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Vivo el e ha m ui to a r-u rn irrn.1' comm igo a ide ia, elas vanla g011s
rcaes, in calculave i;; q ne :l.cl viriam á hi stor ia el o Cear á s i a lg um
particu la r, o u me lho r o guvel' no pelas ntzü es que s,tltam aos
o lh os de tod os, e mpreh e 11cl es~e a r~ataloga,,ito e a pu iJ•li caçii,o
dos documentos, c1ne fal a m do no sso passado.
A e mp rezêi é para in teressar, é tentador-a .
A historia el o Ceará n ií.o lica aLraz. das dos uutr-us E stados e
quiçá leva va ntage m ás de a lg un s cl e llc5, e po rtanto qnalr1tier
sac 1·ific io, que demandasse a realisaçãll el e ta l Le ntamen , seria
,:om pe nsaclo de sobejo e dá.ria a ser1 :wLO t' til.ulos in d is pu tave is
á gratidão pub lica.
Es parsos pe las bibliotbecas <lo pa iz e sobre tuclu pe las bibliot.l1 ecas es tran geiras,esta m a mendigar a ca ridatle do exame e das
investigações de hom e ns e ntend idos -m11ilos docum e ntos p ce c:ioso s, a lg uns dos ·q uaes est,wão pe 1·did ús, i11ut ilisados · em
breve trecho de te mp o s i n;fo for e m logo a prove itados .
Som mas e normes des-perrliçararn e des pe rdi ça m os gllvernos
em e m prezas de ntil.icbcl e duvid osa , rli sc ul,ive l, ao passo qu e
r ogateam um a paréc ll-a pa ra adqi.iiri1· os o ri gi naos ,1u a;; co p ias
<l os do cu men tos, qu e tra ta m elos n o~sos r:n aiores o n que· registrn m factos sociües d e nrn :,;: i.ma irnpo rta n cta r enlisádüs 11,>;; tempos ido s .
·
U m part.ic td a 1'_. r1ne to mnsse a s i a e m1~rez~ pa trioli c n, _e D ew;

_,.:;.,

II
é Leste munha que e n m esm o te nho Lido mais de u ma ve z esLe
<l.esejo e feito tentativas nesse senlid o ,estac:al' ia a m e i_o ca minl10
di a n te de multiplos obices , não sendo dos m en os salie ntes a.s
grossas r1 uan tias a d'espe nd er e .o te mpo maleri;i,l aemprega r,e m
r,e r viço de tal n,i:tur eza. Mns o poder publico, o gove rno te m
fo c: ili dacl es par a isso; dis'püe ·d e e le me'li.tos qu e escasseam ao
s imp les c idadão e até ás soc iedad es litte rarias.
Em quan to, porem. o g ove rno niio·,i11l ga de oppo rtunitla de toma r a s i o salvar cio olvido e m esm o da destruiçã o as testemunh as 0s criptas da h istor ia C ear e ns e , pode m fa ze l- o os s im ples pa rtic ulares em · prnpo rçü es a caH!i u. da s, tl cntrn de s uas
fo rças, e mbora fracas e red uzida s.
·
O rtue tom:ido em hlo c , na to talidad e é ta refa ins upe rnve l r e s ume-se , olfe r ece menores diffi cu lda des si te ntado p:n c: ia lm e 11 te, a.os poucos, si e mpr·ehendido por d iversos in rl iv idu os .
N e m o governo nem asso c iação a.lg ttma on i11d ivicl uo a lp; rtm
m os tr a-se actmllmente habi li tado, dispü e d os r ec urs os prec iso s
p[l,ra adque rir todos os do c um en to d a historüt do Ceará, j á por
co pia j á nos originaes , de que ha no lic ia,, m :i,s aos poucos pu ·
d e m se i· e ntregtrns á imprensa po r pt1blicaçües s t1cce3sivas O$
rl oc t1m eu.tos e xis te ntes n os a rc hivo_s ti as n osS[l,S R e partiçües puli l ieas e nas b ibliother:as dos pa r ticula res .
A inda lrn. pouc os m ezes o Snr. Ces idio M a r tins P e re ira e mp1·el1 e nd ou por orde m supe t·ior a ca.ta lo g açiio d os do c um e nto~
g ttardados na S ec re taria do Govern o, i.ncumbonc ia d e que sahtu-se a conten to ge ra l. Dos docum e tltos cita.dos mLti tos são ele
g- i-at1de va lor . Porque Í'azão não promove· o gover n o a publi.ca~'.[O desses clocumcn Los, pe lo menos elos que á sua es coHm
for e m rnputaclos im portantes~ A Ca111<;. rn Munic ipal de Fortal eza tem um archi,10 que , com qua n to mui to desfalcudu e rn ce 11te 11as de suas precios idad es, é digno de s e r conhecido . Porque
r a.z:ão a ca nrnra d e Fortal oz:1 não e mprohe nd e a. d ivulgação d o
q ue do m a is importante s e e n ce rra e m s e us arcbivos ~ Os esp1c ialist,1s, os amig os d a histo1·1·1 pa.t ria, os Sns . P ,mlino N o.., g ue ira , João Perdigão, An tonio B eze rra, Li.cinio Nun es , Joa quim do Ca.rmo, guardam cm suas bibliothecas rarida des bisto ricas, velhos perga minhos, c od ices anLigos . ·Pol'que e ll es n ão
c1lLreg arn á publicidad e esses thes ourns, de qne não d eve m se r
gunrdas ava r entos ~
Do c:onjun cto dos e,ío 1·ços ittdivic!Lt aes é po3sivol qu e s u rj a
um r i:;$ ullado a lem ele lod'a es pe rn a ça .

III
O a.mo r do B ra zil eieo, e m ge ral, pe los pape is velhos é unll o
po de-se diz e r. A ce nte nas , a milh a res desses pa pe is a in c nt;ia
de mãos da das co m o te m po de n s nmic;o total ou a m eaça d ar
s umi ço .
A os pou cos, pois, qu e r esta m é n ecessn:ri o pres tar a . m ais·
1'e li giosa atte nçã o. A his to ria é a mest ra da Vida e se m docu m e ntos , m e recedo res de fé , n ão se·a r c hitecta histo ria alg um a.
Ent re as mu itas ce n te nas de rl ocum e n tos , o ri g inaes e co pias
qtw con stitue m a minha co ll ecção,figuram dez ineditos re laüvos
a Ma rtim Soares Mo ren o.
São e ll es os que o ra e n tr ego i pu blicidade.
M nr tim S oa res é o vu lto c ulmin a nte da p rii1üti va hi stal'i a do
Cea ra; • tud o qu e lh e diz ·res pe ito rtJveste-se ele capita l i\1teresse, r o rqu e ma is a fo rtun ado qu e P e ru Coe lh o. e que os missiona ri as Lui z F ig ueira· e Fra n c isco Pin to é e lle o fu nd ado r do
Cearú, e po r lo ngos a nn os o · n asce n te es ta belec im e n to vive tt
0 pros pe rou ·de baixo el e sua dir ecção inle llige n te e vi;;orosa .
· Que m r etirar elas brum as do pnssado os l'actos , q ue
liga lll
ú sun biog ra phia, te rá s e m d uv id a r eco m posto o pe ríodo m ais
diffic tl d o n ossa h istoria por se r o q ue de 11 ós ma is se d istanc ia e po1· ,:o nseguin te aqnelle e m qu e até ago ra a im:i.ginação
s e li a e xe l'c itadu e m pura pe rd a d a realidade.
Co mpa nh e iro dos qu e o usaram , a vidos de lu nos e do g lo1·ia,
de luc ros princ ipalm e nte , pe netl'a r prim eir0s n as n ossas te rr as
inda virge ns, Ma r tim S oar es de n a arr oj nda e mpreza ta manh a
larg ueza ele vis tas, a. pezar dos poucos a nn os , tues te nac id a de
nos soffrim e ntos e . irn pav irl ez 11 0s pel'i gos, que m oYeram em
se u favor as reco.rnm endações de D iogo de Campos e a prutecçilo rl e hom e ns co mo Diàgo el e Me nezes ·e Gas pa r de S o usa ; de
uul.1·0 larlu , a sc ie nc ia da ling tta dos ind ige nas , as sy rnp ath ias
l[ ue se c reo u e nt1·e esses ha bita n tes das fl o restas , nomeadame nte
do prin cipa l J acau na qu e o ch amava de fil ho , p-o rq11 3 se n proced im e n to co ntrastava co m os dos P e ro Coelh o e Soro mt\l nb o
uns r éus de lesa huma nidade n o t ribunal da co11sc ie ncia dos
povos , e s ua ada ptaçã o nos usos e costum es dos se lvico las que •
levava-o titéa p in ta l'- se co m o e ll es das titltas do urncú e g e n ipapo e a a lim e n ta r-se co m o elles , tudo e m presta a M a r tim Soa r es as ·cor,e s cb principa l fi g 1t rn e n tre os nossos co luni.s adores
da prim eira le va.
D e ma is, factos mi.ü imp o rta n tes d e s u a vi.la n :1 A"mc ri c1,
não se c irc nmscr e1·e ra m uo estreit'.) a m bito el a n ossa ·Ca pita n ia .
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Sens serv iços ó. c ivil isnção e ao reno me Porluguez n ão so
limitaram a ter s i.dó o edificador do p r es idio do_Ceará e seu
r,omman dun le po r longo s annos .
Exp'lo t·ailor do Ma ra n hão no int ui to de fac ili ta r a expulsão de
ç xt rangc irns r1uc a lli se hav iam estabele c ido co m grn nd c poçler i-0,ell e en;iprcgo n na empre_zu 0s m ais-subt.rs :),rcl is e só desca nso u q ua ndo co nsegui u os n ecessari os esc larec ime n tos p·a raq ne se
podesse levar -a bom cami nho ajo.rn !l,cla c uj o ep ilogo fo i o TrnÚÍ<lo cio 27 deNovembrod.e1614 eas n bseq ne n te ret:irad,1, da gente de La Ravardie,·c o Rn,si ll y; so ldado r e,o l'lltO e experi me n tado, roa liso 11 com nespncla e prepar ou com os co nselhos mui Los
elos feitos de a r mas que ,a_pozanle E I. Re,Y",ananca ra m Pcrnamlmco e O11 tra5 c,1 pitan ins ás -ga r-ras da·Ho llan da d e po is de uma
lneta, q 11 O é o mais bel lo treeho que eonbeço da h isto ri a Brnz ile ir:t; ora vem o i- o er1".rnte pe los 1n:11·es, lu cl.ibr io das tem pesta<les e elas co 1-ro n tes,q ue cond uze m-o -a contr agpsto ás Ind ia;s de
Castolla,orn pris ione tro em Franç.aapós pugna ren li ida e m r1ue o
numero sob 1·ep uja ao va lor e os ve nc idos sam eonclusiclos á prisão, aqu.i ó.s vo ltas ,~om corsar ios Frn,ncozos, que por in versão
elos dest in os são agora os r e polliclos e os clesbarataclos, ,tli ·com
co lonos Ho ll a n cle zes, alem a coneo1·ta r , a sat,ist\lzc r as primei~
n1s nccess icl ndes da povoar,ão que vtie fundar, requ is itando com
m i11 udenr~ia pa rame n tos p;tra a Eg1·cj a, so ldos para os presi-d iarios, mu nições par a o forte, mas cm toda a parte-) ,1 em todo
te mpo rev e la n do - se so ldaclf-) astuto e esfo r çado : o oxplo1•acl o r·
inlelligo nte .
Dezesete annos cje bo ns se rvi,;eJ's d á a Martim Soares a
Cai·ta de 26 Maio do 161H, q u_c foz -lh e rnen:e ela Cap itan i;t do
Cea.rà por ,tempo ele 10 -au nos, e o Doe. sob n.- 10 d iz que ·e m
1648, no posto ele Mestr e de campo, t rocou el le o peso o as.
ngru rn.s da vi ela mi l: tai· _pe lo_desca nso na s na terra da Eu r opa,.
CJL!í.t11do então de u-se -J bo · po r s ubti tuto Nico la u Aran ha Pae!heco.
M il ito u, po1·1.anto, n o B rasi l por 4ô a 1111os.
Com f[l tem, cm que ocr~a.s i:lo e
qu e odaele começou a ser--
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v i 1·?

O h ist.01·ia.clo r mais anl.ip;o quo tr ata d e Ma rtim Soar es é
D_iogo ele Campl)S Mo~euo, sen tio; :t esse segue -se fre i V ic:e n le
cio Salvador, a uto 1· ela Histo,,i:a elo Brciúl (1627). que tmnbem o
·conh ecc n possoa lm onle. So lJ1·e çousn.s do Ceará é o que h a ele
mais anti. ·!:!'O •

Em \;rn e outroau lo res a priin c irn v,11. CJ lteelle fi g-u ra é nac~pedição de P c l'O Coelho à Sérrn da I liiapa ba . Realisa da es~,
•'. orno foi em 1603 , dernm -se·- lh e contar até a dat:1. da Carla R e1:,ia, riue doou,lhe o Cear:í , não 17, mas t;lo so mente 16 anuo.·
,le serviço.
Fosse m os seus se l'\·iços prestado s po rd ü ou por 1i anno s, o
,~er to é q ue a g ue rra scdu;siu - o hem crean1,,a a.inda, o que explicita mente se lé naJ,J1•nn dcido Màrwih ão .«Tinlw. o d ilo Di o.s;o de Campos ( é o p r·nprio aulor tia Jo,•nada. do J1ciranll :io)
um pa re n te eu . o qual do mui . pequeno ha,•ia mandado colfl
P e ro Coelh o éle Souz:i, para r1ue serYin,lo n aquella entrnd.i
a pre nd esse a lin g uados lndios o seus cos tum es, da ndo-se co, u
d les e faze ndo- se seu mui familiar. "
Pois. s1 a o tempo da. ex podi çã'.o à llii;rpaba e ra liio jove n, ,nu:,;
peq11eno, corno diz O t io , Hii.O podia olle ,:onluiar -se com Ulll
homem da edadc e da impol'la11 cia social do cunhado de Fru ,:r uoso B a r bosa e levar· a. c m preza cb mmnrn el e men tos seus Ião
,~onside raveis que me recesse ,io P adre J osé de Mornes o qno
se lê no cap. Il i rla sua. Historia dei Compan hia de Jesus. Até
n tit ulo do c:a p. diz: Pedro Coe lho de S on~ct e ,vlartim Soa-

res lvforeno tenti'í.o por frr1·a o ileseob,·imento eh _\/aranh ão

,;orno pretende ndo da r a perce be r que l\Iartim Soares era fi~
. g nra do primeiro pla no e não um simples capitão á laia. do
Mano el df} Mirand a, J oii.o <' ide e . imiio :\"u nes, que fizeram
pa rte tambe m da expediç-ão.
Mas a asserçã:o do P a d rn u t"w rcs ii le ao 11rgnmento a quo se
prestam a te nra idade d e ~brLim ~ oarcs e o silencio do:1
ilous escripto res jii c itados, ambos se us r•.o n hccidos e um delles pare nte bem proximo .
Não que rendo falar no facLo narrado por Vicente rlo Salva.uor d e ter recahido não e m Ma r tim Soares, ma e m l\fanoe l de
~liranda a escolha para chefe do (.1io<;o de ;;o ld ad os encarreg ado ·
de lançaras mangas co nll''1.os indios e o franr,eze s da Ibiapalrn,
. o que constitu a um argumen to da s uperior-i dad e deste sobre
,~quelle, uma circums ta ncia ainda ha a ge rar outro argumen to
•!On trario ao que.José de Moraes busca fazer a.c reditar. O rganisa se e m Pernam buco nrna ex pedii;.ão destinad a ao descobr imento
,lo i\Iara.nhã:o, mas p rincipa lme nte por ter ra, po rr1uc por mar
orn improfic na a le nta.tiva e para d esco1·0,::oar os mais aud?.1,es ahi (~slavam as dci,gra,::::is d, L uiz de Mello e _\ _yrc e·.

Cn11hn. A' tes ta da ompre za. col lo ca-sc Pti ro Co e lho de Souza ,
homem noure, morador na Parnhyba e a ·e llcs se. associa m.
Yarlo'.<, aven·tul'eiros. Sabe a expedição· da Pa.rahy ba , ebega ao
.!a.g ual'il:Je, ··en<\a.minha.-se aú Cnirioc'irn e· d'a.hi à S eTra da Ibia pa l~a . Os inaios anxi1iados por Franc czes, que naquellas parage ns viviam a co mrn e rciar , travam l1tla com P ero C oelho.
Apezar de i\·lomb'illc e seus arcabuzes, Jur·ipari g uass ú e irapnan, c hefes indigena s,s am derrotados. Cele brn111-sc pnes,- os
indios offerecem-se p'tra acompanhar ao Pmrn.ré. a Pero Coelho, que projecta ir além , ao Maranlião , a ultima cla.pc de sua
project,tda. viagem.
Mas agol'a sam seus proprios soldados q11e re,: usa.111 prose gu ir. ' Pr.ostra-o s a fadi ga, escasseam-lh es us r ee ursos . Volta
ao Camocim e d 'alii ao Ceará, ond e fund a :\ ma.rge 111 do . l'io
fl o mes mo nome a povoação ]'{.on,ci L1:súôp.. Era, porém, p1·eciso prevenir o futuro do nascenie _osl.abe,lec im entô. Rei;olv.e use P ero Coelho a impetrar soccor·ro.s de Pernambu co e a buscar a famil ia, <1ue ficara a aguf!,rdal- o .
Substitui u- o no commando do pequ e no fo r! <~ o capitão Simão Nnnes. E porque não Martim Soal'es?
:-:;i ass is tia-lhe a importancia qqe lh e e 111p1·csta o P acll'e .J os0
de Moraes, co mo exp licar a pretEi'ric; ão ~
Ausenta-se um dos chefes e no supr eri10 goye rno da nova
colou ia. clei:rn de ficar e mposs ttdo o seu a.ssociacló, o outro organisador da expedi ção?
·
:Ma s não fica nisso a lenda inventada pe lo aulo1· ela Hisío1'ic/.
1/0.. Companhia ele Jes u.~ ,w ex tincta Próoúicia elo lvfa.,,anhão ,,
P al'á. Marhm Soare.s foi para e lle não só o soc io de Pero
Coelbo corno tamuern capiião-móe cto Ceará, estando ai nda
cslc na capitania.
Ernquanto P ero Coelho encamin_l1a-se pa:ra a Ibiapa ba.
Martim Soares volta à P ernambu co . Descreve ao governadm·
Diogo de Menezes a terra e suas bellezas, pinla-llt e as i:iqu cza s a auferir çlclla e. as vantageris d~· urna re.gulu r administnti;ão. E' mais compassivo com os índios, cuj a liberdacle respeita;
ca.pLo u-lhes a~ syrnpathias;· conhece-lhe:'> a língu a: poderá: influir poderosamente no sentido da. colonisação Purtugueza ,
a rneaçada por todos os lados; foi facit a Diogo ele !VI-ene:;es

r·oncedel' o que lhe pedia Mal'íim Soares, agradecenclo -llw o
;;1'1'ciç:o que prctendiafa.~er cc seu l'e i para o qne lh e Ja.:ria mer-

r:i: elo notJO posto de Copitiio -mo ,· do Çe11,1 •á. O novo ,:;i pit.fo
vo lta a ass umi,· o ,:ar go e e ,n ple no exe,·,: ii: io úc ll e Ye rn c nco nt.r a l-o P c ,·,) Coc llw j :i rle vo lt.1 d rt ll.n a p:1 li a e :1 eornpa 11hado do s
T o bnjarns cl:L s c rr:1 e de T11pinamliás do Ma ranhão, aos quacs ,
uns 0 ou tros , hav 1n. a tfr a.liido so li a ., prom ess :1s l'allaz es el e ri ,:us
prese n tes , mn s eu m o inte nto m::t lva rlu e.l o l' ;)rlu zi l-os à osc r,1virUtu. P u r al g1 to:n d a r:urn it1,·a t.e :n :iv iso o c:1pi tâ o-m o r -da r eso lu~s ào O lll q ue se e 11C•.u nt. rr1v:un P,Jl'O Coe lh o e s u:1 ~e 11 tc :
p ru ,~ u1·a -os, la nça-lh es 0 111 rosto o fe io pro r: e rle ,·, rl esc r8ve-l hes
:i.s co 11~c q11 e 11 ,: ias funestas, qu e t r:1.r:'t :'L nn sce 11t.e colunia um ta l ·
assalto ,í, lib e rdad e d ns indio~ . t.io d oceis e lãu s 11bmissns. A
na da. se rn oYe a re reza d e nn im o el o c un li ado el e Fru ctnos ,) B.11·hoza; nu m mo me nto d ado e ll e e se us co mp nnl1 e ir·o s prec ipita m-se el e repe n te so bre os incli os. e sa m ::unarra.du s ass im os
T okijaras cn 111 ,J_ os T1tpin :1.1nliits ao e.,t ,·o,do ele mu itos t i,•o.s

que e.spantrrndo a nia io,· pâl'to do _i7 ent io qne a /lt: SI' nclia 1Ja du.
ob,·iyr.ir;üo do Cap ità o-111.01 · (Martim S oa res) os dl' i:coii senho- ·
re.s dei p,·esa p aiYt os levr.u •e m com a.s 8Lta., .fi,.•n r:ti((s ri chol'ar
no seni(·o ele 8na.-; oascis e lcwoa1·a.~ n i1~i n.-;t ir:(( cfo sen in/i)l'tnnio .
Co nseq ue nd as . D :·t-se um le va nte ·ge1·a l ri os i11 d ige nas, jw, tam e 11te magoado ~ e iru:ligm1.dos, des pe 1·sn -se :1 ge n te , riu e a s
bóas ma ne iras el e ivI.tr tim S oa rns h av iam co 11quis ta.do e este.
a liatL<lo , re tirn- se a P e rnamlrnco e ao Go,·o n1 ad o1·, que en tiio
orn Ga.spw· ele Son.,;-a, ex põe o malog:-o de to il os os s e us esfo1·0us e o fe i <,J utte n tado d e q 11e li a via m sido v ic ti nrns os inl'e li zes
índios . U ma. esco lta sah e n p1 ·e11cl e1· o g rand e c rimino so , q ue
e xpira nos car ccres do Lirnoe i,·o (o qu e ú uma i.1we rrhirl e) e m'!u a nto urn D ec r e to r e stituía a s victimas {t in te irn lib e rdad e .
S e ri a essa a p1·irn e ir:i. na s f ri e das 11O111 caçucs de Ma rt im
S oar es para ca pi Uio-rn or d o Cearú , se nd o a segund a e rn lGl 1
e a te r ceira e m 161\J.
Mas a 1. " cl e llas é um a n ovc ll a, s_irnpl_cs pro du clo cl:t i:111 agin ação de J osé el e Moraes, qne pn.ra leval-a a <:.abo n ecess ito u
rl c re pl'Cse n tar ,t e:s:pedi çiio de P e ro Coelh o eo mo te nd o sicl r.,
fe ita nos gove rn os de Di ogo de Me n.ezes , de po i;; Co nd e de Eric eini, e Gas pa r de S ouza, aq 1te lle e mpossado e m 16O7 -e este
e m 1612, q ua nd o qnalqne r pesso a po r po uco qu e e nte nrl a da
bistona Cear e nse sab e qu e a c xpedi.ção va.e rl e 1603 a 160G, següindo-se-lli e 0 111 1607 a dos j e, ni tas Fig L1 e irn e Pinto.

.

VIII
Corno explicar :.1nad1ronisrnos desta ordem sinifo se eiyarnm
delles Diogo de Campos, v ·i centc do Salvador e Be1Tedo, cujGs
cscriplos são anteriores à Histol'ÍCI, ela Campan/iia o portanlo
deveriam ter sido as fontes cm que ella se inspiron'?
Quanto a 2." nornerl(;,ão, ou t.:.1 vcrdadeirarnent(.', lia discordancia tão somente c:om relação a epocba em que ella se deu,
discordancia snggcl'ida aliás po1· tres escriptores contemporan eos, Sou t hey, Varnhagem e Canqido Mendes, coll!)c,rndo-a
o l. 0 em 1610, o 2. 0 em 1612 e o 3. 0 em 1609 quando os velhos
dirnnist ns Diogo de Campos e Berredo collocam-a em 1611 ·
J. Erig id o foi com Candiiio Mendes, Arari,pe com Southey,
Pompeu e Tbebe rge abraçaram a opinião dos 1·elhos e assim
B eauclw mp.
·
Eu estou t:om estes tarnbem. Ningnern, poré m, conlesta u. nomeação.
Foi um despacho d.o gove,nrndor Diog0 do l\fone,rns , inffoen;:;ia·d o pelas boas inform ações de Diogo ele Campos, que ct eulhe a Capitania, tbealro do~ e rrns e da longa expiação el e
Pero Coe lho. e theatro egualmente dos triumphos apostolicos
n da morte gloriosa rlo P acpina .
Acompanha.cio tão somente de um sacerdote e de dous soldados, expediente , que acloptou para não despertar ns desconlianç.as n e m reviver os jus tos i'és'ientimentos rios indígenas,
d eixou Martim Soar.es a f'ortalez:1 .do Rio Grande, onde serYi11 ,
e veiu parn o Ceará, e construiu com o auxilio ele Jacauna (o
Jacuano· dt1 Mel lo . Moraes)e de seus índios nm fortim e um r,
pequ e n<l e rn1icl:c a qu(;) cleú a invocaç,ão de Nossa Senhora do
Amparo.
S ym-patbi ,:o :ws naturaes , c1·esceu no conceito delles pelo
valor c om qu e os dirigir1 na abo1·clage m e capturn de um navio
Francez , qn e en trara n o porto, cnja tripulação renden-·s e ú
descrip çã o, dando a vic1oria. lug:11· n que outro navio da mesm a
nflc ion alicl,,cl e , fund eado em Mo,:uripe, por saber d q_ c1'e~troço
levantasse irw piaadam enle · o ferro e soltasse as velas, abandonando 'ás ,mdas e _ao odi·o cios Portuguezes o esca:er, que
" havia 111:rn rlado á terra e os respectivos t ripolantes, para ir sossÓl:i rar _algumas legoas mais longe , submprginclo nas ondas o
pingue earregç1.mento, que conduzia.
Ainda assim, perigou o nnscente estabelecimento porque
,·.om a retirada ele Dio go de Me1rnzes para a Bahia fic ó~1 Ma rti n\ S oares e m a bandono e em grande apuro, e s e não forn m;iis
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vigilante a attenção de Gaspar de Souza, que-lhe enviou refoi·,10, elle, e com clle ;i col.onia, ·tcri.a desapparecido . E suc,:edf!tYt dámno se o (lito . 1\faPtim. Soçr,1'eS já mui p1'atico nci
lin,g'Ó(1., e 1nodo.s de pl'ocecler q,os lndios nào se valerei de
.ma indastricf ate que (fie che,1ou soccorl'o, diz o autor da Jo1·nada do 1vla.1·anhrio . ·

Pol' esse te/npo, o g-over1~0 Portuguez, mclho1· informado
,.ias cousas do Marnnliilo, e con_1prehendida a iu·ge nte necessidade de e\'Ítar-s.c; a todo trq,11se c{ue se .lixasse:n n.li de finitivamente os Fnm cezes , o que t.ucio faziarn crer as noticias
recebida .. , encarregon ao suciccssor el e. Diogo de lvfonezes, que
foi Gaspar de Souza. dü levar _a cinp1:ezti. a bom caminho. Este
para mel hor realisai-a ó de accordo com .a cxpi·cssa determinação das Ordens Regias assentou resid_enc'i:-1 em Pernambuco
e entregou: a execm;;'w a Jeronymo de A.i6uquel'que , perito 'no
idioma indígena e militar co nceituado. Não se_i porque escreve u o Dr. Tei;-.:eira de iviello eni' suas Epherneridcs pag. 34 ,1
que a expedição foi preparada pi)r D. Diogo de Men ezes.
Real1sados os aprestas necessarios. partiu <l e P erna mbn.co
.Teronymo de Albuquc1·que en-i Junho de 1813., e to ca ndo n o
Ceará tomou a sua. companhia Ma1•tin1 Soares, ao qual ficoú
substiti.Iindo no corninando do forti'tn ' de Nossa Senhora. do
Amparo Man'oel do Britto Fre ire , corno dizem uns, ou Es te- .
vão de Campos, como quereni oü tros, .Taboalão e Berredo
por exemplo. A Martim Soares coube o papel importante el e
sàhir a reconhecer os F i:_ancezes l; suas posi1;ües e de colher a
respeito a maís' miriuciosa info1·1nação.
Deixa ndo o Ceará, aporton a expedição it Jericoacoara 011
Buraco das Tartarngas, hávendo-se préviamente verificado a
impossibilidade do est.abeleeimento de uma povoação em Can1ocin~, por· sei· terra misera, sccca e ·gern a-,1oa, no dizer de
.
Di ogo de Campos.
Em Jei'icoacoara Je1·onymo de Albuqu e1•que construiu u m
fortim e uma peque.na Egréja, an'ibos- coni a invoca.ção de
Nossit Senhora do Rosarw. D'a:hi sahin Martim Soares a. ex- .,
plorár o rio e as _terras do :Marani1ãó, como fora incumbidq.
As poucas linhüs, que ahi ficam tra&adas, dam marge·rn ,\,
interrQ,.~açües ~1orquanto affirrnariJ factos da vida ele, Martim,
no·s qules não ..são acordes 0s chronistas. E' meu dever expôr taes dis,<o i'dancías :w meno's p't1ra q1rn alguem as apure.
1. · Martim Soares rea lm ente ·eslava no Ceará e foi ali to ,-
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mal-o .Teronymo de Albuquerque ou Mlnlim Soares tendo iâo
a Pernaml.nico exp6r a: Gaspar de Souza m; \':mtagens e a necess idade d:,, ex plorar;ào' do Maranbão, de li foi reuní,::_se
com Jern1iymo de Albuquerque, que HStn.Yu 110 Rio ·Grande dil
Norte e juntos vieram ao Ceará, e d'alii pros·e guira m 11a viagen1 ~
2. · Onde separou-se Mal't.im Soares de Jel'onym,i ele AllJ11querque pal'a ir execútat· a 1'nissão de que f'ófa i11 r;umbido ~
Qrrern lei· a Jo,,nada do Mcir·aríhão não vtlci llará 0 111 afnrma 1·
que iVlartim Soares estava. no seu ·posl.ó de eomma.ncla11te do
prcsi_d io ele N·ossa Senhora do Arn13aro quando lá t\ li a ex pedição .
H ::r ne llà um trecho que diz que logo que Ga.spa. t' d e Souza
c liegoll a Pernambuco não só trátoii de socc01·N•1· comofe::; o.

JV!al'tim Socires em hum momento, mas pa,,ci" a conquistn dn
Màrarihiio ele,qeo fogo ' ccipitão nomecmclo no d1:to cargo ci Je1'onymo de Albuquerque e mai.s adi.ante um outro, f[Lle é da
maxíma c lareza: e cooi rjfeitó Albuquerqne úncló a c,ontentw·
se com o que lhe del'lio, que não foi pou co, se partiu e clie51011.
ao SewYí o anno ele 613 donde levou com.si,r;o ao capitüo Martim Sow'ej, Nada, portanto, mais claro.
Não é me110s exp,licito Berredo nos se9.s Annaes Histo,,icos
do Estado elo JVlal'anhão- São palavras suas : Com este cu'nwrnento sctlliu Jel'onymo de Albuquerque do ,,io do Rer:1fe no
p1•ú1wi1'0 de Junho, donde costeando µ Copita.nia de P·e,'nambuco, até m-itito abaixo do Seal'á, q1fe col'l'e no nl,esmo conti •
nente , leoou o Commandante_daquelle Presidir, kfa,,tim Sow'CI:<
Mol'eno, snbstitaindo no ·seu lugw' a Estevão de Campos: r·
chegando no buraco das Ta1'faru,qas, qt(e dcsem.boca no 5Jl'Onde pcil'cel' ele Jel'icocicocira, fez na entrada delle uma p equ.ena
,!'ol'tifi.ccu;üo ele pâo ci pique, com o nome de J.Vossa Senlwm. elo
R o.sw'io ; a que Jocio Laeth, na sua Descrip,;ào das Indias Occidentaes , erradamente chama Cidade on Villa (p. 77) .
..\ ' mesma pagina, algumas linha.s acinH1, fa landq rla escolha
de Alb'119uerqne para encarregado da qxpeclição ch~ma-o ~e1'r ~do ,Je fida lgo da Cása R@ale momdot' na Vil la de Olinda.
E ",(pórém, muito óulrà a na,ri,ação·, que ftÍz destes_partícula-·
l'es o t>adi·e José de Móraes . Par·a o confronto lazer-se m elhor, transcrev·o su~s proprias palav,1:as: So1;bc Mal'tini SóMe,~

( e a mesnw noticiá teve depois o Goaemad.01· por Po,,fogal)
qar> nr,_.' iU11J. do Afarfrnhãa f!sta1Ja.m fcí sitnados os Fran ce.Jes !'
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qíi!.' coní os Tnpin ~wi.lxi s ,_liiclios n/;,,q'uelles tempo os ,mcÚJl vq,lo1•015os e .r;1w1·reiros, fonw:itqoão-/wnw pai·a eltes cçinven/erJ,cia ,
e pam nós perigosa co1:1·espo,r,dencici. _Não qui."i: fi,a,• ·lzuma tão
importante novidade e.te , 0,ut,,o .que não fosse ct: s.ua -p,es:,.oa.
Par tia -se eom _a ma,io1· dili[tencia. e clwga,do g,ue foi a Per-_
nct1!1~u~o. cw_isoii, fo,rw qe tu_do a. Gq,spa,, de Souza, q-u,e TJ,(i,o duoidanclo jâ daqtie,l lefacto nem elo bom ex ito _d a s,uei p,,,emeditada
l'!!-'f'CÇliç;ão, passou com o maio,, ca{o,~ as. ol'clens. nec_es$Çtl'ia.~
pat-a S(! pol' p1·omp,to. hum bom destacamento ele soldados; eu' ma s , mzmir;ões e Ind:iQs, completando .o nnme,;o ele, frezento s
honie,ns com as embarceu;ões competentes ao ·seri fl'anspo1·te ;
u que _tndo entregou a Martim Soal'es -com ol'dem ele ir tomcu· .
a Jel'onynw de Albuquerque, capitão-ni{)1' da,Jontede.r n do Rio
Grande, e a_qora com poderes de [!imeral ele toda, aquella expedieüo. Chegou Marüm ,Soares ao Rio Grande, eniregou a .~ cal'icis com a p,a (ente a Jeronymo de Al_b uquerque, que prom;ito âs ordens .do sezi Gene1-·a-t, mandando emb,a rcar pr·i 1neil'o c,
q ué pci-receu . s_e f a::ia,, preciso ern sel'oiço de suei- pesson e a
maior conveniencia dos seus soldados, chega.da a hora dei
/! /JJl't icla mandou .leva,, ferro a pequena eil'i1ii'l-da·; e la,,gan'do
ú., inccl'te::as dn, fo,,tuna51,-s velas dei sua csperanr:a com vento a
J'i6pa clwgoiifinalmente ei vista,, a -boc·a do Pe,,eâ e mo1itaêlci ·a
p onta ela · te,wi fi.,,nie dett fundo com felü viagem na ilhá clP.
S a ntci Annci ondejâ os Fmnce.>es o tinhüo f eito na suá primei1·n cntl'ada e f1cndação daqttctla colonia:Desembarco~t a géntc 1•
t."aiat'ão logo defq,::;er o se{t alojwnento ; ·onde' p,asstid9s' o/ pl'i nú:irosdiãsde de:scanso, mancloziJcronymode Albaquerque o Ca1,itão Màl'tim Soal'eS pal''tisse em 11,,n bw•cu· CO/lt alg.uhs 'solcla- _
do s e lnclios a tomar fa.lfa ·nci itlw pel~i_ pal'te -~e leste e bMrl!
cfo S . José e eissim o fez Soal'es.
Eis ahi temos o P.e José de Moraes em iilteiro desacord o
('. orn Diogo de Car\Jpos e Berredo.
Coin qttem está a, razão f
Pal'cce-me qiJe .não está com o jesuíta. P.Gsta d~ parte a cir1·umstano.ia, a!iàs valiosissimn, de terem· Diogo dfl _Campo~
Mo.reno e Berredo escripto em epoéha muito ' maís.proxi.mi,
<los al()ontecirnentos que relatain, sendo q11e,o :p.r.imeiro foi, ·nelk
nlé magna pars; enco-ntram-se em José de Moràes•assi:lrções est.r;11111as e 'tão erroneas que· contarnin1tm de-suspeita toda :a d'e.~cri pção da 'e:-pedição rle Jeronyrno· de 'A.-HJuquer-qué •e -por con,·
\
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seguinte lambem o lrccho da biographia de Martim Soares de
•Jlle ora se trata.
-E o curioso é que o Conselheiro Araripe ada ptasse il versàü
,]a -ida de Martim Soares a Perna.mbuco,sua ida ao 5lio Gramle
:t reunir-se a Jeronymo de Albuquerque e a subsequente vmd a
:~o Ceará. «Concluidas as obras precisas ao principio da colonia,
,;nlregou Martim Soares em 1613 o prezidio ao seu immediato
Estevüo de Campos, e voltou a Pernambuco afim de avizar ao ·
g-overnador do · estado, Gaspar de Souza, que os Frnncezes
1:,stavam situados mt ilha do l\'Ia1·anhão, fomentando amizad e
- ,~om os g uerreiros e valorosos Tupi nam b:'l.s e assi rri convinha
apressar a expedição da conquista do l\farairbâo contra os
mesmos Frencezes. Apenas sahio Martim Soares do prezidio,
11ão mantiveram os indige11as 11 mesma cordialidade com o;;
,:olonos de sol'te que qu-::mdo por a li pn,ssaram J eronymo de
Albuquerque e Martim Soares com 3 navios e 100 hom ens por
ordem do governador do-E~tado parn. o Maranhão não poderam
levar todo o soccorro, que dos ditos ind ige,ws ·esperav::im» d~i'. o
illustre Ceal'0.nse a pag. 89 de sna Hi sto 1·,a da Pro1'incia do
Ceará.
,
Mas quaes topicos datranscripçiío ,a.cimafeita, do p_ e José de
Moraes merecem reparo alem do tnYcho principal ~
· 1. · Elle faz Gaspar de Souza eiltregar n :Martim Soares um a
expedição de 300 homens com ord em de ir tomar a Jeronymo
<le Albuquerque.
2.- Ch itma Jeronymo de Albu r111erque de Capitão-mór da
fortaleza do Rio Grande.
3.· Diz que Jeronymo de Alb1Íqn erque e com elle Martim
Soares largando ás incertezas da fortuna as velas da sua esperança cóm vento a pôpa cl1egou finalm ente a vista.r a boca.
<lo Pereàe montada a ponta da terra ffrme deuhmdo com i'eliz viagem na ilha de Santa Anna. Da estada delles no Cear:\.
e em Jericon,coara nem pala:vrn.
Do numero dos expedi,:ionarios nad a diz Diogo de· Campos
mas Berredo computa-o apenas em 100 homens embarcados em
.__ 1 lJa.rcos de gen·a; 100 hom ens di1/.ern Teixeira de Mello e o proprio Cons. Araripe.
·
_Sobre a residenciadeAlbtHJmwr1_u e no .Rio Grande , de cuj-.1
for taleza era o commandante, t~ a opinião do pe_ José de l\forne,s urna opiniáo singular, notando-se que Berredo diz ...ciara.rnente rine ao 'tempo da sua nomeação para chefe da e:'5,pediç[o
elle era niorador na V1lla de O linda. ·
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Mas ha um outro. meio tle-ver:ificn r a in ex:adi'Clão d,t ~s,er,,ãv
1
do Pudr,e Jos { de j_\Io raes , e esse· dt dstvo.
'
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do Rio ·G iwide ·dó· No1'. t_e··v•e 1'e:n10s qne a 21 .d_e :'\gósto· de 16'0J
foi nomeádo· para c xe-rce1:·e~se l>osto· Loíiré m,o ·P'eíxoLo Cirn é
e a 14 de Sel ctnfi ro ' 11Ú1'3 Estevam -Sur1r:0~ -~·~tLLci Jer·o nymr;
d·e A'. lb Lrq·úerque te\•e'· nori'ieaçfü> 1·bg'ia p;úa e1 le e por 6 anno s
m·as e'm 1G03. Ci1h10, 1fo.r'tr~nto,
HH~ «G;is pai- de Sousa tudo
1:onJiou a M_:utini Soa-res l:0111 orrlt m éle ir to rn :u· a J erony mo·
de AllJur11ierquc·, ' c:1pi tã0 -m or· 1:l a fot' taleza dil 'Rio Gr.rnde, e
diegan'do Marlim So,tres ·ao Río Gra-nclc enth\g<hi-l·he as c:11-rt,rs co m n respeéLiva patente '?»
O P-a:dre Josü de M·ora.es é :~i1i-riá o u11k_o d.os ,1effb9s esé riplo~
res :i. üffi rm a r q11e A:Jbu q110'i1 q11 ç chegou itt{o 'l\.j:':lh\:rth ifo , o qne
nnn ca se ·d'el:L Di g·o dos vehi'os· pií rrpte 'á;pltg'. '67.,ãàs" smi.s Lições d!e Histor~a Patr-ia cl'isse A'meric0, Bt;,~z i,tfc 1ísê ;<tne Allrnque,•que d1 égando ao J\ilaranhã:o cons't r u-iu · um -fbr'té e Ti1a:n'don
i\llo1'Einb rt~con hece r a illha. e po'rs ,;àhi11'lio·'rí,ésrno ·eí-lg,b11<) -d•o
Pailre. ·E er1aivocando-s·e em J'1o!nt0 d,e .t:,imta il11tp'©l'tai5.eia, ntto
ad mir,t· que o engrrno fosse aléill ·e, i>"o;is, <:i'i l-<Js ,d. ifate m co mo
t heatro d,i assrtlto de -du Pmt, o da estro ndo sa: victo ria, .de Manoel de So,uza d '.Eça não o ·t'urtim d·e NosJ'ia Se'nT10J'a· d:o Rosario e m ,Tericoacoan1., c0m o geab:ne nte fo,i, ,mas slim o ·p or t.o e
ilha de Santa Anna.
Os factos passaram-se do séguitn'te rmodo :Edifi-càdo ern ·..le;.tcoacoahL (Í fortim de Nos-sa Senh or-a clo
Rosano, ' com Ô deixei dito, e lü1vehd Ô' pirlido :1\71:ll'Üm -Soares
a catà do ilescdbri1' os ,Fi'.anceze·s, fkofr ·nell é ;Jeí·o nJ;no de A:l~'
buquerqi.le a agtiardiir (LS irÍforrrYiições e as n9iie ias para melhor encaminhar as :o·peraçües.
,
'faes'noticbs 'ele _Martim Soa:res ·e dos co'r'L1.1fa nh·e•itos,' 11ue le- .
voü, essas é que irão vieram.
'
'
•
Arra:stados ·pe)os ventos ·e corrente~a-s fówa~lbes '1nipossivel ·•
vo [far
presidio e tiver,Lm que Ir~ 'l'l"b_a <te$;, 1;)011iingos, de-·
póh ás ' Bahamas e a:poz fortun a ·va'ria, _Ílão 'f iilh1:hdo com ba:tes '
co m·os Frarreez·es, e·at~ a prisã'ó em 'Ft·a:nça;_:a:lcün'ç:i-rn:m•o por-to de ··sevil'hii' d'-0nde Martim ·Sbares·':iproveit;o'ú o: p'i'loto Sebastião MaiCíns', 'qu~ regress'á,v:iáo Brazil, ptüa. füi._r cbnta il. 'Gasµâ1·
de So'uzl:L ·d19° qú.e vira ríb 1YÍll:ri1n hão 'e <fos t'órmentoI; _p or qu'e
passa1·a.
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Pe la demo ra de Martim Soares em regressar ou ao metYOS
em· dar noticias da ilh a do Maranh ão .e porque a es~ação ur gia
e fora loucur:;i, tentar o desconhecido, morm e nt_e contando com
tão n1Ínguado. contingente de tropas, já. de ,, i desfalc.a da s de :110mens co mo Martirn Soares c o piloto Martins , comprehen,d e u
Jerony mo de Albuquerque a necessidade ele regressar, e, mandando a gente de _g uerra por ma.r voltou por .te1·ra ,para-Pei•nambu co, não se t.en_do descuidado de g uan1EJcer _d e s9ldados,
e fora m . esses em . num e,i:o 40,. .o forte de Nos;a Senhora do Rosa ri o, d e cuja !~ommandancia e nca 1Tegou o pro pri_o sob.ripho·
No seu «Resumo ela histo ria do Cea-rá parn u so das escolas»,
pag. 14, J. Brigido faz regrcssnr Albuquerr1Lt:e não para.
Pel'liambuco mas para o Rio Grai;ide . .Reminiscencia , pro,zayelmente, da le itura do Padre José é!eMor aes. A.mesma inexacticlão
enco ntra -se na-Corographia do Brnzil; de Mor.eira Pinto.
A expedição. de_Albuqueyqtle,. portanto, não chegou a p61· pé
em terra Maraiü1ense. O que fica c la ro é 11ue J osé de Moraes
confund iu a l. ª .co.m a,2. ª ex pedição dq.illnstre cabo de g uerrfL
Confusão, por é·m, mais d eplorave l das duas exped ições é a
que 'commetteMe llo Moraes na sua·«Chro nica Geral do Brazil»,
pag. 214,.
·
Para e lle J. d ' Albuquerque sahiu a l de Jtmho de Hi13, antes
da chegada do govcrnadol', com um a força pa,ra bater -os Francezes, mas reco nhecendo não ser e ll a sufficiente voltott a Pernambuco, refor·ç ou-se ·com mais 300 homen.s de tropa regular.
234 inrlios, 2 naviqs, 1 caraveUa e 5 caravellües, m.a rcqou p.a ra
o Maranhão, deu co mbate em fr e1)te da ilha a I:1,ava1·diere no
dia- 19 de. Novembro, os France 4 çs a 22 pedi1iam suspensão de
armas, e a 27 assignaram-se. a r tigos de paz ! _E dessa so rte
Mello Moraes destribue por 5 mez!3s de 1613 os fac.tos .~o ta veis
que ass igna laram o an no de 1614 e çle que se fez \l1t;rnc,ioso
narrado r Diogo de Campos Moreno, tp11 dos _protogo n,is tas· !
Não ad mira. A.'. pag. 211 e lle diz que os prim e iro s· re ligiosos que entr~ram no Mar.a nhão for am fr ei Cosme de· S. Damião é frei Ma.noel da Piedade, ba rb.a iinh 9s franciscanos
F.rancezes e isso em 1612 ··o u 1613 ; . á pag. 204, que os. ÍJlp.i os
Tnc,orijús ~ssass ina ram o .J;>adre Luiz Figue ira qu;i.ndo em viage~ .para o Maranhão ; á pag. 212 ·qnf: J;). Diogo de ,M?n.ez~s
passando-se a Pernambuco. em fins do an no de 1~.1 1 mandou
Martim Soares Moreno formar no Ceará um cs tnf;elec'imento
..
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para explorar a embocadurn do Amazonas, o que pouco se
poude consegui,r a falta de 1·ecursos, etc., ,etc.
Abordemos agora a segunda questão. Onde separou-se Martim So·a res do grnsso da expedição? Na Ilh.a de Santa Atum,
rlisser-am José de Moraes e Americo Braziliense; em Jericoaeoara on Buraco dás Tartarugas affirmaram Simão Estacio
d-a Sitveira (que tam:bern · computa em ·100 homens a e:.::pedição
de .T . de Albuquerque), Berredo, Santa Maria Jaboatão, Arnripe, Theberge e Pompeu; no .Ceará mesmo, suggerem Dio.~o de Ca.mpos e, a:c,:om'p anhando-o :nnito de perto, José de
Vast:oncel lo s.
A primeíril opinião· é inslls te ntavel pois, ,1a viu-se, nem \á
cllegon a expedição. Restam as oútras duas-si em .Tericoacoara, si no Ceará:.
O autor da Relação Summaria diz positivamente: descol'◄
rendo d costa ávcinte do Ceará foi até o Buraco das Tartal'nyas e atli fe .':: ·1cm· presidio e wna cerca, e se t{)rnot1, a pedi,.
mais gente e cabedal para pa.ssar ao Mar-anfuío, enviando ent,,etanto a descobril-o pelo capitüo Maríim Soares 1'1101·eno rm.
nm barco.
Não é menos explicito Santa Maria Jaboatão :
·Da Bahia despachou ·torJo o Got•ernador quatro Sumcicas
r:i:i,maclas em. guerrà com cem homens da · gtwrnição (mais
uma opinião opposta a do Pudre José de Moraes} a ordem de
.Jeron,'jmo de Albnqtte1'que em Perncünbuco ·e dr.dli pa,,tin cstr
cap itã6 e,n o pr·imeiro de Junho do crnno de 1613 cfoy tonrnr
o po,,to do Cea,,á, Estava por capitcfo desta · Fortale.::;a Ma,,
tim So!U'CS lvforeno, a quem Jel'Onymo de Albuquerque ler:JOn
_co.1nsigo .(mai3 tim a oppor-se áo.Padre .Jos•é de Moraes), deixando C'm. seu lagcà· a Est'euão de Campos. Do Ceará passaPã.o adiante e forão entrar ·no chéwiado Porto ou Buraco da.s
Tcu·taru!Jas, nas •visinh-ariças _do 1'Vla1·dn hão· e neste porto lcoa.ntcu,ci,o lo/10 lwmci· Fortale::;a de pelo a pique, com o nome -de
Nossa Senhora do RosaN.o, de ..,pcichando ao mesmo tempo em
up1 dos q,iiatro ba,rcos, gucirneciclos dos melhores so ldado s, a
Martim, Só'arc8 ,\ loreno [l r'econhece,, Cl intentada llftà do MaranhcÍo.
,
·
A opjµ ião· d,ÊÍ Ben'edo é ta1übem por Jóricoacót;ra. Diz el le
em cqnti,n uaçfio ;10 frei:ho -c i_tado n esta monographia :i pag:_ X:
Dix qui ( Bttré,;co · das Ta,,tMu,qcis) deséacón logo a. Martim.

-.
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Soaf'e8 em /mm do.s q:aat,,o bctl'cos ele 'S lta consel'oa, g 1tw n ecido
dos melho,·es soldctdo.~. com, a im.portffnte diligencia de reconlwcer à fil'O<JU!'adci 16/ia. do Maran:hão ..
0

Do 0uti'o lad0 , poi-:é m, leio •:
E clw_,101t ao Siiim o cmno,-de 613 dond>e_leeou· conis{go ap
Capitã.o ]V.for:t-im Sow·es .qne c.om.facilid(J,de se, ,tice oJfer•éceu
pctr·a rei;onecher ·tndo ,o ique:J'ciltc_wa da ·Co•st.a at(t, o1'd.a,rc(nhã.o
e qae entr•arict nó .me'. smo 1·io e ·com tod.à a brac,iclcid,e, po.3sioel
torna.1·ir.i ct da,· cwiso se podesse, e q,ue, entretanto seriei bem
poeoar•-se o Canú,1,l'i. :.· . Padido 111nrtim ,Socwes, o. difo Jeronymo cl'A!.bnbrw,·que se foi ao Ca•nw·i e não acltanelo co;nnirJ"do p arei poo_oa,· se tol'fJ,Ou ,atra;; coisa ele oi,t o._ le9uas á ]jnhia
elas Tw~tct1·u_r1c~s chr:,1,-11wcl~ Pel'.uqwiqnara., . e ·a:tli assentou humct p ooori,;ã_o, na qualfundon hum altar- n \i·ossa.Senhol'ct c~o
Rasaria.
·
·
E' clarn que para o. ,wtor da Jo,,~wda elo ,' 1aranhà,o a partida

1.,

ele Martim.Soares em desempenbo do offerec1me-nto, que fizer-a,
precedeu a ida de Allmquerque ao Carnpcim tou Camuri) e a.
.Jericoaeonra, e .fcz-s.e ·por~a nto mesmo do Ceará.
Nos mesmos termos mais ou Jiienos pronuncia-se José d-e
Vaseoncellos.
Entre a auctqridade rl.e Diogo ,d e Campos e .a .de Estacio , da
Silveira,, -Berredo e J:i,boa,tam inclin.ei-me, coi-no todos os chro~
n ist_a s Cea.r.c1~ses, -p;ela segun,el~, Porq_u e 1
_
.
Pela consider-.ição . vaLios.a de não poder eu comprehende.r.
que .Jerony·m.o . de Allinr1uerque se -prfvasse do concurso das
lnzé's- e e~perie'n.cias do -homp, m mais ei:tte~dido .nas cousas do
Cea-rá, logo ÍL _primeira entrevista. ' ,
.
\
,
Se m.e afigm,n , mqito _mitis ,curial fW,f!·º chefe da (;)Xp_ed_ição
julgou-se . habilitado a de.~ pachar MaTtim Soa,r es,, isto é,· privou-se do :mais s,e gu1:o .e f\Xperim(;lnt_adq auxiliai'., quando estavam mais Olt,menos ve.1(c~9-os ·os per\gos, feitas- '\as·_paz.es· cem
os indígenas ela amis,~de .df\J'<lartim Soai:es, visitados os portos
mais accom[!wdad~ :(t eqi'p'r êz\i.' em que Átburp:iei;que se,e.i npenhava, e co'nsfnridós/)i
de que ha,'. [a p~ce~~ idad:e.
Em tod,o caso., essa duvida sobre um 'tre.clrn d.i vid11 milita1· .
de Martim Soares é uma das muitas .em·qne 'a cada passó es:
tamos a tr_q_peçar e--mer;ece rá. a attenção, elos estudiosos, como
merec~r.á ti'ml:>e_m -u~-ia-, q,ue ~Órisigi:,i~i ã pag. IX e q1fo sê refere ao stfüstitut<i dé ·M'<lrÜrrÍ S-◊ares no comman\:lo· do pre'sidi:à"
de Nossa Serlhora do Amparo.

,P.ºY.b.~1dós
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Foi Esteva m ele Campos ? Foi lYfano el de Bri'to Frei1·c '? Por
aquelle estu.m Herredo e Jaboa tarn e com dlc-s P õmp.e u; pe lo
segundo esta.m ou tros historiadores.
Nii:'l Le nho docum e N.to e m qtle m e es !.1·ib o para resolver a
q ue stiiJ , -nns é- nrn facil affirma1· r1 uo si- ren l.rn e íüe Est.cv:i.rn el e
Campos suc,:e.cle:1 imm e diatain ent3 a lvht·lim Soares, seu gov e 1·no foi el e e xigua dLtraçiio, de dons mezes quando muito,
p u t•quanto todos os chrnnistas, ·inc lusive Diogo de Campos e v
prop1•i-o Benedo, .0sci:evem que -Jero-nymo d '-A ll.rnqu01·.q u e por
o ~cas1ã.o da sua 2•1·• expedi0.:to, a núlci,qr·osa:, enconlrotl no <Jommn.ndo do forte de N«. S•. do Amparo a Manoel de Brito Freire,
que estcwn à· ar;uárdcil-o luiói.a 1'4 me:;'rs , dizem uns, haoirr
mais de i4 111-e.::es, dizem os- ou<tros ..
Ora arlm:itt.ido que JCÍ'onymo d'Albu.-{l1erque sarpou de Pe·i.-narn buco em J un li o de_161:3 e p,1ssando no Ceará l_c vou cornúgo a Mar tim Solwes, aclmi-t tido qu,e em S ete mbro de 1614 (2•.
expe:li ção ) e11co11t.ro11 no com mando elo forte a _lvfa11o e l ele Brito
Freil'0 e este estava u ag11n,1·dal-o hcwrci 14 ll1.(' ..scs, a conelusão
logi ca a tirar é que si o dito Bri to Freire nã.o foi o succ:e ssor
immediato de ·Martim Soare>", quem qu e i• que e) foi se rYiu po1·
muito pouco tempo para ced e r-lhe logo depois o Jogai·.
O <Jnc é , porElm, inadmissivcl diante do g e ral asse nso é ,:onsignar o Cat.alop,-o de VarnliagJ n (Hrslc1·ia G ::i rnl elo Brazil,
vo l. II p. 45'1) na serie dos Capitães- mores do C eará: Mal't.im
Soares com posse em 1612, E ste\':tm 110 Campos t,m 1(-\13 e
Manoe l de Brito Freire cm '1614.
.
Das tlres chitas de Varnhag-en a unica ace c itavê l e es sa m e sm a com a l inütação, que acabo de fazer (2 rnezcs quando
muito), é a que se· ref'ere ' a Esfo,,ai11 de Campos. Deixamos atraz Martim S(rn.res, arreb:rtado pelos ventos e
r:orrentez:-1s-maritimas; passandei pelas Antilhas, e a.po1·Lando à
Euro-pa, ele onde enviou no,•as st'tas por inlcrmedio ele S e bas tião Martins. Em tonio r ·
r alg um te mpo até qtLC va
'o,o
sarg ento-mor Diogo d
li'J.l:!.:$1..ul-""""
)UO
(1615) por causa do insu
1;0•
pa com rlL1 P 1itz, Gr·
na
forma do trntado de trc
La
Ravardiérn . Foi seu e
:""'~..,...;.~j;~
'nlo
Ma ciel Pare nte.

e.

--
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Ja na sua viagem a1itchor Diogo ele Campos trnuxera de
Lisboa um Martim, n-i'i.o Soares mas Calado de Bitancoul'l,que
foi um dos cabos da expedição milagt'OSa.
Martim Soares,portant,o, figura entre os que vieram ultimn.1·
a expulsão rlos Francezes do Maranhão.
Quando e para oi1de sah iu depois da. conq uis ta rea li sada
ignora-se de todo.
De novo esta belece-,;;e o si lencio sobre elle. e si li e m que a.rfirrne Barba Alardo s ua volta ao Ceará cm 16[7 nada ha que demo.nstrc a verdade da asserção do ill.ustrc autor da Memoria

.,obre a cap itanici do Ceará.
O · que ha de certo, porque isso veritiquei da respediva
,~onespondencia existente nos archivos da Bibliotbeca Nacional d e Lishôa, é que a 3l de faneirn ele 1619 elle :ichavase a i11cla cm Portugal.
Ne$S:l data, com effeito, o Vice R e i do Brazil cscrnvia :\.
Sua Magestacle:
E que a. Nlai·üm Soa,·es Nlo,·cno m.cw.cfo V. l\1a:J· qac oa.

ao S eam clonde fara cmbar·quw· .nos ncwios qae claqaiforcm.
úncocnta ou sasenta ca.::ac,,:; ··r! o nwis q1w puclc!r parei qnl'
1Jão do Srarct pa,·ct o Parcw .
Nos m es mo s termos se expressa um 1rnrnc:er do Conselho
de Est,ado , r1ne tem tambem a clala de 31 de ,Janeirn, e pl'in•~1prn assim: E que a i\fartim So arf's l\tlo1°eno, qae nqni
(Lisboa) anda etc.
Mas não ten ho duvida r1ue é d.esse anno (1Gl9) a Cal'la Pa- ·
tent.e fazendo-lhe mel'tê da Capitania elo Cearil. pol' te mp o df'
dez annos.
Será sua, 3". nomca0ão para o P 0 , Jos t': ele Moracs 011 a
2,1 . Yerdadeiramente p;1ra nós outros.
.
F:ssa Carta,y_ ue tem a clat.a de 26 de. Maio, é o doe. sob 11". 2.
Vê-se do co ntexto cl e lla assignahido entl'e os serviços rl c1
Martim So :trns o facto da c:aptura de uma nào e duas lanch a~
rle Franeezes.
Vem isso ·parn co nffrmar o· qu.e assegurni á Pª/1:· VIII con.tra todo, os testcm unlios antigos, af.órn. D. Diogo de Menezes ,
CJ modernos m e nos Va.rnhagen, q11e affirmam que as naus c:omhatidits eram, el e nacionalidade Holl;mdeza.
Vamhagen s uggere nas no tas d~ 1' , vol, de sua Historia
Gera l a idei a ele que o fa cto ·o cco rrid o no Mnc nripe fosse o do
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ua,·io Pclican, de Die ppe, com m:indado por D. Paul, de q uem
fala Fernaux Co mpans na _s ua Noticiei H istorica. da Guyana.
Como a Cart:1 Patente de m e r•c ê ob,·igava-o a pres tar homenngem e pr eito nas màos do Vice R ei, nma Apostilln datada
d e G d e Deze mb1·0 dispensou-t> dessa fo rm a lidad e, q ne, seg;rnrlo representou, ser-l he· ia mnito d ispend iosa e cnco mm oda po1· eatisa da distan cia.
Passo·•J -se lodo o an no ele 1620 se m qne ellc vies~e a as sumir o posto.
Demo nstram -rio os Documentos n°•. 4, 5 e G. .
Comei:;a por exemp lo o do cu mento n. 0 1 pelas palavras;
"Martim Sonres Moreno fez petição a V. Magd ". nes le co rtse lho em rtue dis que a povoação que vai.fa.::e,, a Searú por
1i1a ncl t1do de V. Magd 0 • elc. i,, e o rle n ·. ·5 diz posiliva rn c nt e e
pot'quc dfo sup ,~e (Ma r tim So,ncs) lel'CL s1ui casa o pretende
rle meter Jab t'icci · nci difa Ccipilanici etc.
Ora ssnclo esses dois doclllne ntos de 16.20 e nganon-se .T.
Brigido quand<;> escreveu à pago. 14 do R es umo da hi sto ri a
·rlo Ceará é1tie nr.~ au.::eiicia clí, 1Vlot'erio, quá só rJoltou cw
Cea!'cí e1n f7,ns de 1619 . .sinão cm começo ele 1620, gove rn ou
·
a co lo ni a Manoel de Britto Freire.
Sua estada e m Portügal prolongou-se ainda po r toda a 1. ª met:Lrle do n 11110 de 1621. Pl'Ova-o o Parecer do Co ns ell1,o da Faze nd·a mancla11<lo cfor-Íhe de o rd enado 400 c ru s:ulo s a vista das
i nf'ormar;ões de Gaspa r rle Souza e Diogo de Me nezes . pa recer
eon1 que concordo u El-Rei a 9 de ,Junho : prova-o o Parece r do
rlilo Conselho opina.rido 'quc lh o fossem concedidas G leg ua s de
terra n a Capitania ú vistit. dos se us se rviços,com queconforrnou;,e cm parte El-Re i por Ca rta a inda de!) de Jnnho; prova-o um
dor:um e nto de 2 l rio Abril 1·efere rite a Domingos da Veig:1 E' que
li n os a rc birns rl c Lisboa; prnva- o finalmente o, A lvai·it ele 1(i
rle .Julh o ma rcando -lh e o orden ado a nnua l de 400 cruzad os.
Na difficuldade de precimt· rigo1·osamente a data de sua chegada ao Ceará, posso clizer que cll a teve Joga r n a 2°. metad~
rle 1621.
Strn aclministra,;ão estendeu-s e e n lão ai.é ·16:31 , í-[tiando part in para Pernambuco a re1rn ir-se a lviathias de Albnq uerq ue
do acco rdo com as o rdens \'indas da Metropole.
Ness3 largo pe riorlo ass ig na lou- se por feitos de ::illa i.rnpo1·tn nc ia nii.o sendo dos de m e nor valia a de rr ota, que infl.ingiu
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nos col'sa rios Hol lancl ezes , q ne assaltaram o Ceal'u. em 1ü2G,
snas lu tas com o governac!OI' rlo Brazíl e os auxílios, c1uc prestou a fre i Chl' ístovarn Seve l'im e su:i comitiva.
S e u pull'iotisf)10, po1·érn, ia exe rc itar-se e rn outro canto do paiz.
Como Ma no el de Souza d' E ça na Bahia, quiz tarn l,om l\fa,rlim Son.1·es te rc:al' a rm ·.ts co m o,, Holland eze s , se nh ores de
P ernamb uco, e a'.-;signalar-se co mo muitos outros P urtuguClzes
o filhos fo pa iz.
Foi isso cm 1G31.
Andava a ccesa a luta c nt.re os so ld ados dos F cl ippes e os hab ita ntes das Prov ín cias Unidaf3 niio mais no solo Eu rnpct t re ~ado
pol' to rrentes rlc ,;ang ue go ne1·os:) 1t1ns nas lo ngin rl'1as r gi,1cs
eolo n ia.os .
Exp1rnra a trcgoa de dozu :u111os, que o patriotisn10 Batavo extor4 11i rn (L pcrt.in acia H espanh ola o na qual Uw pou co co nsultados h.wiam sido os in tc 1•csses P ortuguczes .
< s Va ndalcs e os Duchs crcsc: ia.rn cm numero e suas in forma çues, mixto de odi os e rle sórlc de fortuna.. apoiavam e
estimulavam os ola.nos dos Ussc lin cx e outros pregoeiros de .
ho. ti lídades co nt1·a a rica co lo nia do •Portuga l na Amarica.
D 'ahi o plnno da c1·ea(}io dessa celebrn Compan!ti,t Occidenta.l que, co mo a experiencia promettia, te nta,·a enc he r ele oiro
os cofres dos interessados e este nde r no nO\'O mund o u influe ncia política e 1;01nm01;cial dos vasnllos de Guilherm e o Tac iturno, co mo o fizera u1'na oul1•a nas regilics do Ori ente.
S urtira elfe ilo o plano delin eado e a . 3 de Jane iro de 16:H, e
não a 3 de Junho co rno escl'cveu .T. Bri g ido 110 seu Resumo
Chron. p. 12, a. nova Companhia viu gp,1·antidos por uma patente
em devida forma seu s sonho de monopolio com in e rcial po r 2--1
annos na Am erica e na Africa.
ão faltaram -lhe os p1·9cisos capitaes . Snccede ram-se as
ex ped ições. Os \Villekons, os Heyns, os Loucqs, os Jan ssen
P ate rs ass ignalaram sua passage m pela Bahia , P e l'nambuco e
onlrns ta.nt,a. p:.tragens polos pingue ca r rcg-a menlu s que :tpros~l\'am, pelas perd as irrepara,eí·, r1ue davam ·ao commercio
Portuguez no Brazil mra vez entrem e indo s de ligeiros insuc cessos.
·
Eis o qu e a.o autor das 1Vlemo ,•ias Diw ·ius dei r,aerrci do Bl'azil merece u a resu luc;ão do l'und ado r do Cea rài
.«Nos prin c ipias de Junho chegou ao Rea l, com so ccorro do
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Cea. riL, o ,,~pil.iID i'vfarti:n Soares Moreno, do habi l,J d e S :111t.ia g o (depüis m est re -d o campo ) qne t'o i o prim e iro qu e por e ll'e i estevo · 1u1l 1uolla fral'. a pra c;a, ,o1 po.r s 11:.1 o rd e m v inh :-;. ago ra
..;e ryir na g ue r 1·a de P e rn arnb nc o, trazendo algtins inclios e pou c os so ldn.-\os.
Ce;irá ,; u ina mui pcq 1te na po voa ção (o a primeirn o nd e co mcr;a o governo do i'l'l aranhão) c om 11111 1·ccl udo, eom clnps pe •
1.; :is d e fe r ro, mais para c·o n le r n a obed icn c i:1os indi os , dos 'I un (;S
11ft rnni l.os al i, d o pMa u11Lro effe ito; po1· q ue s(1 p:irn is to ,w
r;o nsc rY:i Y:t. aq11e ll e posto se m impo rlan c ia a 01llrn q n;i lqiw r·
res peito, por n ão le i· podo esta ndo jnnto ao mar·, e 11 cm :1 l'o1·r,1 ser d e pro vc it.o-a lgurn. Ficn. em :3°. e ]_':1 da linliêt. pflrn u ·
$• d , e ntre o Ma ranhão e o Rio· Gra nd e.
A g'na rni çio quu Mar tim Soares linh a era el e 40 so!dndus , dos
quaes ;1 rnaio·r p;1.rte fi co u co m se n sobrinho Domingo s da Ve iga C,1brnl , n c:11.1 0 cargo f-i,;:1vn aqueJle po sto, co nform e a ordem
de e l-r ei de qn e o m es mo so brinh o foi po 1·tn dor. Não só ('l'êl
D t io hom e m d e vnlol' , nrn s de g rande ntilic\;1cl e, por ser oplirn o
inl c rp rnle el os índio s ; e por isso o general o nproveil.o u s e rn]Jl'C nos d ons pre dica.clos.
Lngo qu e c hego u., aggreganclo-se-lh e mais aigurna gG nl '3
tomou o por lo qu e c liarnão de Nossn Senhora ela Vi c toria ,- tJ(J
p(' do ri o Cnpibcr ib e, pe lit pal't.e qu .-) di1·id e :1 illrn de S :111 L11
Anton io . e e m !'re nte d e dous d os quatro r ecluctos qu e ne ll a
huYia. !0Yan tado o in im igo .,,
A 29 d ó Agosto d o dilo a nn o (l(i'.H ) , iVfa1·tirn Soares co r res po ndin eo m um be ll o fe ito rlc a rm its a conffa nça n-c ll e deposit.;1dn pel.o c lr e fo Mn lhias ele Albuqne.rqne. Eis co rno o descrevEi o
iá c itndo a 11 to l' d:.rs é'vlemo,·ias Dicirias.
,(E m 29 foi o cap"itão Martim Soares encaneg-n do de co m a
g-e nte de se u q-twrtcl-, e pa r tic ul a rm e n te com os lndi os qu e
tr o ux e elo Cea rà , aco rnm elter um el os qu at ro r _e du clos, qne (>
inimi go h:w ia feito na illia d e Santo A n to ni o. Passou iVfart i.m
So:1 res, e in vestiu um co m !,an ta biza rria que entrando-o d ego- lo u 12 e tr o ux e prisio1;eiro o sargeílLo que o guardava com'
mais 40 lr o rn ons; os o utro s o desampararão ate rr orisados el e
Ye r os in ll ios , cujo a s pecto nos primeiros an □ os lh es· ora te rriY e i ; e estes do Cearit, por ·menos dom est.icados e t rntnxe is_
m ;1is se n-i iio pnra este effcilo qu e para ou Iro qualqu er.»
D',1lri e m di a nte a so rte el e Mal'tim S <ln r cs co ndnl- o a :.issis lir uos fa ctos m:.ii s ou m enos n otax c is ckssn. be llissirn :1 e po pea
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da riis1oria Brnzileira e m qne todas as ra ~a s irmnnaram-se,ince ndi das pélo patriotis mo, na obrn sa nta da liberta,:.fw do solo
t:a lea clo pelo estran geil'O. Foi e llc quem d iri g in o atuq ue de l
de 1\forç.o d e 1634 cont r,1. a rraçn do Recife , foi e ll e o or gan isador ela defesa no Ct111haú,'e em Mossure pe, fo i e ll e ó compu11h.e iro de André Vidnl n essa exrcdi ção, qnc a mandado · do
govc l'Jln.dor Anlonio Tell es vinl1,i c mpr eh e ncl e r pal'a obl'i.<7a.1·e1n os .<aúlcl"aclos de Perna,11.bueo e os seus crnxil.iaN'S a clcpol'
ris a,·nia8 comtJ a hypoc ris ia dict.ava nn ,; c.trl:1s esc rip tns aos
membrns do Co nsellw H o ll a ndez , e as n ccessidacl es do trndo
de ·um inimi go cupid o e traiço e iro estavam a ac,rn;;;ell1 a r , foi
ell e o e ncarregado de investir a fortn.leza dü Pontal ,em:1 is tn.rde
do ,:on duzir n. Ral1ia a lg uns tror;os dos so ldados n os qn,1es havia
penet.rndo a indis ciplina. e e ra. para rcceiar n lgurnn. dese rÇ'iIO .
.J á e n lilo os ac bnqu es e n velhi ce punham pei as no «rdor do
valen1 e I icl a rl o r. Era prec is o o descan<,'.O parn nm a vida liio l.rabalh ad:t t~ tão chein rle i11 c id e n1:cs e de transes.
M:1.s n desca 11 (;.o só lb e foi conccdiclo em 1648 como sri ve do
10. 0 Do e., a Ca.rla Patente ·subslilnindo-o 11o ·su 11 po sto rl e
Mestre de Ca.mp o po r Nicolau Aranha Pac heco, onl.ro hcroe
rla g uer ra de Pernamhu,:.o. Seguiu e11Lão pa1·a Portug:i 1.
Eis cm traços rapidos a biogrnp '1i:1 do vnlto ma is 110!;1.ve ld a
primitiva hi storia cio ·no sso torriI.o.
Mui tos e re levan tíss imo s fornm os se rviços po r e ll e prestados com dedicação e bravura á infancia do Cea rü , m;1 s nada
os ,tttestn, nadaos a pontaà.ad mira r:ão e à g ratidão patrias.
Cidades, pr,11;.ns, rn as vejo co nd ecoradas com os nomes eh,
um as rn eclio ~ridad es , r1ue só crescem enxer gadas pelo pri sma
fa lso e e nganad,l 1' da poli ticage:n de momento, on ati-radas ao
a prei:;.o publico por interesses par tir:ulares ou co 11Yeniencias de
g rn po : até mes mo as c rea(;ües poeticas ou os devaneios rl.a
imagina ção de esc riptores e li ttcrntos hn quE:m deseje ver perpetuadas com o baptismo das n ossns cid ades e vi! las, em hora.
se at rop e le a trad icção e nada Incre co m isso a verdade, a reaçlidad e. Só para Martim Soares o ol vid o,a indiffercn ça.
H oje inicia-se entre nós a propagand a da subsr,itni ção do
11ornc da no ssa Capital pe lo de lr-accma. Propo nh o então q-ue ,
para esq uece r o no me altame n te histo ri co de Fot>tale ..,a, peça mos ao nosso passado o no me sy mpathico dof'1md ado nlo Cearii
e que a Fortaleza seja chrism ada pelo n o1)1e de Nlol'e nopolis . !
S e rá so lemne rcpa ra,;[o a uma diYiâ:í;f vc zes sec ular .
1

Carlii de Marlim Soares
a Gaspar de-Sousa. 27 de
A.b.ril de 1614.
•, " ' .
·.
~
De~donde.. .a · Rib_ey escreui a VS. dandolhe conta· de
l)l_inha .. ,viagBrti --~ bom sticce-s.só ainda, que · com gtal1des
tra~alhos ; nesta tor119 ' a · rela;t_ar a VS: do qu·e ·pasaey.
- .Apirtadq · _
do' capp.nni m~i· :Jfm.ú 'd'alpuqi.ierq â dous.
dias . rnny . t1;abalh;iilo me . meti eil1 huin Rio d1a11rndo
Pará dond~ .ache.)./, hua.. ~àsta . de. t.apujas com qúé_m:'flz
pa~.e6 athl3 alj .ni\ó hauia ach3:d<} cóus~ r,le concidel'ação,
todauia ali logp. comessarão bo.1~s se.ml;>rantes de terras,
des: de'. ali. des.pachey · quatrq •j1~diós ~o di,t,to Capp•am
n1or . com hua cart.a, .dandolhe" Bellação dó que bania
passad~.. . ·
. .,
.
.· .
•
Desde este . ditto Rio .cousa 'cte . üú legoas, dey nos
grandes reconcouos do:·Maranhão, donde imaginei des
de pJi saber da terra, o q foy,impossivel, J?Orq d~?d'e ili
a ilha do Maranhã-o•. são 2Q legoa~ e pol' dentl.'o tudo se
êone sem que -se saia, a Qosfa, . senã:o por l3i:thias fundaueis no mais q para o barco q VS .. me. mãdou ; de maneira qirn nauegu,ndo por dtmtrq . ,das bàhia~ eorrendo a
loeste, (uy. cousa de 7 ou 8 leg_oa~.donàe _a.chey lmm famoso Rio digo porto cor;n b0.a barra, :dua·s .hraças e nieit
tle mare vazia <lagoas .uiua~, q pello . q ali sobe e abaixa
..ú agoa .·tile preamar hau,e rapei:to _de, sinco, . q he _fundo
bastante- sup,osto q pelta costa \em _muifas restinguas periguosas q he ,forçado uir -com cuidado, o que o Piloto P
Sebastião Miz leuão tudo bem olhado e. soüdado ; ali
achey um grande a]mazem dos francezes com muitas
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amal'ras e breu, e enxarl'cia, e muit.a cantidadtl de pao de
tinta amarella, e como achei este sitio desocupado a tudo
puz fogo, e logo dali me fuy dirnito a ilha donde faleey
com o g•étio alli morador em e negarão os francese_s que na
terra e -tauã1r r req,ieti ifih qch~n ,'.n<il.i!i> ,q-conügo \euo da
pl'Opria erra -sé me!tesse cJmif o - e.ra-u<iz@u de tfudo de
conio estão setuados 300 ou 400 francezes, e tem hua
força de desmaziada grandura na propria ilha, toda bem
artilhada·; erã@ •~ete naos a buscar molheres e gados a
frança -p1-t pl!>uoaTein-,tanto q fuy auisado me fiz a uella, e
logo ui me tinhão tc\niiado a barra com hum pataxo e
grand_e cantidade de gente por terra, e por desyma uinha
hua nao, foi D• seruido serem tres pataxos pello Rio a riba·a huas-minas de our.o que diz fabricã!i), de grande 1·endimento ~ nas bàhias perolas _que se como d_igo ·aH estiúerão a;.s .embarc.ass~es que <;li,g.o n_ão ~sçapari!, por 1ilrna-uia,
quanto ao particular das 'terras he tudo· o que ~e póde
imagjJ)ar múy tempeptda ··boas e 1m1rtas ágoas, muitas e.
grandes· màde!ras ; ui càno·a d·e 8 .p~lmos-de boca, toi·nando.a.meq prqposito,escapey aoinimigó-que 'mê co1-reo,
m,etfdo p,or h_um bràço do próprio_l\fara:nhãio · ctoilde esttue
metido -8 pias; acabo ~e.Ires füy 'a ~esêmb0car •dia de "8.
Lgurenço eu..que saia,'e_'liuà.µao que êntrauà;foghtdo delta
e dos niares que me comião·fuy. forçado ·arri'b'ar a indias•a
Dª misericordia, e a\i como as terr_as são pobres ·nã:0 houve mais_,bl'.eue ordem de mandarem a •espanha de manera que ·sóu chegàdo a ésta · Seuilhà de-t1·es dias com fundatp'!3rito d~ - . me il: logo· à Liisbo·a m-as'tantó qtre, chegey o
D1.14ue qe Medina me man·dou cham'ài• e me -pedio as :emfor·mações·uo que hàura uisto e ;me sf~s assinar, e log(,) despachou correo a _Madri e.D.; francisco Duarte ·- prezidente da ~ontrattàssãó por outra uia, ;· os dittos Snnórs me
uão entretendo at~e resp0sta da carta, a ·qual uira daqui
,.a 8 dias, e ,uirid·ti ·me padfrey logo pª'ÔOnde· me mandaré ;
., quii.rido .não buscarey órdê de irme· 'donde VS. está--fiquô a1:1 uoltas cóm Doni -Belchior de Teiue· pª quem.e dee
Ol'dem-de passagem pª donde lhe ·paresser ··que he- ·seruiço
del . P,~i ,que eu uita,1 crea VS. q não aadarey por•f(IHt
muitos ,d'iàs por minha üontade prq hey p·assado 1111.iitos
1
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frabàlho::i, e mais donde en tenho as merces t':i.ó cert.ts elíl
VS. não quero outras; ao Snnor Capp.ªm mor não escreuo por a este ponto estar o correio despedido e como
sey que, VS. i1he dt=J,a%p_Jl,t,te feT tudo est-ª' , basta:; este anuo p" mim toêlG fo1'â«l àesc.ofu?1,me- fos,, uig.'lib l .Jy1 ias fomos dar nhua ilha chamada a Bermuda indo eu a te1•ra
com os .indios uimos estar duas fort. as e muita gente de lma
pª a outra, _sair~OllQS duas1lanchas, falamos a tiro de mosquéte comJt:gente dellas, . soubemos e uimos serem ingreses lemintados, q1,1.e ~stão aly pouoados; Estes S' ors estimarão noua·emm;uito.e,logo auisarão a S. Magestadenão ha couza de -nouo de q auisar . VS. de Seuilha 27
de Abril de 614-Do se1:uiço de VS, Martim Soares Mo·
reno. ( Coll. Studartrn.º 13, tasc. 1 ° ).
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. ca:i•ü1. pntenfo fa1.,;e11do.
mercê dá Capitania da ·
fortaleza do Ceara por
· -lch1po de dez ,.an'ftos· ,a·
· Martim Soares ·M oreno
-· em atten<;ão a seus·servi~
ços . 26 .de maio ele lôlü.

<

Dom Phellippe etc. faço saber aos que esta minha carta
virem que havendo respeito aos serviços que Martim Soa1•es moreno me tem feito no Brasil por espaço de dezassete
::umos servindo nos Cargos da 111elicia de que foy emcarrngado com bom procedimento pellejando muitas veses
com os Imigos de que foi ferido E ser o primeiro funda dor da fortaleza do Seará E tomar aly lma nao e duas
Lanchas de franceses com morte de muitos delles E assy
aos serviços que fez no descobrimento e Conquista do
. Maranhão aonde servio de sargento-mor E ser ultimamente Captivo e muito ferido na briga que teve com hum navio frances que o encontrou vindo arribado da Ilha de
sancto Domingo pera Hespanha havendo procedido .e.sforçadamente na briga E aos trabalhos que padeceo em
frança na prisão E pella boa Informação que tenho do dito
Martim Soares moreno Hey por bem e me praz de lhe fazer merce da Capitania da dita fortaleza de Seará poe
tempo de dez annos Com a qual havera o ordenado que
per outra minha provisão de fura lhe mandar nomear E os
proes e precalços que lhe direitamente pertencerem Pello
que mando ao Governador geral do Estado do BrazH lhe
de a posse da dit.a Capitania E lha deixe servir pello dito
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tempo sem duvida nem embargo algum e em minha-Chancelaria lhe sera dado juramento dos sanctos Evangelhos
que bem e verdadeiramente sirva guardando em tudo meu
serviço E as partes seu dir:eito de que se fara assento nas
costas desta carta que -se regist~ra nos Livros qa casa da
India dentro1,d} qu'atro,nieeeslpllilílleir~s s~gµiptes ~ antes
que o dito Martim Soares moreno parta deste Reyno me
fara pella dita Fortaleza pleito E omenagem nas maons
do meu Viso Rey delle de que apresentara Certidão de
Rny dias de meneses do meu conselho e meu Secretario E
por firmeza do _que dito he lhe mandey passar a presente
per mim assignada e sellada do meu sello pendente E a
flita merce faço ao dito Martim soares moreno alem de
outras que pellos mesm_os respeitos lhe fiz Gonçalo pinto
de freitas a fez em Lx.ª a xxvy de mayo Anuo do nasci- ·
mento de nosso s. or J esu christo de mil e seiscentos e dezanove Diogo soares o fez escrever. D Soares. (Coll. St,ndart v. 4. 0 p .. 54.5.)
/
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Àpqsti'lla · di~pensand(i
· Martim · Sõàres "Mê)reno
i} ·á Hal1ia 'pri:istar ju- 1
' i·hmetHó e tom·ar
do eai'go dê CiJ.pitão-n1ór
do Cea:rá perarrte o go-~er'nad;or geral db ·b:stado- êlo Bt•itziJ '.. U· ôt~ de
ze mbro ,d;:·l()l!l.
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Posto que na carta patente atrns escript,a por que fiz
merce a Martim soares moreno da Capitânia de ~eará
mande que o meu governador geral do estado do bi·asil
lhe de a posse della pelo dito martim soares me representar que he muito grande a distancia que ha da dita Capitania a Babia de todos os santos onde assiste o dito governador E eu o manqp por este Reyno em dereitura adita Capitania de seará tle que se lhe ficara seguindo grande
imcomodo e despesa indo A bahia Hey por bem e mando
que o Cappitam a quem o dito martim soares moreno vay
susceder na dita Capitania de seará lhe de a posse della
na Conformidade que o ouvera de fazer o dito governador de que mandara fazer assento nas costas desta Carta
pello escrivão de minha fazenda E com isso se cumprira
a dita carta E esta Apostila como se nella contem Gonçalo
pinto de freitas a fez em Lx. ª à vi de Dezembro de Dcxix
d iogo soares ~, fez e~erever. Soares. (Coll. Stndart, vol. 4:
, ,p. 047.)

Parecer do Conse lho
de Fazenda para que se
l'orneçam a Martim Soares os paramentos e objectos do culto, que elle pe·
de para levar ao Ceará.
22 de agosto de.1620.

Sobre Martim .Soares Moreno em que pede alguns oriutmentos pera seará. Martim Soares Moreno fez petição
a V. Magd. 0 neste conselho em que dis que a povoação
que vai fazer a seitrá por mão dado de V. Magd. 0 esta
muy falta de todo3 os orna".llentos pan 3e poderem selebrar os officios divinos e visto .ser ma teria de tão grande
inportancia e dar-se niso muito exemplo aos Jndios para
com mais devação resehere:m nossa fi,anta fé. Pede a V.
magd. 0 lhe faça merce mão dar hua vestimenta e hum
frontal bua capa de asper~es hum paleo hum calliz hum
retabolo de nosa Snora hua imagem de São Sebastião que
hé orago daly hum sino ferro de os tias e hua costodia per
todas estas coizas sei'em neceçarias.
Mão douse pedir emformação do acima referido a Alexandre de moura que respondeo per escripto que o que o
supp.t0 pede em sua petição para se celebrarem os officios devinos he justo e neceçario dar' se lhe não o avendo
naquelas partes para ·os soldados e gentios terem mais
Consolação e com mor favor se aumentar a fee.
E vista a dita petição em Conselho e informação referi d a pare.ceo que V. magd. 0 devia ser Servido m~o dar
que da capela real sedem ao supp.te alguas cousas das
que pede usadas como he custume. E'as que aly não ou-

s·
ver &e comprem para se entregarem ao supp. t~ porque
convem que leve todas as cou:,aS que pede para servirem
na I~r, ª da ~it~ Capitania V. pia.g9.ª :tp~ndará o ·que for
serv1\t~ em -hx.S!> a 22 de .Ago_sto fie 020.,.0 O deJ aro L
da Silva R da Silva L pr.~ S soares (ColL Studart vol.
4.º'p , 1.)

Docun1ento n. - 5
Parece r do C,onselho de
F;1zenda pn1·a qu e se d ú
de ord_enado a Martim
Soares Moreno 400. ci'L1sarlo s n Yi stada:s inl'01·maçue~

de Gaspar de Sóuza e Dom
l)iogo de Me nezes . 4 d e
.l:1 neiro de 1621 .

Sobre o onlenado que se deve nomear a 11fartim8oares
Capitão de Seará . Em carta de 23 de Septembro do anuo passado de 620 djz V. magd. e que vio a Consulta qtte
deste Conselho se lhe fez sobre o ordenado que Martim
Soares moreno pede se lhe nomee com a Capitani_a de
Seará de que V. magd. e o tem provido e proqua convinha
que desta matteria se pedisse Informação a Gaspar de
!:\Ouza que foi Governador do Brazil e que a desse se visse
de novo neste Conselho e se tornasse a consultar a V.
magd. 0 o que parecesse tell(jo consideração as maes merees que fez ao dito Martim soares quando foi despaclrndn .
. e na Informação que se tomou a Gaspar <.le souza diz
c1ue foi o primeiro que deu pl'incipio a fortaleza de Seará
por ser de muita importancia ter aquelle porto e gentio
seguro pera a Conquista do Maranhão a qual Capitania,
he de pouco proveito athe gora a fazenda de V. magd .13
por ser creada de novo e não a ver ainda tempo pera pocl.er estar cultivada e que deita. nella o 111ar alguas vezes
Ambar que o Gentio colhe <.le que o Cappitàm tem algum
proveito comprando-lho posto que não he quantidade de
Consideração e nesta ~onformidade lhe podera Vmgd. e
mandat· signalar de ordenado quantia el e trezentos a. ;h e
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qLrntrocentos cd.ºs que convem declarar.se por quanto ha
de hir em folha e que elle a principiou com cem mil 1'8 de
ordenado athe Vmgd.e o prover.
e pedi;ndossr -tambe1:µ informaJ;ão sobre esta ma~eria a
Dom Diogo . de Menezes dis~e ,qtrn lh.e p;iresse s12 deve
nomear a Martim soares o mesmo ordenado que tem os
Capitais do Rio grnnde e Parahyba que são cem mil rs
com que se crearão todas as Capitanias do Brnzil e outros
cem mil r·s que se lhe dão de merce que ao todo são dur.entos mil rs a qnal quantia posto que paressa muita se ll!e fazem os pagamentos de .modo que ainda com
e1la se podera mal sustentar, e quando hu Capitão de infantaria tem cento e cincoenta mil 1'.S de ordenado paresse
que o da' fortaleza e lug:;i,r meresse mais algua Cousa
pello trabalho qu.e mais tem e omenagem qne da e por authoridade do Cargo.
e vista a Carta de Vmgd. e em conselho e informaçõens
, referidas e considerada a matteria com ~1is merces que tem
o .dito Martim Soares e como os Capitais do Rio grnnde e
Parahyba tem cem mil rs de ordenado e outros cento de
merce por auno e posto que pella consulta que se fez a
Vmag.e pareceo que devia ser divido norn.eat· -ao dito
Martim soares cem mil rs de ordenttdo como tem o Capitão do Rio grande se não fez menção dos outros cento de
merc8 que - tem por provisão ·d e fóra e vist@ outro sy as
rnzões que aponta Dom Diogo de Mene?,íes de ser iust9 que
os Capitais das fortalezas tenhão diferentes ordenados
dos Capitais de infantaria por terem maes traba.lho·e serem Cargos de mais authoridade e como em hua das 'infor. mações parece se lhe devem nomeaT duzentos mil rs e na
outra ele trezentos athe quatrocentos Cruzados. Pareceo
a este dito Conselho tomar o meyo dellas e que deveV mgd. e ser servido haver por bem ·o dito Martim soares
. haja quatrncentos Cruzados de ordenado e que não aja:
mais merce por Provisão .de fora como hão os ditos Capi,:
taes do Rio grnnde e Parahyba (sendo assim que são terras de mais proveito para os Capitais) por quanto com
nienos se não podera sustentar por ser a terra nova e não
(lar de sy nenlm prnveito e se ter por informação que o ·
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Arnbai· q ne Gaspar de souza refere he de pouca consideraçüo e incerto Vmgd.ª mandara o que for servido em
L.i:.:.ª a 4 de Janeiro de 1621 o Conde de faro-Ruy qa SilYa - Luil%P· r" --;-;- Simão _Sg.al}'~S.
.
· Em caita dé sua, m:tg.d .0 'd e .9 de Junho <~e 62 L
Vy hua Consulta do Conselho de minha fazenda sobre
0 ., ordeúado que martim soares moreno prntende se lhe
nomee com a _Capitania _do seara de que esta provido. E
hei por bem de ap1•ovar o que na mesma Consulta pareceó ao Conselho .de minha fazenda com que vos conformastes. Ohrouão soares.
Em 13 de ,Julho se passou provisiío a lV[m-tim Soares
Moreno. (Coll. Stndart vol. 4. 0 p. 21 •

Docun1ento n. 6l';t_n ice r do Con selh ,1
de Fazcndn, sobre a eoncessúo de ô lcguas dn
t<~l'rn na Capitania do Ceará a Ma r t.ii11 Soares a vi sta dos s01•yiç'os por ell e
prcs l,ados. 26 de mtu·ço de
H\21.

Martim soares moreno tez I)etição neste Conselho a
Vmgd.e dizendo que ellB foi o primeiro povoador e ftrndador da· Capitania e fortaleza· de Seara e por esse e ontrns serviços o despachou Vmgd. 0 pordes annos para a
1lita praça e porque elle sup. te leva sua casa e pretende
tle meter fabrica na dita Capitania de criações e negros e
hum trapiche de assucar de que hade rezultar grande pro~.
veito a fazenda Real e aos moradores daquellas partes
P. a Vmgd. e lhe faça !!}_fl:,<;e de doze lego-as em quadra de
terra na dita Capitania comesando da Bahya de j\focoripe para o noroeste athe onde alcançarem as ditas dose
legoas que se entenderão outras tantas pella terra dentro
pellos rumos ordinarios com suas agoas e madr. as e tudo
o ma.is que nellas ouver livres d e fóros e so dizimo a, D. s
para elle sup. te e seus filhos e herdeiros.
Mandouse deste Conselho pedir informaçã.o do Contheudo nesta petição a Alexandre de Moura que respondeu dizendo que o supp.te hera pessoa de muitos merecimentos porque· foi o primeiro povoador do sitio que
-vede de Seara e nelle tomou hum navio de Corsairos
franceses e fez l_evantar outros e · daly foy descobrir o
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maranhão cousa <i' te então ningem tinlrn, feito e do aviso
(( elle deu de estar o Rio povoado de fraúceses se segnio
mandar Vmgd. 0 lancalos fora assy q' se lhe deve muita parte dos serviços que aly se tem feito a D.ª e a Vmgd. 0 e
per todas estas resões lhe parece merecedor de hua b6a
porção de terra. Mas porque he necessario que os que de pois forem povoar achem fambem sitios ao perto parece
que bastam darenselhe seis legoas em quadra que he a
metade do que pede e diz tanto porque esteve na terra e
sabe que não he toda fertil nem boa para canas de asnear e que a lugares que he muito pobre de nrnd. rasque são
toda a sustancia dos engenhos que se fora semelhante a
outras do Brasil menos de búa legoa lhe bastava para o
trapiche que quer fazer visto Como a Capitania de ltamaraca em menos de sete legoas sustenta ia oje dez engenhos pella bondade. da terra e abundancia de mad .ras
. E em que é tamhem ponto de importancia para ser favorecido levar sua casa e ser o primeiro a te11tar o que da
desy a terra e ter para isso muy boas partes tfue são ser
bem quisto dos Indios e falar bem a lingoa que sera occasião para acquirir gentio e fazer cultivar a terra e defender o mar quando for necessario e será bem por se lhe
condição de beneficiar a terra de tudo o que pode produzir semeando algodões e plantando canaveaes e com isso
tenha liberdades ordinarias das mais capitanias levando
gado que se da bem naquellas partes.
E vista a dita petição em Conselho e informação referida de Alexandre de Moura Pareceu que Vmgd. 0 devia
ser servido fazer merce ao sup. t o ~ ~ -~~!.§ l_tgoas de terràem quadra com condição que dentro no tempo-que na ordenação declara a beneficiar de tudo o que pode produzir semeando algodões e plantando canaveaes e com isso
tenha as líberdades ordinarias das mais capitanias levando gados para .a dita Capitania de Seará na forma que
Alexandre de Moura aponta em sua informação. Vingd. 0
mandara o · que for servido em Lx.ª a 26 de Março
de 1621.
Asinão todos exce.pto Luiz da Silva.
Por carta deS. Magd. 0 de 9 de Junho de 1621. E outra
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sobrn Martim Soares moreno que esta provido na Capitania de Seara a qne se darão duas legoa~, ~m quadt·a na.
repartição que se fizer das terras da elita Capitania com
declaração que virão primeiro a confirmar por mim as que
se lhe signalarem co'ns obrigaçoens que aponta o conse1bo
de minha fazenda.
Trou portaria em 27 de abl'il de G22.
(Coll. Studart vol. 4." p. 5.)

Documento n. 7
Alvarú marcnndo :i.
Mê1rtim Soares Moreno, provido na capitan t.a do Ceará. o o rdenu do ann11a l do ..'1!1.0
crsados.' iG de Jnllw-'"·
.
do 1621.

Eu El Rey faço saber aos que este alvara virem que havei1<:lo respeito a Martim soares moreno esüir provido da.
Capitania de seará do Estado do Brasil E na cmta; patente que della se lhe passou senil.o declarar o ordenado que
hade_haver senão que se faria por provisão de fora E-Considerando o que sobre hlso se me representou Hey por
beni que o dito Martim soares moreno haja cada anuo de
ordeúado com a dita Capitania quatro cent,>s crd. 0 ' que
co_m eçara a .vencer do dia que '"detla tomar j:>õssé · E nu.o
h[ivera outra merce algua per provisão de fora senão o
dito ordenado somente Pello que mando ao meu Governador g_e ral do Estado do Brasil E ao provedor mor de
ininha fazenda delle lhe fação lançar o dito 0rdenado na
folha qne em cada bum anuo se fas pera haver pagamen-,
to delle na forma em que o hão os mais Capitaens ctá,s Capitanias daquelle Estado o que se cumprira sem duvida
alguma E este valera como carta sem embargo da ordenação d-o 2. 0 Livro titt.o 4 ° que o contrario despoem.
Gonçalo pinto de freitas o fez em Lx.ª a xvj de Julho de
M Dcx:~:j Diogo soares o fez escrever D, soares. (Coll.
Studa.rt vol. 4. p. 548.)

iv

Documento n. 8
Parecer do Conselh o ele Ultramar sobre
~s q n e i x as que faz
Martim Soares More·110 do Governador do
Estado do B1·az il. 10
de Março el e 1629 .

.Em cal'ta de 17 de outubro do Anno passado de 1628
que Martim soares capitam doseará escreve a Vmgd. 0 se
quexa de o governador do Brnsil não dar compriménto
as Pl'Ovizões porque Vmgd .e lh(:l_ ordena envie soldados e
gente pera aquella caritania nem se lhe fazer·pagamento
dos soldos que se lhe devem e aquelle presidio, e os poucos soldados que ali ha ha quatroannos que recea-~e amotinem e o desamparem ficando aquella praça desamparada
e arriscada que se se perder custar'á despois muito a fazenda de VmgcI.e o torna'l'-se a restituir o qne facilmente
se poderia hol'a remedear com se mandarem os soldados.
que faltão pero OJllJ.!l!..fil'.o <Jos cit1~:.e. ~1ta_que aquella praça
são ordenados e se lhe pagar seus soldos.
Que à petição dos Solda-dos que ali assistem rempresentando lhe suas necessidades se obrigou aos sustentar em
quanto tivesse postos e Vmgd.e não mandava, acudir a
ellas/
·
.,
Que hua das pessoas que o tem ajuda<lo nos trabalhos
que tem passado na ditta praça com grande animo e esforço he Domingos da Veiga que nelle fez grandes serviços e
he merecedor de Vmgd.e lhe fazer muita honra e merce.
Que a terra he fertil e ha esperanças de minas de pratta
e salit.re porem he necessario gente para se fazer o descobrimento dellas.

17

Que sobre .~is mhmrias que padece escrnveo ao· governador geral do .Brazil Diogo.Luiz d'()Jiy~it·a pec!~ndo-lhe ;;.''
o soc conesse e este lhe re3pJndeo que trnlrn av1zndo ,1 •·
Vmgd. 0 sobre se aqut lia c~pita.11üt~!'<l .2 ~ ~~.~~ ~~r:;t1•ito ou ,
do nrnranhão e que por nilo ter outro remed10 envrnrn a
Vmg:d .º o clitto Alteres a manife1:1tnr o aperto em que ficava e a procurar o socco1To co m a· brevidade possi v~l.
E venclose neBte conselho o r1ne o ditto martirn snnreti
escreveo a ·vni'1~d. e que fica n:latado.
Pareceo dizer a Vmgd. 0 que deve ser servido ordenar o
governador do Brazil qu e logo e com effeito mande ao
Seaní todos os soldos qu e si1o diviclos aos ·soldados orrle ·
nados aquella praça e porque por rezf\o de lh e não pagarem se tem auzentado alguns que deYe mandar reformar
aquell e prezeclio para que haja a.s praças effectirns orcenadas a elie cuja conserrnção te de tnnta írnportancia
aquelle estado como se cJ·eix.a ver e se deve cstrnnhnr ao
ditto governador de não ter proYida a ditta prn<,·a encarre ·
g:ando-lhe que a prov.eja com toda a pontualidade sem
haver falta por quanto não he ade(}nacla a r r ziio que da
com diz~r que não pertence a seu gowmo pois o proYimen
to desta e das mays como he a do Marnnh:lo e Pal'á se provem do Rendimento daquelle estado e v:í.o 1L1 folha delle.
Vmgd. 0 mand:trn o que foi' servi do em Lx.ª a 10 de
março ele 629 - rfüdos.
Por carta de s . nrngd. 0 de 9 rl e ,Junho dP. G:2ü.
Vi hua consultei do conselho de 111lnha fa;1, enda so bre a
queixa que martim soare3 moreno Capiti'i.o do Seant faz do
Governador do Brazil não clar comprimento as provisões
que faz mençã.o e havendo a vista com o que voiípareceo e
se ordenará ao govemador do Brazil que logo e com effei. to mande ao Ceará todos os soldados ordenados aquella
praça e que por quanto se tem auzentado alguns delles por
se lhes não pagar mande reformar aquelle presidio para
que haja as prnças effectivr~s ord enadas a elle cuj::i, conservaç'.i.'i.O he de tanta impo1fanci a aquelle 8staclo como SP
deixa ver e estranhar se lhe lrn não ter proviria a mesma
praça encanegando lhe que a proveja com toda pontnali·
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dade e sem haver falta porque 11:10 he adequada a rezfi.,o
que dá em dizer que não p2rtence a seu governo pois o
prnvimento de;sta e das rnays como he a do Maranhã.o e
Pará se provem do Rendimento daqnelle Estado e vão na
folha delle e isto rnesm0 se avisam ao Cctpitão do Seará
parn ter entendido o que 1m ma teria. ordeno--Lurz FALCÃO .
(Coll . Stndart. vol. 4. 0 pag;. 46.)

Docu ment o

11.

g

Martim Soares Mnr e l'10 , C npil ão da Cn pitn11ia do Cearn, pcúc
q uc e lln seja do ~ove rno do Brnzil. ·10 do

Outuhrn de H\20.

Martim Sóarei moi·3110 :=:1.piti10 do Seará feJ piti çJo a
Vmgd. 0 em qu e :.legct que lrn mais de tre.3 a.nno:i que fe::i a
pitição a VmgJ. 0 no CJnselho de3tado em qu e por muitas
Rezõe::i que apontava Pedio a VmgJ .0 devia 8 3 1' servido
mandar que a C:1.pit.ania do SeJ.e1:í fo-ss e do estado E governo do Brnzil e não do nrnra '. 1hão a qual pitiÇ'.iíO se remeteo a e3te Con::i elho na qual se consultou que esta
ma.teria competia ao Conselho desta.do, mas que pellas
Rezões que se. apont:wão a Vmgct .c devia ser servido
ordenar que a dita Capitania do Seará fosae do governo
do Brnzil, ao qu e Vmgd. e foi Servido nnn•la,r Respondet·
que o Conselho da fozendaordenase nesta ma.teria o que
lhe parecese E pot· que he impossível Su3tentar3 e aquella
pra.ça muito.3 annos Sendo elo governo do nrnrnnhã.o Como
Constava das Rezões que ofereceo: Pede a Vmgd .c Seia
Servido mandar ord enar que aquella dita fortaleza Seb
do governo do Brazil.
Por despacho deste se ordenou que se juntase ;:1, ordem
de que o Sup. te foz mensi1o na dita piticão a que Satisfez
Com a Copia de Carta de Vmgd .0 de 25 de Agosto
do anuo de 62G em que Vmgd. e Diz que no despacho
de 27 de Junho pas.l do em viou o Arcebispo governador !ma Consulta do Co nselho destado que pri111eiro
se v:o nesta fazenda Sobre o qne e:;creveo M::w:tim Soares
moreno o Capitã.o do Searü, acerca de tornar ao· govemo
do brnzil aquella Capitania que se pasou para o governo
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do ·maranhão E ouve Vmgd. 0 por bem que Vistas as Rezões qüe ouve pa1·a ordenar a,;y E tomadas de·novo as informações neceirntrias de pessoas praticas Se tornase a
Consultai' o que parecese.
Em conformicfode do que Vmgd. 0 ordenou ná dita Carta
Se ordenou por este Conselho a Bento maciel parente que
Servi o de Capitü,0-11101; da Cbnquista da Baia ymformase
sobre n matel'ia o qunl Satisfes por escripto Dizendo que
o Scará de que trata o Capitào Martim Soares moreno
rli.3ta a·o m,iranhão 120 legoas pouco maes ou menos yndo
pella Costa do mar E he verdade que pelo ympeto Com que
Corem as ngoas, E ventos pE:lla dita Costa no ver;:;o se
J}ãQ poue. nflle na.v~gm· do maranhão para o Ceará Sen:w
Sono inverno Porem em todo o tempo Se pode navegar do
mes1110 Se::irú parn m::iranhão E he viagem de ql,atro dias
princip::ilmente depois de os Pilotos terem bem Sabido a dita
navegação o que foi de tres annos desta parte E do porto
que Costumavão desgarrar os ludios os navios que fazião
a dita viage, Como dis o dito Capitão Com tudo dos ditos
tres annos a esta parte ya não desgarr:lo Salvo por malícia elos pilotos asy por saberem ya bem a dita, navegação
como por dos ditos tres turnos a esta parte, estarem depl=ts
E por Vrngd. 0 os Portos do Cumá da Ilha de samyão do
Caité do Pará e cio Rio das amazonas aos quaes (suce dendo aos naYios algua desgra.cia) podem a ribàr porestarem na alturanecessaria pan1 Isso o que antes dos ditos
tres annos não r,oclião fazer por toclos ditos Portos estarem de guena em poder de olandezes E dos gentios
:ymigos· E como o dito Capitão fez este Requerimento
de que se trata n tres annos Como Consta da sua piti_ção no qual tempo os ditos Portos estavão de guerra e
a dita Viagem Se não Sabia bem (causas de os navios
desgarrarem) pareceo que não lrn que deferir ao fundamento que nisto fa::; pois tem sesado Cor11 a dita Ciencia
ela navegttçúo R com o nrnes que elle Bento maciel tem
dito açerca dos Portos.
Do SeaJ1ú a Pernã.obuco ha 1 íO Legoas pouco mais ou
menos, E a bahia onde asistem os governadores mais cen-
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to e são 270 Legoas e lrn tão bem po1· ten·a Caminho que
o supplicante dis que podem seguir S eguros don3 Arcab11zei1·03 com quatro yndios em todo o tempo mas no
verão Se nito pode yr [)Jl' nuu· do me3m J Seará a Pernãobuco por respeito do ympeto das Agoas e Ventos asy
como tão bem pello me.smo respeito Seuão pode no ver ão
navegar Do maranhão para o Seará.
E i11do.:;e por tena do Seará a Pernãolmco se gastara
no Caminho mais ele um mez.
De modo qtíê ,, socc·ol'rÓ de~que se t1·,1.ta sa podera pedir ao governador da bahia em todo o tempo sendo po1·
terra. E ir lhe da bahia tão bem em todo otempo . por mat
mas 11ã.o se podem maudar pedir por mar Senão Somente
no ynverno te Pernã.obuco qne tão hem daly te a bahia
niio pode Senão no verão.
E ao governador do m 1rnnhão Ss poJe 1rn1t1dar pedir
e fozel' a viagem por mar em tQclo o tempo e tão bem em
todo o tempo se pode11imidar. por terra do nu1,1·anhão ao
Searú po3tO que parte della e3t,eia cíeºgLÍ. êrt'cl, por quanto O
Socorro que se nrnndar Sempre Sera forçado Ser de maes
de Dez Arcabuzeirns e trinta yndio3 os qua es Somente
bastão para fazer Segurn o dito Caminho.
Ma 3 do m1.ranhã.o S3nii,o S'.lmente no ymverno de modo
qúe.111:im do maranhão Se pode mandar o Secono no verão
ao Seará nem do Seaní se p'.lcle enviar perlir a B::thia no
verão pella elita crmza do impeto das Ag0as e Ventos.
E ponderando as convenienchts E im co mveniencias
destfts couzas lh e pa,rece qne a re3peito cio que se propoem
acerca do.:; Socorros nã,o cornvem Ser o Seará do estado
do Brnzil senão do estado do ·11rn1~anhão 0- mormente por q'
a viagem do maranhão ao Ceará he maes curta cento e
cincoenta Lego as que do Searà a bahia E asy se faz emametade do tempo que se gasta 11a jornad a da Bahia.
T;imbem lhe parece bem que o dito Seará Seia do estado do maranhão por o Porto do mesmo ScoarA Seroa que
úe força hão c.lirr Sm,?;ir todo.:; 03 navios que navegn,rem '
p:wa o m:1,mnhiío e Seri1 CJmveniente que o tal Porto.Sei;1,
ele suajul'i srliçiío poi' muit.os Respeíto3 E asytão hem por

com vir que oa ymfiriore, estei,i.o PertG tle seus Supriores o
sendo o dito ,'ear..í. do e3t:1.do úo lm1.:dl lhe ficn.rii. o Supl'i()I'
dahi duzentris e etenta legvn.3 qun.l he o g0Ye1·n'.1.dor que
asiste na hn.hia R sendo do 111 ;1,rn?1h:to lhe fica1·.1- m~nJs :1:1
ditas 150 Lego.1s.
E pot·q ue em Rmtlaçií.o lhe pa1·ece com venieute ao ,·erviço de Da. e de VmgJ. 0 he que o dito S3a?·tí. Sein. úo ej•
tn.do do maranlüo e que os oco1To3 de Dt. 0 lhe vão du
Brn.zil em quanto do 111:irnnhão não ha renda, Equi valentes e que os Capitães mores do mesm'.) S3n.rà posão peclil'
os socorros a hum e a outro estado SegunJo lhes pat'ecer
a re.,peito dos te:np::is E ocaziõas ordenand'.J VmgJ. 0 que
os go\'el'lladore3 de ambos os estados seião obrigados lhes
m,muarem socorro3 com o que lhe parece sesüo o:, emcomvenientes apontados pello cappitAo E tambem se ordenou por e3te Conselho a es ~e vão Soares de Albeg,u·ia
que foi capit1o do Rio gmnde imfurnrn3 se ace1·c _1, de3ta
nrntetfa o qual s:1,tisfea pol' escrito Dizendu a C:1.pitani:1 do
'eaní esta a sokt ve:ito de Per.üi•Jb•.1cn 150 leg,m.3 e quase duzentai do maun:1ão Pol'~m que do nH1.rn 11hão Senf'1,::,
pode vir"ao Sear;í poi' nrnr R a,; nrne3 das embar~'.tçúe3 a
Ribão a yndia3 e por terra he nece33ario Yir muita gente
por re3peit.o das m~1ito3 Saln1gan3 que ha na::iuelle Caminho em que se ga3tão tl'~S meze.3 ele jorn::i.cla rle 1m1.:1eir,\
que e3tanclo a C;tpita'.1ia dJ 1 e.td, em ap3rto ne.n pode
p~dir JCO,'l'u ao m:wan.üío nem cio 1n;i1·anhiio lhe p::icle ir
o que tudo fic'.l. facilicimo de perni:-tobuco p::,1 que pol' nrnr
em todo o :tnno s·3 naveg,t aquella C03tn, do Seaní. pern
Perniíobuco e po1· terra esttí. a e3tratla, abet't.a e em tod.o o
tempo se p::d e de Perni:iob ucJ s:)ccorrer aquella dita C:i.pit;inia com muita facilidade Com o ya tem a~ontecido
muita3 veze3 e a,si pellêt expiriencia que tem d,~quella
Co,ta do temp::i que esteve n::i Rio grande que Com'inn.
com o e:mí. er<í, do go\'emo do Br:1.zil donde se dern
proYer aquella praça Com muit:i pont~rnliclade por ser de
' gr,1.nde effeito 1mqualln. Co3t:\ e se for do g0,-ernn do mn,r:1.nh:io não lrn du\'ida que e a íe Co1mumi1· nrn,i3 bre\·em nte cJ:no êl.j))nt:i ~brtim H1a1·e 1 m01·ano em· snn.· Re-

zões adiante Relat,1,das as quaes síl,o ele hÚn~ nni.s pntieJ
naquella Co3t.n, e zelozo cio serviço de Vmgcl. 0
Nas RezôeJ que o ditJ M:utim So,1,rns deu por escrito
sJbre esta matel'in, Dis que Vm ;d .0 até gora não tem det:'eminado que a Capitania elo Seat'cÍ Seia do goveri10 do
nnrcttú ã,'.) . poi3 na provizã·J que se p:v;ou ao gov arna:iot·
francisco Coelho ele C:trvnlln Somente se declar,L que
Vmgcl. 0 lrn por bem de o emca1Te,1 ,1,1· do g0verno do rn :1,ranhüo e PMá e o dito frnn -2i;:,_co coelho ele Carvalh·J poi'
met-er a dita capitania do Seaní no seu governo (Corn
bem pouquo zello do serviço de Vmgd. 0 ) ympetro,1 regim:>nto pella mesa do PaçtJ (tr-ibunal onde não Comp ·3tem
semelhantes materias) em que Dis hum Cap.ºque tomariii, o
Searú pri meir,1, capitania do seu governo E que manda.ria
mostrar as provizõe3 ao Cctpitão que ali e3tive3,,e por onde
Vmgd. 0 lhe 8ncarregava o governo do maranhão e P,n·cí
sendo asy que o th!aní he Ccnua nrn.i.s distante do nrnrnnhão cluzenta, Legoa3 por costa onde as agoas e Ve11toJ
Corrnm sempra p:wa ::t nal'te co:n grnnie Vehemen :,ia o
que he cau:rn de se nüo poder navegar aquella Costa senão no ynverno por serem emtão os ventos mais bonitoso~
zos E ·ainda asy a3 maes das embarcações de:;garrão ~1,
y111lfas de Ca,;tella o qne nunca sucede do Seaní per-a Pernãobnco para onde todo o anno se navega e por ten°lt está
y,1, caminho tão aberto que dous homes Com quatt'O y nclios
vão em des dias a Pernitobnco pedil' soccorro toda~ as
ve.zes qne é necessario .
·
Segue-se que a C1.pita11i:1, do Seàd for <lo governo elo
maranhão se estiver em aigum ape1to que .sei a neces:;ario pedi!' soccotTO o nf'w -pode fazer Com muita
facelidade Respondem os governadoi·es que aquella
praça não he do seu governo que acudã.o ao governador a
que toca (ysto tem já acontecido muitas vezes) com que
º
aqnella praça esteve muibs vezes ariscada .
Yndo a rlita Capitania doseará em augmento (como se
espera) e for do governo do maranhão as appellações e
agravos sera necessal'io hirem hí o que sertt ympossi vel.
Os Capitães qne Vmgd. 0 pello tempo em diante prover
1

na uita C:1,pitan ia sera nacessario hirem tomar posse ao
marn11lüo donde se quiz-erem hir para o Seará a .Ribarão
a yndias como fazem as mn,is pessoas que emprendem
esta Vütgem, E asyfical'.Í, Vmgd. 0 mais mal senido.
Além de ·qu::: o Sup.t~ nfo intereça mae:i (em que a Capitania do Seaní sei:1 do governo do Brnzil) que o servi <iO
ele Vmgd .0 E nã.o se perder aqne!la praça que elle Conquistou fundou e sustentou até gor,t .Com tantos trabalhos;
a qual sem duvida ~ lm.d~..J.)8J'cll?r _se for cio governo do
maranhão; E depois parn se Rest,tmar lrnde Custar muito
a fazenda Real.
E Vistn a ditrt piti~'.:10 neste Conselho e a cnita de
Vmgd .e e imformaçô es de bento maciel parente E de estevã,o Soares de AllJegmfa e papel que o dito martim Soares moreno deo sobre esta nrnteria tudo nesta Relatado E
como o marnnhüo nfl,o tem té gora Rendimento ele que se
posão fazer as despezas claquella Conquista por cujo respeito lrn, mister ser socorida e aliviada por ora de toda a
obrig,u;ão üe omcrúgos Pe!lo que Pareceo que Vmgd. e
deve ser senido maudar que ernqun,nto no maranhão não
onver Hendimento de que se posa p1·OYer a praç'.a do
Seará se lhe a cucfo, e mando Do brnzil o provimento necesariÕ0lssa11clõse par-a esse effeito os despachos necesarios. E quanto ao que I\fartim Soares moreno aponta para
a Capitania do Searú haver de ser do estado do brazil
não toca esta ma.teria a este Conselho como se Representou a Vmgd.c por Consulta dell e de 20 ele rnan,>o do
anno de(\% Vmgd.c manclm:í o que forSei'vido em Lx.ª
10 ele Olltubro de 020 Luiz das . Rny <fa S-Luii 111-B.
(Coll. Studart vol. 4. 0 p. 40.)

Carta Patente dan-

•

do substituto a Martim
Soares Moreno. 22 de
Abril de 1648.

Dom João & Faço saber aos que esta minha Carta
patente virem que havendo respeito aos servi~~os que Ni. colao Arªnha pacheco fes a es~a, Coroa 110 Brnzil, desêl'êf
-0~ aiinu de seis centos e trinta e hum athe o de quarenta e
cinco em praça de Soldado, de Alféres e de Capitão de
Infantaria achandose na mayor parte das occaziões que
ouve de guena em Pernãobnco naqle tempo e em particular nos l'econtros que se ofterecerfw com os Ola:ndeses no
arrayal da mesma Capitania em quinta feirn mayor em
desoito e vinta e quatro de Maio, quatl'o de Agosto e
vinta hu de octnbro de seis centos e trinta e t!'es no -socorro do forte de Nazaret e nas duas investidas que lhe
fizerão em março de trinta e quatro pl'oceder com satisfaçiío e com a mesma obrar depois na deflensão da Cidade
do Salvador indo cittiala o Conde de Ni-tzao o anno de
seis centos e trinta e oito recüpernndo o posto das nossas
emboscadas em Campanha sustentando o mais detres horas
que durou a peleja livl'ando lrn Capitão das mãos do inimigo que o levava prizioneiro e sendo terido nesta ocasHí.o
o Sargento mor Antonio de Freitas, governar o terço
algum tempo em sua abzencia aj ud ando a matar e ferir
muita gente ao inimigo e pelo valor com que se ouve se lh e
dar dous escudos de vantagem sobre qualquer soldo cüda
mes: e o anno seguinte se embarcar por Capitam de mar
e guerra de lmm dos navios da Armada que foi a empresa
- de Pernãobuco e achar-se nas quatro batalhas navaes que
em quatrn dias ouve com a armada Olandesa e saltando
em terra com seus soldados marchar pela Campanha
muitas legoas para a Bahia de todos os Santos e se signalar por vezes no Caminho em alguas brigas e assaltos. que ·
se derão ao inimigo em Goyana e noutras paragens e o
:u1110 de seis centos e qnn.rn11t,a dous ser mandá.do por
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Cabo das Companhias que esta vão de guarnição junto do
Rio Real e ultimamente socorrer com outr:::1s Companhias
os moradores do Rio de são francisco no anuo de quarenta .
e cinco aonde se achou no Cittio que se pos a hua fortaleza que os Olandeses aly tinhão a qual rendeu c.o'muita
gente que nella estaYa procedendo em to<bs estás ocasiõ.es
com valor e satisfação e por esperar delle que da mesma
manéyra o faça daqui em diante em tudo o ele que for en- .
carregado Hey por ben! de o.nomear como pela presente
o nomeo por · mestre de · Campo do terço de que o era
Martym Soares Moreno nquem tenho concedido Lic~nça
pai:a s.e vir parn o Reyno O qual Cargo servirá assy e. da
maneyra que o servío o ditto martym Soares e haverá o
mesmo Soldo que elle havia e gosara de tod,\s as homas
franquesas privilegias e liberdades de que gosão os mais
mestres de Campo do estado do Brasil pelo que mando ao
g-overiiado1· e Capitam geral delle lhe de a posse do ditto
Cargo e lho. deixe servir e exercitar e haver o ditto Sol<lo
na maneyra acima referida e ordeno aos Capitae3 Sai·- . ·
gentas mores e mais officfaes cio ditto terço o conhesi1o
por seu mestre de Campo e como ta.l o respeitem estimem
e obedeção e crnnprfí,o e gual'dem suas ordes de palavra
e por escripto corno deYem e s:10 obrigados E elle jurarú
na chancellaria -na forma, costumada, que cumprirá inteiramente ·as ob1igasões do ditto Cargo e por firmesa de
tudo lhe mtudey pas3m· esta Carta por my assinada e cellada com o cello grnnde de minhas Armas Dada na Ci,
dade de Lxª aos ·\'inte e dous dias domes de abril Antonio Sen.:'io a fes A nno do nascimento de nosso Sr. Jesus
Xpo de mil e seis centos e quarenta e oito O Secret,.~fo
mH,rcos Roi7, tinoco a, fez esrrewr. --El Rei. (CoJLStudnrt
yol, 4. º p. 542)
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