III, em 31 de Julho do mesmo anno, é elevada a 
igreja da Bahia a dignidade de Bispado, sendo o seu primeiro bispo 
JJ. Pedro F ernandes Sardinha Neste mesmo anno .a rainha D. Ca
tharina enviou algumas moças orphãs, para serem casadas na Bahia, 
com as principaes pessoas, recebendo em dote officios de Justiça e da 
Real Fazenda.(Vide a minha Co1·ographia Historie a e o B,·azil IIistorico.) 

Onega a Bahia o p1:•imeiro Bispo do Bea:r.il D . Pedro 
Fernandes Sardinha. 

O primeiro bispo do Brnzil D. Pedro Fernandes Sardinha, bem 
como Simão dtt Gama com grancle numero de colonos chegão a Bahia, 
tomando o bispo Sardinha conta da sua nascente diocese, trazendo com
sigo todo o pessoal diocesano, sinos, paramentos e o mais necessa.rio 
para as igrejas que se fundassem. 

Carta de Felip1)e Goiherme JDandada da cidade tl:o 
Salvador e Bahia de Toclos os Santos, eCin 20 de 
Ju.lho de 1550 

Felippe Guilherme que já havia 21 annos que estava no Brazil, 
escrevendo em Julho de 1550 a D. João III, lhe disse que vivendo 
tanto tempo em Porto Seguro, empregado, e tendo-lhe escripto por in
termedio de Vasco Fernandes César, e Jorge de Figueiredo, dando-lhe 
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parte haver muito ouro em uma serra de Porto Seguro, agora lhe dizia 
que em presença da sua idade o dispensasse de ser juiz, e que lhe man
dasse pagar a tença do seu habito que se lhe estava devendo. (Ms. 
ined. ) 

C arta d .e Duarte Ooell-..o, da villa clP Olindu em. 1550 

Duarte Coelho Pereira, em 24 ele Novembro de 1550, da villa de 
Olinda, agradece a Sua Alteza D .. João JU, os obsequios feitos e a 
estima em que é 'tido, e lhe roga, q11e quanto as suas doações, recom
mende a Thomé de Souza, não se estenda á elle, o que espera da ma
gnanimidade de Sua Alteza. 

No que pertencia a administração da justiça era inclinação sua 
ser aspero em castigar e aspero em reprehender, e neste particular faz 
o que é obrigado. Diz que com a mudança agora operada, o povo da 
republica está muito alterado e confuso, e que clella muitos se querião 
retirar , mas que tudo ficava remediado . Dizia mais Duarte Coelho 
a Sua Alteza, que os moradores e povoadores de Pernambuco querião 
liberdade e garantias em seus privilegios. Que os engenhos estavão 
moendo ; e cada vez se fazião mais fortes as casas de Olinda, e não 
querião ser inqommoclados pelo provedor-mór Antonio Cardoso de 
Barros. (Ms. ined.) 

N o Dl.f ações ele lVIestre fazer cal de 1550 

Alvará de mercê de 9 de Setembro de 1550 nome ndo a Miguel 
Martins, mestre de fazer cal, que ora vai para a cidade elo Salvador com 
o soldo de 14S efll cada anno. (Ms. Ined.) 

Alvará de llagatn.e:nto d e 200S a Braz Cuba,<; J'l'l.orador 
e1n S . Vicente 1551 

Braz Cubas, fi.dalgo da casa real, morador em S. Vicente, capitania 
de M:artim Affonso de Souza, tendo servido 4 annos até 15±6 de capi
tão e ouvidor, eom a~çada na dita capitania, tendo gasto a quantia de 
200$ nas investfdas que mandou fazer contra os índios, que accommet
tião as povoações, pediu a el-rei, que lhe mandasse pagar o fJUC des
pendeu, e pelo Alvará de 4 de Dezembro de 1551 mandado a Thome 
de Souza, na ~ahia, determinou el-rei, que em vista das contas e do
cumentos, se lhe pagasse a divida. (Ms. ined.) 

Alvará em favor de FeUppe Gulll>.erJn.e 1551 

Em 2 ele Abril de 1551 elrei determinou, por um Alvará de mercê 
mandado a Thomé de Souza, capitão da Cidade do Salvador, nàs'terras 
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Jo Brazil. prtra dar em oadrt anno, que começará no dirt 1° de Janeiro 
do present.o de 155l em dirtnte, a quai1tia elo 50H a Fe1ippe Guilherme. 
( lJ?·azil Iii stor"ico .) 

I<' .n·taleza <la Bor-tioga 1551 

Em 25 de Junho ele 1551, escreveu e1-rei a Thomé de Souza que os 
officines e moradores de S. Yicente. capitania de iÚartim Afl'onso ele 
Rouza, manclarfio lho dizer que nas guerras que tiverüo com os 
gentios até o fim elo anno de 151\l ftzerão muitas dcspezas tendo des· 
pendido 1.800 cruzados da fazenda real, e lhe pedião que lhes perdoasse; e 
attundenclo a petição, ordena que não sejão constrangidos a pagar esta 
quantia, empregando-se no serviço necessario da fortaleza, que a seu 
requerim entu era mandada fazer conforme a planta da Bertiogn da 
dita capitania de S . Vic1mte (Vide B>·azil Historiao). Esta fortaleza 
foi construída na entrada ela bana ele Santos e concluída em 1553, por 
João Estadio, aUemão qtte estava ao serviço ele PorLugal. Este allemão 
foi feito prisioneiro dos Tamoyos, entre os quaes viveo nove mezes, 
escapando, pela fuga, de ser comido por elles ( Vide o 2o tomo da 
minha Corog1·aphia Histo1•ica pag. 499 nota) 

Alvarás <le 5 e 6 <le A.gost'> ele I55L determinando 
que o ~·en.di_lnento do::; }lt."Oce.:;sos <.los crin1inosos 
seja para as obras da Sé 

Sua Alteza Real, por Alvarás de 5 e 6 de Agosto de 1551, deter
mina a Thomé de Souza, que o producto das ftnnças e conclemnações, 
applicaclas aos criminosos, e que se arrecadarem fossem para as obras 
da Sé ela cidade do Salvador; para o quo se carregará em receita, 
para nella se despender. porque para a dita obra, ha por bem applicar 
as rendas de taes penas. (Ms. Jned.) 

r>izl •n-:> s p r>l.' se is an.110~ c..>ncedi<J.o.s ao bispo da Bahia 

D. L'edro S.:u·clinlla 

Alvará de 1G ele Setemb1·o ele 1551. mandado a Thomé ele Souza, 
dizendo que tendo supplicaclo ao Santo Padre que erigis·se a igreja da 
cidade elo Salvador em Sé Cathedral, e instituísse nella bispado, o que 
S. Santidade fez, e com a sua representação confirmou pan. bispo della 
D. Pedro, seu capellão mestre em trologia (theologia) que ora vai 
residir no dito bispado, e havendo respeito,que a elle e ao cabido da 
dita Sé haj ão ordemi.dos para suas mantenças, lhe apraz que nos primei
ros 5 annos, que começaráõ eln sua chegada á Bahia em diante, haja c, 

dito bispo e cab1clo os dízimos ela~ miunças e novidades desta capita· 
nia e das outras capitanias e terras dessas partes do Bn\zil que per· 

(j 



-42-

tencem a ordem e mestrado de Nosso Senhor Jesus Christo . ... e sendo 
o rendimento até a quantia de 200S por anno, o dito bispo e cabido repar
tiràõ entre si pelo meio, e vindo a ser mais de 200~ a demazia que 
mais fôr poderá o dito b1spo repartir pelas igrejas parochiaes das ditas 
capitanias e pelos vigarios e beneficiados dellas que tiverem mais no
cessidade. 

(.-\ integra clestP. Alvará se acha transcripto no meu B•·a::il I·:listo

?'ico) . 

Oarta de Luiz Dias a el- •·ei D. João III de 1551 

Luiz Dias em carta de 15 de Agosto de 1551 escreve a el-rei D João III 
dando-lhe conta que tinha recebido os apontamentos para o governa
dor Thomé de Souza, e que as varias amostras que lhe mandava 
perderão-se. Conta-lhe os trabalhos que se ião fazendo na fortificação 
da cidade, e que em consequencia elas muitas chuvas tinba cabido um 
bom pedaço de muralha, e que sendo de taipa e sem cal era alta, mas 
que estava reparada e reboucada por dentro e por fóra, ficando com 
dous baluartes muito fortes, e intercalado de madeira. Fizerão-se mais 
dous baluarte'i muito poderosos, um na Ribeira de Góes, em cima do 
Rochedo que jogn para todo o mar da Bahia; o outro baluarte de Santa 
Cruz, é mais pequeno. Fizemos cadêa muito bóa e bem acabada, 
com casa de !mdiencia e camara P.m cima . Na Hibeira do Góes, casa 
de fazendas e alfandegas 9 armazens e ferrarias tudo

1
de pedra e barro 

rebocados de ç:al e com telhas que servem já, e em breve ficará tudo 
prompto. Pede a el-rei que o mande ir com Thomé de buza por estar 
velho, e dmente e não haver mais necessidade delle naBahia. (Vid. 
o Jl?·azil His~O?"'ico). 

Oarta. do governador -Tl1. on1.é cl.o Souza a el.-1.·ei 1551 

Em carta de 18 de Julho ele 1551, o govemal!lor Thomé de Souza 
dizia a el-rei que o capltão-mór Pero de Góes, o provedor-mór e o 
ouvidor gera} tiuhão no anno passado de 1550 ido correr a costa até 
S. Vicente, e no Rio de Janeiro, Pero de Góes aprisionou dous france
zes, que viviiio com os índios, sendo um delles grande língua e o outro 
ferreiro, e o:> não mandou enfo,·car por necessitar de gente de g?·aça, 
empregando o ferreiro em obras reaes, com uma conente no pé, sendo 
o mais habil homem que tem visto. Diz que fez uma galé, e fez 
capitão dena' a Miguel H~nrique, e para contra m6stre a Pero Rebello. 
Fallando de varias providencias que só devião tomar, diz gue o pro
vedor-mór está em desharmonia com Duarte Coel110 Pereira, e com 0 

cunhado Jeronymo de Albuquerque, e que os capitães do B1·a í1 mere· 
cem muita honra e mercê, e mais que toclos Duarte Coelho . ereira . 



- 4. 

Depois do outras informações pede para se retirar, por ter de ir casar 
sua filha, e ver sua mãi, se forem vivos, pois fJUC depois de estar no 
Brazil nunca aconteceu escrever a quem ost{l no outro mundo . (Vid. o 
Bra::il I!istm·ico.) 

1..-unto do I l~t"O il" ll. 

Um dos colonos de sob renome Percim qtte t inha vindo com o go 
vernador 'J'homé de Souza, achando na praia uma fonte e h1gar com modo 
para fazer commercio com a marinilagem, construiu casa j unto a fonte, 
c all i se estabeleceu, e pela Stla permanencia ftcou aqufllla fonte o ca
minho coma denominação de Fonte, e caminho elo Pereira. 

Pa l aci ·> pru·a o bi,; p u 1551 

El-rei em 22 de Setembro de 1551 annuuciando ao governador da 
Bahia Thomé de Souza, a partida elo bispo D. Pedro Sardinha, 01·dena 
que se lho mando faze r casas pa ra sua moradia u mais per to que fôr 
possivo l da Sé, Oll pegadas nella . ( lVIs. ined .) 

'.['., oso ut•oiro <t e t.>tl u~ a s t;o t· ras do .Bea.zil 1551 

Fall occndo Gonçalo Ferreira thesoureiro geral das terras do Brazil, 
el-<ei por a lvará de 22 de Otüubro de 1551 fez mercê elo mesmo officio a 
Lu iz Garcez, ca valleiro fidalgo de sua casa. em sua vid~, com o ordenado 
do80H00) cada anno. (;\ls. inod.) 

f>r into i eas L"ua; da cit l a lo lla Ba lJ. ia l fl49 a 133 1 

\ s primeiras ruas tla Gidade da ~~~lhia ~à·J iloje a n 1a OlL estrada 
da Victoria, a ntigamente chamada conedor da Victoria, que atravessava 
o te rre no oude hoje está a forta leza do~- Pedro, que então se chamava 
Po rtas da Villa Velha, a r ua do Hosario do João Pereira, a rua do 
S. Pedro, de S. BerJto, a rua de I alacio, a de detrás da Aj uda, que foi uma 
das pri mitivas r uas elo Commercio.(B1·a.ril Iiístorico .) Depois seguirão 
se a da :1\'lisericordia, a da ladeira da Praça, a dos Capitães, a do 
Oollegio de Jesus. As primiLims casas erão cobertas de palmas e pouco 
tempo depois passariio a ser cobertas de telhas . 

Santa C a sa da "isct<cn •·uia 1550 a 155~ 

.\ nocessidaclc ie curar-se gente pobre c os marinheiros, inspirou 
a idéa de so fundar em t~mp<- do 'l ltOnlé u Souza a ca>la da :t\Jiseri 

cordia, o se não sabe quem foi o au tor clclla , e quem promoveu a 
edifi cação U\' oclificio, apenas S[llJe se, po rque Gabriel Soares que acom
P<tt thuu a 'L'h<Jme r! e S"uza, 011 f). I hutrLo da l 'os ta, ;ta sua no ti cia clu 

.. 
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do Brazil diz que da praça correndo para o norte vai Ullla formosa rua 
de mercadores da Eé , no cabo da qu>ll da banda do mar está situada a 

Casa da :i\1.isericordia e Hospital, cuj,t igreja não é grande, mas mui 
bem acabada, e orname·n tada, e se esta casa não tem grandes oificinas 

e enfermarias, é pol' ser muito pobre : sustenta-se s6mente de esmolas, 
que lhe fazem os moradores da terra, cujos rendim entos das esmolas 
importão cada anno om 3,000 cruzados pouco lllais ou menos, que são 
gastos en1 muita ordem na cura dos enfermos, c rem edios dos neces

sitados. 

Praça~ pt·imitiva-s tla oicla.tlo tl o Su tvado e 1540 a 1551 

A primeira praça ou largo, da cidade do Salvador e rahia de 
Todos os Santos é a de I alacio, aberta ou demarcada em .-\ bril de 154!J. 
sob1·anceira a Ribeira chamada do Góes (Pera de) que cornprehendia as 
marinhas que fica no meio da cidade onde .foi edificado do lado do sul 
o palar. io do govemadores, ' da bando. elo norte, a casa da fazencl<t r eal, 
da parte de l es te se fundou a casa da camara, caclôa, e outras casas 
ele momdores, e o pelouri nho 110 ccnt.ro da pra~a. Na l.Jancla el o 
poente 'ltle olha pnra o mar e I 'allia ficou clcsafroutada c apenas 
collocáTão algumas peças de artilharia 

Dos cantos da praça sE:guião dous caminhos pela encosta da mon
tanha, para a praia; um do lado do norte (hoje ladeira da miseri' 
corclia--rque {a terminar n•t fonte chamada do Pereira, onde descm
barcavão aJ gentes dos navios, o outro caminho da Banda do sul (hoje 
·ladeira por do traz do Palacio ) dava passagem para a Ermida de Nossa 
da Conr.eição da Praiu, onde era o desembarcadouro geral das merca
dorias, ao qual caminho ia ter a outro caminho de cal'l'o (hoje ladeira 
ela Preguiça) que conduzia o~ generos em can os paru. a p raça. ( V ido 
o B?·azil liisto?"'ico ) . 

A segunda praça ó a do Tenei ro de J csus, onde co rrião touros e 
cavalhadas, €1 se fazião feiras. 

LaL"gos pril:nitl-vos da c ld a cl e elo Sat-vad.a· 152,1 á 1551 

O primeiro 6 o largo da Graça que data de 152<1 e o segundo ele 
Nossa Senhora da VicLoria aberto em 15~ 0 . 

Aoontc c irne nto~ Jl. oLaveis q n .o sü dc•·õ.o nu~ inu.nedia
cliaçõ<'s elo; l argos tla BatTa e <la Victç.ria 152,1 a 1570 

Fundação do povoado da Villa. Vellw. ou da Graça 152± e depois 
do P ereira l p36. 

F undação lia Ermida de Nossa Senhora da Graça 1524. 
Desembarque ele Francisco Pereira Coutinho, prim eiro donafar io 

da i)al.tia de Todos os ~'au tos 153ii a l53G . 

• 
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l?undavão da igreja Lia Victoria Lb20 ou 1530. 

F undação da fortaleza de Santo Antonio por Francisco Pereira 
Coutinho 1536 a 1538 . 

Fundação da ermida depois igreja ele ~anto Antonio da Barra 
1560 a 1562 sobre um alto e proximo ao forte tambem chamado de Santo 
Antonio. Era neste tempo morador na Barra, e ao sul da ermida e elo 
forte, Cosme Gm·ção onde tinha um curral e grangeria, . 

Foi onde desembarcou em 28 de Março de 15<19 Thomé lle Souza 
primeiro capiLão-mór e governador elo Estadu do Brazil. 

Desembarques e combates com os hollandezes 1624 e 1625 . 

Prisão do padre José Jgr,acio ele Abreu Lima, por antonomasia o 
Roma, entre as for ta lezas de S. 'Diogo e Santa Maria no dia 25 de 
Março de 1t!J7, feita pelo cabo Simplicio i\Ianoel ela Costa, o qual padre 
foi fu zilaclo no campo da Polvora no dia, sabbado, 29 ue Março pelas 10 
horas da manhã. (Vid. o meu R1·a.:::il Iiisto?"ico u o meu B?·a .. ::H R eino 
e B1·a.:::il bnperio.) 

':t' ceJ.'OiL·o d e Jesus 1551 

O Terreiro de Jesus, era a praça maior quo tinlta a Bahia, nos seus 
tempos primitivos e data da fundação do collegio e igreja dos jesuítas . 
O terreno concediLlo aos padres tomava a frente da rua das Portas do 
Carmo, Taboão e ladeira do mesmo nome e ia até ao mar, lendo no fim 
da ladei•·a uma fonte que ficou com a denominação de F onte dos Padres. 
Os jesuítas edificarão muitas casas na rua elas Portas do Carmo, la
deira do Taboão e rua da Fonte dos Padres e depois rua elos Dt·oguistas, 
no fim da qual construirão um guindaste defronte ele um becco qne 
ficou dcsdei718 com o nome de becco do Guindaste dos Padres. Nesta 
praça corrião cavalh adas e fazião feiras. Ila sobre esta praça uma 
lenda mui curiosa de que fiz memoria no meu Bt·azil Histo1·ico . 

Largo o n pra<:,·a de T->a Jao io 

Este largo ou praça data de 1519, aberto por Thomé ele Souza. Nollc 
clesembocão as primitivas ruas : Direi ta de Palacio, no fim da qual se 
cons truio a ermida de Santa Luzia em· 155 L e um baluarte ou forte; 
drJsembocão nesta rua o bPcco do Tira Uhapéo, nome dado ao becco, 
porque nin gncrn se cobria ao passar em fren te elo palacio de el- rei, e 
so por acaso algnm se descui,1ava, a primeira pessóa que via o tran· 
seunte passar coberto lhe gritava- tira o chapóo. A r ua Direita do 
Palacio era fechada, c tinha portão e por isso se chamava passagem 
da Porla de ~· anta L1tzia . 
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Laq;o <la Piedade 

No perirnetr'J onde hoje é o largo ou praça da Piedade havia um 
pequeno outeiro, coroado por um baluarte de 6 peças, cujo ouLeiro foi 
arrazado em 1810 Foi neste largo que o govemador ~la Bahia D. Fer
nando José de Portugal mandon enforcar no dia 8 de Novembro do 1798 
João de Deos do Nascimento, pardo alfaiate, o soldado Ltüz Gonzaga 
das Virgens, Lucas Dantas, Luiz Pires e Manoel Faustino, como cabeças 
ela conspiração de 2B de Julho do mesmo anuo, cuja conspiração foi de
nunciada pelo padre José da Fonseca Neves, capellão elo engenho de 
Paulo de Argolo, 

Praça de Santo A.ntonio ala cl.o Oar i L'l.O 

O historico desta praça o referi no meu periodico o Drazil Iiisto
?'ico. 

C ampo ou ;J?rO.Qa do Bar·palho 

Os hollandezes em 1624 tendo construido em um campo extra-muros 
da cidade um baluarte para se defenderem, Luiz Barbalho Bezerra, o 
tomando de assalto aos hollanclezes, os desbaratou, e reconstmindo-o 
ficou baluartP. com o nome de Forte elo Barbalho, e o campo com o 
mesmo nome dado a fortaleza. 

Largo de Santa .Bal'l..>ara 15!9 

Este largo de Santa Barbara é muito antigo, A nelle o coronel 
Francisco Pereira do Lago e sua mulher D. Andreza de Araujo om 1641 
instituirão um vinculo, ou Morgado com uma capella ded icada a Santa 
l:l!i.rbara, o como fallecossem sem herdeiros forçados, p ssou aos her
deiros necessarios; e com o tempo se oxtingtündo ost.p , pas~ou á 
fazenda publica .. (Vid . o B1"azil 1Iisto1'ico . ) 

L o'u·go üa Sá.ud.e 

E' muito antigo este largo, e na face de LésLe está fundada a igreja 
do Nossa 'enhora ela Saude, que é anterior ao anuo de 162-!. 

Largo da Pa.lm.tL 

E' antigo este largo chamado do monte das Palmas onde se levan
tou trincheiras em 1624, por occasião ela im·asão hollandeza. 

Lat·go elo Oat·mo 1550 

Subindo-se a antiga ladeira elo monte Cal vario, depois lt~deira elo 
Carmo, ha um fequeno largo denomi nado Largo do Carmo, em frente 
do qltal havia ~ma cape \la ue N. S. da Piedacle ; foi fundado o convento 
de Nossa Senhora elo Monto do Carmo em 1580, cttja capella e ter
reno furão dados por Clll' istovão de Aguiar D'altro e stta m ulbet• fsabol 
ele F i?ueirôa, aos fundac\ores do convento. 
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A construcção dos edificios denominados cobertos grandes é dos je
suilas, e principiarão a construcção delles em 1714. 

l.~ua da Guindaste dos Padres 

Nos primeiros tempos da fundação da cidade do Salvador cha
mava-se a rua do Guindastll dos Padres, rua Direita da Praia . 

Os jesuitas estando a fazer o seu magnífico cá.es em 1736, a camara 
embargou a obra, e el-rei pela carta régia de 6 de Janeiro de 1737 mandou 
continuar a• obra, A praia da cidade do Salvador até o anno de 1624, 
desde a ponta do Padrão até o forte de Itapagype, apenas tinha poucas 
casas e alguns armazens entre a ribeira da Preguiça antigo do Góes, 
e Agua de Meninos. 

Origen1. clos non1e;; elas etl.as da ciclacle clo Salvàclor 

Rua dos sete peccados mo?·laes assim chamada porque nos tempos 
primitivos :da cidade, em 7 casas contíguas de porta e janella, na fre
guezia de S. Pedro Velho, só de uma face da rua, habitavão mulheres 
fadistas, e os costumes daquelles tempos sendo mui moralisados, em 
vista do · qtte ellas praticavão nas ·casas, chamavão a rua onde ellas 
residião Rua dos Sete Peccados Mm·taes. (Vid. o meu Brazil Histo
rico.) 

Rwl do Oastanheda, assim chamada por morar nella antes do 
meado do seculó passado (1700) o capitão Jeronymo de Castanheda. 

Rua d'.J, 1\{oU?·a?'ia, assim· chamada por ter sido a designada para 
habitação dos primitivos ciganos ou mouros que vierão degradados 
em l718 para a Bahia . (Vid. o meu B1·azil Hístorico.) 

Rua elo Bangala, assim chamada, por morar nella o capitão-mór 
Balthasar de Aragão. o Bangala, que tinha sido capitão-mór em An
gola. Chamava-no Bengala (páo duro) por ser muito cruel com os es
cravos. (Vid. a !listaria Gen. das B'amüias Brazileiras.) 

Rua do Fer1·aro, assim chamada por ter nella morado, e con
struido muitas casas o commerciante João Baptista Ferraro. 

Rua da Agonia, assim chamada em consequencia de um oratorio 
que havia na esquina da rua do jogo do . carneiro consagrado ao Se
nhor Bom Jesus da Agonia. 

Po1·ta-s do Cm·mo, antigamente chamadas portas de Santa Catha· 
rina, em consequencia de terminar a rua no Castello que havia junto 
á igreja do Rosario, em cujo lugar se construiu a casa nobre onde 
morou o coronel Manoel José Villela e depois a sua illustre familia, 
Foi nesta casa que jantou em 1808, o príncipe regente D. João VI 
quando esteve na Bahia. 
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Run. do Pão de Ló, antigamer,te rua do Padre Gonçalo. Não sei 
a origem, talvéz fosse pela disposição triangular que lhe derão. 

Rua dCl Be1·quó, assim chamada por ter nella morado em 1760, o 
ouvidor do crime Francisco Antonio Berquó da Silveira. Foi na ma
drugada do dia 25 de Outubro de 182.1, que uma companhia do 3° ba· 
talhão de caçadores, CP-rcando a casa em que morou Berquó assassinou o 
com mandante das arrnasFclísbe,·to Gomes Caldeira, qt1e nella residiR. 

Rua dos Capitães, assim chamada desde os tempos primitivos, por 
lllOrar nella, os capitães commandantes do baluarte de Santu Luzia 
Era por esta rua que se passava para o convento do Desteno c o lugar 
por onde se atravessava se chamava Porta ele Santa Clara do Desterro 
(Vid. o Brazi/. IIistorir.o) . 

Rua do G1·egorio de Mattos. Foi nesta rua onde morava o ce
lebre poeta Satyrico:Gregorio rle Mattos, e na mesma casa ainda existia 
em 1866 o frade de páo que levou o tiro que lhe es tava destinado. 

Rua elo Paço dn Saldanha, nome dado em 1espeHo ao funclaclor 
do palacio qno nella existe D. Manoel do Saldanha ela Gama. (Vid. o 
B1·a:;il I:Tistorico.) 

Rua da Ora.ção, assim chamada por estar nella a casa dos exerci-
cios dos jesui Las. (Vid o BTa.:ril IIisto1·ico.) 

Rua ela La.mngeí1·a. (Vid. a lenda no Bra.::il I:Tislo1·ico .) 
Rua do M acíel . (Vid. o Historico desta rua no B1·azil I:Tistorico.) 
Rua da Cntz do Paschoal. assim chamada por haver nesta rua um 

pequeno largo, no meio do qual, em 1743, tempo do gq~erno do Oonde 
das Galveas, Paschoal Marques, collocou um pilar e sobre elle con
struiu um oratorio e uma Oruz, e iisto se originou o no~1e quo o povo 
deu á rua denoQlinando-a da Cruz do Paschoa\. 

T1·avessa dos S ete Candiei1·os. (Vic\. o B1·azU IIisto?"Í o.) 
Rua das Tr·ipas, assim chamada por passar o rio deste nome atra

vessando pelo meio a cidade do Salvad5>r. 
Ladei1·a do Baluarte. Esta ladeira ?tca ao lado esquerdo da For· 

t.aleza de S. Antonio além elo Carmo, onde os hollandezes sotT'rcrão 
grandes perdas em 162-!. 

Rua elo Passo. Ha nesta rua uma propriedade a que chamão a 
casa das Sete Mortes. No meiado do scculo passado, o proprietario da 
sobrado que fie~ em frente ela ladeira qne va~ pàra a rua do Passo. 
mantendo uma renhida demanda com o ajudante ,ás ordens do vice-rei, 
julgou este terminal-a mandando assassinar o secl ébntendor, o que 
offectivam.mte aconteceu, em urna no ite estando com a família a ceia r, 
entrarão os assassinos matarão o casal e os fi lhos em nu~ero Je. 7 
pessoas, escapando por felicidade uma mulatinha que se cscot\deu den
tro elo forno, que ainda se conservava quente, a qual só sahiu clclle 
quando todo o rumor tinha dcsapparecido, a qual deu noticia que 
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se havia passado. A voz publica culpando o ajtidante foi elle preso, 
mas como nfio houvessem testemunhas foi solto, ficando o sobrado 
conhecido pela casa das sete mortes. 

El'lgc n .llo de Agun. d e ~-ren in. o5 c El .. tnida õ.e Sa.n.to 
Antonio alé m . do Oartno 1551 a 1560 

Christoviio de Aguiar D'Altro, que se havia retirado da capitania de 
S. Vicente para Lisboa em 1548, resolvendo-se acompanhar Thomê de 
Souza, para a Bahia obtendo delle por sesmaria os terrenos extra-muros 
da cidade, para o _ rorte, onde conia uma nascença de agua, que ficou 
conhecida por agua de meninos, cuja origem de tal nome, não me foi 
possível achar, fundou um Engenho de Assucar, e no alto da monta
nha construiu uma ermida dedicada ao glorioso Santo Antonio, cuja. 
ermida devia estar fLmccionando em 1594. (Vid. o Bmzil Historico as 
noticias que dei da praça de Santo ntonio além do Carmo.) 

Olarias primitivas <la Bal"tia 1550 

Na praia de Jtapagipe existião duas olarias pertencentes a Garcia 
d'Avila ou da Villa, e um curral de ~accas. Este cur!'al existiu alli 
apesat· de grande pupulação até a morte do Visconde da Torre de Gar
cia d'Avila. Por esse tem po se mandou construir na ponta do Istho· 
mo de Itapagipe dous fortes, um maior de u.m lado da ponta, e outro 
menor no continente fronteiro ao Isthmo. 

I gre jas da Bahia 1549 a 1581 

A cidade do Salvador e seu reconcavo possuía por esses tempos 
( 1547 a1581) 70igrejas entrando a Sé e tres mosteiros, com 18 freguezias 
curadas. 

Oapella da Penha, e Engenho de 
Ita_pagJ.p e 155l a 1570 

A capella da Penha foi fundada por Francisco de Medeiros e An
tonio Cardoso de Barros, que deo começo ao Engenho de Christo em 
Itapagipe que 1\!Ien de Sá conclui o, segundo diz o Padre Nobrega e 
delle por menção nos tempos primitivos, Nuno Marques Pereira no 
seu Perigdno da Amenca quando fallando de D. Marcos Teixeira • 
diz que falleceu em G de Outubro de 1624, no Arrayal no tempo em que 
estava tomada a cidade pelos hollandezes . Está sepultado na capella 
de Nossa Senhora da Conceição, do Engenho da Cidade, em Itapagipe 
de Cima. 

Engenhos elo Heconoavo da Dalüa 1551 a 1565 

A uberdacle elo terreno ela capitania da Bahia incitando os colonos 
ao cultivo das terras, dcrão começo a construcção de fazendas, em 
modo que entre os annos de 1551 a 1565 possuía o reconcavo da ci
dade elo Salvador 36 engenhos, dos quaes 21 moião com agua e outro·s 

7 
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com bois ; alem dos estabelecimentos bem montados de fazer mel 
havião mais quatro engenhos quasi em esta.do de fLwccionar. 

Os engenhos de ihristovão de \guiar I)'Altro, em Agua de Meninos 
extra-muros da cidade de ltapagipe da parte do norte; uma bolandeira 
de Gabriel Soares (nas proximidades do con·t!do1· da Victoria ot~ PoTtas 
da Villa Velha ) ao lado do sul pxovão o augmento da agricultura. 
. No lado opposto do Isthmo de Itapagipe fica o Rio Pitanga, então 

chamado Paraiâo pelos portuguezes e em uma das margens mandou 
Thomaz de Souza levantar o engenho de El·rei, com uma igrja de S . 
Bernabé; mais adiante outro engenho de Diogo da Rocha de Sá, e a 
igreja de S. SebastiiJ;o; outro ao lado esquerdo levantado por Joãc de 
Barros Cardoso , com a ermida de Nossa Senhora da Encarnação; alem 
destes havia uma casa de caldeiras para o cosimento de assucar per
tencente a Antonio Martins Rui mão. 

No mesmo rio existia o engenho de D. Leonor Soares, vi uva de 
Simão da Gama ele Andrada. 

Ao longo da costa até Matuim 
I 

Anto,nio de Oliveira Carvalhal , que foi Alcalde·Mór da Villa-Velha 
ao longo da costa levantou um engenho e a Ermida de S. Braz. Adiante 
os Jesuítas edificarão a igreja de Nossa Senhora da Escada, para lugar 
de convalecen~a dos padres e proveito espiritual dos índios. 

Adiante da Praia Grande Antonio de Aguilar ( hespanhol) con
struio o engenho de Paripe, e mais para dentro Fr\i!lcisco Rodrigues 
Lobato construio um engenho com boá fabrica. 

Lenda historica 1551 

Ao longo da Praia de Paripe, em um alto está uma Ermida con
sagi·adíi. a S. Thomé, ao pé da qual eKi.ste uma lage, com urn s pegadas 
assíj::naladas, e perto ttma fonte, que djzia o gentio, terem ouvido a 

· seus antepass~dos, andára por àlli um Santo, avia longÕ1 tempo 
que 'fizera aquelles signaes com o pé. Adiante e á a igreja de Nossa 
Senhora da Gtaça do 0', de Paripe, e a povoação, que é depois da 
cidade, a maiq antiga da Bahia. 

No rio Ma,toim, desemboca o rio Parípe, e jullto fez Affonso Torres 
um engenho de fabricar assucar, que passou a Balthazar Pereira 
mercador da Bahia . Alem de outros, o engenho de :IJ;rancisco Barbudo, 
onde elle edifl.cou a ermida de S . Bento, e mais a'diante oub·o con
stnúdo por Christovão de Aguiar D' \ ltro, com uma ermida de 
Nossa Senhom: o engenho de GaspAr nias llarbosa com rima igreja 
de Sant11 Catb,arina. O engenho de Cotegype levantado por S~bastião 
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d~ Ponle. O pngenho de Sebastião de FaJJias, movido pelo ti~ 

Utum, e com uma igreja de pedra e cal dedicada a R. Jeronymo, com 
a qual gastou, segundo o testamento de Gabriel Soares, para mais de 
12 mil cruzados . O engenho de Jorge Antunes, com a igreja de Noss~ 
Senhora elo Rosario. De fronte do rio Matuim está a Ill:.a Maré. 

IU1.a de MaL·é l f52 

~a Ilh.~ do Maré, Bartholomeu Pires, mestre da capella da S~, 
levantou um engenho e uma ig~;eja clE'dicada a Nossa Senl;10ra das, 
Neves, com um capellão para administrar os Sacramentos fi.OS vinte 
moradores que tinha a ilha. 

Dizem que as cobras da Ilha de Maré não tem veneno, attri
buindo-se isto, a protecção da Santíssima Senhora . Nesta ilha de 
Maré falleceu ignorado e pobre o notavel poeta bahiano João Gualberto 
FerPeira dos Santos Reis, em 1856, traductor de Virgílio, das Georgicas 
Brazileiras, e ele varias poesias latinas do celebre poeta latino José 
Francisco Cardoso de 1\~praes ( baqiano) autor do cantq de Trípoli, 
que Bocag!j tr!\duzio ( V}de o meu Curso de LitteratuFa ). 

Ilha de Itaparica 1550 

A ilha c]._e Itaparica a oeste da cidade do Salvador, com sete 
leguas de ~umprida e tres de largo, foi dad!!. em 1550 em sesmal)ia por 
Thpmé dp Spuza, governador geral do estado do Brazil, a p, AntP.nio 
ele Atayde, primeiro conde de Castanh,ciua, cuja doação fo,i confwmada 
por D. João IH. O senado da Cf!.mara da Rahia se op,poz a esta 
doação e houve grande conte:>tação. Nesta ilha os jesuítas em 1560 
tiverão varais aldeas de índios, e os hollandezes em Fevereiro de 1647, 
a tomarão e se fortificarão nella. A esta ilha, F r. Manoel de Santa 
Rita ele Haparica, nascido nella em 1706, ,consagrou um excellente 
poema. 

A ilha das Fonte13 foi dada em sesmaria a João Negueira que foi 
o seu primitivo possuidor . 

IIJ1.a ct ·>s :FL"ados 

A ilha dos Frades em 1561 foi dada em sesmaria a João Nepomo
ceno onde se afazendou e cultivava mantimentos e criava gado vaccum, 
porcos e tinha na mesma ilha sete lEwmdores. Esta ilha tem duas 
leguas de comprido e uma qe largo. 

Do rio Matoim para cima Sebastião de Farias fabricou um enge-1 
nho ele bois, e U)nn, igreja de Kossa !'enhora. ela Piedade, que se tt>t· 
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nou muito povoado. Ahi se afazendou_ o Deão da Ré, e construiu uma 
ermida de Nossa Senhora, Christovão de Barros, Provedor·mór, fundou 
o engenho de Sacarecanga ou Jacaracanga, e uma igreja consagrada a 
Santo Antonio. 

A ilha fronteira ao rio Matoim foi dada a Pedro Fernandes que 
nella vivia de lavouras, com sua família. O Engenho Japace ou Passé 
foi feito por Tristão Rodrigo com a ermida de Santa Anna. Luiz Gon
çalves Vargão fez adiante outro engenho, e junt,o a elle construía a 
ermida de Nossa Senhora do Rosario. Adiante co11str.uid Thomaz 
Alegre, um engenho d'a~ua com a ermida ele Santo Antonio . 

No rio Pitanga fizerãa os jesu ítas por esses tempos um engenho 
de assucar mui producl,ivo; e mais para o interior Miguel Baptista 
levantou outro engenho e uma ermida de Nossa Senhora. 

Em Mataripe João Adriano mercador da Bahia construio Ul)1 esta
belecimento de fazer assucar, e André Monteiro fez ·outro. 

Junto ao rio Cospe, meia l6gua distante de Matari pe,Martin Carvalho 
fundou um engenho, e uma ermida dedicada a Santíssima Trindade; e 
André Fernandes Margulho, levantou outro engenho e uma igreja ele 
Nossa Senhora das Neves. 

Na bocca dp Rio Paranámirim Belchior Dias Porcalho, fez um en
genho e a ermida de Santa Catharina. Acima do mesmo rio, Antonio da 
Costa levantou outro engenho, que passou á Estevão de Brito Freire, o 
mesmo que tinl}a feito o engenho Sant,iago. 

O engenho Jlr):arapé foi construido e fabricado por Nlem de Sá, go
vernador do Esyado, o qual passou á seu genro o conde de Linhares. 

Rio Sergipe elo bonde 1559 

Mem de Sá, que tomou para si os terrenos desde Marapé até a Sau
bára, construio na margem esquerda do rio Set·gi ou t:ergipe um bom 
engenho, que era chamado engenho de Mem de Sá, com uma ermida de 
Nossa Senhora da Piedade, o qual passou para seu genro o conde de 
Linhares, e que por isso depois ficou com denominação de Engenho d<• 
Conde. A capepa do Engenho elo Conde, que ai nUa existe era mui rica 
e possuiu imagens famosas, conforme me disse a Exm. Sra. lJ. Maria 
Joaquina da Stlva, rica proprietaria de engenhos na Bahil\" 

Da outra banda do rio Sergipe, e mais para cima havireo fazendas 
de cannaviaes,, e um engenho construido por Gonçalo Anes, que se me
teu frade de l Bento, no qual os frades fizerão uma igreja Ronsa
gt'ada·ao pat,rlarcha ·s. Bento, com um recolhimento para os reli~iosos . 
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Ilha de Oaiuiba ou OaioÍ.ba 

r a bocca ou barra do rio de Sergipe do Conde, está a ilha de Oaiuiba 
ou Oaíaiba, e m!l.is duas ilhas menores, que pertencião a Mero de Sá, e 
passarão ao .conde de Linhares . 

. Da Saubára até ao rio Pa,;·aguassú 

As terras da costa da Saubára. até a foz do rio Paraguassú forão 
dadas de sesmaria a Braz Fragoso, que as vendeu a Francisco de 
Araujo. 

Elngenh.os no rio Para~,;uass•', e .ilha dos FJ.·ancczes 

Acima da embocadura do rio Paraguassú. está a ilha dos france· 
cezes, assim conhecida por ser nella que os francezes fica vão abrigados 
para com segurança negociarem com os índios . Ha outra ilha menor 
chamada desde 1555 ilha de cJaspar Dias Barbosa . 

Havia em 1570 uma casa na margem no rio Paraguassú fronteira a 
ilha dos francczes, com fabrica de fazer mel, pertencente a Antomo 
Penella. 

A' mão direita da ilha dos f1·ancezcs ha um Heconcavo de Sleguas 
chamado Ugapc depois Iguape, onde Antonio Lopes, por esses remo
tos e primitivos tempos, fabricou um engenho, com muitos cannaviaes 
e fazendas, tendo alguns moradores agricultores, cujo engenho moia 
com grande ferida do rio Uberav iranga . Tambem João de Brito de Al· 
meida fundou no Reconcavo do Ugape um engenho e uma igreja con
sagrada a S. João, toda de pedra e cal, e bem prompta de tudo, pro
xima ao lagamar. 

Muito antes de chegar a cachoeira do rio Paraguassú. á mão direita, 
Joiio de Brito construía um engenho de assucar ; e a vista da cachoeira 
Rodrigo Moniz dd Almeida e Luiz de Brito de Almeida fizerão um en· 
genho de agua, onde vivião, e bem assim com elles vivião muitos mame· 
lucos afazendados . 

Diz Gabriel Soares, que terminou a sua noticia do Brazil em 
1577 ou 1578, que no meio do rio, antes de chegar a cachoeira està 
uma ilha raza, chamada de Antonio Dias Adorno, que a tevê cheia 
de mantimentos, e além della outra ilha chama:da das Ostras, tão pro
vida clellas, que com as cascas se fizerão dez mil moias de cal . 

FLl.nda ào <la I>Ovoação da OacJ1ooir·a {Bahia) 

O que refiro a respeito da flmdação dos primeiros engenhos, e pri
meiras povoações da Bahia é em vista da relação feita por Gabriel 
Soares, alli motador, e sobre documentos antigos não publicados Pa-



reco que o nucleo da povoação da Cachoeira foi a fundação do engenho 
de agua levantado por Rodrigo Moniz e Luiz de Brito de Almeida, que 
segun.do consta movia esse engenho com agua do rio Pitanga. Não 
me acommodo com o parecer do intelligen te Sr . Meirelles, na sua Me
moria que publiquei no meu Brazil IiistoFíco sobre a Cachoeira. p0rque 
o seu modo de pensar é fundado no que escreveu em ~nas interessantes 
Memorias Iiistoricas, meu primo e amigo o coronel Ignacio Accioli, e 
em uma carta do jesuita Manoel da Nobrega. No rio Paraguassú já 

era senhor de uma ilha, aonde vivia Antonio Dias Adorno, e é provavel 
que mais tarde seu filho Gaspar Rodrigues Adorno, possuindo cabedaes, 
favorecido pelos governadores compra_sse o engenho Cachoeira, já con· 
tendo muitos moradores e fizesse progredir a povoação . 

J1:ra usança naquelles tempos a construcção de ermidas proxi~~s a 
ca~a de moradia, e por isso João ~odrigues Adorno reconstruio em 1673, 
a ermida do engenho, que ;;ervia de matriz em proveito dos mor!ldores. 
da povoação. (Vid. o Brazil Iiisto7·ico.) 

G~J,qriel Soares fallando do rio Paragu~ssú 'tocan~e a Capitania 
de D. Alvaro, diz que na ponta da tena, entre um esteiro, que está 
a mão esquerda, existe um prospero engenho de pedra e cal com grandes 
edificios de casa de vivenda, e de purgar com uma formosa igreja. Este 
engenho é copio

1
-so como o mais do rio, o qual edificou Antonio Adorno, 

cujos herdeiros o possuem agora (1517). 

Oà,plta~üa. d e P~t·~e;u <ps ú ? ifa.gu f,!(;·p~e cl•oa.da a Al

varo, da Oosta 

D. João III em remuneração dos serviços na guerra ontra os in
dios do Reconcavo fez doação de 10·legu'as de tenas desde o \rio Para
gu~;ts~ú até Jaguaripe, a D. Alvaro da Costa, filho de D. Duarte da 
Costa, começan~o pelo lado direito . Esta do~çã0 de 10 legJ~s en
trando pelo ce~t.inente ião terminar na serra do Guararú. CM's. ined-.) 

l,)jleg~ á ctd~.de de SJ!.~ vaqp1.:, A.n tonio c4! O li v eira, em 155l cpm 
algiJ.ns Qo!onos, np nostÇl de Al«Hli!le-Ipór cl~! cidaÇIH· 

Oizirnos 1:eaes 1551 

O pa.RFL fa,z expedir a Bulla de 4 de Jap(liro de 151\1 conced~ndo aos 
Iiei!> dE) Pgrtug111 os dízimos dps fiuctos das terras do 13 razil, em pro-
veito da~ i~r~r.~ gue .. ~.e · eg,ifi~Ft-rem. ' 
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Fortaleza da Bertiogn 1551 

Pela Provisão de 25 Junho de 1551 mandou-se construir a fortaleza 
da Bertiogá, gastan'do-se nella dous mil cruzàdol> da fazehdá real, 
e mil cruzados d·os redizimos df) donatário Martiln AÍllin'sd de s·ouza. 

N o meações de e:m.p1·egados 1552 

Em 20 de Outubro de 1552 fez el-rei mercê a Pero Carvalho, moço 
da camara da rainha, por pedido della, do officio de almoxarife dos 
armazens de mantimentos da Bahia por 5 annos, com 50$ de ordenado 
cada anno, na vagante de Christovão de Aguiar, que serve o officio. 
Ms. ined.) 

(Ofr.cio de provedor e contador de todas as rendas 

da capitania d o Es1lirlto Santo 1552 

Por carta régia de 7 de Maio de 15ã2 manda el-rei a Thomé de 
Souza que empol>se a Thomé Salema, cavalleiro da ordem de S. Thiago, 
nos otlicios de provedor e contador de todas as rendas e direitos que 
pertencerem á corôa nas terras da capitania do Espírito Santd, tio 
Brazil, de que Vasco Fernandes Coutinho é capitão, com tis cjuáes 
officios haverá dous por cento de.mantimento, e ordenado de todo o ren
dimento e direitos da dita capitania e alfandega ; o que foi executado. 
(Ms. irted .) 

Onrta tlo l>isp o do Salvador D . Pedro Sardinl-u:\ a 
e l - rei D . J 'oão 111· 1552 

O bispo D. Pedro Fernandes Sardinha em carta de 12 de Julho de 
1552 escreve a el-re\ dizerldo-lhe que 'etlcofumen·dára o Dey'ádo da Sé da 
Bàhia a um padre vii·tuoso e letrado, e que esperavli a có:rifirmllção da 
homeação; e que rlão encarregara ao vigál'io, j:>or se aéhat elie emlláia· 
çado com dous beneficos curadds, e além disto não lhe merel:ia edfl· 
fiança. 

Accrescenta haver dous dias lhe a.ppareceu Francisco Vasco, vindo 
da capitania do Espil'ito Santo, ofierecendo-se para ser mestre da ca.pella. 
da Sé, e seria clerigo se lhe dessem uma prébenda na Sé, e ellé a não 
dava por não haver nenhuma, mas que Sua Alteza lhe podía dar o Ar· 
cediago, e lhe dá as razões do seu empeliho pelo musico. Na mesina 
carta dá noticia do ouro achado em S. Vicente, e mais cirtumstanoias 
que houverão. (Ms. ined.) 
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Vigario pat•a a igreja de S. Vicente 1552 

Alvará de 23 de Novembro de 1552, feito por Adrião Lucio, em 
Lisboa, e registado no livro segtmdo e titulo vinte, no qual determina 
e l-rei, referindo ao Alvará de 30 de Junho de 1515, em que houve 
por bem que na igreja de S. Vicente, capitania de Martim Affonso 
de Souza, havendo um vigario e quatro beneficiados com 15H cada 
anuo, e beqeficiados com 8$ cada anno, pagos pela fazenda real, e o 
mais que no Alvará se contém, determina agora que na dita igreja 
não hajão para ao diante mais que dous beneficiados e que os 1611 dons 
supprimidos se repartão, para qne o vigario tenha 20$ cada anuo e os 
beneficiados tenhão 128 de seus ordenados ; e que o procurador da 
fazenda real assim o cumpra, como no Alvará determina . (Ms. ined .) 

Meroü do ô.fftcio de e scrivão da P:L'O"'eclot•ia da alCan

<lcga da Bab,ia 1552 

Bm 15 ele Abril de 1553 fez el-rei mercê a Antonio Pinheiro, mora
do!· que foi na ilha da Madeira, de escrivão da provedoria, alfandega e 
defuntos da cidade do Salvador, na Bahia de Todos os Santos, nas ter
ras do Brazil em dias de sua vida, com o ordenado ele 30$ cada anuo. 
ÇMs. ined.) 

F'u.ndaç~~o do collegio de .Jesus de S . Paulo 1 55~ 

Os Jesuit!ll.s no anuo de 1552 derão principio a uudaçlio do seu 
collegio em "[ · Paulo. 

Alvará d .e :xneroü de escrivão do tb.es ou· eh·o das 

>:·endas do B razil 1553 

Sua Alteza por Alvará de 17 de F evereiro de 1553 fez mercê a Pero 
Carvalho, moço da camarada rainha, em sua vida, do officio de escri
vão do thesotlreira das rendas do Braúl com '10$ de ordenacto cada 
anno, e isto emquanto S. Alteza não mandai' o contrario. (Ms. ined.) 

Ordem Dl.fl~ndada ao pt•ovedor da faze,n.da, para dat• :12 

va.coas aos paclres ela colll.p"an.hia 11\53 

Em 17 de Abril de 1553 se passou Alvará ma daàdo ~o provedor da 
fazenda real nas terras do Braút para se fazer e~mola aos padres ua 
Companhia de J esus, na cidade do Salvador de 12 vaccas1 qlle lhe fo. 
rão emprestt~>das e que se pozesse em verba e na receita da pe'ssoa, sobre 
quem estaviio carregadas. (Ms . ined.) ,. 
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Alvará. da ~1er·cu de Esc•·ivã.o da F'aze:tid.a 
do Brazll 1553 

Em 10 do Abril de 1553 foi assignado o alvará de mercfl a Sebastião 
Alves, cavalleiro da casa real, do ofi'Lcio de escrivão da fazenda das 
terras do Brazil por tempo de tres annos com 80$000 de ordenado cada 
anno, navegante desprovido antes deste alvará, sendo pago nos rendi
mentos das ditas terras ( M. Ined .) 

Tb.omé de Souza retiea-se para Lisboa 

Thomé de Souza tendo prehenchido o seu quatrienio pedio set· 
substituído no governo geral, e pelo quo foi passada no dia 1• de 
Março de 1553 a carta patente, a O. Duarte da Costa o qual chegando a 
Pahia no dia 13 de Julho, sendo empossado no governo,retirou-se Thomé 
de Souza Com O. Duarte da Costa vicrão 16 jesuítas e entre elles o padre 
José de Anchieta. (Carta M. inedita .) 

D. Duarte da Costa sahio de Lisboa no diaS de Maio deste .mesmo 
anno e os jesuítas que vierão com elle vão a Porto-Seguro, e alli fundão 
uma casa, e se eucarregão da missão das aldeas dos índios. ( M. I.) 

Tomeaçno do Capitão-mor 1553 

Alvará .de mercê de 18 de Abril de 1553 a Porto Carreiro. 
escudeiro-fidalgo da casa real do cargo de capitão do mar do Brazil, 
por tempo de tres annos com e ordenado de 100$000 por anuo, e que 
servisse uavegante de P ero de Góes (falta no original) e jurasse na 
chancellaria. ( Ms . I.) 

Nomeação de Esct·ivõ.o de unta caravella da 
CO>lta elo Brazil 1553 

Alvará de 20 de Abril de 1553 em favor de Bastião Ferreira do 
officio de escrivão da caravella I). Joao, que ora vai sahir para guardar 
a costa do Brazil ( Ms. I.) 

Nomeaçno <lo physico-rnõr do Salvador (Bahia) 1553 

l'or alvará de 21) de Abril de 1553, el-rei fez mercê ao licenciado • 
Jorge Fernandes, seu physico-mór, do cargo de physico ~a cidade do . 
Salvador, por tempo de tres annos, com 60$000 de ordenado por anno, 
nos quaes entrasse a sua moradia, e jurasse na chancellaria (Ms. 
Ined. ) 

No1n.eação da car.tta.nia do uma caravell.a 
ou navio do reino 11a costa de "Brazil1553 

No dia 20 de Abril de 1553, houve por bem el-rei mandar passar 
provisão a Christovão Cabral, que ora anda no Brazil, por capitão de 

8 



qualquer caravella ou navio do reino qu e nos ditos portos andasse em 
serviço de Sua Alteza, e que com a dita capitania houvesse o ordenado 
conteúd<J no regimento, e lhe fosse dado juramento. (Ms. ined.) 

A lvn.rá de nomeaçã o de escriv{l.o do armazem 
cl.a Bahi.a 1553 

Em 22 de Abril de 1553 el-rei fez mercê a João de Góes Guimarães, 
seu reposteiro da camara, do oflicio de escrivão do armazem da cidade 
do Salvador da Bahia de Todos os Santos nas terras do Brazil, por 
tres annos, com o ordenado de 306000 cada a.nno, navegante deprovido, 
nomeado antes, devendo prestar juramento na chancellaria. ( M. Ined. ) 

Oreaoão da Provinc ia j esuitic a. da America 
independente da europa 1553 

O padre Ignacio de Loyola, patriarcha da ordem jesuítica, creou a 
a província de Jesus do Brazi independente da Europa, e nomeou 
o padre Manoel da Nobrega, provincial do Brazil, e já sendo os jesuítas 
em grande numero, fundarão nas planícies de Piratininga um collegio 
em 1554, dizendo-se a missa no dia 25 de Janeiro de 1554 dia da con 
versão de S. P b.ulo Apostolo . 

Por postillr de 4 de Junho de 155<!, houve Christovão Cabral4#000 
por mez, emqu' n to servisse a tal capitania ( Ms. Ined.) 

Alvará em favor do governador Thon:lé 
<le Sou.za 1553 

El-rei por alvará de 10 de Dezembro de 1553, houve por bem, que 
d•> gado que o governador Thomé de Souza, do seu conselho, e vedor 
da sua casa, tem na capitania da Bahia de Todos os Santos possa 
tirar, para sel.j.S feitores, ou outras pessoas, para outras capitanias 
ató a terça parte que ora tem de sua c'reação, sem embargo de quaes
q-uer regimentos, provisões ou posturas da camara, que em contrario 
haja, e para i!lso notifica a todos para que o não embarassem ; e que 
o mesmo fará para adiante nas mesmas condições sem que ninguem 
o possa embaraçar. ( Ms . Ined.) 

E' s ubstitui<lo Tll.omé de Souza no 
governo Geral do Brazi1155~ 

Em 1553 Thomé de Souza, instando por sua demissão é substituído 
no governo d!,l Bahia por D. Duarte da nosta, que tomou conta da 
administração, vindo com elle 16 jesuítas, e entt·e elles ,o celebre 
p11dre José d~ Anchieta. 
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Notneação de Escrivão ele u.n1. Ga1Leão 

Alvará de 2 de Janeiro de 1554 de mercê a Bastião Coelho, cava
lheiro ftdalgo ele sua casa ele escrivão do galeão que se fazia preste 
para ir ao Brazil, de que ia por capitão Antonio de Loureiro, e que 
houvesse o ordenado con teúclo elo regimento . ( M. ined.) 

Fallecime:n:to de Dua>.·te Ooell>.o Pct·eit·a 1554 

No dia 7 ele Agosto Lle 155! fallct;OU na Villa ele Olinda, em Pernam
buco, o clonatario Duarte Coelho Pereira, fLmclador da mesma villa e 
dos primeiros engenhos alli estabelecidos. Seu filho primogenito 
succedeu-lhe no direito, e sua mãi a viuva D. Brites ele Albuquerque 
assumiu a posse elo governo ela capitani!t interinamente. 

Notueação de Pol'teiro da A.Lfandega e guat·da 

do s n.a v i os 1554 

Por alvara de 25 ele Abril ele 155! el-rei fêz mercê a Pero Botelho, 
seu reposteiro, elos cargos ele porteiro elos contos e alfandega da cidade 
do Salvador, Bahia de Todos os Santos, e assim de guarda dos navios 
que vierem ter a dita cidade, ou partirem do porto della para outros 
portos, em dias de sua vidu, cem ordenado conteúdo no regimento, 
e jurasse na chancellaria. ( M. ince\. ) 

No1neaçã o do TJ~e.:toureieo do .Ht·a.zi.L 

Em 30 de ÜLltnbro de 1554, el-rei fez mercê a Antonio do Rego, 
escudeiro fidalgo da sua t;ctsa, do cargo de t!Jesoureiro do Brazil, em 
quanto Luiz Gouvêa dessr. sua conta, e não servindo por algLlma razão, 
que o dito Antonio do B.ego começasse logo a servir, e houvesse outro 
tanto de ordenado, como tinha o dito Luiz Gouvôa, c este alvará valesse 
como carta. ( Ms. ined.) 

Notueaçao do .!l..lca i<! c •no r- da Bahia 1554 

A Diogo Moniz darreto, lülalgo da casa real, em attenção aos seus 
serviços, hotlve por bem el-rei por alvara de2 de Maio de l554 nomea-lo 
para o cargo ele 1\lcaide-Mó r da cidade do Salvador, ela l3ahia de 
Todos os Santos, em dias de s11a vida com 20HOOO do ordenado cada 
anno, tomando olle posse do cargo na dita ciuacle, e que houvesse os 
próes e precalços, e que os ditos 20SOOO llle fossem pagos cada anno 
pelo thesonreiro elas rcnrhs, 11 prlo governf1.rlor lh o fnssr rl:lcln o jum
mento. ( ~l s. ined .) 
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E l-rel prohl be o pagamento de so1dos 1554 

El-rei D . J oão ITI em 20 de Julho de 1554 ordena a D. Duarte da 
Costa, governador geral do Brazil e ao provedor da fazenda real, 
que pessoa alguma não ven ça soldo, fazendo-as riscar dos assentos 
como elle determina, e qu•3 esta ordem se registre no começo do livro 
da fazenda. ( Ms . ined .) 

E ' prohibido a o s J esuí tas )Jene trare m o i n ter i oJ:• 
do Br~z il se:rn licen<; a do Gove rnadór G e ral 1554 

O motivo do conteúdo deste alvará de prohibição não o pouclc 
descobrir 

El-rei em data ele 21 de .Julho de 1554, esereve a n. Duarte da 
Costa, qu e não consinta que os jesuítas entrem pela tena dentro sem 
sua licença, e isto depois de bem informado do lugar, para onde pre
tendessem ir, e lhe panlça que não con-erão risco e nem as pessôas 
que com elles forem. ( i\Js. inecl. ) 

Aldéas d os i ndi us q_u e jes •1 i ta.s c oJ:l.V' e t'torão e •n }JO• 

voaç õe·s 15'il a 1554 

O padre provincial Luiz da Grau mandando os padres pregar o 
Evangelho aos índios conseguirão fundar as seguintes povoações: 

1• A da flh a de Itaparica , 5 leguas distante da cidade com a 
invocação de Sanfa C1·uz em .Junho de 1551, e ao sul da ilha, com 
casas e igrejlt, fic~ndo nella o padre Antonio Peres e o irmão Ma
noel de And1Jade. E' hoje a freguezia da Vera Cruz. 

2a Povoação qe T atuapera, com a I nvocação de Jest,s, com casas 
e igreja, fican do f ella o padre Antonio Rodrigues e o irmão Paulo 
Rodrigues . 

3• Povoação de S. Ped1·o, sendo a mais populosa, por terem 
concorrido para ella as alclêas de Cabogy. 

4• A 32 legua~ para o inter.ior a Povoação de S t;i.nto And1·é, com 
igreja e casas, os indios estava em guerra com os das alâêas de Itapicnrú . 

Voltando o padre Luiz da Gran para o sul da Bahia em M aca
mamú hoje Camam~~ e fun dou : 

5• Povoação de N. s. ela Assumpção. 
6• Povoação de Ta1Je?'agttá., junto ao rio Tinharé, com a invoca

çiio ele S. Miguel, aggreganelo-lhe os índios el as aldôas visinhns. 
H avião as aldêas de S. Paulo, Santiago, 8an to AnLonio, e a elo 

Espírito Santo, q1ie forão convertidas em povoações regLllares com 
casas e igreja . 

O padre Luiz de GrRn bapLison nessas povoações e aldóas flln 15G2 
·para mais de 5 mil indígenas . 

Passando-se n!lste anno á Pernambuco fun dou a íg1·ej a de N. S. d~ 
G1·aça ele pedra e cal. 



- 61-

Favores aos pt·imitivos povoadores clu BraziJ. 155'1 

Em 23 de Julho de 1554, el-rei escreve a D. Duarte da Costa a 
respeito das concessões A favores que fez as pessoas que vinhão para 
o Brazil, constante dos Alvarás de 21 de Julho de 1551 e o de 1552, 
ampliando as liberdades coloniae!l. 

No primeiro Alvará era com o fim de augmentar a povoação, e af! 
fabricas dos engenhos de assucar e as povoações, não pagariã.o dízi
mos por 5 annos ; e no segundo de 1552 determinava que os que fi
zessem engenhos ou os mandasse reformar na capitania da Bahia, e 
na do Espírito Santo, de Vasco Fernandes Coutinho, antes de se des
povoar, fossem do mesmo modo exemptos de pagar dízimos, pelo mesmo 
tempo ; aos que viessem das ilhas portuguezas e de outras partes para 
moradores, mandava dar custas da real fazenda e mantimentos pa\·a 
a viagem por alguns mezes de estada na terr.a. Os que tivessem officios 
gosaráõ do mesmo favor, da sua chegada em diante e por 3 annos; 
e mandava que se fizesse registo de tudo. (Ms. ined.) 

Provedorla do ai ruoxarifaclo de Porto Seguro 1554 

Por Alvará de 1554 fez el-rei mercê a Antonio Dias Cação, morador 
na capitania de Porto Seguro do officio de escrivão da provedoria e 
almoxarifado da dita capitania em sua vida, com dous por cento ao 
anno de todo o rendimento e producto que houvesse das rendas, dízi
mos e direitos que se arrecadasse !).a alfandega clli dita capitania. 
(Ms. ined.) 

Aln'l.oxa-rife elos armazens de tnantirnentos da Ba.tlia 

1554 

Em 16 de Novembro de 1554, teve mercê Bartholomeu Guerreiro, 
cavalleíro da casa reaL morador que foi na villa de Mazagão, em res
peito aos seus serviços, do officío de almoxarife dos armazens de man
timentos da cidade do Salvador, com o ordenado conteúdo no regi
mento, depois de cumpridas as provisões, que de tal officío foram 
passadas a outras pessoas fe itas antes cle27 dias clQ mez de Junho deste 
anno de 1554, e jurasse na chancellaria . (Ms. íned.) 

Outea no:rn.eação de a lrnoxarife na. Bahia 1554 

Por outro Alvará de 20 de Novembro ele 1554, el -reí nômeou a 
Diogo Lopes de Mena, cavalleiro da ordem de Santiago para o officio 
de almoxarife dos armazens de mantimentos d11 cidade do Salvador por 
5 am10s e com o ordenado contel1do no regimento, na vagante dos pro
viclo.s antes deste Alvará, e jurass na chancellaría. (M. s ined .) 
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Oat•ta de el-rei ao governado.t· D. Duat·te da Oosta 
em favor dos ;jesuitas 1554 

Os jesuHas do Brazil queixando-se a el-rei de não serem pagos, 
Sua Alteza em carta de 21 de Jovembro de 1554 determina ao gover
nador D. Duarte da Costa que não só favoreça aos padres, como lhes 
pague o que Sua Alteza ordenou que se lhe désse, para que elles edifi
qu.em um collegío igual ao de Santo Antão, e que de tudo lhe dê parte. 
(M . ined.) 

Oat:ta ele D. Pedro Fernanclcs Sat•clin.lla, primeiro 
bispo do Bt·azil á el - rei r.rn."ltea 

D, Duarte da Oosta 1554 

Em 11 de Abril de 1554 D. Pedro Fernandes Sardinha escreve a 
el-rei D. Jeão UI dizendo-lhe que por via de Pernambuco lhe tinha 
cscripto, por Antonio Ferreira da Camara, e agora torna a escrever
lhe, dizendo que quem vio a Bahia em tempo do bom Thomé de Souza, 
e a vê agora, tem tanta cousa de se carpir, que passa a expor· lhe as 
queixas contra as más acções de D. Alvaro da Costa, João Rodrigues 
l'éçanha, Luiz de Góes, F&rnanào Vasco àa Costa e ele out1"os seus 
sequazes, e tan~o descuidos do governador, que não ha homem nem 
mulher na Bahi~ que não sejão affrontados, desautorados e combatidos 
de sua honra, e 1ão estes homens excessivamente atrevidos, em offender 
a Dll:os, em affrontar os moradores, e que queixando-se delles ao go
vernador e em particular que olhasse para seu filho e o apartasse 
das más conver,sações, lhe respondeu que não podia tblher seu filho 
D. Alvaro, que folgasse com quem quizesse, e que na tetra não havia 
outros fidalgos p•ais honrados que João Rodrigues :peçanha e Luiz de 
Góes com quew/ sea filho se Clesse e praticasse,e por suas queixas lhe 
tomou o governador tamanho aborrecimento que nunca mais lhe passou 

I 

pela rua, e fez que seu filho D. Alvaro e com João Rodrigues Peçanha 
amotinassem o~ conegos contra elle, como fizerão, etc., e pede a Sua 
Alteza que lhe não dê credito, e que só aLtenda aos papeis tirados ju
dicialmente. E' precioso este docurnento inedito e o não publico em sua 
integra aqui por ser longo, e não poder conter no programma desta 
chronica, geral. (Ms. ined . ) 

Resgates e ln favor dos Tneninos ot·phãos da Bal"tia 
1554 

Por Alvarà de 30 de Dezembro de 1551 determina S. Alteza que 
os menitlOS orphãos que residirem nos portos do Brazil possão resgatar 
em todas as partes da costa, mantimentos e outras cousas necessarias 
para suas casas, e isto nos portos do Brazil, onde vão resgatar outros 
christãos, e ' 'alesse como carta 'l não pnssassCJ pela chancêparia. 
(Tif~ ined.) 
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Non1.eação elo escrivão elo provedor da fazenda da 

vUla ele Olinda (Pernam.buco) 1554 

Sua Alteza fez mercê, em 26 de Setembro de 155!, a Vicente de 
Carvalho, cavalleiro de sua casa, morador na villa de Olinda, de 
Duarte Coelho, do officio de escrivão de ante o provedor da fazenda de 
Sua Alteza, em dias de sua vida, e com dous por cento de ordenado de 
tudo o que por sua industria e traça viesse a boa arrecadação aos 
livros da fazenda do dito senhor, e jurasse na chancellaria.(Ms. inecl ) 

Nomeação de escrivão do ouvidor geral do Brazil 

(Bahia) 155! 

Foi nomeado Lopo Rabello, moço fidalgo da camara de Sua 
Alteza, morador que foi na vílla de Arzilla, em 8 de Junho de 1554, 
escrivão d'ante a provedoria geral dos portos do Brazil, em días de 
sua vida, sem ordenado algum á custa da fazenda de Sua Alteza, com 
os prós e precalços que lhe directamente pertencem, e que servisse na 
vagante dos providos, e jurasse na cha ncellaria. (Ms. ined.) 

Escrivão da fazenela do Brazil (Bahia) 1554 

Em 8 de Julho de 1554, el-rei fez merce a Simão Rabello, cavalleiro 
de sua casa, almoxarife que foi na villa de Arzllla, por respeito a seus 
serviços, do officio ele escrivão da fezenda dos portos do Brazil, em 
dias de sna vida, com o ordenado conteúdo no regimento, e os prós e 
'precalços ·que directamente lhe pertencessem, na vagante das providas 
antes deste Alvará e jurasse na chancellaria. (Ms. ined.) 

Duas cartas ele Pero . de GÓes a el-rei, tlatadas ela 

Bahia 1554 

Na primeira carta diz a el-rei D. João HI que lhe tendo escripto em 
Junho de 1549, lhe communicou o máo estado da armada, que forá 
correr a costa, onde então elle ia por mandado de Thomé de Souza ·~ 

levar o ouvidor geral e provedor-môr á Porto Seguro, capitania da 
Pero de Campos; e que em Janeiro de 1550, tambem lhe havia com
municado de S. Vicente, capitania de Martim Affonso, e em Julho de 
1553, lhe havia dado conta dos muitos francezes que encontrara car
regando muitas náus na costa do Rio de Janeiro, onde não ousava 
de ir, como Sua Alteza podia ve:r nas cartas que lhe mandava; visto 
que não se podendo ' fazer nojo aos francezes, por serem os seus 
navios melhores, lhe dava parte destas cousas, para serem provi
denciadas. 

Na carta de 29 de Abril deste mesmo anno de 1554 lhe dá conta do 
como pelejara com um galleão francez, mas qué lhe não fizera todo o 
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tnal, como queria, por b vento lhe ser contrario, e carecer de bombar
deiras, para fazerem tiro, c que esta peleja fóra na Bahia d0 Cabo
Ftio. 

Conta-lho outras cousas, que as nilo mcmóro aqui por ser a carta 
muito prolixa . ( Ms. ined.J 

Progressos do oollegLo de Pit·atinlnga 1554 

No principio da fundação do collegio mandou o Padre Nobrega 14 
padres e Irmãos sob a obdiencia do Padre Manoel de Paiva fundar um 
collegio nos campos de Piratininga escolhendo elles o sitio junto a um 
no proximo a vivenda dos Indios e nelle disserão Missa no dia 25 de 
J:meiro do mesmo anuo como já referi. 

N elle abrirão uma aula de Grammatica que foi a segunda aula que 
teve o Brazil, sendo o professor della Padre José de Anchieta que occu
pou por alguns annos. 

Nomeação do esc.rlvao dos a1 ·mazen s da Bal-..ia 1554 
J.rt•!. !.!. ;.' :-. . 

Por carta de 26 .~>'~al)!to~~(l.p54 foi nomeado Fernão de Lemos, 
cavalheiro da casa,.-l:eal, escri«(~o dos armazens e mantimentos da 
cidade do Salvadot;~ ;~por temp; dç ''<J.uatro annos, com outro tanto 
ordenado como tiver~o e houverilo os 9utros escrivães do armazem de 
mantimentos da cida~e.lp.o Salva<Ípr :qt1~ forão antes. ( Ms. ined. ) 

•: t . 
Bnl.la de oo:n:ftrnnacão : d '() ' hrlmeiro bispado do 

··~· Bra"'f,i~;:.~5p5 
~ .. l· 

Pela bulla do 1° d,e )!raTçO de ' lfip5f foi confi.rmarla a crl'ação do 
bispado do Brazil, com ·a séde na c?id~àe do Sal,ador da ~ahia ele 
Todos os Santos. (Ms.inecl.) /'. 1 

No:m.eaçã.o de almoxat/lfeo:.{a cap:.tanla de farto 
se~Ü.'i<'ô 15ii4 

Por alvará de 2 de Abril de 1555 Sua Alteza f&z mercê por lh'o 
pedir o Infante D .. Luiz, a João de Crasto, escudeiro ele sua casa, do 
officio dt: almox,1rife da alfandega de Porto Seguro, nos portos elo 
Brazil por tempo de seis annos, com o ordenado cada anno, conteúdo 
no regimento, e assim c ela maneira que o levarão as pes:;oas que 
antes delle forão providos por provisões feitas antes de 20 de Março 
deste presente anno. ( .IHs incd.) 

Ordem de 20 de Jnnb.o de 15::>5 pal·a a :fabricação 
do na-vios 

Por alvará de 20 ele Junho de 1555 ordena el-rei ao governador 
geral das partes do Brazil para que se fação na ten-a navios, que se 
houverem ele armar para guardar !li costa, como para outra cousa que 
t:onvier ao sr.rvi~o real. ( Ms, ined.) 



Bahia de Guanabara 

1557 
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Alvarà de 10 de Julho de 1555 nomeando a Gaspar de Seixas, moço 
da camara real, para escrivão de uma das náos que vão ao Brazil, 
com o ordenado do regimento . (Ms. ined.) 

Oonfir:rnação do bispado da Bahia 1555 

Bulla de 1 de Março, confirmando a e1·eação do bispado da 
Bahia. 

Oarta do D, Duarte da Oosta a oi-rei 1555 

Em 3 de Abl'il de 1555, D. Duarte da Costa escreve a e l-rei, da cidade 
do Salvador uma carta na qual lhe dá conta, do como naquella cidade 
qualquer cousa que haja de se por em demanda ou pertencente ao 
serviço de el-rei vem logo a parte contraria com suspeição, para impedir a 
justiça e pede iam bem provisões geraes que se passem de umas capitanias 
para outras. Pede que lhe mande pagar as despezas que tem feito 
com as obras do collegio ( Ms. ined.) 

Oarta de D . Duarte da Oosta 1555 

No mesmo dia 3 de Abril de 1555 D. Duarte da Costa, escreveu a 
el-rei D.João III expondo-lhe o mal que tinha servido Antonio Cardoso 
de Barros, o officio de provedor-mór da Bahia, e dos procedimentos que 
contra elle tivera nas questões com o bispo D. Pedro Fernandes Sar· 
dinha, e pedia a Sua Alteza mandasse vet: os autos da devaça para 
vir no conhecimento do bem que fizera. E' muito interessante esta 
carta inedita que tenho á vista na qual se vê as contestações entre 
D. Duarte da Costa e o bispo da cidade do Salvador. CiVIs. ined.) 

Oarta. de D. Duarte <ia Oosta. a el-rel queixando-se 
do bispo D, Pedro Sardinna 1555 

Em carta de 8 de Abril de 1555, D. Duarte da Costa, queixa-se a 
el-rei D. João III, dos excessos e crimes do bispo do Salvador, e crê 
que Thomé de Souza, lhe teria dito delle alguma cousa ; e que indo 
com o jesuíta Luiz da Gram, a sua casa aconselha-lo, se não quiz 
emendar; que tem amotinado a toda terra, mandando em Dezembro 
de 1551 espancar de noite, e a falsa-fé, pelo clerigo Fernão Pires e pelo 
leigo Fernão Vaz, a Silvestre Rodrigues, que o deixarão por morto, por 
que dizia mal do bispo, e dando as razões da inimizade do bispo contra 
seu filho D. Alvaro da Costa e contra outros, termina esta extensa 
carta pedindo a el-rci, que leia os autos e mais papeis do processo, 
que se convencerá da verdade. (Carta· ms. ined.) 

Em outra carta de 20 de Maio do mesmo anno de 1555, não menos 
extensa. D. Duarte da Costa, dá satisfação a Sua Alteza D. João lll, ás 
muitas particularidades arguidas pelo bispo, e que se informe das 

I} 
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maldades Jelle, elas pessoas da terra, que conhecerá que ellas basta1·ão 
para despovoar um reino, quanto mais uma cidade tão pobre como a 
Bahia ( Oarta ms. ined .) 

oar:-ta do Agosto de 1555 ele Jer:-onymo ele .\.lbuquer:-que 
a cl-rei o. João IIr, ele Olinela, "Per:-nau:>.buco 

Jeronymo de Albuquerque em carta ele Agosto de 1555, escripta a 
el-rei, lhe diz que lhe escrevera muitas cartas por um galleão que 
tocara em Pernambuco vindo da cidade do Salvador, e nella fallava da 
guerra e do que havia succedido com Luiz de 'eixas, capitão da llha 
de Itamaracá, que a havia desamparado em tempo de guerra, levando 
comsigo um Bartholomeu Hodrigues, homisiado por morte de um 
homem,e outros crimes iguaes,dignos de castigos. Que tendo gasto muito 
cabedal na guerra, havia ficado indivídado e mui pobre, e pedia a Sua 
Alteza que :3omeasse um capitão para a capitania; e que o pouco que 
lhe rendia a capitania não bastava para sustentar sua irmã e seus 
filhos, c que se aceitou o cargo, foi para servir a Sua Alteza. Que perdera 
tres engenhos,com ·a guerra dos Indios que fazião muito assucar, mor
mente os de Jguaraçú e de Si!Lntiago de Olinda, que por estar nelle Diogo 
Fernandes e outros homens, por vezes os mandou recolher a villa, por 
não ter escravos nem arm1ts para se defenderem. Dá conta do pro
veito que se poderá tirar das terras de Pernambuco, e pelo estado em 
'que ficarão os engenhos com a guerra, os navios levão pouca cdrga, e 
que a povoação da terra depende, do augmento dos engenhos . H com
menda a el-rei Diogo Fer11andes , pobre e carregado de filhos, para 
o encarregar do engenho Santiago, o qual dará boas notas nos dí
zimos, que arrecadar(M. ined. ) 

No1neaoão do t l1esourciro das rondas do Brazii 1555 

Por alvará de 5 de Oufubro de I555 el rei fez mercê a Rodrigo de 
Freitas, cavalheiro fidalgo, do officio de thesoureiro das rendas do 
Brazil, em sua vida, com o ordenado do regimento na vagante dos 
providos em 23 de Novemp1·o de 1554. ( M. ined. ) 

Os franoezes n ão :deix::io o B cazil, e .fundão u:rra 
coloni-a no Rio d.e J <.Lneiro em 15b5 

Desde o descobrimento do, Brazil principiarão os armadores fran
cezes a enviarem a elle os seus navios, principiando pelo norte, com 
o fim de commerciarem com os indígenas, e fornecer-lhes os me1 s de 
hostilisarem os portuguezes. As exageradas riquezas natmaes do Brazil 
espalhadas por toda a parte desnorteava os animos dos ambiciosos 
europêos. e por isso desejavão a todo custo estabelecerem colonias 
no ' Brazil. 
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Os tamoyos erão os habitadores da costa maritima do sul, desde o 
rio ela Parahyba, junto ao Cabo de S. Thomé, até ·além do rio Paraty, e 
deseja vão auxiliares para expulsar os portuguezes de S . Vicente, quando 
em 1555 lh'.ls apparece em Cabo Frio, Nicoláo Durand Villegaignon, 
cavalleiro de :Malta e vice-almiran~e da Brebnha, em 3 navios, com 
quem fizerão pazes, e grandes promessas . 

Villegaignon, com esta certeza voltou a França sem demora e 
com a idéa firme de estabelecer uma colonia no Rio de Janeiro, abaste
cendo-se de gente, e de todo preciso se fez na volta, e no dia 13 de 
Novembro do mesmo anno ele 155ó, entrando na Dahia de Nhictheroy, 
fundeou na ilha das Palmeiras e chamada pelos índios ~~r·uçítmed e deu 
começo ao Forte Coligny, e ahi se· estabeleceu. O Forte Coligny foi 
conclui do em 1557. 

Villegaignon levantou mais 3 fortes; o da barr::t (hoj e Santa Cruz) 
e na terra firme, o de Santiago (na ponta do Calabouço) hoje fazendo 
parte do arsenal de guerra e o terceiro na praia do Flamengo. 

As madeiras para as obras de Villegaignon forão tiradas na ilha 
de Illirigtiba. 

Alcl0as <.los ta1noyos :no continente da ·bahla de Nic

te1·oy em 1555 onde está assentada a 

cidade do Rio de Janeit·o 

Quando o almirante Nicoláo Durand Villegaignon em 1555 veio ao 
Rio de Janeiro, e no anuo seguinte de 1556 principiou o forte Coligny, 
e o concluía em 1557, fez junto ae morro, antigamente conhecido pela 
denominação de Leryppe (corrupção de Lery) e hoje Mm·ro da Viuva, 
no fim da praia do Sapateiro, depois praia do Flamengo de 1648 em 
diante, ornavão a mavgem occidental da bahia, por onde hoje se estende 
a cidade de S. Sebastião do Rio ele Janeiro, da serra ela Gavea, pelo 
p1·olongamento do continente até além da Cascaclura, as muitas al
dêas dos tamoyos mencionadas em um mappa levantado sobre as nar
rações elo historiador Lery , que esteve no Rio de Janeiro, e Villegaignon. 

Nas immediações da lagôa de Sacupemapan, depois lagôa de Diogo 
de A mo rim Soares, depois uo Sebastião Fagundes Varella, e mais tarde 
lagôa de Rodrigues de Frei Las a aldêa Ka.1•íané, mais para o norte 
entre os morros da Babylonia e Pão de Assucar as aldêas de Jabora. 
cyá, Pepim, Em·umyri e Paná-ucú. 

Quasi fronteira ao Pão do Assucar estava a aldêa Y~popim. Mais 
acima c ao lado esquerdo a nldêa U1·a. -~~assú.-ué : Entre o Pão de Assu
car e, o morro hoje ela Viuva, antigamente de Leryppe, um pouco aflas
tada da praia estava a aldêa Ocrwentím. Proximo ao morro elo Leryppe, 
e perto do rio Carioca, Villegaignon mandou const1:uir uma casa o for~o 
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para a fabricação de tijolos, toda de pedra e cal (briqueterie) (depois 
casa de Pedra) tendo, aos lados e um pouco adiante a aldéa Ten
timem. 

Nos morros de Desterro, hoje de Santa Thereza, de Santo Anto
nio e suas immediações estavão as a.ldêas Catiuá, Ki1·iú, Aharaú e 
Pw-umuré. Seguião-se para as bandas do Engenho Velho e Engenho 
Novo, Inhaúma, Pavuna, Irajá, Campinho e Cascadura, as aldêas se
guintes: Cotiú, Pavuna ou Pavon, Savigahy, Taly, Uepeé, Itauá, 
Uery, Acorasó, Margavia ou Ussú, Sa1·apú ou Sa1·apugy, Ircwá-mem, 
Sapopema e outras. 

Em uma grande ilha dentro da enseiada (Ilha do Governador) 
estavão as aldêas seguintes : Pindaussú, r:aroque, Piracujt~, Cm·an
guá, e mais duas pequenas aldêas tamoyas. As aldêas mais conside
ra v eis de um e outro lado da bahia de Nhictheroy erão a Itauna, Sa
cuaw-ussemhuac, Ocarentim, Sapopema, Nurucuné, Arapatué, Usa
pué, Uraramery, Caranacuy . O chefe da aldêa tamoya chamava-se 
Mussaiate. 

Morto desastrada do Bispo da Bahia 1556 

No anuo de 1556 o Bispo da Bahia D. Pedro Fernandes Sardinha 
em desharmonia com o Governador Geral D. Duarte da Costa julgou 
ir a Lisbõa , queixar-se a El-rei, e embarcando-se em 2 de Junho, no 
dia 16 naufragou, com graljde numero de pessoas, nos baixos de \Cu
rttripe, perto .da foz do rioS. Miguel das Alagõas, sendo todos mor os 
e comidos, pelos índios Oahetés. 

Guerra contra os indios cahetês 1556 

Depois do naufragio, e desastrado fim do lo Bispo da Bahia, seguiu 
se a geral sublevação dos índios Oahetés, que dominavão toda a 
porção do territorío das Alagõas, a principiar do rio de S. Francisco. 
Pernambuco achava-se então em perigo : Os habitantes de linda, 
não ouza vão aventuras djl duas leguas para o centro . D. Brit~s que 
então governava a Capitania de Pernambuco, reunjo em conselho os 
Jesui tas, chefe5 civis e militares, para deliberarem sobre a segura;nça 
dos moradores, e tomarem as medidas . Jeronymo de Albuquerque 
go filho, de Jeronymo do Albuquerque e de D. Maria do Esnirito
Santo Arco Verde, que d~'pois chamou-se Jeronymo de Albuquerque 
Maranhão, que apenas contava 20 annos, é nomeado chefe da força 
destinada abater os Cahetés e exterminai-os. Jeronymo de Albu
querque conseguiu ir pouco a pouco repellinclo-os até ao sertão, 
forma rrue dentro em 5 nnnos de cruenta guerra de exterminio1 com 
t~rr\vel !llorta,ndade çle C!t~etes , salva Pernambuço. 



Ate então o interior das Alagôas não tinha sido perconido, e crêio 
que apenas Porto Calvo, as margens das duas Lagôas Mangoabas, e a 
fôz do rio S. Francisco estavão em via de colonisaç;ão. 

~Iorre o Padre Ignacio d e Loyola 1556 

O Padre Ignacio de Loyola fundador da ordem dos Jesuitas, fallece 
em Roma no dia 31 de Julho deste mesmo anuo, com 65 annos de 
idade . 

~J:anda el-rei . pagar 200fl a D . Maria da Silva :rnu

lller de D. Duarte ela Costa 1556 

• Por Alvará de 7 de Janeiro .de 1556 mandou e l-rei pagar a D. 
Maria da Silva, mulher de D. Duarte da Costa , duzentos mil reis do 
primeiro anno que D. Duarte servio de Governador do Brazil, que 
começou a 15 de Julho de 1553 e acabou em igual dia do anno 
de 155-1, e isto por não ter havido pagamento do dito anno no Brazil. 

Nomeação ele Oh.rlstovão elo Barros para capitão 

:rnór elos navios que vão ao Brazil 1556. 

Por Alvará de 10 Março de 1556 mandou El-rei passar Provisão a 
Christovão de Barros, filho de Antonio Cardoso de Barros, para u· por 
capitão-mór dos navios, que ora S. Alteza tem mandado armar e fa
zer-se prestes para ir ao Brazil, em cuja viagem e1le Christovão de 
Barros serviria no navio S. Vicente ; e houvesse o ordenado do Re
gimento. (Ms . ined) 

Fu:nelação da povoação (hoje cidaele) elo Penedo 1555 

Em 10 de Outubro de 1555 Duarte Coelho Pereira, primeiro Do
natario de Pernambuco, sóbe o Rio de S. Francisco e aporta ao lugar 
onde hoje se acha a cidade do Penedo e lança-lhe os fundamentos 
da povoação . 

Primeira casa ele peelra e cal feita no continente 

da bah.ia do Hio ele Janeiro l !j56 

A primeira casa de pedra e cal que se edificou no continente da 
bahia do Rio de Janeiro foi na praia do Sapateiro, depois do Flamengo 
perto do rio Carioca, mandada construir por Willegaiguon para o 
fabrico de tijolos e telhas ( briqueterie) para as obras da colonia 
franceza . Nella residia dons mezes o historiador Lery, e depois o pri
meiro juiz do Rio de Janeiro Pedro Martins Namorado, em 1568. 

Até poucos annos ainda se vião os alicerces della, perto do Morro 
da Viuva, antes ehamado Morro elo Leryppe. 
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Met"cÜ a 1\<.Iem. de Sá, de 200$000 todos os anno~, 

alô:m. de 400Sooo que levava 1556 

Em 21 de Agosto de 1556 se passou mandado em Lisbôa, por 
ordem de el-reL para se dar a Mem de R:i, que ora vai por capitão 
da cidade do Salvador da Bahia de Todos os Santos, e governador 
geral das terras e portos do · Brazil 200SOOO de ordenado cada anno, 
além dos 400$000, que leva declarados na carta do dito cargo, os quaes 
começasse a vencer no dia em qlle fosse metido em posse delle, e lhe 
fo~sem pagos no thesoureiro e recebedor das rendas elo Brazil, assim 
e da maneira que lhe hão de ser pagos os 400$000, contados na dita 
carta, e este alv1t.l'à valesse como carta ( Ms . ined.) 

1\<.Ierci:. a Pet"o Pedt·o Carvalho do 1uestt·e da,; obt•a.s 

da cidade elo Salvadot· ltr>6 

No dia 2l de Julho de 1556 foi provido Pero Pedro Carvalho, pe
dreiro, morador na cidade do Salvador, da !1ahia de Todos os Santos, 
para que servissa de mestre das obras da dita cidade, com 208000 de 
ordenado por anuo os que lhe fossem pagos pelo thesoureiro das rendas 
do Brazil. ( M. ined'!) 

Esct"ivão da feitoria da capitania de Ilhéos 15~6 

Fez-se mercê, por alv~trá de 21 de Outubro de 1556, do ofncio de 
escrivão da feitoria da capitania da Villa de S. Jorge de Ilheos, (por 
pedido da infanta D. Izabel) a Francisco Luiz Espina, cavalleiro ela 
casa real, com o ordenado conteúdo no regimen Lo, nft vagante do 
provido, antes de 17 de Ü\ltubro deste 

1 
smo anno. ( M. in ecl .) 

Neste anuo os tamoyos appossarão-se da forLalheza de S. Felippe 
da Hertioga. 

Oonfil'maçâo clafl(l.oaçào da. capitania de \ !Port<.> . 

Seguro 1556 

El-rei por carta régia de 30 de Maio de 1556, confirma a doação 
da capitania de Porto Seguro a D. Leonor de Campos Tourinho, 
mulher de Eugenio Pesqq.eira, e irmã do priuútivo donatario Pedro 
de Oampos Tourinho. Esta capitania, dous mezes depois foi vendida 
e incorporada á corôa. 

Nontoa<; n.o de aLutoxuriCo da capitania de Ilbé r~; 155@ 

Mercê con cedida em 22 ele Outubro de 1.)53 a Jorge Martins, ca
valleiro ela casa real, morador no Brazil, do officio de almoxarife da 
alfandega da capitania do Rio dos Ilheos, nos portos do Brazil, durante 
a sua vida, com o ordenado contido no regimento . ( M:s . ined .) 
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E' nornoaclo ~1:e1n. de Sá para go...,.ernador geral elo 

Bc-azil ern24 de Julho de 1556 o qual. 

· só tom a posse do go-verno om 23 de Ju.l.ho de 1558. 

Thomé de Souza, filho de Gonçalo Mendes de Sá, e descendente do. 
familia de Pelagio de "'á, fidalgo da casa real e conselheiro de el-rei, 
foi nomeado capitão e governador geral das partes do Brazil no dia 
23 de Julho, o qual s6 tomou posse do governo no dia 23 de Julho 
do anno de 1558. (M. ined.) 

O traslado da carta que se passou a Mem de Sá, eu o possúo 
inedito . 

Nomeação ·de provedor da fazenda da capitania do 

Espirito-Santo 1556 

Salvador Pereira, moço da camara real, foi nomeado provedor da 
fa'Zenda real, da capitania do Espírito Santo, no dia 20 de Outubro de 
1556, vencendo clous por cento de tudo o que se receber. Salvador 
Pereira, exercia o officio de almoxarife dos armazens de mantimentos 
ela Bahia; e o alvará determina que elle só se impossará no novo 
ofl'tcio, quando findar o do almoxarifado. ( Ms. inecl .) 

CJ.•eação da capitania ele Pa.,aguassú 1557 

'<.,, . .• ' 

D. Alvaro da Gosta, filho de D. Duarte, teve em 17 de Janeiro 
mercê de uma capitania nas terras da Bahia, desde o rio Pa1·aguassú 
até ao de Jaguaripe, e o titulo de capitão e governador della. O do· 
natario não fez na sua capitania estabelecimento algum. 

Prosegu.e a col.onia franceza elo Rio de Janeiro 1557 

Willegaignon fazendo conhecer a corôa de França, a opulencia do 
nrazil, pede-lhe reforço, e ao almirante Coligny pede que lhe envie 
doutores na doutrina de Calvino, no que foi satisfeito, com Ull)a expe· 
clição em 1557, tendo por chefe Bois le Conte, sobrinho de Willegaignon, 
a frente de uma colou ia de protestantes francezes, e dois ministros, 
que forão recebidos com agazalho per Willegaignon no Forte Coligny. 

Pouco tempo depois, os protestantes reconhecerão, pela mudança 
que experimentavão, que Willegaignon tinha illudido ao almirante 
Ooligny, e em desbarmonia, muitos se retirarão em 1557. 

Peste horrivel. no Rio de Janeiro em 1557 

Neste mesmo anno de 1557 appareceu no Rio de Janeiro uma 
terrivel febre pestilente, que matou grande numero de indios. 
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Morte de D. João III 1557 

D. João III, fallece em 11 de Junho de 155', e succede-lhe no 
throno portuguez, seu neto D. Sebastião, com a idade de tres annos, 
ficando na regencia do reino a avó D. Oatharina d'Austria, viuva. 
de el-rei D. João Ill. 

Morte de Diogo Alvares Corrêa o Caramurú 1557 

No dia 5 de Outubro deste anno de !557, fallece na povoação do 
Pereira ( Villa Velha) Diogo Alvares Corrêa, Caramurú, sénd6 se
pultado na igreja do collegio de J esus, ficando por seu testamenteiro 
seu genro João de Figueiredo. 

Escrivão da. alfandega da Bahia 1557 

Por alvará de 10 de Abril de 1557 el-rei fez mercê a Gaspar Pinheiro, 
filho de Antonio Pinheiro do officio de escrivão da alfandega, da prove
doria, e defuntos da cidade do Salvador, em quanto Braz Fernandes, 
morador em Lisboa, os não posse servir. ( Ms. ined.) 

Provedor de Porto Seguro 1557 

Este officio de provedor da fazenda da capitania de Porto Seguro, 
foi dado em 25 de Janeiro de 1557, em uma vida, a Felippe Guilherme ; 
e desde que Thomé de Souza, o proveu lhe mandou passar alvará. 
( Ms. ined.) 

So.a Alteza manda d::t.r de seus engenhos cincoenta 
arr<>bas de assu.car exn. cada anno ao 

Visconde de Castanheira 1557. 

Por alvará de 4 de Janeiro de 1557, mÀ.nda el-rei ao governador 
geral do estado do Brazil , e 110 provedor-mór, que é de sua espontanea 
vontade, que se dê ao conde de Castanheira, vedor da sua fazenda, 
cincoenta arrobas de assucar cada anno, em clias de sua viela, pagas 
na capitania da Bahia, as quaes começará a vencer do 1• de Janeiro 
de 1557 em diante. ( Ms. ined.) 

Ao mesmo conde de Castanheira tinha e1-rei por alvará de No
vembro de 1554, mandado dj!lr vinte arrobas de assucar em cada anno, 
e como o progresso da lavoura do Brazi1 era muito, lhe fêz mercê 
de augmentar-lhe a gmça. (Ms . ined.) 

Meecü de tl>.esou.roiro dos defuntos da Bàlüa 1557 

Por alvarâ de 10 de Fevereiro de 1557 fez el-rei mercê a Braz 
Alcanforado, do officio de tpesoureiro dos defuntos, da cidade do Sal
vador e capitania da Bahia, com o ordenado de .quatro por cento de 
tudo o quanto se arrecadasse, em quanto servisse o dito o:tllcio. 
(Ms. ined.) 
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· l\'Xcecô (dote) de escrivão da fa.zcncla da Bahia 1557 

Alvará de 30 de Janeiro de 1557, pelo qual teve mercê Sebastião 
Rabello, cavalleiro da casa real do o.fficio de escrivão da fazenda· das 
partes do Brazil por tem po de quatro annos, não casando dentro no 

dito tempo uma de suas irmãs, a quem Sua Alteza tem feito mercê do 
dito officio para a pessoa que com ella se casat·, e que todo o ordenado 
do dito cargo l10uvesse Luiza de Manjolos, sua mãi para sustentamento 
de suas filhas, e servisse o dito cargo na vagante dos providos, antes 
deste alvará e jurasse na cbancellaria. ( Ms. ined.) 

Oertldão do que se elevasse a Jo ... ·ge de Val.ladares 1557 

Em 10 de Março de 1557 mandou-se, que o governador do Brazil 
fizesse passar certidão em fórma, do quanto se estava devendo ao 
licenciado Jorge de Valladares, que na cidade do Salvador servia de 
cirurgião ; assim do seu ordenado, como do seu soldo, para por ella 
seus herdeiros haverem em pagamento, quanto Sua Alteza o houvesse 
por bem. ( Ms. ined .) 

Mot·c 0 d o officio de aln:.oxarifo para Joanna 

Ool'rôa 1557 

Em 18 de Março de 15:':17 se mandou passar alvará de mercê, a 
JoannR OorrêR, mulher que foi do capitão Corrêa, do officio de almoxa· 
rife do armazem de Jnantimentos da cidade do Salvador, partes do 
Bmzil, para a pessoa que com ella case. ( Ms. ined.) 

Favo•· feito a Ol.._ristovão do Aguiar d'Altro 1557 

El-rei escrevendo em 22 de Fevereiro de 1557, ao governador geral, 
lhe ordena f(Ue não constrangia durante dous annos, a Ohristovão 
de Aguiar d'Altro, cavalleiro fidalgo de sua casa, que servio de almo
xarife dos mantimentos da cidade do Salvador, pelo que ficou devendo, 
dando elle fiança segura do seu debito, permittindo-lbe ir a Portugal, 
conduzir sua mulher para o Brazil, e arranjar no reino os seus 
negocios . ( l\'Is. ined .) 

Nou'loação de escrivão de un:l dos bergantln s que 
andão no resgate e sorvico da. 

'cidade do Salvador 1557 

Em attençiio as bons serviços de João de Guimarães, cavalleiro da 
casa real, e ,os de João Coelho, setl filho, e moço da capella, lhe faz 
mercê da escrivaninha de um dos bergantins que andão no 
resgate e serviço da cidade do Salvador, da Bahia de Todos os Santos, na 
costa do Brazil, recebendo o ordenado do regimento. ( Ms. ined .) 

lO' 
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Norneação do o u vido r pa t•a a Ba llia d e Todos o s 

Sant os 1557 

·Por carta régia de 3 de Agosto de 1557 comrrlunica el- rei ao gover
nador geral; que encar regasse ao licenciado Braz Fragoso, do lugar de 
ouvidor geral das pat:ies do Rrazil, por tempo de tres an nos, e t ivesse 
de mantimento e ordenado em o dito officio, em cada um anno, 
200HOOO, que é o quanto levou o Dr.Pero (Pedro) Borges que ora serve; 
o qual ordenado começará a vencer quando fôr mettido em posse. 
( Ms. ined .) 

Declarou el-rei ter mandado dar ao dito licenciado Braz Fragoso, 
100$000 adiantados, dos duzentos que leva de ordenado. 

Pr-ovedor-InÓr da fazen d a 1557 

Por carta de 16 de Agosto do mesmo mez e anno, communica el- rei 
ao governador geral do Estado do BraziL ter encarregado ao ouvidor
geral das ditas partes do Brazil, servir tambem o officio de provedor-mór 
da fazenda coiln o dito cargo de ouvidor, e haja de mais em cada 
anno 60HOOO d)l seu mantimento e ordenado com o dito officio de 
provedor-môr os quaes ordenados principiará a vencer do dia em 
que for mettido em posse. ( Ms . i ned.) 

Enge11hos de moer canna em S. Paulo 1557 

Neste anno os morado1·es de S. Vicente pedirão a el-rei, que por 
conta da fazenda real mandasse levantar dous engenhos para moer-se 
a canna dos vizinhos . Antes os particular\\s já os tinha em trabalho, 
sendo tres os mais famosos engenhos primitivos da Villa de Santos : 
o 'da Madre de Deus, que fundou o fidalgo Luiz de Góes; o de 
S . João, fundado por José Adorno, nobre genovez ; e o de Nossa Se
nho,·a da Ap1•esentaÇão, fundado por Manoel de Oliveira Gago. Nenhum 
delles ex iste hoje . (Vid. o Jo tomo da minha Corographia Histo1·ica 

' pag . 229.) 

Capitania de Ilhéos-Carta d e V asco Fernan d es Co u 
tln11o, esoripta na ~'l lla dos 1111éns ao governador 
geral sobre as oo u s as relati vas ao B r azi l 1558 

Vasco Fernandes Coutinho, em 22 de Maio de 1558, escrevendo ao 
I 

governador geral, lhe faz conhecer o perigo em que esteve, e que ·em- · 
pregando os seus exforços para aquietar os índios, e apaziguar os 
moradores, lhe pede, que sua senhoria o mande substituir, por quanto 
está velho e enfermo, e por isso deseja voltar ao reino, no primeiro 
navio que para lá fór, para (:Uidar de alguns negocios, e na salvação 
de sua alma. ( Ms . ined ,) 
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A corte portugueza sabendo que os francezes so 

co1onisavão no Rio de Janeiro, proj!3cta 

expu1sa-l.os deUe 1558 á 1560 

A corte de Portugal em 1558, já muito receiosa da presença de 
Willegaignon, com a sua colonia no Rio de Janeiro, mandou render a 
D. Duarte da Costa, por Mem de Sá, e lhe deu instrucções convenientes, 
para expellir os francezes do Rio de Janeiro e o fez partir. 

Mem. de Sá., terceiro governador geral. chega a 

Bahia no dia 23 de Julho de 1558 

Mem de Sá Barreto, que havia sido nomeado governador geral do 
estado do Brazil em 23 de Julho de 1556, só pôde tomar conta da admi
nistração geral do Brazil em 23 de Julho de 1558. 

Alvará de 29 de Março de :1559 a respeit•) dos dçgra. 

dados que ão :.n.and,ad()s para o Brazil., 

Pelo alvará de 29 de Março de 1558 determina el-rei ao regador da 
Casa de Supplicação e ao governador civil, que nas embarcaçõe~ 

fretadas pelos particulares que sahirem com mercad0rias para o 
Brazil não mandem embarcar, e nem consintão ir degradados, contra. 
a vontade dos senhorios, mestres e pilolos dos ditos navios. Que 
esta ordem seja restrictamente observada. ( Ms . ineel.) 

Ohega a Bab.la o segundo bispo D. Pedro Leitão 1569 

No dia 9 de Dezembro de 1559 tomou posse do bispado da Bahia 
D. Pedro Leitão. Poi este prelado quem ordenou ao cele)ne padre 
José ele Anchieta, da companhia ele Jesus. 

O bispo Leitii:o, fallcceu na Dahia, sendo sepultado na capella d'e 
Nossa Senhora do Amparo, da Sé, que então era do Santíssimo Sacra
mento. ( Ms. ined.) 

A.l.val·á de 25 de Ma e , o de 1557 sobre os dh·eitos de 

assucar 

O empenho que tinha a corôa portugueza em promover o augmento 
da povoação do Brazil, e o progre')SO elos engenhos, fez êxpedir o alvará 
de 25 dç Março ele 1559 exemptanelo os assucares do pagamento dos 
direitos nas aUandegas, e sómente o dizimo a ordem de Nosso 
Senhor .Jesus Christo. (Ms. inecl .) · 
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.Px·ovedor da fazenda no Rio dos I lhe os 1537 

Por alvará de 21 de Agosto de 1559, Sua Alteza fez mercê a J oão 
Gonçalves Drumond, morador na capitania do B.io dos Ilheos, nas 
partes do Brnzil, da serventia do officio de provedor da fazenda real 
na dita capiLania, emquanto Affonso Alves, esLivesse ausente; e haverá 
o manUmento e ordenado, consignados no r egim ento. Em virtude 
desta merc~, ordenou o governador geral, que se lhe desse posse, para 
exerce-lo durante a ausencia de Affonso Alves. (Ms. ined .) 

Provisão sobre as fet·ratn e ntas co m que ós J:Uorado

re;; do .Bt'azil poderó.o neg ociar c o•n os g entios 1569 

Em 3 de Agosto de 1559, Sua Alteza communica a D. Guilhe~·me da 
Costa, do seu conselho, e vedor da fazenda, que no r egimento dado por 
el-rei seu avô, a Thomé de Souza em 1543, quando o mandou fundar 
uma cidade no Brazil, e povoar a capitania da Bahia, declarou, que 
pessoa alguma, sem excepção, poderia negociar com os índios nenhuma 
arma de f•>go ou mesmo arma branca, ele qualquer qualidade que 
fosse, com excepção dos instrumentos proprios da lavoura ; e isto com 
licença das autoridades ; e que convinha que isto fosse communicado 
ao povo de Olincla, na capitania de Pernambuco, e ao mesmo gover
nador geral do Brazil, para os seus devidos effeitos. (Ms. in ecl .) 

No•ncaçào de e.;ct·ivão da fazende das paetes do 

Brazil 155') 

Em 17 de Agosto de 1559, a r egencia ele D. Sebastião, faz saber qu,e 
el-rei D. Manoel mandou passar um alvará a Luiza Monjolo, vi uva de 
Sebastião Rabello, cavalh eiro de sua casa, em attenção aos seus servi ços, 
que se nomeasse escri vão da fazenda r eal, das partes do Brazil, a 
quem se casasse com uma de suas filhas, com o ordenado do regi
mento, na vagãnte dos provjdos, antes de 27 de Maio ele 1556, devendo 
a pessra qne com ella casa r apresentar-se ao conde de Castanheira., 
para ver se é apto a exercer o dito ofllcio, cujo alvará foi passado em 
16 de Dezembro de 1556 ; e como Manoel de Oliveira, do seu conselho, 
é casado com uma filha do dito Sebastião B.abello, e Francisco 1;3arbudo, 
é casado com outra, havendo duvida de preferencia concertarão emtre 
s i, partirem os lucros do oJ'ficio em dous ramos; isto é, Migtlel de Oli
veira, servir de éscrivão dos despachos, provisões e outras cousas, e 
Francisco Barbu~o, servisse de escrivão dos feitos da faz enda, e df-cada 
um delles, houvesse mantimento e 40$000 cada anuo dos80HOOO, que são 
do ordenado; e por lhe ser esta mercê peclida, lhe dá a sua approvação, 
manda-lhos passar a cada um sua carta ele provisão ( Ms. ined ). 
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Llcenr;a a Manoel Gonr;aLve.s para hn..,.er c incoeata 
quinliaes de pão Brazil e seis escravos 1589 

El-rei mandou passar em 22 de Agosto de 1559, alvará em favor de 
Manoel Gonçalves, cavalheiro de sua casa, que ora vai ao Brazi l, por 
capitão do navio S. Lourenço, para poder trazer no dito navio cin
coenta quintaes de páo Brazil e seis peças de escravos comprados 
de seu dinheiro, e pelos quaes não pagasse frete nem direitos, em 
attenção aos seus serviços. ; Ms ined. -

Exploração de n:~.inas 1559 

Em 7 de Setembro de 1559, el·rei mandou passar alvará enviando 
ao Brnzil Luiz Martins para vêr os metaes que se diz nelle haver, 
pela orclem e maneira que por Mem de Sá lhe fôr dada, vencendo cada 
anno 40$000 qtle começat·á a vencer do dia que chegasse a Bahia de 
Todos os Sant!ls cujo pagamento será feito pelo thesoureiro das suas 
rendas da cidade do Salvador. ( Ms. ined.) 

Nomeação ele capitão ele u1n Bergantin\ da costa do 
Brazll 1560 

Por alvar{~ de 4 de Setembro de 1559 foi nomeado João de Ar~J.ujo, 
morador na cidade elo Salvador, ela Bahia de Todos os Santos, da capi
tania de um bergantim, que anda em guarda da costa, com o ordenado 
marcado no regimento, e os prós e precalços que lhe directamente 
pertencerem, e que o governador lhe deferisse juramento. ( Ms. ined.) 

l\'fem de S~i Jnanda u•na oxpeelioão batet• os indios 
Goytacazes 1559 

Os moradores da capitania do Espírito Santo perseguidos pelos 
índios Goytacazes, pedem soccorro á Bahia e o governador Mem de Sá 
manda força para batel-os, commandáda por seu filho Fernando de Sá, 
o qual entrando em peleja foi morto pelos índios. 

1\-.letn de Sá vern expn lsat• o s franoezcs do Rio de 
Janeiro 1560 

Mem de Sá, depois de ouvir, na Bahia, os conselhos de varios 
inclividios sobre a guera, cujas ordens devia cumprir, achando em 
todos muita repugnancia, fez intervir o padre jesuíta Manoel ela No· 
brega, neste em penho, o qual pode reduzi-los a sahir com a oxpedi
r;ão, com mandada por Ghrislovão de Darros, no dia 16 de Janeiro de 
1560, o no dia 15 de Março attacando os francezes, no forte Coligny 
os destroçou, ft1gindo a maior parte para o continente da bahia de 
Nithoroy, apoderando-se da 1lha Uruçumiri, do Forte Coligny, e depois 
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ae o demolir e conduzir para bordo de seus navios todo o trem de 
guerra, retirou-se para S. Vicente, donde escreveu no dia 19 de Junho 
a el-rei, dando parte do íeli~ successo; e depois de transfer_ir os habi
taJ~tes de Santo André p~tra o sitio, onde se fundou a cidade de S . 
Paulo, retirou-se par,a a Bahia1 em cnja cidade foi alegremente vict · 
oriado. 

Notneaçáo de Escrivão da cap ttania do s. Vi
cente 1560 

Em 11 de Novembro ele 1560 manclou elrei passar carta do officio 
de Escrivão de11-nte o Provedor e Almoxarife da Alfandega ela capitania 
de S . Vicente, á Simão Machado, morador de S. Vicente, em dias 
dtl sua vida, cujo officio servia, por provisão , que lhe passou Thome de 
Souza do conselho de El-rei, vedor da sua Fazenda, Governador do 
Estado; devendo o dito Simão Macha:lo Lirar a carta do dito oflicio, da 
maneira que servia pela provisão do dito Thomé de Souza. (iHs. 
inedito) 

Isenção de clireitos d o a ss ucar no Brazil 1560 

Em 16 de Março de 1560, El-rei fez apparecer novo Alvará, com re
~erencia a ou.tros, exemptuando os assucares, elo pagamento de direitos 
naiS Alfandegas ; e só pagar o dizimo a ordem de N . S . Jes.us Ohri to, 
isto com o fim de favorecer os. lavradores, e p~·omover o augmento da 
producção e o d:J. povoação do Brazil. (Ms . inecl.) 

El- r e i manda <lesob .. rig at· a. n}..nlh.o e e h.o t:cleiros do 

Gornes Canos, do que llH•fic ou devcn.clo 1560 

Sendo Gomes Oanes E:;crivão da camara, pela provis o regia de 
13 de Abril de 1547, tomado em prestado a casa da In dia 600 quintaes 
de pão brazil, compromettendo-se restituir os mesmos, ~entro de 
um anno e meio e não o pod•mclo f::~zer por ter falleciclo no .,tempo, a 
viuva e herdeiros na impossibilidade desta satisfação !Jedirão a El-rei 
que os desobrigasse deste compromisso; e S . A. em respeito aos ser
viços feHos ppr Gomes Ca.nes, ordena ao Tnesoureiro da sua fazeuda 
que' tome este Alvara em pagamento da divida (Ms. ined.)' 

Fortalc:r.n da peetiogn ern S . Vicente 1560 

IJ;l-rei escreve ao Governador :.Vi em ele Sá , em 18 ele Março '{lc 15GO 
para que mande acabar a Fortaleza ele Bertioga, e aumal-a, para 
defesa Lla barra e segurança dos moradores de S. Viceote, visto qtle 
e!Ja estava por terminar e desprevenida de tudo (Ms . ined .) 



-79-

O.r·eação ela Villa ele S· Pau·Lo-1560 

As instancias do Jesnita Manoel da Nobrega, o Governador Mem 
de Sá, mandou crear a Villa de S. Paulo de Pi"ratininga, para cujo 
local Antonio de Oliveira, Lugar. Tenente do Donatmio havia transfe
rido a povoação de Santo André. 

Neste anno começou-se a transitar pela estrada do Cuba tão. 'Mem 
de Sá visitou·s . Vicente, quando foi em busca de soccorros para ex
pulsar os francezes dv Rio de Janeiro. 

Carta ela Lei prolübindo o captiveiro dos Incllos 1560 

Em 20 de Março de 1560, elrei D. Sebastião fez publicar uma Lei 
prohibindo o captiveiro dos índios, e determina que o Governador 
geral do Estado do Brazil mande fazer bem publica esta sua lei. 
(Ms. ined.) 

Oa~·tr~ <lo Blsl>O ela Bal~ia a rain1l.a .D. Catl>arina 1560 

Em 13 de Setembro de 1560 o Bispo do Salvad0r escreveo a Bainha 
D. Catharina, pedindo-lhe, que lhe faça a mercê de mandar o Dr. Fran
cisco Fernar.des que já tinha servido na cidade do Salvador a Vigararia 
geral, por quanto sendo elle conhflcedor das cousas da terra, muito o 
ajudaria. Na mesma carta pede a S. A. algumas providencias em pro
veito do seu ministerio. (Ms. ined.) 

Ne1neação de Escrivão ela Alfandega e Abuoxarife 

da villa de Olincla (Perna:rn.b u co) 1560 

Em 7 de Dezembro de l56ú, estando el -rei em Almirim fêz mercê a 
Vicente Fernandes, cavalleiro de sua casa, e morador que foi na cidade 
de Tangere, dos officios de escrivão da Alfandega e Almoxarifado da 
villa de Olinda, na capitania de Pern>\mbuco, de Duarte Coelho, em 
sua vida, com o ordenado contendo no regimento. (Ms. ined.) 

Mercu elo E5crlvão elo A-r1na.zeJn ele :Jnalltlmentos 

da cidade do Salvador 1561 

Em 6 de Maio de 1561 S. A. fez mercê a Bastião I.;uiz, cavalleiro de 
· sua casa, e morador na cidade- do Salvador, do officio do Escrivão do 
Armazem de mantimentos da dita cidade, em attenção aos serviços 
feitos a Elrei seu pai, e a elle, em dias de sua vida, com o ordenado 
de 30$000 cada um anuo, e no caso de n'ão haver outro, o Governador o 
metesse em posse. (Ms. "ined.) 
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Os Fl'ancezes do Rio de Janeiro vão tee ao 
RecHe-1561 

Batidos e expulsos do Rio de Janeiro os francezes, em vez de segui
rem para a Europa, quiserão tentar ainda fortuna estabelecendo-se em 
Pernambuco; e ahi ainda lhes fot ella· adversa, sendo obrigados a reem
barcarem com serio prej uizo. Um delles exprimiu o seu pesar gravando 
em uma pedra em francez o que tradusido significa: O mundo vai 
de mal em peior. 

Oarta de Felippe Guilherme a Ralnha o. Ontll.cl.

rina 1561 

Felippe Guilherme em data de 12 de :Março de 1561, escreveo a 
rainha e lhe dá conta das guerras do Rio de Janeiro com os francezes, 
e pelo Dr. Pero Borges de novo lhe escreve com mais individuação, dan· 
do-lhe in!eit•a conta de todo assoccedido. Esta carta é longa , e tem 
lacunas causadas pelo estrago que o tempo produzia no papel 
i.\'Is. ined.) 

0.-eação da Vlllade Itanl'lanhem-1561 

A povoação de N. S. da Conceição de Itanhanhem foi creada 
Villa pelo Capitão-mór Francisco de Moraes, Lugar Tenente do Do
natario, em dias de 14 de fevereiro ou 19 de Abril de 1561. Em 1624 
foi a sede ou cabeça da capitania, quando a condessa de Vimieir9 foi re
pellida da Villa de S. Vicente . 

Merc ê de um offict o para dote de casa:rnénto 1561 

- Em 14 de Março de l tjB l el-rei fez mercê a Victoria AnGunes, filha 
de Antonio Pinheiro d'myt officio para a pessoa que com ella casar 
(Ms. ined.) 

Provis ão sob t•e o cóc·t.e do PáuBrazi1156L 

Alvará de 20 de Março de 1561, feito por Adrião Luci o e confirmado 
pelo de 14 de Novembro do mesmo o anno, feito por Balth za)\ Rtbeiro 
pelos quaes fez S. A. faz mercê atlS moradores e as pessoas que ao diante 
tiverem Engenhos do Assucar poderen~ mandar ao reino e senho'rio da 
corôa, todo o páo Brazil q11e qui zerem de I o de Janeiro de 1562 em di
ante, porque até este tempo, só o pode fazer Christovão Paes que o tem 
por contracto até o fim de 1561, sem pagar direitos, a excepção de cinco 
e meio por cento aos capitaes das capitanias. (Ms. ined.) 



-81-

Provisfio elll .l'avor de Fernão Vaz da Costa 1562 

Em 10 de Março de 1562 S. A. mandou passar uma Provisão or
denando a Mem de Sá, Governador das terras do Brazil, e ao Pro
vedor-mór da, Fazenda, para que facultasse a Fernão Váz da Costa, 
canegarparaoReino nos navios de S. A. queforem ter a cidade do 
Salvador cinco tonelladas de fazeudas , que elle quizesse . (Ms. ined.) 

Guérra dos ind i os de S. Paulo 1562. 

Em 15(\2 os in di os To.moyos promovendo cruenta guerra aos co
lonos portuguezes de S. Paulo, detrendidos pelo índio Mm·tim .Aff"onso 
Tibí1·eiçd, furão pacificados pelos Padres Nobrega e Anchieta . 

Em 25 de Dezeml.Jro deste mesmo anno falleceu em S. Paulo Mar.t·im 
Aff'o nso Tibi1·eiçá, o mais valente e poderoso chefe dos Guayanazes, 
sincero alllado dos portuguezes. 

Non:t.cação tle Christu vd.o do Agnia1· para dapitão 
d e urua cal·avell a 1562 

Por Alvará de 16 de Outubro de 1562 se passou mandado ao 
Provedor dos Armazens em favor de Christovão de Aguiar .. . caval
leiro fidalgo da casa real, para que fosse por Capitão da Uaravella S. 
João, Cttte ora se fez para ir ao Brazil, e que vencesse o ordenado 
conteúdo no Regimento . (Ms. ined .) 

ProV"edor <la fazenda elo. fortaleza do Salvador 1562 

Em 17 de Outubro de 1562 Stta Altesa foz mercê a Antonio Ri
beiro, morador na cidade do Salvador, do officio de provedor da fa
zenda da fortaleza da cidade do Salvador, por estar casado com Maria 
de Argollo, fi lha mais velha de Rodl'igo de Argollo, porteiro que foi 
da camara da rainha e provedor da fazenda, que fo i de el-rei na dita 
forta.leza do Salvador da Bahia de Todos os Santos, por 5 annos, cum 
o ordenado do 308, em cada anno. (Ms. ined.) 

Pr i vi lcgios concedi<los aos tamilia1·es de Santo orn
c i o (no D1·azll) 1562 

Pela carta régia de 14 de Dezembro de 1562 forão exemptos do 
serviço de soldado, os officiaes familiares do santo officio, e de nada 
pagarem de direitos, e poderem trazer armas offcnsivas e defcRsiva~ . 

Que muUteres e filhas, dos mesmos, possão nsar os vestidos concedidos 
aos cavalleiros, em virtude das ordenações régias, etc. (Ms. inecl.) 

Me L·cu de o llicio de fazenda e j ust i ça 1562 

Por Alvará ele 28 de Novembro ele 1562 se mandou passar provisão 
a Pero Teixeira, morador nas partes do BraziL casado com uma filha 

11 
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do capitão Sebastião Conêa, para que sit·va qualquet• o:fficio de justiça 
ou fazenda que vagar, sendo primeiro examinado pelo governador para 
se lhe reconhecer a su:fficiencia; havendo o ordenado do regimento. 
(Ms . íned.) 

Guerra dos indios ele S. Paulo 1562 

Em 1562 os índios Tamoyos promovendo cruenta guerra aos colo
nos portuguezes do S. Paulo, defendidos pelo índio Martim Affonso 
Tiberiçá, forão pacificados pelos padres Nobrega e Anchieta. 

Em 25 de Dezembro deste mesmo anuo falleceu em S. Paulo Mar
tiro Aflonso Tiberiçá, o mais valente e poderoso chefe dos Guayana
zes, sincero alliado dos portuguezes. 

Grande f o me e peste na Bahia 1563 

Neste anno de 1563 appareceu uma terrível conupção no ar, que 
fez grandíssimos estragos pestuentes nos moradores da Bahia. O mal 
principiou n9. ilha de ltaparica e foi correndo a costa marítima e des
truiu as aldêas de S. Paulo, S. João, S. Miguel e outras, orçando só 
na Bahia o numero de mortos em 30 mil pessoas . 

Esta enfermidade,11conforme um manuscripto que possuo, começava 
por grandes dôres nas entranhas, que lhe fazia apodrecer o figado e o 
bofe ; e em seguida apparecião bexigas tão podres e peçonhentas, que 
lhe cahião as carnes em peqaços e cheias de bichos de um cheiro ín· 
supportavel. Pouco tempo depois sentiu-se grande fome, em modo que os 
índios visinhos da cidade deixa vão vender-se a si proprios pela comida. 
As trez populosas aldêas de N. S. da Assumpção de Tapepitanga, 
S. Miguel de Taperaguá, de Santa Cruz de J'aguaripe e a de Itaparica 
ficarão dezertas. 

Alva:rá e:rn pro veito dos moradores do Brazil 1563 

Por Alvará de 10· de Ju~ho de 1563, foi ampliada a licença aos mo
radores do Brazil, memorando os anteriores Alvarás, para poderem 
mandar ao reino por tempo de 10 annos, todo o páo Brazil q e qui
zessem, pela maneira recommendada no novo Alvará, que o não copio 
aqui por não ter espaço . (Ms. ined.) 

No dia 8 de Julho do mesmo anno concedeu el-rei ao :ç>r. :Miguel 
de Oliveira, mandar cortar 'nil quintaes de páo Brazil, e transportal-os 
ao reino. (Ms. ined.) 

Ses~uaria á Tho:rné de Souza, na Bahia 156
1
3 

Por ordem de el-rei, B~lthasar Ribeiro passou em Lisboa no dia 
10 de Dezembro de 1560, Alvará de sesmaria, em favor de Thomé de 
Sot\Za, do conselho de el-rei e vedor de sua casa, de 6leguas de terras 
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a começarem de um rio pequeno que está 10 leguas ao norte da cidad& 
do Salvador, e que se chama Pojuca, sendo para a parte do sul ao 
longo da costa do mar, e para a parte do norte, 4 ao longo da mesma 
costa, tendo de sertão 10 leguas, isto para creação de gados, e para 
grangearias, etc. (Ms. ined .) 

NoJUeação do Provedot· da Fazencl.a da capitania 

de Itarna.t·aoa (Pernambuco) :1564 

Em 2 de Novembro de 1564 El-Rei, com respeito aos serviços de 
Antonio Rodrigues Bacellar, morador em Pernambuco, provco-o no 
logar de Provedor da Fazer.da da capitania de Itamaracá, com o qrde
nado do Regimento. (l\1s . Ined .) 

Offioio <lo Contador na Bahia xljx 

Em Almeirim a b. de Janeiro de xljx. fez mercê el-rei a Gaspar 
de Camargo, contador de sua casa, do officio de contador da Bahia d~ 
Todos os Santos por tempo de 5 annos, e com ordenado de 706000 
cada anno . (Ms. Ined.) 

Esmola aos Jesui'tas 1564 

Pelo Alvará de 11 de Março de 1564 manda el-rei dar por esmola 
aos J esuítas, a importancia arrecadada da venda da Fazenda tomada 
a Miguel Gomes Branco, como devedor a Fazenda real, na Bahia; cujo 
dinheiro, se entregaria aos Padres para o seu mantimento (Ms. Ined.) 

Morre eiU Roma o Padre Diogo Lalnôz Geral 

da Oompanll.ia de J esus 156 j. 

Em Fevereiro de 1564 falleceu em Roma o Padre Diogo Lainez 
Geral da companhia de Jesus . Neste mesmo anno se edificou 
a Igreja e casa dos Padres da companlJia na villa e capitania de Ilheos, 
que os moradores desde 15:13 tinhão pedido o Padre Nobrega. sendo o 
primeiro Jesuíta quo alli residio o Padre Balthazar Alvares. 

~IantiD.l.entos pat'a 6 '.> Pad<·es da Oompantüa 

do Jesus 1564 

El-rei por Alvará de 7 de Novembro de 1564 lavrado por Bartho
lomeu Froes, referindo-se as provisões de 12 de Janeiro 1557 e a de 
14 de Setembro de 1559 que mandava dar mantimentos aos Padres da 
companhia de Jesus residentes na Bahia, manda ao Governador Geral 
que veja e examine as ditas Provisões, e que em presença do estado 
dos generos da terra, pague em dinheiro a sustentação dos 60 Reli
giosos da companhia , pelos rendimentos da fazenda real, entregando-se 
as quantias ao Reitor do collegio no principio de cadaanno. (Ms . Ined.) 
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~Iercê de Thesoureiro das rendas do Brazil 1564 

Em 27 de Junho de 15G4, por pedido da Rainha, se passou o Al
vará de mercê a Fernão Vaz da Costa, morador na cidade do Salvador 
do logar de Thesoureiro de todas as rendas elo Brazil por tempo 
de 6 annos, com o ordenado contido uo Regimento (lVIs. Ined.) 

Alvará var·a so não passar Precatoria, a requeri

Jnento do Ollristovão Paes para eJnbargar 

pàu Bra.zil, 

Em 16 de Setembro de 1564 mandou el-rei prevênir que, pelo Alvará 
de 10 de Julho ae 1563, fez mercê aos moradores do Brazíl, que nelle 
tiverem casas e roças, aos que por ao diante possuírem engenhos ele 
assucar moentes e correntes, embora não residão no BraziL possão por 
10 annos do 1o de Janeiro do dito anuo em diante, conduzir ao Reino 
todo o páu Brazil que quizerem e lhes aprouver, e que o levem a casa 
da India, para ser despachado, pagando sómente cem reis 'por cada 
quintal, e como Chris tovão Paes que tem contracto que se acabou em 
1561, os quizer embargar, não se lhe passe precatarias, pois assim o 
determina por seu Alvará e quer que valha como se fosse carta de Lei. 
(Ms. Ined. ) 

Licença para dous lllil quintaes de páu Brazi11564 

S. Alteza houve por bem em 20 de Jnnho de 1564 conceder liceli'ça 
a D. Simão da Luz de NGJ ronha, de seu conselho, largar a capitania 
d'uma das Nàus da carreira da India, e lhe fazer mercê para que elle 
possa mandar tirar ele Pernlllmbuco, nas partes elo Brazil, comprado elo 
seu dinheiro, dois mil quint~es de Pán Brazil, e isto por estl:t vez só
mente, pagando a vintena ao capitão da dita capitania, que tem 
doação (Ms. Inecl ) 

D oaçã o ao colleç;ia da comllanhiu 

dEL Bahia 1564 

El-rei por carta de 7 de Nevembro de 1564 fez doação dos redi
simas de todos os disimos que pertencem a corôa á começar 'de 1o 

de Janeiro de 1565 em clia1t te, aos Paclres da companhia de Jesus da 
Bahia com o fim de se flm~ar collegio~, e acabar o começado na ·cidade 
do Salvador, onde possão residir 60 religiosos e mantel-os; e determina 
ao governador geral, ao Proyedor-mór ou Alm oxarife assim sem descre
pancia cumpra esta ordenança (Ms. ined.) 



- 85 -

Reg i mento dad o a Estacio de Sã autos de 
parti r para o Brazil. 1564 

« Que fosse demandar a Barra do Rio de Janeiro, e entmsse nella 
ao som de guerra, e a observasse alli as disposições e conselhos do 
inimigo, e se achasse occasião, que promettesse esperança ele victoria, 
procmasse tirar o inimigo ao mar alto, e ahi rompesse com elle, fa
zendo sempre por conservar as pazes com os Indios Tamoyos, e que 
não obrasse imprudencias tomando sempre conselhos como Pacl1·e No
brega, como homem exprimentaclo. » 

E' rnandaclo Estacio de Sá ÜO ruo üe JaneiL"O ox
IH.l. l sar üefi.n iti vamente os fra1,cezes e 

f u nclar U11.'\. a ciclad e J564 1565. 

Constando em Lisboa, que os fra11cezes que escaparão do combate 
de 15 de Março ele 1560, dado por Mem de "á, auxiliados pelos Ta· 
moyos, se havião reunido e reconstruido o Fo•·te Coligny, e querendo 
o governo da l~egente, a pedido dos padres Nobrega e Anc!Jieta, não 
~ó mandar destnül-os , como fu ndar na Bahia do Rio de J aneiro uma 
cidade, foi encarregado Estacio de Sá, sobrinho do govemador Mem de 
Sá, para esta empreza, o qual sahindo de Lisbôa em princípios de 
Janeiro de 1564 chegotl a Bahia em Fevereiro, e depois de bem au.'>i· 
liado poT Mem de Sá, se fez de vela para o Sul, e chegando á barra 
do Rio de Janeiro, vendo a forWicação da bana, mandou um barco a 
S . Vicente com carta ao padre 't{obrega, o qual vindo em Abril do mesmo 
anno com soccorros, que não sendo su:fficientes, se passarão a S. Vi
cente, e esta11do ahi, mandou Belchior ele Azevedo Provedor-mór da 
capitania do Espírito-Santo, no J ergantim Santa Clara, para trazer 
gente e mantimentos . Com Belchior ele Azevedo vierão para a 
guerra João ele Andrade, Paulo Dias, o valente Gaspar Barbosa, Bel
chior dH Castro, Francisco Dias Pint•>, Jacome Coutinho, Jorge Fer
reira , Antonio i.VIaris e outros, onde se provêo de tudo e com 6 náos de 
guerra, barcos e canôas, .se encaminhou para o Rio de Janeiro, onde 
chegarão em :Março do anno seguinte de J565; e , entre o Penhasco do 
P ão de Assuom· e o morro fronteiro, desembarcou, com a infantaria, 
no Domingo de Pascôá, e ouvirão missa . (Quanto a guerra que prin
cipiou em Março de 1565 pode se ver na minha Co1·ographia IIistorica 
e no Brazil Historico.) 

P r hne i r-a povoaoão e Funüaçâo da Villa 
Velha 1565 

EstaCJo de Sá, entre o Penhasco do Pão de Assucar e o morro de 
S . . João cuidou nas fortificações, na Igreja, cisterna para agua, que não 
havia, em cuja cisterna trabalharão José A.doano, genovêz, morador 
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em S. Vicente, ê Pedro Martins Namorado, e outros colonos ; e como 
era muito d.t!voto de S. Sebastião o mordomo Francisco Velho, foi 
creada a C.Onfraria deste Santo martyr no mesmo anuo de 1565 . Logo 
depc.is, sendo acomettidos pelos francezes e Tamoyos, entrarão em 
comb'.des, sendo todos muito animados pelos Padres Anchieta e Gon
çalo de Oliveira, que vierão com Esbcio de Sá de S. Vicente. 

Ulsoordancia na chr•>nologla do Rio de Janeiro 

Os escriptores discordão nas épocas da historiado Rio de Janeiro, 
por falta de documentos, e attribuem. a fundação da cidade, ora a Es
tacio de Sá, e ora a Mem de Sá ; mas o despacho dado do 1• de Julho 
de 1565, que encontrei no Livro Original de Tombo dos Jesuitas, por 
Estacio de Sá, ao requerimento do Padre Gonçalo de Oliveira, pe
dindo 2leguas de terra de Sesmaria desde Inhauma até o rio Iguass~~. 

(hoje rio comprido) me fez seguir outra ordem nas datas dos tempos. 

:E\oqnerixnento do Padre Gonçalo de Ol.iveira 1565 

<<Senhor capitão-mór-Diz o Padre Gonçalo de Oliveira da compa
nhia da Jesus, que elle foi mandado por seu superior o Padre Manoel 
{ia Nobrega, Reitor e commissario desta capitania de S. Vicente, Es
pírito-Santo em armada de S. A. em companhia de v m. ao Rio da 
Janeiro no qual Eó pero eba ... direita que Deos deo a povoa~:ão do dH.o 
Rio, edificado uma casa. igreja da devoção de S. Sebastião da sobre
dita companhia de Jesus onde o presente estão esperando na miseri· 
cordia do altíssimo, que se quizera seTvil· da companhia nella . .. brir 
porta a salvação de tantas almas perdidas, como ha no gentio desta 
ter;a fazer-se collegio, para cuja sustentaç~o se requer haver terras 
como tem o da cidade do Salvador e o da capitania de S. Vicente. 
Pede a v. m. para este effeito lhe conceda de sua agua, que poderá estar 
desta cidade legoa e meia a ~ual chamão Iguo.ss·ú, do nascimento della 
até onde entra na Baya, e ao longo della, digo, da Baya para a banda 
do noroeste cortando ao direito, atô uma tapera que se chama Inhauma 
outro tanto em quadra. pela terra dentro, em o ·que receberá mercê, digo. 
grande caridade e mercê.- DESPACHO do Sr . capitão.- Dou ao collegio 
de Jesus deste Rio de Janeiro as terras que em esta sua petição pede, 
e ser-lhe a passada carta havendo Escrivão do officio, com as confron
tações que diz. e será obrigado a confirmar por S. A .• ao seu Gover
nador ao 1• dia de Julho de 1565 annos .-ESTACIO DE SÃ (Ms . do Tombo 
do Ooll . do Rio de Janeiro e

1 

Ined jà muit.o estragado pelos bic)los .) 

Peste de Bexigas na capita:nia do Espirlto Santo 11>65 

No anno de 1565 apparecêo na capitania do Espírito Santo a peste 
da ·11exiga que devastou os índios e a população branca, sendo todos 
mui socconidos pelos Padres da companhia Pedro Gonçalves, e Diogo . 
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E' eleito Geral perpe tuo ela ordem. Jesnitlca em 

R.om.a o Santo Padre F~·ancisco de Borja 1565 

Neste anno de 1565 foi eleito em Roma, em congregação, o Santo 
Padre Francisco de Borja, Geral perpetuo da ordem Jesuítica; e em 
seguida elle elegeo visitado r geral da província do Brazil, em seu nome 
ao Padre Ignacio de Azevedo, sendo este o primeiro que teve a provín
cia do Brazil, o qual chegou, neste cargo á Bahia no dia 22 de Agosto 
de 1566. -Na Bahia achou o collegio da cidade com 30 religiosos 
e uma classe de ler, escrever e doutrina christã para os meninos; 2 
classes de latim e uma de casos: tinha annexâs 5 Aldeias, e em cada 
uma dellas um Padre e um irmão. 

Em 'Pernambuco residião 2 Padres: na Villa ele Ilheos 3 Padres: 
·na de Porto Seguro 2 Padres : no Espírito Santo 4 Padres, :com cbtsse 
de ler, escrever e de doutrina christii. para os meninos e 2 Aldeias : 
em S. Vicente 12 Padres e 2 classes : uma de ler, escrever e doutrina 
christã para os meninos, e outra de latim : em Piratininga 6 Padres 
com algumas Aldeias. 

Na guen•a do Rio de Janeiro estavão 2 Padres. Era neste tempo 
Reitor o Padre Gregorio Sen·ão, e nelle todo o poder e administração. 
O Padre Ignacio de Azevedo, repartio os officios, dando o governo do 
collegio ao ministro e em segundo logar ao coadjutor para as cousas 
miudas. 

~.lercu de provedor da fazcn.cla da capitania dos 
nn;,os 1565 

Em Almirim foi passado em 27 de Fevéreiro de 1565 o Alvará de 
mercê do cargo de provedor da fazenda real da capitania dos Ilheos, 
das partes do Brazil, á Jordão Vaz, na ansencia de Lucas Geraldes, 
provedor della. (Ms. ined.) 

Mercô de pr~vedor da fazenda da capitania do Espi

rito Santo 1565 

Em 3 de Março de 1565 foi confirmado Belchior de Azevedo, ca
valleiro fidalgo, morador na capitania do Espírito Santo, nos cargos 
de provedor da fazenda real e orphãos, já nomeado po.r; Mem de Sá, 
pelo fallecimento de Thome Salema e Salvador Pereira que delles fo
rão providos. (Ms. ined.) 

Doação e confl.r:n."\ação de capitania de Jaguarlpe á 
D. Alvaro da O os ta (Bahia) )565 

A carta de sesmaria que D. Duarte da Costa mandou passar pelo 
escrivão das sesmarias Inofre (Onofre) Pinheiro de Carvalho, da ci
dade de Salvador á seu filho D. Alvaro da Costa e datada de 16 de 
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Janeiro de lp57, e o instrumento da posse assig,nada por Ayres Quinteiro 
escrivão da provedoria é datado de 28 de Janeiro do mesmo anno. Essa 
doação foi confirmada em 12 ele Março de 1562 e ractificacla em 27 de 
Novembro ele 1565, como se póde vêr nos varios documentos ineditos 
q ne possuo : 

A sesmaria de D. Alvaro ela Costa comprehendia desde a bocca 
do rio Parag11assú, ela parte elo sul, até a bocca do rio Jaguaripe, pela 
costa, quo poderião ser de costa pouco mais ou menos e para o sertão, 
pelos ditos rios acima 10 leguas, entrando os liheos, que estivessem ao 
longo da costa, e a ag.ua do Igoarassú, que está pelo rio Paraassú 
dentro da parte do Sul, para fazer engenho ele assucar, com todas as 
suas entradas e sahidas, pastos, mattos e logradouros, que nesta doa
ção couberem, para suas CJ'eações de gado, etc. 

~.leroê do Offi.oio de IH·ovadot> e oontaclot.• paea a 
villa de OlilHla (Pe t>nan-.buoo) 1565 

Sua Alteza foz mercê em 3 do Março ele 1565 a Diogo Gonçalves 
Vieira, cavalleiro de sua casa, morador na villa de Olincla, da capitania 
de Duarte Coelho, nas partes do Brar.il, das officios de provedor e con
tador elas rendas reaes, va9o por fallecimento de Francisco ele Oli
veira, etc. (l\1s. inecl .) 

~.le~n. de Sá. vc•n. concluir a guot·ra no Rio de Ja

neiro 1567 

Mem de Sá andava cuidadoso, sobre o estaLlo do Rio de Janeiro, e 
os padres Manoel da Nobrega e José Anchieta, vendo pt·olongar-se a 
gL1erra, deu parte ao governador geral, o [Llal se resolveu á vir em 
pessoa, para terminal-a trazP.ndo em sua companhia o bispo D . Pedro 
Leitão. Sahinelo da Bahia em fins de Novembro de 1566, com 12 navios 
bem preparados em guerra E! 9 embarcações menores, chegoLt ao Rio de 
Janeiro no dia 18 de Janeiro ele 1567; e no dia 20 dando batalha, der
rotou os francezes e tamoyos, sendo ferido no rosto, com uma frechada 
o capitão-mór Estacio de Sá, que falleceu em 20 de Fevereiro de mesmo 
anno, sendo sepultado na igreja ele palha da villa velha,• hoje S. João. 

Fr. Agostinho de Santa' Maria, na introelucção do tomo 10 do seu 
Santum·ío Marianno, diz: Na seg11nda vez Mem de Sá, logo que 
saltou em terra po.• -se em ?na?·cha, para surprehenelel-os. Entre outras 
havia uma grande povoação, onde estava o principal fortaleza ~ha(Ilada 
U?·assúmiri, feita por um engenheiro francez com architetura 1·egular, 
Ahi foi ferido Estacio ele S~ e o capitão Gaspar Barbosa que mo1-reLL 
Expulsos os francezes, os portuguezes depois de assolarem as povoa
ções, erigirüo outras e a sua mais opulenta cidade que i11titularão de 
S. Sebastião . 



Vista. do lugar de villa velha junto ao Pão de Assucar e do Morro de S. Sebastião ou castello ou primiti\a 

CIDADE DO :RIO DE JAN"EIRO 



~ ~, 
\ 
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Fundação da cidade de S. Sebastião do Rio de 

Janeiro 1567 por Me:m. de Sá 

Estacio de Sá que vinha encarregado de fm1dar uma cidade dentro 
da'enseiada do Rio de Janeiro, não a pôde edificar no continente fronteiro 
a barra, pela quantidade de aldêas que povoavão a Bahia, sendo entre 
ellas a Uruçumirim, bem fortificada pelos francezes , e mesmo outra 
grande povoação fortificada na praia da Carioca ou do Sapateiro, e 
mais tarde praia do F lamengo, e foi depois determinada a guerra com 
os francezes e tamoyos, que Mem de Sá, em vista das instrucções e 
ordens que tinha trazido seu sobrinho Estacio de Sá, achando estreito 
e inconveniente o local do Arrayal ou villa velha, para assento de 
uma cidade, observou nv continente fronteiro uma eminencia, que ca
valgando o Forte Goligny a podia edificar e fortificar, acommodando 
grande povoação. Delineado o local cuidou na edificação da nova cidade, 
começando no porto da Piassaba, proximo ao baluarte de Santiago 
onde se vê hoje a igreja da Misericordia, e pela ladeira principiou a rua, 
e no morro de S . Sebastião fez praça e lugar para construcção da sé 
parochial, residencia dos governadores, casa para a camara, e ao 
mesmo tempo mandou murar a cidadella, com portão, Ji!Ostigos e 
aldrabas. 

Mandou enxugar :1 grande vargem, inteiramente paludosa, onde em 
seguida se abrirão as ruas da Misericordia. as travessas, a rua Di
reita, do Cotovello e outras, e se fundarão o convento do Carmo, a 
igreja de S. José e o mosteiro de S. Bento. 

Oreação do senado ela c .atua1.·a e o }lessoal judiciu

rio administrativo 1563 á 1567 

Depois de todas as obras estarem concluídas em Fevereiro ou co
meço de Março, convidando o povo, com todo o ceremonial, para entregar 
as chaves dtt nova cidade ao alcaide-mór Francisco Dias Pinto, sahindo 
para fóra, ordenou que elle fechasse o portão e postigos, e collocando-se 
da parte de fóra-bateu no portão-e o alcaide-môr perguntando
quem bate? e o qtte que!'? Respondeu-lhe o capitão-mór Mem de Sá 
-Sou o capitão-mór da cidade de S . Sebastião do Rio de Janei1·o, que 
que?· ent?'OII" em nome de El-Rei. - E abrindo-se-lhe immediatamente o 
portão, para que entrasse foi reconhecido e acclamado por capitão-mór 
e governador da cidade e por todos comprimentados, reconhecido, res
peitado e autorisado para fazer as nomeações elas autoridades para 
bem do socego do povo e administração da justiça. 
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Pessoal ,iu.dic ia t· io c adn:l.inisteativo que foi nome a elo 

!)or ~Jem de Sá 

Alcaide-mói' Francisco Dias Pinto. 
Alcaide pequeno Pedro Fernandes. 
Juiz Pedro Martins _ Tamorado. 
Esct·ivão das sesmarias, tabellião ele notas, thesoureit·o de elefttn-

tos e ausentes Pedro da Costa . 
Provedo,· da fa:::encla l"eal Estevão Pires. 
Ouviclo1· Christovão Monteiro. 
Jtoiz de 01·phãos Ma noel Freire. 
Thesmwei1·o e feitor da fazenda real Ruy Gougal ves. 

Senado da can.1.ara 1568 

Escl"ivão elo senado da camara Clemente Pires . 
Medidor ele tet·ras , com salario de 70 rs. por cada chão que me-

disse, Diogo Martins . 
Tabellião do publico e judiciario F rancisco F ernandes. 
Esc1·ivâo do campo1 Mano.el Gonçalves. 
Alcaide-menór· ot• Almotçtcé Simeão Barriga. 
Eso1·ivão ele orphãos Juliiio Rangel. 
I nquiriClot·, clistribzoiclor , contado?' e escl'ivão ela .dlmotaceria 

Jorge da Motta. 

Nomeação elo t.crve it· o govo t.'UU{Ior <.Io Rio do Jan.oiro 
1568 

Mem ele Sá, governador geral elo Estado elo Brazil tendo ele re
tirar-se para a Bahia, não cfuerentlo por si só nomear governador para 
ficar na administração da nova cidade, convocou o senado da camam, 
as autoridades e povo, e lhes manifestou o seu intento de se ausentar, 
e determinou q ne elegesse111 successor para elle, e todos j4 conhe · 
cendo as boas qualidades e não desmentido merecimento ele Salvador 
Corrêa de Sá, pedirão ao governador geral que o nomeasse, por ser 
da escolha de todos, o que teve lugar no dia 4 de Marçó ele 1568, cujo 
Alvará de nomeação foi logo passado pelo escrivão Ruy Gonçalves e 
assignaclo por Mem ele Sá . (BTa~il Histot•ico .) 

Nos grandes conilictos CC\ntra os francezes, os individuns que mais 
se distingnirão forão Mem de Sá, Estacio ele Sá, Belchior ele' Azeyeclo, 
João de Andrade, Paulo Dias, Gaspar Barbosa, 'Relchior de Castro, 
Francisco Dias Pinto, Salvador Corrêa ele Sá, J acomo Coutinho, Jorge 
F erreira, Anton io ele .Mariz e outros, que forão recommcndados a Sua 
Alteza como benemeritos da patria. 

A cidade primitiva era circulada ele panLanos o lagóas form adas 
das ag11as pluviaes e de brar;os ele mar, e circulada ele serras que 
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impedião o seo rapido incr~monto, e não obstante forão progredindo 
as obras, apezar da falta de braços, a medida que se ião enchugando 
os pantanos, por meio de aterros e vallas, e augmento da agricultura, 
foi-se ella estendendo, a desapparecerem de todo os pantanos como bojo 
se observa. 

A 1• o o:rta tle Sesn1arla da Oa::~naL· a ~~unloi}>al é fa l sa 

A camara municipal do Rio de Janeiro no seu tombamento apre
senta duas cartas de sesmarias sendo uma de legua e meia, concedida 
por Estac'io ele Sá, passada pelo escrivão Pedro F em andes em 15 da Julho 
de 1565, c a outra passada por :Mero ele .'a, de 6leguas de terras em qua
dro passada a 18 de Agosto de 1567 lavrada por João de Almeida e Sou
za, escrivão das:sesmarias, para rocio, pasto ele gados e agricultura, 
a requerimento do povo e moradvres desta cidade, assignado por 
- Manoel ele Brito, Antonio Fernandes, BaUhasar Lourenço, Simão 
Barriga, Anton io de Sampaio, Gaspar Rodrigues, Braz Luiz, Gomes 
Marques, André 1' ernandes, Manoel Gomes, Pefu·o da 'Costa, Marcos 
de Veneza, João Carrasco, Thomé Rodrigttes, Pedro. Rodrigues, Oh ris
Lo vão 1\lonteiro, Antonio l\Iarins, Francisco Mendes, Clemente Peres, 
Diogo ele Oliveira, Gaspar ele Torres, Vieno Gracia. 

Firmado no contexto deste dous documentos, que suppunha os mais 
verdadeiros e valiosos na minha Co?·ographia 1-I'isto?"ica, tratando da 
funclação de Bio ele Janeim, apa1'tei-me do que escreverão Simão de 
Vasconcellos, Gabriel .. oaTes e de OJltros, e affinnei ter sido Estacio ele 
Sá, o fundador da cidade ele S. Sebastião e quem nomeou e empossou 
as autoridades; mas quando pude descobrir o tombo elos bens closje
suiLas e deparei com a petição elo padre Gonçalo ele Oliveira, pedindo 
ns 2 leguas ele torras ele sesmaria desde Inhaúma até Iguassú, e o eles-

·' pacho do ~;apiLão-mór Estacio de Sâ., do 10 ele Julho de 1565, concedendo
lhe o pedido, e que se lhe passaria a escriptum quando houver escrivão 
do offi~;io , r econheci quo a primeira sesmaria ela camara mun icipal é 
falsa, porque nesse tempo nem havia cidade, nem camara e nem escrivão 
do offi0i0 porque o continente estava coberto ele alclêas de índios inimigos 
e EsLacio de Sá, em luta com elles e com os francezes. Além disto a ca
mara apresenta a era de 1530 como opocl1a da concessão ela pi·imitiva 
sesmaria dada por Est.acio de Stí, e ampliada em 156'/ . Por esse tempo 
nem Villegaignou sonhava de vir ao Bt·azil , quanto mais Estacio ele Sá 
em pensar sesmarias no Rio ele Janeiro. A camara em luta com 
os foreiros, e omphiteutas, el-rei para regnlar e harmonisar os in te 
resses ele todos, fez baixar o Alvarâ. de 10 ele Abril de 1821 que deve 
ser ·onsultaclo. 
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Fundação dô collegio dos Jesuitas 

O padre Ignacio de Azevedo, irmão de D. Jeronymo de Azevedo, 
que havia sido nomeado em Roma por S .... Francisco de Borja, visita
dor geral, tir.ha vindo da Bahia com o governador Mem de Sá, e finda 
a guerra contra os francezes, partio para S. Vicente com o bispo D. Pe
dro Leitão, e depois de visitar as casas dalli e as aldêas, tratarão do 
fundação do collegio do Rio de Janeiro, como desejava el-rei D. Se
bastião, e sahindo de S. Vicente no mez de Julho de 1567, em companllia 
do mesmo bispo Leitão, do padre provincial Manoel da Nobrega e José 
de Anchieta, chegárão ao Rio de Janeiro achando i\'Iem de Sá occupado 
na edificação da cidade, e no coração della, e face da rua, deu sitio para 
um collegio, e logo em nome de el .. rei D. Sebastião lhe applicou dote 
para 50 religiosos, que o padre Ignacio de Azevedo aceitou e agradeceu 
em nome da communidade. A escriptura authentica da doação e dote 
foi passada em Lisboa, firmada pela mão real no dia 6 de Fevereiro de 
1568, cuja cópia manuscripta eu a possuo. O padre Ignacio de Azevedo, 
deixou o padre Nobrega encarregado de tudo, e ao padre Ancl;lieta para 
o ajudar, e se embarcou para a Bahia, onde chegou no dia 8 de Março 
de 1568 e dahi se embarcando para Lisboa, alli chegou no mesmo anuo, 
e no de 1569 partio para Roma, afim de informar ao geral S. Francisco 
de Borja do estado da ordrm no Brazil. 

F icárão fundando a ig11eja e collegio do Rio de Janeiro os padres 
Nobrega, Anchieta, Laiz da Gran, Antonio Rodrif:(ues, Balthasar Fer
nàndes e Antonio da Rocha, os quaes em pouço tempo concluirão as 
obras . 

A primitiva cidade de S. Sebastião fuu ,ada por Mem de Sá, foi no 
Morro de S. Sebastião no do Castello, com as ruas e largos que ainda 
existem, e como o commercio queria estar mais em contacto com o 
movimento marítimo, forão os moradores edificand0 casas na varsea, 
e infileirando-as de um e o tro lado, e assim formando as ruas. 

Entre os morros ele S. ::>ebastião, hoj e do Oastello, do Carmo, 
hoje de Santo Antonio, ele Manoel de Brito, hoje de S. Bento, da 
Conceição do Livramento, ue Paulo Caeiro, hoje da Formiga, o de 
Santa Thereza, hoje do Pip.to, de S. Diogo, antes da Pina morro da 
Lagoinha, hoj e Paula Mattos, de Pedro Dias, hoje do Senado, o do Des
terro,hoj e de Santa Thereza,era uma vasta planície paluclosa composta 
de lagôas, charcos e man~ues. Foi do anno de 1636 que alinharão 
das ruas de que se compõ(l a cidade velha, da Valia para baixo . 

A povoação da cidade qe S . Sebastião elo Rio de Janeiro desde 1568 
até 1808 épocha da chegada da côr te portugueza para ella, era muito 
limitada. En tre as ruas, travessas o beccos, quasi todas com grandes 
intervallos, erão conhecidas com os nom es que adiante passo a nomear. 

Q 
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No arcllivo do tllesouro nacional existem dons livros, quo servirão 
para o lançamento e cobrança da der.ima urbana dos preclios elas ruas 
das freguezias de S. José, Sé, Engenho-Velho, Santa Rita e Canclelaria 
a cargo dos superíntendentes Luiz Joaquim Dtupw-lJ:strada Ftntado 
de Mendonça e José da Silva Loureiro, cnjo lançamento dos predios foi 
mandado fazer na cidade do Rio de Janei ro, pelo alvará de 27 de 
Junho de 1808, dellas copiei a relação elas casas com toda a fidelidade, 
sendo aj udado neste trabalho pelo intelligente archivista do mesmo the
souro nacional Jos6 Antonio Corrêa de Araujo. A este trabalho acres
centei algumas particula1·idades que mencionei a respeito das ruas do 
Rio de Janeiro no tomo 5o da minha G orogTaphia I-fistorica. Este 
cadastro que fiz, servirá de base no futuro, para se avaliar o incre
mento da capital do imperio em relação a época da chegada do príncipe 
regente, com a família real e cõrte portugueza ao Iiio de Janeiro, no 
dia 7 de Março de 1808 . 

Rtta da Praia de D. Manoel tinha do lado direito 20 casas e 
do lado esquerdo 10 casas. Esta rua primitivamente chamava-se 
rua do Porto dos Padres da Co.npanhia, como se lê no testamento de 
Francisco da Silva Cabral, fallecido no dia 4 de Outubro de 1669. 

Becco dos Fe,-·t·eit·os tinha do lado direito 16 casas e_do lado esquerdo 
8 casas. 

Becco da TO?Te de S, José tinha do lado direito 5 casas e do 
esquerdo não havia nada .. 

Becco do Açottgue, do lado direito tinha 1 casa. e do lado 
esquerdo 9 casas . 

Becco da Fidalga do lado direito tinha 7 casas, e do laclo es. 
querelo Linha 7 casas . . 

Becco da Bôa Mo,· te (do lado direito tinha · 2 casas e do es· 
querelo 12. 

Beccos do Gttindaste dos PO.à?·es e ·o Peqtteno tinhão do lado 
direito 9 casas, e do esquerdo G casas . 

Becco da Mus·ica do Mou1·a do 'lado direito Linha 3 casas e do 
esquerdo uma casa . 

La1·go da Batalha elo lado direito tinha llll1a casa e do esquerdo 
5 casas . A este largo deu-se o nome de Largo da Batalha em 
consequencia de um 01·atol'io que havia na esquina, consagrado a 
Nossa Senhora da Batalha. 

Becco do Moura tinha do lado direito ,.~, casas, o do esquerda 
7 casas. 

Becco do Quartel do Mottm , tinha do lado direito 5 casas e 
do esquerdo o quartel do Regimento ele Moura. 
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Rua Direita do ?aço, até a i'l'lisericordia (hoje rua da Miseri
cordia) tinha do lado direito 68 casas, e do esquerdo 66 casas . 

Esta rua foi a primeira aberta na varzea logo depois da fundação 
da cidade no morro de S. Sebastião entre 1570 a 1575. 

Rua· elo Calabouço, do lado direito tinha 6 casas e elo esqnerclo, 
tinha o quartel elo regimento de Moura, e mais 2 casas para os 
ofliciaes. 

Becco dos Tambo1·es tinha elo lado direito 5 casas, e do lado 
esquerdo 9 casas . 

Rua pot• det1·az do Becolhímente da Misericonlia, tinha do lado 
direito 5 casas e do lado esquerdo 7 casas . 

Esta rna foi demolida pelo provedor da Santa Casa, o conselheiro 
José Clemente Pereira, para a construcção do no vo e magnífico Hospital 
da Misericordia que elle edificou . José Clemente Pereira foi um 
benemerito da humunidade . 

Rua de Santa Lw;ia clesd11 o 7•écolhim gnto até o cur1·al da 
Matança tinha do lado direito 17 casas e do lado esquerdo 11. 
Na Praia ele Santa Luzia houve uma muralha mandada fav.er pelo 
governador Duarte Oorrea Vaz que annos antes de 1646, fJ.UO principiava 
no forte de S. Thiago até a igreja de Santa Luzia, e que o mar derribou. 
Em uma nota muito antipa que li em um manuscripto, dizia o autor 
que o governador Vaz quando tencionava fazer um dique desde a Praia 
da Oarioca, depois elo Lerype ou Lery, ou do Sapateiro Sebastião 
Fernandes, depois do Flamengo, até a Prainha, e como esta ieléa se 
desvaneceu, ·mandou fazer a fortaleza da Lage, a custa <la venda dos 
chãos das marinhas da cidade. 

A rna de Santa Luzia até 1808 não existia: O terreno que a forma 
fazia parte do Largo da Ajuda, qae principiava no Passeio Publico, e 
chegava a umas pequenas barracas ela venda dos miuclos elas rezes, 
que se matavão no curral do conselho, edificio Ç>ccupado hoje pelo 
Asylo provisorio dos Mendigos. 

Em 1809 alguns criados da Rainha D. l\!Iariai, tiverão Qonccssão 
de terrenos no Largo da Ajuda, e a camara municipal, cone dou da 
parte que ficava no segttimento da rua ela Ajuda, elo lado do mar e 
fnndos, para o matadouro, aos seguintes criados : 

José Fernandes Adrtão, aio do infante D. Miguel, 10 braças ele 
frente para a nova r'.la e 30 de fundos para o mar. 

A Francisco ela Silva Guimarães, carpinteiro ela cas11 real, 5 
braças ele frente, com igual fundo. 

Ao tenente-coronel francisco Manoel da Silva, official ás ordens 
do paço, 6 braças de frente e igual de fundo. 
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Ao tenente-coronel Jar,intho de Mello Palhares, seis braças de 
frente e igual de fLmdo. 

A Paulo Pinto Martins, seis braças de frente e igual de fundo. 
A Heitor Peacok, empregado na casa real, seis braças com igual 

fundo. 
Com essas concessões formou-se a rna de Santa Luzia, desde a 

rua da Ajuda até a casa de sobrado de dous andares, que ainda existe, 
além do antigo matadonro, que pertencia a F. dos Santos Romano. 
Segnia-se o muro ela chacara de D. Anna Francisca ela Cruz, vinva 
ele Estcy!io da Silva Monteiro, que tinha a c<tsa de vivenda no mono 
do Castello. A communicação que se fazia elo largo ela Ajuda para 
Santa Luzia, era pela beira do mar junto ao sobrado de Santos Ro
mano ; e a que se fazia do largo da Misericordia, era por baixo do 
arco, que ainda se vê tapado, junto a igreja ela Misericordia e por umas 
ruas estreitas. 

A continuação desta rua teve lngar em Dezembro de 1817, por occa
sião d'el-rei D- João VI ir a igreja no dia 13, pagar uma promessa a 
Santa Luzia, quando seu neto o infante D. Sebastião, esteve doente 
dos olhos; porquanto não tendo largura as rnas do largo da :\1iseri
cordia, para dar passagem á carmagem de cl-rei, foi preciso que com 
custo o intendente geral de policia Paulo Fernartdes Vianna, alcança3se 
ele D. Anna Francisca da Cruz, deitar abaixo uma parte do muro da 
chacara que ficava entre a casa de Santos Romano e a '.:ltima do 
antigo largo da Ajuda. No dia 13 de Dezembro de 1817 passou el-reí 
para a Igreja de Santa Luzia e fimda a festa, D. Anna exigio que se 
mandasse fechar a sua chacara, e então reconhecendo-se a necessidade 
U.a rua, para communicação fTanca do publico, por decreto de 30 de 
Maio de 1818, el-rei mandou dar a D. Anna, 800SOOO pelo erario régio, 
por todo o terreno que se tirava de sua chacara para o mar e o doou a 
Irmandade de Santa Luzia, com a condição de fazer um caes em toda a 
extenção, e de o não arrendar; o que a irmandade não cumprio. 

Rua do Cotovello do laclo direito tinha 19 casas, e do esquerdo 20 

casas. 
Ladeira do Collegio até o Castullo tinha do lado direito H casas 

e elo esquerdo sete casas. 
Rua de S. José tinha do lado direito 95 casas, e do esquerdo 64 

casas. 
Até 1856 tinha a rua ele S. José d1las denominações: de'sde a rua 

da Misericordia até a nla dos Ourives, chamava-se rua de S. José, em 
attenção ao templo que lhe fica quasi fronteiro; e da igreja do Parto 
até o largo da Carioca chamava-se rua do Parto. Depois ficou toda 
ella, coin a só denominaçao ele rua de s. José. 

13 
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Rua da Cadea (hoje da Assembléa ) tinha do lado direito 56 casas, 
e do esquerdo 64 casas . (Vide adiante a histeria do Palacio da Assembléa 
Legislativa Coustituin te). 

Rua do Carmo t,inha do lado direito 7 casas, e do esquerdo 5 
casas. 

Rua do Cano (hoje Sete de Setembro) tinha elo lado direito 68 
casas e do esquerdo 124 casas. 

Rua At?"az do Carmo, tinha do lado direito 32 casàs, e do esquerdo 
14 casas. Esta rua fo1 aberta pelos frades do carmo, em tempos muito 
remotos, na cerca do convento. 

Rua da Quitanda, tinha elo lado direito 108 casas, e do esquerdo 
101 casas. 

A rua da Quitanda, foi antigamente chamada rua da Quitanda do 
Marisco por ser no lugar onde hoje é esquina a rua de S . Pedro a 
venda dos mariscos. Desde 1600 a 1700 chamava-se rua do capitão 
Matheus de Freitas ; rua do Sucú-sarará ; de 1700 a 1750 a parte que 
corresponde entre a rua do Ouvidor á rua de S. José; e nos ultimas 
tempos ficou sendo denominada toda ella rua da Quitanda. 

A denominação de 'Sucú-sara?"á, conta-se ter a origem seguinte: 
estando enfermo um mercadol', por occasião de um fortíssimo incom.:_ 
modo hemorroidal, um cirurgião inglez o foi visitar e depois de ouvir 
a histeria dos soffrimentos do enfermo, sem nenhuma ceremonia, para 
o animar, no restabelecimento disse: oh 1 isso não é nada, Sucú
sarará: e sendo esta conversa presenciada por algumas pessoas, d'ahi 
em diante appellidarão ao inglez com a denominação de sucú-sa?"a?"à, 
e a parte da rua da Quitanda onde elle morava ficou com o nome 
de sttct~·Sa?"ani. 

Em consequencia de ser essa expressão indece te, abteviarão a 
palavra suc1~-sarará, para SE: suppor ser uma palavra indige.,na que 
se havia adulterado ( Corog1·aphia Historica). 

Foi na casa n. 98 desta rua da Quitanda, que faz esquina om a 
rua do Sabão, que em 1711 se contou os 616 mil cruzados, com qu~ se 
resgatou do poder dos francezes a cidade do Rio de Janeiro. 

Becco do ?1·oposito, tinha do lado direito 9 casas, e do esquerdo 
1 casa em constl'ucção. Este becco está assentado sobre o' aterro 
da antiga Lagôa de Sauto Antonio . 

Becco de Manoel de Ca1·valho, tinha do lado direito 2 casas, e 
do esquerdo 21 casas. Está l>obre o aterro da Lagôa de Santo An
tonio. 

Rua da Guarda Velha, tinha de lado direito 3 casas e do 
esquerdo 21 casas. 
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Esta rua em toda a sua P.xtenção está assentada sobre o aterro 
da Lag6a de Santo Antonio, que ainda existia até 1700 pouco mais ou 
menos em sua totalidade. 

Chama-se rua da Guarda Velha por ter havido no começo della 
e proximo ao chafariz da Carioca, em tempo do conde de Babadella uma 
guarda para manter a ordem entre os escravos que ião ao chafariz da 
Ca.ri:oca buscar agua para o uso das familias. Com a mudança da cõrte 
portugueza para o Rio de Janeiro não havendo abundancia de casas 
para as accommodações do grande pessoal que veio de Portugal cons
truio-se o sobrado de dons andares denominado da Guarda-Velha, que 
servio de secretaria do imperio por muitos annos, e hoj e serve de 
Lyceu de Artes e Officios. Este sobrado foi feito em 1815 ou 1816 por 
José Rufino de Souza Lo bato, guarda-joias da casa real para sua mo 
radia, e por conta do Erario regio; e como fosse a casa pequena para 
su·a residencía, e acommodação das joias e alfaias da casa r eal, prin
cipiou a edificar outra contígua e que faz canto e face para o Becco 
do Cayrú, com o mesmo plano de dous andares, cuja casa não concluió 
pox que el-rei se retirou para Lisboa em 26 da Abril de 1821; e vindo 
este predio ao domínio nacional no sobrado ficou o Quártel-General, 
e no outro por acabàr, por Wmito tempo ficou sendo o quartel do re
gimento de cavallaria. Depois foi habitado por diversas famílias 
de militares e de empregados publicos quE> nada pagavão ao Estado. 
Havendo um incendío que devorou o madeiramento deste sobrado 
ficarão as paredes elll bom estado. 

o ministro Angelo Muniz da Silva Ferraz, mandou demolir as 
paredes, e fez o celebre ·edíficio para a Typographia Nacional, unica· 
mente com occulos nas paredes. para dar escassa luz para o interior, ã 
qual pela humidade e falta de ventilação se tornou o muzeo de cupins 
que devorarão os impressos alli depositados ou antes o deleixo do 
administrador da mesma typographia. 

Rtta dos Bm·bo·n.os (hoje do Evaristo da Veiga) tinha du lado di
reito 37 casas, e do esquerdo 27 casas. 

Antigamente esta rua era conhecida por caminho dos Arcos da 
Uarioca, tendo no seu principio a Ermida de Nossa Sephora da Con
ceição da Ajuda, que se demolio, para mais adiante se fundar o con
vento de mulheres do mesmo nome, e ficou esse caminho sendo rua 
dos Barbonos, desde 1742, ·por terem os missionarios Barbonos se re
colhido ao pequeno Hospício e Capella, que se mandou construi r para 
residencia dell_es. Estando os missionario~ recolhidos a Ermida de 
:W ossa Senhora da Conceição da Ajuda, fLmdada por l• rancisco de Seixas 
França, por falta de accommodações se mandarão tomar, por ordem 
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de 23 de Outubro de 1739, e pagar tres moradas de casas terreas vi
sinhas ao Hospício de Jerusalem, e edificar outro hospício pequeno e 
humilde para os Missionarios Barbadinhos. Contou-me o conselheiro 
Antonio do Menezes Vasconcellos de Dnunmond, que sendo seu avô, 
senhor e possuidor da maior parte dos terrenos da rua dos Barbonos 
que se tomarão para se erigir o hospício desses frades, e não se 
achando bem com o governador, este lhe ofl'ereceu pelos ditos terrenos 
uma quantia insignificante. Não se podendo resistir a ordem régia, 
cedeu do seu dil·eito, e propoz a fazenda real uma acção de lesão 
enorme; mas fall ecendo antes de concluída a demanda, o filho nã:> 
c0ntinuou; mas depois que a côrte portugueza se transferia para o 
Rio de Janeiro, seu pai entendendo não haver prescripção de direito, 
revi v eu a questão e teve sentença con tra,dada pelo juiz da corôa Amo rim, 
fundando- se achar prescnpta a acção. O chanceller Thomaz Antonio, 
vendo os autos em particular, achou haver razão no pleito por parte 
de Drummond, porém disse ter elle perdido o direito; e que pelo 
prejuízo que soffria sua família, pedisse ao Príncipe Regente uma 
indem nisação honorífica, a'b que não annuio Drummond, por in tender 
que nem prescreve e nem perde o direito aquelle qu e tem a sua acção 
intentada, com citação, e julgando que não devia fazer mais questão 
por semelhaJJte objecto ficou tudo nisso. ( Comg1·aph-ía Iiistm·ica). 

nua das Ma1·recas, tinha do lado direito 20 casas, e do esquerdo 
ll casas . 

A rua das Manecas, clum10H-SC' antes rua das Bellas Noites: foi 
mandada abrir em 1783 por Luiz de Vascnncelles e Souza, em ü·ente ao 
portão do Passeio Publico, correspondendo a rua elos Barbonos e em 
ü·ente da qual mandou Luiz de Vasconcellos ao mestre Valentim ela 
Fonseca e Silva, construir uma fonte ou chafariz ; e como o esgoto da 
ngua é feito p8lo bico de cinco marrecas fundidas pelo famoso nrtista 
mestre Valentim da Fonseca. e Silva, o povo deixou a denominação de 
rua das Flellas Noites c passou a chama-la rua das Manecas. Mestre 
Valentim falleceu no 1• de 'Março de 1813, sendo sepultado na igra· a do 
Rosario morando elle na rua do Sabão ela Cidade Velha. 

Rua das Manguei1·as, tinha do lado direito 29 casas, e do ~squertlo 

28 casas. 

Gomes Freire de Andrad1~, conde de Bobadella, possuía uma chacara 
perto ao mono de auta Thereza, que era foreira a camara, denominada 
chacara das Mangueiras, que dolla fez presente as Freiras de Santa 
Thereza, e obteve do sepa<lo da camara, transferir o foro para um 
terreno na rua do Cano, onde hoje está o sobrado de dous andares do 
lado direHo, abaixo da rua dos Laloeiros. 
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Foi sobre os terr&nos da chacara das Mangueiras, que se abrirão 
as mas das Mangueiras, Santa Thereza, Lapa, e regularisou-se a Tra
vessa do Dest&no e a mesma rua elas Mangueiras. 

A priora do convento de anta Tllereza, talvez pelo isolaa1ento do 
sou convento, requereu á camara municipal para abrir uma rua que 
principiasse na ladeira o acompanhasse a base da montanha e fosse 
sahir aonde conviesse,e a camara em 8 de Outubro ele 179-!, concede\! a 
licença pedida e foi a rua aberta logo, com a curva que tem para ir 
no prolongamento do morro, indo sahir na rua da Lapa. ( C01·og7·a
phia Flist01·ica ). 

Rua Nova de Santa There:ra, tinha do lado direito 12 casas e do 
esquerdo ~ casas. 

Rua dos A 7·cos tinha do lado direito 12 casas, e do esquerdo não 
tinha casas . Em 1642 havia no prolongo desta rua uma lagoa. 

Esta rua foi aberta sob1·e o pantanode Pedro Dias. 

Rtía de MataCavallos (hoje do Biachuello ), tinha do lado direito 
49 casas e do esquerdo 2ü casas . 

Antigamente era um trilho que dava passagem do Desterro para a 
Lagoa da Sentinella, sendo esses lugares tão lamosos que produzião 
notaveis atoleiros, que dificultava o transito dos animaes e os fati gava 
a tal ponto, que alguns monião atolados . Para ser distinguido esse ca
minho dos outros, pozerão-lhe o nome ele Mata cavallos. Tambem era 
conhecido antigamente por caminho ela Bica, e caminho que vai para 
S. Ohristovão e nelle edificou Manoel Pereira Ramos, ou antes as irmãs 
lgnacia e Francisca em 1742, a capella do Menino Deus quo ainda 
existe e foi a origem elo convento do Desteno. 

No caminho ela Bica, depois de Mata ('avallos, que seguia para o 
Engenho dos Padres, Pedro l\i[artins AyTão,aforou em perpetuo patrocino 
em 1601,200 braças de terreno ató a serra aguas vertentes . A parte ele 
cima do morro elo Desterro,depois de Santa Thereza pertencia a Salvador 
Oorrêa de Labanda,cujo teneno doou a anta Casa ela Misericordia, e 
esta vendeu por 40Sf'JOO, a Pedro Martins Ayrão, possui ior da parte de 
baixo, no qual terreno fez um engenho de moinho, que com o correr 
dos a 1m os se tornou ele muita importancia, por que moia as cannas elos 
plantadore~ da Lagôa da Sontinella (hoje rua do Conde), Mata Porcos 
(hoje Estacio de Sá). Catumby e Rio-Comprido, cuja moagem fazia 
competencia ao Engenho-Velho. 

Em principies do anno ele 1700 foi o Engenho do Moinho (de Mata 
Cavallos ). moonte e corrente, com bolandeiras, fabrica de farinha e 
com 17 gentios ele Gu:iné, vendido por escriptura, tudo por 1 :750HOOO, 
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pagos em oito annos em assucar encaixotado e posto no Paço de ver o 
peso, na épocha da partida das frotas. Em 23 de Abril de 1727, foi a 
propriedade arrendada a Jeronymo Fernandes Guimarães em hasta pu
blica, sob a denominação de Chacara de Mata Cavallos, e foi ainda 
arrematada por 900$000 pelo padre Antonio Luiz Ferreira, que a cedeu
a seu primo o Dr. Luiz Botelho de Mesquita, auditor de guerra . Em 
1770 pedio o Dr. Botelho, medição e aviventação do rumo de sua pro
priedade, e deu testada a Rua de Mata Cavallos, e pequeno, lotes para 
chacaras, a principiar da de João ~onifacio,do lado esquerdo. 

O Dr. Botelho falleceu em 1814, e sua filha, unica herdeira,D. Luiza 
Escholastica Botelho, desmembrou terrenos nos fundos da chacara e 
vendeu-os a João Ignacio Aleixo em 24 de Julho de 1851 por escriptura 
nas notas do tabellião Fialho, para evitar a invasão dos moradores do 
morro de Santa Thereza. 

PlaneJando-se fazer a rua de Monte-Alegre para communicação mais 
facil e commoda da cidade com o morro de Santa Thereza, e reco
nh•lcendo-se ser pela chacara de Mata Cavallos, D. Lui~a apezar de 
velha e solteira, se oppoz a venda da sua propriedade: mas receiosa da 
desapropriação vendeu §ob os numeros 47 e 49 ao tabellião Francisco 
José Fialho, a chacara por escriptura de 21 de Novembro de 1855, em 
notas do tabellião Pedro José de Castro, e ractificada por outra es
criptura de 26 deFevereirCl de 1868, em cujos terrenos se abrio a nova 
rua de Monte Alegre. 

Rua de Passeio tinhn do lado direito 21 casas e do lado esquerdo o 
Jardim do Passeio Publico. 

Proximo ao convento da Ajuda havia uma ~agóa paludosa chamada 
do Boqueirão que foi aterrad~, por ordem de Luiz de Vasconcellos, 
com aterro tirado do Outeiro ela chacàra das Mangueiras. que o 
Conde ele Bobadella doou as freiras de Santa Thereza, e sobre, o leito 
da lagóa aterrada,foi constnúdo o Passeio Publico, e encarregado dos 
edificios e ornatos do mesmo, passeio o famoso mestre Valentim da 
Fonseca e Silva, cujo passeio foi construido em 4 annos e aberLo 
em 1783. 

Boqueirão da Lapa tinh~ 12 casas. 

Rua por de t1·az do Seminario ela Lapa, tinha do lado direito 
17 casas e do esquerdo 17 ca1;as . 

Becco da rua atráz da Lapa, tinha do lado direifto 3 casas, e do 
esquerdo 3 casas . 

Rua da Lapa, Gló7'ia e Cattete, tinha do lado direito 179 casas e 
do lado esquerdo 76 

Os te.rrenos desde a Lapa até o Focinho da Gloria pertl!ncerão ao 
coronel José Bento, que passou a seus herdeiros, sendo um delles 
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D.. Luiza,, cujo nome se póz á nua, que alli existe. Seus h!>rdeiros 
venderão, a diversas pessoas a maior parte desles terrenos, e como 
comprehendia uma grande extenção forão retalbanpo para a formação 
de novas ruas (Vide a nota a pag . :?84 do 1• tomo da 2• parte da minha 
Corog,·aphia H i storica, .. ) .· 

Rua Nova do Pinheiro (Caminho Novo de Botafogo) tinha do lado 
direito uma casa e do esquerdo nenhuma. Em 1865 ficou sendo 
chamada rua do Marquez de Abrantes por morar no palacete do fim 
desta rua o Marquez de Abrantes. (Miguel Calmon do Pim e Almeida) 

La1·go, ladei7·a por detrfl,z da Igreja da Glo1·ia, havia 30 casas. 
Rua das Lm·angeiras, tinha do lado direito 11 casas e do esquerdo 

duas casas . 
Os terrenos elas La1·anjeiras pertencerão aos antepassados do fa

moso orador e poeta Frei Francisco ele S. Carlos, religioso franciscano 
que venderão a Domingos Carvalho de Sá, que os retalhou. A outra 
parte em frente do rio foi, dada em dote a ftlha que casou com Antonio 
de Menezes, e vendeu a Joaquim Ribeiro de Almeida por 4:000$000. 
Adiante da fazenda de Carvalho de Sá, pertencerão os terrenos a Do
mingos Francisco de Araujo Rózo, cujos tenenos ião até a rua do 
Cattete, comprehendendo nelles a chacara da Princeza Imperial e os 
mattos adjacentes . 

Pra.ça da Carioca (largo), em toda ella tinha 19 casas . 

Rua do Piolho (hoje da Carioca), tinha do lado direito 71 casas, 
e do lado esquerdo 63 casas. 

A rua do Piolho, primitivamente chamada rua do Egypto, quando 
se abrio entre os annos de 1697 á 1698 , e depois que se forão construindo 
as primeiras casas do lado direito, um procurador de causas, muito 
conhecido pelo alcunha de Piolho, construindo nella quatro moradinhas 
de casas, fixando em uma dellas a sua residencia, com o correr do 
tempo perdeu o primitivo nome de rua do Egypto, e ficou com o do 
morador alcunhado ele Piolho 

Esta rua principiando no largo da Carioca:, dobrova encostada ao 
morro de Santo Antonio e tomava o estreito caminho da rua da 
Barreira, em frente, da casa da chacara que lhe fica hoje por detraz 
denominado Becco sem sahida ou Bccco do Piolho, ou da Carioca, e 
seguia pela Travessa das Boiótas, e continuava. D. Antonio Alvares 
da Cunha, Conde da Cunha, pl'imeiro vice-rei do estado, successor de 
Gomes Fl·eire de Andrada, Conde de Bobadella, que tomou posse do 
governo em 16 de Outubro de 1763, vendo o defeito da rua, obrigou ao 
dono da chacara que lhe ficava em frente á, ceder o terreno para a sua 
continuação e mandou cordea-la em 1764 a 1765 até a Lagoa da Seu 
tinellu, que corre.sponde hoje ao lado esquerdo da parte mais larga 
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da rua do conde, entre o fim da rua do Areal, até ao começo de Mata
cavallos ou do Riachuello, e em vista deste beneficio o senado ela ca
mara deu a nova rua, o nome ele l'lla do onde da Cunha . 

Em 1852 o senado da cãmara lhe mudou o antigo nome de rua da 
Piolho, para o que hoje conserva de 1·ua ela Ca?·ioca. 

O lado esquerdo que fica para o morro de Santo Antonio não tinha 
casas, e foi depois que o convento ele S. Antonio em 18 elo Março do 
1741 cedeu de graçll á Ordem Terceira ele S. Francisco 20 braças de 
terreno de frente , no largo da Carioca, e duzentas e tantas braças de 
fundo; para a Ordem faz er o seu hospital, e a correnteza de casas ter
reas, que este anno de 1877 forão demolidas e substitui-ias pela cor
renteza ele sobrados é que á rua da Carioca se completou. 

O arruamento teve lugar no dia 3 de Outubro de 1741 com mil e 
quatro palmos de testada pela rua elo Piolho, e com fundos para o 
monte, correndo sempre pelo sub pé delle, partindo com chãos de 
Antonio Vaz Sardinha, e ela outra banda com chãos de Manoel de Moura 
Brito, onde antigamente foi a chacara de Jorge de Souza Barros, e de
pois de cheia a data d'e chãos elo dito Manoel ele J\1:oura Brito, forão 
arruadas mais pelo sub-pé do monte, os chãos que fcarão até ao Por
tão da chacara em que de presente mora (1741) o mestre. ele campo 
desta praça Mathias Coelho de Souza, que constão de 725 palmos de 
testada, pela estrada que vai para a dita chacara, olhando para acha
cara de Jacintho Pereira e a Lagoa chamada da Sentinella, por dir~ito 
retrocimento, com fundos para o monte, partinno de uma e outra banda 
com os referidos chãos de :tvranoel de Moura Brito e dita chacara do 
mestre ele campos. (Extracto dos documentos inedilos pertencentes ao 
archivo do convento de Santo Antonio do Rio de Janeiro.) 

Rt'a do Ouvido?· Linha do lado di reito 80 casas, e do esquerdo 83 
casas . 

A rua do Ouvidor na sua abertura em 1590 chamava·s.e rua 
de Aleixo Manoel, o •elho, cujo invidividuo o encont rei no tombo 
dos jesuítas, morando no morro do Castello em 1569 . Depois .ficou 
sendo chamada rua de Santa Cruz, po1· deseinbocar quasi em ft·ente 
da igreja da Cruz; mais tarde chamou-se rua do padre Pe~ro Homem 
da Costa ; e do anno de 1780 em diante .ficou sendo conheciia pela 
denominação de rua do Ouvidor, por ir morar em uma casa (hoje n . 
6!), sita nclla, o Ouvidor F rancisco Berquó da Silveira, cuja proprie
dade foi tomada para residencia dos Ouvidores. A granue casa n . 135 
onde estl1 o hotel Ravot, era propriedade do desembargador Luiz José 
de Carvalho Mello, visconde da Cachoeira, e a cocheira era na casa n. 
142-botica Sulier em cuja frente hoje está o grande cstabelecilnen to 
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de modas chamado Notre Dame de Pariz sendo antes uma estalagem. 
Nesta rua nasceu o lexicographo Dr. Antonio de Moraes e Silva. 

1'1-iz-vessa de S. Francisco de Paula tinha do lado direito 17 casas 
e do esq!lerdo o hospital da Ordem. 

Rúa da P1·aça de S. FTancisco de Pal~la. Do lado direito não 
linha casas, e do esquerdo tinha 17 casas. 

No largo de S. Francisco de Paula onde está o estabelecimento 
denominado o Louvre até 1864, era uma cocheira de alugar carros 
pertencente á Miranda. Este largo antigamente se chamava Praça 
Real da. Sê Nova ; depois Largo de S. Francisco de Paula (Vid . o 
t. I• da 2• p. da mesma Co?·og?·aphia Histo?·ica, p. 292.) 

Rua do Rosa1·io tinha do lado direito 7•1 casas e esquerdo 72 
casns. 

La1·go da ig1·eja do Roscwío tinha do lado direito 13 casns e do 
esquerdo 9 casas. 

O la1·go da Ig1·eja do Rosm·io antes do anno de 1700, era um 
campo fóra da cidade ; e o padre frei Agostinho de Santa Maria his
toriando a fundação do templo, conta que os pretos capti vos da ci
dade elo Rio de Janeiro, tendo na igreja ela l:'é uma capella, onde 
t inbão collocado uma imagem da Santíssima Virgem do Bosario, e a 
sua conrraria, para festejarem com pompa a Soberana Rainha dos 
Oéos, sentião que os padres os tratassem com despreso, e combinarão 
entre si, fundarem uma ermida, onde podessem collocar a imagem da 
Santíssima SP.nhora do Rosario. Para isto escolherão sitio, e o bus
carão fóra da cidade, e em um muito alegre campo, que fica nas costas 
da cidade, para a parte do occidente, nelle assentarão erigir a sua 
ermida. Dispostos e preparados os materiaes, mandarão lavrar a pri
meira pedra que havia de ser a fundamental daquelle santo edificio; e 
preparada ella, com muita pe1·feição, se benzeu com toda a so
lemnidade, e com o solemne ri to, que dispõe a igreja, e benta, se 
lançou no seu alicerce; o que 'se fez no anno de i700, e em breve 
tempo levantarão uma capella-m6r tão magnifica que podia servir á 
nm sumptuosissimo templo. 

De 1719 ficou sendo chamado Campo de Nossa Senhora do Rosario 
e de 1750 em diante ficou o largo do Rosario, sendo o Bocio da Ci
dade, e largo da Se de 1808 até 1810, e desta épocha para cá ficou com 
a denominação de largo do Rosario. (Víd. o tomo 1° da 2• p. da 
minha no,·ographia Iiisto1·ica, pags . 281 e 283.) 

Rua dos LatoeiTos (hoje de Gonçalves Dias), t inha elo lado di
reito 37 casas, e do esquerdo 44 casas. 

Esta rua antigamente se chamava rua da Carioca, depois que 
para ella se forão estabelecer as differentes off'tcinas de latoeiros e 

l1 



-106-

· fundidores de diversos metaes, ficou sendo chamada rua dos Latoei 
ros, porque della sahião para as provincias de Minas, S. Paulo e outros 
lugares as (I bras de latão, cobre, etc., fabricadas nas officinas desta 
rua. Em 1856, foi-lhe mudado o nome antigo para o de rua de Gonçal· 
ves Dias, em honra do poeta lyrico Bacharel Antonio Gonçalves Dias, 
que morou algum tempo no sobrado (hoje u. 50) intitulado das Bichas 
Monstros. 

A mudança, sem razão de ser do nome desta rna, provou a ignoran
cia dos vereadores desse anuo, nos factos da historia patria, por estar 
ligado o nome de r~'a dos Latoei1·os ao mais notavel acontecimento 
da independencia do Brazil, porque foi nesta rua dos Latoeiros onde 
cercada a casa de Domingos Fernandes da Crnz, Torneiro, no dia 6 
de Maio de 1789, prenderão o martyr da independencia do Brazil, 
alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tira Dentes. Estando por
tanto ligado o nome da rua dos Latoeiros ao nome mais glorioso e 
querido da patria, (substituído pelo de Gonçalves Dias, que se tornou 
popular pela Cançllo da Sabiá, que não é original e sim uma imita
ção do romance do P~1·eg7·ino da Ame1·ica, obra mística composta 
antes de 1725 e impressa em 1765), é uma falta imperdoavel. 

Roxnance descrlptivo por occa.slão da chegada á Be

le:rn a.clxna da. villa. da Oa.choelra, (Bahia) por volta 

das 7 horas da ma.n1'- ã 

Lá cantava o sabid; 
Um recitado de amor 
Em doce .metro sonoro, 
Que as mais aves despertou, 

O mozombinho canario, 
Realengo em sua cõr, 
De o taes passos de garganta., 
Que a todos admirou. 

Neste tempo se ouvia 
N'um raminho o curió, 
Com sonora melodia, 
E com requebros na voz. 

O encontro lhe sahio, 
Passarinho bom cantor, 
De ramo em ramo saltando, 
Só por vêr sahir o sol. 

A linda Guarinhataa, 
Chochorriando, compôz 
Um sólo, bem afinado, 
Que seu amor explicou . 

O alegre passarinho, 
Que se chama Papa arroz, 
Pelos seus metros canoros 
Cantava, ut, ré, mi, fá, sol. 

Despertando o Pitahuall 
Com impulsos de rigor; 
Disse logo : Bem te vi, 
Deste lugar em que estou. 

O valente Pica-pdo. 
De um pao fez o tambor 
E com o bico tocava 
Alvorada o mesmo sol. 



De picado o Sanhaçú. 
Tão alto soltou a voz, 
Que cantando a compasso, 
Compasso não levantou. 

A encarnada Tapi1·anga 
Quando mais bem se explicou, 
Foi por minutos da solfa, 
Com mil requebros na voz 

O Fradinho do deserto, 
Contemplativo, mostnm 
Que tambem sabe cantar 
Os louvores do Senhor. 

O Curuginha, cantando, 
Parecia um roxinol ; 
E sempre tão entoado, 
Que nunca desafinou. 

As Andor·inhas no ar, 
Com donaire. e com primor, 
Fizerão um lindo baile, 
Que seu amor inventou. 

O lindo Cucu?·utado, 
Com bella voz, se mostrou 
Que era musico famoso 
Do real côro do sol. 

O pintado P·intacilgo, 
Da solfa compositor, 
Endechas fez, e um romance, 
Que em pasmo todo deixou. 

As formosas A1·acuaãs, 
Sem temor, ao caçador, 
Em altas vozes canl~<vão 

Cada qual com bello som· 
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E logo por esses ares 
Remontando o Beija-f!ór 
Tocando ia nas azas 
Com donaire um l;lello som. 

A Carricinha cantando, 
Tanto o seu tiple afinou, 
Que nos clausulos da solfa 
Senão vi o co usa melhor. 

Sahio de ponto a dançar 
A Lavandei1·a, e mostrou 
Era tão destra na dança, 
Que pés na terra não poz. 

A formosa Juruty 
No bico trouxe uma flôr, 
E com tão custosa gala, 
Que as tenções arrebatou. 

Nesta suave harmonia 
Se divulgava uma voz 
Pelos ares, que dizia: 
Ará1·a, A1'd1·a de amor. 

Sahio de branco a Araponga 
Com tão galhardo primor, 
Que foi alvo das mais aves 
Pela alvura que mostrou. 

· Vierão em bandos logo, 
Cantando com bom primor, 
Periquitos, papagaios, 
Tocanos, e mais paós. 

Não 'rallo aqui das mais aves. 
Nem dos saguins e guigós, 
Que com baile de alegria 
F estej ão ao Creador. 

Rua Detrás do Hospício (hoje rua do Hospício tinha do lado direito 
151 casas, e do esquerdo 126 casas. 

A rua do Hospício, da rua d•l S. Jorge para cima, antes do anno de 
1760, chamava rua do Boccão e Rua Detras dú Hospício ·até a Valla. Do 
anno de 1765 em diante perdeu o nome. de rua do Boccão e passou a 
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ser chamada rua do Alecrim. A mesma rua do Hospício ta.mbem era 
chamada rua do Padre Manoel Ribeiro, por que no testamen to de Jero
nymo Barbosa, escripto em 19 de Maio de 1726, que vem transcripto 
no livro de obitos da ireguezia da Oandelarin, se lê esta verba : 
Declaro que possuo uma morada de casa tenea, que tem fronteira de 
pedra e cal , com seus pilares de pedra e cal, que partem de uma banda 
com Miguel Rigueira, e de outra banda com André de Barros, e assim 
possuo outras tres de adobbes, com seus pilal'es na rua do B.everendo 
Padre Manoel Ribeiro. Da rua da Valia para cima, até a rua do Fogo, 
fazia parte do rocio da cidade. Os terrenos ela rua elo Hospício erão 
pantanos, tanto que até poucos annos pelos alicerces elas casas vertia 
constantemente agua para a rua. (Vid. mais detalhadamente no tomo 
5• da minha Corographia 1-Iistorica.) 

Becco do lJ'tsco tinha do lado direito 7 cas.as, e do esquerdo 8 
casas. 

Rua do Senha'' dos Passos tinha em 1808 do lado direito 94 casas 
e do esquerdo 95 casas. 

Rua da Al{andega tinha do lado di1·eilo 199 casas, e do esquerdo 
88 casas I 

A rua da Alfandega tinha seis nomes : Da rua da Quitanda para 
baixo, chamava-se rua da Quitanda do Marisco ; da rua Quitanda até 
a Valla, chamava-se rua da Mãi dos Homens; daqui até a rua da Con
ceição, chamava-se rna dos Ferradores; rua de Santa Ephigenia 
até a travessa de S . Dominfos; ma do Oratorio de Pedra (que ainda 
existe n~ casa da esquina da rua do R.egeote) ate a rua elo Begente; o 
finalmente rua ele S. Gonçnlo Garcia, do Oratorio ele Pedra até ao 
eampo de San ta Anna. (Vid. a historia da rua ela Alfanclega na mi
nha Cor·ographía Histol"i ca.) 

Bua de S. JOrge tinha do lado direito 25 casas, e do esquerdo 12 
casas. (Vid. a historia da rua de S. Jorge na minha Co,·ographía 
I-Iistol'ica.) 

Rua do Sabão, {hoje do General Camara) tinha do lado direiLo 
162 casas, e do esquerdo 192 casas. 

A rua do Sabão chegava com este nom e até rua dos Ourives, e dahi 
até ao largo de> S. Domin 9os ch:J.ma-se rua do Bom Jesus e dahi até 
ao campo chamava-se rua dos Escrivães. Esta rua foi aberta a custa 
dos quint.aes do rua da Alfandega· Nesta rua o conego Antonio Lopes 
Xavier fundou a capella de ossa Senhora da Conceição Chamava-se 
rua do Sabão, por estaTem nella nos tempos coloniaes os armazens 
do contrato elo sabão. Em lB de Março de 18i0 tomou impropriamente 
o nome de rua d<:> General Camara. (Vid. a minha Corog,·aphia 
Historica) 
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Nesta rua fallecerão na casa n. 316, o famoso poeta e orador 
sagrado padre A. P. ele Souza Caldas, e defronto della o c<mde de Li 
nhares, D. Roclrigo de Souza Coutinho. 

Becco do Senho?· Bom Jesus elos Afflictos, tinha do lado direito 3 
casas, e do esquerdo 9 casas . Deu-se este nome ao becco entre as ruas 
do Sabão e a da Alfanclega em consequencia de um oratorio dedicado 
ao Sr. Bom Jesus dos Affiictos . 

Rua tle S. P ed,·o tinha em 1802 do lado direito 162 casas, e do 
esquerdo 173 casas . 

A rua de S. Pedro tem a mesma antiguidade que a do abão e Al
fancl ega. Até 1705 chamava-se rua elo Antonio Vaz Viçoso; e em 1715 
rua elo Dezembargador Antonio Carneiro . Depois que o padre Fran
cisco Barretto de Menezes, por escriptura ele 9 ele Outubro de 1732 
lavrada no cartorio ele Manoel Salgado da Cruz fêz doação do terreno 
para nelle se edHlcar a Igreja de S . Ped ro, de 10 112 braças de frente e 13 
de fundos, o que logo se levou a effeito, sendo Bispo D. Frei Antonio 
de Guadalup t3, em attenção ao Templo perdeu a rua os nomes antigos 
e ficou até hoje conhecida pela rua de S. l,edt·o. Nesta rua morou e 
falleceu o lVIarquez ele Maricá . (V . a minha Oorogr . Hist.) 

Lar·go do Capim (hoje praça do Ge neral Ozorio) . Neste largo em 
1808 apenas tinha 4 casas.Era o lugar onde se vendia o capim que vi
nha das chacaras 'para a cidade. Nelle se fizerão duas execuções .Ern 1867 
deu-se á este Largo o nome de Praça do General Ozorio. Foi um ver
dadeiro epi gramma. 

Largo de S . JJomingos. Em 1€08 neste Largo apenas havião 6 
casas em toda a quadr'l.. Em frente a Igreja, entre as ruas de S. Pedro 
e Sabão, existia o cemiterio da Ordem 3o ele S. Domingos, mandado 
inutilisar em 1820 por ordem régia. (V. a minha Corogr . Hist.-Ter· 
renas da Igreja ele S . Domingos). 

Travessa do S. JJomingos tinha do lado direito 4 casas e do es
querdo 2 casas. 

Rtta das Violas (hoje de Theophilo Otton i) Linha em 1808 do lado 
direito 100 casas, e do esquerdo 96 casas . Esta rua primitivamente 
chamava rua dos Tres Cego~;~, depois das Violas por se estabelecerem 
nella os fabricao tes de violas . O local unde estão situadas as ruas das 
Violas e a dos Pescadores era um panLano alimentado pela maré . A 
mais antiga casa nobre da das Violas é o grande sobrado que faz esqui
na com a rua do Fogo, construido pelo pai do Padre Antonio JIIIariuho 
senhor do Engenho de Tapacurá. Nesta rua nasceo o conselheiro Dr. 
Thomaz Gomes elos San1os filho do Padre Thomaz Gomes dos Santos . 
Em 1869 tt camara municipal mudou-lhe o nome ele rua das Violas• 
para o de n1a de Theophilo Ot.toni,qne a imprensa fluminense endeousou 
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depois de sua morte; e o Dr. Antonio Borges da Fonseca, seu correli
gionario no periodico Tribuno de 27 de No vem bro de 1869 n. 33 impresso 
no Recife, contestou-lhe essas glorias, e os serviços clescle fins de 18W 
até o dia em que escolheu occasiã.o para morrer. (Vid o Tribuno 
acima mencionad'o). 

Becco de João Baptista tinha do lado direito 9 casas, e' do es
querdo 10 casas. 

Largo de João Baptista. Ficou com este nome, por ter construido 
em terrenos devolutos o sobrado de 2 andares hoje 126 e nelle morar 
João Baptista Darrigue, cirurgião fraucez, que veio para o Rio de 
Janeiro, no meado do seculo passado, e aqui se casando com uma se
nhora fluminense se constituiu chefe de uma família brazileira . 

Rua do Aljube (hoje Prainha) tinha em 1808 do lado direito 25 
casas. e do esquerdo 10 casas. 

A rua do Aljube tendo antigamente 2 nomes; e01 1855 ficou toda 
ella com a denominação de rua da Prainha (Vid. a minha Corogr .) 

Rua da Valla tinha do lado direito 81 casas e do esquerdo 98 casas . 

A rua da Valia a~tigamente denominada rua fronteira a Igreja 
do Rosario. em 1865 mudarão-lhe o nom e para o da rua de Uru
guayana. Chamava-se rua da Valla por ter a grande valia que o Vice-Rei 
D. Antonio Alvares da Cunha em consequencia do damno que as :1guas 
da Carioca impossadas cauzavão á sàude publica obrigou a camara fazer 
a valia para esgoto das ag~as estagnadas depositadas na grande es
cavação que existia no largo da Carioca, correndo a valia parallela 
a muralha, que em 1714, mandou construir D~ Francisco Xavier de Ta
vora, entre os morros da Co nceição e Santo Antonio para segurança 
da cidade. Na rua da Valia proximo a Igreja do R.osario houve um 
calabouço ou prisão temporaria, onde a antiga policia recolhia os vaga
bundos e capoeiras. 

Sesmarias na cidade 

M:em de Sá deu em 25 de Maio de 15138 sesmarias dentre da cidade 
a Clemente Ferreira ; a mesma graça concedeo a Pedro Seabra em 28 
de Junho do mesmo anno. Christovão de Barros em 1573 deu sesmarias 
a varios moradores da cidade, sendo e'm 11 de Setembro 'i;lo mesmo 
anno a dos terrenos do morrq de S . Bento, vargem e o morro da Con
ceição, a Manoel de Brito, que doou o morro aos f~ades de S. Bento 
em 25 de Março de 1590; e Ao lugar onde já existia uma Ermida de 
N. S. da Conceição edificada por Aleixo i\'Ianoel, o velho, com 
consentimento de Manoel de Brito e seu filho Diogo de Brito de La
cerda. Deo sesmarias a out.ras pessoa dentro da cidade. 
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Francisco de Mendonça de Vasconcellos em 17 de Setembro de 
1593 eleo uma sesmaria na cidade a BaHhasar Coutinho; em 28 de 
Abril de 1601 deo outra a Luiz Gonçalves. l\1.artim de Sá em 16 de 
Outubro de 1603 deo sesmaria a Aleixo Alvares, e a Pedro da Silva, 
além ele outros moradores da cidade. 

Chrispim da Costa em 1588 era o possuidor, por sesmaria, do morro 
do Carmo, que havia dado em 1591 aos frades do Carmo, e que passou 
aos de Santo Antonio . 

Affonso de Albuquerque em 15 da Julho de 1608 deo data de terra, 
em sesmaria a Francisco Caldas :Constantino Meneláo em 23 de Se
tembro de 1614 deo sesmaria na vargem da cidaae a Antonio Fran
cisco Pinhal; na mesma vargem em 18 de Maio de 1617 deo sesmaria 
a João de Almeida . 

Rua do Fogo em 1808 tinha do lado direito 60 casas e do esquerdo 
18 casas. 

Chamava-se rua do Fogo ,por ter sido aberta em terrenos ela 
chacara do fogo onde se fabricava fogos de ariificio. 

Em 1866 a camara municipal mudou-lhe o nome para o de rua 
dos Andradas não tendo nehnhum delles morado nesta rua. 

Sesmaria do Arcediágo Duarte Oorrua Vasqueanes 

por det.t·az da Igre;ja do .H.osarlo até o caxnpo de 

Sant'Anna ou praça da Accla:rnação . 

O Arcediágo Duarte Corrêa Vasqueanes e Aguilar, comprou a 
sesmaria de 365 braças em quadro, por detraz da igreja do Rosario 
dos pretos, por 174$000 a Domingos José Franco, mestre carpinteiro, e 
a sua mulher Domingas Pereira, no dia 25 de Novembro de 1700, em 
cujas terras se abri rão as ruas do Alecrim (Hospício), Lampadoza, 
Travessa de Santa Ephigenia, rua do Senhor dos Passos e parte das 
ruas da Conceição e do Fogo. 

Além desta sesmaria, comprou uma chacara contígua, a Marinha 
Madeira, em 27 de Junho de 1701, contendo 50 braças de testada e 100 
braças de sertão ou fundos, pela quantia de 100SOOO, na vargem do 
Rocio da Cidade, cuja chacara Marinha Madeira a houve de seu marido 
Domingos de Oliveira, em quinhão de partilhas, por motivo de seu 
divorcio conjugal, por sentença do ecclesiastico; e por isso estando no 
livre uso e posse das terras, as vendeu ao arcediágo Vasqueanes. 

Todas estas tenas por onde se forão abrindo as ruas mencionadas 
o arcediágo Vasqueanes, as doou em testamento, a família de D. Miguel 
Pereira Forjás Coutinho Baneto e Rezende, visconde de Azurara, e 
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com quem a e~unara municipal do Ri0 de Janeiro pleiteou, para lhe 
ficar com as terras doadas, e perdeu a questão . Todos os documentos 
a respeito, achão -se bem conservados no archivo pablico da cõrte 
onde podem ser consultados. 

1'mvessa rj,a Pedrei1·a, tinha em 1808 do lado direito ll casas e 
do lado esquerdo 5 casas. 

Esta travessa chamava-se Travessa das Vaccas por haver nella 
uma cocheira de vaccas, e depois mudou-se-lhe o nome para o de 
Travessa do Oliveira. 

Em de Setembro de 1711 cllegou de Lisbõa ao Rio de Janeiro o . 
engenheiro João Macé, para levantar a fortificação desLa cidade, e o 
lugar mais conveniente que achou para construir uma muralha que 
fechasse a cidade pelo interior foi pela margem da valla do esgoto, 
depois rua da valla, principiando no morro da Conceição. Esta muralha 
não foi cencluida, e importou o que se fez cerca de cem mil cruzado. 

Lm·go da Ped?·ei?·a, tinha 4 casas 
Rwz da Conceição, Linha do lado direito 17 casas, e do ,esquerdo 

24 casas: 
Rua do Valongo, (hoje da Imperatriz) tinha do lado direito 55 

casas e do esquerdo 3B casas. 
Esta rua desde Setembro de 18!3 perdeu o nome de rua do V alongo 

e tomou o de rua da Imper~triz por ter sido por ella que passou a 
Sra. D. Thereza, mulher do Sr. D. Pedro de Alcantara, quando chegou 
de Napoles e1n Setembro de 1843. Era esta rua o antigo caminho do 
Valonguinho, por onde se atravessava para a praia do Valongo hoje 
rua da Saude . 

Rua de S. Joaquim, ti71ha em 1808 do lado direito 75 casas, e do 
esquerdo 90 casas. 

Esta rua recebeu de 17q8 em diante o nome de r\ua de S. Joaquim 
em consequencia da igreja de S. Joaquim, que edificou Manoel de 
Campos Dias, a qual deu para seminario,cujo ediflcio deppis foi angmen
l;ado . D . Frei Antonio de Guadalupe, creaudo o c~minario dos 
orphãos de S. Pedro, junto a igreja de S . Pedro, cuja casa se 
está neste anno de 1879 demolindo, reconhecendo ser a casa pequena , 
mandou construi; junto a if,•reja de S. J oaquim, que Manoel de Campos 
Dias, tinha doado, um eclificio apropriado para a educação dos orphãos 
de S. Pedro, no começo da rua do Valongo, e deu principio as obras 
sob as vistas do padre Jacintho Pereira da Gosta, e reitor o co nego An
tonio Lopes Xavie1·, e quasi prompto o edificio forão transferidos os 
orphãos em Dezembro ele 176B, mudando-se o nome do instituto para o 
Seminario de S. ,Joaquim. Os seminaristas trajavüo vestidos brancos 
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e o povo os appellidava de carneiros. El-rei ri. João VI em 5 de 
Janeiro de 1818, acabou com o seminario de S. Joaquirn, mahdàndo 
pa.ra elle à aivisão portugueza que veio de Lisbôa em 1817, sendo os 
orphãos transferidos para o Seminario de S. José . Em virhide de 
uma representação, o Príncipe D. Pedro de Alcantani, por decreto de 
19 de Maio de lSZ L mandou restabelecer o seminario ; e o ministro 
Bernardo Pereira de Vasconcellos, em 2 ele Dezembro de 1837 estabe
leceu o collegio com a denominação de Collegio de Pedro li, sendo 
o seu primeiro reitor o bispo de Anemuria. 

A rua ele S. Joaquim partia ela valia para o campo. Em conse
quenci::\ ela largura qtle nella havh1 em 1852, ficou definitivamente a 
parte larga com a denominação de rua larga, e a estreita con .. a deno
minação cl0 nu Estreita de S . Joaquim. 

A nta la1•ga dJ S. Joaq•J,im, foi abel"La em fins do seculo passado, 
atravez da chacara de Manoel Casado Vianna, ou campo de S. Do
mingos, em quasi toda a sua extenção, desde a rua do Valonguinho 
ou da Imperatriz, até a frente elo Campo de Santa Anna,entrando pelos 
terrenos de D. Emerenciana Jzabel Dantas. 

A chacara de Casado pertenceu a Pedro Fernandes, que a havia 
herdado de seu pai Antonio Vieira, por antonomasia o Caga·?·abos. 

Casado possuía a chacara desde 17 13 ou 1i14. 
A ?"ua Estreita de S. Joaqttim foi aberta ah'a·•ez dos terrenos da 

chacara da Conceição dos Coqueiros de Antonio Coelho Lobo, o qual 
passou em 1737 a seu cunhado Antonio Vidal de Castilho e mais tarde 
a Julião e data de tempo muito remoto. A rua Estreita de S. Joa
quim chamava-se antigamente rua elo Cortume por causa de um cortume 
que existia no principio da rua, á partir da valla e no lugar onde 
hoje estão o sobradinho n. 4 e a casa n. 2. Foi do anuo de 1766 que 
se principiou a chamat• rua de S. Joaquim depois de estar o templo 
edificado, tendo sido o povo que descriminou as di!Ierenças entre a 
parte larga e a estreita da rua denominada ma estreita e rua larga 
de S. Joaquim. 

Primeira t7•avessa desde a rua de S. Joaqttim até ao campo dos 
ciganos, hoje rua elo Regente antes Travessa do Bandeira tinha do lado 
direito 4 casas , e do esquerdo 7 casas. 

Esta rua tomou em 1836 o nome ele rua do Regente por ter morado 
no sobrado que faz esquinà com a rua dos Ciganos o regente Díogo 
Antonio Feijó. 

Segunda Travessa de S. Joaqui?n atê ao campo dos Ciganos, 
tinha em 1808 do lado direito uma..casa e do esquerdo 4 casas. 

Antigamente era chamada rua da Obn,clessa, rua elo Carmo, rua 
dos Cajueiros, e segunda Travessa de S . Joa{lu.jm. De 1825 em diante 

15 
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ficou sendo chamada rua da Nunciatura Apostolica por ter morado no 
sobrado da ma do Hospicio que faz esquina com a rua ou segunda 
travessa de S. Joaquim, o Nuncio Cardeal Calipé. (Vide a historia 
desta rua na minha Om·ognuphia Ilistorica). 

Rtta do Espú·ito Santo, tinha em 1808, do lado direito 19 casas e 
do esquerdo 23 casas. 

Esta ma foi a1)erta em 1801 em terrenos da sesmaria que D. Pedro 
de Mascarenhas concedeu a José da Costa Barros, em 1667 a 1668 
passarão ao mestre de campo :\1athias Coelho de Souza, e por ultimo 
ao guarda-mor Dr. Pedro Dias Paes Leme, do qual herdou o conego 
Roque de Macedo Paes Leme, e deste herdou o bacharel Pedro Nolasco 
Forjaz d'Horta Paes Leme. 

Rua do Lav1·adí.o, em 1808 tinha do lado direito 67 casas, e do 
esq tterdo 2õ casas . 

A ma do Lavradio foi aberta entre os annos de 1771 a 1772, em 
tempo do governo do Marquez do Lavradio, qtte tomou posse em 4 de 
Novembro de li69 e deixou o governo em 5 de Abril de 1779 . Como 
a rua tinha de atravessar os terrenos pantanosos, quasí impraticaveis 
do guarda-mór Pedro Dias, foi-lhe commettida a abertura da rua e o 
seu aterro, o que executou com muita difficuldade, dando-se logo terre
nos alagados aos particulares, para edificação de predios, e pelo que 
cuidou-se em fazer vallas para o esgoto das aguas e em aterrar os 
pantanos . 

A edificação começou do lado direito, porque pelo esquerdo era 
occupado pela chacara de Pedro Dias, ficando-lhe a cosinba da casa 
quasi na beira da rua, correspondendo hoje a casa da Relação da COrte. 

Até ao anno de 1808 ; o lndo esquerdo do rua do Lavradio apenas 
tinha 3 casas; uma terrea. na esquina da rua do Senado e 2 com in.ter
vallo na esquina da rua de Mn.ttacavallos. 

1'rd.vsssa do Espit·ito Santo até a rua dosinvalidos tinha do lado 
direito 11 casas~ do esquerdo 8 casas. 

Esta travessa depois rua, foi aberta pelo senado da camara, por 
pedido dos moradores da rua de S. Lourenço, hoje dos Invalidos, c 
dos da rua do Lavradio. A carnara em sessão do dia 17 de Setembro 
de 1789, em vista do pedido dos moradores das duas ruas, deliberou 
que a travessa da Barreira de Santo Antonio, que chegava á rua do La· 
vradio continuasse até a rua de S. Lomenço, hoje In validos, pelo terreno 
contiguo ao sobrado que confronta com a mesma rua elo Lavradio, de 
Manoel Pires Marinho, em cujo terreno se achava um pequeno muro, 
e em seguida duas Jilequenas easas terreas, que foram de sua ptoprie
Eltule. 
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Delineado o terreno deu-se começo a. abertura. da rua. em 1789, 
sendo embargada a obra pelo desembargador José Martins da Costa, 
o qual consegui o accordão favoravel ; mas em vista da provisão de 30 de 
Agosto de 1792, e da necessidade da. rua, foi mau dada desobstruil-a 
e indemnisar o desembargador pelas bemfeitorias pelo que fossem 
avaliadas . 

O desembargador José Martins ela Costa logo, q11e chegou da Lisboa, 
foi morar na rua do Lavradio, na casa hoje n. 40, pertencente a An· 
tonio José Vianna. á razão de SH por mez, cujo aluguel nunca pagou; e 
tae.s tratantices fez, combinado com o desembargador ouvidor Francisco 
Alves de Andrade, que se ficou com o predio e terrenos. O mesmo 
praticou com o carpinteiro Custodio Pinto de Oliveira que lhe não 
querendo vender dous lotes de terrenos contíguos e que fazem face 
com a rua, de accordo com a mulher de Custodio Pinto de Oliveira, 
fórma-lhe a culpa de mancebia, mettendo·o na cadêa em principio do 
anuo de 1775, de cujo processo aggravando, teve provimento e foi solto. 
O desembargador Costa se licou com ~ mulher e a filha de Custodio, 
e na posse elos bens deste, depois elo desquite. Custoclio sem suas 
mulher e filha, e seus bens, foi viver do jornal que lhe dava. o celebre 
esculptor Valentim da Fonseca e Silva. A exposição deste facto acha.· 
se na Bibliotheca Publica . 

Rua do R ezende tinha em 1803 do lado direito 4 casas e do es
querdo 13 casas. 

Esta rua foi mandada abrir em 1790 pelo conde de Rezende, sobre 
o pantanal de Pedro Dias, desde Matacavallos até a rua do Lavradio, 
e seguia até a rua dos Barbonos, havendo pelo lado de Matacavallos 
uma gmnde valla parallela, que dobrando para terminar nos arcos, 
recebia outras valletas para o esgoto das aguas do pantano. Os mo
radores elas rllas do Conde da Cunha, Matacavallos, Invalidas, Rezende 
e Arcos aterrara.n os prasos que pediram, onde edificaram as casas 
que existem . Ainda em 1643, o prolongo da rua dos Arcos, o caminho 
da Bica ou Mattacava.llos, entre o morro de Santo Antonio, era uma 
lagóa. 

R~Ht; dos Invaz.idos tinha em 1808 do lado direito 19 casas e do 
esquerdo 7 casas . 

A ma dos Invalidas antigamente chamada rua de S. Lourenço foi 
mandada abrir em 1791, pelo Vice-Rei Conde de Rezende, e nella pro
ximo ao morro de Pedro Dias, hoje do Senado, mandou reconstruir 
uma grande casa com espaçoso terreno, para asylo dos soldados inva· 
lidos . El-Hei D. João Vf, fez da casa e chacara presente ao seu me· 
dica particular Dr. Manoel Vieira da Silva, Barão de Alvaiasere. 
Ultimamente passou a casa o chacara ao domínio e posso do nfar<fnOz 
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de Valença, onde morou até que falleceu, pas&ando depois aos seus 
herdeiros. 

Na face desta rua e esquina da rua do Senado, o portuguez An t•mio 
José, por antonomasia o Panella, mercador ua rua da Quitanda, construiq 
a igreja de SauLo Antonio dos Pobres, bem como a correnteza de casas 
terreas da rua ela Lampaclosa, por detrás do theatro de S. Pedro. Depois 
de comprar o terreno na rua dos Invalidos e o aterrar, construi o a igreja 
com o seu dinheiro e com o producto de algumas esmolas, e a consa
grou a Santo Antonio dos Pobres. Não tendo solidez o terreno por 
ter sido um pantano, estando prompta a igreja cahio o frontespicio; 
porém Antonio Jose, o Panella, o reconstruía de novo, ficando em 1811 
toda a obra concluída. 

Rua do Senado tinha do lado direito 7 casas e do esquerdo 8 casas. 
Foi mandada abrir pelo senado da camara, em continuação á travessa 
do Espírito Santo até alem da travessa da Cassoada hoje travessa do 
Senado. 

Rua do Areal desde a igreja de S. Joaquim até a de Santa Anna 
(hoje ruaLargade S . Joaquim) ao todo tinha 21 casas. , 

A frente de ,cima desde a igreja de Santa Anna até rua do Conde 
d; Cunha (campo de SaJ ta Anna, hoj e praça da Acclamação) do lado 
de cima tinha 21 casas, e do l.ado de baixo 6 casas . 

A igreja de ~anta Anna foi demolida em 1853 para no seu lugar 
se estabelecer a estação da estrada de ferro de D. Pedro II. 

Rua ele S . Diogo tinha do lado direito 25 casas e do esquerdo 5 
casas. O lado direito desta rua foi deitado abaixo em 1853 para se 
construir o ramal da estrada ~e ferro. Chamou-se rua de S. Diogo em 
consequencia da capellihha sita no morro do mesmo nome. 

Rua do Conde ela Cunha (hoje do Conde d'Eu) até a lagôa da 
Sentinella, tinha do lado direito 18 casas e do lado esquerdo 35 casas. 

Da rua do Piolho em seguimento ao Barro Ve•·melho (onde es.tá 
hoje a casa de correcção), foi tpda a rua mandada abrir pelo Conde da 
Cunha, que além de muitos beneficios que fez a cidade de S. Sebastião, 
cuidou da fortificação e armamentos, para a defesa da cidade, e por 
isso o senado da camara em reconhecimento ele tantos benefi. 'os, deu 
a rua novamente aberta, para }he perpetuar a memoria, o nome de rua 
do Conde da Cunha em 1766. Porém em 1869 indo morar nessa rua 
o então ministro de Estado José Maria da Silva Paranhos, Vis~onde 
do Rio Branco, a camara municipal por adulação ao ministro apagou 
o nome do henemerito Conde da Cunha pai-a sobre a chapa escrever 
o de rua do Vi sconde do Rio Branco, e isto por ignorancia da his torià 
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patria. O Conde da Cunha armou e fortificou o Rio de Janeiro e o 
Visconde do Rio Branco desarmott completamente o Brazil, assignando 
o convenio que as grandes potencias da Europa propuzeram para aca
bar com o corso, no cáso de declaração de guerra. Nenhuma potencia 
da America aceitou a proposta, mas o ministro brazileiro, na espe
ran ça de uma grã cruz, desarmou a Nação. 

Rua de S. Salvado7· .tinha do lado direito 10 casas, e do lado es
querdo 54 casas . (No Engenho Velho.) 

Rua For·mosa tinha do lado direito 22 casas e do esquerdo 15 
casas. 

Rua das Flores do lado direito não tinha casas, e do esquerdo tinha 
10 casas. O senado da camara no dia 8 de Março de 1879 mudou. lhe o 
nome para o de rua de Santa Anna: 

Rua do A7·eal desde o campo até a lagôa da ::Oentinella tinha do 
lado direi to 5 casas, e do esquerdo 3 casas . 

Rua do Conde da r:unha, lagõa da Sentinella e Catu!DbY do lado 
di rei to tinha 63 casas, e do esquerdo 176 casas. 

Na casa desta rua n. 195, que faz parede ao r io de Catumby era 
um a taberna, e o dono clella em fins do seculo passado tendo assassi
nado a mulher e o caixeiro, se collocou junto a face da rua uma cruz de 
páo, que ali existio até poucos annos . . ~o sobrado hoje 209, residia 
o Gonde de Palmella em 1821 e fo i onde houve a ;eunião que decidia 
ir o Príncipe D . Pedro para Portugal, ficando o Rei no Brazil. (Vid . 
a minha obra o B~·azil Reino e. o B1·azil I mpm·io.) 

Rua do Catumby Grande tinha do lado direito 4 casas e do esquerdo 
8 casas. Esta ru.a começava na hoje rua do .Eomjardim e terminava 
no Barro Vermelho. 

Freguezia do Elngenl.J,o Velho 

Mata Po7·cos do lado direito tinha 37 casas e do esquerdo 12 
casas. 

Esta rua hoje chama-se de Estacio de Sá I 
Rua de ,Mata Porcos até a divisão do 1\io Comprido e travessa da 

igreja do lado direito tinha 15 casas, e do esquerdo 31 çasas. 

Oidã de Velha 

Praia do lado direito tinha 59 casas e do esquerdo 42. 
Rua Di?·eita vindo do Paço pa1·a S. Bento, elo lado direito não 

tinha casas, e do esquerdo tinha 79 casas . 
Rua da tJandela7·ia tinha do lado direHo 29 casas1 e do esq uerdo 

26 caSas. 
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A rua da Candelaria é uma.das mais antigas do Rio de Janeiro, 
aberta na vargem paludosa, nas proximidades da praia, tomou o 
nom e da iuvocac;ão da Santíssima Virgem da Candelaria, cujo templo 
edificaram entre os annos de 1600 a 1604,, pouco mais ou menos An
tonio Martins Palma e sua mulher D. Leonor Gonçalves, natnraes da 
ilha da Palma, uma das canarias, capitão de uma náo (como refere o 
padre Fr. Agostinho de Santa Maria, na sua obra Santum·io 1J1a
rianno, edição de 1723) que navegava para a~ Indias da Hespan4a, e 
já com muitos cabedaes, e na volta, quando vinha dellas, lhe deu um 
temporal tão forte, que ia dando com a sua náo em um rochedo. 
Vendo-se o capitão Antonio Martins Palma em tão gramle perigo, 
lembrado dos grandes prodígios e maravilhas que DEos obrava, pela 
Imagem de Nossa Senhora da Candelaria, da sua ilha, como pela de 
Tenerifc, reconeu aos seus poderes, pedindo-lhe o seu favor e patrocí
nio em perigo tão evidente e que se delle o livrasse, li1e promettia 
que na primeira terra onde aportasse lhe edificaria uma igreja de sua 
invocação. 

Permitio DEos (alcançando-lhe a misericordiosa Senhora, que 
queria por aquelle mélo favorecer tambem aos móradores do Rio de 
Janeiro) que o primeiro porto á que chegasse, fosse o da cidade ele S. Se
bastião, onde foi a sua habHação, sem querer tratar mais de navegar. 
Assim em cumprimento do seu voto, fundou e dedicou a Senhora da 
Candelaria aquella igreja da sua invocação que depois se erigio em 
freguezia, muito antes do anuo de 1634. Nos exames que fiz em todos 
os livros manuscriptos do ~rchivo episcopal do Hio de Janeiro, pela 
franqueza que me deu o meu douto amigo o. Exm . e Revm. Sr. D . Ma,
noel, bispo do Rio de Janeiro e Conde de . Irajá, de precla1'a e saudosa 
memoria, não aehei o tes~amento de Antonio Martins Palma, mas 
encontrei-me com elle em t613, na qualidade de piloto, medindo as 
terras da Guaratiba (fazen~a de Santa Cruz) por parte dos jesuitas, 
doadas ao collegio do Rio qe Janeiro pela Marqueza Ferreira, viuva 
de Obristvvão Monteiro, e por sua filha D. Cathariua Monteiro, e por 
isso calculei aquella época, para edificação da igreja da Caudelaria. 

Nesta rua assassinaram o capitão Duclerc, entre as 7 e 8 horas da 
noite do dia 18 de Março de l1ll, sendo elle sepultado na mesm.a igreja. 

Becco elo 'l'el les tinha do lado direito 14 casas e do esquerd'o 12 
casas. 

Foi neste becco que em 1790 se incendiou a casa onde funcçiouava 
o senado da camara e cons~mio-se o archivo municipal pelas cham
mas do incendio. 

Becco da Lapa dos Mercado·l·e~ tinha do lado direito 4 casas e elo 
esquerdo 7 casas. 
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Becco elas Cancellas tinha do lado direito 1 casa, e do esquerdo 
2 casas. 

La1·go do Paço tinha em sua totalidade 5 casas. 
O largo do Paço antigamente se chamava largo do Carmo, Rocio 

da cidade, Te?·'rei?'O da Polé e no aono ele 1743, mudou-se-lhe o nome 
para o de 'l'errHiro do Paço, e Largo do Paço ; e em 18 de Março de 
1870 •> senado ela camara determinou que esse largo ficasse com a 
denominação de Praça ele Pedro li. Em 2G de Fevereiro de 1794 o 
senado da camara mandou pôr em praça o concerto ela calçada do 
Largo do Carmo e frente do palacio, até ao novo chafariz que se es
tava fazendo, por se ter levantado para a factura do encanamento 
do dito chafariz. 

Becco dos Ba1·beiros tinha do lado diraito G casas e do (!Squerdo o 
hospital da Ordem Terceira elo Carmo e suas lojas que foram tomadas, 

Rua Nova do Ouvido?' do lado direito 18 casas e do esquerdo 19 
casas. 

A l'llO. Nova do Ouvidor chamava-se Travessa do Ouvidor e em 
temp0s rem0tos a sua nrimitiva denominação era a ele rua das Flores, 

Becco da A l{andega tinha 12 casas. 
Gaes el~ Bra:: de Pina, tinha · do lado direito 8 casas e do esquerdo 

uma casa . Braz de Pina era contratador das balêas em 1727, e esta 
data serve de base para o tempo da construcção do caes, que elle fez 
na praia da cidade. 

Este cáes o mais antigo da cidade é hoje o cáes dos Mineiros. 

Rua dos Pescado,·es, tinha em 1808, elo lado direito 47 casas e do 
esquerdo 59 casas. 

B ecco dos Qua1·teis de Bmgança, tinha do lado _direito 17 casas e 
do esquerdo 15 casas. 

R~ur, dos Qua1·teis ele B?·agOIYiça, tinha do lado direito 8 casas e do 
esquerdo 16 casas. 

Becco dos Gachon·os, tinha do lado direito 36 casas e do esquerdo 
22 casas: 

Este becco dos Cachorros em 1852, tomou o nome ele Travessa de 
Santa Rita 

Lm·go de Santa Rita, em todo o quadro tinha 14 casas. Na es
quina deste largo, com a rua dos Pescadores João Soares Lisboa esta
beleceu uma typographia para imprimir o seu periodico o Cor·reio do 
.Rio de Janei1·o, que foi substituido pelo Espectado1· Brazileiro, o qual 
em 1827 tomou o titulo ele Jwnal do Comme1·cio. ( Vid. o f>o anno 
do meu B1·azil H ístorico ). 

Becco de Santa Rita, tinha 6 casas . 
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Rua da Prainha, tinha do lado direito 56 casas e do esquerdo 
64 casas, e um trapiche. 

Ladeira de João IIomem, do lado direito tinha 13 casas e do es
querdo 25 casas. (Vide a historia desta rua na minha Corog1·aphia 
HistoJ•ica.) 

Rua d3 S. Francisco da P1·ainha, tinha do lado direito 23 casas 
e do esquerdo 28 casas. 

Rua da Esr:orregadura, do lado direito 13 casas e do esquerdo 
duas casas. 

Rua do Matto Grosso, do lado direito não tinha casas e do esquerdo 
tinha 31 casas. 

Jogo da Bóla, do lado direito não tinha casas e do esquerdo 
tinha 20 casas. 

Rua Funda, do lado direito tinha 11 casas e do esquerdo 11 
cásas. 

La1·go de S. F1·ancisco da Prainha e Becco, tinha do lado direito 
8 casas e do esquerdo 12 casas . ( Viel. a minha Corog1·aphia Iiis . 
t01·ica.) 

B ecoo de Jotlo José, elo lado direito tinha 3 casas e elo esquerdo 
8 casas . 

Becco de João Ignacio , do lado direito tinha 7 casas e do esquérdo 
7 casas. 

T1·avessa do Becco, do lado direito tinha 4 casas e do esquerdo 
5 casas. 

P1·aia de S. F1·ancisco, (sauc:le) tinha 31 casas. (Vid. a minha Co-
J'ographia H istm·ica.) 

Poço da Ped1·a do Sal, tinha 19 casas. 
Cimo da Pecl1·a, sobre o mar e no cume do lUOrro 3 ,casas. 
Valonguinho ( Saude) do lado direito tinha 10 casas e do esquerdo 

135 casas. 
Calçada do Liv1·amento, tinha 13 casas. (Vid. a minha Oorographia 

Histo,·ica:) 

Terreiro do Jogo da Bola, tinha 36 casas. 
Rua do Ter1•eiro do Jogo da Bola, do lado direito não tinha casas 

I 
e do esquerdo tinha 65 casas . 

Sacao do A l(e1·es, do lado direito tinha 26 casas e do
1
' esquerdo 

75 casas. 
\ 

Ilha dâs Cobras, tinha um trapiche com um sobrado, 6 armazens, 
um sobrado e mais 33 cas~s. 

Ilha das Enxadas, com um predio de sobrado de Felippe Antonio 
Barbosa, o qual fói tomado em 1808 por ordem do príncipe r egente, \ 
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para hospital ua esq;tadra ingleza, a excepçíio do trapiche, alugado 
por 2:0JOHOOO. 

Limitando-me ao c1dastro da cidade do Rio de Janeiro de 1808, 
não mencionarei as ruas que se abürão deste armo até 1863, das 
quaes fiz a historia no 5° torno da minha Corog?·aph·ia e para onde 
convido o curioso leitor. 

lgreja de S. Sebastião 1566 a 1583 

Estacio de Sá construio, no Arraial da Villa Velha uma casa de 
páo a pique coberta de palha, onde os jesuítas celebravão os officios Di
vinos, em 1566 e 1567, e foi sepultado nos ultimos dias do mez de Feve
reiro de 1. G , mas com a" transferencia da povoação para o continente 
fronteiro, Salvador Corrêa de Sã, edificou a igreja de taipa grossa 
consagrada ao ma,rtyr S. Sebastião, para nella se adorar a Deus e 
ministrar os Sacramentos aos fieis. Ausentando-se Salvador Corrêa 
de Sá em H.i72, por ter completado o tempo de sua commissão ::tdmi
nisLrativa, ficou a obra da igreja suspensa; mas voltando em 1578, 
mandou continuar a obra do templo, que ficou concluída om 1583, 
sendo neste mesmo anuo transferidos para elle os ossos de Estacio de 
Sá, primeiro capitão-mór e conquistador do Rio de Janeiro. ( Vid. 
a minha Co?·og,·aphia Historica.) 

Com o tempo arruinando-se a igreja o cabido passou-se para e 
igreja da Cruz. O conde de Rezende mandou reedificar a igreja da 
de S. Sebastião a custa de esmolas do povo. Hoje é r.esidencia do!' 
missionarios barbadinhos Italianos. 

Igl'eja da Oandolaria 

Gomo vimos a igreja da Candelaria foi construída por Antonio 
Martins Palma e sua mulher D. Leonor Gonçalves, éntre os annos 
de 1600 á 1604. Esta igreja foi doada á Misericordia, sendo provedor 
Salvador Corrêa de Sá, por seus fundadores, por escriptura de 14 de 
Setembro de 1636, e creada freguezia em 1634. 

Estando arruinada as paredes, a irmandade do Santíssimo Sacra
mento á pedido dos po.rochianos dcrão começo a nova igreja, benzendo 
a primeira pedra o bispo D. José Joaquim Justiniano de Mascarenhas 
Castello Branco no dia 6 de Junho de 1775, em presença do Marquez 
de Lo.vradio, vice-rei do Estado, no primeiro. armo do pontificado de 
Pio V l , vigario collado da freguezia da Candelaria João Pereira de 
Araujo e Azevedo, provedor da irmandade o capitão Francisco de 
Al'aujo Pereira, e escrivão o capitão Jos~ Atvares Esteves ( Vid. 
a acta ). 

16 
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Bis1>ado do Rio de J ane i ro 

O bispado do Rio de Janeiro, foi crcado e confirmado em 16 de 
Novembro do 1676. 

P1:olad os d o Rio d e J anoi ro c\ esde 1569 atu 1 S 7J. 

1 . Matheus Nunes, tomou posse em 15 de Agosto de 1567 . Retirou-se 
para o Espírito-Santo onde morreu em 1597. 

2. Bnrtholomeu Corrêa Simões Pereira, tomou posse em 11 de 
Maio de 1577 . 

3. D. João da Costa, 1579. Deposto em Outubro de 1787; foi 
para S. Paulo . 

4 Dr . Bartholomeu Lagarto . Jão aceitou . 
5. ])r . Matheus da Costa Alboim, tomou posse em 2 de Outubro 

de 1607 . Morreu envenenado em 8 de Fevereiro de 1629 . 
6. Frei Max.imo Pereira, tomou posse em 3 de Julho de 1629 . 
7. Pedro H. Albernaz, tomou posse em 23 de Janeiro de 1630. 

Interino . 
S. D. Lourenço de Mendonça, tomou posse em 9 de Setembro de 

1632. Retirou-se fugido para a Europa em Abril de 1637. 
9. Pedro H. Albernaz, tomou posse em Abril de 1637. Interino, 

depois confirmado em 1639. 
10 . José Coelho, tomou posse em 6 do Junho de 1643. Interino. 
11. Antonio Martins Loureiro, tomou posse em 8 de Junho de 16J4. 

Fugio para o Espírito-Santo. 
12. Manoel de Araujo, tomou posse em 1614. Interino. 
13 . José de Castro, tomou posse em 1653, Interino. 
14. D. Manoel de Souza e Almeidn, tomou posso em 1659: Reti

rou-se para a Europa por d1lsistir. 
15. Francisco da Silveira Dias, tomou posse em 5 de Maio de 1669 • 

. ·ascido noRio de Janeiro . 
16. Sebastião Barreto Brito, tomou posse em Dezemb.ro de 1681. 

Governador do Rio de Janeiro nomeado pelo bispo eleito, t!lndo co
meçado a Sé e sendo então elle vigario da Candelaria, nomeado pri
meiro deão. 

17. Lourenço de Mendonça. Nomeado bispo do Rio de Janeiro 
em l6JO, desistia, ficando sem effeito a creação do bispado. 

18. Frei Manoel Pereira. Desistia depois de sagrado. 
19 . José de Barros de Alarcom, tomo~~ posse no 1° de Junho de 

1682. Teve a. congrua de sqoa, fo i a Lisboa em 1689, volLando em 
Março de 1700, falleceu com 66 annos a 6 de Abril de 1700. 

20. Frei Francisco de S. Jeronymo, tomou posse em 8 de Junho 
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de 1702. Constnüo o palacio da Conceição, tendo do governo o adjutorio 
ele- 8,000 cmzados. Goveraou a cidade em 17 04, 1708 a l709, m01Te~1 
em 7 de Março de 172[ com 83 anuas de idade. 

21. Frei Antonio de Guaclalupe, tomou posse em 2 ele Agosto qe 
1725. Retirou-se em 25 de Maio de 1740 para occupa1· o lugar de 
bispo de Vizeu. 

22. D. João da Cruz, tomou posse em 3 de Maio ele 1741. Pedia 
desistencia, ret-irando-se para Li'sboa em' 1745. Teve duviqa, com o 
Cabido por haver extraviado o cruzeiro de prata da Sé e 30HOOO cruzaqos 
do expolio do seu antecessor. 

23. Frei D. Antonio do Desterro, tomou posse em 1• de Dezembro 
de 1746. Governou a cid;tde com outros, por occasião da morte do 
Conde de Bobadella, no 1• de Janeiro de 1763 e faleceu no. diq, 5 ele 
Dezembro de 1773. 

24. D. Josê Joaquim Justiniano Mascarenhas Castello Branco, 
tomou posse em 15 de Abril de 1774. Nomeado coadjuctor e successor 
do bispo em 15 de Janeiro de 1763 entrou logo no exercício por ter já 
fallecido seu antecessor. Fallecetl em 28 de Janeiro de 1805 com 73 
annos. 

25. D. José Caetano da Silva Coutinho, tomou posse em 28 de Abril 
de 1808. Nomeado capellão -mór em 3 de Junho de 1808- Foi deputad'l 
na constituinte e senador por S. Paulo; fallecéu em 21 de Janeiro de 
18lil3. O cabido tomou conta do bispado, nomeando vigario capitular 
ao monsenhor V1digal. 

28. D. Manoel do Monte Rodrigues de Araujo (Conde de Irajá), 
tomou posse. em 24 de Maio de 1840. Foi deput!!-dO pelo Rio de Ja
neiro, falleceu em 11 de Junho de 1863. O cabido tomou conta do 
bispado, nomeando governardor ao conego, depois monsenhor o padre 
Felix lVlada de Freitas e Al):mq uerque. 

27 . D. Pedro Maria de Lacerda, tomou posse em Março de 1869. 
Tendo sido nomeado em 1868, foi sagrado em Minas e!!). 10 de~ aneiro 
de 1869. Assis tio ao concilio da Intalíbilidâde do Papa, ficando na 
sua ausencia como govemador do bispado monsenhor Felix de 
Albuquerque. 

IgeeJa <.l.e S. José-

A igreja de S. Jose--foi levantada por Egas Muniz em 1633, e como 
não podesse cont~ar com a construcção d9lla, doou o que estava 
feito, a certos de;iÓtos, que se encarregarão de conclui-la, estendendo-se 
·a sachristia até ao mar, em tenenos doados por l];stevão de Vascon
cellos e sua mulher, no governo de Salvador Corrêa de Sá e Ben evides , 
juiz do confraria, por escriptura nas notas do tabelli i'i.o Faustino 
Soares de Araujo, no anno de 1610. 
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Transferindo-se os moradores do Morro de S. Sebastião, para a 
:vargem prox.ima ao 111ar, sendo muito incommoda a subida para se 
effectuarem os baptisados e outros Sacramentos, foi determinado que 
servisse a capella de S. José de matriz antes de 1661, o que effectiva
mente aconteceu até 1734, em cujo anno mudada a Sé da igreja de 
S. Sebastião para a igreja da Cruz, se transferia o Sacrario e a Pia 
Baptismal. Já sendo mui povoado o bairro de S. José, foi elevada 
a igreja a categoria de parochia no dia 9 de Novembro de 1749, sendo 
o seu primeiro vigario o padre Antonio José Malheiros. 

ParocJJ.os ela lgre;j a de s. Sebastião 

O primeiro vigario e cura que teve a igreja do Rio de Janeiro 
(como já vimos) foi o padre Matheus Nunes nomeado pelo bispo D. 
Pedro Leitão em 23 de Fevereiro de 1567 e tomou posse em 15 de 
Agosto do mesmo anno. 

Oapella do Engenho Vcl.ho 

O Engenho Velho ou Engenho Pequeno foi fundado pelos jesuítas 
entre os annos de 157;?J a 1575, e a capella de S. Francisco Xavier fo i 
erecta pelo mesmo tempo entre o rio e o morro da Babylonia. Ainda 
existe ao lado direito da igr€1ja a casa de residencia dos padres admi
nistradores da fazenda, um I/ouco deteriorada, cuja casa çom alguma 
despeza ficaria em estado de grande duração, 

Igreja d e Santa Luz i a. 

A igreja de Santa Luzia é muito antiga, e não se sabe quem 
primitivamente a fundou. O due é, certo é que ella existia muito antes 
do anuo de 1592 « porque S1alvador Corrêa de Sá, capitão e gover
nador desta cidade de S. Sebastião do Rio de Janei'ro e os officiaes 
da camara, que este anno de 1592 servimos, et.c., » ~ aram ro ermida 
de Santa Luzia, sita abaixo do baluarte da Sé com tod~ a fabrina, edi
ficios e bens da igreja aos r~ligiosos capuchos de Santd Antonio, que 
a não quizeram pela visinhan.ça dos jesuítas . A prim\h'va igreja de 
Santa Luzia se arruinou, com o tempo, e a requerimento âe Diogo da 
Silva, foi substii,uidtt pela a actual, em terreno doado por João Pereira 
Cabral e sua mulher, junt.o 't praia onde se a vê, (Vid. o meu Bra.:::il 

Histol'ico.) 

El:~.·xnlda ele No >s a Senh.ora <lO o' na Vat'geln. da c.i<la<le 

o o 1noste i ro de S. Bento 1590 

Onde está hoje edificada a capella dos Terceiros do Carmo, exist.ia 
n ermida de Nossa Senhora qo 0', que servio de residencia temporaria 
dos monges benedictinos Fr. Pedro Ferras c F r. João Borcalbo, cujos 
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religiosos sendo mui bem recebidos pelo governador Salvador Corrêa 
de Sá e pelo povo, Manoel de Brito e seu filho Diogo de Brito de Lacerda 
cedeu-lhes a sesmaria que tinham pedido em 11 de Setembro de 1573 
que comprehendia o mono, depois de S . Bento, Prainha até ao morro 
da Conceição, onde existia uma pefluena capella, que por algum tempo 
servio de hospicio aos padres capuchos fran cezes, cuja doação foi feita 
em 25 de Março de 1590, e confirmada, depois com outros bens, por elle 
c por sua mulher D. Thomasia de Vasconcellos, por escriptura de 31 
de Jan ~iro de 1620, sendo então abbade F r. Placido das Chagas. Sobre 
o morro de S . Bento, onde construíram a igreja., acharam os frades 
Bentos, uma ermida de 1\ossa Senhora da Conceição, construída por 
Aleixo ManoAl, o velho, natural da ilha Terceüa e sua mulher Fran· 
cisca da Costa, filha de Jordão Homem da Cos;a, ambos da mesma 
ilha, e pessoas nobres, com o conseniimonto de Manoel de Bri to e seu 
filho Diogo de Brito de Lacerda. 

Oapclla do S. Ollrlsto·vão 

A capella de S. Ohristovão foi edificada pelos jesuitas, no anuo de 
1600 pouco mais ou menos, no alto do campo, que tomou a denomi· 
nação elo orago da capella, com casa de vi venda para recreio dos padres. 
No anuo de 1627 consta do assento do livro da Sé, se ter feito um bap· 
tisado de S. Cbristovão na capella da quinta dos padres ela companl.Lia. 

Igreja c convento de Santo A11ton.io 

Em 28 ele F evereiro de 1592 Salvador Corrêa do Sá e a camara, 
como já vimos, doaram a ermida de Santa Luzia a Frei An tonio dos 
Martyres e Frei Antonio das Chagas, como representantes ela Oustodia, 
para convento de Santo Antonio, dando-lhes além da igreja, casa e 
toda a fabrica, terrenos para cerca, desde a cruz que estava adiante da 
igreja, até aos chãos ele Gonçalo Gonçalves, ao lon go da cêrca dos 
padres ela companhia, com limite ao forte que está al)aixo da Pé ao 
lon go da cêrca dos padres da companhia . 

Os frades não aceitaram a doação por causa da visinban(a dos 
jesuítas e foram para a Misericordia, e da.hi para a ermida de Nossa 
SenJ10ra ela Conceição da Ajuda edificada antes de 1600 onde hoje está a 
igreja protestante. Mais tarde Martim de Sá, com a camara e povo no 
dia 9 de Abril ele 1608 doaram aos religiosos F rei Leonardo ele Jesus, Frei 
Custodio, Frei Vicente do Salvador e Frei Estevão dos Anjos, sitio e 
terrenos para a igreja, convento e cêrca no outeiro do Oarmo, defronto 
ela vargem, sobre a lagóa de auto Antonio, o qual morro fôra doado aos 
frades do Carmn por Chrispim d!li Costa e sua mulh er Isabel de Mariz, 
em 1591, quo o não quizeram. De posse cjo outeiro dp Carmo, qeram 
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começo a Igreja e convento, encarregando-se a camara e o povo de 
enxu,gar as aguas ao pé do morro. Os frades fizeram casa no principio 
da ladeira, onde hoje está parte do edificio da typographia nacional. 
para a assisLencia e 01·atorio, e onde residiram 7 annos, emquanto 
trabalhavam na igreja e convento no alto do ou,teiro, es tabelecendo 
cemiterio para escravos ju,nto a ladeira . Sendo pequeno o local pe
diram a camara mais terreno, e em 14 de Novembro de 1609 se lhe 
concedeu mais 18 praças pam o lado da rua, sendo hoje esses terrenos 
o sitio onde está edificado o hospital da Ordem Terceira da Peni
tencia. 

A igreja ficou concluída em 1616. Dizem que no morro de Santo 
Antonio houve uma ermida de Santa Barbara, e outra de Santa Ca
tharina. Não garanto esta noticia por não achar documento compro
batorio, a de residencia junto a ladeira existio até o anuo de 1875. 

Igreja e convento d e Nossa Senhora do JYion-te Carmo 

Vindo ao Rio de Janeiro em 1590 Frei João Garcez e seus compa
nheiros, religiosos de Nossa Senhora do Monte do Carmo, foram aga
salhados na ermida de Nossa Senhora do O' da vargem, e Salvador 
Col'!'êa de Sá, a camara e o povo os acolheram com tanta benevolen · 
cia, que em pouco tempo lhes proporcionaram meios de erigirem igreja 
e convento, recebendo elles de uma mulher a doação da ermida onde 
estavam, terreno na vargem jp.nto a ermida, e outras doações valiosas, 
dentro e fóra da cidade. Em t9 de Janeiro de 1619 o governador Ruy 
Vaz Pinto fez deação aos fl·a~es do Carmo de uma ilha, (hoje da En
xada) ao mar da ilha de S . Bento, (hoje das Cobras) para tirarem 
pedra para as obras da igreja e convento. 

Igt·e,ja dos T eeceii:" O !t do C at""tno 

A Ordem Terceira do Carmo, começou no Rio de Janeiro, em 19 
de Julho de 16-!3, e a igreja com a frente para a rua principiou no 
dia 16 de Julho de 1755, e ficou concluída em Junho de 1770, sendo 
benzida á lO do mez Julho segtlinte, custando, a excepção das oJler·tas 
de materiaes c serviços gratuitos 91:988#995. 

IgL·eja de Nos;;a Senbor-a d a Gl. o•· ia 

. A ermida de Nossa Senhora da Gloria, elo outeiro, foi erecta pelo 
ermitão Antonio Caminha em 1671, ficando-llw por detrás algumas 
casas para rom eiros, e como não ti v esse patrimonio o Dr . Claudio 
Gurgel do Amaral. fm 20de .Junho de 1699, lhes fez doação do outeiro. 
Oom o correr do tempo, necessitando a ermida de concertos, foi de 
novo reconstruida em 171<!, Ilelo modo que ainda hoj e se vê. Sendo 
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tomada para residencia dos frades do Carmo o hospício da Lapa, onde 
habitavam os barbadinhos italianos foram estes mudados para as casas 
dos romeiros da Gloria, e d'ahi para Santo Antonio pobre ou elos 
Pobres e cl'aqui para o Castello. 

I g reja de Santa Vruz ( i greja d a o~·uz ) e de S. Pedro 

Gonça lves 

Está erecta na rua Direita, e fo i levantada sobre as ruínas de 
um forte, com a invocação de Santa Cruz, o qual foi construido por 
Martim de Sá em 1605 para fortificação da cidade, cujo Forte o mar 
arruinou; e forão os militares, auxiliados por Martim de Sá, quem le
vantarão o templo com a mesma denominação, onde fossem sepultados; 
e derão começo a obra depois do anuo de 16'23 . A irmandade de 
S. P edro Gonçalves, entrando para a igreja da Cruz, lhe foi cedida 
metade da igreja, para ajudar os militares no culto Divino . Em 
12 de Fevereiro de 1716 teve a irmandade por sesmaria, não só ·o 
ten eno occupado pela igreja, como o que o mar fosse deixando nos 
fundos do templo . 

Por Uesavenças entre o cabiclo da Sé c a camara;na noite do dia 
28 de Fevereiro de 1673, foi trasida da matriz do Castello e depositada 
na igreja da Cruz, a Imagem de S. t;ebastião, ficando a igreja da Cruz 
servindo de Sé Catbedral. 

- Estando o templo ameaçado de ruínas, a irmandade resolveu 
comstruir uma nova igreja e no dia 10 de Setembro de 1780, fci lançada 
a primeira pedra, cuja obra dirigio o brigadeiro .José Custodio de 
F arias, ficando concluída em 181L assistindo a primeira missa o prin· 
cipe regente do dia 28 de Outubro deste mesmo anuo. 

Igt:"eja <la o .t•den~ terceir·a d e S Francisco 

A ordem terceira de S. Francisco da Penitencia do Rio de Janeiro, 
foi instituída por Luiz de Figueiredo e sua mulher Antonia Carneiro 
em 20 de Março de 1619, fund ando dentro d.J. igreja do convento de 
Santo An tonio a capella de Nossa Senhora da Conceição, onde celebra vão 
as festas e professavão os irmãos ; mas desejando a ordem construir 
templo proprio, comprarão aos frades por 50SOOO, terreno ao lado es
querdo da igreja do convento, em Janeiro de 1653, e derão principio as 
obras, que forão concluídas com muita morosidade por causa das 
desavenças entre a ordem e o convento, as quaes só ficarão concluídas 
em 1772, celebrando-se a primeira missa e festa das Chagas no dia 4 
de Outubro de 1773. 

... 
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Igreja o co~'lvon-to da Ajutla 

Logo depois de fttndada a cidade no morro de S. Sebastião, na 
vargem onde ·está a igreja protestante, no começo da rua dos Barbonos, 
um devoto de Nossa Senhora da Conceição da Ajuda, erigio uma eTmida 
consagrada ao culto da mesma senhora, cuja ermida, foi reedificada 
pouco antes ou depois du 1600, tendo estado residindo nclla os religiosos 
de Santo Antonio, antes de fundarem o seu convento . Nilo possuindo a 
cidade nenhum recolhimento para mulheres, e desejando o povo 
possuir um, o prelado Francisco tla Silveira Dias, e seu irmão Fr. 
Ohristovão da Madre de Deus, guardião do convento de Santo 
Antonio, sabendo que D. Uecilia Barbalho, vi uva, filha de Luiz Barbalho 
Bezen·a, desejava entrar para uma clausura, construirão por meio de 
donativos um asylo junto a ermida de Nossa Senhora da Ajuda, no 
dia 9 de .T ulho de 16i8. D. Cecilia com suas tres filhas, e mais duas me· 
ninas filhas de pessoas distinctas, farão reco liler-se a clausura da Ajuda, 
sob a denomiuação de convertidas ; e como o povo desejava possuir 
convento de freiras, pedindo a el-rei licença, foi-lhe conc~dida pelo 
alvará de 30 de Ot1tubro. de 1694 . Embora a presença deste alvará, o 
convento não se edificou , mas depois a camara e o bispo D. Francisco 
de S. Jeronymo, fazendo ~L el-rei novo pedido, foi -lhes conc~dida a 
provisão de 19 de Feveroirq de 1705, para a construção do convento e o 
ingresso de 50 freiras , en traj1do neste numero algumas das conversas. 
Em 1745 farão abertos os alfcerces da clasura e prompto o edificio, vindo 
da Bahia quatro religiosas 40 Desterro, para regularisar o instituto, no 
dia 3 de Maio de 1750 ent rarão as recolhidas para o noviciado, e em 28 
de Maio ele 1751, procedeu o convento a SLla primeira eleição dos cargos, 
sendo eleita abbadessa a madro Maria Leonor do Nascimento; vigaria 
a madre Marianna da Penha de França ; mestra de noviças a madre 
Caiharina dos Anj os; e porteira a madr~ Francisca C1\sLodia das 
Chagas. 

:rne~u.tcla do Dcsteero no moero elo .n::t!1 s1no .ome 

Antonio Gomes do De!lterro, pelos annos de 1620 4 6'a,! , conslruio 
uma. ermida na face do norte do morro, co nsagrada a Nossa Senhora 
do Destertú , cuja invocação deu o mesmo nom e ao morro, e passagem 
para o corcovado . Este morro do Desterro de 1763 em diante ficou, com 
a construcção do convento de Santa Thereza, pelo conde de Bobadella, 
com a denominação de mono de Santa Thereza. 

Er.IUtda do ~Io-.:>.tn.o Deus , em Mataca-.'a ltos , e 
orig;ern ciu oonven1io de San1ia Tl.Lere za 1742 

D. Jacintha Ay1'es, filha ele J osé Rodrigttes Ayres e de D. Maria 
do L&m os Pereira, em consequencia lr. seu temperamento nimiamenta 
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nervoso, e educação mystica do tempo, era sujeita a v1soes e extases, 
e por isso vivendo em contemplações, e mui chegada aos exercícios 
espirituaes, àiariamente ia o1.rvir missa á Ermida do Desterro. Em 
uma occasião, que voltava da ermida para casa de ~eus pais, vio no 
caminho da Bica ou de Matacavallos, a chacara da Bica, ~oro a casa 
em rninas, e concebendo. logo pensamento de edificar alli uma ermida 
e casa para os seus exercícios religiosos, foi empenhar-se com seu tio 
o capitão-mór Manoel Pereira Ramos, irmão de sua mãe, para lhe 
comprar a chacara ela Bica, propriedade elo tenente r.oronel Domingos 
Rodrigt1.es ~ravora, que logo a vendeu em Março de 1742 pela quantia 
de 2:10oaooo. Satisfeita em seus desejos, declarou a seu irmão o 
pad~·e José Gonoall,es A}'Tes, o empenho de se retirar para aquella cha
cara, e logo depois foi incerrar-se naquelle retiro, levando a Imagem do
Menino lJeus. Indo visita-la no dia seguinte o padre José Rodrigues 
Ayres, pedio ella, que perguntasse a sua irmã Francisca, se queria 
viver com ella alli, e se resolvendo acompanha-la, forão viver juntas, 
tomando Jacintha, o appellido de Jacintha de S. José e Francisca o de 
Jesus Maria. Juntas assim derão começo a capella do Menino Deus em 
1742, com autorisação do bispo D . João ,da Cruz, em modo que no dia 
31 de Dezembro ele 1743 foi a ermida Lenta pelo co nego Dr. Henrique 
Moreira de Carvalho, e no 10 de Janeiro ele 1744 o carmelita F r. Manoel 
Francisco celebrou a primeira missa . 

Constando ao governador Gomes Freire, conde de Bobadella, o 
proceder santo de Jacintha ele S. José e de sua irmã Franc1sca de 
Jesus Maria, e das companheiras que tinhão comsigo tomou a si pro
tege-las, indo com o bispo visita-las, e ficarão admirados da santi
dade e pobreza em que vivião aquellas virtuosas clonzellas, e então 
resolveu-sfl o governador Gomes Freire de Andrade, fundar um con
vento junto a ermida de Nossa Senhora do Desterro, para essas pobres 
convertidas as quaes o bispo concedeu-lhe o usa do habito de esta· 
menha parda e capa de bacta branca. 

A primeira pedra do convento ele Santa Thereza foi lançada no 
dia 24 de Junho de 1750, com assistencia do bispo, camara e nobreza, 
de Jacintha de S. José e suas companheiras; e no dia 24 de Junho de 
1751, deixando a ermida do lVJ.e nino Deus entrarão para o convento 
de Santa Thereza. 

A irmã Francisca de Jesus :Maria falleccu em 1748 de uma tísica 
pulmonar e se acha sepultada, na ermida do Menino Deus. O conde 
ele Bobadella falleciclo no i 0 de Janeiro de 1768 foi sepultado na Igreja 
do convento de Santa Thereza, e Jacintha ele S. José fallecida em 2 de 
Outubro ele 1768. foi sepuHada na mesma Igreja ao lado do fundador do 
convento Gomes Freire de Andrada, conde de Bobadella. 

17 
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Quando os nossos literattos, perlustrarem as chronicas patrias 
acharão na ermida do J\lleni11o Deus, da rua de J\llatacavallos, 
assumpto suflicienle para romances historicos, e lindas poesias . 

Igreja de Marlpocú ou Maraplcu 

A igre{a de Marapicú foi fundada pelo capitão-mór Manoel Pereira 
Ramos. 1'\ão se sabe o anuo de sua fundação. 

Igreja ou ermida de Nossa Senhora <lo L ivramento 

Esta ermida de Nossa Senhora do Livramento foi construída 
entre os sítios do Valongo e o da Saude em 1670, confórme o teste
munho do administrador della o brigadeiro Francisco Claudio Pinto 
da Cunha e Souza. 

Er:rnida de Nossa Senhora da Sa u dc 

Foi construída na chacara onde finda a praia do Valongo (hoje 
Saude) por lVJanoel da Costa Negreiros por provisão de 8 de Outubro 
de 1742. 

Igreja d.o Bom Jesus do Oalvarlo 

A igreja do Senhor Bom Jesus do Calvario fo i construída no ann·o 
de 1719, em seis braças de chão, por José de Souza Batros, lançando
lhe a primeira pedra o bispo D. Francisco de S . Jeronymo . 

Quando o fundador trabalhava na sua obra de piedade religiosa, 
falleceu em 27 de Abril de 1722 ; mas em seu testamento legou 25 mil 
cruzados para a sua conclusão, mandando-os entregar ao seu parti
cular amigo o Deão da Sé, Gaspar Gonçalves de Araujo, e mais tres 
mil cruzados, para os Orn!j>tos dos altares e sachristia, no que foi 
exactamente observado. 

Nesta igreja se creou uma irmandade cujo compromisso foi 
approvado pela provisão de 3 de Setembro de 1723. 

Igreja de Santa Rita de Oassia 

A igreja de Santa, Rita de Cassia, foi fundada por Manoel Nas
centes Pinlo, e sua mulher D. Antonia Maria, antes do anuo de 1720, 
lançando-lhe a primeira pedra o bispo D. Francisco de S. Jeronymo . 

Os fundadores tendo concluído a capella-mor, a sachristia e con
sistorio, depois Je principiarem os alicerces do corpo da fgreja a 
entregarão por escri ptura de 13 de Março de 1721 ao juiz, esc ri vão 
e procurador da festa de Sa.nta Rita, reservando para si o padroado. 
Foi olevaua a freguezia em 30 de Janeiro de 1751. 
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Igre-ja <lo Santa Epl>.igonia o San·to Elesbão 

Esta igreja de Santa Ephigenia foi constnüda na rua da Alfandega 
por provisão de 2b de Janeiro de 1747, mas não se sabe quf:m foi o 
seu fundador . Ha no tecto da igreja pintada uma grande Tartaruga, 
a respeito da qual ninguem me soube dar expli cação. 

Igreja ele Nossa Senbot·a <la O •>n coição <lo IIospicio 

Foi esta igreja da Conceição do Hospicío fundada antes do anno 
de 17"20, por Francisco de Seixas de Affonseca, autor do sisma entre 
os terceiros de S. Francisco. .\. irmandade era composta de homens 
pardos, libertos, e se associando com a irmandade cte Nossa Senhora 
da Boa Morte, estabelecida da igreja do convento do Carmo pelos 
annos de 1663, concederão-lhe um lugar na capella-mór, e m~tade da 
igreja por esGriptma ele 1729, depois de grandes lí tigios fundirão-se 
no dia 9 de Março de 1820 em uma só corporação com o titulo ele 
Nossa Senhora ela Conceição ela Bóa .Morte. 

I gt·oja do S. G-onçal.o G-arcia 

Esta igreja de S. Gonçalo Garcia foi construída em cinco braças 
de frente e 21 de fundos de terrenos doados pelo conogo Antonio 
Lopes Xavier, em virtude da provisão de 14 do l!ezembro de 1758. 

Para a construcção do templo concorreu Joaquim da Mota Pereira, 
com a quantia nocessaria, em virtude de uma testamentaria destinada 
a obras pias. 

I g<·eja da Santo án:tonio dos Pobres (•) 

Esta igreja de Santo Antonio pobre ou dos pobres foi construída 
pelo portuguez Antonio José, por antonomasia o Panella, morador á ma 
da Quitanda. Para o seu Bmpenho comprou um terreno na rua dos 
In validos, e a sua custa, com mais algumas oJl8l·tas, levantou a igreja 
dedicada a Santo Antonio elos Pobres. Em conseguencia do terreno 
não ser solido, por ter sido pantanoso, cahio-lhe a frente da igreja; 
porém o devoto Antonio PaneÜa a reconstruindo, concluio toda a 
obra em 1811. F oi esse An tonio José Panell a quem tambem construio 
a correntesa de casas terreas da rua da Lampadosa . 

AVlSO DE ~5 DE AGOSTO DE 1831 
Tendo os padres barbadinllos entregue a capella de ~anto Antonio 

dos Pobres, onde intcrinamont.e se achavão, manda a regencu1, em 
nome do Imperador, que V. Mce- a deixe sob a administração dn irman
dade de Santo Antonio dos Pobres, isto sórnente uo que dir. respeito a 
icrreja. sachristia, e tudo o mais que fôr indispensavel ao CILlt.o ; de 
que lhe fará entrega por um inventario . Deus guarde a V. Mce.-Paço, 
em 2:) de Agosto de 1831 -Diogo Antonio Fe~ió - <::r . provedor das 
capellas . 
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Oapella do Divino-Espirlto de lV.Iata Porcos 

A capella do Divino Espirito-Santo de Mata Porcos, hoje Estacio 
de Sá, foi erecta pelos moradores do bairro de Mata Porcos, e Bica 
dos Marinheiros, nos terrenos doados por Henrique Corréa da Costa 
e sua mulher Antonia Maria de Jesus, por escriptura de 27 de Dezem· 
bro de 1745, lavrada pelo tabellião Custodio da Costa Gouvêa, e pro
visão de 20 de Janeiro de. 1746. (Vide adiante a Escriptura de doação.) 

Erlnida de Nossa Senbora dos Pra,;.eres (já não 
exis-te} 

A ermida de Nossa Senhora dos Prazeres, erecLa por André Martins 
de ~erqueira por provisão de 22 de Março ele 1729, junto ao rio das 
Laranjeiras, indo para o Cosme Velho, já não existe. 

Igreja de S. Pedro (dos Clerlgos) 

A igreja de .S. Pedro, que deu o nome â rua, que antigamente 
se che.mava rua do Carneiro, foi fundada pelo bispo D. F.r. Antonio 
de Gtiadalupe em 1n2. 

A irmandade do§ clerigos de S. Pedro principiou na igreja de 
S. José em 1639, e teve compromisso em 1661, e por desavensas cpm 
a outra irmandade passou-se para a igreja do Parto, por termo de 
23 de Setembro de 1705, sendo presente a esta deliberação o bispo 
D. Francisco de S. Jeronymo; e cbmo este estado era precario,· para 
a irmandade de S. Pedro1 deliberou pl]A. fazer casa propria, e para o 
que o padre Francisco 1 arreto de Menezes, fez doação a irmandade 
de dez braças e meia de terreno de frente, com 10 de fundos, na l"'la 
do Carneiro, por escriptura de 6 de Outubro de li32, nas notas do 
tabellião Manoel Salgado da Cruz, sendo a primeira pedra langada 
pelo bispo D. Antonio de Guadalupe no dia 2 de Agosto de 1732. 

O ape1la de No<ssa S,len h.ora da Ooncei<Jào (do bispo) 

Miguel de Car valho de Souza, tendo aforado a oamara o morro, 
(hoje daOonceição) sua irmã D. Maria Dantas, fez jtmto a casa de 
moradia uma ermida consagrada a Nossa Senhora da Conceição, cuja 
ermida doou por escriptura de 6 de .Julho de 1665 aos frades do 
Carmo, para a fundação de um convento de religiosos ltecoletos do 
sua Cordem, com a condjção de dar-se sepult.ura na capella-mór, 
a seus filhos, herdeiros e successores, c0mo dizerem 50 missas por 
sua alma e de seu marido Miguel Carvalho de .ouza. 

Vindo ao .Rio de Janeiro dous frad es cap.uchos francezes, forão 
residir na casa conLigua !Ir capella, onde é hoje habitação elos bispos: 
mas chegando ordem de Lisboa para sahirem da cidade os ditos frades, 
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Fr .. Matheus fez entrega do hospício e ermida da conceição ao cabido. 
séde vacante, no anno de 1701. 

D. Francisco de S. Jeronymo, achando a localidade do morro da 
Conceição mui conveniente para residen cia episcopal, mandou 
construir 11111 palacio para sua residencia e de seus successores. 
(Vid. com mais circumstancia a minha Co1·og1·aphia Historica T. 5o 
pag. 26i). 

Igt•oja ele San.t•'.t\..n.na (*) 

A irmandade de Sant'Anna composta de crioulos, venera vão a sua 
padroeira na Igreja de S. Domingos, e por cliscordia com os proprie
tarios, proj ectarão levantar templo, e obtendo um terreno na chacara 
do arcediago da Sé cathedral padre Antonio Pereira da Cunha, no 
campo de S. Domingos, pela provisão ele 30 de Julho 1735, levantárão 
a igreja, onde collocárão a sua padro~ira a Senhora Sant'Anna. Com 
o correr do tempo se deteriorando a igreja, o brigadeiro Vicente José 
Velasco Molina a reedi:fkm, tomando-a para orago do corpo militar 
do seu commando. No seu testamento (1806) fez um legado de cinco
enta mil reis á igreja de Sant'Anna para os reparos della. 

Em 1853 fo i es ta igreja demolida bem como o lado direi to" da rua 
de S. Diogo, e rua de Sant' Anna para nesse terreno se construir a es
tação da estrada de fen'o de D. Pedro H 

*O brigadeiro Vicente José Velasco Molina, morava na rua da Mi
sericorclia, quando fez o seu testamento . IJ:ra filho do teu ente coronel 
João Pinto Velasco Molina e ele sua mulher D. Francisca Xavier 
Leite, baptisado na Sé do Hio de Janeiro e casaclo com D. Oatharina 
Maria ela Conceição . 

Foi st,pultado na capella do Campo de Sant'Ann a, e determinou , 
que o seu corpo fosse sepultado no seu habito de A viz, e não queria 
otlicio de corpo presente, e sim ser sepultado logo ; e que sua mulher 
e testamenteira lhe mandasse rezar um officio pequeno depois de 
sepultado. Era irmão terçeiro do Uarmo, da Misericordia, ele S. :Fran
cisco de Paula, do Senhor elos Passos e de Santa Luzia. 

Deixou a capella de Rant'Anna elo campo, 50$ para as obras mais 
necessarias ela capella. 

Deixou uma carta reservada e fechada para ser aberta depoi s da 
sua morte e queria o cumprimento ela sua execução sem que fosse 
ella l evada a juizo. 

Era chefe elo 2° regimento de infantaTia de linha da cidade do 
Rio de Janeiro . Deixou todos os seus serviços a sua neta e afilhada 
D. Hosa e para ella pede a protecção do Príncipe Regente . O tes
tamento foi feito a 17 de Junho de 180(i e aberto no dia 27 de Julho. 

No terreno da chacara que o conego arcecliago Antonio Pereira 
da Cunha deu para patrimonio ela igreja de Sant'Anna morava Miguel 
de Oliveira Paes. 
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I greja de S. D oruingos 

A igreja de S . Domingos, da cidade do Rio de Janeiro, é muito 
antiga, e o que se sabe é que a irmandade tinha a imagem primit iva 
do Patriarcha S. Domingos na Igreja de S . Sebastião do Castello, e 
d'alli passou á nova casa, qlle seus devotos lhe construirão no campo 
e suburbio da cidade, cujo campo pela presença da Igreja ficou conhe
cido pela denominação de campo de S . Domingos. Esta igreja possui a 
o pairimonio de 13 ou 14 propriedades, mas hoje nada mais possue, 
porque as differentes administrações comerão-lhe o patrimonio. 

Capello. do Nossa Senh.oea ela Concelç:ão da Lac;<'>a 

A capella do Engenho já não existe. A actual deve-se ao empenho 
do Maj or Victorino do Amaral e outros, a qual ser ve de matr iz de 
Nossa Senhora da Conceição da Gavea. A Capella do Engenho foi 
erecta por Diogo de Amorím Soares, fundador do Engenho ela Lagoa 
de Sacopenopan, depois ele Rodrigo de Freitas. (Vide Engenhos) . 

Capella do S. Fean.c i sco da PJ.·ainl>.a 
I 

Essa capella foi eonstruicla antes do anno de 1740. 

Capella de Nossa Senll.ora da Madee do D eus -

A capella da Madre ele Deus foi construída pelo tenente-coronel 
André Pinto Guimarães, pela provisão de 13 de Julho de 17331 na 
chacara do Valongo, que passou ao capitão José da Costa Barros. 

Capolla de Santa .Barbara (Ilha de Santa Barbara) 

Os jesuítas fundarão na Ilha da Pomba ou Pombeba, uma capella 
dedicada a Santa.Barbara. Não pude saber o anuo desta fundação na 
Ilha da Pomba, que depois tomou a denominação ele Santa Barbara. 

Capella de S. Clen>.onte 

As terras da grande chacara de S. Clemente até · o ta fogo primi
tivamenta pertencerão desde! 1590 a Affonso l.' ernancles1 o qual falle
cenclo sua vi uva Domingas Fernandes em 1606 as transferio de graça á 
Mar tim de Sá, e passarão antes de 1675 ao Dr. Clemente Martins de 
Matos, que fundou a capella de S. Clemente ao lado da casa de mo
raclia. O Dr . Clemente Mar tins de Matt0s foi vigario geral do bis
pado. ( Vicl. a minha CorOfJ?"aphia Histo? ica). 

Cupt> ll a do Santa 'J:'b.oreza. 

Foi erecta a capella de Santa Thereza, no morro, hoje do Pinto, 
antes do anno de 1740, suppõe-se, pelo capitíio-mór Antonio Ramos 
dos Reis, para recolhimento ele moças. 
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Nada mais pude saber a respeito do historico desta capella pela 
indifferença que ha no povo por tudo nosso, porem sei que quem man
dou demolir a memoranda capella de Santa Thereza, não ha muitos 
annos, foi Sabino Nunes Pereira . 

Parte do morro de Santa Thereza, hoje do Pinto, pertenceu a. 
D. Adelina Rosa da Conceição, e nos títulos de venda fez a declaração 
que os terrenos pertencerão as religiosas de Santa Thereza. 

A praia Formosa e outra parte elo mono pertencerão a João de 
Almeida Brito . 

Oapella da Fazenda do l\~acaco 

A capella da Fazenda do Macaco hoje Villa Izabel, foi fundada 
pelos Jesuítas e nos documentos que possuo, não consta o anno da 
sua fundação . ( Vid. Fazenda ou Quinta do Macaco). 

Igreja de Nossa Senhora do .Parto 

Esta igreja foi mandada construir por João Fernandes, homem 
pardo, natural da Ilha da Madeira, no anno de 1653 . Ella fui incendiada 
c reconstruída depois. 

Oa.pel.la de Nossa Senhora <la Cabeça (Lagoa) 

Suppõe-se com muita probabilidade que foi fundada no Engenho 
de El-rei por Martim de Sá ( Vicl. Engenho da Cabeça) . 

Igreja de Nossa Senhora l.\'lâ.i dos Homens 

Foi erecta na rua da Alfandega a igreja de Nossa Senhora Mãi 
dos Homens, por provisão ele 9 de Janeiro de 1758. Não ha memoria 
de quem fosse o seu fundador. 

Oa.polla de Nossa Senh.01.' a da O<:>llceiçào do 

Oa:tu:rn.by 

A capella de Nossa Senhora da Conceição do Catumby, foi fundada 
por João Francisco da Costa, proprietario de uma chacara no lugar 
chamado Papa Couves conLigua a casa de moradia em Catumby. 
(Esta capella foi demolida em 1871.) 

Igt•eja de Nossa Senhora da La.mpadosa 

Esta igreja foi construída em terreno doado pelo senado da camara, 
a pedido tla. irmandade da mesma Senhora, que se achava na igreja 
do Rosario 1 por provisão de 20 de Dezembro de 1747, e confirmada 
pela provisão régia de 31 de Maio ele 17•18. Em 13 de Agosto ele 1772 
foi bemziela a capella-mór, para os actos religiosos e officios divinos. 
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Igreja do Senho~· dos Passos 

A igreja do Senhor dos Passos foi erecta por Ignacio Fernandes 
Fortes, em virtude da provisão de 30 de Abril de 1737. 

Igeeja de S. Jorge 

Foi 9, irmandade de S. Jorge, que · obtendo local nos terrenos de 
Pedro Coelho, levantou um barracão, por provisão de 7 de Agosto de 
1753, onde collocou a imagem do seu padroeiro, a qual est11.ndo em 
um altar na igreja elo Parto desde 1747, foi transferida para sua 
capella em Maio ele 1800. 

Eu alcancei esse barracão em fôrma de capella, que foi demolido 
em 1855, e no seu local construirão casas que forão logo habitadas por 
mulheres do mundo e qui v oco. Antes da demolição da capella passou 
a imagem de S. Jorge para a igreja de S. Gonçalo no dia 5 de ~o
vem bro de 1854. 

Igreja ele Noss a Senhorá da Conceição da rua 

do Sa'bão 

A igreja de Nossa Senhora da Conceição, foi erecta na rua elo 
Sabão pelo conego da Sé Antonio Lopes Xavier, por provisão de 12_de 
Julho de 1757. 

Nossa Senhora da Penha, do Rio de Janeiro 

Esta igreja fundou-a o capitão Balthazar de Abreu Cardoso, um dos 
mais nobres moradores desta cidade, (e que deixou grande descendencia,) 
no cabeço do grande rocheçlo de sua fazeÍÍda. (Santuario Marianno, 
tomo 10, pag. 49.) 

J:geeja da Boa Viagem 

Fundou esta igreja, Dfogo Carvalho de Fontoura, morador e na
tural na cidade de Lisbóa, e que fóra provedor da 1fazenda real, no 
Rio de Janeiro, muitos anuos ( Santua1·io MaTianno, tqmo 10, pag. 35). 
Suas armas esculpidas na pedra, estavão sobre a porta priucipal. 

Nossa Senl>ora das Neve s, n o sitio elo Barreto etn 

Nictherohy 
\ 

Esta igreja, fundou-a o capitão Francisco Bane to, a quem chama vão 
o B,·ocosooo, nome de um qos dons engenhof; qtle possuía e no qual 
mais assistia, e que depois passou a seu filho o capitão Diogo Ro-
drigues, ficando o outro com o segundo filho José Barreto . ( Santu1·io 
Ma.rianno, tomo 10, pag. 38). 
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No,Sdá don llo t·a da Luz, do sitio Itaé.oa, e.tn 
Niotüoroll.y 

A igreja de Kossa Senhora da Luz, situada na alegre campina de 
Itaóca, a legtla e meia da igreja das Neves e do Barreto, fundo-a o 
capitão Francisco Dias da Luz, natural da cidade de Faro, que da 
Bahia fõra com Mem de Sá expulsar do Rio de Janeiro os Francezes, 
e ahi casou com Domingas da Silveira, filha de um dos primeiros 
povoadores e conquista.U.ores. Era então possuidor da fazenda em 
Itaóca ( casa de pedra ) quando erigio a linda capella . 

No,;sa Senhora da Penha em Jacat·epaguá. 

Sobre um monte mui alto e na area que faz em seu cume está a 
igreja da Penha fundada pelo Rev. Manoel de Araujo que tambem 
erigira a de Nossa Senhora do Loreto. ORev. Manoel de \raujo era 
virtuoso e grande letrado e exercera o cargo de vigario geral do 
bispado do Rio de Janeil·o . ( Santuar·io lYiarianno: temo 10 pag. 196 ). 

N ..>ssa Senhora da 1\.presen ta<;ã o , en::t It·ajá. 

O templo da parochia de lrajá foi fundada pelo Revd. Dr. Gaspar 
da Costa, que foi o primeiro vigario della, pago por el-rei , por serem 
élelle os dízimos. ( &mtuaT"io 111a1"ianno tomo 10 pag. 191). 

No,sa Seu;~ora da Conceiç-ão, en.1. Irajá. 

No caminho de 1nhaúma para o passo de Irajá estava a fazenda 
de Manoel 1\etto, com a igreja dedicada a Senhora da Conceição por 
Antonio Barbosa Calheiros primeiro possuidor da dita fazenda. 
( Santum·ío Mar ·iannu tomo lO pag. 190). 

Foi crecta esla igreja em virtude da provisão de ·1 de Kovembro 
de 1/47 pelo corpo dos mascates do Rio de Janeiro. 

Igt·eja <le S. Francisco de Paula 

Yeja-se a historia da igl'eja de S . Francisco d~ Paula no meu 
Draz ,t IIist01'ÍCO. 

Esta capella foi Precta muito antes de 1710, por Diogo de Pina, 
no morro que depois tomou a denominação de morro de S. Diogo. 
A capella ainda existe. 

18 
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Capella de Santa. Thereza 

A capella de Santa Thereza, no morro do mesmo nome hoje morro do 
Pinto, foi um recolhimento de mulheres, e não ha muitos annos, foi ella 
demolida por Sabino Nunes Pereira. 

Ça.pel.la de Nossa Sen11ora dos Navegantes, na rua. 
de ItapirÚ ( Ca.tumby) 

A capella de Nossa Senhora dos Navegantes, da rua de ltapirú 
no Catumby, foi erecta nos terrenos da ·Chacara de D. Anna Barbara 
de Lossio e Seilbtz, sendo lánçada a primeira pedra no dia 6 de No
vembro de 1870 e' ficarão concluídas to<J,as as obras no dia 13 de Março 
de 1872; e no dia 20 do mesmo mez foi ella benzida pelos reverendos 
guardião de Santo Antonio Fr. João Baptista de Santa Rosa, e padre
mestre Semião José de Nazareth. 

Capella de Nossa Senhora da Conceição de 
Nictherohy 

Esta igreja foi fundada por Antonio Corrêa de Pina, (Pai Corrêa) 
homem pardo, por esmolas, nos terrenos doados pelos herdeiros de 
Martim Affonso de ouza ( Ararigbóia). Sabe-se que esta igrej a existia 
antes do anno de 1663 . 

Igreja de S. Domingos (Nictherohy) 

No terreno de S . Domingos, houve um engenho de assucar, e 
suppõe-se pertencer a Domingos de Araujo, que foi quem erigio a 
capella de S. Domingos antes do anno de 1662. 

Nossa Senhora da Conceição de Irajá. 
Rio d e Janeiro 

No caminho de Inhaúma para o passo de Irajá, estava a fazenda 
de José Pacheco, onde se via a ermida de Nossa Senhora' da Conceição 
fundada por Ignacio Ranfel Cardoso. ( Sant1~a?"io, Marianrto: tomo 10, 

pag . 190). \ 

Noss a Senhora do Bom Suocesso, e1m InhaÚma 

Pelo lado da praia e a pouca distancia da igr,eja da Conceição, 
estava o engenho do tenente-coronel Felix Corrêa com uma antiga 
igreja de Nossa Senhora do Bom Successo que por Felix Corrêa foi 
reedificada. ( Santuatrio Mananno; tomo 17, pag. 1R9 ). 

Nossa Sennorn da Conceição de Inl'l.aÚma. 
Rio de Janeiro 

Lê-se no livro 10 pag. 138 do S antuario Ma1·ianno, que na povoação 
de Inhaúma (em lil4 ) J;tavla igreja curada sob a invocação da Con
ceição, fundada (diz antigamente ) pelo capitão Custodio Coelho, em 
qns engenhos que tinha naquelle sitio. 
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:Igreja de Nossa Senhora da Oo:nceição da 
Ju.l:'ujuba 

Esta igreja de Nossà Senhora da Conceição do Sacco da Jurujuba 
foi levantada em 1716 pelo padt'e Manoel Rodrigues, em virtude da 
provisão de 16 de Julho de 1711. 

Igreja de S. Francisco Xav ler d ,a Juru;idbã 

Esta igreja foi levantada pelos . jesuítas, erh 1676, s'imhores tlà 
fazenda da Jurujuba. 

I greja de S. João de Merity 

Não se sabe quem a fundou ; mas foi elevada a freguezia pelo 
alvará de 26 de Fevereiro de 16!7. 

Igreja de S. João ele Carahy 

A igreja de S. João de Canl!hy. fo.i fundada em 1660 em um lnorro 
proximo ã.o campo da fazenda do Mosteiro de S. Bento, perto dá Praia 
de Carahy. 

Esses terrenos forão primitivamente dados em sesmaTia ri Peiffô 
Martins Namorado e a José Adomo em' 9 de Sétem'bro de 1570, e foi 
elevada a igreja de S. João de Carahy á freguezia por alvarà de 18 
de Janeiro de 1667. 

Engenhos primitivos do Rio de Jan'àiro' 

1o Engenho d'El-Lei . El-rei mandou ao governador Dr. Antonio 
Salema,levantar um engenho ele assucar, o que teve lugar entre os annos 
de 1575 á 1576, cujo engenho supponho ser o de Nossa Senhora da 
Cabeça. conhecido nessas eras por engenho de el-rei, que foi melhorada 
por lVIartim de Sá entre os annos de 1603 a 1604, não mui distante do 
engenho de Nossa Senhora da Conceição da Lagôa ou de Sacopenopan 
levantado por Díogo de Amorim Soares. Sendo Martim de Sá muito 
devoto de Nossa Senhora da Cabeça, mandou edificar no engenho uma 
capella da invocação ela mesma senhora e monsenhor Pizarro, diz 9ue 
tendo Martim de Sá, instituído um altar na igreja matriz de S. Sebastião 
ond·e collocou a imagem de Nossa Senhora da Cabeç:t, com petmissão 
do prelado Aborim, para subsistencia do seu ornato e· fes~ejo a'nnua'l1

, 

lhe fez patrimonio, por escriptura de 24 de Alíri1 d'e 161B, passada pelo 
tabellião Antonio de Andrade do dote perpetuo de 206000 ann\laes que 
correspondia a vinte tarefas ele canas no engenho da Tiju'éa, dÓ seu 
pai Salvador Cornia de Sá. 

D'aqui se vP. que se o engenho de el-rei ou d'é Martim de Sa fo's'se de 
stta propriedacte, dotoria a :tmagem de Nossa Senhora' da Cabeça eol-
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locada na l3ê com ~s vinte tarefas de canas do seu Engenho da 
Cabeça e não nas do engenho de seu pai fabricado na Tijuca . 

20 Engenho. _O segundo engenho foi o engenho d'agua do ~is

conde d'A.sseca, levantado nas tenas da Tijuca pelos annos de 15_2 
a 158~ por Salvador Corrêa de Sá, que ultimamente passou ao com· 
mendador Francisco Pinte, da Fonseca Telles. 

3• Engenho da Lagóa de Sacopenoapan, ou de Diogo de Amori-n 
Soares, ou de Sebastião Fagundes Varella Otf de Roddgo de 
Freitas. 

Diogo de Amorim Soares, pP.los annos de 1596 · a 1598 obtendo 
terras proximas a Logôa de Secopenopan, hoje de Rodrigo de Freitas· 
construía um engenho a que denominou de Nossa Senhora da Con
ceição da Lagóa, pouco adiante do Jardim Botanico, que depois passou 
a. seu genro Sebastião Fagundes Varella; por quanto nos d0cumentos 
antigos do senado da camara do Rio de Janeiro, verifiquei, conforme 
o livro primeiro dos aforamentos a pag. 54 v. que Diogo de Amorim 
Soares em 27 de Novembro de 161)9 aforou m!l.is 300 braças de terras 
com vertentes para a Tijuca a razão de 600 rs . de fóro contíguas ao 
seu engenho; e elllf 27 de Junho de 1900 (mesmo livro a pag. 148) 
fez elle o seguinte requerimen to: 

Diz Diogo de Amorim Soares, que · elle estava de caminho para 
fóra desta cidade, com mulher e filhos, e por este respeito queria 
traspassar umas terras do conselho desta cidade, sitas na Lagóa, junto 
as terras do seu engenho, que ora tinha da.Jo em dote, e vendido a seu 
genro Sebastião Fagundes Varella, com obrigações originaes; que para 
isso lhe dessem licença conveniente, com as confrontações, lugar e 
parte aonde esta vão, conforme ao titnlo e carta, que hinha das taes 
terras, tambem passadas pelos - officiaes dos annos passados, que 
servirão então nesta camnra, e pelo que lhes pedia, lhe desse esta 
licença, para o fazer, e lhe mandasse passar nova ,carta, etc .» 

A camara concedeu a transferencia, mandando passar nova carta 
de aforamento em favor do novo senhor do Engenho da Lagóa, 
Sebastião Fagundes Varella . 

No dia 22 de Junho de 1609 obteve Fagundes Varella, carta de 
aforamento por dois 9 annos das terras desde o Pão d'Assucar até 
Copacabana, não só para pastos dos gados do seu enge>nho, como para 
fazer lenha e tirar madeir1as para as obras que tivesse de fazer, cujas 
terras vindo da Praia Grande ou Praia da .Lagôa pu da Copacabana 
ião 400 braças para o ser tão. 

Por outro a aforamento de 23 de Setembro de 1611, obteve mais 
terras, sendo por esse tempo vereadores -da camara: Ohrispim da 
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Ounha., Amaro de Barros, Bart.holomeu Vaz, João de ouza Pereira, 
Antonio Francisco Porbem, e porteiro da camara Manoel Fernandes. 

Em 19 de Julho de 1617, requereu as terra.s da Copacabana para 
augmento de pasto dos gados . (L.l0 fl,44.) 

Sebastião Fagundes Varella, possuindo p.or alguns annos o En
genho de Nossa Senhora da Conceição da Lagóa, depois o vendeu a 
Rodrigo de fre i tas Mello e Castro, natural de Guimarães, em PorLugal, 
o qual enriquecendo no Hio de Janeiro, retirou-se para o lugar do 
seu nascimento e como tivesse um filho e depois netos com o seu 
proprio nome de Rodrigo de Freitas, que ficarão na adminisi,ração do 
engenho, perdeu os nom es primHivos e ficou conhecido com o do 
Engenho da Lagóa de Rodrigo de Freitas. 

Com a trasladação da córte de Lisboa para o Rio de Jane>iro. 
desejando o Príncipe Regente eri gir uma fabrica de polvora, outra 
de fundição de peças ele artilharia e um Ho1-to Botanico fóra da 
cidade, por decreto de 13 de Junhe de 1808, mandou ~esapropriar e 
encorporar o engenho e te rras da Lagóa de Hodrigo de' Freitas, aos 
proprios nacionaes para nelle se estabelecerem as fabricas e proce
dendo-se a avaliação da propriedade, e a indemnisação, e julgada a 
adjudicação por sentença de 30 de Janeiro de 1810, foi. paga a quantia 
de 42: 1938,130, valor da fazenda da Lagóa ele Rodrigo de Freitas, e in
co!·porada aos proprios nacionaes com as formalidades da lei de 28 
de Setembro de 1835 ( ' ). 

Os terrenos pertencentes ao engenho da Lagóa de Rotlrigo de 
Freitas, pagavão 68400 ele fóro ao senado da camara . 

Enf;en llo de FL·aHcisco Oaldas , :na Lagôa de 

Saco penopan 

Francisco Caldas, ca vallciro fidalgo da casa de el-rei em 
24 de Dezembro de 1616 requereu ao conselho ela camara, augmento 
de terreno em patrirnonio, como se concedeu a J\!Iartim ele Sá, para 
acrescentam ento do engenho de assucar que elle fundott nas terras 
da Lagóa, onde vivem terras foreiras ao conselho por tres nove annos, 
e como desejava fa~er partidos ele canas com algu.ns lavradores, elo dito 
engenho, e lhe convindo haver largura pede ao conselho deferimento. 

A existeocia desse engenho está lembrada no L. 1• elos aforamentos 
pag. 77 v . mas não indica o lugar, e nem o fim que teve. 

( •) Todos os documentos ela desa,Propri>lção e escripturas forão 
exam inados por mim no Tbcsom o Namonal e pelo conselheiro Dr. Jose 
Mauricio Fernandes :Pereira, do I arros, c çom escrupuloso Ctlidac]o 
conferidos. 



- 142-

Engenho do Oaminho da Bica, hoje .t·ua de 

Mataouvatlos 

( Vid. rua de Matacavallos). 

Engenho de Francisco Go.rn.es em te.r·ras da 

L agõa d e Saoopenopan 

Francisco Gomes, em 6 de Maio de 1614, pede mais terras de 
aforamento ao conselho, para ter mais largura que as que possuía 
Antonio de Almeida, porquanto tendo feito casas, roças, canaviaes e 
um engenho bem acabado, como então se costumão á fazer para os assu· 
cares. 

Nesta sua petição queixa-se ao conselho que indo os officiaes da 
camara a sua fazenda lhe derribarão o engenho, obrigando-o com 
pena de seis cruzados a não levanta-lo de novo e nem delle usar, impe• 
dindo-lhe que não plantasse mais canna nas ditas terr>ts, e de se mudar 
dentro de anuo e di&, senão perderia as bem fe itorias, etc., e lhes 
pedia que fossem vêr o dito sitio e lhe mandassem levantar as penas 
que lhe impozerão; e lhes pede licen~a para armar um '.trapiche . 

Engenho do lloenoiaclo Jorge Fern anüos da F o nseca 

de Azevodo 

O licenciado Jorge Fernandes da Fonseca de Azevedo comprou 
um engenho de assucar a Simão Leitão, e no 1° de Março de 1620 
pediu aforamento das ten·9rs por mais dois nove annos. Este engenho 
se desmanchou, mas os documentos do tempo não indicão o lugar 
da sua existencia 

Engenho V elho, o u Engonllo P e queno dos padt·es 

da cornpanb.ia de Jes·us 

O Engenho Velho foi fundado pelos padres da companhia entre 
os annos de 1580 a 15t-3. 

E t'lgenho :no A ndat·nlty - Pe<lue:no 

Em Andarahy-Pequeno, no lugar correspondente a Fabrica das 
Chit~ts, entre os annos de 1612 a 1620, .Martim Co1•rêa Vasqueanes 
leva.ntou um pequeno engenho de assucar que não durou muito. 

Engent~o :p.o Andat•u. ny- G <·a:nüe 

O provedor-mor da fazenda real.Dr. Francisco Cordovil ele Siqueira 
e :\1ello, herdou ele seu pai um peqlleno engenho, si finado em terras 
dos jesuítas no Anclarahy-Grande . 
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Engenho Novo dos padres da coxnpanhia 

Este engenho foi fundado no começo do anuo de 1700, pelos 
padres do companhia em consequencia dos muitos rendeiros que 
tinha o Engenho Velho e crescimento da povoação da cidade. 

JVIoinll.o de vento en:.. Oos:rne Velho 

A marqueza Ferreira, viuva de cJhristovão Monteiro ( donatario 
das terras da Guaratiba ) em 1576 , teve nas tenas da Carioca, 
( Cosme Velho) casa com roça de legumes e um moinho de vento 
para anoz e milho, que depois flcou conhecido pela denominação de 
moinho Velho. Esta fazenda e moinho qne ella herdou de seu marido, 
passarão a Maria Soares, dona viuva, em 17 de Agosto de 1610. 

Engenho de assucar em Oatumby-Grande 

Francisco da Costa Homem, herdando de seu pai um pedaço de 
terras, em Catumby-Grande, levantou uma moenda de assucar, e pedio 
ao conselho em 4 de Setembro de 1615 o outeiro (hoje de Santos Ro· 
drigues ) para tirar lenha. Em 1621 comprou a casa e as bemfei to rias 
de José de Castilho, e os sobejos entre a olaria dos frades do Carmo 
(hoje chacara da Casa de Correcção) cortando pelo cume do Outeiro, 
aguas vertentes, até onde está a chacara do céo e pela fronteira ao 
longo do caminho que vai para a cidade. · 

Ol.arias 

No caminho da Carioca a mão direita, em 15 de Abril de 1611, 
Antonio Simões comprou a Jose de Souza, o moço, que a teve em dote 
dada p~lo padre Balthazar, a olaria e forno, e pedia mais 300 braças 
de terrenos no sitio da Carioca ao conselho, entre as roças de.Simão 
Pires e Francisco Viegas. 

OLARIA nas terras da Carioca, de Themé Antunes, que passou em 
Janeiro de 1615 a Fernão Dolores ; e em 18 de Fevereiro do mesmo 
anuo pede ao conselho nova carta de aforamento por tres nove 
annos. 

ÜLARU de Manoel Fernandes, porteiro, no caminho da Carioca, 
que vai para o morro do Leripe, o qual pedio ao conselho mais 300 
braças de terras, começando d'onde esteve a olaria de Martim de Sá 
(Caminho Velho d.e notafogo J e depois passou a Diogo Fernandes, 
tambor, e o que se achar para o sertão . Este pediclo foi feito em 
30 de Maio de 1615. 

OLARIA de Martim de Sá, nas proximidades do Rio C!lrioca, 1607, 
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OLARIA m; LOUÇA E TELHA, na Carioca pertencente a i.\Ianoel An· 
tunes, l(ll5. 

ÜLA.RIA de Matheus da Costa M:orim, no sitio da Carioca, que 
passou a Simão Pires, pedreiro, o qual pedio em 3 de Novembro de 
1611 ao conselho da camara nova carta de aforamento. 

ÜLARL\ DOS FRADES DO C.-I.RMO, em Catumby-Grande, no caminho 
que vai para S . Chdst.ovão, do lado esquerdo, onde esteve o moinho 

pertencente a Salvador Corrêa de Labauda, cuja olaria cedeu em 1607 aos 
frades do Carmo para fazer tijolos e telhas para as obras do convento. 
Esta olaria e moinho erão nos terrenos hoje da .Penitenciaria, onde 
existe uma vertente ele boa agua . 

ÜLARIA de João Martins Castelhano, no Barro Vermelho hoje 
caixa d'agua de Maracanã. 

Exist.e ainda uma casa muito antiga perto da caixa d'agua do 
Barro Vermelho, pertencente hoje a Antonio Bernardo de Araujo 
Coimbra, que a comprou aos h erdeiros do conego Freitas, que se 
suppõe ser a resiclencia ele João Martins Castelhano. Na ,chacara 
e por de traz da casa ainda existem pequenas casinhas que ' indicão 

const.nwção muito antiga. 

Lagoas desde a Gavca até o En.genll.o No,-.·o 

l'odos os grandes vales qesde a Gavea até ao Engenho Novo erão 
pantanosos, com restingas e ~agoas. As lagoas erão: 

LAGOA DE SACOPENOP..u'!, a11tes de 1598 e depois de Diogo ele Amo rim 
Soares, conservou este nome; mas de 1609 em diante tomou o nome 
de LagOa de Sebastião Fag undes Varella; E\ de '1660 até os nossos 
dias Lagoa de B.odrigo de Freitas. 

LAGO,\ DE BoTAFOGO. Até 1769 ent.re as ruas tle Olin a e a de 

D. Carlota existia uma lagoa com communicação om o salgado. 
Os terrenos adjacentes forão aforados em 28 de Fevc'-eiro de 1636, a 
Leandro de Labanda e depois passarão a Salvador Corrêa de S~ por 

tres nove annos. 

' LAGOA DA. CAmocA, no lafgo hoje do Machado. 
LAGO.~ oo BoQuEIRM, ou das Mangueiras, que foi aterrada com o 

barro do monte das mangueiras, onde está o Passeio Publico. 

L ,\.GO.A. DO DESTERRO, entre os morros do Desterro e o ele Santo 
Antonio ( 1643) onde hoje é 1L rua dos Arcos. 

LAGOA DE 'aNTO AN'l'OJ..'!O. Esta)agoa que comprehendia hoje a rua 
tla Guarda Velha até a fralda do monte de Santo Antonio em 9 de 

Janeiro de 1610 foi aforada por Antonio Felippe Fernandes, por 1$500 

ao anno, onde seu pai havia 35 annos cortia couros, para nella lavar 
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o seu pellame < cortume ) pois estando toda devoluta, só servia para 
ne.Ua se banharem os gentios . 

LAGOA DA SENTINELLA ou do Capueirussú, ou de João Martins 
Castelhano. Os terrenos adjacentes para o lado de Catumby forão 
aforados a André Fernaucles e a Luiz Gonçalves; e da banda de bai'xo 
para o mangue, em 1617 forão aforados a Gregorio Ribeiro e a Manoel 
Fernandes, a confinar com o bananal de Alvaro Pires e Aleixo Ma
noel ( o moço) . A Lagoa da Sentinella ia desde a rua do Conde .até 
a rua do Senado, perto do morro de P edro Dias. 

LAGOA de S . Christovão ou de Belchior Fernandes foi aforada em 
24 de Setembro ele 1611 a Diogo Dias, uiücial de sapateiro para 
cortume ele couros. ( Estas noticias as extrahi dos antigos livros 
manuscritos do senado ela camara.) 

Oorturo.es 

ConTUM.E, pToximo a ladeira de João Homem. Zacarias de Freitas 
tinha um cortume, que passou em 10 ele Maio ele 1611 a Amaro 
Gonçalves . 

ConTuM.E de José ela Costa . No principio da rua Estreita de 
S. Joaquim proximo a rua da Valia, houve um cortume entre os 
annos de 1700 a 1750 pertencente a José da Costa. ( Vid . a minha 
Corog1·aphía Historica. ) 

OonTUME na Lagôa do Capueirussú depois Lagoa da Sentinella, 
em 1611, pertencente a Gregorio Ribeiro, onde cortia o seu pellame. 

ConTUlúE de Antonio Felippe Fernandes, na Lagoa de Santo Antonio, 
( Vid. Lagõa de Santo Antonio) hoj e terrenos ela Guarda Velha. 

ConTuME ele Diogo Dias, sapateiro, na Lagôa de S . Christovão 
em 1611. 

:Pr·iln.eira casa de pedra e ca1 qu.e houve no :H .Lo de 
"Tan.elro; e :n.oticia dos priJ.ni1;Lvos pov'-'adore9 
d esde a Gavea a té In.hauma 

A primeira casa de pedra e cal que se construio no continente da 
bahia do Rio de Janeiro foi junto ao morro do Lery, hoje da Viuva, 
mandada levantar por Villegaignon em 1556 para o fabrico de tijolos, 
e nella residiu o historiador Lery e seus companheiros em 1558, e o 
primeiro juiz ordinario desta cidade, nomeado por Mem de Sá, Pedro 
l\Iartins Namorado em 1568 . 

O primeiro morador que teve na enseiada de Botafogo, com casa 
e grangeiria, foi Francisco Velho. Esta praia de 1568 a 1580 era 
chamada praia de Francisco Velho ; e depois praia de João de Souza 
Botafogo, que casou com uma filha de João Escocio,o qual se afazendóu 
na praia do Botafogo. 

O Dr. Antonio Salema, governador do Rio de Janeiro, mandOu 
19 
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fazer uma casa de recreio, conhecida por Paço do Dr. Salema, nas 
proximidades do Rio Carioca em 1574 ou 1575, com algumas plantações 
e hortaliças. (E. ined.) 

J.VIoradores da Gavea para a cidade 

Antonio Calheiros, parece que foi em 1568, o primeiro morador 
da Gavea, por que em um requerimento feito ao conselho desta ci
dade, em 23 de Dezembro de 1609, diz que tendo 600 braças de terras 
na· Gavea ha mais de 35 annos, pEde fôro em fateosim por tres vidas, 
com limite ao norte ao engenho de Diogo de Amorim Soares . 

Balthazar de Seixas Rabello, aforou 200 braças, entre Felippa 
Gomes e o engenho de Diogo de Amorim Soares, partindo ao norte 
com ribeiro. 

Felippa Gomes, dona viuva de André Leão, em um requerimento 
qne fez ao conselho em 7 de Outubro de 1610, diz que morando na 
Lagóa, em 300 braças de frente e 600 para o sertão antes que se fizesse 
o engenho de el-rei ( 1574 ou 1575) como consta da carta de aforamento 
de Francisco Gomes, mestre de obras que foi, pede nova carta de afora. 
mento, e que o conselho lhe mande de novo medir as suas terras por 
que morando ella entre os dous senhores poderosos de engenhos, estes 
lhe tem tomado por força suas terras. Fellippa Gomes em 17 de Dezembro 
de 1612, traspassou a sua fazenda a Martim Barbosa. 

João Martins Monteiro, pedreiro, em 7 de Setembro de 1612. tras
passou 250 bracas de terras 1 na Lagóa, á Sebastião Antunes que forão 
de Manoel Pinto, ourives, desde um ribeiro, onde se acabava a me
dição do engenho de Martirn de Sá, com 600 braças de fundo ao longo 
do caminho que vem do engenho para cid'ade . Estas terras Manoel 
Pinto, ourives as possuía muito antes do anno de 1606. 

Domingas Mendes, dona viuva de Affonso Fernandes, em 19 da 
Dezembro de 1609, trasferiu de graça as terras que seu marido tinha 
aforado em 1606 ,a lVIartim de Sá com o fóro de lHOOO ao longo do mar 
salgado, pela praia de João de Souza Botafogo, in testadas com as de 
Martim de Sá morador nest~ cidade, e para o sertão, costa brava, cujas 
terras, diz o auto, traspassa á Martim de Sá, graciosamente, sem in
teresse, para beneficio do seu engenho, com as mesmas obrigações. 
Erão vereadores do conselho nesses tempos : Manoel dos Rios; An
tonio de Mar in os, Aleixo ](Ianoel (o moço) e Alvaro Pires: (Livro 
primeiro dos aforamentos.) 

Antonio Pacheco Calheiros, em 27 de Julho de 1611 requer ao ca
pitão-general D. Francisco de Souza, a confirmação da posse das terras 
que seu sogro André Leã;o possuía entre a Gavéa e a Lagôa onde 
tinha canaviaes e mantimentos. 
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Mestre Bernardo, em 19 de Dezembro de 1612, arrendou por nove 
annos 100 braças de terras que estavão devolutas no fim da praia 
na Lagoa onde vive Balthazar de Azevedo, até junto ao morro (hoje 
da Saudade) vindo da Lagoa para a cidade. 

Martim Barbosa transferia em 1640, 200 braças de terras na Lagoa 
a Pantaleão de Oliveira. 

Possuião terras aforadas na Lagoa de Saeopeneapan ou de Diogo 
de Amorim Soares, Pedro da Pena, Pedro de Souza e Pedro Fernandes 
de Mello. 

Em 1506 o conselho da camara concedeu aforamentos de terras a 
Martim Gonçalves e a Balthazar de Seixas para formarem chacaras e 
fazerem plautações nas proximidades dos engenhos de Digo de Amorim 
Soares, depois de Rodrigo de Freitas, e o de Nossa Senhora da Cabeça 
ou de el-rei. 

Moradores pt·l:rn.itivos da Oarioca ao Oattete 

Estevão Gomes Coutinho traspassou a Balthazar 300 braças de terras 
em quadro que obteve em 1603 e pede novo aforamento ao conselho por 
tres 9 annos. Era escrivão do conselho Gonçalo de Aguiar. 

Antonio Francisco, passou em 13 de Março de 1610, 300 braças 
em quadro de terras aforadas por tres 9 annos á Christovão Mendes, 
na Carioca, indo da cidade para o nascimento da agua da Carioca, a 
mão direita, a razão de 320 a braça. 
. Amador Jorge, aforou em 19 de Abril de 1607 ao conselho, 150 
praças de terras indo ela cidade a mão esquerda para o rio Carioca 
ao longo do caminho para a serra, e para o sertão outro tanto, de 
onde começão as de Estevão Gomes . . Era secretario do conselho Gonçalo 
de ·Aguiar. 

Manoel Caldeira, vendeu a Antoniu Francisco umas b~mfeitorías 

que tinha nas 150 braças das terras da Carioca, cujas terras houve 
de Miguel Gomes Bravo, em 16 de Dezembro de 1610. 

Gonçalo de Barros, traspassou 200 braças de terras na Carioca, a 
Amaro de Barros em 22 de Dezembro de 1610. 

Balthazar Coutinho, tinha 300 braças de terras na Carioca, ao 
longo do rio, partindo com Christovão .Mendes, da banda do sul onde 
tinha lavouras e bem feitorias e sua fazenda montada e o novo 
aforamento lhe foi passado em 17 de Março de 1612. 

Salvador Peixoto em 25 de Dezembro de 1610,tras.passou a Cuetano 
Simões, pedreiro, por tres 9 annos, 100 braças de terras, desde o ri· 
beiro da Oarioca do lado de leste, perto do Outeiro de Lerype, correndo 
rumo direito até chegar á fonte de Antonio Salema que està no ca· 
minho que vai desta cidade para a Carioca . 
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Diogo Fernandes, tambor, em 14 de Agosto de 1510 aforou 'lbO braças 
de terras em Lerype, que ficão entre Domingos Ayres e Manoel 
Fernandes Baldaia. Era escrivão Gonçalo de Aguiar. 

Manoel Fernandes, traspassou 300 braças de tenas na Carioca, com 
suas bem feitorias em 12 de Março de 1610 a Francisco de Pina. 

Francisco Viegas, aforou 500 braças de terras devoluta em matto 
no caminho da O arioca, passando a pedreira, correndo até a dada de 
Salvador Peixoto, e o que houvesse de sertão por tres 9 annos em 
22 de Dezembro de 1609. 

Francisco Gomes, aforou na Carioca 200 braças em quadro, por 
dois 9 annos de terras que estavão, junto a Estevão Gomes, que ora 
erão de Balthazar Coutinho, para a banda do sul, sendo-lhe passada 
a carta em 3 de Julho de 1610 . 

Francisco Gomes Govêa, aforou 150 braças de terras de frente com 
igual numero de fundo, na Carioca, abaixo do lavadouro, correndo o 
caminho de carro de frente de José de Castilho, partindo com Ped1·o 
Pina para ter nella suas plantações, em 20 de Julho de 1520 . 

Francisco Machado, pede 150 braças de terras de aforamento, na 
Carioca nas ilhargas de se}l sogro Alvaro Pires, e a carta de aforamento 
lhe foi passada em 22 de Fever~iro de 1626 . 

Francisco Fernandes Godin4o, ped·e nova carta de aforamento da,s 
terras da Carioca, que lhe traspassou Balthazar de Azevedo, e lhe foi 
passada a carta de aforamento em 9 de Maio ele 1520. 

Francisco de Pina, fidalgo ela casa real diz ao conselho, que não 
tendo terras para lavrar pede terras na Carioca, onde acaba a dada 
de Francisco Viegas,:pelo caminho até a serra, e a carta de aforamento 
lhe foi passada em 10 de Janeiro de 1612. 

Antonio de Almeicta, em 14 de Abril de 1612, traspassou a sua 
fazenda da Oarioca. á Francisco Gomes. " 

Amaro de Barros Pereira, tr~spassou a sua fazenda pa Carioca a 
Francisco Ramiris e a concessão foi confirmada em 6 de Fevereiro 
de 1613. 

João Migueis, aforou por tr;;tspasso que lhe fez Amaro Simões um 
pedaço de terras no Oattete pelo ribeiro que vem dar na barra do 
Lerype, rumo direito até chegar ao paço que foi de Antonio Salema 
e tudo até o cume da serra em \3 de Maio de 1615. 

João de Souza, o moço, eJeronrmo de Souza, pedem novo aforamento 
das terras da fazenda que fora de seu pai João de Souza Botafogo , e 
a nova carta foi passada no dia 10 de Setembro de 1616. 

Mathias de Almeida, traspas1>ou 300 braças de terras na Carioca, 
onde tinha a sua fazenda por dois 9 annos á Francisco da Costa 
Homem, e a nova escriptur~~o fo i dada no dia 3 de Abril de 1615. 
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Luiz de Figueiredo em 27 de Outubl'O de 1633 traspassou a sua 
.fazenda na Carioca a Manoel Jorge, cujas terras in testa vão com as de 
Maria Soares, e as possui a desde 1618. 

Martim Gonçalves, aforou 200 braças em quadro, na Carioca ( lloje 
Cosme Velho) nas cabeceiras que forão de Maria Soares e Jeronymo 
Sanches que pertem de uma banda com os padres de .Jesus, e da outra 
com Salvador Corrêa de Labauda em 1610 . 

Salvador Peixoto, traspassou as terras da sua cbacara na Carioca 
a Manoel Fernandes Cavaco em 10 de MArço de 1610. 

Manoel Jorge, aforou 150 braças de terras no nascimento da agua 
da Carioca ( Cosme Velho e Pendura Saia) a mão direita onde tinha 
já plantado roças, partindo com seu pai Amador José, cuja carta lhe 
foi passada em 25 dt:1 Agosto de 1610. 

Por esses tempos possuirão terras na Carioca ale~1 de outros 
Pedro de Souza, Pedro de Pina e Pedro Fernandes de Mello. 

Oatumby 

Os primeiros foreiros de Catumby, de 1580 a 1590 forão Salvador 
Corrêa de Labauda, para os lados do Engenho Velho, João Martins 
Castelhano, Simão Leitão, Jeronymo Sanches, Belchior Ferreira, Pero 
Vasconcellos e Izabel Rodrigues e outros 

Do lado da cidade CGatumby Pequeno ) forão possuidores de terras 
Alvaro Peris, Pero de Souza, Luiz de Mello Cam ello. 

Vargem e can1 p o da c ida<le até 1700 

A vargem da cidade se estendia até as olarias de João Martins 
Castelhano, e dos frades do Carmo ao Barro Vermelho (hoj e caixa 
d'agua entre Estacio de Sá e casa da correcção; e esta vão occupada por 
chacaras de legum es e hortalices, etc., e tanto que em 19 ele Fevereiro 
de 1612, Diogo de Pina, traspassou á Manoel da Rocha as terras e 
bemfeitorias e plantações que tinha na vargem' da cidade . 

Esta vargem era por esses tempos um vasto campo pantanoso, 
com alagadiços, mangues e restingas. 

A cidade do Rio de Janeiro em 1770, chegava ate a rua, hoje da 
Vala . Os pretos da irmandade de Nossa Senhora do Rosario, sempre 
maltratados pelos padres da Sé, obLendo terreno extra-muros da cidade, 
t:1 permissão para fazerem a sua igreja, em 1705 lançarão os alicerces 
ela igreja de Nossa Senhora do Rosario, no campo da cidade, o qual 
sendo demarcado pelo senado da camara em 1 19, ficou deste anuo 
em diante, da face da rua da Conceição para baixo, isto é, dos terrenos 
do conego Antonio Lopes Xavier, o que fez a igreja de Nossa Senhora 
da Conceição da rua do Sabão, com a clen'lÍminação do campo do Rcf 
sario. 
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Os irmãos da irmandade de S. Domingos, tambem não tinhão 
igreja para o culto do seu Padroeiro e entre os annos de 1678 a 1700 
flilldando na vargem da cidade a sua igreja toda, a area do terreno 
do campo do Ros:uio para o sertão, ficou com a denominação de 
campo de S. Domingos. 

O que acontecia com as duas irmandades acima mencionadas 
tambem se dava com a Sant'Anna, e· desejosa de ter a sua igreja obti
verão do arcediago da Se Cathedral Antonio Pereira da Cunha, alguns 
braças de terras em sua chacara para a fundação da igreja de Sant' Anna, 
e em virtude da provisão de 30 de Julho de 1735, fundarão a igreja 
de Sant' Anna, e em presença deste templo ficou toda a vargem da 
parte occidental e oriental (hoje, do campo de S 1 Domingos, para o 
sertão com a denominação de Campo de Sant'Anna. 

Em 1748 o senado da camara dando terreno a irmandade de Nossa 
Senhora da Lampadosa para constnúr no campo de S. Domingos 
a igreja por sua Padroeira, de 1772 em diante, foi denominada a area 
do terreno da igreja da Lampadoza até a rua do Senado pela deno· 
minação de campo da La.mpadosa. 

Este campo da Lampadosa foi ainda dividido, por que vindo para 
o limite da rua do Cano residir, em barracões os ciganos que vierão 
da Bahia, a area desta rua ate aos fundos da rua do Senado ficou 
com a denominação de Campo dos Ciganos . 

Portanto a antiga var9em da cidade do Rio de Janeiro, da rua da 
Valia para o sertão ficou P,ividido em quatro campos 1• campo do 
Rosario; 2° o campo de S:· Domingos; ao o campo da Lampadosa; 
4° campo dos Ciganos. 

Oa1npo de N ossa Senhora do Roscu·io 

Neste campo de Nossa Senhora se fundou em4 Aqril de 1757 a igreja 
de S. Francisco de Paula. (Vid. o meu Brazil Iiistol"ico). A Sé Nova 
cuja primeira pedra para os alicerces foi lançada no dia 20 de Janeiro 
de 1749, cuja obra seguindp até a altura onde hoje se vê a cimalha da 
Escola Polythechnica, ficou suspensa e nella se gastarão 49:752/1384, 
depois foi o edificio acapaclo com repartimentos e convertido em 
Escola Po lythehcniaa. ( Vid . adiante, governo de Gomefl Freire de 
Andrada). 

Até 18-23 o lado opposto da praça de S . F rancisco de Paula, era 
um monturo e cercado de taboas para guardar os cavallos do es
quadrão de cavallaria esfacionado no largo do Rocio, hoje Pra~a da 
Constituição . 

.. 
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Topographia da cidade de S Sebastião do R.lo 
de Janeiro, capital do i~nperlo elo B~·azil . 

A cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro,capital do Brazil desde 
·o dia 7 de Março de 1808, era tão circunscrita que em 1700, escassa
mente chegava a sua povoação á rua da Valia, sendo as ruas da Ajuda 
e Piolho em 1722, extra muros da cidade; e as mesmas ruas, com 
grandes intervallos de casas. Todo o mais territorio que forma hoje os 
cinco grandes valles,onde está asseutada·a cidade, era occupado por cha
caras, roças e estabelecimentos ruraes e inclustriaes. De 1808 á 1863 a 
povoação cresceu muito, em modo que na minha Co1·og1·aphia Histo1-ica 
discrevendo os limites da cidade do Rio de Janeiro tomei a de S. Cle
mente ao Pedregulho. 

Actualmente (1879) tem a povoação crescido por demais, e por isso 
podemos considerar a cidade assentada sobre 5 bacias ou Valles assás 
extensos, que são : to o Valle da Lagoa de Rodrigo de Freitas: 2o o 
Valle de S. Clemente e Bota{ogo; 3° o Valle das Larangei1·as e Cattete; 
4o o granda Valle da (:idade antiga; 5° o extensíssimo Valle do En
genho Novo. 

O 1 o V ali é ou Bacia da Lagoa de Roci.rigo de Freitas, formado 
pelas montanhas e Serras da Gavea desde os dons Irmãos, o monte do 
Leblon, Copacabana, o Cot·covndo, os montes da Saudade, até os do 
major Uraga, é lindo e imponente, pela disposição das montanhas e 
grotões que o formão, principiando no alto da Boa Vis ta, entre os pe
nhascos dos Dons Irmãos e o morro do Serpa Pinto . Na garganta for
mada por esses penhascos e morro, existe um sobrado isolado perten
cente ao dr. Gama Rosa, que, qual atalaia, descobre o grande valle da 
Gavea, no mar, pelo lado do sul, e pelo do norte o valle da Lagoa de 
Rodrigo de Freitas. 

A subida pelo alto da Boa Vista é suave e não fatiga; e perto 
dos Dous Irmãos, se observa um grotão, e um morro sem nome nos 
mappas Topographicos. Perto desse lugar passa um riacho que vem 
das montanhas e a face da estrada ou rua, existe uma nascença d'agua 
(m·1·uginosa que se perde nos matos. Pelo costão da Serra da Tijuca ha 
varios morros que se podem nominal-os para facilitar o estudo topo
graphico, como os que correspondem as chacaras dos drs . Pereira Rego, 
Duque Estrada, Barão de Pindaré, a extinta fabrica de salitre onde foi 
a casa do Engenho de N. S. da Conceição do Rodrigo de Freitas, o de 
N. S. da Cabeça e outros que não tem nome. Por detraz do morro da 
cabeça e da bella chacara de Francisco Rodrigues Ferreira, se vê um 
extenso grotão que vai terminar na base do pico do corcovado. 

Do lado opposto ou do mar veem-se os morros correspondentes ás 
chacaras do Padua e do Corte Real; o da Olaria e o das Tres vendas. A 
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parte baixa do grande valle da Lagoa chegava muito acima da rua ac
tual, em modo que o antigo caminho para a Gavea era em curva, se
guindo para o iutervallo que faz os Dons Irmãos e o morro de Serpa 
Pinto que constitue o alto da .Boa Vis ta. 

Entre a Península da Copacabana, e a montanha do Leme, está a 
enseiada da Copacabana ; e esses terrenos forão pastos dos gados de 
Sebastião Fagnndes Varella que os aforou ao conselho da camara em 
1609. 

A Lagoa de Sacopenopan ou de Diogo de Amorim Soares, depois de 
Rodrigo de Freitas,é mui piscosa; e é formada das aguas pluviaes que 
descem das montanhas e serras e alimentada pelos torrentes dos dos 
branco, macaco, da cabeça, e de varias nascenças de differentes cha
cara. 

Antes de ·chegar ao Jardim P.otanico, e por detraz da chacara de 
Francisco Rodrigues Ferreira, está a capella de N. S. da CabGça man
dada construir por Martim de Sá, no engenho de Elvei. Seguindo-se 

. pela rua, ve-se a casinha da Rntiga chacara da Floresta, que dá entrada 
para a grande fazenda dos macacos pertencente ao padre Domingos 
Alves da Silva Porto e D. Castorina. 

Para adiante do Ja:vdim Botanico onde forão as extintas fabricas 
à a polvora e do salitre foi o lugar do Engenho de N. S. da Conceição 
da Lagoa fundado por Diogo ~e Amorim Soares, que passou a Rodrigõ
de Freitas; e mais adiante para os lados dos Dons Irmãos houve· ou
tro engenho ele qne já fiz men1~ão . 

Do alto da Boa Vista até a1 Piassaba, a parte baixa do grande valle 
da Lagoa foi quasi todo aterrado, em modo que a rua do Jardim Bo
tanico está assentada no aterro da Lagoa, c~no aconteceo ao proprie
tario Francisco Rodrigues Ferreira, faser dentro d'agua a frente do 
muro de sua chacara por diante da qual tinha de passar a rua. 

A Lagoa formava duas penínsulas que forão alt adas e augmen
tadas; a da chacara da Bica, pelo proprietario Ribeiro ~Carvalho, onde 
ediftcou uma excellente casa de vivenda, e a que fica p,ara o lado do 
Jardim foi melhorada pelo proprietario Francisco Rodrigues Ferreira, 
por lhe ficar em frente da chacara. Além destes, Antonio Martins Lage, 
e dr. Luiz Faro, o conselheiro .João Soares Lisboa Serra, formarão 
bonit.as c)lacaras promovendo com isto, o augmento da povoação da 
Lagoa, sendo a melhor de todas a chacara de Martins Lages com a 
qual tem despendido grosso cabedal. 

O conselheiro Lisboa Serra. foi quem construio a casa, e formoseou 
a chacara denominada da Fonte da Saudade. Na extrema do Norte, e 
face da rua, da chacara de Manoel dos Santos Dias, que foi do Noro nha, 
havia uma grande pedra sobraryceira ao caminho que causava susto ao~ 

.. 
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que por baixo de1la passavão, receiosus que desabasse, a qual o povo 
denominava ped,·a santa. JJ:' tradição, que El-rei D. João VI quando 
ia ao Jardim fJotan ico, embarcava na Piassaba, em escaler, para lhe 
não passar por baixo. Desta pedra não existem vesLigios, e creio, que 
foi quebrada para as obras e muralha da rua do Jardim Botanico. Em 
1855 foi nomeada pelo senado ela camara uma commissão composta do 
conselheiro João Duarte Lisboa Berra, José Antonio de Oliveira e 
Silva e José Hermenegildo Xavier ele Moraes, que por si e seus amigos, 
melhoraram a rua do Jardim BoLanico, distinguindo-se neste empenho 
o commissario Oliveira e Silva, e por sobre todos o cidadão francez 
Augusto Le!H\ recy. 

Na rua da IJua ',' ista, passando as .Tres Vendas, fui constn.tida· a 
capella ele N: 'enhora da Co ncei oão da Lagoa, hoje paro chia da G~;tvea, 
e para ~ rd ificaç;ão della, muito concorreo o major Victorino do Amaral, 
anLigo morado r do lugar. 

P.L ... itÔ itiv-os povoadoees da Lagoa 

Os primeiros moradores da Lagoa de Rodrigo de Freitas e suas 
immediações forão André de Leão e sua mulher Fclippa Gomes, desde 
1f1ib, B:ntholomeu do Seixas, Diogo de Amorim Soares e sua família, 
desde 1508 a 1600; os empregados do engenho de El-rei, de 1576 em 
diante; Sebastião Fagundes Varella e sua família, Martim Barbosa, 
Francisco Caldas, l\Iauoel Pinto, ourives, desde 1606 e outros. 

O 2o valle ou Bacia de S. Clemente e Botafogo é formado pela linha 
de monos do Leme, 13abylonia, Telegrapho, S. João, Urca, Pasmado, 
do Visconde da Gavea ou Piassaba, ficando-lhe em frente o morro do 
Lehericy. Estes 2 morros formão 11 garganta por onde se atravessa 
para o valle da Lagoa ele Roclrigo ele Freitas. Na fralda elo morro da 
Piassaba houve um forlim do qual ainda se voem os resLos de suas 
ruín as . Seguem cirCLLlanclo o valle de S. Clemente as montanhas do 
mesmo nome, as do Oota fogo, feixando o vallo elo Botafogo o conhe
cido morro do Lory ou da viLwa. Em Lodos os mappas topogra
phícos a maior parte desses montes não tem nomes, devendo ter 
para se determinar as localidades. 

AntigamenLe o grande valle ele S. Clemente e Botafôgo era formado 
de brejos e alagacliços, com restingas, havendo em Botafogo até 1780 
uma Lagoa, que so commuJücava com o Halgado, cOlTespondendo hoje 
ela rnas ele Olincla e á ele D. Carlota. 

Este valle se estende elo alto da Piassaba, Praia Vermelha, até o 
morro da Vi uva, tflnrlo no meio o morro ele S Clemeute e do Suzano, 
ou do l\Iathias (MaLl.!ias Franc1sco Marques, ele 1821 em diante) e o 
do Drocó ou do cemiterio de • João Baptista. 

20 
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O primeiro morador da Enseiada do Botafogo foi Francisco Velho, 
que vindo de S. Vicente com Estacio de Sá em 1566, creou a irman
dade de S. Sebastião na igreja de palha da Villa Velha, e terminada 
a guerra no dia 20 de Janeiro de 1E>67 contra os francezes e Tamoyos, 
foi a fazendar-se na Enseiada, que tomou o seu nome. Supponho que 
a casa egrangtlria de Fxancisco Velho, foi na praia do Susano, hoje 
praia da Saudade, com caminho a beira do brejal que existia, até Co
pacabana. 

Indo tambem a fazendar-se na Enseiada de Francisco Velho, para 
o lado da cidade, João de Sousa Botafogo, de 1590 em diante, perdeo 
o nom e que tinha, e ficou com a denominação de Enseiada de João de 
Sousa, e mais tarde com a denominação de Praia de Botafogo. 

Como já vimos, o grande valle de S. Clemente, primitivamente 
pertenceo a Affonso Fernandes, cujas terras sua viuva Donüngas Men
des, em 22 de Desembro de 1609, as doou á Martim de Sá, pa1:a aug
mento do seu engenho; porém antes do anuo de 1660, indo afazendar-se 
o dr. Clemente Martinll de Mattos, proximo a sua moradia cons
truindo uma capella, dedicada ao santo do seu nome, a g·rande area 
onde fundou a sua fazenda, em virtude do templo ahi edificado , tomou 
a dedominação de Fazenda de S. Clemente. (Vide a historia desta fa
zenda na minha Co,·og,·aphia Histof'ica). 

Com a morte do dr. Clemente Martins de Mattos em 1702, passou 
a fazenda de S. Clemente á Pedro Fernandes Hraga. e a o. Barbora 
Corrêa Xavier, e por estes foi ella dividida; e de uma porção já re
talhada, o capitão Francisco de Araujo Pereira, comprou a João Tei
xeira Malheiros, e a sua mulf1er, por escriptura de 2! de Novembro 
de 1785, e a Antonio de Lima Velloso, por escriptura de 31 de Março 
de 1798 e formou a Fazenda da Ola7·ia, que pas130U a Joaquim 
Marques Baptista Leão, por 11JOrte de Francisco de Araujo Pereira. 

Para o lado da Piassaba, Agostinho Faria Montei· , comprou aos 
herdeiros da fazenda de S. Clemente uma porãço de terrenos, e os 
vendeo em 1806, a Manoel Pinto Monteiro Dias (ourives,~ por antono 
mosia o Banana pod,·e. 

Onde está o oemite1·io de S. João Baptista, foi o pasto da fa
zenda da olaria, cujos terreno~ a Santa Cas~ da Miserico{·dia os houve 
de José Eugenio Martins d~ Oliveira, por troca de 3 moradas de 
casas numeros 55, 57 e 57 a, na rua da Passagem em 3 ele Julho 
de 1759. 

Os tenenos ft·ontoiros a Serra, er1io de Jose Amaro. e dah1 até a 
rua da Reetl (h·andeza, erão do padre Seabra, pertencente a fumilia 
Lyrio, e dnbi para diante ao Bantma podre, e proximo ao morro ela 
Piassaba pertence ao visconde da Gavea . 

• 
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A fazenda de S . Cilemente fazia frente com o Botafogo,servindo-lhe 
de extremo a estrada da Lagoa, até in testar com a chacara do Crotó. 
correndo para o Sertão, aguas vertentes; e pelo lado de Copacabana, 
lhe servia de divisa todo o lado direiLo do B1·ocó, correndo por este 
lado, aguas vertentes, vindo a pertencer-lhe directamente tanto a 
chacara do B1·. có, como a da ola?"ia, a in testar com o Brotó aguae 
vertentes . 

O areal na vargem do outeiro "do Suzana, em busca da Praia ver
melha ou antiga p1·aia de Santa Cicilia, era em tempos remotos, 
a grangearia de Antonio Cosme; e a de Copacabana em 1787, passou a 
Manoel Francisco de Mendonça. 

A estrada que dava transito para Copacabana e Lagoa de Rodrigo 
de Freitas, era pela beira do mar salgado. seguia pelo lado do brej al 
de S. Clemente, e ia sahir na Piassaba á desemboccar na Lago<1.. 

Dahi beirava a Lagoa e seguia para o engenho da Cabeça ou de 
Martim de Sá, ou endireitura para a gavea. 

O terreno onde está o palacete e chacara do Ma1·quez da Abran
tes, "\\l igue! Calmon du Pin e Almeida, disse-me um velho amigo, o 
respeitavel Uoelbo Gomes, que foi comprado por 2008 por João Va
lentim de Fana Lobato, para constrnir o pãlacete de residencia a 
rainha D. Carlota. 

Este palacete tocando em partilhas ao imperador D. Pedro J, por 
sua morte sendo avaliado com as casas contíguas em 40 contos, e os 
terrenos da chacara em 7 contos, foi tudo comprado pelo Marquez de 
Abrantes, onde re idio por alguns annos, e abi falleceu. 

A grande casa e chacara, que se vê na praia do Flotafogo, perto 
da em costa do Corcov~;tdo, foi E<d ificada muito antes da vjnda da corte 
portugueza para o Rio de Janeiro, pelo commerciante José [ferreira da 
Rocha. 

An tigameute existio na praia do Bota fogo uma grande furna, a que 
os índios cbamavão Itaoca (casa de pedra), que com o tempo desap
pareceo . 

O rio Brocó que nasce nas immediações da Fazenda da olaria e 
se despeja no Salgado dava navegação até'perto da fabrica da olaria, 
e por elle descião os botes caLTegados de tijollos e telhas, . que o 
capitão Francisco de \raujo Pereira enviava para a cidade . 

O caminho da cidade paTa S. Clemente e Lagoa, era pela beira da 
praia, 11té a Gloria, e continuava chegando ao Botafogo, seguia 
pela praia da Enseiada, e finda ella tomava-se pela encosta da Serra, 
até a Piassaba Na La:;oa de RodrigtJ de l•'reüas, mniLas vezes o 
transito era int~:rrrompido pelas enchentes do rio "da Gabeça. 

O morro da viuva chamava-se na fundação da cidade (1568, morro 
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do Le1·y (e por corrnpção do Ledppe) navegador e historiador francez, 
o qual residio 2 mezes na casa de pedra, perto deste morro, muito 
antes que Sebastião Gonçalves (Sa_patJi?·o) aforasse 100 braças de ter
ras, ao conselho da camara, em 13 de Setembro ele 1601<, ao longo da 
praia da ca,.ioca, hoje elo Flamengo, antes praia elo Sap atei1·o, para 
fazer casa egrangeria, entre o morro do Lery, e a ribeira da Ca
rioca . 

Os frades ele S. Bento em 29 ele clrzembro ele 1618, aforarão 20 
braças do mencionado morro a 200 reis a braça, por anno,pa;ra tirarem 
pedra para as obras ela Igreja e Mosteiro; mas o conselho, em conse 
quenc.ia elo moáo ser grande, aforou com os terrenos adjacentes em 
tempos remotos á diversas pessoas, para olarias e estabelecimentos 
ruraes . 

Não ha muitos annos fo i o morro do Lery comprado por Joaquim 
José Gomes de Barros, que sendo casado com D. Joaquina Figueiredo 
P ereira de Barros, clelle ficando viuva, e lhe. cabendo o morro em 
partilha, com o tempo foi perdendo o nome primiLi vo de, Lerippe e 
fico u com o de mor ro da viuva, com o qual é hoje conhecido; 

3. • Bacia ou Val le das Langeir·as e Catete é formado pelos 1morros 
ela Viuva, monte das Bastos; montanhas d.o Conde d'Eu, costão das 
montanhas das Larangeiras, Corcovado, D. Martha, Pedreira ela Glori~t 
u do QLlin tan il ba, e u da Gant.le la ria, o morro do P inhe iro, o do den
tis ta Car valho, o morro da. Gloria, o do Barão de Monserrate, 
vindo terminar no morro do I,Sisson, on Llc começa a rua da Lapa . 

Na base do pico elo Corc.ovado nasce o Rio Ga?"ioca ou Catete, e 
modern amente rio clasLarangeiras, por tres vertentes, que se r eunmn 
um pouco abaixo, e do lado direito proxin\o ao lugar denominado 
Jardim, recebe um carrego, e mais abaixo, elo lado esquerdo, recebendó ' 
outro, entra no salgado. na praia do Sapateiro ou d1 Flamengo. 

O Valle das Larangeiras, foi um brejal, e no ugar onde está 
hoje a igrejamatriz_da Gloria, e suas immediações, foi,

1
um alagad iço . 

Defronte elo morro da Gloria, entre as ruas ele ~anto Amaro, e 
D. Luiza, foi o Sesmaria de 100 braças de fren te e serbão, concedida 
em 1578 a João Lopes, que passando com o temp0 á out-ros, por fim 
torn ou-se propriedade do coronel José nento, pai ele ]). Ltüza OlemetJ 
tina da Silva Couto. 

Os terrenos do Boqueirão da Gloria, hoje rua da Gloria, p er~en

cerão ao capitão F rancisco ~e Araujo Pereira; e a grande chacara 
ondr. se abri rão a rua ela companhia da Copacabana e ouLras, perhenceu 
ao Brigadeiro Manoel Alves da Fonseca Cos ta. ( V'id a minha CoTo
g,.aphia Hist. ) 

Os terrenos da rua do Passeio em frente do convento ela Ajuda 
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pertencerão aD . .fannaria Archanjn. Tavares, sogra elo fallecido conse
lheiro 1\Jariano CJarlos ele Souza eorrea. 

Duarte r•orrêa Vasquennes em 16 do 1 ' ovombro 1646, em officio 
ao conselho da cama r a lhe diz, que tratando d um Dique,desde a Praia 
da t'arioca (flamengo) pelo sopé de N. S. do Desterro , ou por junto de 
N. S. da Ajuda e sapé do Convento de Santo A utonio ate ir sahir na 
Prainha, se ofterecendo grandes rlifficuldades pelo excessivo gastos e 
falta de negros, para o trabalho, fez a Fortaleza da Lagem, pela muita 
benevolencía dos officiàes de alvenal"ias. e auxílios dos Jesuítas, pe
de-lhe para venrler os chãos da praia, para as despezas della. 

A 1\Jarqueza Ferreira ou antes o J uiz Christovão :i\1"onteiro, forão 
os primeiros po,•ondores das Larangeiras e nosme Velho, onde estabe
lecerão um moinho do vento; seguindo-se otltros de quem fiz menção . 

L a1·go do Mat:ha clo (hoje Praça do Duque :!e Caxias recebeu o 
nome que ainda o povo conserva, de um individo de appellido Machado, 
qtte nelle cons truindo 2 ou 3 moradas ele casas terreas, onde está 
hoj e a Estac;ão Central elos carris de feno ele l"otafogo para stta 
moradia e ter em outra talho do carnes verdes, o que supponbo, exis
tir o mesmo açougue, na do n. 227, cuntigua ao sobrado da Estação, e 
cc.mo esse terreno era um c<Lmpo encharcado e cercado por espinhos, 
e o estabelecimento mais notavc l c conhecido era o arougue do Ma
chado, ficou o campo d'ahi indiaote denominado pelo povo, por campo 
do Machado. 

Toda praia elo Flamengo pelo annos de 1770. estli.va despovoada; 
e n povoação esparça da cidade, terminava onde està hoj e o palacete 
do Rahia, depois visco nele do i\Iirity. No morro da Gloria, a excepção 
das casas dos romeiros, só havião do ns moradores, e a casa da antiga 
chacara do Rangel. O mon·o de I). Martha, recebeu este nome em 
tempos m tú remo tos, e me não foi possível, nas in vestigaçôes que fiz , 
saber qttcm fosse essa senhora que deu o seu nome ao penhasco das 
Larangeiras e Uosme Velho. 

Os terrenos do caminho velho ele l}otafogo, hoje rua do Senador 
V argueiro em 16l6, pertencel'ão a _João Rodrigues, cujas terras passarão 
á seu genro João Fagundes Paris, tendo antes ahi perto do rio Ca
rioca, i'vlartim de S{t, uma olaria. 

A rna ou antigo caminho das Laraogeiras o Cosme Velho, começou 
a ser povoaLlo muito antes do anno de 1585, c terminava na subida da 
ladeira do Cosmo Ve-lho, onde 6 a chacara de D. Deolinda Emelia 

esarina Rosa, que a herdára de seu pai o major João Cezar i no da· 
Roza. JY[ais pa ra cima ha uma chacara on lttgar deno01inado Pendura
saia, a qual por este nome ficou conhecida, por que >tS lavacleiras 
estendendo a mais roupa pelo cl.lão, penduravão as saias que_lavavão 
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na cerca, e como isto era costnme dellas, para ser designado o lugar. 
o po vo apellidou de chacara do Pendtwa-saia. 

E' aversão que pnde obter. 
No fim do caminho das Larangeiras, em tempos remotos morava 

um velho chamado Cosme, e como era morador antigo, para se discri
minar as localidade ficou o fim do caminho das Larangeiras com a 
denominação de Cosme Velho 

Os terrenos de Cosme Velho, além de ou~ros, pertencerão ao ca
pitão-màr j'[anoel de Souza. que os comprott em 1803, a Joaquim 
Gonçalves dos Santos, e este em 1770 os comprou a Josó de Azevedo 
Santos. 

Antigamente a rua da Gloria chamava se caes da Gloria, ou no
queirão da Gloria; e a rua da Lapa em 1169, não existia, por que o 
transito se fazia, por deLraz da igreja da Lapa visto que a praia de 
Santa Luzia se estendia ate o começo da estrada do Gatete . Nesse 
anuo de 1769, se traçou a linha para um novo aqueducto das aguas do 
r io Carioca para a cidade, que se não levou a efl'eito. 

Os terrenos da rua de D. Luiza perLencerão a chacara do coronel 
José Bento da Silva, pai de D. Luiza Clementlna da Rilva Couto. e 
foi nelles, que Hraz Carneiro Leão em 1814, aforou 28 braças de frente 
a viuva do coronel José Bent.o da Silva, mâi de D. Ltüza, para cou;;
struir a casa nobre, que pas~ou ao domínio de Manoel Lopes Bahia 
depois visconde de M irity . 

A rua do Oatete teve diversos nomes na sua longtu·a; chamava-se 
B oquei?·tco da · Glo1·ia; m!J-iS adiante L m·go do Valcletaro, mais 
adiante campo das La?·angeina~, e depois Largo do Machado. 

A muralha do rio Carioca ou das Larangeiras, foi mandada fazer 
pelo senado da camara em 1!350 ; e a ponte chamada do Gatete, foi 
construída por mna companhia que recebia 40 rs. por cada animal 
que por ella passava; mas tornando-se P.sta contribtü'hção odiosa, por 
fim sendo indemnisada ficou ~ transito livre . ' 

No morro do Inglez (Jorge Britaim) o ministerío d~ts obras pu
blicas mandou fazer uma excellente caixa d'agua, para o abastecimento 
dos morador·es das Larangeims e Catete. 

A casa nobre, hoj e n, 186 placa, (antigo 140) e grande chacara que 
terminava na rua do Quintanilha ou da Pedr~ira, pertencerão '1\0 Duque 
c Duqueza de nadaval, que as comprarão em 1817 a Mathiasda Silva 
Pinto e sua mulher, cuja cas:;t e chacara· em 27 de Agosto de 1827 ven
derão ao Marquez de Jundia.hy, por 15 contos de réis em duas letras 
pagaveis, cuja chacara o Marquez a murou em 18·~8, e por seu falle
cimento os heJ·deiros do Marquez, venderão em 9 Je Abril de 1838 
por 37:150$000 a D . Carolina fausta Pinto F!)rreira, vi'!va de Antonio 
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José da Costa Ferreira,cuja viuva casando-se com o commendador Soler 
este á sua custa, rasgando a sua grande chaoara fez e calçou a rua 
JJous de DezembTn, e a entregou a camara, desinteressadamente, para 
a servidão publica, e pelo quo recebett sinceros agradecimentos da 
municipalidade. 

Nanm das Larangeiras, por detraz da chacara do João Coelho Go. 
mes, existe um morro, que o povo chamava do mato do Balaio, por que 
sendo roubado a uma escava um balaio cheio de objectos de valor 
e nas buscas que sf: derão achando-se o balaio escondido nos matos 
desse morro, ficou de então em diante conhecido pela denominação 
de morro do mato do Balaio. 

Junto a estrada, hoje rua das Larangeiras, no lugar da Ilha 
Secca, terrenos de José Antonio Lisboa, por autonomosia o Piolho 
Viajante, existia um corpolento Jequitibft, conhecido por Pão Grande, 
e a Camara o mando~ derrnbar para alargar a rua, o dono da arvora 
José Antonio Lisboa se oppoz, e depois de grand9s contestações, foi a 
arvore coTtada, e como os amadoTes das novidades se ·interessassem 
pela resistencia, depois da arvore deTibatla fizeram poesias ana
Iogas e uma musica sentimental, deneminatlaa saudade do Pau 91'ande 
que ainda se canta. ' 

A chacaTa no chamado Jm·dtm das LaTangewas, onde está colo
cado o estabelecimento da Lavandaria foi de João Dias do Valle, que 
a comprou a Sebastião Alves e a sua mulher Maria de S. Caetano em 
176J por Escriptnra publica, passada pelo Tabellião Custodio Dias de 
Govea, em 8 de Maio de 1763, a qual por fallecimento do pToprietario 
João Dias do Valle, o testamenteiro Domingos de Souza Marques, 
vendP.u por Escriptura publica de 24 de Dezembro de 1764, a Domingos 
Rabello Pereira, passada na:> notas do Tabellião Jgnacio Teixeira de 
Carvalho, com casa de vivenda, senzallas, plantas de mandioca, ba
naneiras, e outras arvores fructiferas, 4 escravos de serviço, já la
dinos sendo 3 machos e urna femea de nome Thereza, um cavallo 
se !lado e eofreiado, um fo1 no de cobre de fazer farinha, e toda a 
r rramenta de enchadas, machados, fouces, facões para serviço, cuja 
chacara com tudo isso, foi vendida ao mencionado Domingos Rabello 
Pereira por 1:120$000. 

Esta chacara confinava d'uma banda com a chacara de Braz Gon
çalves Portugal, e de outra com a elo sargeuto-mór Fernando José de 
Mascarenhas, fazendo testada para o Hio das Larangeims, e pelos 
fnndos aguas vertentes para ú sertão. (Escriptura no Cartorio do Ta
bellião ::;ilveira Lobo). 

40 ()rande valle da cidade. O grande valle da cidade antiga, começa 
na chacara do Sisson., onde principia a rua da Lapa. e seguindo 
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pela praia de Santa Lusia, morros da cidatle, praia da saude, Sacco 
do Alferes, Praia Formosa, Ponta do Oujú, 11eLiro Saudoso, S. Ohris
tovão, Pedregulho, morro do Telegrapho, morJ o elo Gongá, Serra 
do Anclarahy, Corcovauo, vem terminar em P.anta Thereza. Entre 
os morros de Santa Thoreza, S. Antonio e o campo da Ajuda, ate 
.o anno de 1783 existio o monte das 1\Jangueiras, que formava parte 
da chacara do conde ele Babadella, cujo monte foi arrasado para ater
rar a Lagoa do T'oqncirão, onde hoje esta assentado o Passeio 
Publico. 

Dentro d.o vali e estão os mórros do Santo Antonio, antigo monte do 

Om-mo, o de S . Sebasti ão ; o morro de S, Bento, antigo morro de Ma
noel de flri to, o da Oonceiçâo, o do Livram ento . o do i\Ii ranLe , Oll antigo 
mo1·1·o de Paulo Caeíi'O, o da ProviJ oncia o de Santa Thereza, que se 
divide em morro do Pinto, e em mono do Nheeo O mon·o de San
ta 'l'heresa da parte do Norte chamado morro do Nheco pertenceo 
ao capitão Manoel F1·ancisco de Sousa Lima, e por sua morte o her
deiro vendeo a Antonio Tertuliano dos Santos. 

A parle do sul foi comprada por Antonio Pinto Ferreirn,a D . Adelina 
Rosa da <'om:eição,e os Li tu los do Yendu. declarão que o morro petltenceo 
ao convento de Santa fllereza. Antonio Pin VJ Ferreira foi 'lu em abri o as 
rtuts no morro em 1858, e edificou os primeiro predio. , a caixa d'agua, 
o retali.J.ou o terrenos pnl'íl. ediflcnção dus predios. Do morro de S Diogo, 
couLinuando pelo mar salgado, tomos o mono dos cornitenos, o do 
Onjú, o ele l\iarclim, o do . f'llrisLovft.o, o do , ano Vermelho, onde 
está o. ·aixa d'ag-uo.. O mono do Gongá com o dos preLos forro , formao 
a gnrgan ta ou passagem para o Engenho Kovo, onde logo adiante 
fica a oho.co.ra do Bom PeLiro, pc1·tcncerlí.o ao visconde do mesmo 
nome. Entre os morros do Gongá o o do Telegt·o.pho1passa o camiuho 
de fono em S.Francisco Xavier. · 

Rogue-se o nlono do Murumby, os morros do vis~onde de Alcan
tara. 1a ~erra do A11clnrahy o morro do !'ntz, divid1ndo em cüna. o 
Antlnro.hy grande, do .\ndo.rahy pequeno, uns proximülat,es da Tij uca; 
o morro do L ito, que faz o mesmo, e fórma o c0moço ela corcilheira 
da Tijuco. . O morro J.o Foneit·n., lo pruprieto. rio tlo clHtcnro. çlo Vh1tem . 

o Hio Comprido, os morros do Bispo, e bem o grande ponbasc0 
esoalvo.do cbamado o. pedro. do nispo : os que conespondem as di
ver as ci.J.ncnro.s; o morro üo Mendes quo separa no mesmo vR,lle a ntas 
de n. ,\ \oxandriuo. o o do EsLré \la; n u:t eonciliação,o morro da ahncara 
un Palm iras, do consolhoiro fio uso. Pontos. 

To m io da gmmlu lll'ea do vn.lle do Amlaro.hy, S<l vêm o morros 
t.l 11\o.u co, tlo l\htxiol, o tltt \11<by lonin, o do contlo Lle Lages, que pas
~ou t\S irmã do oarido.tle. 

• 
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Ch.acara das Mang u c lras . 

O ca.ri trro Antonio Rabello P ereira vl! nC\eo a chacara elas ~1an

g ueit:as, com suas pe r t~nças , ao gove rnador Gomes l~re i re de An
drada, <;o rule de BobaÇ\e ll l,t , por 15 n~ il C l' \l~a :l os , em .do us pagamentos 
iguaes, se,nclo o primeiro á vi sta, por esori ptnra de 18 de Novem bro 
de 1750, cuj a chacara foi de ;\I:l.noel Ferrei ra Por to, e a rrematada 
e.m prapa no j uj zo dos res íd uos por 3 mil ct·uzados. Ainda existe 
a casa primiti va da chacam, e a cocheit•a de que resa :~ cscrip
tu ra, 1io co meço da ladeira qn~ súbc pat•a 'anta T heresa, e olha 
par·a a rua ele Matacavallos . 

A chaea1·a das i\[a.ny tle ·~~ · as, compl'ehenclando os tal'renos po1· onde 
{ot·ão abe•·tas as ru.as das Ma,tgue i, ·a,s , hoje doVisconcle ele MarMlyua
pe, L apa , S anta The1·esa e suas t1·avefsas , indo alem do i\[o,·ro de ]1[, · . 

Sisson, pertenceo ao capi tão Anton io Reuel lo I'et·eira, cuja chacara 
ve ndeo no di a l (i el e No\' embr·o cl!! 1750 ao governadot· o capitão 
general Gomes Frei,re de An clt·ado. po r 15 mil ct·uzados , com rasas 
cocheira e mais per tenças, cuja chacam r) cap itão RebellCI a havia 
com prado a Manoel Ferreira Porto, no juizo ela provedoria, pot· 
3 mil cruzados, e lhe pe i•tencia por meiaçüo dos bens d., seu casal, 
com suo. mulher D. E lena de Araujo. A escriptura foi lavrada pelo 
tabellião Ma noel da Sil va Coutinho. O conde de llobadella, Gomes 
Freit·e de Andrada, comprou esta chaoam, c ueneltcion os terr•e nos 
da Guarda- Velha par•a patrimonio do convento das reli giosas <le 
, anta 'l ' hcre a do Hio de Janeiro. 

Escrlpt u l.'lL d e venda . 

Escri ptura de veorla de u ma chacnra c suas pe r teaçad, sita ao 
pé do Ou tei ro de Nossa Sen hora do Des te t·a·o, que faz p capitão 
Antonio Rebello Pereira ao Jll m. e Exm. St•. Gon1es Freire de 
Andrada, gove1•nador e capitão tener·al desta cidade e Minas, por 
seu b:tstan te procurador, obrigações e quitação. 

Sa1bão quantos es te publrco instr umento de eacriplura d l venda 
de uma chacara e suas pertenças , obrigações c quitação virem, que 
no anno do Nascimento <le :-losso Senbot· Jesus Christo de li50, 
aos l (i dias do mez tle Novembro do dilo anno, ne;ta cidade de 
S. Sebastião do Rio de Janearo, em os palacios db Illm. e Exm. 
Sr . Gomes Fretre de Andt·ada, gove rnador e capitão geoeral desta 
capitania e Min as, à'onde eu t!tbell ião ao diante nomeado fui 
chamado; e sendo ahi appa t·ecêr·üo pt·edentes pat·tcs havidas e aju~
tadaõ, a s.abea· : de uma banda como vendeJot· o catlitão Antonio 
ltebello Pcreir11, cavalheiro profeHO na orrlcm de Christo, e da outra 

21 
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o capit.ão Gaspar clo3 Reis ll Silva, cqmo prc.curadnr do me;;mo 
Exm . Sr. Gomes Freil"e de Andrada, governado1· e capitã.o general 
pela procuração que me t'oi apresentada, e dou fé, ver e rec01Íheço 
o signal dalla por verdadei ro, o qual é do theor seguinte: 
Gomes F re ire de Andrada, do conselho de Sua Magestade, sar

gento mór de hatalha de seus exercitos, governador e capi tão ge
neral do Rio de J a neiro e Minas .Qeraes , etc. Pelo presente meu 
a lVI\l"á de pt·oouraç[o, const ituo por meu pt·ocurador ao capitão 
Gaspar dos Reis e Silva, para poder n.~sig n a 1· um a escrip t ura de 
compt•a do uma chacara e todas as s uas pel'tenças, que tenho 
justo com o capitão Antonio Rehello Pereira , em preço de 15 mil 
cru zados, pagos eru dous pagamentos ig uaes ; o pt•imei!'o ao fazer 
tlesta escri ptura, e outro po1· morte d o dito vendeliot·, fi~andu esta 

morando nas casas de vivenda, que estão dentro da dita cha

cnra, como tambem nu te t•t·a, e arvores que o dito vendedor qui

zér, e aj usta•· com o tlito me u pt·ocut' t\dot·; e oul. t·o sim poderá o 
dito vendeclor desl"t•ucta t· os a luguei s l,las casas e fó ros, que estão 
de fóra da dita chacara, em sua vida, e só por morte delle me 
pertenceráõ, e os fóros e casas que da fact ut·a da. dita escriptu ra 
cr scerem o podet·t~ cobrar, o ao comprimento da pessoa e todos 
os mais bens havido e pc t· have r, o que havet•ei por firme e va

lioso, como se pr sente losse, pat·a o que lhe concedo todos os meus 
podel'f.•S, o que em diretto me silo conced idos. Rio de Jane iro• 
em 3 de Noveuibro tle 1750.--Go •l•es f?l·oi1·e de A nd1·ad". E não se 

•ontinha mais m a dita procuração, que a tornei a ent t·egar ao 

dito pt•o urt\dm· ba tante, e a si m este, como o vendedo t·, silo pessoas 
d mim conhecidas pelo me~mos aqui nomeados, e logo pelo dito 
veududor me (oi dito em pt·esença das testem unhas adian te no
metltll.lll e t\ signadas, que elle é senho t· e possuiu t· de uma cha

cara, com na a de vtvenda, co m uma cochei r a , at·màdo tudo sob t·e 
pilar~ - d • pedra e cal, e as mais pat·edes de adob 'es (l) cobet·to 

tudo de telha, e assim mai~; uma ola.ri o. de fa ze r adobbes, e outra 

,onde ' recolh m rlladeiras, e cinco senzall as dos escravos: uma 

a a de palha no alto do puteiro, situada em te t·t·as da mesma 

chncara, e toda as mais pertenças, arvores e mais bemfeitorias a 

ella pertencente e aguas ver te nte do mesmo Outeiro, sita ao pé 

llo Oul iro de Nossa ::lenhora do D~ terro , que faz a sua testada 
pulo caminho e estt·ada geral. que vai para Nossa ~~nhora da Glo
ria, principiando d caminho ou est t·ado. gernl, e arcos da Carioca 

( I) A ~ e t100belrn 1\ind~ exi't<lm, 1 l como ncimn referi em frente da ru11 d~ 

lh tt!\':n•. n~l:;:. ~..• A..l'('(l~-~ ~ures \tS ubh.l '"'!\ l:ld~irn ,i(~ S:n\ln Thrre.zn . 

·• 
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Velha, que faz testada com o Desterro, e hoje é rua que vai para 
ossa Senhora da Glot·ia, que pri11cipia na divisão da cbacara >te 

Domingos Ferreira, que ao tempo presente possue a vtuva do meH
tl·e de campos Ped 1·o de Azambuja Riuei1·o, até topat• no caminho 

que vai pa ra a igrej a de Nossa Senhorê1. do Desterro, para o 'e rtfio 

em fórma de meia lua, até intestar com a divisão da chacara do 
dito Domin gos Ferreira., da. pa1·te de cima. do monte, em que se 
incluem 263 braças; e assim mai s po.sui um pedaço de terra, de 
fronte desta mesma. chacara, ·para a parte do mar, que pr1ncipia 

na praia, partindo com o campo, e a Lagoa de Nossa Senhora da 

Ajuda, a t6 intesta r com o mesmo caminh o ou rua que vai para 
Nossa Senhora da Glot·ia, com i3 braças de testada e continuando 

pelo caminho em dtante a té findar defronte do pot·tiio do D1·, Clau

dino Gurgel, que h'oje é· um dos he1·de iros de D. Victoria Fortu

nata de Mendonça, rl'onde acaba em aogulo agudo e tem 93 IJra

ças, cujas terras siío foreiras em tres vidas ao senado da camara 

desta c idade, a quem paga o f<l ro de 4$0JO cada a nn o, e de quem para 
f:tzerem e>ta vend a a lcançou licença rlo theot· seguinte: - 11 SnrH. 
do Senado. Diz o Illm. e Exm. Sor. Gomes Freire de Andrada, 
governador e capitiío general desta capitania, que elle tem com
prado uma chacarD, e suas pertenças, sita junta aos arcos da CD
rioca, a Antonio Rebello Pere it·a , pot· preço de 15 mil cruzados, e 
co mo a n.esma é foreira a este senado, pretende o supplicante que 

Vossas l\lPrcês lhe concedi!o licença, para celebrar a dita ve.1da,, 

pagando o h\Udemio qne dever. Pede a Vossas Mercils lhe fação 
me1·cê, conceder a dita licença.-K R. J\I. " 

Despacho: pago o laudemio, e· fóros ve oidos, concedemos a li
ce nça que pede . Rio em camara, aos 11 de NovemiJro de li50.
PeJ'eLJ'a de Sá.-Paradas.-Ha,·ia.-Conhecimento em lórma. A fo
lhas 22 veroo do livro de laudemios, qu.: serve neste senado, ficilo 
carregados em ca1·ga viva, ao thesoureit•o actual deste senado 150$, 

que recebeo do 111m. e Exm. Snr. general destas capitanias o 

::; n r. Gomes F1·eire de Andrada, da chacara que lhe vendeo Anto

Dio Rebello Pereira. H.io, 3 de Novembro de li50. Em a dita. pe

iiçiio, despacho e conhecimento informa, que tudo reconheço ver

dadeiro, que tot•nei a entregar ao mesmo procurador bastante, cuja 
chacara e suas pertenças aqui declarados, houve elle vendedor, por 

titulo de remataçiio, que della fez antes de casar, em praça pu-
blica, desta cidade, pelo juizo de resíduos secular della, em preço 
de 3 mil cruzado3, a qual havia. sido de Ianoel Ferreira Porto, e 
hoje llle p.lrtenc! por foi ha de pal·tílha de meação que rez dos 
bens do seu casal, coru sua mulher D. ll:lcna de Araujo, comv consta 
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tlcs autoo ele inventario,que' se ·_achdo no cat :ori.o d'a.' conservà.to~rià' 
da Moeda, des ta cidade; e assim, e da mcs:na maneira'- que té'm, 
e possue a sobre dita cltacara e suas pêrt'énças, aqui co'nfrotl'tadbs, 

e pelos ditos títulos, livres e desembargado; de outro qualquer 

fô . o, pensilo, obrig'açito ott hypotheca a lguma, mais qué ao dito' · 
se nado ela camara des ta cidade, disse elle vebdedo r, que púr ' este ' . 

publico in st rumento, vendia tudo, como cdln e'ff'eito logo ve ntie, d'à' 

11 l · - a· ct ' R., · hoje pat·n. se mpt·e, a e e comp t' <tc ot· o çap tt<Lo itspat· · os et 13 ' 

Silva, comb procui·ador b<.Lsln.nte' elo Illm. e Exm. Stir. g.ovehtad'o't• 

e capitiLo general Gomes B'reit·ê ele Andrada', em nome dE! ' quem 

i'az est<L comp ra, tudo por preço e quatúia ele 15 mil ct• tt zados; pa:go's' 

na fôrma seguinte , <t saber: 7,50d Cl'ltzados logo ao fazei· cl~sla 
e:ctintura, em di nhei t·o de contado, moeda co t·i·e ti_te que eu ta.be\liiTo 
dou fé, vêr contat· · e recel)e t· o ve ndedor, da mão d~ comploa.dor, 
procurador bn.stante a quem disse dava plena e garal qui'taça~ dà' 

sobredita quatttia recebida do primeiro png-nmento, pat··a · nurica''mai~ 
llie set· pedida cousa a lguma clella, por · si e ' nedl. seus htWde l'ros 

ou pessoa alguma, po t· esta t· pago e sa isfuito na fáL'ma que dito fica; 

e os outros 7,50:> cruzado do segundo pag<1.mento, Llisse elle com:. 

praclor, que em nome do se'u dito constituinte, se obrigott clat· e 
pagat·, o quo pertettcet· a cobmnça delles, depois ela morte delle veH:. ,_ 

dedor, ou em vid tt deste, toda> as vezes que lhe fot· pedido, ao q tie 

" obl'i gtt a pe so<1. e bens elo dito seu cotlstituinte, moveis, e ãe 
rai1. hav ido e por haver, ott melhot· par:1.do delleõ, especialmente 

hypolhcca :t est:1. divicl:1. dos 7,500 Cl'ltzados, seg undo e ultimo pag-a
mento do preço chL dita clt<ccat·a, a p-tesmn. cjt,Lcn.t·a, e suas pertenças• ' 

que comprado tem , e ~sta, esvecial hypothec:t, não det·t·oga a geral 
oht·ignçii:o elo mai seus ben~; nem pelo contntrio: e declarb u ell e 

vendedot·, que por est<t venda com as condições segu~ntes: - Que fi
cará e llo mesmo vendedor mora:nclo nas rasas de vivenda, que se 

;tchão dentro na cli t<t ch<tca ra, como lambem se utilis<t á da horta, 
e dos fructos elas ar,•ores, que lhe fot·om precizos pat·a sua. casa• 
n dog alugueis, e fo t;os ou al'l'endamento .elas casas, que estão ·róra 

. da dit11. chaçara; tudo emquanto elle vencledo t• fôr vivo, e por sua 
morte , pet•tencerà tudo ao compmclor, como lambem lhe ficarão per
tencendo os toros e casas que se fizet·em e acc t•escerem da fdctura des
ta escriptura em diante; e desta fól'lna disse elle 'vendedor, que q'l!· 
si tirava toda a posse, acçfío, <! ominio, que na so'bredt'ta cliac'ara, e 
suis pertenças aqui vendia, até o presente t'inha, e tudo cedia e 

traspns avn nelle comprador, para que de tudo logre e goze, e pós
sua, como cousa sua pt·opria1 que fica sendo, por virtud'e desta es

pri 1tura. pela qual o IH\, qesde logo por ampossaclo, por bem della, 
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e da clausula con·stituid!l'; e· prome&teo~ e se obrig<1u põr sua pessoa 
e beos á fazer esta venda sempre boa, sem contradicção de pessoa 
alguma, e de tirar a paz e a salvo quê se lhe offereça, pelo qual 
foi di 'to, que em. nome do dito seu constituinte, aceitava esta venda 
e quitação em parte com todas as obrígações declaradas nesta es
criptura: ; e declarou mais elle '. vendedor, que ~eservava tamb~m 
para' o sei! uso, emquauto vi v o, as senzalas dos escravos, cocheira,. 
e olal'ias que se achão de dentro da dità chacar a, como tambem · 
tres casas de palha, que se achão situadas na ?'WL dil·eita, ao pé 
de Nossa Senhora da Lapa, que estão cobertas de palha, para 
n'ellas fazer a obra que lhe p<uecer; como tam'beín 4 braças de 
terra, dl!. parte da praia, para n'ellas fazer um armazem; e com esta 
condição aceitou tambem o mesmo comprador esta. venda, ass im 

havidas e ajustadas, me pedirão lhes lançasse esta escri ptura nesta 
nota 'que lhe.s li, e disserão que estava a seus contentos, aceitá rão 
e assignárão, . sendo testemunhas· presentes o alferes Antonio Ri
beiro da Silva, e Bento Luiz de Almeida, pessoas reconhecidas de 
mim tabelli ão Manoel da Silva Coutinho, por provimento do Dr. 
Ouvidor Geral, e empedimento do proprie tario, que o escrevi. -
Antonio Rebello .Pe>·eim .. -Gaspa1· dos R ei$ e Silva.-Bento Luiz de 
A, lmeida, -Antonio P.inhei?'O ,da Silva. E não se continha mais 
cousa alguma em a dita escriptura, que eu sobredito tabellião aqui 
fiz trasladar bem a fielmente do proprio meu livro de notas, que. 
em meu poder fica, a que me reporto, com o theor dtt qual este 
conl'eri, subscrevi e a~signei em publico e razo, em o dito mez e 
a nno rett·o declarado, e eu sobredito Manoel da Silva Coutinho, 
tabediãc que o s.ubscrevi e assignei em publico e razo. Em teste
munho da verdade estava o signal publico. - M'anoel da Silva 

Coutinho. 

Po"'ss'é dÓ. oha.oâ.ra. das M~nguelra.s ou do Desterro. 

A poss'e da 'cha~ara;" d'a'S Ulanguei-NliS no r•caminrbo• dat•Glní''i'à:, fóÍ' 

tômatln c'õfu to·clas> as •• forma:l~dallcs• á:s 10 hora!!' '• da: man'l:tií do ~ dra'~' 

19"' de'· Novembto- de I li"50, pelo capitão ' Gaspar • dos· Rets e• Si! v a, • 
p'roctrradorr do • conde ' de · Bobadella. · 

Tendo fiill ecid'Õ ·no' co'ní'e'Ço ' db ani'io de 1'754 o capitilo A'n t!onlo 
R~bello Pe~eird: e ' t!etxlthdo ' pb~'' seu ' ·uni vefsà.l' het·ã~ i ro e · tes ta~ ' 
menteiro ao alferes Anton.io Pinheiro da Silva, este no dia 11 de 
Fevereir.o· d<> mesmo anno de li54, • recebeo os 7,500 cruzados do 
conde de .BobadeUa,e ·por escrip.turo. publicllt da• mesma da:ta, passou • 
qu·itação, {icaudo o conda • na posse· plena· ct·a cl1acara : 
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Tra<~passo do foro da chaca-ra. 

O conde de Bobadella requereo ao senado da camat'<l. em 16 de 
Dezembro de 1750, para traspassar o fôt·o de 4$0 ' 0 da chacara do 
Desterro, para um sobrado que possui<1. ;i rua do Cano, comprado ao 
capitão .Toão Baptista Ferreira e a sua mulher D. Anna de Matto~. 

livre de foro, ao senado da camara, cujo sobrado comprou por 
5' mil cruzados e cem mil réis, no dia 26 de Novembro de 1750, que pal'le 
de \lffilJ. banda com casas terreas dP. Ignacio da l•'onseca Leite, e da 
outra com as casas dd sobrado de D. Margarida Vieira ela 'Con
ceição, viuva, que ficou de João Barêellos Mach<\do, correndo os 
fundos pat'a a rua ela Sé Nova {Ouvidot·) a intesla t· com a parede 
elo quintal elas casas de Fra ncisco Rodt·igues Silva, cujas casas o 
vendedor comprou metade a Mar.oel da Fonseca Homem, e a sua 
mulher Anna Rosa, e a outra metade a l:lraz da Fonseca L.eite. 
ll:ste sobrado o conde ele BC'badella fez doação ao convento de 
Santa Theresa, para seu patrimonio por escriptura publica no dia 
28 de Abril de 1751, lavrad<t pelo tabellião Luiz da 'si I v a Ramos. 
Verba elo testamento COJ11. que fallccr. l), o conde ele Bobaclella Gomes 

JJ;·ei•·e ele A ncl•·acla, de qv.e é testamentei1·o o desembargado•· chancel

lc•· J otZo A lbe•·to Castello /Jranco . 
Declaro que eu tenho in stitui clo e dado pl'inci io a fundação de 

um convento, destinado para religiosas ele Santa 1'het· esa, nesta ci
dade, e porquanto não está completa a dita l'unda•;ão; pois se uão 

ach fí o concl uídas as obtas do mesmo convento, nert as recóllhí das que 
n'eii .J existem, estão em clausura religiosa; _.5lesej .wclo eu tenha lim 
urna obra tão met·itoria, deixo em !<Jgado para o mesmo etreil'o os 
bens s~guintes: uma chacara s.iLa ao pé do Destel'l'o, no caminho que 

' · I vat para Nossa Senhora da Gloria, com todas as suas pertenças, a. 
qual houve P"l' titulo de compra ao capitão AntÔnio Rebello Perei~:a; 

' um a · morada de casas terreas ao pé da ladeira do Uesterro, que 
bouve por tit.ulo de art'emataç~o; outra de sobrado ao pé àa Carioca(l) 
onde mora o desembargador !)hancellet·; outras terreas ao pé do 
mesmo; outras de sobrado na rua do Cano; nns choens que se re- . 
matárão em p:aça, no ~itio da Lagoa. da Lapa do Desterro, com de~ 
claração de serem administra4os esses, pelo dito meu ·herdeiro, em 
quem tamhem te-nho vinculaclo •) padroado do dito convento, e na 
('alta delle, que se acha ausente, tomaráõ conta dos ditos bens, meus 

(I) O <lesembargndor JoM Alberto Cnstello-Umnco m~rou em todo o tempo que 

clitevc no T.tio de Jn.neiro, Tio sobrado que existe jnnto n. ln.deirn. do Oonvcnto (\e 

Snnto Antonio, que [oi demolido com n. corrcntezn. ele pequenas cnsas, pa.ra. nesse 

lugar ·e const.r11ir o cdificlo da Typog1·aphia Naci011111. 
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testame at teiros, para assaslirem da mesma fórmn, com os rendi
mentos se s.ustentarem as recolhidas, e para o que fil a· necessario 
pat•a o complemento das obras, e no caso que não tenha efl'eito professa

rem n? ditq ~ouvento d" regra de Santa Tlleresa, os declarados bens 
a un ir-se ao morgado. Nomeia a recolhida. Agostinha, para. professar 
no dito convento, 'em seu lugar, 'corno padroeiro. 

Chacara de Matacavallos. 

Os terrenos da rua de llfatacavallos, hoje de Riachuelo, desde o 
cun hal dos Arcos da Carioca até ao chafal"iz, pertencem ao con
vento de Santa Theresa. A capella do Desterro e suas pertenças l'orito 
doadas a .IIJadre Jacintha de S. José, e as suas companheiras em 15 
de Junho de 1750, pelo bispo D. Fr. Antonio do Desterro. 

A ch~cara de Luiz Corrêa da Si lva, que pega dos Arcos da Ca
rioca, com ~em braças de fl'ente, e fórma a rua ue Matacavallos, 
com limites até a chaca1·a da B ·ica, e em cima com terras ue Fran
cisco de AraUJO, a qual pertenceo a Izabe l Pereira, viuva, que ficou 
ue Christoviio Rodrigues, cuja chacara Luiz Corrêa da Silva comprou 

em 5 de Junho ue 1737 por escriptura lavrada pelo tabelliiio Bento 
Luiz de Almeida, foi vtlndida ás recolhidas de Santa Theresa em 5 
de Fevereit·o de 1779 por 1:300$ uns notas •do tabelliiio Manoel 
Fa·eire H.ibeirv. 

A chacara da Bica, no eaminho de Matacavallos, pertenceo ao 
tenente-corouel llomingos Rodrigues Tavora, e foi comprada por elle, 
a Manoel Rodri ~: ues Fl'ade, em 7 de Jua1ho de 1717, por escrip

lura lavra a pdo tabel!t:to Ma noel de Vascoa1ce1los Velho, cuja 
chacara c~ a prot. no 1' de Março de 1742 o capitão-mor l\lanoel 
Pereira Ra 1os, por 5 mil cruzados, em dinheiro de contado; e 
como o capitiio-mór comprou lJ. chacara em tieu' nome, com o di
nheiro de sua sobrinha Jacintha · AY,l'es'; .e não houvesse declaraçiio 
no titulo da compra, o filho !lo capitiio-mór Pea·eira 1-ta:nos, mestt·e de 
campo, Ignacio de Andrade Souto-Ma.ior, por si, e como pa·ocu ra

clor de sua miii D. Elena de Andrade, viuva que ficou do capi
tiio-mór Manoel Pereira Ramos, no dia 21 de Janeiro de 1780, por 
es('riptura lavrada pelo tabelliiio Ignacio 'feix:eira de, Carvalho, 
instituit·ão no convento de Santa Theresa, a chacara comprada com 
o dinheiro da Madre Ig.nacia de S. José, fundadora do convento. 

Por esCl·iptura lavrada pelo t&belliiio Manoel Freire Ribeiro, em 
5 de . Fevet·eiro de 1779, Luiz Con·êa da Si! v a (I) ven ieo ás recolh1-

das de Santa 'r heresa um a chacara sem mais bemfeitorias, 

rl) Chacnra que Luiz Corrêa da Silva vendeo lls rocotbldns de Snntu Thereza. 



q11e ajguma,s a~vo~~s (l jl) ran,geir(\S e ~W\l~g!J.~iras, ,1,10 ca.m.inho de 

Jl: ~ a,_c_~y.al~qs, eFfl cjrya ,do n:t.O~te pa , ig11~ja, t,le tios~a Senhora do 

Dll.Mepro, ,ew- . q'fe ' El ,<J-phayãp ' re~id~n.~o ,1/-S .c~rn.PI'.a,c;l,9r.as. , )leCiil1h~cl.a,s, 
c!,a _qual pas-,a qe .(<i,r,o a,o , S~.I}a.do ~a ga'V<íl-Ya. lJS5~p, ,rs. p,or anno, e 

p.q,n fr~nta ,com ,a . ~e~ra pfP- ,qMe e o; í'o,c,~;t , ec\iJJsa4.o p , di t..o .-re.col hi
mento; pela outro. . ll\l<r.~e, ~1ol(l ,a ?h,acMa ._ç}I!\Jila,c;l!). .<!:,L ~i!l;t, e . .os 
fundos da dita. ch~ca!·a vão ter c~.m os _ can~s da Carioca, até in
testar com a cha.cara da dita. Bica, que a houve por compra. que 
fez a Izabel ·Pereira, viu \'a que -ficou de Ohristovfío Rod1·igues, 
lavrada a escriptura pelo tabelli <Io que fôra nesta cidade, Bento 
Luiz de Almeida, no dia 5 de Junho de 1737, cuja chacara con
frontada e declarada, livre de penhora e hypotheca, e sómente com 
a pensão do fôro a camara. de 1$500 ao anno, a vendia as com
pradoras recolhidas ·. em preço de um conco e tresentos mil réis 

( t:300$000), que recebêo do procut·ador das recolhidas o padre José 

GoncalveR dos Santos,' sendo 1~170$ a vista, e o resto para: garan

tia ficava a ch,aca;ra h~potpecada . 

.r;.. camara municipal no dia 16 de Daze.r11uro de 1778, .co,nsentio 

no traspasso da. proprieda~e. cuja pha~ara fica conlinan.do em parte 
dentt:o d~ .cerca do convento. 

Escl'iptura de decla1·aç!Zo, cessão e tras1Jasso de umq. chactv·a f!.tte 

(e~ o •r~~oest1·e de C!fl'?j~PO Jgl}acip àe <,Andra.~e Soutp-f.Çaiol' por 

,si , e ~op~o P'!'op,un:t.dpr bastante de sua 111'~ i .p. EleYfa de An

drÇ~ocle Souto7~t;roior;, ~ijt.va-, qo pa.p i:ão-,n~pr ftlp.no el P,e1·ei r:rz Ramos, 

ao corwento 1 4~ :SaJ1La ,'l;f!e !'~fa do J?esfer.ro. 

Bor escnipttLra publica de declaraçiTo, ces ão e traspasso, _ no dia 
21 de Janeiro ue 1780, na grade do aon.,.enfiC' rJp Desterro, o ta
helliã o Ignac io '1'ei:~:e1ra de .Car:valho lavrou ' a seguinte' ~scriptu.ra 
dizendo, que sendo chama(Ío para eote fim appa.1~ cêrão, de uma 

parte o mestre de campo lgnacio de A11drade Sout0-,Maior por si, 
e como p~:ocuradÇJr de sua m ãi D. Elena de Andrad .Souto-Maior, 

. por p•·ocu,ração q11e lJ.fllltlSep~ou, e d~ ou.tra a Rev.ef~ nda ·Madre 
.H,eg_el\te do a.Hp convepto, M-aria d·a Encarnação, como adminis-

. I 

tradora dos b!lnS cleUe, e ~s clavic.ulares do mesmo convento, e 

mais pe.s~oas, disse o mestr.! de campo Ignacio de Andrade Souto

Maior, que seu pai o capit;ão-mór Manoel Pe11eira Ramos, marido 

de sua mfíi, havia compra!lo para suas sobrinllas Jacintha de 

S. José, e Francisca de Je11us Maria, a chacara chamada da f!ica, 
no caminllo de .Mataoavallos, . que foi de Domingos .Rodrigues •Ta
vora, com dinheiro que a mesma lhe havia dado para fazer a 

dita compra, e dellas semrJ~e e.sti~er~o de pos~.e, s~ll'\ cootradjção \ I 
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alguma, como sua, que llirectamente pertencia, e nella havião edi
ficado a. capella do Senhor Menino Deos, e deráo principio a fun

d~tção do recolhimento de Santa 'l'heresa, e sempre pagavil:o os 
fóros ao senado da camara desta cidade, como direito senhório 
das terras. da dita chacara, fazendo todo o beneficio util, sem que 
o seu casal tivesse posse ou - domínio nella, por ter sido semp1•e 
das ditas Jacintha de S. José, e Francisca de Jesus Maria, que 
bavião coinprado, para uelht c.;tabelecer o sett recolhimento, e vive
rem se1·viudo a Deos Nosso Senhot·, como com e!Teito o fi.zerão, e 

no mesmo viverão, alé que se passaril:o para o novo convento, onde 
presentemente se achil:o; e porque o dito seu· pai, e marido, não 

havia feito declaração alguma as ditas suas sobrinhas, a 1·espeito 
da dita chacara, e estavão obrigados a fazêl-o, por lhe ser preciso 
apresentar e ter no seu archivo todos os títulos e clarezas perten
centes ao patrimonio da sua r eligitto; portanto disse, que por este 
publico i nstt·umento , po1· si, e em nome de sua mã i, declara que 
a dita chacara, pertence a dita Jacintha de S. José, fundad orn que 

foi do recolhimento de Snnta 'l'be 1·esa, por se r comprada com di
nneiro seu, o da dita sua ümã Francisca de Jesus Maria, de que 
foi seu pai mero mandatario, e sem embargo de ter comprado em 
sen nome, como é constante, elle declm·ante, como administradot· 
de todos os bens do seu casal, traspassa na passoa á q:te de direito 
compete a dita chacara, por !allecimento dns ditas Jacintha de 
S. José, e Francisca de Jesus l\laria, sua irmã, para que a possua 
e logre como sua que é pat·a sempre, etc. Segue-se o t1·aslado da 
procurayão e as assignatu1·as das testemunhas, e a do tabelfitto. 

Q11a.ndo se a.brlo a ru.a do Rezende 1796 

Plano mandado fazer por ordem do lllm. e ll:xm. Senhor Conde de 
ltezende Vice Rei, e Capitão General de Ma1· c '!'erra do Estado do 
Braz i!. 

Neste plano se mostrão as rur.s nbenas sobre o tert·eno compre
hendido e conhecido em outro tempo por - Pantanaes ele Ped1·o 
Dias, que erão impraticaveis: este tet·reno se tem feito util, depois que 
os habitantes principiari\.m á povoar a ?'Ua Nova do Conde ela Cunha, e a 
estrada de Matl\Ca vali os, e muito principalmente depois- ~ ue se abriu 
a rua do Lavradio, ha perto de 30 annos , e a 1·ua elos In validos, muito 

depois, porque a necessidade de fo1·marem as suas ca,sas, os obrigou a 
carretar atel'l'O, e faz~rem util a pr1rte que pe1·tencia a cada um, e só 
existe presentemente a porção dtl pantano, que se mostra no plano, e 
algumas porções de terreno humiclo de que se nilo faz mensão no 

22 
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mesmo plano: o mais ver-su-lla melhor na descripção junta. (Vide a 
planta). 

Rio de Janeiro, 5 ele Março de 1796. 

O terreno de que se trata, á mais de 3 l a unos a traz, não éra mais 
que um grande pantano, cortado de lagoas; e presentemeute existe 
como se mostra no plano cortado ele ruas, cultivado e com muitas 
propriedades. 

O plano das duas ruas do Lavradio, e a dos In validos, "as quaes 
forão abertas com immeuso trabalho, para o trauzito, e accommodação 
do povo; porém a grande extensão de 323 braças, · qu" tem a primeira, -

e tle 318 1[2 que tem a segunda, dá a conhe.:et· a necessidade, que 
havia tle travessas, que cruzassem de uma pato.a á outra, o que com 
etfeito se tem praticado com a abe rtma elas duas, que mostrão plano 
com linhas poatuadas. tle ~annim: á 1. • A, 8, abel'ta em seguimento 
da antiga rua da Barreira C. D, A, l'ormada, e estabelecida a mais de 
20 annos segundo a vontade dos habitantes, que para ali forão fazer 
as suas casas, á sua dit·ecção, que é continuação, tem as vantagens se
guintes: 1.• de não otfend;n• aos edillcios de importancia, que tem p!na a 
direita, e á esquerda; 2.• de cortal' a rua do Lavradio e dos In validos (1). 

quasi em angulos rectos; 3.• ele ficar quasi paralella á rua Nova do _ 
Conde ela Cunha: alem disto as tt"avessas ahertas neste terreno e outras, 
que se houverem de abrir, set•iio muito uteis á beneficio do povo, e 
será este o meio mais facil de conseguir á extincção elos pantanos, que 
i nela occu piLo este terreno pelo aterro, q tte de necessidade se hade 
fazer nas ruas, e os que os po•roadores hão de fazer para fot·marem as 
suas casas ; pois no corpo ela cidade, já não ha larguezas, e este é o 
lugar mais proprio para o augmento da cidade: extintos os pantanos 
deste terreno, rezultat•á grande beneficio ao povo pela purificação do 
ar, que presentemente não é m~ ito saudavel, pela cxhalação humida 
e pestífera, frequentemente dos panlanos. 

A rua do Lavradio roi t1·açada, e beneficiada ha perto de 30 an nos por 
cima ele um pantano impraticavel : o senadl) da camara tomou a seu 

cargo o aterro da largura da L"Ua, e os povoadores tomarão logo porções 
de pantanos, para um e outro lado, e forão aten·ando, e pouco a pouco 
fizerão util, grande porção deste terreno inutil; o mesmo aconteceu 
na estrada ele Matacavallos, na rua Nova do Conde da Cunha, na 
rua elos Invalidos, e ttcontecerà na travessa (2) A, B. e na travessa 

(1) Entre ns runs do Oonde e do Seundo havin ttmn V<LIIn, 

(2) E' bojo 11 rua do Scn!ldo, sendo 11s duns cnsns dn esqttintl do Indo esquord~. de 
llmn. c debn.ixo, ns primeil:ns construidn.s. 

• 
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E, F, a primeira aberta em terreno h u mido, e a segunda por ter·
reno todo pauw.noso e impraticavel. 

a, b, casas terreas que se demulirão para melhor alinhamento da 
ela travessa A, B. 

Para dar inteira satisfaçito ela minha deligencia, é necessal'io 
expor· a raziio, porque uito está ma is povoado o terreno, que rnostt·a. 
o plano, e as cauzas, que tem embar· açado a const rucç!lo de muitas 
propriddades. O Dezembargn.clor José Martins da Costa, logo que 
chegou a esta cidade, foi morar oa rua do Lavradio, em um a casa 
pertencente á Antonio José Vianna, justa à razão de oito mil rei8 
por méz; porem a quantia do ajuste nur1ca o poss uidor· Vianna a 
pôde obter por inteiro, mas s im uma p~quena parte, levando-se-lhe 
sempre em conta as uemfeitorias que n dito dezembargador, movido 
do se u apetite, mand.ava fazer· na casa, e seu quintal, o que dizem 
fazia para desgostar ao possu idor, e vendo com e(feito o dito dezem
bargador desgosto ne possuidor, ofl'e recu u-llr e um conto de rei s p~ l a 

propriedade: o poss.uidor esteve pelo aj ttste no caso de receber logo 
a d rta qnantia; porem como o tlezembargauo r· ped io tempo, e hou,·e 
demora na fac tura da yenda; neste tempo o poss uiuo1· tomou novo 

accordo, e não quiz estar mais pela vc uda, mas instou semprn n 
dezem bargador, sendo med ianeir·os deste tr:wto o esp ingardeir·o .lo ,: 
Caetano, e o ensaiador da moeda Manoel da ::lilva Corrêa, ambos 
amigos do dezembargador; estes nito se atr·ever iio a reclur.ir ao 

po~suiclor, o que ve ndo o dezembargador, tomo u á r·eso luçito de 80 

va ler do clezembargador Figueit•eclo, para que es te mandasae vir {L 

SU<L casa o JlOssuidor, onde elle · dezembaq;a dOl' Costa se ach~r·ia 

occulto, para ve t· o tracto; com e iTeito foi o poS$uidor á casa tio 

dezembargador Figueit·edo, e !izet·ão o tl'acto , intimidando-o co m as 

factur·as de muitas feitorias, pa ra as quaes não chegava o importe 

dos alugueis, e que seria precizo elle posw irlo r repôr da s ua a lg i

beira, attemorizado o poss uidor, tomou por melho t· par·tido fazer· a. 

venda , e receber o conto de reis. 

l!'eito o dezemhargador Cost.a sen hor da casa, principiou a esten

der a lavoura do seu quintal, occupando todo o terreno, que ficara 

por de tráz dos moradores qa rua rlo .Lavradio, chamando-se á posse 

claquelle terreno, ae que elle dezambargador não tem títulos ele 

compr·as , nem de arrendamento, tr·atando sempre por sua chacara, 

e embaraçando os senhorios das ter·r·as, á não aforarem a pessôa 

a lg uma, nem tão pouco consente, que os moradores da referida rua, 
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cheguem com os seus qnintaes á fazer frente n a r.~:a dos Invalidos, 
on de S . Lourenço, onde pretendião a lguns dos moradores edifica
rem puopriedades para as alu~at· em , o q ue com effeito se te r ia 

conseguido, a não haver o embaraço que tem posto o dlto dezem
bargador Costa, o qu al tambem tinha inf!uido mu ito nas duvidas , 
que houverão qua ndo S<l abr iu a rua elos Inva lido>, sob re se devia 
ou nã o ser parale ll a á rua do La:vradio, cuja indecizão foi motiva

da em grande parte pot· e lle dezembargador Cos ta , por ser neces

sario passa r a rua, pelo te l'l'eno em que elle es tá i ntruzo, e e~ta 

duvida enlbll t'aÇO U por m uito tempo, á const rucção de vari as pro
priedades, e só se ve rificou a certeza de ficar a rua como está , 
qu ando ~e edificou o muro, e porti'Lo da casa dos In val idas; com 

es ta cer teza é que os visinhos dos Invalidos , vã o aj untando materiaes 

par a á con s tru~çi'Lo de nova s casas. 

o anuo eLe 1789 d ete t•minou o Senado em ac to de ves toria, qu e 

a antiga travessa D, A, cha mada da Barre it·a , que termi11ava na rua 
elo Lavradio, continuasse pela d.it·ecção de A, B, cor ta ndo á rua dos 

In validos, ou de '. Lou~enço , para o que fez ci tar em acto ele ves
tor ia. n. J acin t ho Pires Sauxes', entãô possuidor rla casa A., pat·a não 

fazer mais bem feito rias naqu elle te t·r e no, por estar determinada para 
o seguimento da t ravessa; esfa citação com o a ucto, que se lavrou 

na ve lOttio., foi julgada por sen tença em l 7 de Setembro do mesmo 
ann o de 17 9, e n i:to se tratou logo da execução, porque o clezem
bargo.dor Costa, passou a ser pos~miclo r ela casa A. e suas bemfeitoria s por 
compra, que fez ao di to J ac in tho P it·es Sanxes, se t·vindo-lhe muito 
para deu\ora da execuc(.lÜO o Dr . J u tz de F Óra Ba lthnzat· ela Si1va 
L i boA., PreúdP.nte do Senado, e g ra nde am \go do d j.to clezembar
gadot· .. ,s ta; nté que com a c;hegacla do nosso j u iz de róra , e pre
zidentc •! .. senado , <Í. 1·equerirre nto dos morado t·es des te bairro, se 

poz m <!Xecução a se ntença, fiemo lindo-se a casa A., ,a qual esta
I'!\ oocup: >la pelo inquili no Jacin tlto 111artins Pa mplona, qtte se mo
dou , logo que so a be que e executtwa a se ntença; a p ela clemoli ~ão 

d t\ m ' nut ca a aggt•!w ou o d ito dezembargador Costa em seu nome, 
e foi pt'O I' irlo, ma.ttclanclo- s t9 t·na r o. po r u o estado em que estava 
a nt s da ddmoliçi:to; e esta é a unica co ntrave rsia que tem havido 
nn. t\b t•tu n<, e continuaçii:Õ da t ravessa A, B, porque toclos os mai s 

po sm do t•us, que ali tinhlto fei torias, . fo r ito contentes com a. a ber

tura coutinuo.oão tln t 1·aves~a, as im como os que t inhi:to fe,ito
l'io.s n tt·u., •essa E, F, que neste mesmo tempo se ab r iu com sa tisf<\Ç.tio 
g 1·a l. 

i cnt.t\ que mostra o plano cQtq cut· de co.rmim fo r tll, ' ' em que h abita 

• 
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o d(\sembarg.ador Costa, (1) e que comprou ao sobredi ~o Antonio .Jo:.:d 
Vianna. A caza A pertencente ao dito desembargador foi a. qu 80 

demolio, como está dito, e a tira de te1•ra de 2 braças de largura., 
no~ada no plano pela côr verde, foi de um carpinLuiro chamado 
Custodio Pinto de Oliveira, casado, que não querendo vcndav a 
dita porção de terra ao dezembargador Costa, este com o ouvídor 
geral do crime o dezembargadot· Frª'ncisco AlvareH de Andrade, 
formarão-lhe á culpa de mancebia, pela qual esteve prezo na cad~a. 
desta ctdade, no pr1ncipio do anno de 179~, e aggravando o dito car
pinteiro teve provimento, e foi solto; a mullter seduzida pelo de
zembargador Costa, poz-lbe uma acção de desquiLC, a qual o carpinteiro 
deixou correr a reveria por vêr, que sua mulher liioha, toila A p.ro
tecção do dezembargador Costa, e este fez com que a mulher Jtcassc 
senllora de tudo quanto havia no casal, que -vierão logo deJ.WÍ8 
a ser bens communs entre o dito dezembargador Co11ta, ~~ a mu
lher do carpinteiro, ficando este tota-lmente pobre, viYendo uníca
mente do jornal, que lhe dá o entalhador ValenLím, onde ellu tra
balha, sem jamais nunca fazer cazo da mulher nem da 1l.lha, vi
vendo ambas quazi sempre em casa do dezembargador Costa, na. 
qual casa tem e~las sido vistas muHas vezes nas janellas. Tudo 
quan to tenllo referido tem stdo publicado nesLa cidade, é t!ara se
gurar- me na execução da minha deli,;eucía, tive o cuidado de cer
tificar- me de lodo;; estes factos, po1· pess<iag se.rí.as e lidedígnll4!. 

Rio "de Janeiro, 7 de Março de 1796. 
Assignado José Con·ea Rangel de Bulht)ell, ajudante engenheiro. 

CaiD..in.ho de M.a1lacavaUos e E.ngenho-Vo hõ 
:1570 á. :16:10 

Ainda em 1646 e-xistia uma lagôa, entre os mo:r.rms do Dellieno, 
depois de Santa 'fhereza, e o de Sanw Antonio, e por isso o ~raminbo 
se fazia pela fralda do morro do Desterro, até a Lagoa de Capuel'US!>Ú, 
depois da SenLínella, e dobraNa pela encosta do morro da. .U~oínba 
ou do Jardim, hoje de Paula Matto8, e atravessa.-a o Oatumby Gtande. 
subia o morro do Rart'o Vermelho, 8eE,'11Ía-se po.r .lfatta Porcos, e atra
vessando o valle do lgllll$ú se entraYa pan_ o :~~ertiW. Alagoa !e 

converteo em brejo, que s6 ficou aterrado em 1820. 
Depois que os Jusuitas •fundar-lo o Engenho Velbo, forão 0'1> mora

dor!!$ olJtendo do conselho da Caman, e do Collet,-io da Comy.wb~. 
terras vara sitíos de plan~s de mantimenro®, e de ~~- A medida 
que u foi aterJC"ando os a.bgadiço.3 e pa.nca.omo, mudou-te o ~mwbo 

(1) .A~ ainda en-. t do lado dite&> JíMl!f4ro\lll> á ~ a.. ~M<fo e 4- ,,t :ialdell 

(n. ®j que tem 1114 eb4gl)M JIMli ~e um ~ m fnule tl<>m ~em ~ 17, • 

0 «<IMililiiJM"gaOOr (.'"~ l.ínb~ il f31n'ka de 91"111 mil l1og;n" 41lJl!' t"o')ln<*f•\<llllll'llt >I>';W !IM-"' 
h l:l"i!\li da He~.uJ. Elk &oowu ~J.,.,; <'lll>it<m"->'< qm; ~llt: ~ ll.1'"..lll ~~~~ .. 
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para baixo, quE! tomou à denominação de caminho da Bica, depoi8 de 
Matacavallos, e hoj e m a de Riachuelo (1). 

Eth 1769, só existião na lace do caminho, e da parte esq uerda, 
algumas chacc<ras, o Engenho ou Moinho de canas, de Pedro Martins 
Ayrão, e a Ermida de Deos Menino, ~dificada pelas irmãs Ignacia. 
Ayre~ e Ft·ancisca Ayt·es na chacara da Bi ca, comprada por ellas, como 
já vimos da escriptura de rest ituição. 

Vesde o Campo da cidade, a té a .La goa de Capuerussú, depois Lagoa 
da Sentinella, havia um ex tenso areal, sobre o qual se ahrio á rua 
que ficou CO!ll a denominação da rua do Areal. Foi jun to á Lagoa do 
Capuerussú_, qu~ no dia 19 de Setembro de 1710, · o capitão Bento do 
A~aral Gnrgel, com a sua campanha de 48 estudantes, derrotarão os 
francezes comma.nd ados por Duclerc, que vinhão roubat· a cidade de · 
S. Sebastião do Rio de Jan~iro. 

Rua. ou Estrada. do Engenno-Vell:1o até 1808 

Da Lagôa da Sentinella, continuava o ca mittlro pelo Catnmby 
Grande, att·avessando-se o ter•·e:to onde hoje está assentado o e!j.ilicio 
d<L casa da Correcçiío, indo diretto á Mattos Porcos, hoje rua de Esta
cio de Sá , passava-se (lado e ~qnercloJ junto á um a grande arvore, 
Sapucaia, co tlhecida por P ao G..an.de, a tra~ da qual, os malfeitores se 
escondião, para atacarem os viandantes, desde o cahir da noite. 

Depois ele 1 08, que a povoapão foi crescendo, se foi povoando a 
estrada do Engenho-Velho, e se a linhou em rua, lorão-se co nstruindo 
.boas casa's, e se l01~manclo ricas c:hacaras, sendo uma das mais antiga,s 
casa$ ela rua elo Engenho-Velho a de columnas, á miío dit·eita, que 
fica afastada dl\ rua, proxima ao Rio Comprido, ou antigo Iguassú, 
a qu al foi constrtuda pelo corone l de melici (l.s J oii o Gomes Barroso, 
qua passou ao conde de S. Simões, por hera nça da mui h e·, Jlllta daquelle 
B:u-roso. Foi sobre os .terrenos desta chacara, que se abrio a bonita ex
tensa rua elo .Matoso. 

A travessa ou t·ua hoj e de S. Vicente de Paulo, c!Jamava-se a ntes• 
JJeaco do Serail.m . 

Passando a primeir o. travessa do lado esquerdo da rtta do Engenho 
Velho, hoja de Hadhoc Lobo, conhecida por Travessa da R ainha, exi te 
ainda agora, para dent1·o elo altnhametlto, um sobradinho, e l)Oucas 
cas:ts terrea . l~ stes predios pertencião a um individuo por a lcunha 
Zabwmba; e o sobrinho, dol\0 de uma taberna, ahi e$tabelecida. cha
nH\vão-n'o rle Xico bunda tne doi, e por isso fi.cou essa parte da rua do 
Engenho Velho, conhecida pelo povo pOl' buncla me doi. 

I 

(1) Eatas noti ins n.• xtrnhi dos <locumontos existente no Thcsouro Nnciono.l, quo 

m'os fmnq uoiou o illns trt\<lo Co nsolilolro ).Jr. Josó Mn11rioio .Fcrut<udes l'rrcim de Ilnrro• . . 

• 
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·ccunpo cl.o Slll>ta i\..u.na om ,,-oo 

O Campo da cidade, que totnou a denomi11ação do <.:ampo .de S. Do
mingos, depois de edifi.cada a Igreja de Sant.a Anna, se subdevidio em 
Campo de S. Domingos, e Campo de Santa Anna. O campo que cor
responde hoje á Praça da Acclamação, parte das ru a.s do Príncipe, 
Rrinceza, Santa Anna, rua da Providencia, parte da rua de S. Pedt·o e 
Sabão, da Cidade Nova, pertenceo a grande chacara do Arcedi ago da Sé 
Antonio Pereira da Cunha, que supponho a herdat·a do seu pac Pea•eira 
da Cunha.Em 1734, o A.rcediago fez doação de 20 braças tle tea·reno~ da 
sua chacara, aos irmãos da Irmandade de Santa Anna. Pot· s ua m01·te , 
foi a grande chacara retalhada por seus herd eiros, comprando Paulo 
Gaiei1·o llO braças de frente ,onde está hoj e uma grande parte do 
Campo da Acclamação, com fundos até o alto do mora·o, que de 1100 
ficou conhecido pela denominação do Mort·o de Paulo Ccvíeiro, depoia 
mon·o do Mirante; devidiudo no Morro da Providencia , que fazia pat•t.c 
da chacara de Francisco Carneiro Pinto de Miranda; devidindo-He de 
um lado, com o caminho ou rua de S. Diogo, e pelo outro lado , com os 
terrenos da chacara. de José Xavier da Silva. 

Paulo Caieiro, vendeo a sua chacara a Pedro Antonio da Cunha , e 
pot· J'a llecimento J este, passou {~seus filhos e herdeiros, em 1790, repre
sentados por Franci sco de Paula Vasconcellos, os qu aes a veoderi'io no 
mesmo anno de 1790, a Manoel José da Costa. A chacara de Manoel 
José da Costa, tinha a sua testada na mesma rna de Santa Anna, 
cha mada antes rua de P aulo Caif'il·o, com fundos até á 1·ua de 
S. Diogo, devidindo-se com Franci sco Carneiro Pinto de Almeida, 
pelos lados da chacara de Paulo Ca ieiro. 

Pot• morte deste Francisco Carneiro Pi nto de Almeida, seus herdeiros 
venderão a chacara, a Antonio Soates Ferreira, e este depois a vendeo 
a Manoel José da Costa. 

Alexandre PtJrei ra do Farias compt·ou em 1856, 9 braças de terrenos 
aos het•deiros de Soares Ferre ira ; 40 braças a .Tosé :\!onteiro '!'eixeira 
Cat·dos~, viuvo de D. Emerenciana; e 10 braças ao Dr. Andrade 
Camara, e construio a grande casa, onde foi collegio dos surdos e 
mudos e hoje é casa de saude. 

Oa:JU.;~>o de s. Do:rn.l.n.gos e prol.onga:Jn.en:to das ru.alJ 

at-6 ao cal:D.po, ordenado pe1o conde da Ounll.a 

].764; ou 1765 

Em 1102 foi aforado no campo de S. Domingos, ao Dr. João J\Iendes de 
A-1 me ida, em perpetuo fateosím, uma porçilo de terrenos para chacara. 
da qual fez doação, em lí09, a seu cunhado o capítilo Paulo de Carvalb cr 
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da Silva, cuja doação foi confirmada p~lo senado da camara, em l4 de 
Nb1•embro de 1710. 

Por fal1eciménto do capitã:o Páulo Cârvalho da Si! v a, foi essa chacara 
deixada em legado, á Ordem Terceira do Carmo, como administra
d6ra elos bens do Hospital da mesma Ordem. A chacara vinha até a 
frente do Campo dt~ Santa Anna, e tomava desde á rua dos Esct"ivães; 
depois do Sah::Lo e hoje rua do General Camat·a até à de S . Jorge . 

Do lado esquerdo da IgL"eja de S. Domingos, (isto é da rua çle Anto

mo Vaz Viçoso, hoje dtl S. PedL"o, de 1705 á 1715, e deste anno á 1735, 
rua do Desembargado!" Antonio Carneiro, ou de Anna Carneiro, sua 
vi uva, que nella moravão, até ao moL"ro do Livramento, pertencia a 
g'1·antle chacara de Manoel Casado Vian na. Nes ta chacara abt"irão-se 
ás ruas Larga de S. Joaquim, a de S. Lourenço, a do Valongo, depois 

rua ela Impet"atriz, e pàrte das ruas do PL"i ncipe, da Prin ceza, hoje t"ua 
do Barão de S. Felix. 

O benemeritb conde da Cunha, em 1764 ou ri65, desejando que as 
ruas conttnuassem até ao Canipo, obrigou á Ordem 3• do Carmo, á 
ras_gar a chaca1·a do capitão P~ulo Carvalho da Silva, sendo á ru~ dos 
~scrivães, hdje do Genei·al l Cama,ra, formada a custa dos quintaes da 

rU:a da Álfandega. 
Possuião cliacaras, da rua do I~ogo para o Campo, entre á ·rUa elos 

Ciganos até ao lado impa1· da rua da Alfandega,Simão Nunes, José de 
Vargas Pizn1·ro e Paulo Carvalpo da Silva; e no lado par ou direito 
línhão chacaras, Antonio Coelho, Lobo, Manoel Casado Vianna e Bel
chior de Aguiar. 

O conego Alvaro de Mattos Fil&ueiras, em 14-de' Março de 1702, ract~
ficou o aforamento da grande porção de terras que havia herdado de 
S<lU pai Francisco de Ma~tos Filgueit"as, que comprehende, hoje, tlesde 
á rua de S. Jorge, até a do Nuo,cio em· largura; e pela do Senhor dos 
Passos até a dos Escrivães, hoje r 11a do General Camara. O conego 
Filgueiras por seu fallecimento, Uei](OU es'sas tenas ás F'reiras da 
Ajuda. 

' r Ce:rn.iterlo 4-e s. Donl.lngos 

A Irmandade de S. Domingo~, necessitando de terreno para cemi
terio, onde enterrasse seus irmãos, aforou a João Monteiro Cceli, em 
frente á sua Igreja, desde á. rua dos Escrivii:es ou do Sahão, e hoje do 
General Camara, até de Anto~io Vaz Viçoso, hoje de S. Pedro, a area 
sufficiente para o seu cemiterio, e o cercou para o fim. desejado. 

Crescendo a povoação, em 1820, el-rei D. João VI, mandou prohibi r 
os enterramentos dos fallecidos irmãos ele S. Domingos, no seu antigo 
cemiterio. em frente d'a Igrej~, e:peu-Jhes terreno fóra da cídade, para 
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este r,m , no Campo do;; Urubús, pt·oximo ao Morro de S. Diogo, que 
elles não aceital'ão . O cemiterio antigo dos il'mãos de S. Do~ingos, 

tomava desde a fl'ente do la t·go da Igreja. até o novo edificio ou Asy.lo 
de Caridade, ela Ordem 3. • ele N. S. da Conceição da r ua do Sabão, 
institu ído e patt·imouiado pelo conego Antonio Lopes Xavier, fund ador 
da Igreja, e fa lleciclo em 1790. 
No campo de S . Dom.in2;os, foi enforcado, e e s quar

tejado, o :xnar·tyr cta Indel>en.donci<• de :Brazil 

alferes J oaqui rn. José ela S i lva Xavier no dia 

2L üe A.br.il de 1792 

O Alfel'es Joaquim José da Silva Xavier, por antonomasia o Tira
Dentes, principa l protogonista da conjuração mineira de 1789, p~ra a 
Inclependencia políti ca do Brazil , com a fórma de republica fede
rativa, se ndo sentenciado · á ~er s upli ciad o na fol'ca, e depois ele morto 
es qua~tejado, foi ella hwantaila no campo ele S . Dom ingos ela cidade elo 
Rio de Janeiro. 

No di a 20 el e Abl'il de 1792 , o Desembat'gadot· Francisco Luiz Alves 
ela Rocha, intimou a victima da tyl'attnia rea l, o aco t•d iio da Relação 
do Rio de Janeiro, e na mesma oc'ca iiio leu-lhe o seg·uinte :-.T·ustiça, 
que a Rebinha nosseb Senho1"eb, 1nemda f M:e?· á este ·inf'ame ?"éo Jocbqttim 
.José da Silva Xavie1·, pelo ho?'l'Oroso cl"'in1e cle,·ebellião e alta traição, 
de qtte se constituía chefe e cabeçcb, na ·ccbpita·nia de Minas Ge·raes, ao1n 
a ?nais escandalosa teme1·idade, contra a real sobe,··anieb, e sup1·ema 
ebutoriclade ela m,esma senhor·a, qt<e D EUS g,,,a,·de . i\{ ebndo, que co??~ 
bw·aço, e p1·egão, sejcb levado pelas ,·uas publicebs clesta ciclebcle, ao 
l<•gw· deb fo,·c eb , e nella 1non·eb mo1·te nebtLo·al, 1)ewa semlJi'e, e qt~e selJa
?"ebcla a cabeça elo co>po ,seje~ levada a V ·illa Rica, anele se1·á cons~···v cbda 

em poste alto,.iw~to ao lugew da sua habitação, até q·ue o tewopo a con 
st•ma; que set• C0?1JO, sey'a di·vicl·iclo em q·t~aJ·tos , e pr·egados e?n igttaes 
postes, pela est?·acla ele .M·inas, nos htga,·es mais p~•blicos, e prtirwipebl
?nente no deb Va,·ginha, o Cebolas; q<•e et casa ela st•a habitação, sejeb 
an·asaela, e salgade~ . e no 1ne·io elas st~as 1·u inas, levantado um pad?·ão, 

em que se conse1·ve, pm·" eb 1Jostel'iclade, a memo1·ia de tão abom.inave l 
1·éo, e delicto . c que ficando infame . pa1·a seus filhos, e netos .. lhe seja 
confiados os seus bens para a C01"oa,, e cama1·a ?'cal. Rio de Janei?'O. 20 
ele A br"il ele 179 2. E ·u o Desemba,·gadOJ' Franc·isoo L uiz A lvMeS da 
Rocha, escrivão ela oomnvissão, qtte o S'L!bs01·evi. - Sebastiilo Xavier de 
Vasconcellos Coutinho. 

Lugat.• da forca e certldão da execução 

Francisco Luiz Alvares da Rocha, Desembargador dos aggra_vos da 

Relação desta cidade, e escri vão da commissiio exped ida contra os réos 
23 
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a a conj uraçiío fot·mada em Minas Geraes:- Cer·tifi.co, que o d o J oaq1Ai , ,~ 

J osd da Silv a Xavier, foi levado ao lug011' da /orca, leva~tad~ n• 

campo de S . Dom ingos, e nella padeceo 'I'IM>'te nat1wal, e lhe foi co·>'
ta.da a cabeça, e o cm-po devidido e1n qv.a?'t?'O pa?·tes; e do como assim 

passou na v e,·dade, lavr·ei a pr·esente cm·tidão, e do11 'a .'tni?>ha fé. Rio 
de J ane·ir·o, 21 de A bl"il de 1792 .-Francisco Luiz Alvares da Rocha. 

Qucn· t..,l do Onnl.)>O do S.:u>ta Anna, depois Oaull)O 

da Acclan•ac.:ã.o 

Os frad es de S. Bento, sempre incommodados com a vizin11ança da 
tropa de linha, nos quarteis de Bt•aga.nça, e tua Nova de S. Bento, se 
obrigarão a dar todo o material para os Quarteis, em outro lugar, que 
não a vizinhança do Mosteiro; e o governo do Pl'incipe regente a~eit~u a 
otferta . Escolhido o Campo de :Santa Anna, para nelle se construir 
Quartel sufficiente, para a tropa de linha, Manoel José da Costa Martins 
Gil, e sua mulher D. Emerenciana lzabel Dantas e Castro, por escrip-
tu ra de 8 de .Março de 1811, doarão 10 braças de frente, e 15 de ~undos, 
ao Princip11 rogente, pa,ra1este :fim; e como fosse adoação insu,fficienie, 

foi desapropriado o terreno e cas:~ do 1mperio do Divino-Espírito Santo, 
da igreja de San,ta Anna, e a pa,rte conveniente da cbacara dos Cajueiros, -

do brigadeiro Domingos José ferreira, que havia ha poucos 'mezes 
aberto a rua de S. Lourenço (1810) ; sendo ambos os terrenos com
prados 8:808$320 ; e encarregado o arcbitecto Manoel da Costa, para 
leva. ta r a pl anta; dando-se no mesmo anno principio ás obras, sob 
a direcção do coronel },.ntonio f-opes de Barros ; fornecendo os tijolos 
e a telh a o mosteiro de S . . BeJttO. 

No campo de Santa Anna, El-,Rei D. João VI mandou crear uma 
feira , em proveito dos agricultqres, e commodidà.de do povo da cidade. 
Esta feira não deo resultado, ef con.sequencia das desordens de 1821, 
e da retirada de El-Rei para Lisboa, no dia 26 de Abril, ás 6 horas e 
tres quartos da manhã, de 1821. 

I 
Quartel }>equeno de c~1•vallaria. c\o ca:rn}>o de Santa. 

Ar•na, e a.ntle;a lntondcncla geral da I>olicia da 

cõrte do Rio de Janeiro, :1809 a 1821. 

A repartição da intendencia geral da policia de 1809 á 1821, era na 
propria casa de residencia do in.tendente geral, o desembargador Paulo 
Fernandes Vianna, no' sobrado .q~e faz esq11ina com \L rua do ~onde da 
Cunha, hoje do Conde d'Eu, dfL Cidade Nova ; sendo a ~ecreta~;ia nas 
casas terreas contíguas, pela mesma rua. Nessa casa está actualmente 
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11880) funcciona.ndó o senado da camara, com as suas varias repartições. 
Necessitando o intendente geral de policia, ter á mão os soldados de 
cavallaria, quartel para os abrigar, e commodos para os cavallos, 
Francisco Antonio, e sua mulhea· Adriana Maria da Conceição, sabendo 
desse empenho do intendente geral, fizea·ão doação ao Príncipe Re
gente, de 113 palmos de terreno de ft·tlnte, com 210 de fundos, com um 
mtrro de pedra e cal na frente, e mais duas casas terreas, con· 
tiguas ao mesmo muro. Esta doação foi feita por escriptura lavrada 
em 3 de Julho de 1809, sendo logo levantado o quartel, á custa do 
erario aegio, para a 'cavallaria da guarda real, e da policia, creada por 
decreto de 13 de Maio de 1809. O terreno que Francisco Antonio e sua 
mulher doárão ao Principa Regente, para o quartel de cavallari a, no 
campo de Santa Anna, foi por elles comprado a Antonio José Ribeiro 
Vaz Guimarães, por escriptura de 3 de Novembro de 1804. 

O quar;el de cavallaria ficou conhncido pela denominação de Quc~ 1· tcl 

Pequeno do Campo, em virtude da pre-sença do quartel grande, que 
se construio depois, no mesmo campo, . para a tropa de linha. (1). 

Paço c\0 Sonndo 

O corpo commercial da Bahia, grato aos beneficios, que o conde do~ 
Arcos lhe fez, dotando-o com uma magnífica casa ou praça, para reu· 
nião dos commerciantes, e bem outros beneficios á capital da Bahia, 
desde 1810 até 1817, que deixou o gove rno daquella capi tania, para oc· 
cupar u cargo de ministro de E:; tado, além de outra~ doações, 
mandou construir, no Rio de Ja.n eit·o, um palacete pat·a sua a·ee i:lenci a.; 
e existindo na face occidental do campo de Santa. Anna., um antigo 
sobrado de peitoril, com grl\nde cbacara, que la até á rua Formoza, hoje 

rua do General Caldwel, mandado construir e a formosear, por Ana
cleto Elias da Fonseca, para habitação e recí'eio de ua amante 
Laureana Rosa, foi este sobrado e chaca.ra comprados a Francisco Fer
reira Sampaio, procurador elos herdeiros de Anacle to Elias, o qual 
sendo demolido, o carpmteiro Luiz de Macedo, e o mestre pedreiro 

João Maria da Trindade, con struirão o palacete, vindo os materia.es 
para. elle da. Bahia; e logo que ficou de todo prompto, forão as cbàves 

entregues ao ministro conde dos Arcos, que agradecido ao corpo do 
commercio da Bahia, as recebeo em seu nome. O conde dos Arcos 
tendo sido preso . ne~sa casa., pel a insobordinada tropa portugueza 

(1) Estns noticins as extrahi do• documentos existent.cs no Thcsouro Nacionnl, que 

m'u• frall<lllOOU u iii W!tradu cou!!CIIJciru Dr. .fo.;ó Mauricio J!cruauíl"" l'•rclrn de 

llarrot . 
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no dia 5 de Junho de 1821. ao cabir da noite, nos proprios trajes 
caseiros, foi conduzido para bordo do brigue de guerra Treae de 

Maio e remettido para Lisbôa. (1) 
Em 1825, o imperador D. Pedro I mandou comprar os bens do conde 

dos Arcos, ao seu procurador major João Alves da Silva Porto, pela 
quantia de 44:568$, sendo lavrada a escriptura nas notas do tabellião 
Pedro José de Castro, no dia 8 de Março de 1825, constando os bens, 
do sobrado e umas casas terreas ao lado, e contíguas ao palacio, em 
cujas casas entrei, quando nellas morava o velho porteiro do Senado 
Silverio Antonio de Padua. O palacio que tinha sido do conde dos 
Arcos, sendo destinado para Paço do Senado brazileiro, foi nelle cele
brada a primeira sessão pt·epat·atoria no dia 6 de Maio de 1826 . Achan
do-se damnificado o edeficio, foi encarregado o engenheiro Miguel 
de Frias e Vasconcellos de o reconstruir, se ndo nelle que tem func- · 
cionado o Senado desde 1826 até o presente anno de 1880. 

Eclificio do Museo Nacional 

O edificio do Museu Naciona\, está edificado em terrenos havidos ele 
João Rodri gues Pereira de Almeida, depois barão de Ub<í., em 1819, por 
influencia do ministro Thomaz Antonio de Villa-Nova Portugal, (2) 

que por ordem de El-rei D. João VI, o mandou construir, vindo as 
madeiras para as obras das mattas de ltajahy, em Santa Cathanná, 
remettidas por Antonio de Menezes Vasconcellos Drummond, depois 
nosso ministro e sabio diplomata em varias côrtes da Europa . (Vide 
a 1" serie do meu B razil Histo1·ico de 1864, a biographia do conse
lheiro Drummoud.) 

Prilneira. res icloncia Episcopal e o Ilalacio elo 

Morro da Conceição 

A residencia dos dous primeiros b1spos do Rio ele Jan'eiro D .. iJosé 
de Barros Alarcam, que tomo11 posse da Diocese no 1' de Junho de 
1682, e falleceu á 6 de Abril de 1700; e O. frei Francisco d'e S. Jero
nymo, que tomou posse elo Bi spado no dia 8 de Junho de 1702, e fal
leceu no dia 7 de Março de 172.1, foi em um sobrado existente na rua 

(1) Vido " historia da prisão c soJl'rimcntos do conde dos A1·cos, ns paginas o2 o 
ô3 do meu l ivro O BlU.ZlL ltE!NO c BRAZ!L l!IPE!UO 

(2) O retrato n oleo do chnnccllcr fiO Reino, c ministro do Estado Tbomar. Anto

nio de Villa- Nova I'ortugnJ, se aelu~ no llrnsGo, alli mandado depositar pelo conse
lu&iru Mcnczc• de Drnnunond. 

I 
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da All'andega, esquina da da Candelada, onde està o edrfimo do 

Banco do Brazil. 

Não tendo a casa dt; r esidencia dos bispos, as acommodações pre

cisas, D . frei F ranci sco de S. Jeronymo, co nstrttio no morro da Con
ceição, junto a Ermida de Nossa Senhora da Conceição, o pa lacio, 

para a s tta res idencia, e a ele seus successor es, obtendo do governo o 

adj utorio de 8 mil cr uzados. Este bispo, para seu recreio, conseguia 
do Reitot· do collegio da companhia de J<;sus, proprietario da 
g1·ande fazenda elo Rio-Compl'ido, um terreno, onde ed ificou uma casa 
·de campo, e chacara, para recr·eio. Esta casa e bemf'eitor ias det·ão 
motivos, para o bispo D. frei Antonio do Desterro, ficar com a c; rande 

fazenda, qua em 24 de Agosto tle 1721, o reitor elo collegio da Compa
nhia,padre Manoel Di:J.s,havia vendido ao sargento-mó r Domingos Pinto 

de Magalhães, por 13 mil cruzados,e depois el e uma demanda que o bispo 

propoz a velha vi uva do sat·gento-mór Pitlto de Magal hães, D. AntJ<t 
Rangel de Macedo, para lhe pagar as IJemfditorias da chacat·a do bispo 
S. Jeronymo, (I) ficou com a gt·ande fazenda do Rio-Comprido, por des
encargo de consienc:ia, pela quant ia de quat,·o ;nil GJ'uzados, como 
adiao té, se verá . 

Edificio da. antie;a. cadeia. <lo Rio el e Janeiro, U.oje 

lJaço da. a.ssomb..léa ge.1. .. u l J. et:;i"Sl a -ti-va cto .B r.•azi I. 

Mem de Sá, antes de se retirat• do Rio de Janeil'o, em 1567, nomeou o 

pessoal da camara, concedeu ao povo e á carriara seis leguas de terra 

de sesmaria sem pen_são nem onus, para rocios, lavouras e pastagens de 

gados; empossou no governo da capitania a Salvador Corrêa de á (2), 

(1) .A.os 6 dirn; do moz do .Abril de I700, falleccn o Illm. e Exm. Sr. D. Jo:>é de 

Barros Alarca.m, bispo deste bispado de S. ScbastifLO dtJ Rio ele Janeiro, recebeu o:; 

Santos Sacramentos, fez seu testamento, n.elle nomeou por seus testamenteiros o RP.v. 

vigario o Dr. Thomé de F reitas d" Fonseca, c o Dr. ~[anoel dl\ Costa Cordeiro, e a 

mim ,Jon.o de Uarcellos lfn.chndo. :1\fomlou Q.nc seu eorpo fosse depositado em a igreja 

de S. Bento, desta cidade, c que dahi a seu tempo, fosse trasltulndo pnra " igreja de 

Snco.vem, tenno da CJidadc de Liaboo., ao Indo onde esta vão sepultados seus pais, e dei

xou Jogados, com o clito te.stamento; e p0r esta~ o dito testltlncnto em poder do cscri

v•1o <lo o•tvidor geral, a quem pert<mceo o inventario dos bens <lo dito Wm. Snr . biSJlo, 

nii.o lancei este aqui, de que fiz este n.sscntoJ era utsupra. - JOAO OE lURCE'LJ.O!HJ.ACITADO. 

(2) Vidç o 1• tomo da scgnnd" P"rte <hl lllinhu ConaGUAPHIA HlSTOHlCA. 
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nomeou os outcos fuccionarios civis ejudiciarios; mandou levantar o 
Pelourinho, e fazer cadeia, sendo esta uma pequena casa, junto 
á Llo con!elho da camara, no morro ,de S. í:iebastião, depois doCas
tello, que então era o local da primitiva cidade do R10 de Janeiro. 

Nessa casa ,d~ cadeia forão recolhidos, por ordem do governador 
Affonso de Albuque~que, em 1609, o juiz ordinario Balthazar de s~ixas, 

e o ouvidor Luiz Cabral. Quando a povoação já tmha crescido, e a 
cidade tomad,o a planice, entre os morros de Santo Antonio, e o de 
S. Bento!, conheceu-se a necessidade de um espaçoso edió.cio para a 
casa da camara e cadeia, e foi entr.e os annos de 1683 á 1700, que se deo 
começo ás obras, da cadeia do Rio de Janeiro; porquanto consta da. 
ca.rta regia de 1701, ter I!:l-Rei mandado dar 1:600$ para a.s obras da 
casa. da. cama.ra e da cadeia. do Rio de Janeiro; mas se consignando por 
outras ca.rta.s regias ditrerentes quantias, foi-se ella construindo, 
ficando de todp acabada em 1747. 

Demais, encontrei no livro ·8· de obitos, da igreja da Sé, o lançamento 

de uma declaração, na qual.Ioão Ribeiro Correa, deixou em seu testa
mento, uma. quantia. em dinheiro, · para obras pias, e o seu \testa
menteiro Miguel de Oliveira Portella, julgou mais acertado applical-a 
á. construcção de uma capella qentro da cadeia, inti tulada- de JEsus, 
-em beneficio e_spiritual dos presos, a qual foi benzida no dia 22 de 
Dezembro de 1719, ,pelo c~mego Miguel Noronha tia Camara. 

Em 1808, pela necessidade que havia de com modos para a criadagem 
real, forã,Q ,}DUdados o,~ p_reso,s da,_ cadeip. pqb!ica, para o ed iflcio da 
ça,deia d9 Aljpbe, Jicaq~o; a,gu~lla. pa~a a lojamento da c~iad,agem da 
Cji.Ba r eal. 

Examina:ndo os 1\vros antigos da cadeia do Aljube, nada. encontrai 
que ma esclarecesse, a respeito das prisões civis do i o de Janeiro ; 
porquanto vi que o mais ant1go livro existente na casa de correcção é 

o de ,1796, c.UJO primeiro pre~o inscripto, foi Manoel Rodrigues da Cruz, 
entrado no dia ~ de Outubro de 1796, por queixa. dada por Manoel 
Nunes, morado.r em lguassú, por lhe haver furtado um escr!l.vo, e o 
vendido em Mina.s-Geraes. 

Em Dezembro de 1822, Mart im Francisco Ribeiro de Andrada, mi
nistro da fazenda, deo ordem para se preparar casa, para os trabalhos 
da assembléa geral constituinte legislativa brazileira., que se havia de 
reunir no dia 3 de Maio de 18~, e o edificio que melhores proporções 
otferecia era o da antiga cadeia, que se achava desoccupado . José Bo
nifacio' de Andrade e S'Ílva, para auxiliar a seu irmão, na decoração 
do edificio, para os trabalhos da_assembléa copstitu}nte legjs\ativ.a, en
carregou a. Theodoro José Biencardi, para. organisar a secretaria da 
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assemhléa constituinte. , Biencardi jjScolheo para local da secretaria o 
salãd, onde existra o alçapão por oude descião e subião os presos. . 

Quando estava mandando assoaluar a boca do alçapão, de repente 
vê um homem vestido de preto, ajoelhar-se perto da bocca. do alçapão, 
que se estava fechando, e, unindtt as mãos, levanta os olhos para. o 
Céo, e disse e:;tas palavras, que tradicionalmente conservadas, me 
forão repetidas : 

Louvado sejaes, meu DEUS: quando em. 1792, eu sahi po't• aqui, 

para cumprü· a sentença que me foi imposta 1JOI' occasião da con/ tt-
1'açãó Mineira, ;tão me passou pâo penswmento, qt<e se1·ia eu hoje um 
dos membros da assembléa geral legisla t·iva constitwinte do B1·azil I ! 
Lou·vado seja o S enhor, ·meu DEUS . 

.IJ:ra José dé Rezende Costa, esse homem, que 'rheodoro José Bien
cardi via de joelhos e de mãos postas : era o deputado para a primeira . 
assembléa legisla ti v a, que tinha de constituir o Braii l nação livre e 
independente, que taes pa(avras profel"ia, com lagrimas nos olhos . 

A' medida que o assoalho se pregâva na bocca do alçapão, José de 
Rezende Costa narrava a Biencar·di , os séus sofl'r•imenLos, a o> de seu s 
companheirõs de infortunio (1) . 

Biencardi foi offiél a! maior d:r-secreta't'ia da camar•a dos deputado~. d~sde 
182!3 até 1833, em cuJo anno fal'leceo. Biencardi era p•Jrtuguez ; maB 
sérvio corri mu'ita d'ediéação e lealdade ao Brazil. Eu a.inda vi o lugar 
do alçapão, quando igualmente fui deputado á assembléa ger·a!. na le
gislatura de 1870 á 1873 . O a lçapão fica v a em frente, e per Lo :i mesa 
onde escrevia o oflicial maior. O O'rator io ou a capella tle Jes us , onde 
esteve a victirna da tyrania jurídica; e martyr do despotismo real, o 
homem mais generoso, depois de Jesus Christo, que a historia lembra, o 
patriarcha da Indepeiidencia do Brazi l, alferes Joaquim José da Sil va 
Xavier, era onde hoje está: • archivo da cllimara dos deputados. Com 
os concertos, que se tem feito no interior do edificio da antiga cadeia, 
tudo está mudado, e apenas_/9 que existia de 1823 a 1870, era o relogio 
da camara, e ti ma thesour:i que em minha presença, de !la fez entrega ao 
Dr. Veiga, o official maibr Gàrvalhó, que se havia apotentado, di
zendo-lhe : Doutor V eiga, como fica em meu lugar, {} uarde esta te
soura, que recebi das mãos do S r . B iancardi : guarde-a que é uma 

preciosa reliquía, conservada desde a fundação desta sec1·etaria. 

(l) Vide o meu livro o Brazil Reino c o Brnzll Jmporio, e o Processo do. Conju

raçao Mineira no meu Brnzil H:istorloo na 1· serle de 1804, a con~inuuçao_ no 1• c 

2• anuo da segunda seric de 1866 e 1867. 
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Ctülota do A.l,jubo <10 Rio de .Tanol<"O 1?'33 

O bisp<> do Rio de Janeiro O. fí·ei Antonio de Guadalupe, não dese

jando que os ecclesiasticos ct·iminosos, se misturassem nas prisões 

civis, com os criminosos seculares, entendeo ma.ndar construi r o Aljube, 
para prisão dos ecclesiasticos; e para cujo ~>mpenho seu, comprou o ter
reno occupado pelo cortume de Domingos Francisco da Silva, obtendo 
a izenção do rõro, coucedid1~ pela camara municipal em 17 de Outubro 
de 1733, emquanto o ter reno rosse occupado pelo edificio do Alj ube. 

Com o correr dtJ tempo, transferindo-se a Córte pot·tugueza para o 

Rio de Janeiro, em 1808, foi necessario remover os prezas da eadêia 

publica da cidade para o Aljube, {t 1im de dar aposentadoria a creada
gem da casa real. Os presos ahi se conservarão, até que forão transfe

ridos pa,.a o grande edi1icio da casa da Conecção e Penitenciaria . 

Accord.o para o a[oraJ.n.ento <la stsn:>.aria do po...,.·o 

ontre o governador ~lartin"l. Corroa d.o Sá, o a 

cnn1.ara <lo R .io elo Janolro.-Festa. <le S . Sc

-,,nstião pt1.c1:>.·oell.'O <1a cidade 1625 

As 6 leguas de terras ~e sesmar ia que i\lem dA Sá, deo ao povo e a 
camara elo Rio de Janeiro, patia rocios, agricultura e pastagem dos 

gados, foi sem onus e nem pensão alguma em proveito da camara; e 

tanto que o governador :\ilartim de Sá , e alguns de seus successore~. 

derão a varias pessoas sesmarias de Ltlrras dentro mesmo da cidade, e 

na cit·cumvisinhança clclla. Est.e facto é sem contestação. 

Como era limitado o rendim ento do conselho da camara, que só 
tinha para as suas despezas 12$800 do imposto da pescaria, e 66$ do 
rendimento da balança do arma.zem ou Paço áo ve1· o peso,ou primitiva 
a lfandega, construido por Aleixo Manoel, o moço, cujo ediJlcio passou 

a Salvado1• Corrêa ele Sá, e mai~1 tarde a Luiz da Motta .eite, conhecido 
por Trapiche da cidade; Martim. Corrêa de Sá e a camara accordarão, 

em 1625, em augmentar os rendimentos do conselho, aforatJ-do a sisma
ria do povo. Neste accordo, ficou definitivamente pertencendo o campo 
de Irajá, ao conselho da camara. Em presença deste accordo, o povo 

(1) No cnrtorio do tnbellino Silvcim Lobo, que foi o primitivo do llio tle Janeiro, 

existem o.indn. os 6 primeiros livros, jó. muito sst1·ngndo peJo deleb:o, e carcomidos 

pelos bic:llos, <Jlle contn. primitivas escripturns ele Sesmnrins, sobre os quaes já fiz memoria 

uo l" t. di\ segundo. parte dn minha orographln Historicn a pn.g . 2<10 e 2'11, Rendo ns 

primeims lançadas no 1° livro desde 1578 em diante. Se sinn.o ncmlir jt\. mo.ndnndd 

&..aduzir esses li vros pcln pn.liogt·aphia1 ficarão de todo perdidas ns tradições do Rio 

Llo Jnncj L'<'. _gm ,outrt) lugar frdlnrci n. rcsp i to destes ü li vros Scsma.rin. do cnrtorio do 
•rnbellino Silvcirn Lobo. 
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_que nii:o conlBcia a fprça da car \a da doação qua lhe foi fe i ta , 
dir igia-se aos alficiaes da camara, para se enca n egar d a fe s tiv idade 
de S. Sebast tão, Padroei ro da cid ade, visto que a confraria d 0 mesmo 
aanto, nilo a podia faze t·, em ~ i s ta de sua pobreza . O 'conselho da 
camara que j á hav tã abu sado, dando afora me ntos das terras, UI varias 

p~ssoas no pe t·imett-o das 6 legoas, tomou a s i. a f~st a ele S . Sebas tiii:o , 
Parlt·oei ro da ci(Lade, e co nt in uou no a fomm ento das tel'l'as do povo, 

co mo pt·opr iedad e ~ tt a, sal vas as dadas e!"l Sesma ri as aos pa rt tcttl a t•es.-

Esta b elecimento d-os cort•elos no Bra z il 

O cot· reio é o pos til hilo, cujo officio é-co t·rer a posta, e leva r os 
de~pachos em deli ge nc ias, el e um pat· a outro lugar. Os g t·ego.< e 
roma nos, Li verão cor reios a pé, um carro e a cavallo; e Xenephonte , 
conta , que Cyro Lt>ndo exa mi nado o qu e um cava ll o pouia co a et· natu
ra lmente em um di a , es tabeleceu ca va ll a t· icas em oe r tas distan cias . 
Em cacla urna destas pos tas, a chegada do co t·re io, utn homem pegav a 

na bol,'la, e tornava um cava llo desca nçatlo, ~ ha l' ia de leva r os des

pachos á ou tra pa t·ta, onde achava ou t t·o homem promp to da ll\es nHt 

sot·te; e ass im por diante, até chega r á corte . 
J ulga- se que no Imperio romano, nã o ha vi ilo pos tas regul ares antes do 

reinado de Augusto: na tl ecadenci·a du l mpe t·io, fo t·ão 'ell as despresadas 

110 Occide tlte, até que por fim a necessidade as t•e ttovou . Em P onugal , 
E:l- rei D. Joilo l ll , e'm 2 de Agosto tle 1525, ct·eott o C o rr ~ io -Mó r, pro

vendo este o;ii.cio em Luiz Homem , co m um reg i n e 11 Lo qu e lli,; deo. Este 

estabelecimen to tin ha a SUtt COil ta as pos tas do ra i11 0, e a Co ndU Ç<LO das 

c;u·tas e co rrr ~ po nde teia o lftci a l. 
No Brazi l pri nci piou o co t·r.i io a t't111Cc iotlar em 1663, cf' m ttm regi 

mento dado em 25 d e J a nei ro do mes mo a nn o. Pat'<\ se r vir este ofllcio, 
no !t io de J a nei l'O , f'oi prov ido o alt'e •· e.; J oU: o Cavalle iro Cardoso ern-19 

de Dezembro de 1663 ; e ainda em 2 j de Setemh1·o ele 1710, foi o rde na cl o , 

que se desse execcução a nomeaç[o, que n. lz abel de Fa ro rez, na pessoa 
elo ajud a nte Antonio Alves da Cos ta, pam se rl'i t· tle co t·re io- mór d esta 
cidade tlo Hi o -de J a: te it·o. 

Foi tambem, por a lgum tempo supp t·imido es te offtcio; mas depois foi 

de novo es tabelecido a reqtte ri mento de .Joactu im An to nio de Al ~e r
gar·ia ; e por carta regia J e 6 de Ahr il rle 1752, mandou el- r ei D. J o>é I . 
informar ao go vern ador, com a ud iencia da cam ara , e vo to do comm er 
cio e nobt·eza da cida,le, não se conseguind o por isso res ultatlo algum . 

E x. ti neto o offi ci_o tl o co t·t·e io-mór do 1teino, e dom i nios ul t ra m;ll'in o s 
por Dect·eto .le 18 de J.tn e i t•o , e Al var(t d ,; 16 de lVIa t·ç-o ele 1797, foi o co r · 
reio inco rpot·atlo a co t·ô:t, e prin ci pio u po.· ell a, administ rado o co t•t•eio 

em Li sbôa, em 16 ele Aul'l l elo m~smo a ntlOi e logo depoiB, se enca rrego u , 

24 
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a Sect·etaria de Estado dos Negocios Estrange iros e da Guet·t a , da expe 
dição das cartas, dando-se-lhe um'RPgimen lo ;provincia l no J• de Ahril 
de 1799; sendo anípliado pelo DecreLO de 14 de .Março de 1801; e a 
approvado o regimento geral , pe lo Dec t·eto de 8 de Abril de 1808. 

o Príncipe regente, depois, el-rei D. João VI, desej ando fac ilit ar as 

commu nicações,e estreitat· as re !ações dos lougin quo; povoados do Braz i I, 
mandou a br ir estradas, e estabelecet· correios regulares em 1813,entre as 
diversas capitanias, que partião da côrle para S. Paulo, Villa- Rica , 
S. João d'El- rei, Sabat·á, Vi iJ a do Príncipe, Villa- Bôa de Goyaz etc. 
i\Ianclou que se estabelecessem co t'I'eios nas capitan ias eott'c s i, e de 

cada uma com us 1.hversos pov·Ja!.los, pelas novas estradas que estavão 
feitas e se iilo abrindo, ate ao :.Jaranhão e Parú., e de todas com a cô rLe . 
Ordenou que se aproveitassem todos os navios que sahissem da côt-te, 

e todos os que_sahissem dos difl'et·entes portos, para leva t·cm as ear tas e 

papeis, em modo á facilitar-se as commuoicações,apezar das distancias, 

co m a quasi cer teza do dia em que chegariilo os correios. Em 17 de 

Fevereiro de 1810 se est ipulou a convenção, pM·a o estabelecimento da 
linha dos paquetes inglezes1para o Brazil. 

A estação Ceott·<J.l do cor reto no Rio de Janeiro, esteve no pavi mento, 
terreoda casa dos governadores; na secretaria da l\la rioh a e ultramar; 

na rua da Cadêa (hoje da Assem pléa) ; no pavimento tet·reo da camara 
dos deputados, (em 1828) onde l10j e está o Monte de Soccorro; no edificio 
antigo ela pt·aça do Com mercio; uo edificio antigo do Batlco do l.lrazi l; e 
depois de construido o ed ilicio actual, entt·e a rua do Rozario e o becco 

dos A de los, se passou para ell e, a reparti çilo ce ntral dos correios em 1878 
O ediJl.c io custou p~ r to de 2 mil contos, sendo tilo , mal construiClo que, 
já vai dando de si. 

A estaçilo central do Correio ua Bahia et·a na cidade Alta, mui dis
tante do commercio, e o m inist t·o Jo é Clemente Pcreit·a, em Avi ~o de 

16 de illaio de 1828, dir igido ao presiden te da provincia Jo sé Egídio 
Gordilho de Barbuda, mandou removei - o para um elos ecli rteios 
publicos da cidade Baixa . 

~>at·te do J a.rgo ~a Oa t·io <.·a foi coJllito"l.·io llo..; 

csct·aYo -~ do conv , J·tto de SaJYtoo~\..n tonio 

Estabdeciuo o conven~o de Santo Antonio pela piedade elo govern ador 
i.\l artim de Sú., camara e povo, principiarão os i'l'ades a enter••ar os 

escravos na ft·ald a do morro, no 1 ugat• onde é hoje o largo da Cari oca, 

e está assentado o hospital dos Terceiros de :5. Francisco, e como o 
lugar era peq ueno, a requerim11 nto dos frades, o conselh o da camara 
fez aos mesmos religiosos em 1709, lloação de 18 bmças de chão , 
ao pé do outeiro, principiandq da ladeir·a, pela face da rua, com o 

fundo que achasse até ao alico t·ce e uml.m.d da capella elos Tercei
ros, pat·a o cemiterio dos esct·avos : 

... 
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«Ü juiz, vereadores e procu t·ador do senado da camara desta cidade de 

S . Seba~tiito do Rio de Janeiro, que servimos o presente <t nno, na 
fónna da lei de ciua Magestacle, qua Deus guarde, etc. Fazemos sabe r 

aos que a pt·esente nossa cat·ta de doaçito em t"órma virem, que, por 

pat·te elos religiosos e<tpuchoo do con ve<HO ele Santo Antonio desta 

ctdade, nos foi apresentada ttma sua pet içito, dizendo nelbt que elles, 

movidos da carillacle e amor ft·aternal do proxi mo, des ejaviio accres
cent;u o cemiterio, que est<~ <to pé da ladeit·a do dito conve<lto, onde se 

cnter n1o os pt·etos que morrem nesta cidade, e como elles crescem em 

ntU11 ~ t·o, flc,t o d i to cemitet·io, a lé m de se r pequeno, muito diminuto, 
pelo qu e nos peJiito quitessemos, por serv iço tle Deus, concede r licença 
para se pode <' alargat· o dito cemiterio, de sorte que possa bas-tar para 
~e accommo:larem os cadaver·es dos muitos esct·avos que morrem nesta 

cidade., c quaclt·ajunto pela parte elo alicet·ce da capella dos T erce iros 
e receberi iio met·cê: a qual pe t içito, se<ttlo-nos a prese ntada e por nós 

vista com a attençlio qtte p~de, o ll.m pam que os supplicantes pretendem 
a dita ter•a, e caridade fratel'nal com qu.e é publíco se empt·egito 
to.los no se l'vi ço do pl'oximo, atteudcltltlo jutuamente á. falta que ha 
ne ta citlacle de lu ga res competentes em que s~ sepultem os cadaveres 

ÜOS me~mo; eSCl'lWOS , que ITIOl' l'ent, do qtte se tem seguido, além da falta 
commum, consequencias pt·ejudiciaes, com escandalo publico; l! ave mos 

poe bem ele tloar aos ditos reli gtOso; capuchos 18 braças de chão ele 
tes tada, pt·inc ipiando no fim do muro da ladeira do dito convento, e 

i'<tzendo face pela rua que prirH·ip ia na propria ladeira, e ftr tda no OLI

tei t·o ele Nossa ~enhora ela Conceiçilo, com os fundos que se achat·em 

até ú cape lla dos Terce iro~, cordeat1do-se pela parte ela base do al icerce 

da dita capella dos Trlrceiros, cuja doação havemos outrosim por bem 

faze r-lhes, sem obt·igaçito, l"ót·o ou pensão algumn.. 
E p;u·a elo sobredito co <lstat• a todo tempo, lhe; mandamoo passar a 

pt·esente neste liVI'o, e po t· nós ass igoaclot, ele que se elará.õ aos int.e res
sados os tt·aslaclos necessat·ios, c0m esta, concclrtatlos e se ll aclo; com o 
se lo deste senado. 

Rio, em camt·a, 14de Novembro ele 1709 annos. ]!; eu Juliito Ran gel 
ele Souza o escrevi.-Diogo Rodr·igues de F'w·ia .-Salvador· Vianna 
ela Ruchcb. -Do.ningos FerTeir·a. » • 

Oll.acara <la ru.a ela .A.:juda pn.ea Nos"Sa. Sonhol"a clt. 

Do.o;tor.L·o, qu.o passou para os osmol.oros da T<n·ra 

Santa <le .Jor·usaleJn, no Rio Uo I!Tnl"l.Oiro. 

A c !tacara da rua ela Aj ucl a, para Nossa Senha r· a elo Desterr·o, depo is 
rua elos Barbonos, que passou aos Esmo leres da 'l'en·a i:lar1ta de Jeru

salém, pertenceu a Manoel Valioso Doria, morador em Guaratiba., e 

passon ú stt<\ n)trlher D. Anna Catl)<H·ina de Alarciio, por pat·Lilha, e ni 



- 188 

vista da sentença de divorcio, obtida no juizo eccle•iastico. D. Anna 
Catharina de A!arcão residia nesta chacara, onde falleceo em 1701, 
vi vendo aind a o marido. A cl1acara se estendi~. pela frente da rua, 
desde os terreno~ . á mãe> di•·eita, do Dr. Luiz da Motta Leite, a in
testar com Magdalena de ' Bart·os, na esquina, hoje da rua das Mar
recas. Esta chacara, ond e faileceo D. A'nna Catharina de Alarcii:"C', foi 
dada em partilha a se n 11111'> Antonio da Fonseca Rondon, que a vende o 
por escriptura publica, no dia 5 de Abril de l7 H , a Antonio i\1arlius 
Meira, pela qu antia de cem mil réis, recebendo á vista qu arenta e dous 

mil réis. e o res to a pagamento com ju1·os. No 1• de Abril de 1716 re
cebendo o restante do dinheit·o, na importancia de cin coenta e oito 
mil réis e os juros da lei, passou nova escriptura geral e plena, com 

quitação de mais nada lhe dev er, . e poúer dispôr de ll a como f'osse da 
su a vontade . 

Antonio Martins Meira, em Fevereiro de 1815, fez requerimento ao 
coaselho da camara, pedindo para cerca1· a sua cbacara, compra~a a 

Antonio da Fon seca Ronclon, que intes tava com a de L•1iz da Mott.a 

Lei te, porque sendo hom em casad ~ nes la-cidade, e com varias obri
gações a se u c;:u·go, re ce bia grandes damnos dos moradores, que viviii:o 

_n 'l.s casas rl e !Ti l-Rei, que lhe de vassavii.o a s na cltac a r~, e plantavii:o 

varios legumes, qn e vendi ii:o, com prejuízo seu, e por isso r equeria 
licença para cercar o zeus tert· enos ; porque sabi a que lh e tomariii:o os 
fundo s ela dita chaca t·a, por dizerem pertencet· á s casas de El-H.ei. A 
li ce nça para Meit:<t cerca1· a s ua dmcara~ foi concedidD no dia 22 do 
me mo mez de Fevereiro ele 1715. 

---Depoi s de es tar em pl ena posse d~ chacara , casando Antonio 11artin s, 
~!eira uma filha com Es te vii:o Nun r s, a deu em dote ; e como seu genro 
contrahisse di vidas, foi a mencio~ada chacara penhora•!a

1 
e levad·a á 

praça, com duas escravas Maria e Annn, pot· Manoel da Silva Leitão, 
sendo de novo comprada, com as duas esCJ·avas, pela· quantia de 324$ 
pelo sogro Antonio Martins Meira. 

Em 7 ele Julh o ele 182i, Antonio Martins Me ira e sua mu lher Paula 
Pinta . vendem a mesma chacara ela rua ria Ajud a, para o Des terro, a 
Ma no 1 Bru·l osa Pere i1·a po1· ::!50$0q:1. 

Em 25 de Outubro le 1730, Ma noel Ba t·bPsa Pereira t·epresenta a o 
co nse lho ela c:unara ter compmdo t' Antonio Ma rtin s Meira e a s ua 
mulhet• P a ula I inta, <t chaca1·a qu~ faz testada pela nm de Nossa Se
nhot·a da Ajuda, pa1·a No .. sa Senhora elo Des terro, com limites da cha
. h:ll 'll de Lui z da.Motta Leite, tl fundo s para os At·cos da Carioca Velhos , 

<' 0111 0 tudo con sta dos titulos que otrerece. e- con sta das suas conf'1·on

tações , e da mes mo mocl o pa1·tiã o c >fll o~ se us an tecessores; e ficando 
a ca ma ra inteiraqa , ·det!-lh e despacho em ~ ' de Dezembro do mesm o 
~~ 1111 0 cl!! 1730. 

• 
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Os Esmollel·es da Te1-ra Santa de ha muito deseja vão fazer casn., c, ou 

fosse .real o que Manoel Barbada Pe re irt~ revelou ou não, em 7 uo Ou
t uht·o de 1733, Manoel Ba rbosa Pe1·eil·a declat•ou L r co mprado Unt tl. llhll· 
ca l'a na 1·ua da Ajuda, e caminho do J)e~ t<H'I ' O, que parto de um t~ hand;~ 

cem os het·dei t·os do Dr. Luiz da ~Iolt a Leite, c d;• outt·a com Luiza d; 
Ass umpçiio, coin dinhuiro que lh e de u l•' r . hlanool ele St\llto Antoui rJ, 

vice-commissario da '!'erra Santa de Jerusalém, tendo a cllacara. :H 
braças de testada, e 66 de fun dos até os Arcos da Caríoc:1 Vollou•, 
compra feita a Antonio Mar tin s Me ira, e a s ua mulher Pau la Piul,a, 

nas notas do tahellião José Ri he iro Salvado, pel a quantia de :150 , com 

dinheiro das es mollas dadas aiJ~ Santos Luga a·cs, e como tíuha posto 

a chacara em seu nome, fazia nova ~scriptua·a, restituindo a seuJJ verdu.

deiros donos os terre nos compa•:vlos em se u r.orn >~. 

As casas ou hospício só tinh a, como ai nela hoje, uma porta 'le ll· 

tt·ada; mas foi construido de tal fórma, que as <.luas janellaH l rüc t•af!~ 

da frente, ficavão com espaço paa·a qual quct• oln·a, q1te quízcsscm parll o 
futuro co n8truít·; como de fac to acont•ccu; porque seren ;~ndo a~ <.leH
avenças entre os Esmolleres da l'er r:t 8anta, o os iradesllo convrwto rla 

Sa nto Antonio, fizer iio no vão correspondente á janelh. do l11do IJII

querdo, umo capella cousagra•la a ·. Fra.ncisciJ, que dízern algllll , (lira 

fundada por Fr. l•'raocísco de Borba, CIJm permís11ão do bispo IJ . I'r. An

touío do Desterro; e depois a requerimento de Fr. M woel de 'anto An

tonio.commi sai'Í• • da T cl'l'a Sanl.a, conseguio lícen•·a Jlara a crJII~hrafi:l.ll 
de miij!la.t;,por pro,·i ·io de 12 de ,\.hríl rle 174\l, cuja p·ovía;:1o I<1Í ;tfti'IWW

Lad<t ao desemhargado•· :Uauoel illoutei•·o d•! Yai!COnceUos, wrregc<Jm• 1h1 

coma1·ca, e lavrada pot· Manoel Mat•q~tc~J, e81!riviio do regif>tr<t~.lo I:Í6f11l!il1 

do Rio de Janeiro. 

Com todas est.ts liCllnça.< p:J.ra a cel11bra<;ã? dos offíciu:!l IJívíou&, ra..~ 

gár.io porta para a rua ; e me dísi!C o venerando e íUustre mont.anhor 
• arcl$o .·epomuceno, de s:~.udoasa. memoría, que, tendo o .-í":~-río d'> 

•. José scíeocia de que se ia celebrar mi-lsa e lilsta, se dÍS(Hl.t á ír "" 
cru;,; alçada, e cantando a. Ladainha, tornar conta da capella, comtJ lllial 
:i matriz ; masJendo av-isados o5 E rnolleres, rnellmo de noite man

d:irlo fechar a. p~Jri.:J. 1L1. f!IHrada d" ~'!lll(llo, Mnl gra-1!H di! madeíra., 

com largaJJ aberLuraJJ, em modo que lf Uan•lQ pela. rnan~ o VÍl(arÍo 

appa.receo com a. 5ua proci'!Jião, teve de retro«!der, JIOI' não poder entro~. r 
no íutP-ríor da igreja, por achar ímvellída a poria prínciJr.d. )!aí li tardl', 
foi I!Uh!tÍtiJÍda a t;Ta-le de madeira pe!la 1le ferro, qne aínda mdste 

Estando o H!mpício índívídado em ·12:9J8$120 em (a~or do syn~lí~o g.~;
ral Antoní o Alves da ílva Pinto, (uriit~ pago• :WIIi berMírOl> do Dilt. ntt1, 

a quaotía acima, Fr. U>..oaardo da J.-)n-.:ar~~a~;:W Sau~'Aona, ~din•Jo 

JX:rmi•lliio ao go.-eroo ímr.eríal pa.t"..t ~eod<.!r a frente da enlll.liU'a, 
'-lo/! l'lu rua cmÍl o ('~'' Pu!JJíoo,' ue~ ·a W!U<vla. u lj'ú: t-tr~ l•ll!i4r 
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por acto de arrematação em 3 de Dezembr•o de 1855, conseguindo al

cançar 31:000$, que sendo ent,regues a F r·. José Da mazio de S. Vicente 

Ferreira Lambem effectuoLL o pagamento ao synd ico Conde da Es
lr·ella no dia 7 de Julho de 1858. 

Terrenos de Antonio Mal."tins Meira 1.?'16 

Antonio Ma rtins Meira tambem havia comprado a Jo ito ela Sil va Gni
rães a parte da chacara que havia her·cl ado de sua sogra D.Ann a Catl;a
r·ina de Alarcão por 47$,e requerendo em Março ele 1716 para se r al'ltado 

o seu terreno, no di a 5 de Março elo mesmo a nno, no bairro de ·Nossa 
8enhora da Ajuda adiante da Igreja o esc r·i vito elo senado ela 
camara foi com o a rruaclo r e medidor· da cidade, Paulo Ribeit·o ele Ma
galhães, em presença ele Antonio Mar t ins Meira , que ap rese ntada a pe
tição, com o despacho do vereador ma is velho, is to é elo jui z de fora, 

pela orclenaçiio o capitilo Manoel Azeclias, pecl io que se arruasse e ele 

marcasse 6 bl'aças ele chãos , que disse se r na dita pal'agem qu e per
tenc~m de um a l.oancla com casas ele i\lagcla.lena de Barros, e ela oulra 

co m chãos elos herdei l'os ele i\Ja n o~l VPll oso Dor·ia, os quaes dec la rava 
ao dito arruador medidor, ar r•uar· e medir, mettenclo s uas balizas na 

l'n rm a elo estyllo, e ele que fiz a uto , em que ass ignou o cliclo medidor , 
com Juliilo Rangel ele Souza, que escreve u o a uto e ass ignou.- P aulo 
l l.ibei-• ·o de U agalhrZes .-Julião R q,nr;el de Sot1::;a. 

E scr iptnra 

Escriptura de quitação geral e plen aria que dá Anton io da Fonseca 
Rondou, a Antouio Martins Meira. - Saibão quantos esle publico 
~ n s tprm ento de escriptum, le quitaçilo ge ral e pleruu·ia, (;!e hoje par<\ 

oclo sem pre virem, qu , no a nno do Nascimento ele Nosso Senhor J·es us 

Chri sto. de mil sete ce ntos e dezese is (1716) ao primeir·o dia çlo mez de 
Abril do dito an no, nesta cidade ele S. 8ebastiilo elo Rio ele Jan eiro , 
em casa ele morada ele mim tahe lli ito ao di a nte nomeado, onéle appa

receu Antonio da Fonseca Rondon, morador• em Pa itincliba, na 

fazenda de Antonia Rozacla, e ora estante nes ta cidade pessoa reco

nhecida de mim tabellião, pelo m >smo aqui nomeado, e logo por e ll e 

me foi dito peran te as testemunhas ao diante nomeadas e ass ignacl as, 
r[J re elle h av ia feiLo Yenda de uns chãos, indo de N. S. êla Ajuda para 

N . . do Dertel'l'o, que lh e couberito por !'olha de partilha ele s ua mãe 
D. Anna CaLhar in P. de Alarcão, á Antonio Jlla rtins Meira, em preço de 

cem m il reis, (em 1714) ele que logo recebera quare nta e dous mil reis e 
lhe freou r·estantlo cincoenta e oito mil r eis, qtte tomou sob r·e si a 1·azão 

r~cju, · o, de que tu.do se O.zera pscriptura, em nota do tabellifio Joilo de 

C rv a llr o MatLos, em o flll l!O de mil sete centos e q uator ze, (l7l~) e por-

• 
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que es lava pago c sat is fe ito, de todo o d ito principa l, j ut·oa 
vencidos a té o presente , pot· tudo co nfessat· ha ve t· J'ecebíclo em 
dinheiro de C0 11 ta<io, da mito do d ito Antoni o Ma t·t ins M ~ it·a , por 

tanto di sse que lhe dá quitação gera l e plena de hoj e p!tl'lt todo 
sempre, por es te publico inst t·umetlto, para IHt nc r~ ma is lh e ~e t· p tlído 
cousa a lguma da dita quantia e juros, e nes ta forma pedi o a mim ta lw l
lião, lhe fizesse es te in st rumento nes ta nota, q ue acceitou, e se ol11·igo u 

curupril-o, e guardai-o co mo ne ll e se con te m em nome ele q uem LO'!;lol', 

como pessoa publica, eatipul a n te e acceitante, c a sig nou coiTI <tH tflij t -
munh as prese ntes, Pedro de ~I altos e .João da Costa , p ssoas reconho

citlas de mim tabell ião í\'fa noe l de Vaseoncellos Vel ho, que, o csct·cvi. 
-A ntonio da Fonseca R odon. - Pcd··o de Nf auos. - J orZIJ da 1·u:, 

Nada ma is con tem a di ta esc t·ipt ura que eu tabellião ao principio 

decla:rado, e m razão do meu officio, a u thot·i tlade judicia l, e a pcrl!

mento da parte a fiz passar pot· ce t·tidito fielmente da pro pt· iá 11 cp t~ rne 
r eporto , em fé do que esta s uhscrcv i c ass ig nei , nesta di ta cór te c (m
perio do Brazil aos Lt·inta de J a neiro do nttl oito ce ntos e tr inta: c c u 

João Cae tan o de Oliveit'a Guim rll'ãas 'l 'alJe lli ão a sui.Jscrcv i e ::t.ijs ígnci. 
-J oiZo Caetano de Olive·ira Gttima•'rZes. 

llos picio de Jerus alo.ul. do Rlo <.lo Jn·not.:o 173•J-

Não se póde precisar o a nno em q ue vierã.:> pa t·a o J3 ,,azil os f!I'Í 

meit·os esmolares da Le rt·a Sa n ta tle Jerusalem, porque não ach ei lern 
ht·ança nos papeis corcom idoo e l ivros antigos do hos pício de ,Jcru

salem ; e nem no a rch i vo do convento de , auto Antonio do Rio de 

Janeiro; e só o que pude coll igi r de t udo o que enco ntrei, foi c1ue o con
vento de San to Antonio dava hospetlagem 305 pr1meÍ1'0S ll"molarcs 

depo is de 16) l, quando erão po nco.;; mas v indo para o Rio do ,JanrJÍ t•o 

em 1727 o vice- commissario da '!'erra Santa, com alguns donatofS, não 
forão recel•idos no convento, indo o vice-commissario, para o palacio 
do bi>po, e os Jonatos para a casa do syndico. 

Requerendo o vice- commissario,ao pt•ovincial de Santo Antonio, com 

modos para s i, e seus companheiros, no convento, em virtude das 

ordens que trasia, a mesa di fio i to ria de 21 de Agosto de 1733, con
signou para moradia dos esmoleres, o dormitorio novo, que CJttava por 

acabar, do lado da rua da Piolho, lwjll ~tta da Carioca, com autori 

sação para conclui rem as obra11,e acrescentamentos, a CW!La da! c;Jrnola11 

rladas aos Santos lugans: o vice- commissario aceita a ofl'erta com 
condicções, que não forão admittida~ r•elo ddlnítorio em 16 de Orttubro 

do mesmo anno de 1733. 
Repplicando o vice- cornmissario, pedio licença para fazer c-a.<Ja!l para 

os esmo lere~, e arrecadação das esmola!!; o que lhe foi concedida ptlo 
dífioitorio de 17 de Dezembro do mesm" ao no; e como tiv~<a;,em com- · 
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prado tlma cbacara no c:i.minho da Ajuda, para Nossa Senhora do De~
tet·ro, com 31 braças de terreno de fretlte e 66 de fundos, em Seteml.!ro 
de 1734. depois de obtid~s as licenças da camllira municipal, derão co
meço a construcçã:o de um hospício. com forma de casa secular, encarre
gando as obras de pedreiro a- Francisco Affonso, e a de c~rpinteiro, a 
Bento Gonçah•es da Silva,cuja obt·a sendo principiada em fins de Setem
bro do mesmo anno de l7il-!, só foi conclttida no seguinte de 1735. 

Estando as obras do hospício em andamento, a ambiçilo dos frades 
franciscanos deu motivos a duvidas entre o difi.nitorio do convento de 
Santo Antonio, e os esmoleres da 'l'on·a Santa, do Rio de Janeiro, e re
correndo am.bo5 por seus pt·octtrar:loJ·es a El- rei, pedindo aquelle di fi-· 
nitot·io a Sua Magestade pam que revogasse a provisão de 1730 , c 
mandag~e demolir as casas dos esmole1·es da Terra Santa: mas ouvido o 
procurador da corôa, foi esta de opinião, que os esmolares podiito ter 
casas, e armazens,onde se ab •·iguem e recolhão J.S esmolas; e reso lvidas 
as duvidas, no dia 7 de Maio de 17'35, foi o padre i\lattocl Preto Coelho, 
syntlico geral da 'l'erra Santa, a secretaria do ultra- mar, e em presença 
do secretat•io della Manoel · Caetano Lapes. de Lavra, Rssignou termo, 
em que elles religiosos commis9arios da Tet·ra-Santa, em nenhum 
tempo alterarião as obl'as das casas, pa l'a sua l'lls idencia, pt•ittcipiaclas 
no Rio de Janeiro, fóra tio mesmo ambito, e estado em que se achavi(o 
formadas, sem capella, nem igt·eja; e q ue o vice-comrnissario, q ue 
nellas ass istir no tempo p t·eseJIL~ , ou para o futuro, nã:o seja senão 
leigo, com acomm inação da pena, de que faltandn a todo o :·efe r ido 
neste termo, sem \tldará demolit• as obras, que tivessem f'eiw na dita" 
cidad~ . a conta deles ,·eligiosos, e não set•ão mais adrnitLidos na dita 

cidad a, e capil.ani ;. do Rio de Jan l'l iro; e de como assim se obrigarão 
em nome e como synd1co-geral dos ditos religiosos, assignou este termo' 
com Pedl'o Alexand rino de Abreu Bernarcles, official da sec t·etat•ia él o 
Ultra-ma1·, em presença do mesmo secretal'io. 

Lisbôa Occidental, 7 de Maio de 1733. - Pedi'O A lea:andt·ino ele A br·et! 
Bel·na,·des.--Manoel PJ·eto Coelho, syttdico geral da Terl'a Santa. _ 

Al-vará 

Dom Jofío pot• graça de DllJOS etc. Faço saber a v6s go,·ernador e 
capitão-general do Rio de Janeiro, que cs t·eligiosos da Terra Sant,a de 
,Jerusalém, pelo seu syndico,fize1·ão na s ,c,•etar·ia do meu conselho U ltt·a
marino, termo de que se vos remette copia, as;igttado pelo secretario 
do dito conselho, para qne elle tenha o se11 dev ido cfl'eito, e me pareceu 
ordenarvos, não consintaes,que transgl'idão estes religiosos as claust1las 
do dito termo, o qual para constar a toJo o tempo. mfl.ndaNis registrar 

nas partes onde vos pat•ecer conveniente. El-rei N9sso S,enhor llJ.and.PU 
pelos Desembargadores Manoel Fernandes Varga,s e Alexandre M~<tek 
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dA So uza Me nezes , co nsr ll,eil'O$ d o s. u con Pllw Lll1ramarino; e se 

passou em duas vias. Pedro Alexanrl!-ino de Alu·eu Bei'Ilal'lles, fez em 

Lisbôa occidental á 13 ele J ttnh o de 1735 

Escriptura de veudtt ele uma cl!a c:.t t•a que rawm Aulotlio Mal'lins 

Meira, e s u a mulher Paultt Pinta, á Manoel 13at'bosa P e1· c ira, quiu1ção 

e obrigaçilo: Saiuão quantos este publi co in st rtune nto de Escr iplut•a 
ele venda c1e uma cl1acara de !1oje pam todo o $e mpre virem, que no 

Ann o elo Nascime n to üe Nosso Senhot· Jesus Ch ri to de mil sete centos 

e vinte seltl, aos sete dias do mez üe Julho do dito anno, nesta cid ade 

de S . ::Sebastião lo Rio de Janeiro, empo us:tcl as de mim 'l'abe lli ito a o 

tli ante nomeado , appat·eçet·ão presentes, partes l1 avidas e contractadas; 

a saber, ele uma band[l. como vendedores Antonio ubrtins Meit·r<, e S tUl. 

mulher Pàul<t Pin ta, e d[l. ou tra, como comprad or i\lancel 13a t·IJosa 

Per.;it·a, pesso<ts reconhec tdas de mim T abd li ão , pelos mesmos aqu1 

nomeados, e pelos d i tos vendedores m a rido e mu1Lter, me !oi r\ito, e m 

pres~ nça elas 'l' estcl mu11has ao di<t nle nomeadas e ass ignaclas , que ell es 

entre os mais bens de raiz que! têm e possuem, e bem assim urna ch<t

cat·a s i ta no termo desta cidatle q~e l'a~ testada e caruiuh o pela t·u a que 

vai Lle :-.lossa :lenho r« ela Aj uela, para ;>!oss!\ Senhüt'<t do Desterro, que de 

uma ban d <t pat·te co m a chac[l.t'D. elos herde i t•os do elel'unto sargento

mót• Luiz ela Mottn, e da out'''\ com casas e c lt i.i:os da m es m <t cbac[l.r<t, 

cle lle ve ndedores , que rese r vilo pa ra si , e l les di los v e ncl eelores 

correndo os fundos l\té os arcos VeiiJos da C<tr i o~a. que iicão 

para a parte elo mar, que a houve ri.i:o pot· titulo el a compt·a que della 

fize 1· iLo a Antonio Lla Fonsec[l. Ronclo n; por J!;sci· iptura _feita. nesta 

mesma Nota, l'cita pelo 'l' ahel liã:a Jo.io ele C<t t• val ho e i\.iatto s, e que 

d epois de sua comp ra, LleriLo em dote <tS c<tsas della, á um seu gen ro 

Estevão Dias, e po r d ividas q ue este tinha, lh'as pos.,rão em praça, 

as quaes c<tsas a n emaLa t• :Lo e lles ditos ve ndedor es , outra vez á s i, e 

se nclti.i:o hoj e ele posse el e tudo, como d'<lntes , e que da dita chacara 

r e5e t· vfio e lles ve ndcdot·es um [!. morad~. ele casos , ele du as rtu e tem a 

cljta chnca ra, com os fundos cl:t la ,·g ura ela dita chnca t·a, 

di go das rlit<ts c<tsas, <tlé tl ond e e ll es d itos ve ncl edot·es t m 

umn, valta e cerca de p:í.o a p iq ue, v is inh rL <1. ft· on tei t•;t, das ditas ca-as, 

r esP rvatla , e o mais qu e d a d ita va li a e ce rc[l. houver, lhe vendem ell es 

ditos ve ndedores mat'iüo e m ttlltcr, com as cl il[l.s casas e a chac[l. rà 

acima confrontadas e hav id as, pelo dito titulo expreçado á e ll e dito 

com pradot·, po r preço e qua nti a de t t·esentos e cin coe nta mil reis, pagos 

ao faze t· e>ta Escrip tura, em dinheiro de co ntado, em moedas ele ouro e 

pmta, cor re ntes neste Estado, que e u T abelliüo do ll minha fé, ver 

CJ nla1· e r ecebJt•em os ditos ve ndeclot·es m<tt•ido e mulhet·, sem fa lta 
25 
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alguma, de que lhe davilo quitaçi:o g-e l' al e ple nal' ia da dita quantia 
recebida d~ tresentos e ci ncoe n ta mil rei8, preço celebrado da dita 
venda, a que tudo lhe vendem, elles d i tos vendedores, com tudo o que 
lhe tocar de ter ras e a t· vores de espinhos, e todas as mais plantas qu e 
ficarem pertencendo as terras da di ta chacara, até com/quem confrontar, 
e uma mot·ada de casas; e só mente rese t·v ito elles ditos vendedores 

uma mot•ada para s i, com os fundos até chegar a dita estacada aqui 

declarada, com a lat·gura que tiverem as ditas casas aqui res~ rvadas, 

e lhe fazião esta ve nda livt·e de fura, e p~ n são a lguma ' ou hypotheca , e 
que por este pub lico itlst t· ume nto e clausttla co usti tue e havião por 
mettido ele posse della e lhe cedem e tmspaasão toda a acção, pos se , 
pertenção que nellas tem aclqu;rido ell t:>s d i tos ve ndedo t·es, para qu e 

ele hoje em d iante as goze el le d ito comp t-a-.lor como suas, que lhes fi cito 
per te ncendo, compradas com o se u dinheit·o, e ~e oht·igão por suas 
pessoas e bens assim moveis, como de raiz, ell es ditos vend edo res f..zer
lhes hoa esta venda de paz pacirtea, em todo o tempn e de es t:t r assaz a 
salvo em toda a opposição de te rceiro. E pelo dito compt·ador foi dito 

que elle acce itava esta escl'ip tura de venda e co mpra com todas, as 
clausulas nella declaradas, quitaçito,· posse, arção ele domínio, e 

senhorio e ob ri gaçito , e ass im harendo-os nju s(ados , me pedirão lhes 
passassa nesta nota que acceitarito; e eu T abelli ão acceito em nom e de 
qnem auze nle, digo de quem tocar auze nte, o direito delle, como pessoa 
publi ca e es tipulante e acce itan te; e ass ig na rito como tes~.emunhas pre
sentes- S il vestre José Pio, digo Si lvestre Roclt·igues, Joito ele Abreu 
Lopes, e por nito sabe r esc t•eve r a vendedo ra, assig nou a se ú rogo João 
Francisco ele ouza, todas peswa~ reconhecidas por mim 'l'abe lli ão José 
Ribeiro Salvadc; que esct·ev i. Antonio ~lartins Mei1'a, assigno a rogo ela 
sobre-d ita vendedora Paul a Pinta, Jo;;é Francis~o de Sonza, Ma noel 
Barbosa P eretra , Sih·estre Rodrigues, João de Abreu Lopes. 

Escri ptul' a <la sessão <la cllaonra que fez Barbozn 

aos relig iosos <la Terra. Santa . 

. Joaquim José de Castro 'J.'abellião Publico do Judi cia l e Notas, n'es ta 
COrte e cidade do Rio de Ja neiro, pot· Sua Magestade Imperial, que Deos 
Guarde, etc. Cert i üco c1uc revendp o li vro fi ndo de Regi s tos , numero 
c i ncoenta e dons, nelle a folhas Cfl nto duas verso, se acha registacla a 

Escriptut·a que me é pedida por ce t·tidão e o seu theor e fót·m a é pela 
manei ra seguinte: Registo elo Trasl ado de um a E scriptura de cessão 
e t raspasse, que faz :1-l:lnoel Bat·bosa Pereira ele um a chacara e casas 
dos Santos Lugares de Jet·usalem, aprese ntada em 5 de Julho de mil 
oito ce ntos e trinta~ Escl'iptu ra de cessito e traspasse que l'az Manoel 
Bat•bosa Pere it·a de uma chacara c ·casas dos Santos lugares de Jet·u
sa lém. Saibão quantos es te publico Instr umen to ele l~ script ura de cessão 
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e traspasse , ou como em dire ito mai s lugar haj a virem, qu e se ndo no 

anno do Nascimento de No~so Senhor J es us Christo· d e mil sete centos 
e trinta e tt•es a nnos, a ~ e te d o mez de Outubt·o do c! i to a un o, nes La 

Vi lia -Rica de Nossa Senhot·a do l'illa r do Ouro Preto e nas casas de 

morad[l. el e n;im T abelli ão, a hi a ppar eceo presente e das testem unhas 
aba ixo ass ignaclas e o ou torgante Ma noe l Barbosa P ereit·a , morador 
nesta Villa, pes soa t·econlt ecida el e mim l' a bellião de que dou fé, e por 

elle me foi dito qu e elle ,1ssistindo na c id au~ do Rio de J aneiro, ot~de 
linha n!)gocio, e se ndo sy ndi co dos Santos Lugar es d e Jerusalem, com o 

dinh e iro das esmolas des t~s. co mprou junto com Frei J\1anoel de Santo 

AhtonLO, \'ice-commissario el os mesmos lu gares , di50 dos mesmos 

Santos Lugat·es, uma chacara c casas sitas ao caminho que vai de Nossa 

>::ieuhora da Ajuda, pa ra o Des te t'I'O, ext ra muros ela dita cidade elo Rio 

de Janeit·o, e parte ele um a ba nda com Lui1.a d a Assumpção, e de ou tra 

com os herd eiros do Dr. Antonio da i\Iolta Leite, com 31 braÇas de 

testad a . pelo caminho, e 66 de l'uud o a té aos At·cos da Carioca velh a, 
tudo na fónna que consta da esct·i ptut·a du compra feita a Ar.tonio 

Martin s illeica, em nota el e José Ri beiro Sal vado, pelo preço ele 350$ , 
por cuja razão, e por haver com pt·aJo as ditas casas e chaca t·a, com o 

dito dinlceiro dos San tJs Lugat·es . e o let· posto em se u nome, 

por es te publico instr ume nto de hoje para lodo o sempr e, uelles ditos 

Santos lu ga res faz ia cess~o e traspasse, para que s uas ficassem se ndo, 

co mo j á e t•J:o, supposto el le outo rga nte qu<l ftze t·a a d i ta compra em 

se u nom e, e que os ditos Santos Lugares pot· se u s procuradores e 

bemfe i to res e udministl'adores pocle t·ão como s tut.s poss ui t•em a d ita cha

cara e casa , sem co nst ra ngimento dtl pessoa a lguma, " que emquanto 

não tomasse posse por este publi co instt·umento, e ptlht. clausul a 

co nstitute os h a ú a por e mpossados, sem que fosse necessat·io mai s 

a utoridade de justiça. E ass im di sse o OLLto l'gante, cleo e aj usto u 

e a sim o t•equere u a mim tabe lli iío que esta lhe ft z~sse e acei t.as se 

e notasse nesta nota, co mo pessoa public:a e est ipulante e ace i tante , 
e que tudo lhe estipul ei e ace itei em nome dos tliLos Santos Lu

gares e se u pL'oc uracl o l' es te ass ig nJtt, se ndo presentes po r testem u

nhas Paul o Bar·bosa, e J\I a noel 1\lat·q ues , a mbos desta vil! a, qlle todos 

ass ignat·am . E e u Ma noe l ele !3an·os el a Rocha, ta belli ão, o es

Cl'evi.- !J{anoel 1Ja1·bosa Pe,·ei•·a.- Paulo Ba.·bosa.- jV[anoel JJi cw

qu.es. - ~ não se continha mais na dita escti ptura, a que eu so

bredito tabell ião fiz tt·asladar bem e fielme nte elo li vl'o ele notas, 

a que me re po t·to: este conferi, sub crev i de me u sig nal publico e 

razo, de C[Ue u~o nes ta d i ta vi lla e se t.t term o. - JYianoel de Bw·ros 
da Rocha, la belli ão que a su bscrev i e ass ig ne i este em publico e 

t·azo. Em testemtmho de verdade. (Eslava o signa l publ ico). - M anoel 

de Éa,·ros ela Rocha.- Nada mais se cont inh a na escriptura que 
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ftelmente fiz aqui t•egist t·at' com o theor da propt·ia a que me t·e
porto, em po,let· da ptwta . Rio de Janetro, 5 de Julho de 183l. E 
eu , Joaquim .José de Cast l' o, a subsct'ev i e ass igntn. - Joa.qtLÍ •i ~ Jo8d 
ele CastJ·o . 

Requet•iln.ento pa t· a Vistoria - l.-;:3G 

Domingos Rodrigues Tavora, esc•·i vão da Correição e ouv idori a gera l 
desta cida•le do Rio de Janei ro, por Sua i'liagestade, que Deos guarde, 
etc.: Cel'l ifico que em meu poder e cnrtorio se achão un~ a utos de vis

torin, que requer eo o SJ LL dico ge ra l desta pt·ovincia da Conceição dos 
Capuchos de ta cidade, dos quaes au!IJ o seu tbeor é o seguinte: 

Anuo elo Nascimento ele Nosso Se nl•or .Jesus Chr isto de 1736 a nn os, 
aos 16 do mez ele ~Jaio elo ditõ anno, nesta ciúacle elo Rio ele Janeiro· 
e.mpousaclas de mim escrivão, me roi aprese otacla a pet i·ção adainte 
j un ta, a qual tomei e autoei de que .ao diante se segue e ele que fiz este 
termo; que eu Domingos RoclL" igttes Tavora, escr ivão, o esc t·evi. 

Diz o syndico geral desta província da Conceição dos Cap nch os do 
Rio de Janeiro, que o padre Ft·. 1\Ianoel de Santo Anton io, E s moller de 
Jeru além, está na t·ua ti e ~ossa Senhora ela Aj ucla levantan do umas 
casas ele sob t·ado de pedra e cal, e até o Jll'ese nte esti <•·ao embrwgaclas . 

pot· ordem do Sr. govern adot· Gome F•·ei1·e de Andrada, por se dizer 
era hospicLO, ainda que o d i to Ft·. Manoel diz ia se re m s6 mente as 
d itas casas pa•·a t•ecolller Esmoleres de .Jent.;alóm ; as ditas casas ni'ío 
têm fónna alguma de a•·mazem, ta nLo por t'ú •·a como po t· dentt·o, mos 
tt·ão serem hospício, e principio de tonvento, por t~t·em frolltespicio, 

com porta magnillca, e sobre ella as armati de Jerusalém, e nas ilhar
gas occulos abertos, em cort·espondcncia por cim a ela porta do soiJntdo. 
com janellas a modo de córo de convento , por dent ro em fór ma de 
dormi to rio, ceUas, e rdfei to rio, coz in ha, com ou Lt·as olflCi 11 as, prox i m<~ti 
elo hosptcio ou co nvento; llnalment!l, com duas g1·andes ce t·cas fec ha las 
com mm·o altos e fones, o ctue tudo tem custado mais de mil cru
zarlos. Junto do muro fez o dito Ft·. :ll<J.noel dui\S mora las de casa~, 

que adruinistrn, Lle qtte cobt·a o rend im neto, e nã.o é c t·~vel fazer-s e 
.;;enão para hospício, 011 convento, porqne para recolhet· as etimolhts 

mais volumosas, que são ca ixas de ass ucar, qualq• te t· casa de pouco 

custo bastaria, quanto mais que áquella pat•ngem se não podem levar, 
~ . por ser apa.t·talio da OL'aia, elfeitos ~ lgun . sem grande detr imento e 

despeza, sendo toda desnecessaria, pot·qne nos trapiches desta cidade 
. e costumão recolher a esmollns Llc .Jet·usalem; e além disso, tendo o 

convento de Santo A•Lloo io <J l' mazefll rl'oncle se r ·íde r·eco lher as diln~ 

e~mollas de Jerusalém; e porque todp o referido é feito conll'a as orden s 
d'.JSl-H.ei, ordens do patlre geral, e cqn'tl'a a mg-ra do padre '. Ft'i\nci ·co, 

'l'll' rt•t~ Vm :. lll~ fa•;- t vislot·ia ll 'l dita oltra, Lleclat·a.urlo-se nu l ia a 
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fúrma cbs d itas ouras exter iores e interiormente, e que da dita vi s toria 

lh e mande passnt· ce rt idiio, pela-s vias que pedir. P~de a Vmc. lhe faça 
merce fazer a dita vistot· i <t , como pede, f' t·eceuP.n:t met·ce . - Ponh ilo 

promplos os juizes e esc rivães elos oflicios ele cat·p iu te iro e pedt·e iro, 

pat·<t se faze r com elles a vistot· ia req uerida, seg unda-feit·a á tarde. 

Rio, 14 ele Janeiro de 1736. 

Vistoria 

Acto de visto ri a que ma11cla far.e t· o medidor ge cal Agostinho Pa

checo T elles , a reque t·im e nto elo sy ndi co geral destn. pro víncia da Col1 -
cc ição . - Anno do Nascim ento ele Nosso Se11llor Jes us Cl'll' isto ele 1736, 

aos 16 di as do mez tl e J a neit·o elo dito auno, 11 esta cidade do Rio de Ja

n e iro, e siti o que vai ele Nossa Se nhora ela Ajuda, para o ele Nossa Se

nhot·a do Desterro, ond e se estão concluindo uma~ casas, que manclott 

far. er o pad re Fr. Manoe l el e Santo Antonio, vice - commissario da T erm 

a nta, o nclo fo i vind o o ouvidor o Dr . Agostinho Pach.eco 'L' ell es , com 

mi go escr ivão, e a hi mando u vir á sua prt•sença Manoel de Dias Pe\·eit·a , , 

juiz do officio de carpin t e~ ro, e o seu esc l'l vão Manoel Riueiro da Si lva, 

e José Diniz Roza, juiz elo officio üe peclt·ei ro, e o seu escri vão 1Jornin 

!l'OS de Olivei r a, aos quaes todos de u jn•·atT.ento dos S11ntos [i]vangel hos 

sob cat·go do qual 11t es e ncal'l'egou qutl vendo as d itas casa , d~cla
ra~sem a sua !'ot·mal idade, e a a t• h it ectut·a, e oscommodo que t inll flo, 

e o tempo qu e rnostravão ser·em p•·incipiacla.,, e o estn.do em cptc SP

acllavüo, e se tinhiío excedido a ;iroa em que forão pr in ci piarias, 

e se tin hiio 1'6 t· ma ele hospicio ou convento; se tinbiio capac •

d acle para se recolllet• ne ll as ca ixas de assttcar; se tinh ào alg u

mas cercas, c:om casas ele ai ug uel, e cl ec la t·assem tudo qu e a cl•as
s'e m , be m e na ve rd ade , e r ecf:l biclo d e ll ~s o d i to jlll'ame!lto el e qu e 

dou !'é ass im o pt·o mette rã o fazer,- vendo e e.(am in ando as clitv s 

ca aS-<\clt;[r;io que ~stas ttlm s ua f•·ont at· i;t pMa a ?"ua chamada de• 

Ait<da, com u.rn a porta el e 7 palmos de htl'go, e 14 el e alto, ele ped ra el a 

lel'l'a; e em cima 3 janell as, coiu h?mbt·eiras ele páu, e g t·acles elo 

mes mo pá u ; e LLma sobre a pot·ta, e outt·a de cada lado, e por baixo 
destas elos lados te m 2 occ ulos d e pa lm o e me io ele vão, qu e se r vem 

pat'<\ d a t· luz tÍ. escada, que flca clentr·o, e Gloft·onte da dita porta. 

No a nda t· ele baixo egue um cort·eclor co m 4 casin has ao lado es

qnet·d o, 3 para o direito, cl'onde fica urna casinha livre para a e n trada e 
s ubicln. pn.t·a cima e as out ras 3 do mes mo lado cli t·eito, se mostt·a a pri 

meira se t· a despensa, e a seg·untla r e t'citori o, e n. te t·ceira cozi nha. As 

4 do lado esq ue t·clo pode r iio se r vir pn.t•a t•oco lhiru e nto d•1 csc l'a vos e le 

esmo l a~ . c ou l,t·as cousas que nell as se qui zc t.·em rneLler, Umas e ou tra · 

e~ tão com s uas portl\s l'ecbml <l.~, o têm as ditas ensas s •u sobrad o, que 
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se anda pl'epara udo pal'a soalhar, já tendo o vigam03 nto, e demonstra 
que nelle se póde fazer um corredor, pela mesma fót·ma do quarto de 
baixo, com 3 casinhas, para cada lado, fóra as duas primei1·as para dar 
luz as 2 janellas dos lados, gt·adeadas, e do meio para o di to corredor; 
no fim deste corredor fica lugat· para uma varanda. Nos fundos das 
ditas casas S\Jbre o dito quintal, com escada para se descer para o 
mesmo quintal, para a se1·ventia do qua1·to de baixo, e pela. sua. forma
tura, mostra ser casa para residencia de religiosos, ainda que sem 
commodida.de para. igreja, nem ca.pella., pelo que se mostra. da. mesma 
casa, e se não tem excedido a a.rea, e o ambito em que foi principiada, 
have,·á, 2 annos, e por ora. se anda madeirando para se cobrit• de 
telhas, que é o que faltava para se concluir, por ter sido e~-ba.t·gada, 
a tempo, que já estava feito o augmento, e levantados os pilares 
de tijolos, menos alguui p~rto da fronteira, e a mesma fronte ira. dlJ 
sobrado para cima se fez depois do dit0 embargo levantado ; e são as 
paredes das ditas casas, e ft'Oilteit·a de pedra e cal, e a parede do lado 
direito para a pa.rte d9 Destet·ro, até o vigamento de pedra e cal, e todas 
as mais pa.t·edes são de frontaes de tijolo, e o quintal das ditas 

casas se acha levantado com paredes de pá u a pique, armadas sobre 
pila res ele tijolo, qne é o quintal, q,ue ftca contíg uo ás ditas casas . ~o r 
fót·a deste, para a pane ela Aj tHla, tinlm outt•o quintal, tapado da 
mesma fórma, com 2 casi nhas, uma para a rua da Ajuda,' e outra 
para a praia do Boqueirão, junto dos A l'cos V elhos da Ga>·ioca, cuja s 

casinhas e quintal constou terem vendido o dito padre commissario e 
seu syndico por dons mi I cruzados, em 30 ele Dezembro ele 1735, por es
criptura feita na nota do tabe lli<'to de;:;ta cidade Custodio da Costa 
Gouvêa, que apresentárito a elle o~vidor geral, _.e declarárão os r:litos 
louvados qu e no dito quat·to baixo se podem recolher as esmo las que 
se dessem para a Terra Santa, e ainda caixas de assucat•, com mais ou 
menos commodidade, e de como as~im o'declarárii:o , mandou fazer este 

a uto, que assignou com os ditos louvados. E eu Domingos Rodrigues 
Tavora, escriviio o escrevi e assignei.- Pacheco. - Do1ningos Rodl"igt~es 

T avo1·a.-Domingos de Olivei1·a.-i\1anoel ele Deus P erei>·a.-,i11anoc/ 

Ribei>'O da Silva.-Jose Dini« Roz(J-.- E nada mais se continha nos 
ditos autos, etc. etc. Rio de Janeiro, aos 16 de Janeiro da 1736. 

Licenç a par·a vender o s terreno;, da Terra Santa 

orn. fronte ao J;>asseio Publico 

Fr. Leonardo da Encarnação Santa Ann11., commissario geral da 
'l'ert•a S<tnta, tendo de impetrar da Santa Sé, Bt·eve de despensa para 
poder vender não só a metade da yhacara do Hospício da Côrte, que 
faz frente aó Passeio Publico, com(f todas aquellas terras e Hospícios, · 
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que sej ã o inu te is, e desnecessari os n. com missão geral da 1'er1·a Santa, 
no Imperi o do Brazil, pede ao go v,•1·no li ce nça, pam o fazer. O Impe
rador mandou pelo ll!inisterio da Justiça , conceder á lice nça ped ida em 

23de Maio de 1R54, precede ndo a co ns ulta do Procurador ela co roa , 
que não oppoz duvida. 

A ig t·eja consag .·ada á Senh<J ra S:mt'Anna é rntti pequena , mas 
dourada e mutto decente para os 0 :1icios Divinos, tendo capell a-mór , 
duas tribunas e côro. 

Consta, que ahi se enterrá rão al g un s hemfeitores ; e o que me 
mostrou o Sr. Jos~ Pastorino foi por detraz do a ltar-mor e em 

um pequeno qu a rto, uma urna ele ma rmore bn w co, con te ndo uma 
ossada de ·adulto com a in scripçilo seguinte: 

O cavalheiro pro(es~o da o1·elem elo S cmto S ep uloh!·o. 

A qu i > ·epott~a;o em pa:: os > 'e~tos mo1·taes elo conselhei> ·o J o~t! Rica" ·clo 

clct Costa A guia,· ele A ncl,·cule, tlei:t:ando sua esposct 

e filha ent1·egne a ~tma ete>·na sa ndade e v ivas l.:mln·ançcts das 

de suas v i?·tu des e boas q uaz.idacles de q~te era dotculo . 
N asceu a 15 de Outub•·o ele 1778 e (allccett ct 2 5 de .Tu11ho 

de 1846 . 

Avnlia<;:ã o do Hosplclo de Jerus alem, do Rio do 
Janeiro, em 22 do Julho do :183:1. 

Por uma certidão origin a l, passada por Joaquim Coelho Ma l'inho, 

mes tre peelre it·o, e Era ncisco elo Co uto La ndim , carpintei1·o, passada 
a 22 de Julho el e 183 1, a requ erimento lio padt·e commissari o (ia 
T erra Santa ele J e,•usalem, Fr . Fra ncisco ele S. José Belé m, a!llrmão 
que o Ho~pi c i o tem 59 pa lmos de frente e 105 de fun dos , fe ito 
de peelm e cal, com um portã o largo e j a nell a de g rade de fe no , 

e 2 janell as mais pequ enas , t udo de ca ntar ia , com selas, vara nda nos 
fund os, um terr·aço , um a meia-agua, que serve de senzala, 10 es
cravos; um oratorio, em qu e se celebra mi ssa, fonado e azulejado, 

com se u te rreno a té á 1·ua elo Passe io Pu blico , d'onde se acha mu
rado, La nto á su a frente, como pelos lados, com seu pôço e o se u 
Hospir:i o . 'l'odo es~o terreno, dêtide a ru a dos Ba1·bonos a té á fr·e nte 
el a ru a elo Passeio Publi co, segundo foi d ito, a valiá r·ã o em dous 
contoR ele réis (2:000$000). 

J oetqt1i 1ro Coe(ho M a1·inho, pedr·cil·o . 

R, ·aucisoo elo Cou to L an di m , carpinteiro. 
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Terrenos ondl' 0stá ru .. ncln rlo () o?nY011.t :l tla o:; Ro

ligiosas da Aju.(la ora n.:ma sesn"l.a-ria q1.1...0 }Jt'\.s .~ou ao 

erm itão Ca"JD. i nha, 1.573 c 1.595. 

Os terrenos onde es\á fundado o co .lVento de Nossa Senhora da 

Ajuda per tencerão ao ermitii.o Antonio Caminha . Estes tenenos, 

depois da fundaçiLo da cidade, foriLo sesmar ias dadae em ll ele 'e
Lembro de 1j73, a l uno Tavares e a Francisco CaPcioso, mPrca<lot·e, , 

e como os não nult iváriLo, cah it·ão em commisso, e fot·iLo de novo ce

didas as mesmas sesmarias em 5 de Julho el e 15\r a Lopo Fern :lncles 

Carneiro, que as as c.ullivc>u, e por s ua morte os seus her de it·os 

vendêrito a Jo iLo Cami dta e a sua mulher, em li de de Junh o de 

1621, e destes pas;;á~ão a se u ft!lto o et·mitão pad t·,; Antonio Caminha, 

herdeil'a e testamentei t· o. A n tonio Caminha, que se nã o empt·egava e m 

lavoul'a, as vendeu a s~basti:lo Mendes do Rosat"io, que as deu em 

dote a Manoel Fernandes da Costa, por occasiüo ele casat·- se com a 

filha ~l ar i anna Rosa ela Silva. 

As prim itivas seõmarias co nstavão, urna tle 60 bt·aça , darias a 

:-.luno Tav11.res, e a outt·a de 50 braças, conced idas a F t·ancisço 

Raposo, que encot·poraclas lorão dadas a Lopo [i'et'IH\ncles C:ll'n~it·o, 

e passá rão aos Caminhas: e destks á ~l:tno e l Fet'n11.ncles da Cos t:1. 

Exist ia, logo rl epois da fundaçiLo da cidade, uma et·mida de Nossa 

.Senhora da Ajuda, com a frente pat·a o mQr t'O ele S. 'ebo.s~ião, 

e é t1·adicçii:o, conforme li em um documento unido em uns autos 

anti gos , que fôra fundada essa erm ida por ebristiLos novos (jucleos) 

em obsequio á uma· l\Iaria cie Judá. Em 1600 foi a ermida t•eelli 
ficada, para t·ecebe r os cap ucbos ft·an cezes, c com a t·ct it·ad.L 

destes, recebeu os Itali::.nos ll~l in vocação de Santo Antonio , 

pocém sendo varia a so rt.a dos tempo . . e desejando o po vo a fun 

dação ele um convento de freiras, sob os au;;picios dos pt·e!aLlos 

ncclesiast icos , e elo adm ini st rador dajurisdicção eccles iast ic~. Fran

cisco da Silva Dias , CO I1Stl'llio um dot'tl1itorio, e ontt·as olm:Ls, 

como consta elo :ll'chivo da camarD, que no tempo do pt·e fado Manoel 

de So uza Almada, a v i uva elo go.vernado t· Luiz 13a t·balho Bezel'l'a, 

D . Gicilia, com suas filhas, ali i se t·ecolb êrão em 11176. O novo 

convento ped ido, e instado, com subset·ipçiTo elos povos , dada n. li

cença pela pl'Ovisão ele 19 ele Fever~iro de 1705, para o ingresso ele 

50 freira>, entt·ando as convet·sas daqu ell a e l'lnid tl., foi fund ado o novo 

conven to um pouco. ma is abaixo, e no mesmo co t'!'er e face da er

m ida pelo hispo O, Joii:o da Cr·u~ . lançando a pt·i meira ped ra em em 

Ii45, cujo convento o concluio o !Ji spo Dt·. Ft•. Antonio do Des tel'l'O. 

O terreno para a fundação elo novo convenLo da Ajuda, foi com . 

pt•aclo pelo bispo D. Joáo da Cruz, a l\Ianoel Fernandes da Goslaj 
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quQ o demarcou para este fim, em li42, e era o da lieamal'ia do 
ermitão Antonio Caminha, constante de 73 bt•aças, das quaes, depois 
de fundado o convento, Manoel Fernandes da Costa, reclamou o 
impor:e de 3) braças, onde estavão fundados o oôro e dormitorio 

das religiosas, dizendo não estarem comprehendidas na venda que 
havia feito, e terem entrado nellas, na fuctura do convento, e por 
isso sustentou com as freiras uma renhida demanda por tempo d! 

60 annos, até que depois da sua mort.e, a filha e herdei ra D. Anna 

Joaquina de Jesus, vi uva de Alexandre Tavares da Silva, terminou 

a questão, vendendo os te rrenos até ao mar, ás religioaas da 
Ajuda, em 10 de J ui h o de 1811. 

El• o •·iptl-..ra cl.e cont.posi ·ão que fez a. ~.ladt.·o A.bba~ 

deça. e Di'ioeetas do Ooavento da. A . .iuda, con1. 

D, Anna. Joaquina do Jesus. 

Saibão quantos este publico [nstrurnento de Escriptura de tratu

acção e amigave l composição virem, que no anno do Nascimento 
de ~o~so Senhor Jesus Cln·isto de 1811, 'los 10 dias do mez de 
Julho, do drto anno, nesta ciclnde do Rio de Janeit·o, em a grade 
do Convento da Ajuda, onde eu Escrivão adiante nomeado fui vindo, 

ahi appat·ecerã<i perante mim, justos e contratados, como outorgante 

Anna Joaqnin a ele Jesus, ftlba legitima, e unica hercleir.'l. do fal

lecido Manoel B'et·nandes da Costa, mot·adora na rua do Piolho, e 
como outorgadas, a Reverenda Abbadeça do ditJ co nvento da Ajuda, 
Helena Maria da Cntz, e ae mais Discretas do mesmo Convento , 

todas reconhecidas de mim tabellião, e elas testemunhas adian te 
nomeadas e assignaclas, pet·ante as quaes pela oulot•gante me foi 
dito, que ella é senhora e possuidot·a ele toda a terra, que possui 

ou lhe dev.a pertencer no campo denominado de Nossa Senhora da 
Ajuda, segundo consta de urnc~ sesma .. ·icb, que obtive1·ão os ditos (al
leoidos seus Paes, da 1Jm·tc elo ·?Jbal' do dito Convento, daclo o cOI'

díamento ·do cunhal do c61·o em li11ha ?"cota, a p•·aia do mar, a 

de extensão até os muros do Passeio Publico, sobre que haviiio' 
pleitos ha 60 anno~. entt·e o fallecido Pai ela o;: torgante, e as ditas 

religiosas, na ouviclori:t geral do cível desta cól'le, de que presen

temente é escrivão Jo ;é Gomes da Silvv, nos quaes houverão sen

tenças a favor de um a e outra parte, e ulLimamente a favor do 
Pai ela outot•gante, dito Manoel Fernandes d« Cosla, n a casa da 

suppli cação de Lisboa, que mandou liquid ar, o que a elle pertencia 
e q tte pondo-se em execuçiio, for iio as outot·gadas condtlmnadas, 

a pagarem as braças que est iverem de mais, debaixo dos edi 

cioll do dito convento, havendo mediçã o, para este effeito, em 
1'~' 

2~ 
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de Setembro de 1782, e pela qual foi a outorgante pag-a de 14 
braças e 8 palmos e meio, conLI'overtiúos debaixo dos edificios, de 
que deu quitação nos autos, com sua irmã, que então era 
viva, H elena Mar·ia da AssU>mpção, e por não saber, nem vil· 
ao conhecimento úella otitorgante o verdadeiro lugat• Úc>nde deveria 
partir e de marcar com as terras, que no mesmo campo da Ajuda, ~om
prarão as outorgadas,aos religiosos elo convento do Carmo desta cidade , 
por escriptura lavrada em 3 de Sete!Ilbro úe 1750, nesta nota, pelo ta
bellião Bento Pinto da Fonseca, e so bre que ainda coutinuavão os plei
tos, com grande prejuizo da outot•gante, e outorg11.das, por não poderem 
cultivar, e nem a~rendat• a terra do mencionado campo, dando entre
ta.nto lugar, a que algumas pessôas o co nsiderassem devoluto, sem se
nhorio, nem possuidor le9itimo, pat•a de uma vez, cortarem tiio antigas 
discussões,despezas e prejuizos,tem prese ntemente entre si tratado,con

vencionado e estipulado, de suas livres vo ntades, fazerem por este ins
trumento, como com effeito fazem, publica desistencia do referido plei to 
e execuçiio, e liquidaçiio, contra as outorgadas, a respeito do resto das 
terras que lhe toca, ou possa tocar, no mencionado Campo da Ajud~. 
desde o cordeameuto úa parede do c?nvetlto, direito ao mat·, em linha. 
reeta, ficando em meio a rua, que está designada, com todo o vão e ex
tensão aos muros tio Passeio Publico, para nel!e verificar-se aquella 
compra feita aos religi.osos do Carm9, e gozarem de toda essa te rra, 
como sua que fica sendo de hoje em diante, se m duvida, cont radição, 
ou emha t·aço a lgum, da parte da outorgante, que lhe cede e transfere, 
todo e qua lquer dominio, que nelle tivesse em todo ou em parte, assim 
como Lambem cede o seu a nti go dorn,inio, que sempl'El ti verão :1a pe
quen a porção de terra do la rgo ele S. José , entre as ruas da Ajuda e 
dos Barbonos, que ella outorgante, P\ll' inad,·ertida vendeu, a D. Maria 
José, viuva do intendente do out·o, 11ue foi desta cidade, por vir no 
conhecime nto que lhe niio pertence, ~ vista daquella mediçã!Y feita nos 
autos de execução de liquidação, em 13 de Setembro de 1782, pela qual 
consta, que a terra do pai della outot•gante, principiou debaixo do pri
meiro dormito;·io do convento, para r parte do mar, e nada t~m no 
lugat• daquelle terreno, vendido, que devia as outorgadas haver a si; e 
as outo rgadas igualmente desistem qe todo o melhoramento, que pelo 
ultimo accordão dão a se u favor, sobre o melhoramento da 11valiação 
claquellas 14 braças, 7 palmos e meio

1 
haviiio obtido, e úe tod!J, e qual~ 

que r desta pretenção que a se u ravot• a llegar possão no reieriqp pleito, 
em satisfação e remtu1eração du. outot·gante, lhe dão uma morada ele 
casas tel'l'eas de tres portas, sita defronte do se u convento, gm chãos 
oroprios, com se u quintal murado, q ~e pat·tem pela parte do mar, com 

•as elo padre .Joilo da Silveira,, e reJo outro lado, com lgnacio Ra nge l . 

>"' ..... ·-
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de Aze~·edo Coutinho, livl'es e desembargadas, que estão repat•adas de 
novo, uo estado em que está alugada, a Joaquim Bernardo, cujos muros 
são proprios, da referida casa, sem dependencia dos vi~inhos 'confron
tantes, para com o valor da referida morada rle casas, ressarcirem 
qualquer indemnisação ou prejuízo que a outorgante possa te~ nesta 
composição amigavel, que porta nto, por esta da.Yão quitação, e fazi ão 
transacçii:o e .arnigavel composição. E assim justas e contratadas, 
pedirão a mim tabellião, lhes lavrasse este instrumento, nesta nota, 
que sendo-lhes lido, disserão estar ás suas vontades, de que dou fé, 
dizentlo cada uma estar a sua vontade, de que dou fé, e de me ser dis
ll·ibuida pelo bilhete seguinte:-Distribuida a Pires.- A nna Joaquina
de Jesus, por escriptut·a de amigavel composição,. paga e quitação a 
Madre Abbadessa e discretas dQ convento da Ajuda, em 10 de Julho de 
1811.--Prates, E assignarão, sendo testemunhas presentes Bernardino 
de Souza Chaves, e Manoel José Marques Dias, reconhecidos de mim 
tabellião José Pires Garcia o escrevi.- Anna Joaqu.ina de Jesus.
Helena Maria da Ct·uz, Abbadessa.- Barbora Francisca doj Amor Di
vino. -Ignacia Mariana de Santa Clara Braga.-Catharina Narcisa da 
Concetçito.- Angela de Santa Rosa.- Antot~ia do Salvador.- Maria 
Ignaci a.-Bernardi no de Sena e Almeida.- Manoel José Marques Dias 

Guimarites. " 

Dentt'O da demarcaçito destes tllrrenos ficavão tel'l'as de dezoito 
ca.sinhas, ,com seus quintaes, pertencentes a Manoel Fernandes da 
Cos•a, e a outros, que fOL·ão avaliadas e pagas, conforme a ava
liaçito dos peritos do tempo . 

Terrenos da c0rca <lo convento d.a. A.jud.a 

Os terrenos para a cerca do convento das religiosas da Ajuda, 
pertencião ao convento de Nossa Senhora do Carmo, por doação feita ao 
mesmo convento por Fr . Chrispim da Cunha, em 5 de Junho de 
1653, cujas terras no campo da Ajuda, o mesmo convento do Carmo 
vendeu ao bispo O. Fr. Antonio do Desterro, para logradouro do con
vento das ft·eiras, pelo preço de 800$, por escriptura do dia 3 de 
Setembro de 1750. 

Ooill.pra dos terrenos pa'f.'a. a ce.rca do convento 

da Ajuda 

E.>criptura de venda de terras, que fazem os religiosos de Nossa Se
nhora do Carmo, do convento desta cidade, ao lllm. e Exm. bispo, 
e convento de Nossa S8'nhora da Ajuda, e quitação; e como com
prador o padre Antonio de Souza Carvalho. 

Saibão quantos tlste publico inst rumento de escriptura ele venda 
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de terras, e quitação, ou como em direito melhor lugar haja virem, 
que sendo no anno do Nasçimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de 1750, aos 3 dias do mez de Setembro do dito anno, nesta ci
dade ~ S. Sebastião do Rio de Janeiro, em o convento de Nossa 
Senhora do Carmo desta cidade, onde eu tabellião ao diante no
meado fui chamado, sendo ahi, apparecl3rão presentes em capitulo, 
o Rev. padre prior tla dita ordem, F r. João Moreira, e os Revs. 
padres Clavarios, que para isso forão chamadoõ ao som da campa, 
tangida, neste instmmento assignados; e logo por elles me foi 
dito que, em presença das testemunhas ao diante nomeadas e assi
gnadas, que entre os mais bens ele raiz que têm e possuem, bem 
assim são umas tel-ras, sitas aonde ao diante se declara neste in
strumento; e da outra parte appareceu como comprador, o Rev. 
padt·e Antonio de Souza de Carvalho, como procurador bastante, que 
mostrou ser do 111m. e Exm. bispo desta cidade, como f11ndador e 
protector do convento de Nossa Senhora da Conceição da Ajuda, e 
como procurador do dito con'venw da dita Ajuda, com procuraç(ío 
feita neste meu cartorio, de que dou fé ; todos vendedores e com
pradores serem pessoas reconhecidas ele mim tabelliiL o ao diante 
nomeado; e logo como dito fica, ' pelos ditos reverendos vende
dores foi dito que, entre os mais bens de raiz que possue es ta t·e

ligião, bem assim são umas terra1 que tem e possue no cam_po de 
Nossa Senhora da Ajuda, e sito existentes pelas frentes e dett·az 
do novo convento das religiosas ela mesma Ajuda, as quaes te l'l'as 
as hou verão elles revei·endos vendedores~ por doação que dellas f'ez 
Fr. ~ Chrispim da Cunha, e dellas se empossárão judicialmente em 
o anno de 1653, de que se fez auto de posse, cujo teor é o se
guinte: 

Posse. - Anno do Nascimento 1e Nosso Senhor Jesus Christo 
de 1653 annos, aos 5 dias do mez ele Junho do dito anno, 
nesta cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, no campo d'e Nossa 
Senhora da Ajuda, d'onde o procurador e contador ela fazenda ele 
Sua Magestade, o capitão Thomé Corrêa de Alvareng~. commigo es
crivão, abaixo nomeado, e o meirinho da provedot•ia, Francisco de 
Araujo, e o piloto Manoel Vieira, fomos, e sendo lá, pelo Rev . 
D. prior de Nossa Senhora do Mon ~e elo Carmo, o padre Fr. Manoel 
da Natividade, foi requerido ao di(,o procurador que lhe mandasse 
fazer ra~ifi.cação, medição, de uma~ terras que se achão havidas 
de Cbrispim da Cttnha, conforme consta da carta de doação, e auto 
de posse, o que visto pelo di to pt'ovedor, mandou ao piloto, ele
baixo de juramento, que lhe foi dado arrumasse os dÚos chãos, na 
conformidade do auto de posse ; e logo o di to piloto começou a 
medir do s itio das casas qtle forito de Sebas~iito Balclez, d'onde se 
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metteu um marco de pedl'a, de cantaria, que tem um C. e um R· 
e do dito marco se começott a medir a testada, até intestar com 
;~. Lagôa, onrle se metteu outro marco, com as mesmas let,tras; e 
d 'ahi se fez a q uaclt·a, e se f o rito medindo as 60 braças, e no cabo 
dellas, se veio buscat• o travessão do primeiro marco, e se forito 
medindo outras 60 braças, pela fralda do outeiro acima, que occu
pou um pomar, e algumas at·vores de espinhos, no calvo das quaes 
se metteu outt·o mat·co de pedra; e por esta maneira houve o dito 
provedot· aos ditos chãos pôr medidos e demarcados, e teve junta
mente por ratificada a posse, que os reverendus de Nossa Senhora 
do Monte do Carmo havtão tomado, sem côntradicção de pessoa 
alguma: de que fiz este auto, em que assignou .o dito provedor, e 
o Rev. padre prior, meirinho, e mais testemunhas, o licenceado 
Similo Caldeira, e João de Castilhos Pinto, e o dito piloto, pessol\8 
ele mim escrivilo conhecidas, cujos signaes são os mesmos abaixo, 
e de que fiz este auto; e eu Joilo Dias de Ca~t.ro,j esct:ivão do juizo 
da provedoria, fazenda de Sua Magestade, e da gente de guorra 
nesta cidade, que escrevi. - F'1·. 1'>1anoel da Natividad•, prio1· ; 
João Dias da Costa, Joito de Casti lho Pinto, Manoel Vieira, Fran
cisco de Araujo. E não se continha mais no dito auto ele mediçito , 
e ractificação, que bem fielmente aqui trasladei do livro do tombo 
do dito convento, á que me reporto, segundo o parecer de mim ta
bellião verdadeiro; e assim disserão elles-reverendos vendedores, que 

da mesma maneira que as tem, pelo dito titulo vendem, como com 

etfeito logo vendem de hoje p'l.ra todo o sempre, á elle reverendo com
prador, o padre Antonio Corr~a de Souza, como procurador ba~tante, 

como dito fica, de S. Ex. ltevma., e elo dito convento de Nossa Se
nhora ela Conceição da Ajuda, com procuração neste mesmo cano rio, 
que dou fé, tel-os, por preço e quantia as sobre ditas terras de 800$ em 
dinheiro ele contado, moeda corrente, que eu tabelii~o dou fé, ver 
contar elle reverendo comprador, e receberem elles reverendt' s Yen
cledores, de cuja quantia recebida de 800$, preço elas referidas tenas 
aqui declaradas, cl isserão lhe da vão plena e g()t•al quitação, para nunc~. 

mais lhe ser pedida, nem repetido causa alguma della, por si, nem 
seus successores, por realmente estat·em pagos e satisfeitos ; e que de 
si, e do dito seu convtltlto tirão toda a posse, acção, e dominio, que 
nas sobre ditas terras até o presente t inhão, e tudo cedem e tt·aspassão 
na pes~oa do procurador bastante, para que as logrem, gozem e poõ
suão como cousa sua propria, que fica sendo, por virtude deste in~

trumento, pelo que o hão impossado desde já, e ela clausula con ~ 
titui nte, e que pelos bens da dita sua religião se obrigito a fazer boa 
e~ta venda, firme e valiosa, para que em nenhum tempo, nunca irem 
contra o estipulado ueste instt·umento; e de tiraren~ a paz e a 
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salvo o dito compradot• de qualquer duvida, que se lhe offereça, pelo 
qual f'oi dito que em nome do muito Exm. e Revm. Sr. Bispo Fr. An
tonio do Desterro, e do dito convento da Conceição da Ajuda, acei
tavão esta venda. E assim havidos e ajustados uns e oul:'ros, se obri
garã o a cumprir e guartlar tudo aqui e3tipulado neste instt·umento, 
cada um ua parte que lhe tocar. 

E para firmeza de tudo nos pedirll:o lhes lavrasse esta escriptur11., 
nesta nota, que lhes fiz e aceitarão, e disserão estar as suas vontades, 
aliás a seul; contentos, e assignarão, sendo testemunhas presentes Fran
cisco Xavier Corrêa, e Ma noel da Silva Coutinho, todos uns e outras 
t~stemunhas , outorgan·tes reconhecidos de mim tabellião Beato Pin to 
da Fonseca, que o escrevi:- Ft·. Miguel de Santa Aguida, tÍtesotweiro. 

-Fr. Aleixo de Santo Angelo Almada, clava~·io .-Fr . José de Moura 
do Monte Carmello, clava.?'io. - Antonio Car·va lho de Souza, p1·octwa
do;·.- Francisco Xav ier Corrêa.-Manoel da Silva Coutinho. Nada ma.is 
contém a di ta escriptura, que se acha lançada no mancionado livro 
findo de notas, ao qual me reporto; que eu tabellião, abaixo assignado, 
aqui bem e fielmente fiz ext ráhir a prese nte certidão, por bem do meu 
officio, e autoridade judicial, elpediTento da parte que conferi, s ubs
crevi e assignei nesta corte do Rio <l e .J a neiro aos 29 dias do mez de 
Agosto de 1818. 

lJ; eu José Pires Garcia, tabellião 1 ue o s ubscrevi e assignei.-J8si 
P in:s Ga,·cia. 

Os terrenos do Cii..IUL>O da. ;\..juda 

Os ten·enos do Campo da Ajuda de~do o cunhai do COUL'O do convento 
das Freit·a~ da Ajuda, face da rua, lJi lé ao gradil do passeio publi crJ, 
para o mar, foi a sesmar ia dada a um capinei,·o, que passou a. , ser i n
corporada. aos terrenos de Sebastião Mendes do Rosario, que coro as 
outras terras deu em 26 d~ Noverobq> de 1737 em dote a sua. filha Ma
riana L{osa. da Silva, quando a casou com Manoel Femandes da Costa . 

Sendo estes terrenos causa da grande demanda que Manoel Fernan
des da Costa teve com as Fre iras da Ajuda, sua filha e herdeira 
D. Anna Joaquina de Jesus, os vendeo ao convento, recebendo uma 
casa, defr·onte do mesmo convento, ep indemni sação, por escriptura de 
10 de Julho de 1811. 

A edificação do Campo da Ajuda principiou perto da pra1a 
sendo I<'rancisco Rodrigues Fer·reira um dos que construirão as casas 
nobres qa ~ r:.~.zem frente para o convento d8 . . rl. j ··r!· , e facr. d:t rua do 
Luiz de i'a ticoncell os, e a 'l'ra vessa do Maia. 
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Declaração do bispo D. Fr. Antonio do Dester1'o (1 

Declaro que o dinheiro que o Seminario de S. José devia a capella da 
Ajuda, todo quanto devia lhe perdoei de justiça, por ser em s::tlisfação 
das terras em que fi cou prejudicado : e declaro mais que este dinheiro 
era do rendimento antigo dos bens da capella velha de _ Nossa Senhora 
da Ajuda, cuja administração pertencia ao ordinario, e podia appli
car para obra pia que lhe parecesse, quanto mais para esla, que appli
quei, que é salisfatoria de jusliça, e divida real, que se devia pagar. 
E para que isto em todo o tempo consle, mandei passa r este por mim 
asoignado. Rio de Janeiro, em 18 de Setembro de 1765.-Frei Bispo 
do Rio de Janeiro. 

T errenos da Praia de Santa Luzia e fundação do 
Matadouro publico do gado, ~775 

Como já contei, os terrenos da pra ia de Santa Luzia desde pouco 
adiante, onde foi o matadouro e curral do gado, e hoje está construido 
o estabelecimento da Companhia City lmpro>ement, foi o da sesmaria , 
que Christovão de Barros concedeu a Nuno Tavares, em 11 rle se tembro 
de 1573, mercador, no Rio de Janeiro com 60 braças de fl·en1e e funtlos 
correspondentes, que pre.;crevendo, como a que concedeu no mesmo dia 
a Francisco Raposo, para a banda da Lagtla Grande, onde está a~sen. 
tado o Passeio Publico, forão dadas a Lopo Gonçalves Carneiro 
em G de ,laneiro de 1595, e por sua morte os herdeiros v~nderão a 
João Caminha, em 17 de Juuho de 1721, e seu filho e herdeiro o Er
mitão padre Antonio Caminha, vendeu a Sebastião Mendes do Rosario, 
c este em 2G de Novembro de 1737, deu em dote a sua filha Marianna 
Rosa da Silva ao casar-se com Manoel Fernandes da Costa. 

Manoel Fernandes da Costa vendeu em 17 42 a sesmaria de Nuno Ta· 
vares e Francisco Raposo ao Bispo, para a fundação do novo convento 
da Ajuda, e se suppondo le~ado, moveu ao co nvento renhida demanda, 
que foi terminada, com a morte de .Manoel Fernandes. 

A camara municipal desde 1721, tentou appossar-~e dos terrenos ela 
praia de Santa Luzia, para fundar o matadouro, e não podendo con~e

guir, aforou em 1775 a Manoel Fernandes da Costa o lel'reno preciso, 
para curral e matadou1·o do gado, e mandou construir a casa e curral, 
que senio até 1850, tempo em que se construio o matadouro da rua rl e 
S. Chrislovão, e foi para elle transferida a matança do gado. O ct!i
ficio ou pardieiro da praia de San:a Luzia, depois de servir tle mata · 
douro, foi ced ido pela camara municipal á policia da côrtc, para asylo 

(1) F.ste documento o .cxtrnhi dQ orio inal que estft meu poder. 
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dos mendigos, sendo chefe de policiá o cdnse1heifô josê Caetano de 
Andrade Pinto, pagando o fôt'o aos herdeiros de Luiz Gomes Anjo. 

Por morte de lllanoel Fernandes da Costa, sua filha e herdeira 
D. Anna Joaquina Je Jesus, vendeo os terrenos a Luiz Gomes Aujo, 
pela quantia de 300$. Os herdeiros de Luiz Gomes Anjo venderão o 
do111inio que tinhão ao terreno do matadouro, a Joartuim Soar·es Guimarães, 
e este o t1ansferio a Companhia de esgoto City lmprovement. 

\ 
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GEOGRAPHIA HISTORICA DO H_RAZit 
PELO 

DR .. MF~LLO MORAES 
a_ 

Onde quer que eu viver com fama e gloria 
V i verão teus louvores em memoria 

--------~?~3=9=3---======~~=====-~~~~w~-------

0 
BM!tzll vasto ilor't"l'torl:o da A n:l.cr lca M e ridional ou do Sul, foi d e scoberto por P e dro Alvares Oabr al , p ortug u oz, orn. via g e m para a India Oriental, o qual etnbarcando p o r orde n1. de El-rei D. ~Ianoel. no dia 9 de .~Ia o. snh io do T o j o n o segu inte d ia 

til () 'tnesmo :xn.ez e anno de !l500 com 1 3 Náos, e 1,200 home n s , a s quaes de norteando-se, om virtude de uma torJnenta, n a a l t ura d as Ilhas do O a bo Verde, levarã o O a bral para o Sul a cl.escobrir a 10 grãos d e latitude t ·(ras das A.l.agoas , e oo:rno .fo sse 
'tardo e v e n t a sse for'te, rocel.,ando da proximid ade d a costa se fez ao n:>.ar e caminhand o co:xn. proa de s udoeste, n o dia 21 d e Abr il do mesmo a nno, a vistou o l\'lonte Pas coa l., e no dia 2 ~ por vol.ta d a t arde, estando 1>rox1 mo da c osta, a ndo u pairando 
e no dia seguinte ::;t3., as 10 l<l.oras da · an11ã d erão flt.Ul.do a s náos , na embocadura de u m Rio, que depois se cham ou elo Frade . 

No dia 24 
·d oe AbriL, ~:>ela :xn.anhã, s u sp e nde r ã o os .ferros, o á tarde fundearã o à u. :n;>. ale~oa de dis tancia do Arrecife da Bar r a; e no clla 25 funde arão dentr o (Porto Seguro). No dia 26 F...-ei Hen r i que> disse mi>sa, com p...-ogacã o n o Ilhéo, p ara oncl e 

'n a vespera, 0 Oap i'tão -MÓL· P'-odro Alvares Cab ral. tinha s al.t a cl.o. No dia 27 forão todos a t e rra "'firmo.- No dia 2 8 volt a r·ã o a t o rra J>a ea f a zer l onh a e l a va L· a roupa.- No dia · 2 9 foi à t e rea S a nc11. o d e T ova.-.- No dia 3() forão .fa z e r m ais l e n ha o agua.
No <lia 

10 
de ~!lai<o .forão a terra e Cnantor ão (fin carão) uma C1.•uz, havendo :rrllssa e pregação .- No dia 2 P e d r o Alva res c a.bral., t e ndo :fe ito sahie o Capitã o Gaspar d e Lemos , para Lis b oa com a not icia d a des coberta do t rrito rio, l.evand o um lnd i o d o 

Bra zll ,. IJ~ra ·autenticar a 'iE::t-rei D. Manoel essa d escoberta, se fez de volta com. a s cl.emai s Náos x>ara a India. 

O Bra.ztl está. sltu;s.do em. 4030' de latitude Norto, e 3 4 o de 
e A r gen t ina: 1:\... O esto com o Perú, E 1quador, B ollvia e P a raguay. 
do R io J a v a r y, t e ndo a s ua s uper.Uc i ie 256,980 l eguas qua dradas . 
:rn udarão-lhe o nome para o cl.e Braz 1 de 1503 em diante. 

Sul. latitude Sul, confinando ao Nor t e corr:. a s G oyanas fran ceza, i ngl eza, e h ol.land e za, V e n esuel.a, o 1n ar e a Nov~. G Íanada : a L este com o Atlantico: ao 
Da .foz do Oyapocl<. a-té aos Iin"tites d a Proví n c i a do Rio Gra n de do S tll , t o t:n o Brazil. 920 l ":guas de extonsao, e S S O l egua" de largura elo cabo <lo S. R o 

O Brazil não tinha nome particular. Pedro Alvares Cabral deu·l.ll.e o d e V e ra CL·u.z, d o p o i s :foi c h arnado T e rra de S a nta. Cruz, e em consoque n c i a do 

oru a s r epublica;, d o UL•n guay 
u e , no Rio G r a n <l o do No <·to 

de tin1iut ... a rla ( I b iJ.·ap i tanga 

TE RRI'OORIO 

A pbysiou<>mia do 

paiz apresenta exten

sas pla noioes e chapa

dões ao Sul e ao Norte, 

co m mll.is de 20 mil 

rios ma.i.ores e meno

res, sendo uma boa 

par te d€lles navega

veia rpara embarca

ções e canoa~,mu itas 

serrn.aias e mou tes. 

O Brazil está situa

do em!Jl.le os tropicos 

d€ cmncer e de capri

cornio o o Equador. 

E' mais montuoso qne 

plano ; porém é o 

mais rico e fertil paiz 

do mundo. 

Popullação 12 milhãos 
de IJ.labi tantes . .... . 

N jM!WSW9 ae e-:, Yi&S* '@91! 4 &iíi.1Qd í&9Qi5 ••• if $5Jh*fb 81861 

Serras ou cordilheiras 3 systemas . . . •... . .•....... .... ~ 
I 

' no Espinhaço, Man tíqueira, Itacobmy, Serras das Almas, Serro Frio, Itabira, Negra, das Canas tras, Mace lia, . dos Cbris tae . . da Pi edade etc . 

I 
Na par ~e Oriental Uordilheim do Espinhaço , se es tende ao longo da costa do mar que par te de Santa _Ca thanna a té o Cabo de S. H.oque, e dá nascim ento as P,errns do Cubatão Ara r.aiba 

1• Cord!lhe!ras ou Serras, Central em Minas que abrange as. (S. Paulo) as Serras dos Orgãos, do 'l'in guá ( Rio de J aneiro) , das E~>m eraldas, a Sonora : entr e a f·' alu a e M111as ) a elos Aymorés ( sn tJ·e a _Bah ia e o Espir ito-Sant.o ele . ' ' -'' 
2• Cord!lhetra 0u Serra do Mar. . ........ . ..... . . . .. . ... Es.te_nde-se em semi-circu lo desde o ·eaní., até JI,.Jatto - ~r~s~.o , e toma en~ vario,s lugares os nomes ele Serr~ Alegre, Jb1 apa.ba, r.o rborema •. cl_o Pmul1y, Tabatinga, elas ivinngabeiras, das ,\raras, dos 

P1nneus, ou das Ver tentes, de ~anta_ Martha. dos ' ·Ororos, dos Parems, do r Ltm acnnaqu~ , Macadau , Pnt ~c- , ln a, que_ ma!cn as ~ossas d1v1sas pelo :\for te do l mpcn o. ,\s mais "cu lminnntesn são 
3• A cordilheira das ver tentes ... . .. . . . ... . ..... ... . .... I o lta li !!-ya 29fl5 metros ; ~o Pyranudes 2o20 metros; i:l0 Papagaw 229:3 m~tros,( \yruoca.); 4° Orgao d o ~{au·y n k 2066 me tro_s; 0° Pwdade Saba;·á 1i::i08 metros, (lo !taco lumi 1750 perto da cidacle de Ouro- (•reto 

com 1,2u0 me.tros, a da Ptedade per to da ctdade de Sabará., e Serro Fno perto da vllla do Pnnc1pe. E Lnpa do Pwu, Morro cavado, Serra Negra c Alio do Oonclaclo (toaos em Minas) que se ~uppõe 
mais altos que o Itacolumy . 

\ Lagoas ... ..... ... . . . ....... .. .. ... . .... . . . ...... ... . . , ,. 1 •••• , , •• • • , , •• , ••• ••• , • , , , , ,, , , f, , ••• ,, ,, , , •• , • • • ~ - . . ... . .. .. ; 

. J 
\ 

• I ) 
O Braz1l possue cerca de 20 mil Rios ....... . ... . ... . ...... . •. . . .. . . ..• ....... .. .. . ..... . .. · .. ..•..•..... . . . . . .... . .. . / 

I 
O.hamaram os an tigos viajantes lago XarayP.s , o vasto o_ceano em qae periodi c:otmente as in nundações convertiam o immenso terri to rio b_aixo as margens do P_ai:a gttay . e que abrangia uma area 

de mais de 600 leguas quadradas, abrangendo todo o Grao Chaco, desde a Provt)lCJa argen L1na do Paraná, e grande parte dos cursos dos n os Vermelhos, na Boh v1a e Taquary, s Lourcnco f! Pa
raguay no Brazil ao Sul de Matto-Grosso com 60 leguas no tempo das aguas . Em Ma tto-Grosso, Uberaba, com 20 legu as de diametro, no tl'!mpo das arrnas Gualiyba e li>Jand ioró; a elos Patos, 
com 4ô leguas. a Meirim com 26 leguas; a de Sant' Anna com 24 leguas, no Rio-Grande elo Sul ; a Regaguelo com 8 leguas, no Pará; a Encuuluda e Ac{uitaÍ. no Piauhy · a do Vell.Io 

110 
Ceará, 

a do ? iató e Groayras no Rio-Grande do Norte ; a Grande e a F11náa, na Parahyba do Norte: a i\!Ianguabado de Sul a élo No1ite, e a ele Je(] ui á, nas Alagoas; aos .Jrtrara;1au, no .Espirito-l:'unto ; 
a de 1\'[a ricá, a F e1a, a uurupina, Hodrigo de F reitas, a de J acarépaguá. no Rio de Janeiro; a de Santa 1\IIartha, Gurupava, Jaguarun a., Laguna, em Sa nta Catbanna; a Paranapetinga ou Mar 
branco no Hio Negro. 

Os principaes são : Oyapock, Amazonas, Rio Negr <• , Rranco, Madeira ou Mmnoré, _Gnaporé: Arinos, P~tr (Is: Xin gú, \il~omayo, ~~am UI~d~, Tapajós, :\!opu, _Toca~tin s, Parn ab~ba, Ttapicnrú, S. Fran
cisco , Paragua~sú , Rio das Contas, Doce, J equi tinhonha,Parahyba do Sul , Twté, ltaJahy, Pataná, l vah), Araguaya, I al(lguay, I rombeL,Ls.r as vli$antes cleJ.'tllo mm tos lagos que tonnão vastos panlanaes. 

4 grandes Bacias ........ ... •............. . .. . . ... .. . ....• . . .... .. . .. .... ... .... . .... . .... ... .. ....... . ......•. ... . ••. ) 1• Do Amazonas .- 2• Do Oyapock .- 3• De S . Francisco.- 4• Do Bio ela Prata. 

C 
1 

• \ Cabos ...... . ••. , .•...............••.. •. . .. ...•.•......... ) 
ostas elo mar . .. . ......• . • . . •.. ... ...... .. . ..... .. ...... 

I Bahias e Portos . ..... . .... . . ....•. . .. •.. . .. . ... ... .. ... . 

n has .... . .. .•..•.......•.•. ... .. . ... . ......... .... ...•...........•. . . ... .... .• .. .. .. ... . , . . . .... . . • .. . .. . .. •......•.. ) 

P;:d1u;::~.;~~ .r~:.~~- ~-~1:a· ;~~-~~~~~ -~~ . ~~. ~- ·; :.~~;~~;~~ . ( R eino Vegetal ...• . . . . .. . . . .. .. ... . . . . . . .. ..... •.......•. . 

do Brazll, em barra 6-:!,417 a rrobas de OlHO, e cunhado t R ein o Anim al ..• ...... .. . .. .. , ... . . .... • . . . . .. •.••• ...• ~ 
em moeda de 1751 a 1769 fo rão 29,265 : 35~$699 rs., isto · 
é, para mais de 120 milhões da nossa moeda, sem men- R e-ino Mineral· • . ..... .. .. . ... , . .. . . .. . . . . . •. . . .. •. . . . .. . ·1 
cionar n enormidade dos diamantes r emetlidos. 

Clima . . .. . . ....... .... .... .......... .... .... .. ........ ... .. .. ...... .. .. ..... .. ...... ...... .. .. .. .............. ... .. ~ 

Orange, elo Norte (Pará) Razo, S . Roque (R io-Grande elo Nor·te ) Branco, San to Agos tinho ( Pernambuco ) S. Thomó, Cabo-F rio 1
( Rio ele Janeiro ) o ele Santa Marth:t . (Rio-Grande do Sul) 

Belém, (P ará); S. Luiz e Itaqni (i\branl~ão ) ; P arn ahyba, Granj a, Piauhy, .Jerícó.quara, lV! undail(l, ~or· tn.leza e <\ racaty ( ~eará ) ! ;\1acáo, e Natal,! Rio-Grande do Nor te) ; Bah ia da Traiçi'io 
0 

Parnhybn, 
( Pa;rahyba. do Norte); Recife, l'amandare, J{arra Grande, ( l~ernambuco); .Ja_ragua, Porto Prnncez, s. MI ~;~ue ~ ( Alag.,?~S) ; (~o t111 g ntba ou \ aza Barnz _( Serg1pe) , Bahia de Todos os Santos, r•amamú, 
Jlheos. Por to Segm·o, Caravellas (Bahia) ; S. Mathaus, Espm to-San to ( Espm to-Santo) ; Campos , _Macahe, Cabo- i< n o, NICtherohy, Ilha Grande, Paraty, (Rio de Janeiro)· ~- :::;e!Jastião Ber·tiogn 
E'antos, Cananéa (S. Paulo) ; Par(lnaguá (Paraná ) ; S. Francisco, Laguna ( San ta Catharina ) : R1o-Grande do Sul. etc . ' ' ' 

Mexiana,Caviana ,Mamjó !Pará); S. Luiz (Maran)lão); Tamn:_racá,Fernanelo de Noronha,(~'en~nmlmcol ;Ttapa l'ica . T i ~haré (Bahia) ; ."anta lh rbara,Trindade (E~pi rito-'ia n to) :ilha do Govern ador, Ilha Grande 
(Rio de J an eiro) : S . ~ebastião, Santos. Cananea, Santos (t> . Paulo) Santa Cathanna , :sant Anna, com 60 leguas ,formada pelo n o Araguaya entre Goyaz e .\fal to-Grosso, .J.'iquinanbanw á, 110 Amazonas . 

Possue o nrazil as melhores madeiras de construcção, marcenari a , tinturaria e i!- mais rí ca F lora medica. As madeira siio :. o Vinh atico, J acarandá, P,icupi ra, Sebastião, Arruda, Srtpucaia An,., ico J ita
hyba, Maria Preta, -lroeixa, Adern o;, Cedro, Páo Brazil, Pào Setim, etc. , "~1ed1Cmaes» : Mn.strnço , Pan paroba, H er va de bwho. Ipecacuanha, Tajuyà, Caroba, ' a lsa, Timl.Ió, etc. (Vid. 0 s'eu u'lccibnario 
de <otani ca vulgar etc. 

Tigre, On ça, Ant<t, Veado. Capivara, Gato do Matto, Po rco Espinho, Macaco, Gt~at:iba •. Pr_eguiça,_ Quati etc . "Aves». : . Aguia , Em ma, Urubú, .Juburú, Araqu!l,n, Guará, Garça, Mailaca, Pnpagaio, Arara, 
e grande variedade de passaros. - «Reptis»: Sucuruiu ba, Cobra cascavel, S~1rucucu, G1bo1a, CIJ:mllana, n?bm de SipO etc . 

Grande abundancia ele Oiro, Prata, Mercurio, Cobre, Estanho, Manganez. Zmco, Chttm bo , Antun omo, B1 smuto, <\ rsen1co , Ferro.- «Pedras» : ninmnntes, f'aphiras, Esm era ldas, Topasios, Opalas, 
rlgathas, Caledonias, Cbristaes puros, (Q uartz), Calcareos . -'1armores, de todas as cores, (Gnetss) , Alabastro go_rdo , Alabas tro mngro, ou gesso fi broso. - "Combus tiveisn : Carvão Je Pe,lra (Hio-nrantle 
Santa l'atharina) Li gnites (-\ lagoas) Schis tos bitum! nos~s (Alagoas) 'l:urfa Amazo nas, IRto de Jane!l'o) Graphites (Bah1a, r·eará) Enxofre, Pec!J·a hume . .....J «Aguas mineraes» : a lculinas,' fer ruginosas, 
sulphurosas e thermae<> em muitos lugares do Impen o. berro magnetlCo (A lagoas) P edra calca na e salinas em algumas pt·ovmc1as . 

As costas do Brazil desde o P ará, .sãomui suj eitas a violentos _temporaes sendo em geral o ar quente e. humiclo, o clima S!_luclavel, _po rmente para o Sul, onde é agradavel, porque são refrescaclas 
as terras , ora pela br·isa elo mar , e ora pelo ter ra! ela manha, que sopra do lado do Nor te. No ~raz!l só ha duas es taçoes o Ver ruo e o In vem o, ou antes, estas duas eslt1ÇÕcs se confundam porque 
0 que se obser va é a presença de u ma perenne Primavera. No Pará e no vale do Amazonas, chove frequentemente : no mten or as vezes fallão as chuvas, ou !~'pparecem tarde o qLte occasioniio a,s seccas. 

Ventos .. .. . . . . .. . .• . 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · •· · ·,. . .... . . · . .. . . ....• . ...•.. . { Leste e Nordeste de Setembro a Março; e no inverno Sudoeste e Sul. 

2° Tomo da mmha Gorog1 aplna Iústonca, a histona dos Indios seus usos e costumes etc . 
H abitantes primitivos descenclen,tes de Europ~os va,rias ~ ações de. Indios, sendo ~s princ_ipaes os Guaranys, Pitiguares, Tupinnmbás, Caetós; Tamoyos, Goaytacazes, Carij ós, Cayapós, Goyazes, Guaycurús, etc. Vide f 
I d" 

I H~-a~~ieit:~s · ~~·t.;;~~~~- -~ · ·5~~ · ~~~-~~ie;·:::::::: l 
Americano . .. . .. . ...... . .. . .. . .. . . .. ... .. . . . ) 

-fhfc~~s .. .. ~~:-~:-:-:~ ... ::-:-:~ ::: ~~:-. , ' 
Asiaticos . .... . .... . ....................... J 

São enthusiastas do bello i ~eal e amig?s da liberdade. Obedientes ao justo, e inimigos elo arbítrio, supor tão melhor o roubo, que o v!lipen~i o. São talentos_? s e amigos 
da '!_O VIdade: generosos, 1ev1anos~ e egots}a.s. Capazes de gran des acções com tanto que não exij a a ttenção prolongada . Aparxonados pelo sexo fenunm o por condtcçao elo clima. 
Se.rao s-A.then wnses...na me.ru:a.sll! .nao- fo1:em comrwim-idG pelG àe&pebismG.· - - - J -

CAPITANIAS E GOVER~ADOHES 

Industria . . .. •. 

Agriculltura . 
~~a nu facturas . 

Commercio,C[unsi todo 
em poder dos es tran
geiros, tendo só de 
brazileiro o nome. 

Fabrica de Ferro . 

Navegação, enh·eguo ) 
aos es trangeiros . 

Fabricas do Es- Fabrica da Polvora .. 
tado ... . . .. ... \ " Ferro em !'\.Paulo 

Lahoratorio Py1·oth . . 

O Brazil foi : 

Colonia desde 9 de Março elo 15-19 até i de Março de 1808, sendo o Brazil dividi 0 em Capitanias de 50 leguas e dados aos seguintes Donatarios .. . . .. . . . .. . .. .. . . . . . . . ... . . ... . . . .. . . · ·. · · · · · · · · · · .. , .... . .. .. . . · · · 

Divisão em Z governos em 1574 por El-Rei D . Sebs tião .j nR~.Ji-~ra 0 Norte sendo a ahia a séde do governo, outro para o sul sendo o Rio de Janeiro a sede do govemo e nomeado o Dr. Antonio Salema para o b.dmi· 
0 

{ 
Principado em 1647. 1?· Jo'io I V reconhecendo a impor tancia elo Brazil o elevou a cl ign· de de P rincipado na pessóa do e .· · t · · t I 

que fico u nos berdeu os da corôa com 5 governos .. .. .... . ... . . . .. . . .... . .... . ... ~ 
1 
~ . . •. ..•.. . . .. •••• • . • •• •• .•• .. • .• ~ _ 1~. -~ ~.1-~0~.ent o D . Theodos10, tt ulo 

O territorio de Minas é em 17~0 el_esaT\exado da capitania de S . Vicente. Os terri tor· 
8 

le \}oyaz e Matto-Grosso são e 1748 d . . .. . .. . .. . ....... : ... : . .. . . 
S . VIcente, e elevadas a capü anras mdeper1dentes . 10 c ' ' m • esmembrados da caprlama de I 

Em 1765 S. Paulo é de no,•o elevado a capitania, titulo de que fóra privado em 17-J-3, hzan do de capi tania de s . Vicente . 

As capitanias da Parabyba e Cearà suj eitas a de Pernambuco, são por carta Re~' i a d 17 de Janeiro de 1799 decla. cl · d 
o e 1a as In ependentes 

10 Pará •. . . .... . ~ 
2o Maranhão . .. .. 
3o P ernambuco . . 

4o Bahia . ... . . . ·) 
f>o Rio de Janeiro 

Em 165-i a capitania do Maranhão e P ará' ~ 
são reunidas em um s6 governo• ~ 

Em 1757 o R. io Negro é el evado a capita- · z 
uia subordinada ao Grão Para.' \ < 

S. Paulo e Minas, são d3smembr!ldas do l ~ 
R.io ele Janeiro em 1709 e forma uma ~ 
capitania independente . A 

Santa Cathari na é elevada a capitania 0 subordinados ao Hió de J ane:ro em 1733. ,... 
f.ara_hyba. ~ 

1• De S . Vicente á Martín Affonso de Souza em 6 de Otltubro de 1534. 
l o ~Estaci o de ~á 15§5 a 1567.- 2o Mem de Sà: 1567 a 1568. - iJo Salvador Corrêa de Sá 1568 

a 15t0 . -:- '1°. qhnstovao de Barros 1570 a 1573. 5o Dr. Antonio Sa1ema 1573 a 1578 (em 1574 
é o Braz!l diVIdo em 2 governos sendo a Pahia 1 séele elo governo elo Norte e o Rio ele Janeiro 
do Sul ).- 6° alvador Corréa de Sá 1578 a 1590 - 7o F rancisco de iYJendonca de Vasconcellos 
1590 a 1602 .~ 8° Martim Co rréa de Sá 1602 a 1608. - go Affonso de Albuquerque 1608 a 161-!. 
:-10° Cons tantino Menelào 1614 a 1617.- H o R tU' Vaz Pinto)Gl7 a 162.0. -12• Francisco Fa
Jardo 1620 a 16:13.-13° Martim CorrP.a de Sá 16;23 a 1630 .-14o Duarte Corrêa Vasquianes 
1630 a 1633 .- 15° Rodrigo de Miranda Henrique 16!'!3 a 16o7 .- 16° Salvador Corrêa de Sá e 
Benevides 1637 a 1642 .- 17o Luiz Barbalho Bezerra 1642 a 164-1 .-J8o Francisco de Souto
M~ior 1Cl<ltl a l645. -19°Duarte orrea Vasquettn es 1645 ·a 16<17.:-20of::alvador ele Brito Pe
reu·a 1648 a 16J9 - 21° Antomo Ga lvão 1649 a 1Ô52.- 2:2° D. Lmz de AlmeHla Por tugal 1652 
a 1658.- 23° 'l'homé Corrêa de Alvarenga 1659 .- 2-1° Salvndor Corrêa de S:í. e l'enevicles 1(i5U 
a 1661.- 25° Agos ti nhfl Barbalho Bezerra - 'L'homé de Alvarenga, e o senado ela ('amara 1659 
a 1662. - 26o P edro de) Mello 1662 a 1606 - 2;o !)' Pedro de Mascnrcnhas 1666 a 1G69.-2So João 
rl A. ~l i tr O D ~1"111~.1n ·l f..:AQ o 1/:.f"JQ _ ()(In ' •l nt-J.... : ,., ... .. 1- f"1,~ , .. hn l f~'i l; n 1(!'":'0 Q/ln r , i\K ... ~ . ...... 1 'I .- 1 .. ... 



--~-r-.--~~ ...... ~ ..... ...,..,-~, .. ~. r .. ~

Industria ..•.•. 

AgTicuUura . 
Manufacturas-

Commercio,q uasi todo 
em poder elos estran
geiros, tendo só de 
brazileiro o nome . 

Navegação, e~ltregue 
aos estrange1ros . 

Fabrica de Ferro . 

Fabricas do Es- Fabrica da Polvora. · 
tado I " Ferro em f;. Paulo · · · · · · · · · · I Laboratorio Pyroth · · 

Forca Publica. ~ 
. ( 

Tropa de linh~ 18,559 
ele pret,e em CJrcums
tancias exLraorclma
r ias 32 mil homens . . 

Guardas N. 741,782 .. 
Policia 9,662 . .. .. .. .. 

Vias Ferreas, em varias Províncias . 

Arsenaes de ) 
Marinha e de 
Gtterra no . .... 

Presidi os .. •... , 

I 

Pará. 
Pernambuco . 
Bahia. 
Hio de Janeiro. 
Hio-Grande . 
Matto -Grosso . 

Fernando de Noronha 
p·•ra os paisanos. 

Santa Barbara, Jlha 
das Cobras, Jurupi
ussú, Santa Cruz,etc. 
Forte de roi_mb ra , 
Fortalezas para os 
militares . 

Casas } Na côrte e Província. 
de correaçv:~_ :. . Bahia , 8 . Paulo , 

P ernambuco . 

I Em todas as villas t>. 
Cadeas . • · • • · · · cidades. 

Colonias 
Mil i tares .. 

Casas de \ 
Car i dade .. ~ 

Faróes ........ ) 

í Docas ..••....• ( 

\ 
Diques ......... 1 

Obidos no Pará , S . 
Pedro d'Alcantara no 
Maranhão, Dourados 
e Miranda em iYJ atto
Grosso, ltapura e 
Avanhandava em S. 
Pau1o,<::anta Thereza . 
em !-' anta Oatharina, 
n. Pedro Il - Urucú 
em Minas - Geraes, 
Nioc em Matto-Grosso 

A de Santos . Alagoas 
Bahia, Penedo, R.io
de Janeiro, e em ou 
tras províncias e al
gumas cidades. 

26 . Faróes . 
22 Faroletes em todas 
as Províncias marí
timas. 

No Hio de J aneiro, 
Maranhão, ,Bahia , 
Macahe (H. . Janeiro) 
Paranaguá. 

Imperia1;mo. Ilha- das 
<'obras, Sama Cruz 
na mesma Ilha inau
gurado em 187.! . 

AfricanOS . .' •. .. ..... .. . . .... .•. . . . ....... . .. 
Asiaticos .. . . . . .......... .. . .. ..•.. •. .•.. . .• . 

O Brazil foi : 
Colonia desde 9 de Março de 15J9 até i de Março de 1808, sendo o Brazil dividido em Capitanias de 50 leguas e dados aos seguin tes Donatarios .. ..... ..... . .... · .. · .. ......... . ....... · ........ . · .. , ....... ... .. .. 

<:: ._ ~ Um para o Norte sendo a Bahia a séde do governo, outro para o sul sendo o Rio de Janeiro a sede do governo e nomeado o Dr. Antonio Salema para 0 hclmi-
Divisão em 2 governos em 1574 por El-Rei D . ... ebstJuo . nistrar _ 

. 1 Em 1654 a capitania do Maranhao e Pará' 

1 h d · 1 <>o Maranhão Em 1757 o R. io Negro é elevado .a caplta- / 

1
1" Pará . .. ...... f são reunidas em um só governo • . 

P~~~i~~g~ :s 
1::JriJ?r~f01~ Ic~~~~~o~~~cet~~:e:.~o~~~~t-~~ ~i-~ ~~- ~r~~ i~ ·o· ~~~~~~~-~-~~~~~~~~e.-~~ .~:·~~ ~i-~~~~--~~-~~~~~~.~~ .~ ~~~ . -~~:i.~ o~~:1.i.t~. ~ :. ~- -~~ . ~~~~ : . ~~~~~- ~. 3o Pernamb~~ô :: nia subordinada ao Grão Para . \ 

d d d ) S. Paulo e Min as, são d3smembrhclas do O territ.orio de Minas é em 1720 desanexado da capitania de s. Vicente. Os terri torio deGoyaz e Matto-Grosso, são em 1748, desmembra os a capilania e ~ 4 li 1 . Rio ele Janeiro em 1709 e form a uma 
S . Vicente, e elevadas a capitan ias independentes. 5: Rfo1 de'j~~~j ;.; capitania independente . . . 

Santa Catharina é elevada a C!jpltama Em 1765 S. Paulo é de novo elevado a capitania, titulo de que fôra privado em 17113, hzando de capitania de S . Vicente. subordinados ao Ri6 de Jane:ro el11 1733. 

As capitanias da Parabyba e Cearà ·sujeitas a de P ernambuco, são por carta Regia de 17 de Janeiro de 1799 declaradas independen tes CPara_hyba · 
eara. 

Reino Unido por car ta Regia de 16 de Dezembro de 1815 com mais 2 capitanias ................. . . . . . ....................... ·· .... · .. I . ......................... ) 

Jmperio constitucional representativo em 7 de Setembro de 1822 entregue aos estrangeiros, com 4 Poderes .. . ...... . ... . . .. . . . ....... ·· ··· ·· · · ···· · · · · · · · · · · · · 

Bispos do Pará 1724 . .. . 
Maranhão . . .. . ... ....... . 

Religião a C~l110lica com 12 Dioceses sendo um Arcebispado creado pela Bula de l G do Novembro ~:~~~~b~{~ ~- i676: ·:::: :: 
) 

Arcebisp . da Bahia 1676. 

de 1676, que tambem elevou a Bispad0s as prelasias do Hio de Jan eiro e Pernambuco A Bula Hio de .Jan eiro 1676 ... . 
de 6 de Dezembro de 1746 creou os Bispados ele S. Paulo e Marianna e as prelasias de Goyaz S Paulo 1746 .. . . .... . 
e Matto-Grosso : creados em .. . . . .. . . · . . · .· .. .. . •. .. .. . ...... .. ... . .. .... .. ....... . ......... .. .. . Rio-Grande do Sul .. . . . 

D·ividido em 20 Províncias .. . •. . .. , ... ... . .. . 

, i\'finas-Geraes . . ..... , . . . . 

I 
Diamantina 1746 .. ..... .. 
Goyaz .. ...... .... .. 
M ::ttto-Grosso . ... . . ... . . 
Com 19 " em inarios sendo 

o do Rio de Janeiro fun-
dado em. 

1 ·'~i~ad~~~~~n-~-~·--~~.~i.t~.1 ... ~~~n:.0.s.' . { Teffe e Rio Negro . 

2 Parà, capi tal Belém, cidades .. ·.·· . ) Braga~ça, f'ametá, Santarem, Marajó, 
• Ob1dos, Vigia. 

3 Maranhã:, capital, S.Luiz. cidades.{ Alcant;ara, Caxias . 

4 Piauby, capi tal, Tbere~in a, cidades.) Oeiras, Parnahyba . 

5 Ceará, capital , F ortaleza, cidades. I Arar.aty, Icó, Sobral, Grato, Granj a • . 
. I I \ 

\ 
6 Rio.Grande do Norte, capital, Na- 1 

tal, cidades . . · · .·· . . · .. ... ... . .. . l ~- José de Mipibú, Assú, Imperatriz . 

7 Parahyba do Norte, capital. Para- ) 
hyba, CH.lades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arêas, Pilar, Souza. 

1" Bispo, D. Pedro Frz :Oardi
nh a 1552 .- 2° D. Pedro Leitão 
J5fl9. - 3o D. F rei Anton io Par
reiras 1576 .- 4° D. Constan tino 
Ba_rradas ~603.- 5° D. Marcos {I 
T EJIXell'a 162~. - 6° D. M tguel 
P erei ra 1628. - 7° D . Pedro da 
Silva S. Paio 1633.- 8° D. Al
varo Soares de Castro ( não to
mou posse) . - IJo D. Estevão 
elos Santos 1070.-10> D . F rei 
Constantino de S . Paio 1675. 

ARCEBISPos. 1 o D . Gaspar Ba
.rata 16i7.- 2o D. Frei João leia 

Alagoas por portaria de 16 de Setembro de 1817. 

Cispla tina em 1821. Temporaria com 122 
Deputados . 

Vitalícia 58 Senadores 

1o L egislativo composto de 2 camaras . 
A Lei de 12de 0utu- \ 

bro suprimiu e o Acto 1 

addicional , o Oonse- i 
lho Geral das Pro
vín cias e cr eou as As
sembléas Provinciacs . 

2" J ud i c i ar io 
cbmposto de .... : 

O C. Orim. ex
tin guia os Ouvi- ; 
dores e Juizes de \ 

!:
61

~~42 cr~o~ L:!/ 
ch efes de po 1 i c ia 
delegados e sub
delegados . 

\ 
' 

Supremo Tribu- . Pará ~om7 Dezemb. 
na l de Justiça e ;:.O ~- Lmz com 7 D. 
Conselho Supre-I .5 Ceará c.om 7 n. 
mo de Justica . a Hecif@ com 11 D. 

· ~ F:io de Jan. com 17.D. 
Tribu naes de Re- ' A S. Paulo com 7 D. 
lação nas segu in-~ " Portq- •\ legre com 7. 
tes províncias . "' Ouro-Preto com 7.D 

,g (' uyabá com 5 D. 
; Goyaz com f> D. 
&l Bahia com ll D. 

.Juizes de Direito .! Nas comarcas. 

>> Mun icipaes.) 

n ele Paz . . .. • ! 
P romotor&s ... · · · · \ 

Chefes de policia.) 

Nos municípios. 

Nas freguezias. 

Nas comarcas . 
l 

Nas províncias. 

Delegados . . ... ... \ Nos districtos . 

~ ubdelegados . .. . · ) Nas fregu ezias. 

Inspectores .. .. . .. ) Nos quarteirões. 

Com secretarias de Estado : 

3" E xecuti.,; o 
O lmp'" rador com 

7 Ministros . . .. . I 
! 

\ 

1 q linda, . Goyana, Santo Antão, N'aza-
8 Pernctmbuco,capital,Recife, cidades. I re th, RIO }'ormoso. 

. -il1aclre de Deus 1082. - 3° D. Fi·ei 
Manoel da Ressurreição 1688 .-
40 D . João Franco de Oliveira 
1692 - 5" D. Sebastião Monteiro 
da Vide 1701, (Fez a Constitui
ção elo Arcebispado ) . - 6° D. 
Luiz Al vares de Figueiredo 1725 
- 7" D . José F ialho 1738. - 8" 
D.José Botelho ele Mattos 1739. 
~)o D. Frei Manoel de t'anta 
Ignez 1770. - 10°. n. Joaquim 
Bo rges de Figueirôa 1772.- lllo 
D . Frei Antonio de S . Jose l7i8 
- 12a D. F rei Anton io Corrêa 
1779.-13" D. }'r el Jose de Santa 
Escholaslica 180L - 14o D. F r. 
Francisco de S . Damaso.-r 5o 
D. F r . Vicente ela Solcdade. Em 
23 de Novembro ele li:Hl.- 16" 
D. João 1\'foura. -17o 1). Ro

mualtlo Anton i ~ de Seixas.,D. I 
Manoel ela Sll ve~ra . D. ,Joaquim 
Gonçalves de Azevedo 

I Mode1·ado1·. Este 1 

1 Imperio .. . ...• 

1 

No mea Pr&sid ~ntes e 
vico- presidentes cuida 
da in strucçiio publica 
e dos negocios Eccle
siasticos. 

E scholas 5890 em todo o Imperio : 

1 1 Bahia . 
Faculdades .. I De Medicina .. 1 R.io de Janeiro 

1 1 S . Paulo. 
Academias .. 1 Jurídica ... .. ·1 Pernambuco . 

\ 
,t 

Escolas .. · · ·· .~ 

f 

Militar. . . .... { 
Idem ...... .. . 
Poll technica .. 
Marinha .. . . . 
Bellas-Artes .. 
De maquinista 
De Mi nas . 
Pratica de ar-
tilheria . . ..•. 

De Tiro .. . .. . 

Rio de Jan eiro 
R io-Gr. Sul. . 
Rio de J aneiro 
Jdem . 
Idem. 
IUem . 
Ouro Preto. 

Rio de Janeiro 
Idem. 

9 Alagoas, capital, M11cei6, cidades . . 

lO Sergipe, capital, Aracajú, cidades.~ 

Penedo, Pilar, . 8 . Miguel, Alagoas, 
elevada a CJdad e em Marco de 1823 
(antiga capital da Pr'ov'incia. é um 
dos mais ant igos povoados do 13razilJ 
e Pão de Assucar. 1 

S. Christovão, elevada a Cidade em I. 
Março ele 182i:l Larangeiras, Estancia, ' 

:vraroim. 

ll Bah ia, capital , cidade ele S. Salva- \ Cachoeira (anti~~), <::a nto Amaro, F eira 
dor , cidades . .. . ..... . .. . .. . ... . --/ ~e Sant'Anna • .Naza-reth, Morogogipe 

12 Espírito-Santo, capital, VictoLia \ 
elevada .a cidade em Março de 18·2J 
cidades . ... . ........ . . .. . ... . ... . .. ·/ 

yalença. 

S. Matheus . 

vamente exercido 
poder é exclusi- 2 Fazenda . ... .. \ Cuida das finanças . 

pelo Imperador, 3 Justiça ..• .. ... I Magistratura e Guarda 
tendo junto a si I Nacional. 
um co n s~lho de \ 

4 Estran('feiros Negocios do exterior. Estado cr t:ado por " · · · I ~ 

Decreto de 22 de 1 

Ab ril de 18:3l ,paral5 Guerra ... . .... I E xercito. 

a R eg e n c i a do · 
Braz il ,at)olido na 6 Marinha . .. .. .. ) Armada. 

~li noridade de D. . 1 Obras publica s, Agri-
P edro II e resta- 7 Agn cultura .. . 1 cultura navegação etc. 

belecido na Maio-( Com um Presidente de l\·Jinistros"crenclo 
ridade, pela Lei pelo Decreto n . m3 de 20 el e Julho Ue ltl-H 

\ 
sendo Manoel Alves Branco o I o Presi

de 23 de Novem- dente do Conselho de :Ministros. 
bro de 1841 

1 l Rio de Jan eiro. 
Illumimção a I 1831 e 1Sf,3, Rio, Ba- Lycéos . ..... I Industriaes .. . Bahia . 

gaz ..... . .... I h ia, etc . P ernambuco . 

13 Rio de J aneiro, capital do Imperio, \ 
::;. Sebastião (Município Neutro) 

~~E~~aJs ~~- ~-r~_v_i~·c·i ~.' . ~i-t~~~~:~~ _; _/ 
C~~pos. Cabo-F rio, R,ezende. Ma~ahe1 An gra ifos Reis, Paraty, Vassouras, Valcnça, 

I aLahyba do Sul, I uahy, S. F1delis, S. J oao da l:!ana e Petropo lis. Cantagallo, l\fagé, l\1angamtiba, Barra Mansa, 

1 Vaccinico,Historico,Commercial , 
Correios em todas as Províncias, e ex- Institutos . . . 1 Agrícola, dos Cegos , Surdos-

pedicção para todo o mundo. · mudos, etc. 

14 S . Paulo, elevada a cidade em 1711 I 
cap1tal, S.Paulo, c1dades . . . . ... . . . . I Sqrocaba, Si'\ ntos, Itit, Itapetinga, Taubaté, Campinas, rg 11ape, Lorena, GHarati nguetá. Ubatuba, Arêas, Bragança . 

Telegraphos . .. ) 
Opticos em 1808. 
E lectricos data de 
1852 e funcciona des
de 1856. 

1 Estabeleceu-se em 169-t 

Obse1·vato1'io Astronomico. 

, ! Pará, Maranhão , Ceará, P er-
nambuco, Alagoas, Bahia, R.io 

Bibliothecas ele Janei ro, S. Paulo, Minas, 
no.......... R.io Grande do Sul e Santa 

Cathari na 
Além de mui tos Gabi netes de 
Leitura, em todo o Brazil. 

) 

na Bahia, e depois no 
R.io de .Janeiro, onde 
esteve até 1702, bem 1'h t ' t Oasa da moeda. como em Pernambu- ea ~-os em mui as Províncias. 

o lm-
( 

c~ tem ll•!ir~ts em 1 ~;1 , Typographias e Lithographias em todo 
e~ tngUJn, o-se na :a- perio. 
lua e'!l. 13 de Março (•) { Vid . a Historia de todos na minha Coro-
de 1834 . graphia Historia. 

Divida publica 659,555:60GS. 

I5 Paraná, capital, Curityba, cidades . . I . 
I IParanaguá, Morretes, Antonina. 

16 Santa Catharina, capital, Desterro I 
elevada a cidade em 182ô . .. . . . . . .. .' ) S1• Francisco, Laguna. 

17 R.io-~~·an c~ e do ~ul, capital, Porto. I RiorGrande, P elotas, Rio-Pardo, Jaguarão, S . Gabriel, Caçapava,S. Leopoldo. 
Ale0 t e, c1dades ................. .. I 

18 Minas. capital, Ouro-PretQ, elevada j ~·arinnn:t, elevada a cidade em 1746 Ba rbacena, S . Jo"o d'El-Re1· p 1·•angt1y- l' 1 p Al p ,. l\l' 'd d 18'>·) d " , ' ampan1a, ouzo · egre, araca ,u, i mas-::-iovas, a c1 a e em ~. ci adcs. ....... . .. . :ouceição , Sc•rro Frio, Sabará e Baepend y . ' 

19 G~yaz, capital, Goyaz ou Vill a-:-: õa, 
c1dades. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

.. I 
20 M3:tto-Grosso, F undada em 1751 ca. 

pJtal, Guyabá, cidades . •.. . : . . . • .• ) 

:,fe ia Ponta, Boill-Fim, Catalão, Palma, Porto Imperi al. Boa-Vista. 

N.1I:atto-Grqsso, Paconé, S. Luiz. 

Dias da Silva Junior. t ypog r aph o- 3ditor :r- Typographia CARIOCA.- Rua Theophilo Ott oni 145 a 
147 

í'W &GtNM 

1• De S. Vicente á Martín Affonso de Sou~a em 6 de Outubro de 153J . 
l o Estacio de Sá 1565 a 1567.- 2° Mem de SàJ 1567 a 1568. - 3o Salvador Corrêa de ~á 1568 

~ 1570.-:- 4°_ qhr istovão de Barros 1570 a 157?.1' 5o. Dr. Anton io Salema 1573 a 1578 (em 1574 
O e o Brazll dtv1do em 2 governos sendo a Pah1a sede do governo do Norte e o Hio de Jan eu·o 
p:: do Sul) .- 6° Salvador Corrêa de Sá 1578 a 1590 -- 7° Francisco de Mendonca de Vasconcellos 
~ 1590 a 1602.- so Martim Corréa de Sá 1602 a 1608.-9° Affonso de Albuquerque 1608 a J6H. 
~ -;-10° C~nstan tin o Menelào 16_14 a 161? .- 11° R. L~ Vaz Pi_nto)Gl7 a 1620 . - 12o _Fran ci sc~ F a
"' Jardo 1620 a l6:!3. -13o MarLim Corrfla de S~ 1623 a 1630. -14o Duarte Correa Vasqu1anes 
-11 1630 a 1633. - 15o Rodrigo de Miranda Hennque 1683 a 1637 .- 16" ~alvaclo r Con êa de Sá e 
~ Benevides 1637 a 1642.-17" Luiz Barbalho Be<zerra 1642 a 1644. -18" Francisco de Souto
r:l M~ior 16'1'1 a 1645 .-19" Duar te Corr~a Vasque~~.es 164? ·a 1647 ·-:- 20o Salvado r de Brito Pe
A r eu·a l&!S a 1649 - 21o Antomo Galvao 1649 a 1@o2.- 2~0 D. Lmz de Alm e1da P ortu('fal 1652 

a 1658.- 23" Thomé Corrêa de Alvarenga 1659 .-2-to Salvador Corrêa de. á e Penevi'des165\J 
a 1661.- 25" Agostinho Barbalho Bezena - 'l'hqmé de Alvarenga, e o senado da ('amara 1659 
a 1662.- 26" Pedro de: Mello 1662 a 1666 - 27° U, Pedro de Mascn renhas lG66 a 1669.- 28" .João 

o 
A 

da Silva e Souza 1669, a 1673- 29° ~1athias da Cunha Hi75 a 1678.- 30" D. Man oel Lobo .-
310 Duarte Teixeira Chaves o Senado da Camara.-- 32° João L7 ur tado de Mendonça 16 6 a 
1689. - H3° D. Francisco Na per de Lancn..-tro 168\l a 1690.- 34o Luiz Cesar de Menezes 1690 a 
16üi:l. - 35° Antonio Paes Sand 16\l:·l a 169-'i. - O Senado da Cnmara And ré Curaco lQ.!6 a 1695. 

[/J - 36o f' e bastião de Castro Caldas 1695 a 11397 .- 37o 1° Capitão-General Arthur de Sá ele Me-
[l:l nezes 1697 a 1705. - Martim Corrêa Vasquian es, Francisco de Castro de Moraes e o bisno 
ç::; D. J eronymo.- 38o /l. F ern ando Mar tins NJascarenhas 1705 a 1709. - 39o Antonio de \ lb-u
O querque U . 1709 a 17l0- 40°F.de Castro de Moracs 1710a 1713-lnvasão do Rio ele Janeiro 
O p elos f\·ancezes-Uo I) . F. Xav ier ele Tavora 1718 a l7 lô-42o in te rino M.A. Castello-Rranco, An-

tonio de I r ito FrP. ire de Menezes- 4!')0 Ayres de Saldanha de Albuquerque Coutinho i\Jattos e 
~ Noronha 1719 a 1725 - 4-l" Luiz Vabia i\'ionteiro 1125 a 1 73~ - - 450 Gomes Freire de Andrade 
;-; . conde de Bobadella 1;33 a 17li3.- 46° in te rin o bispo Frei. Antonio elo Desterro, Rrigadeiro 
"" .José Fernandes Pinto Alpoim, e chance ller João ,\ lbmto Castellv-Branco . - ·l7" 1" \ice--rei 
r:l n. Antonio \ lves ela Gu nh a, conde da Cunha li63 a 17()7 .- 4So /). Antonio Rollin ele i\'Joura 
P. Cabral, co nd e ele lzambuj a, l7ü7 a li6Q. - 4\Jo D. L11 i~ de Alm eida l'ortuBal, i\1arquez elo 
C Lavradio 176\J a 1779. - :soo Luiz de VaRconcellos e So uza li7!:l a 171JO. - nJo D .. José Lui z 
(!) de Castro, conde ele Reze nde l790n 1'i98 .-i'i2°D . Fom ando .José de Portu('fal 1798 a 180 1. 

- 58°. n .. Marco de 1'\ oronha e Brito, conde dos Arcos de 1801 a 1808, que ent~egou o gove rno 
ao Pnnc1pe Hcgente. 

2• Santo Amaro á Pedro Lopes de Souza em 6 de Outubro de 153L 
3• Parahyba do Su l á Pedro de Góes a 28 de Janeiro de 1536 . 
4• Espíri to-Santo á Vasco Fernandes Coutinho no }o ele Junho de 1534. 
5• Porto Seguro á Pedro de CamposTourinho em 27 de Maio ele 1531. 

1o Thomé de Souza ( fLmdação da cidade) 15 t9 a 1553. - 2" D . Duarte da f' os ta 1553 a 1556. 
- 3° Mem de Sá 1556 a 1572.- <1° Luiz de Brito ele Almeida 1572 a 1581.- 5o D . Dio"'o Lou
renço ela Veiga 1581 a 1583. - 6° Manoel Telles Barreto 15g;3 a 1587 .- 7" n . F rancisco de 
Souza 1587 a lü02.- So n niogo Botelbo l602a1608.- 9o D. Dioo-o de Menezes ( crêa-se a 
Relaçcio da B ah·ia em 1609) desde 1608 a 1613.-10" D. Gaspa~ de Souza 1613 a 1ü17. 
n o D. Luiz de Souza. 1617 a 1622 -12° D. Diogo de Mendonça Furtado 162~ a 16:24. (No 
dta 9 de Maio de J624 é a B ahiu. invadida p tlos Hollandezes. - 13" Mathias de Albuquer-

<i q ue 1625 a 1626.-1 1° D . 1'rancisco Ro llin de Moura 1626 a 1o30 -l5o D. LJiogo Luiz de 
.... u liveira lf'i30 a 1635 .- 16° f). P edro da ::;nveii 1635 a 1638 .- 17o f) . Fernando de Mas
~ ·· carenhas 1638 a 1610.(._ 18•> 1° Vice-Rei, D . Jor e de ~·lascarenhas, Marqu.ez de Montalvão 
~ 1610 a 1642. - 19° Antonio. Telles da Silva 113 a 1617.- 20o Anton io Telles de Menezes 
~ 1647 a 1050. - 21° Jo·~· o Hoclrigues de Vasconcellos e Souza 1650 a l65L - 2Q.o 1) . .Teronymo 

de Ataycle, conde de touguia 1654 a 1657 - 28° D. Francisco Barreto de Menezes 16 •7 a 
<i 1663 .- 24° D. Vasco de i\-lascarenbas 1663 a 1667. - 25° Alexandre de Souza Freire l o67 a 
A 1671 -26° D. Affon~ Fm ta.do de Me ndonça Cas tro do Rio e Menezes, Visconde de Barba-

cena 1671 a 1 78.- 2~0 Roque da Custa an·et!> 1678 a 16~2.- 28o Anton io de f';ouza Mene
~ zes 168\l a 16SL- 29~ D. Antonio Luiz ele So uza relles de Menezes , 2" i\·1n.rquez ele l\-Iinas 
~ - 30" Mathias da Ounba l ti87 a 1690.- 31° A'n tonio Luiz Goncalves da ('amara. Coutinhn 
~ 1690 a 169-L- 32• D.jJoão de Lencastro 1G94 1702.-33" D. RÕdrigo da rosta 170'3 a 1705. 
O - 34o Luiz Gesar ele 'Menezes 1705 a 1710.- 35 D. Lourenço de Almeida 1710 a 1711.- 36" 
A D . P edro de Vasconcellos e Souza, conde ele C'astello-Melhor 1711 a 1714.- 370 D. Pedro 
~ Antonio de i'<oronha, i\•larqu ~ z de Angij a 171 a 1718. - 38° D. Sancho de Fa ro e Souza, 
Z Conde ele Vimieiro 1118 ( fa ll ecido em 13 de Outubro de ·17 19) .- R.egencia .- 39o D . Vasco 
P:: Fernandes Cesar de Menezes, Oonde de Sabugosa 1720 a 1755.- ,10" André de Mello e Castro 
r.1 conde dos Ga lvéas 17'35 a 1749. - 1!l0 D. LHiz Ped ro Peregrino ele Car valh o Menezes do > Alayer, conde de Atougu ia 1749 a 1755 - 42o ID- Marcos de t\'oronhn., 6" conde dos Arcos 
0 1755 a 17i:i0.- 43° D . Antonio de Alm eida Soa,res Portugal, 1" Marquez do Lavradio 1760 c 
(!) 1766.- <1Jo D. Antonio R.ollin de Moura Tavares, conde de Azambuja 1766 a 1768.- 45o D. 

Lui z de Alm eida Portugal :Oom·es de Alarcão i\-Jello Silva e Mascarenhas, 2' Marquez d:• 
Lavradio 1768 a 17u9 -46° D. J osé da Cunh a rau Ataycle e Mello, •1° conde ele Povelicle 
1769 a 1774.- 47° Manoel da Cunha Menezes t774 a 1779.- 48" 11. Affonso Miguel de Por
tuo-al e Castro 1779 a 1784 - 49° D. Roclri go ose de~ Menezes 1784 a 1788.- 51 ro D. Fer
na~do J ()se de Por tuga l 17fl8 a 1802. - 51" F1ancisco da Cunha Menezes 1802 a 1805. -
52" J oão de Saldanlla/ da Gama ele Mello e Torres, fl' conde da Pon te 1805 a 1809. - 53" D. 
Marco de Noronha e Bri to , conde dos Arcos 1810 a 1818.- 5Jo Gonde de Palma 1818 a 1821, 
o qual entrego u o governo da Bahi a no dia 10 de Fevereiro á J unt.a Provisoria . 

6• liMos á Jorge de F igueiredo Corrêa no l o de Abril de 1535 . 
7• Bahia de Todos os ,.: antos á F rancisco Pereira Co utinhn em 5 de Abril de 1534 . 
8• Pernambuco {t Duarte Coelho P erei ra em 10 de Abril de 1531. 

1" Duarte Coelho Bereira 1530 a 1554. - 2° Duarte Coelho de Albuquerque 1554 a 1ii72.-
3o .Jorcre Coelho ele Albuquerque 15i3 a 1076.1 4° J eronymo de Albuquerque 1576 a 1594 . -
5" Ale~andre de Moural594 a 1598. - 6° 11 . Felippe de Moura 1598 a 1Ci00.-7o.João Paes. 
- 8o F el ippe Guedes .- 9° D . Luiz de Pouza Henrique .- 10° Gaspar de Pouza.- 11 o Fran
cisco de ::iouza .- U Mathias· de o\ 1bnq-uenru - 13° Fran <ll'sco ele Albuquerqu e.- 141> An 
dré Dias Ferreira .-15° Mathi as de Albuq uerque.- b wasão de PenwmóMco pelos hollwn
dezes- 16" J()1io Femandes Vieira-1' 0 André V.clé N. -18° J<' .Barreto ele Menezes -19"Andró 
Vida\ de N. 1657 a 1661 - 20° F de Brito Frelre 166 1 a lfl6-L- 21 o .J. ele Mendonen. l:'ur
tado 1664 a 1666 - 2 ~0 André Vida! de Ne~reiros 1667.- 23° Pernarclo Ll e Miranda Fienriquo 
1667 a 1670. - :.14° Fern ando de c-ouza Couttnhot 670 a 167±.- 25o D . Ped ro de Alme ida 1674 
a 1618. - 26° Ayres de :-:ouza Castro 1678 a 1 )82 . - 27° \ n to nio de .' ouza Menezes 16-2 ~L 
1685. - 28" João ela Cunha . onto-Maior 1685 a 1(;88.- 29° Fernando Cab ral 1688 a 16;,'9 .-

líl Gove1·?w intel'ino. - 30° O bispo D i\lla thias d Figueiredo e Mello. - ;:J to Antoni o Gonçalves 
A da Camara Coutinho 1689 a 161JO.- 32o Antoni Felix Machado da 8 il va ('astro. 2" marque7. 

de Monte-Bello 1090 a 1693. - Fim cla1·epuólicll elos P alrnares nas Alagoas, 3H" Caet · no do 
r/l Mello e Oastro 1693 a 16!19.- 3-1° n. Fernn.n d.J Martin s Mascarenhas e Alentmstro lü90 a 
~ 1703. - 35° Francisco de Castro de Moraes 17! •3 a 1707.- Rebelli iJ.o dos Mascates. - 36° ~c
p:; bastião de Cast ro ('a,lclns !710 a 1711 - ::a o O bispo n, Manoe l Alvares de Castro - 'll:>" F c-
0 lix Jose i'vfachado de Mendonça Eca Vasconcelll>s 1711 a .1 7J5.- 3:J0 1> . Lou renço de Almeida 
A 17 15 a t718.- 40° Manoel ele Sonzá Tavares 1718 a 1721.-4J0 n. FranciSC) ele Pouzn l7:U a 
~ 172·~ . - 42" 11 Manoel R.ollin de Moura 1722 a 1727.- 43° Dua.rtP f'oclré I ereirn. l'ih:io 1727 z a 1737. - 44" Henri que Luiz Pereira F reire 1737 !l 17-16 - 45° oExmo. D. Ma rcos de Noronha 
p:; 17-16 a 1749.- 46o Luiz .lose norrêa. de Sá 17-t9 a J75G .- 47" Lu iz Di ogo Lobo ele Sá 1736 a 

1763 .- 48° D. Antonio Francisco de Paula Manoel ti e Souza Menezes 171:):3 a 1768.- 40° Uonde 
r.1 de Povelide O. Jose dn Cunha Gra n At:o~yde e ' ~ le llo 17ti8 17ü9 50° Manoel claGnn lta 1\•lenc
p. zes I76fl a 177±.- 51° J osé Oesar de Menezes 1774 a 17b8 - 52" D 'l'humaz José ele Mello 
O 17A8 a 1798. - R egencia até 1804 - 53o Caetan o Pinto de Miranda Monteuegw 180.1 até 1817 
C - 51° Luiz do R.ego Barreto de 1817 até 26 de Outubro de 18~2 . 

· 9• Maranhão ao historiador João de Barros em 6 de Ontubro de 153;) . 
Além destas capitanias Alexandre de Gusmão.eni seu manuscripto in ecl icto,qne tenho a vista. 

falia das Capitanias da cidade do RioGrancle ·do Norte, da . Parahyha. do :--<c ~te , ~l a Jta!THll'ac;'t 
da elo Sergipe de El-Ret dn. do Piauhy, ela do Bi!l de .Jane1ro, da do E l-Re•1 cuJ a capital em 
a Villa do Hio-Grande do Sul. ( Vide o 1" Tomo da minha Corograplua htston ca). 

(Vide o <Resumo Historicol> que este acompanha~ 
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