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DUAS PALAVRAS 

Ao entranhado amor, que voto :J.O Ceará, deve attri

buir-se a: publiêação d'este bumilissimo trabalho. 

Fructo de persistentes investigações, feitas nas fontes 

as mais puras que foi-me dado encontrai·, · e para" o que 

precisei despenner longo' e precioso tempo e não pequeno 

cabedal, meu livro revelará que procuro collaborar, certo · , . -
todavia da pequenhez do contingente levado po_r mim á 

obra com~um, para que seja conhecida_ e discutida a vida 

historica dos nossos maiores e dê-se-lhes, portanto, o qui

nhão, que merecerem, na elaboração das ideias e na exe

cução dos multiplos fact os, que tem tornado comjnstiça o 

povo Cearense um povo á parte na grande familia Brazil

eira. 

Muito do -presente livroJjá não é novo por haver eu 

esta.mpado alguns dos seus capitulos D'l:l Revista Trimen

sal do Instituto do Ceará, publicação digna a todos os res

peitos do patrócinio publico sobretudo pelos fins __ patrio-

• 



., 

ticos que visa, mas n'elle achará agora o leitor não só am

pliadas e corregidas como concatenadas e obedecendo á ri

gorosa ligação hi-storica paginas, _ que andavam dispersas 

n'aquelle importante repoiilitorio, e muitas outras incditas. 

Ahi está ineu livro. Receba-o a critica com o rigor, que 

deve haver para as obras d'este genero . 

. Da minha parte nas apreciações criteriosas e desapai 

xonadas sobre seu valor beberei lições e adquirirei _incen

tivos .para entrega t· á publicidade outros trabalhos, que te 

nho em mãos e ·com os quaes distraio-me das agruras de 

minha vida de medico. 

Liàboa 15 de Julho de 1892. 
1 

Dr. G1lilher1ne Stildart . 
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CAPITULO I 

Governo de Quaresma Dourado. 
Ouvidoria de Proença Lemos. Jeronymo de Paz. Minas·de S. José dos Caril'is. 

' 'Alvares de Mattos, · 

As paginas, que mimam este trabalho, constituem por 
assim dizer um capitulo inedito da vida do Ceará-colonia. 
Digo inedito porque o que ha publicado, e cifra-se isso em 
ligeiras informações colhidas por Theberge nos .livros dá 
Camara do Icó, explora o assumpto muito pela rama, alem 
de conter algumas inexactidões. Tracei-as diante de docu
mentos d~ cuja authenticidaq.e é impossível dnvidar. 

Tem ellas referencia principalmente ao descobrimento 
das minas de S. José dos Cariris, tentativa s para sua ex
plor~ção e serviços prestados nesse desideratum por .J ero~ 
nymo Mendes de Paz e seus companheiros de expedição, 
ou em outros termos, occupam-se da empreza, que Tesu
me, ao iniciar-se a segunda metade do seculo XVIII, a · 
vida int eira dos habitantes do Ceará e a preoccupação dos 
homens, que o governavam. ~ 

Com estas linhas, que encerram simples e rigorosa ex.; 
posição objectiva, assento os alicerces para trabalhos de 
crescido folego, forneço os elementos para chr~micas e es
tudos historicos_ de mór valia; publicando em extenso ou 
fragmentados interessantes documentos, que em breve es
taTiam perdidos para nossa ,historia , fica-me o prazer d e ha
ver aberto nos ' campos obscuros da chronica vereda a mais 
competentes ca minhadores e de ter collabora do uma vez 
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mais para o esglarecimeiíto de_pontos ignorados do Eassado _ 
da terra, que estremeço 

Governava a capitania de Pernambuco como seu tenente
general Luiz José Correa de Sá quando ao Recife foi ter 
um moço de nome José Honorio de Valladares Abuim. 

Alli- chegado, impetrou elle por intermedio do Dezem
zernbargador Manoel da Fonseca. Brandão uma conferen
cia ao tenente-general e contou-lhe que n'uma de suas via
gens tendo de atravessar os Cariris-Novos, districto do Cea
rá, lá verificara a existencia de abundantes minas de ouro 
e que assistira ateá extracção do precioso metal de alguns 
logares, o riacho do Geuipapeiro por exemplo; accrescen
tava que nos Cariris fazia-se toda diligencia para que se
melha-nte noticia não transpuzesse os limites da Capitania 
e menos chegasse aos ouvidos delle governador. 

De taes circumstancias e minuciosidades cercou Honorio 
Valladares suas informações, com taes côres desenhou o 
quadro da riqueza a aproveitar nos logares por onde tran
sitara, que ficou desde logo resolvida a expedição para o 
local designado de um pequeno destacamento sob o com
n;iando de militares briosos e intelligentes. -

Tamanha foi a impressão feita no espírito do tenente
general que «desejando não perder instante que podesse 
aproveitar nas utilidadas da Real Fazenda e tão bem na 
conveniencia dos povos a que Sua Magestade generosa e 
benignamente attende» teria elle dado logo as minas a ma
nifesto e repartido as terras por diversos exploradores· si 
não fosse -disso tolhido por uma Ordem de D. João_ V en
dereçada ao Conde de Sabugosa em data de 27 de Março 
de 1730 na qual se prohibe o. estabelecimento de minas, 
que estejão distantes das Geraes, sem prévio· beneplacito 
do Rei. ~ -

Essas licenças, porém, não demoravam-se muito em vir 
de Lisbôa. Portugal, que mandara arrancar no Brazil as 
plantas forragineas e as arvores fructiferas que podessem 
fazer competencia ás similares do Oriente, quando seus 
amores voltav~m-se de todo para suas colonias daquella 
parte do globo, ha muito mudara de tactica e tinha os olhos 
:fitos na terra americana, de cujas entranhas jorrava o me~ 
tal, que_ lhe recheava as arcas, realisando-seus sonhos de 
grandeza e facilitando-lhe mil aventuras e extravagantes 
desperdícios. 
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- Cegam-o os descobrimentos de Roberio biasnos sertões 
Bahianos; deslumbram-() as minas de Belchior Morea em 
Sergipe e vae a pesquizal-as Dom Luiz de So_usa ,em Se
tembror de 1619; no mesmo anno Salvador Correa· de Sá 
e seu filho Martim de Sá são incumbidos das minas de 
S. Paulo; não descança um principe regente em quanto 
não encarrega em 1674 ao Padre Antonio Raposo de ir 
vêr o paradeiro do cabo da tropa e gente que sahindo da 
villa de S. Paulo foram ter ás cabeceiras do 'Grão Pará -e
rio dos Tocantins, e cuja demora por aquelles sítios dava 
lugar -á suspeita de que haviam encontrado algum inine
ral de 01-iro ou oittros metaes e drogas; as minas do dis 
tricto dos Icós preoccupam o espírito de Duarte de Vas
concellos, Placido de Azevedo e Marquez de Montebello; 
até mesmo o documento mais antigo, que conheço sobre 
a historia do _Ceará (1614), o Regimento dado a Jerony
mo de Albuquerque _por Gaspar de Sousa para a Conquista 
do l\'Iaranhão, não esquece os mineraes da Serra da Bua
pava. (1). 

Por toda parte e em todo tempo a ambição do oiro, a 
azafama por enriquecer o erar"io ! _ 

Por esses tempos mesmo, em 1750, abolido o methodo 
coin que era cobrado o quinto do ouro em Minas Geraes, _ 
tinham sido e-readas 2 intendenc_ias, uma par~ Bahia e ou
tra para o Rio de Janeiro e para ~sta fôra nomeado o Ba
charel João Alves Simões com a mercê da beca por Carta 
de 10- de Dezembro. -

No entretanto 3 dias ºdepois da audiencia concedida a 
José Honorio chegava ao tenente-g·eneral Correa de Sá um 
proprio com carta de Domingos Alvares de Mattos, coro
nel da Ribeira dos Cariris, contendo notícias mais amplas 
sobre os descobrimentos e acompanhada de uma relação 
de nove riachos, onde era encontrado o metal, e das com
_petentes amostras; decorridos poucos dias chegava-lhe igual
mente uma carta do capítão-mór do Icó, Bento da Silva 
de Oliveira, confirmando o importante boato, que já então -
fazia o assumpto das conversações dos habitantes do Re-

( 1) Verá elle Capp.•m se pode alcançar notiçia certa das cousas da 
serra da B..uapava; onde se diz que ha mineraes, e de quaisquer ou
tros que houver daquellas partes encarregando aos indios que lhe 
tragão alguas p edras e _mostras. (Cap. 24 do Regimento.) 
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cife, naturalmente inclinados a dar-lhe vulto e augmentar-
lhe as proP,orções. . 

Renascia'"m as esperanças do famoso El-Dourado, surgia 
àe novo a febre do, ouro, que escaldara a mente de Pero 
Coelho e seus imitadores. 

As, duas cartas e a relação dos riachos foram remettidas 
a El-Rei na frota, que· sahiu do Recife em 5 de, julho de 
1752, com uma detalhada enumeração dos acontecimentos 
feita pelo teúente .gener~l, que para maior confirmação de 

. tudo enviou na-nau de Lisboa, partida da Bahia em 3 de 
Março de 1753, nova relação ::le riachos, e estes em nu
mero de 15, dos quaes se tiraram amostras de ouro pe
zando 28 oitavas, sendo quasi todo elle de 23 quilates. 

Nem tanto era preciso para que se accendesse a cubiça 
lusitana. As licenças impetradas foram concedidas e sem 
difficuldade, mas antes mesmo que chegassem, , o desejo, 
que nutria o tenente-general de garantir os interesses da 
Fazenda Real, aconselhara-o a que fizesse partir para seu 
destino 'a projectada expedição. 

-A escolha para chefe do troço -expedicionario recahiu 
!!Ob1;e Jeronymo Mendes de Paz, que recebeu de ajuda d~ 
custo 200,/;000, sendo-lhe ímmediatos em posto Francisco 
Alvares de Fugas e Francisco Luiz Guedes, aquelle tenente 
e este alferes. 

Francisco Luiz Guedes teve 60,/;000 de ajuda de custo. 
A partida foi µxada para dias de Maio de 1752. 
O official escolhido pa,ra a im_portante commissão era bem 

conhecido de Gorrea de Sá, que a. respeito delle dizia em 
carta escripta ao ministro Diogo de Mendonça Corte Real 
a 10 de Maio de 1754: 

«O capitão Jeronymo Mendes he hum official com ca
pacidade para tudo e muito merecedor de que S. Mages
tade o attenda honrando-o com mayor Patente do que a 
de Capitão e remedeando-o com soldo mais avantajado, 
porque certam~nte o que tem lhe nã.o chega para o gasto 
que está fazendo nos Kariris adonde como commandante 
da_quelle districto, e como liberal, não pode negar a sua casa 
e a sua mesa a qualquer P'.clSsoa de bem que ali chega. 

V. Exc.ª pode segurar a S. Magestade que difficultosa
mente se achará em todo o Brazil official mais capaz para 
qualyuer expedição, é unico para a que nece .ssitar de es
p,ecial intelligencia, e a proporção desta he a sua necessi-
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dade porque _ não ha official- da sua graduação mais pobre 
pois não tem outra agencia mais que o seu soldo com que 
se sustenta a sy e a sua May. » 

Jeronymo de Paz era, portanto, para Correa de Sá· o que 
fora para o Conde de Sabugosa o intendente das Minas 
Novas, Pedro Leolino Mariz, isto é, o homem de plena con
fiança. 

O proprio Proença Lemos, aliás insuspeito, fazia delle 
tambem opinião favoravel. Prova-o uma carta sua de 26 
de Dezembro de 1753 dizendo ao general: 

«A Intendencia está muito bem empregada no Capitam· 
Jeronimo· Mendes. -da Paz e he comum nos Príncipes en 
carregarem •as execuçoens das suas ordens a quem delinea 
as em prezas.» / 

. ~ssa carta escreveu elle no Aquiraz, já ele volta dos Ca
riris. 

Na Nobilíarchia Pernambucanà, obra de Antonio José 
Victoriano Borges da Fonseca., encontro pre~iosa indica-
ção sobre J eronymo de Paz. . 

Diz d'elle o futuro governador do Ceará : . «Jeronym,o 
Méndes de Paz, que nasceu no Recife a. '. . de Abril de 
17, e muito bom estudante philosopho e theofogo, com 
perfeita intelligencia da lingua -franceza, da geometria, da 
historia e de todas as bellas lettras . Serve a El-Rei desde 
os seu·s primeiros annos e no presente de l 756 é sargen
to-mór dl;t Artilharia, commandante da de Pernambuco e 
Intendente das minas dos Cariris novos, a que foi mandado 
com um destacamento logo que houve noticias dellas no 
anno de 1763. >> 

Borges da Fonseca equivoca-se quanto ao anuo, deveria 
dizer 1762. 

Pode- se colher ainda no ,mesmo ~utor os,. precisos da
dos_ para constituir sua arvore genealogíca. 

Foram seus progenitores Francis.co Mendes de Paz e 
D. Britefl de Sobral, segundo vê -se do seguinte l:t.ssenta~ 
mento: 

- «Francisco Mendes de Paz, diz o autor da Nobiliarchia, 
naseeu em Olinda e foi baptisado na capella de N. Senhora 
das Necessidades, do Engenho da Casa Forte, a 6· de Ju-
bho de 1672; servio a El-Rei e foi muito bom Engenheiro. , 
Morreu nesta praça do Hecife com o posto de Capitão de 
Artilherià, que occupou muitos ,annos; no de 1732 cai::ou 
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com D. Brites de Sobral, filha B. de João Feijó de Frei
tas, irmão de Pedro Vilefla Cid, pai do chantre Manoel de 
Freitas Barros, e de D. Maria de Sobral, viuva de Gabriel 
Gonçalve·s, Capitão Cabo_ da Fortalezà de Nazareth, a qual 
era filha de Balthazar Ramos e de sua n;rnlher Beatriz da 
Costa, neta por via paterna de Gaspa-r Vaz e de Maria de 
Sobral, que se dizia ser irmã do bispo d' Angola e ·por via 
materna neta do L. do Duarte de Figueiredo, cirurgião, na
tural de Lisboa, na freguesia de S. Nicoláo, o qual era fi
lho de Gregorio· de Figueiredo, que foi boticario da Senhora 
Infanta D. Mari&. e do Mosteiro d~ Luz, e de sua mulher -
Catharina de Sene, natural do Cabo. 

Deste matt-imonio nasceram José Mendes, Maria -de So
bral, Manuel de Paz que morreram todos meninos, e J e
ronymo de Paz.» 

Outros apontamentos biographicos a ajuntar. 
Mendes de Paz viveu sete annos no Rio de S. Francisco 

occupado por ordem do governador Duarte Sodré Pereira 
na cobrança do Real Donativo e tinha em 1768 o posto de 
tenente coronel segundo li em carta de Borges da Fonseca 
a J.oão Pereira_ Caldas, Governador do Piauhy. A carta,tem 
a data de 20 de Junho d'aquelle anno. O Donativo a que 
me refü:_o foi o offerecido para os casamentos reaes. 

Na epocha determinada, que foi o dia 17 de Maio, embar
cou Jeronymo de Paz com 30 soldados infantes com des
tino ao Aracaty, donde partindo chegou após penosa via
gem ás minas de S. José, seu objectivo. Posteriormente 
seguiram o tenente Pugas e mais alguns soldados. 

Acompanhou-o José Honorio como vê-se dos attestados, _ 
que elle ajuntou a uma petição para Lisbôa a proposito 
de um emprego, que pretendia. - . , 

Esses. attestaclos fal-os-ei conhecidos no decurso desta 
narr,ativa na occasião competente. -

Alli encontrou a expedição a Luiz Quaresma Dourado 
e Alexandre de Proença Lemos, o primeiro' capitão-mó;i.• e 
governador e o segundo Ouvidor do Ceará, [].OS quaes tam
bem a fama do descobrimento havia att'rahido e obrigado 
a irem verificar de visu a existencia e a importancia do 
apregoado thesouro. _ 

Luiz Quaresma succedera a Pedro de Moraes Magalhães, 
e sua patente de nomeação traz a data de 21 de Janeiro 
de 1751; o outro substituira a Manoel José do Faria em 
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18 de Fevererro de 1749, havendo sido nomeado por pro-
visão de 6 de Maio de 1747. _ _,~ 

A posse de Qµaresma teve logar a 18 de Agosto de 1751. 
«Em 18 de Abril qe 1712, diz o Major João Bi·igido 

dos Santos á pag. 43 dos Apontamentos para a chronica 
do Ceará., um capitão-mór, residente na Parahyba, noticiou 
a0 governadbr geral de Perrn1.mbuco que existião algumas 
minas· de ouro no Cariri, e lhe enviou a mostra d'esse me
tal, procurando interessal-o· na sua mineração. Depois de 
alguns annos serem pasfjados, aquelle governador commu
nicou esta noticia ao capitão-mór e governador do Ceará, 
e lhe ordenou que se procurasse assegurar da existernúa 
dessas minas, dirigindo-se em pessoa a Missão-Velha, onde 
se indicava existirem. Em ~-onseq,uencia disto, o capitão
mór Luiz Quaresma Dourado e o ouvidor Victorino _ Soa
res Barbosa part,irão do peará em demanda do Cariri em 
Julho de 1752, chegando ao Icó em dias d'este mez pro- _ 
seguirão sua viagem para Missão-Velqa, onde procurarão 
estudar a.s riquezas metalicas, que lhes erão indicadas. O 
resultado porém, de suas indagações não correspondeo a 
sua espectativa, e depois de uma demora de dous mezes 
o capitão-mór regressou a capital e communicou ao govei·
nador geral, de Pernambuco que as minas descobertas não 
continbão ouro em quantidade tal que conviesse a0 gover
no tomar a sua conta a mineração; entretanto tinha por 
muito conveniente que, emquanto uma veia mais abun
dante não fosse descober~a, se deixasse livre a quem qui
zesse o occupar-se deste trabalho; com tanto que fosse 
sendo pago · em favor da fazenda real a quinta parte do 

1 
ouro recolhido, segundo os regulamentos em voga. 

« N' este intuito ficou em Missão-Velha o ouvidor Bar
bosa, o qual alii se demorou cerca de urµ anno. 

«Os mineiros depois de alguns ensaios de mineração 
pouco lucrativos na Fortuna, nos Barreiros e -em Missão
Velha, havião se congregado nos Morros-dour-ados, onde · 
os trabalhos tomarão grande incremento attrahindo novos
especuladores. O povoado de Missão-Velha foi escolhido 
para resid.encia do ouvidor e mais auctoridades incumbi
das çla cobrança do q_t1int_o. e pa.ra sua arrecadaçã-o se _esta
beleceu ahi umo/ofli;éina .e casâ~de inspecção_. 

c<O governn~J:?,ernaml!n~co êo:viou ~o mesmo tempo o 
~argento-rnór ; J~~ronymo Merrdes da P-ªzf ,com uma força. 

" 

• 
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numerosa a destacar nesta povoação incumbindo-o não só 
da cobrança desse . quinto, que reputava de grande vanta
gem rara os cofres da capitania, como da "policja das mi
nas. Esta medida era muito reclamada pelo estado cte anar- _ 
chia, a qué tinha chegado o paiz. Um povo de emigrados 
e aventureiros, entregue a si mesmo ou administrado por 
authoridades fracas e ignorantes, desenfreiado e quasí bar
baro, era o que então povoava as minas do Cariri. Ho- , 
mens havião, que fazião profissão da c'oragem, batendo •Se 
a cada passo e enchião de terror e inquietação o espaço, 
que a authoridade deixava vasio. 

«Jeronyrno Mendes poúde impor· algum respeito a esses 
bandos indiciplinados e restaurou um pouco os costumes e 

- a .lei; · mas por muito que se empenhasse nada poude con
seguir para estabelecer uma boa arrecadação do quinto, 
que devia perceber o thezouro. 

«Conservou mmto tempo um numeroso piquete em S. 
Luzia afim de apanhar o ouro de eontrabando que condu
zissem as pessoas, que se evadiam por esse ponto,, onde to
cava a unica e,,itrada que condu~ia a Pernambuco; mas 
nem estas nem outras medidas. poderão embaraçar o ex
travio do ouro, e tanta má fé acabou por desgostai-o, en
chendo tambem de despeito o governo geral da capitania 
e a corte de Lisboa. 

«Em Novembro de 1758 chegou ao Icó uma ordem 
regia supprimindo. as minas do Cariri, e desde então ficarão 
os mineiros inhibidos de fazer escavações, começando a se 
despersarem uns, outros a voltarem suas vistas para a agri
cultura~ que era então um bem fraco meio de fazer fortuna. 

«A côrte de Li:.boá, que não se pejára de motivar essa 
ordeJll com a falta de pagamento do ,quinto, levou sua ava
resa até o excesso de supprimir para todo o Brazil (1767) 
o officio de ourives, comminando aos que recalcitra:ssém 
em continuar n' esta profissão não só o perdimento de toda 
a ferramenta como uma pena de prisão. 

«Esta medida, motivada ainda na má vontade com que 
os mineiros pagavão o quinto de seus ouros, apesar de 
.muitas vezes illudida, subsistio té 1819, epocha em que o 
interdicto foi levantado. 

«Ao mesmo tem.po que a mineração do ouro se fazia no 
Cariri, foram celebres os trabalhos mineralogicos da Man° 
gabefra, os quaes derão origem ao povoado, que 6.ahi 1:1e 
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fieou conhecendo por S. Vicente das Lavras da Manga-

- beira, hoje villa das Lavras. 
«Com a suppressão dos trabalhos da mineração, par-tio 

para Pernambuco . o - l:largento-mor J eronimo Mendes da 
Paz,' deixàndo um grato nome em Missão-Velha, entre cu
jos protectores pode ter um lugar mui distinc~o. 
, <e Sobre . os registros da camara d'o Icó, onde o illustrado 
Dr. Theberge tem colhido as · mais importantes informa- · 
ções, comrríunica'-nos elle ter encontradq uma ordem da- · 
tada de 10 de Junho de 1769, pela qual o ouvidor de, en
tão incumbja a Alexandre Corrêa Arnaud de zellar e al1,1-
gar as casas, que o governo tinha feito edificá.r em Mis
são-Velha para administração e percepção do quinto, fa
cultando-lhe que para que não fossem roubadas fizesse 
tirar as portas velhas o portaes, que ameaçav~o ruína~ · 

' _ «Por uma prova tão viva se reconhece que já nessa 
epocha não existia lavra de ouro nu ·cariri, e que seus ha
bitantes erão já en,trados em uma n0va fase, a creação · e 
agricultura exclusivamente.» . 

, Preciso eq pôr em evidencia o que de inexacto e absur-
do encerra a transcripção acima, na qual até o nome do ou
vidor Proença Lemos é trocado pelo de Victorino Soares, 
que veio ao Ceará no anno de 1756 e não podia, portanto, 
em'. 1752 ir áo Cariri em companhia de Dourado? 
' Careço de fazer patente quant,o distancia-se da verd,ade 

quem dá como expedida em 1767 a Ordem Regia; que 
supprimiu o officio de ourives ' no Brazil, quando ella: é de , 
data de 30 de Julho de 1766, quem affirma que os _ effei
tos dessa Ordem subsistiram té 1819, quando tal Ordem 
foi abolida por alvará de 11 de agosto de 1815, qul:!,ndo 
por acto de 30 de abril de 1816 já o governador Manoel 
Ignacio de Sampaio mandava , executar es~e alvará no 
Ceará? · 

Não é mister haver cuidado em acceitar como certas 
as datas citadas por um chronista, que ~ffirma que em 
18 de Abril de 1712 utn capitão-ihor, residente na Para
hyba., (o capitão,mor e· governador da Parahyba, (l) de 
vera elle dizer) dera noticia para Pernambuco da exis- · 
tencia ~e minas no sertão dos Icós quando a )8 de· Abril 

( 1) Era então capitão-mór João da Maia da Gama. 
2 

• 
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de 1712 (1) ,o rei de Portugal referia.se em carta a Felix 
Machado ás informações do dito capitão-mor,•? 

E a prova tem o leitor rias seguintes linhas, que se con• 
servam na Collecção Pombalina, da Bibliotheca Nacional 
d:e Lisboa, _vol. 115 dos rílanuscriptos, como conservam-se 
egualmente cartas sobre o assumpto dirigidas por E;elix 
Machado a Duarte de Vase'oncellos, Placido de Aze.vedo 
e frei Christovão de Jesus Maria, e 'circulares a auctori
dades militares da capitania : 

((Para o governador de PernambuC'O Felix Joseph Ma
chado. Eu El-Rey vos envro muito saudar. O capitão-mor 
da Parahiba em ,3arta de 19 de Dezembro do annÇ> pas
sado me dá conta com as noticias que pode adquirir de 
haver }'Ilinas de . ouro no certão dos Ic6s

1 

que confinão com 
o's d'aquella Capitania, q ne ,se achão pEissuidas pellos da 
do Geará de donde se aparelhavá gente r>ara hir a -ellas 
por se ter alcansado 13er muyto o rendimento e de milhar 
qualidade o ouro porem de pouca segurança e . defença do 
citio por ter muitos capazes de· se invadirem pellos inimi
gos pella costa aonde não ha forteficaçoens com que se de
fenda. E pareceome ordenarvos me informeis do citio em -
que · se achão estas minas e a distancia em que ficão da, 
praya e se nella haverá porto capaz em que possão des
embarcar os inimigos e se lhes será facil marcharem pela 
campanha, e se ha agon na passagem de que se possão 
valler, e se as taes terras são montuosas ou não e se as 
planicies são capazes de se fazer estrada por ellr.s, e se 
ha parte· em que se possa impedir a . sua entrada, e da ri
queza das d[tas minas e se serão de grande rendimento e 
se se poderá embaraçar ·o, descobrimento d' ellas ; e de tudo 
me· remetereis hum mapa para que informado · de todas as 
noticias possa tomar neste partícular a r(!zollução que for 
mais conveniente a meu Real Servico. 

((Escrita em Lisboà a 18. de Abril de 1712.:__Rey.l> 
Não se faz precisa a maxima cautela em acceitar as in

formações de um chro•nista,. qu~ diz que em Santa Lusia 
tocava a unica estrnda que ia t'er a Pernambuco, chama 
numeroso pessoal os 30 ,soldados, que acompanharam a 

_ ( 1·) y,. Brigido emenda-se no Res. Chron. {pag. 51), mas ainda as
sim_ diz ser de 19 ele Novembro a carta de Maia da Gama_. 
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Mendes de Paz ·e diz que em novei;nbro ~e 1758 ·éh~gou 
ao Icó uma Ordem Regia suppr'imindo as minas do Cariri 
e desde então ficaram os mineiros inhibidos de fazer ex
cavàçõe_s, quando a 24 e 25 de novembrb desse anuo é 
que Luiz Diogo Lobo Aa Silva expede a Jeronymo _Men-

. des d~-- Paz a coinmunicação de haver recebido a Ordem 
de 12 de setembro rnamJando que fossem sustados os tra
balhos de mineração na Capitania e elle. se retirasse pará 
o Recife com a tropa sob seu commando ? 

E é· curioso que ·seja o Senador Pompeu, espírito Iu·cido 
e_ entendido em cousas nossas, quem insira em obra sua 
por boas essas noticias, preciosas como se diz ao iniciar-se · 
nos Apo'iitamentos o capitulo mineração! 

Leiamos, porem, o propri@ '.rheberge á pag. 170 d,a 2.ª 
parte de -seu Esboço Historico, no cap. X, sob o_ titulo Mi-
neração no Ceará : · 

<'<A 19 de Dezembro d~ 1711, escreve elle, um Capitão
mór Governador da Capitania da Paraby-ba, informado de 
que nos Cariris-Novos, sertões do Icó, existiam minas de 
om·o, mandou examinar o caso e alcançou comprar algu
mas 0itavas de pó, que mandou como amostra á côrte de 
Portugal, dandu-l.he parte da descoberta d'estas novas mi-
nas. . 

«A 18 de abril de 1712 escreveu El-Rei ao Caipitão
rpór do Ceará comrnunicando-lhe o aviso' que recybera no 
anno · antecedente de ser o ·ouro das mina~ do Cariri de 
excellente qualidade, e 'as minas de esper::tnça de sere:m. 
mui productivas e rendosas, e o receio que tinha «de s~
rem as ditas _minas invadidas por inimigos exteriores, em 
razão da pouca defe-nsão das costas, cujas praias abertas 
se podem prestar a um desembarque; por isto pede"lhe 
ínformações, cir,cumstanciadas sobre estas minas, sua · dis
tancia da praia, se ha portos .proximos-que se prestem a 
um desembarque, se ha caminhos pratica veis que co0du
zam a ellas; se · ha agu,a, se o terreno · é móntuoso ou pla
no; :se é 'ou não de facil defensão ;· s·e se pode impedir a 
entrad~ nelle; se é f~cil a fabrica9ão de uma estrada para 
ellas ; e se ha probabilidade de seu· rendimento ~er consi
deravel. » Ignoro o que respondeu o Capitão-mór ; ma~ 
deve-se suppor que. a informação foi p9uco favoravel, vis• 
to que decorreu tanto tempo a,ntes de ~erem eocplo1:adas, 
salvo se esta demora foi occasion~da· pel'os grandes e pro-

• 
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ongados disturbios, que _se deram nos principios dó seculo 
XVIII por toda a Capitania, na occasião àa transferencià 

1 da villa para a Fortaleza, e nas gnérras de Moútes com 
Feitosas e de Ferros com Aços. A mesma guerra dos mas
cates em Pernaµi.buco ,e outras -circumstancia'!! fizeram es
quecer por tàl for'ma. as taes minas que não se tratou mais 
d'ellas ,senão depois de novas informações idas d'aqui para 
a côrte em occasião que ella se achava muito preoccupada 
com a descoberta de min·as. 

«Em virtude d'esta nova pnrticipação, ·a• Uôrte de Lis
boa deu ao Ouvidor Alexandre Proença Lemos provisão 
de director ê ·admnistrador das · 111inas do Ceará grande, e 
incuml;ii.u-o de : ir pessoalmente observal-as. o· Governador 
geral de 'Pernambuco expediu ordem n.Ó Capitão-mór Go
vernador do .Ceará, Luiz Quaresma Dourado de acompa
nhar o Ouvidor n'esta exploração·; e em ' Julho de 1752 
pozeram-sy ambos de marcha para o centi:o, passairam pelo 

' Icó com um grande piquete de tropa regular, e d'ahi se
guiram na, direcção do Arraial de S. José da Missão-velha 
dos Cariris, 1 onde fizeram-se diversos ensaios de mine-ra
ção na Fortuna~ nos Barreiros, nos Morros Dourado·s, e 
nas minas da Mangabeira, log~r est~s pertencentes á.s 'fre
guezias do Icó e Cariris, mas os resultados não correspon-
deram á expecta,tivà. · ' 

«O Gove·rnador, pois, retirou-se. para a . villa da Forta
leza e deu parte do resultado a_,o Governador geral de Per
nam·buco, que declarou por um bando enviado ao ido Ceará 
para ser a:ffixadQ em toda~a Capitania, que visto as ditas 
minas do Cariri não serem bastante ricas de metal pre
cioso, para fazer cónta á S. Magestade de as explorar ás 
suas expensas, podia toda e qualquer pesspa que quiz~sse 
entregar-se á sua extraeção, com tanto que se pagasse á 
El-Rei• o quinto e se lhe désse parte se por ventura al
gum dia se descobrisse alguma veia mais abundante. 

«Em virtude d'este bando datado de 8 de Setembro do 
mesmo anno affiuiu muita gente ao Cariri attrahida pela 
cobiça de cavar ouro; e o Ouvidor conservou-se na .Mis
são-velha por longo espaço de tempo afim de insp'eccionar 
os trabalhos e regularisar a cobrança do qui'nto real. 

«,O . Governador de Pernambuco mandou um destaccl.
mento de tropas de pret commanda.do pelo sargento--mór 
J eronymo Mendes da Paz par-a velar na segurança e fazer 
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a policia nas minas, onde o g11and.e concurso 1.de vad,ios e 
yagabu"Qdos tinha produzido uma terrível anarchià, os rou
bos e assassinios es,tavam-se reP.roquzindo a cad::i, momen
to e homens haviam que furtando-se áo trabalho da mine
ração só viviam de matar os mineiros para roubal-.os,. e en
riquecerem com os seus despojos de sorte que para obstar 
a continuação d'esse estado anormal, foi preciso inuita 
energia da _ parte do conimandante do destacamento, e a 
cooperação do numeroso pessoal, que trouxer.à. / · 

«E como os mineiros qµeria.m eximir-se de pagar o 
quinto · ao . rei passando por contrabando todo o ouro, que _ 
tirava:m, foi necessario pôrem-se piquetes d.e tropas em tos 
das as estradas e o governo · tomou providencias innume
.i'aveis. para obstar aquella subti'ação criminos~ impondo 
pena severa aos contraventores, e aos capitães- de navios 
que levassem- ouro em pó' a seu ·bordo, mas tudo fqi bal~ 
dado, . ou porque as minas realmenté rendiam pouco, ou 
porque se não' pagava' o imposto : o· quinto portanto não 
rendia nada. ' , 

«A corte e o governo de Pernambuco desgostaram-se 
deste resultado e em consequencia disto appareceu a 7 de 
Setembro de 1758, uma ordem E,egia supprimindo as mi
nas do Cariri e prohibindo sob penas graves que se con
tinuassem ali, os ·trabalhos de mineração ; 

<ePor carta regia de 25 do mesmo mez e anno foram 
aholidas nfto sómente as minas do Cariri como todas as 
mais existentes nesta Capitania, a pr.etexto de serem pre
j udiciaes ao Erario publico, e aos particulares, que nellas 
se empregavam; e para prevenir o extravio do ouro em 
todo o Brazil, a côrte de L~sboa prohibiu em Novembro 
de 1767 a profissão de ourives na sua, descoberta da Ame
rica, com a commioação de serem-1hes tomados todos os 
utensílios da sua· arte, se cantiouassêrn a trabalhar, afim, 
cl.izia a ordem, de preveni.r o extravio elo ouro e da prata 
do fi,sco. , . . • 

- «O governo do Ceará tinha mandado levantar quart,os 
na povoação- da Missão Velha, tanto para o aquartelamento 
das tropas cotno para a 11esidencia dos empregados tias mi
nas ; e como as tropas se retirassem para Pernambuco com 
seu commandànte, que deixou boas r 'ecordações em toda 
a Capitania, ,o Ouvidor Victorino Soares Barbosa, por por
taria de , 18 ' de junho de 17 69, encarregou a Alexandre, 

• 
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Correa Arnaud de tomar conta desses alojam~ntos, para 
serviço das ari~igas minas dos Cariris Novos,>) . 

Ahi fica transcFipto tudo o que a respeito escreveram 
J __ Brigido e Theberge, autor, repito, a quem se tem spc
co1·ri·do -os que hão procurndo estudar o assumpt,o_. 

A alguem parecerá longa: a transcripção, mas é me pre-. 
ciflo collocar sob os olhos do leitor aquellas paginas dos 
Aponta_mentos e do Esboço Historico visto como estou a· 
impugnar muitas de suas asserções e ao iniciar e_ste capi
tulo da chroni~a do Ceará aventurei a proposição de que · 
pequeno e ~ssim mesmo eivado de inexactidões foi o le
gado d'aquelles estudiosos, que preced~ram á actnal ge1•ação 
de investigadores. - ,,, 

Vejamos pl'imeiro, e·mbora rapidamente, os ponto~ em 
que discordam T:l;leberge, que diz haver colh,id0 suas in-

; formaçõ~s nos archivos do Icó, . e Brigido, que confessa 
haver obtido do mesmo Theberge as preciosas noticieis 
com que elaborou o artigo «.l\Hneração» dos Apontamen
tos. 

Ein Brigido a data 18 de Abril de 1712 é aquella ·em 
que o capitão-mór da Parahyba communic~ ao ienente-ge
ner~l e gov.ernador de Pernambuco à ·existencia de jázidas 
de ouro no Cariri: em Theberge é a data em que-o rei de 
Portugal noticía ao capitão-mór do Ceará haver sido avi
sado da existencia de minas nos Cariris por carta de 19 
de Dezembro de 1711 do capitão,-mór da Parahyba, p_ede
lhe esclarecimentos e ministrl:I, lhe instrucções acerca ' das 
ditas minas ; em Brigido é o governador de Pernambuco 
quem communica a existencia das minas ao capitão-mór 
do Ceará, Luiz Quaresma Dourado, e ordena-lhe que -siga 
em pessoà até Missãio Velha afim de verificar· a veraoidade 
dos boatos, em consequencia do que o mencionado Qua
resma -e o ouvidor Victo1·ino ·Soares Bà1·bosa partiram de 
Fortaleza em demanda d0 Cariri : em 'l'heberge são a cfüte 
de Lisbba e o governador de Pernambuco que e;x;pedem 
orden,;,, aquella directamente ao· ouvidor Alexam;fre Pttoença 
Lernos7 nomeado dií·ector e administrador das minas, e ,o 
governador ao capitãc,-mór Quaresma para que acompanhe 
aro , ouy-i.dor na , exploração; Brigido diz que em Novemb1·0 
de 1758 chegou ao Icó uma orçlem Regia supprim.indo as-
111inas rio Cariri e desde então ficaram .os mineiros inhibi 
dos de fazer escavações : 'em Theberge essa Ordem Regia 
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foi expedida em 7 d<:, Setembro., sendo secundada por uma 
1 outra .em data de 25 do mesmo mez; Erigido escreve que 

o povoaiào de Missão-Velha foi escolhido para o loga·r -da 
residencia do ouvidor e mais authoridades -jncumbidàs da 
cobrança do qninto ,e para sua arrecadação se estabeleceu ahi 
uma' officína e casa de inspecção: Theberge diz qae o go
verrno do Ceafá mandou levantar quartos na povoação de_ 
Missão Velha tanto para o aqua1~telanienlo das tropas qomo 
parra ?"esidencia dos emp?·egados; em Erigido a cpmmissão 
dada pelo ouvidor a Alexandre Cçirreia Arnaud e de 10 e 
em Thebe·rge é de 18 de· Junho de 17€?9. 
' Consideremos agora onde combinam os dous. Um e · ou
tro affirmam accordes que a ida de Luiz Quaresma Dou
rado ,aos sertões da Capitania fo_i devida a ordens supe
riores, que Quaresma e o Ouvidor puzeram-se á caminho em 
Julho de 1752, que em virtude dos resultados das explora
çõ~s emprehendidas pelos dous não corresponderem a expe
ctativa, voltou Quaresma á Fortaleza e ficou o ouvidor em 
Missão Velha (por longó tempo diz 1'beberge, cerca de um 
anuo diz Erigido) afim de realisar a cobran,ça dos quintos 
reaes, finalmente que, porquanto não se fazia rendosa á fa
zenda real a exploração directadas minas, requereu o gover
nador 'para Pernambuco f9ss~ permettido a qualquer pes
soa enti~egar-se aos · trabalhos de mineração. rrambem a 
ordem para suppressâ'.o do offi~io de ourives no Brazil foi 
expedida segundo um e outro em 1767. · 

Documentos·, que possuo, provarão estarem muitas datas 
e não poucos factos adulterados, atropelados nos escriptos 
de Theberge e Erigido. Do ultimo então pode~se affirmar, 

· sem receio da pecha de exaggerado ou injusto, que mal se 
aproveitará ·· para a verdade historica a quarta · parte do -· 
que elle há publicado. 

Desejo, porem, deixar resolvido desde logo um ponto e 
é que a ida de Luiz Quaresma Dourado ás minas dos Ca
riris foi expontanea) avançarei mais, longe d_!:l ser aconse
lhada, mereceu acres censuras de seu superior hierarchico. 

Leia-se a carta, que Correia de Sá escreveu a Diogo de 
Mendonça Corte Real em data de 17 de Fevereiro de 1753. 

O •fina) della exparge a maxima luz a respeito: ccNa,carta 
do Capitão Hyeronim.o Mendes de Paz verá V. Exc,ª con- ~ 
firmada a razão da _quei.xa, que 1he fiz na frota do provi-
mento de lLuiz, Quaresma Dourado em Capitão-Mór do 

~ . 



24 

Ceará, e em outros semelhantes, dos' quaes hão de :r:esultar 
sempre dez9rdens senão se pedirem informaçoens aos go
vern1;1,dores respectivos da capacidade daquelles oppo.zito- -
res, quê n.a corte são desconhecidos. Co~ a ·noticia de que 
o dito Capitão M0r do Ceará -estava nos Karir-is pertur
bando. com dezacertos o que eu tinha ordenado . COIJJ p_em.
deração, lhe esere,vi uma carta est-ranhando-ll_ie não só este 
p1ioceàimento-mas tão bein ter largado a fortaleza do Ceará,_ 
pendo-s.e na distancia de , duzentas leguas pouco mais ou 
menos, deichando um logar 'a donde a sua assistencia po

.clia se~· a cada passo precisa para vir adQilde não era ne- , 
cessaria. 

Consta-me que se retirou para a Fortaleza, mas he cérto 
que haveria nos Kariris clezordens muito prejudiciaes ao 
serviço de S. Magestade e sucego daquelles moradores se 
lhe não atalhasse os seus dezacertaclos impulços a pruden
cia do Capitão do destacamento.,> 

·Da carta de J eronymo de Pi.1;z por sua vez vou destacar 
o topico ao qual se_ reporta CJ.orreia de Sá,_. e que, em seu 
conceito, confirmou as í·a'zões da queixa, , que ,fizera para 
a Corte a proposito da nomeação de Luiz Quaresma como 
nosso capitão-mór. 

1
_ ccDo logar ' do Poço, diz Jeronymo nessa sua carta, que 

tem a data de 4 de Dezembro de 1752 e que foi r ecebida 
a 26 do mesmo mez sendo portadores della dous soldadi)S 
do destacamento de Missão-V--elha, do logar do Poço pa
cey ao riacho do Fonseca, onde desde as duas horas da 
tarde, que foi·ão às em que cheguey ao ditó logar, até a 

_ noute se fez ainda jornal de hum tostão, porem pi,ntou 
muito menos em dous dias seguintes que n1:Jlle me detive 
porque o mais do tempG se gastava em bU'scar loga~• qne 

' 'não estivesse soccavado para o poder experime,ntar,- e só 
nas, cabeceyras onde me não pintou cousa alguma estava 
quasi intacto, . e no resto do riacho o'nde podia pintar es
tava levado quasi a talho aberto. - -" 

ccEntend'6 segundo as informações e indicios que o ha
vião trabalhado hus mfoei);'Os dos Goyazes e Pinaré de que 
tenho já fallado a V. ~xc. :; os quaes por via dos seus es
cravos. s~ he que são ~eus pois não me falta fundamento 
para S.Jmsar que· ao menos muy1os d~lles são ·fog:idos e se 

· meterão na ~ompanhia, destes homes que nunca acabo de 
e 1: l eocler que casta de homes ão , perµ donde vierão, tem 
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esfuracàdo quantos cargos, riachos ' se· tem descoberto por 
outros• e se elles tem· achado alguma cousa- o guardam em 
segredo para se hirem p~la surdi.na utilizando e continua-

, mente trazem a í:nayor parte destes negros nos mattos e per
guntando por elle~ a algµns dizem q~rn não sabem delles e 
a ~mtros q,ue uzam .da faculdade que em ·do,us bandos, que 
mando.u Luiz Quaresma publicar no Icó e , pregar em par
'tes màis publ,icas d~stes Kariris permittiu sem. restricção 
a quen;i quer que quizesse fazer soccmvões com o pretexto 
de .descobrir as mi'nas. Sem restricção alguma franquear a 
t@dos a faculdade de soccavar he .dar occasião de ' se ex
trahir quanto ouro poderem sem ,pagar quintos e em noto
.rio. prejuiso dos que tirarem datas, que se acharão sem a 
conveniencia ,que desfrutarão outros muitos a seu salv0 r' 
alem de outros muytos inconvenientes em que não ;adver
tia a singeleza e simplicidade deste pobre_homem. >) 

Isto divevge, muito do q(rn pensaram e escreveram The
berge e seu conípanheiro.· Naquellas duas cartás está a 
prova de que enxergaram a execução de ordens superiores 
n'um act0 de todo voluntario, meramenté expontaneo. 

E' occasião de 'eu avent'l~rar u_mp, hypothese. • 
As conjecturas em escriptos, como este, prestam rele 

vantíssimos serviços. Não chego a avançar o que pretende 
Smedt, isto é, que sejam o mais poderoso• instrumento de 
explornção, mas penso- que um trll methodo applicado á 

~historia vale bem o methodo analytico ou textual. 
Por causa dellas, todavia, n.ã0 me invadem as cole1,as 

<l€l , Fustel de Coulang·es, o elegante e incisivo autor de 
«l~Analyse eles textes historiques•», como não tomo-me de 
enthusiasmó a maneira de Gabriel Monod, d,irector da-Sec 
-ção de- Historia na Ecole des Hautes ·Etudes, ou .seu eru -
dito dispipulo Desdevises du Dezert. 

· - Penetremos por i11stantes nos domínios da. conjectura. 
Não -é plausivel poder inferir~se dos trechos citados que 

Luiz Qt1are,:1ma Dourado, es~e des_conhecido na c-ô?·teJ esse 
singe?oJ simples e pobre hornem, habitava na Am.eriqà quando 
toi p1~ovido em éapítão-mór ? , 

Ha circumstancias, que vem corroborar a suppósição : 
uma é _ que elle -não voltou a Portugal, cousa muito pára 
estranhar em <i]_Uem lá ti,vesse à_mig.os, casa e cabedaes; ou
tra é que antes d' elle existia Quaresmas na- capitania e 
lembro-me a.té que no_ proçesso havid~ em 170~ em E',H' -
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taleza pelos tiro~ dados no governador interino, o capitã\> 
Carlos- Ferreira, .entre as testemunhas dós. 1,eos presos, ca
pitão :Pedro Carneiro da Cunha, Joseph Mendes Li.ma . e 
sua mulher Ther.eza Lope·s. e Manuel Ferreira_ de Ma:ttos · 
encontra-se um Man0el- Quares_ma de Souz~. _ 
- Que elle mo1Teu no Céará provam- o uns autos,·q ue acábo, 

ele ~xaminar,, da justificação dada por ManoeLde Moura 
Rolim para 1:iaver do casal certa quantia. 
~ Desses , autos verifiquei que, Quaresma Dourad@, cujo 
nome figura em alguns com data de 19 -,de, Março e 3 de 
Novembro de 1758, 20, de Fevereiro de 176!} e 20 de Ja
neiro de 1772, era casado com _p . . An·tonia de Mello ; e ti• 
vera dois Jilh_os, Ago~tinho de Bulhões e Mello e Gonçalo 
Jos~ de Mello, e duas filhas ca~adas u'ma com E'rancisco_ 
da Silva Coelho e a outra c_om Manoel de Siqueira Braga. 

De outr~s autos,, .os de justificação do soldado d<t iefin
taria paga ]Yianoel de Siqueira Braga, verifiqÚei ;:i,inda que 

.M~noel de Siqueira Braga c·asando-s& com D. Antonia Ma- · 
ria de Mello tiv:era do.is :filhos: aquelle ManoeLde Siqueira 
e u;m outr~ c0m o mesmo no;me do avô 'materno, isto é, 
Luiz' Quaresma D,ouraào, o qual morl'e,u cabo de esquadra. 

Essa ju•stificação foi da.da em 1792 perante o juiz ordí
nario, sargento-mór Gregorio :Alvares Pontes. 
. Demais, sei que de ha muito_ vivem nos Estados do, 
Ceará, Parahyba· e Pérnambuco familias ,q.esse appellid<;> e 
até mesmo um Coresma Dourado . (Salvador) foi ·. o prove- · 
dm.· da Fazenda Real de 'Parahyba por muitos- annos no 
ultimo quar'têl do -seculo XVII. · , . 

E não 'são ,. os. actuaé·s Qua1:esmas desceDde.ntes ,do ante-
cessor d.~ Miranda Henriq,ues ? , . _ 

São interrogações, a desafiar· as pesquizas de quem dedi
ca-se a estes estudos . 
. ' O capítão-mór e o @uvidor receberam ~oi:n desagrado ao · 

agente do ten~mte-general em sua chegada ao Cariri, oti 
porque considerassem a sua ~inda uma invasão de direi:liosi 
que, supl;>unham pertencer-lhes, ou por ,espírito de merc~n
tilismo e de interesses feridos ; a s.eu turno J eronymo da 
P;i:z, armado . da. co1;1:fiança de quem o enviara e gozando 
de poderes discriciónar~os como commandante, não perdia 
occasião de lhes fazer sentir essa confiança e a . extensão 
d'eiises poderes. 

Indino-.me a crer que na opp0sição movida a J eronym:o 
. I 



27 

de Paz, oppos1ça0 a p.rin_cipio latente , e ' depois sem rebu
ços, entrou e~ grande d_ose o ári:J.or do lucro, entrou o re-
ceio da concu.rrernúa e da fiscalisação. . 

E' certo que essés· sentimen.tos mascaravam-se com o 
zelo pela Fazenda Real, e todo o empenho d9 Ouvidor nas , 
càrtas escriptas para Lisbôa e Pernambuco re.sumia-se •em 
fazer ._ crer que a oppotJiç_ão em que empenha<Va-se contra 
as mJnas d'e S. José era m~tivada pelo desejo, que nutria, 
de não se embarcarem os recursos do erarià em empreza 
pouco oa nada lucrativa, mas nada disso explica o silencio 
guardaqo por Dourado e seu amigo a respeito de minas 
descobertas na capitania ~m que elles erain as primeiras 
authoridades, circums_táncia essa para mmto,reparo sobre
tudo dos que; como eu, conhecem a que excessos de mi, 
nudencia desciam ªl:l correspondencias travadas entre os ca
pi.tães-móres ' e seus superiores hierarchicos ; nada disso 
explica as perseguições exercidas contra Alves de Mattos, 
o descobridor - das minas, o qua:l muito menos ambicioso 
do que Roberio Dias_ contentou-se com a Gaairda..:m.oria 
dellas, funcção em· (lUe encontro-o figurando .segundo do 
cumentos, que teem a data de 1754. 

•Um facto, uma circumstancia ha-ainda que presta-se a 
fornecer ,elementos á cre1:lça de que Quaresma curava · de 
·enriquener com a exploração de min~s ao mesmo tempo 
que administràva a capitania e portanto ser-lhe-ia des
agrada,vel a vinçla do sargent.o-mór ao Ceará, -e essa cir
cumstancia é pedir elle authorisação ao 'governo da me- · 
tropole para explorar em proveito proprio minas de prata 
na serra de Maranguape e outros lugares, como tud? vê
se de sua coriespondencia e confirma-o ~ma resposta de 
Lisboa em data de 14 de . dezembro .declarando~lhe que 
pela Resolução regia de 21! de Outubro de 1752 era livre 
-a exploração de ruínas de prata nos domínios da America. 

, Demais, a opposição do ouvidor, lo-nge de manter-se 
n'mna altura digna do seu posto, baixava a recorrer a ex
pedientes, éuja seriedade é discutível, e de qµe terá o lei
tor mais de um· exemplo no "curs@ da presente nanativa. 

A missão, .portanto, de J eronymo de Paz não era das 
mais faceis : a terra, que elle vinha a explorar, o.ra se afi
gurav.a um payz émbarassado com montes, oytefros, 1riachos, 
pantanos e mattas, m·a satu?·ado 'de chuvas, -que deúcavão 

' os 1·fos e con·eg9s impossiveis de fransp~r: ás vezes o ter-

·• 
) 
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reno se lhe revelava arido de -todo, sem aguas a ponto 
· d0s mineiros trl.l,nsportarein de grandes distancias-,.atê- os. 
riachos as areias em G}U0 bus<siavam as folhetas e os grãos 
de ouro e serem forçados a su.s·pende_r de todo 0-s · traba
lhos p·or carencia absolu·tá de aguas ; _outras v:ezes chuvas 
torrenciaes ~i:nped,iam o avançar-se na exploraçã0, toniau·
do infructiferos ou· peri_g0sos os esforços empregados ; fal
tavam mineiros, e dos homens, que trouxera 11. ex;pedi:çfü,, 
e que eram poucos, poucos conheeia.m o Ceai-á; o ouvi<ilor, 
finalmente; deixa-ra a to.dos os expediéi0parios se m: paga.-. 
mento de soldos, obrigando assim·@s mais obedientes a pe-· 
direm licença para tet1rar-se a Pel'.nambuco e os majs irn
soffri_dos ou menos -disciplinados a des ertar~m do eerviço, 
iuternando--se e fugindo. 

E que soldos, santp Deus! 
Os embaraços postos pelo ouvidor, que era ao mesmo 

te,Úrpo o_ provedor da Faz-enda, ao pag!l,mento regular das . 
tropas e . dos índios constituíram a arma mais poderosa~ 
que lhe, suggeriu _o espíri to de opp'osição, , ' 

Por isso queixava-se. o sargento-mór a Corrêa de Sá em 
carta de 20 de Março de 1754: 
· <cJá expuz a V . Ex.ª o quanto detrimento m,e dava 
màndar dos Kariris ao Ceará buscar os soldos · para_ o 
Iioss0 pagamentq,, e ·agora melhor he voltarem os p9i'tado
r es depois de tanto -trabalho e d,espeza em vã@, nem se
qu.er ha, com €J. ue pague ao Indios, que vem rnudad@s· para 
se retirarem; · entendo pefle'nde o Ouvicilor por . esta v :\:_a 
deitar-nos fó1:a . ou que a necessidade obrigue a0s Indios é , 
s@ldados a furta-rem e commeter.em d.esoi·dens para por 
esse mey o consegui_r !1 sua: -idéa. >) • 

Sciente dessas occ0rrencias, entendeu -Correa de S4 di
rigir-se-lhe dfrectamente e dar-lhe a respeito as pr.ecisas 
instrucções, como mqstram os ·topic0s seguintes de 'uma 
carta escripta a 8 ·-de Fevereiro do mesmo anno : · · 

((Por ora não devo tratar com V . Me. mais do que no' 
que respeita _ ao pagamento dos soldados a0. qual deve 
V. E~. app}icar todo o cuidado considevando que esta des-. 
peza ' que se faz com a infantaria nos Kariris pela Prove
doria do Ceará, he a qqe deixa de se fazer nesta· P.l;'ovedo-

t. ria de PernaIJ1buc@ p ·ara donde sabe V .' Me. que S.ª Ma-
gestade manda remeter as sobras. Não 'he o meu imtentp 
nem he razão ·que d~ichem de se pag_ar nessa capit~nia aos 
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soldad0s, <qiue pertencem a, sua guarnição e aos filhos da 
folha, o que pretendo he que pre~ra o cornodo dos -solda
dos, que servem a El-Rey e lhe não devem nada ao des-. 
canso dos que o não servem e lhe estão devendo, nem faça 
a V- Me: duvida a consideração de que entr~ndo a execu
tai' os devedores da Fazenda Real ficarão perdid0s,, porq ne 
em dividas da Fazenda Real _só deve ter lu'gar a decimu
lação qtiando as coizas se podem remediar sem rig0r da 
execução ... V. Me. não ígn0ra que retardar paga,mentos 
a infantaria sempre foi materia de prejudiciaes consequen
cias, · e •isto •ainda muitas vezes sabendo os soldados que não 
ha de donde ·1he fação, o que será quando conhecem e pu
blicl:l.o que se lhe 0não paga por 'nãb obrigarem os dev~do
res e talvez que accrescentem a este discurso mais algu
ma couza, que faça culpavel a dicimula:ção ; isto supposto 
deve V. :)Vlc. te,r mais compaixão com os soldados que com 
·os moradores · porque emfim estes estão em suas cazas e 
aquel1es fóra de suas Praças e faltos de tod-0 o necessario , 
Espero que V. Me. ponha todo o cuidado nesta providen
cia_ e com a brevidade possivel me dê parte de tudo o_ que 
pertence a esta mateiia para qu1:1 eu tome sobre eUa are 
zolução, que ju'lgaT mais conveniente a prompta satisfação 
daque1le destacamento, o qual como -a_sima d.igô se hade 
conserv}1,r precizamente nos Kariris athé que S. Ma-gestade 
me ordene que o mande _:retirar. cc 

Ao mesmo tempo que Correa de Sá fazia sentu· ao Ou
vidor a -injus'tiça de seu procedimento e os riscos que ha- . 
via de ficar comprometida a ordem p,ublica e frustrada a 
empreza das minas dos Cariris_, dirigia-se tambem ao mi
riistr'o Mendonça Corte Real fazendo-lhe em 10 de Maio 
vivas reclamações sobre os s0ldos do destacamento alli es
tacionado, os quaes haviam sido pagos ponctualmente ape 
nas no 1. 0 anno, resúlta.ndo dessa falta grave pnjuizo a 
aqiielle 'estabelecimento. 

E' curiosa a manêira como o tenente general refuta o pre
texto dado pelo Ouviâ_or·. para não fazer com regularidade 
os pagamentos, cousa ' aliás muito practicavel desde que 
eram maiores que as despezas os rendimentos da Fazenda 

·Real da Capitania e portanto poderiam ficar nella ás so-
bra.s, que de outra, sorte tinham de sei• remettidas para ~ • 
Pernambuco. . 

Diz elle· assim entre outras ·considerações: 
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, «Tem sido muytas e 1~uito encarecidas };,S recommenda
çJens que tenho feito ao Ouvidor para a pontual assis
tencia deste pagam_ento; desculpasse com a. difficuldade das 
cobranças ·e_ pertende observar a maxima de não executar 
os devedores d-a fazenda Real p,orque diz que S. l\'Iages
tade não quer perder os seüs vassallos; esta opinião lhe 
tenho contrariado dizendo que i,:ito só se podia entender -
em termos habeis, mas não nas circumstancias presentes, 
porque ainda no caso que se pel'.dessem aq_ueUes que se 
executasse hera níenos máo perderem-se, pagando, os que 
devião a El-Rey de quê auzen1arem-se, padecendo,1 aquel-

. les a q nem El-Rey ~devia. ii -

Cresciam para o ,s,i,rgento-mor as difficuldades tambem 
porque lhe era preciso desfazer as pessimas_impre·ssões, 
que a -respeito das minas fizera sobre os habitantes a pro
pa·ganda desenvolvida pelos adversarios,, impressão tão de
s:Lstrosa que a 2 de Julho de 1763 ninguem de fóra havia 
querido ir pal'à ellas apezar dos conselhos e admoestações, 
tão desastrosa que em 5 de 1Feverei.ro de 1754 apenas um _ 

' irmão de ,Affonso de Albuquerque com 3 ou 4 escravos, 
Francisco .Jorge com poucos negros de serviço e o~ homens 
dos Pinarés ousavam frequentai-as e tentai· a exploração, 
e a 6 de Abril do anúo seguinte ascendia o numero dos 
mineiros tão somente a sess·enta e cinco. 1 

«As persuasoins de certa pessoa, diz Mendes de Paz .n'u
ma de &,Úas cartas, o seu o:ffi.cjo, lugai· e independencia ~m
penhada em suffocar o progresso destas minas, discompondo 
a huns, ameaçando a outros, màndando por onde se· nam 
pode ir, tem feito tanto damno a este estabelecimento qu.e 
só o decurso do tempo sanará, pello que alem. da hon~·a 
que recebo com a determinação de S. Magestade me·man- · 
dai~ encarre·gar da: ln tendencia destas min_as estimey o empre
go pella occaziam de as livrar de um Algôs que as pre tendece 
suffocar no nascedouro devendo ser cuidadoso Ayo, que as 
ajudace a criar. J> 

Esse algôs era Proença Lemos. 
Referindo-se aos manejos do Ouvidor e ás diffi.culdades 

com q,ue lutava a exploração, diz igualmente Domingos 
Alvares a Correa de Sá em carta de 23 de Fevereiro de 
1754. 

<(. • • e por outra razão, ter-se espalhado hum boato
sahido por algans subjeytos de consideração que mais de 
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vião p11xa1· para o aumento d.estas Minas do que fazerem-~ 
se pregueyro de que herão Minas de carvão e outros di
zt:1tes mais, qu·e assa.zmente -tem despersuadido a todos os 
ri10radóres deste paiz e todos os mais, que por cá tem pas- , 
sado, que não herão - minas e que se fossem embora por 
cujo motivo- ·alguns amigos· que tenho no Piauhy 1e em ou- ' 
tras terras, que podião fazer·. conveniencia neste sérviç0, 
me tem .-escripto varias- cartas qúe nam vem palas não ha
ver e sem embargo dás minhas persuasuens inda se are
seyão. » 

· Ainda nesses subjeytos de considm·açãq enxerga-se uma 
allusão .ao Ouvidor e · ao· Capitã0-mór . . 

Nessas duas cartas vê-se que está c3:Iado o nome da pes
soa ou p·essoas, cnjos manejos difficultavam o progresso das 
minas, embora COD?-prehenda-se bem a quem dirigem-se as 
indirectas, mas Correa de Sá não julgava-se adstricto, a 
guardar ess_as cçnveniencias tanto qúe escrevendo ao mi
nistro Corte Real, de quem era amigo intim~ ao- ponto de 
dar-lhe o tratamento d.e Você, diz lhe com esta franqueza : 

«A. intendencia da caza da fundição em que S. lVIag. 0 foi 
servido occupar o dito Capitam (Jeronymo de Paz) estimei 
muito, nam só porque elle he merecedor dos màis Itoaro 
zos ·empregos mas para ' ficar sem tanta necessidade de so
frer por força da prudencia os ,despropozitos do Ouv,idor . 
do Ceará, Alexandr-e de ' Proença Lemos, o qual nam ~i 
po1,que motivo tem tomado por sua conta introduz_ir a to
dõs os que pode que nam ha ouro nos Kariris, e qu~ sam 
mina_s imaginarias ; e nam ha duvida,s que estas vozes, 
ainda que sejam de um homem de pouca capacidade, · co
mo sam de um ministro que lá esteve, e lhe nam chegam 
a peneüar o motivo da desplicencia, a muitos tem posto 
no receio de hirem aos Kariris sem ·acharem as c~rivenien
cias que podiam esperar naquelle districto. He este minis
tro dotado da mais extraordinaria miseria que se tem 

1 visto (1)ii. · 
( No entretanto Jeronymo de Paz não se deixava ficar 

quieto, antes ia desenvolvendo admiravel actividade, pres
tando rigorosa attenção a todos os serviços, e pondo em. 
contribuição a possível energia, propria e d.os companhei-

( 1) Carta particular de 14 de Janeiro de 1754. 
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ros, nas pesquizas de riachos, chapadas e taholeiros, onde 
algum indicio assignalava a presença do cubiçado metal. 

Depois de repetidas experiencias · nos riachos do Geai
papeiro de João Gomes e Vargem das Carnahubas., sendo 

'que naquelle já tinha estado tamherri a minerar Quares~ 
ma Dourado, guiado pelo capitão-mór do Icó, Bento da 
Silva de Oliveira, passou-se- elle ao Salgado, riachos qo 
Quebra e das Tabocas, 'olhos d'agua chamados do Padre 
Agostinho e dos Oitis, ambos- tendo nascença no Quehra. 

Do Olho d'agua dos Oitis proseguiu a examinar diffe
rentes riachos entre os quaes os dos Amigos (com barra 
no rio Salgado), de Santo Antonio, dos Cavallos, do Catin
guefra (os quaes unidos entravam no ria~ho da1!._ Antas), 
do Cumbe (com barra no Catingueira), do Barro e do Ovo, 
sendo que este ultimo ficava perto de S. Luzia, districto 
da Parahiba. 

Após os . riachos do Ovo e do Barro seguiram-se expe
riencias nos das Lages e do Catote, em muitos outros cor
regos e riachinhos com agua apenas de hinve~no, nos lu
gares chama~as Volta do Sieb1·a e Juiz. (terras dos Mon
ges Benediotinos)., riachos do Juiz (fazendo bar'ra no Sal 
gado , pela rarte do poente), · de ·s. -Domingos e Trahiras 
(desaguando ambos no do Juiz), differentes outeiros, cha
padas e grntas, entre as quaes uma a que foi posto o nome 
de S. Jeronymo por ter sido descuberta a 30 de Setembro. 

((A esta grota chamey, diz; _ elle, de S. Hyeronimo por
que descobrin.do-a em 30 de Setembro não me pareceo 
justo ·deychar a este lugar sem o titulo de hum santo, que 
sendo· o do meu nome, no seu dia se me patenteava. hum a 
\niha athé então de todos ignorada. >l , 

Feitas' as experiencias nesses e muitos outros logares, 
onde mais ou menos encontrararr;i.-se manchas e boas pin
tas, chegando algumas dellas a dar jornaes até de oito vin 
tens, recolheu-se J eronymo de Paz aos alojamentos de 
Missão-Velha a aguardar a quéda de ch~vas, e logo que 
appareceram, embora parcas, deu come'ço a trabalhar, mas 
dessa vez nos r1achõs, que desaguavam no Carité. 

E' occasião de eu dizer que das cartas e mappas do sar
gento-rnór verifica-se q11e Oarité é o nome dado ao rio Sal
gado a partir do logar da Cachoeira, distante 1/2 legoa 
de Missito-Velha para cima. 

No Carité, porém, fálharnm as expériencias, como tam-
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bem fià.lharam as que foram, tentadas no riacho dos Cará-s, 
princip.a:l tributar10 daq,uelle, e igualmente no riacho Cor
rentinho, obt~ndo-se todavia melhór resultado cm um lu
gar chamado Poço e no riacho Fonseca, como o Correnti
nho, aftluente d11s Carás. · 

De tudo isso trata com minudencia a_cárta de Jeronymo 
de Paz datada de 4 de Dezembro de 1752., , 

Em carta- de 11 de Maio do anno seguinte, cujo porta• 
dor foi . Gonçalo Barbosa, soldado do Recife, e n' outra de 
16 de Junho dá ell~ conta das pesquizas feitas no ,riacho 
da Setra ou das Creoulas, que vae desag_uar no Gepipa- ·· 
peiro, chapada e riacho de S. José e oiltro,s menores da 
parte · dos Oitis, no hoqudrão ·de Affonso de Albuquerque, 
-riacho ·da Caiçara de Daniaso .de Azevedo, riacho .do Ge
nipapeiro nos pastos da fazenda de Santo Antonio, perten
cente ao mesmo Damaso, riacho da Extrema entre os•pas
tos da ·Mangabeira e Varzea Grande, e .cinco p~quenos 
corregos nos · pastos du Boqueirão. t 

De cada um desses pontos foram extrahidas e remet
tidas pa:ra Pernambuco amostras de ;minerio, inclusive al
gumas obtidas pelo Padre Antonio Corrêa Vás, (1) cujas 
explorações e descubrimentos foi José Coi tínho en'carre
gado de · verificar. 

A lista dos riachos examjnados por José Coitinho não ' 
é pequena: foram delles o_s princi2aes : 

1.0 O riacho do Machado, que desagua no Boqueirão, 
fazenda do commandante de Muribeca; 

2. 0 O d.o Veado Morto, que desemboca no Machado 
pela parte de cima ; 

3. 0
· O Olho d'agua ·ao Cedro, que ·desagua em S. Ca-

therína · ' 
' 4, 0 O riacho dos Araçás, que nasce no senote chamado 

das Pimentas e desagua no do Meio ; 
5. 0 O riacho .do Meio ou Canna-brava, que desagu_a no 

Machado. · ' 
Nesse local os Pinarés se tinham estabelecido -com ro'

çados. , ' 
6.!' O Olho d'ag~a das cabeceiras das Almecegas, que 

( 1) O P.° Correa Vás foi o descobridor da chapada de S. José, no 
Cariu. ' , . 

3 

" 
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faz -barra po riacho do Meio e no qual <;I.e·saguam por .sua 
vez os riachos da Ta boca, Boq ueirã:osinho e Pequ~no Ho
mem, t_odos 3 tambem explorados; 

. 7. 0 O riacho d·a Çarnahuha, que deságua no Rosario, o 
qual por seu turno entra no Salgado; · 

8. 0 O riacho da Qharneca, que faz barra no Kariu em 
terras de Bernardo Duarte; . 

9. 0 O riacho de S. João, que desagua no Kariu na ,fa
zenda de S. Antonio, pertencente ao Padre Manoel Jorge 
da Costa; 

10.0 Os •riachos do Dourado .(denominação dada por José 
Coitiçiho),, .s. José e' S. Domingos. , 
- Em taes eRames mostrou.-se de grande :)roveito a Coi

tinho · um negro do Rio S. Francisco, o qual fôra do capi
tão-mór, de Rodellàs Domingos Maéiel de Faria e· p,elo co~ 
nhecimento que tinha com Jeronymo de Paz prestou-se a 
servir-lhe de guia excitando por esse motivo ,as coler/:1,s dos 
Pina1:és. '\ . 

De caso pensado vou citando os nomes e alguas dados 
mais especiaes referin.0-0-se a riachos, chapadas etc., como 
subsidios para o esclarecimento da geographia da Capitania 
naquelles tempos. · 

Mais que a José Coitinho dos Santos deve a expedição 
dos Cariris N@vos a ' Domingos Alvares de Mattos e disso 
dá testemunho, folgando de reconhécer-lhe o merecimen
to, o proprio ehefe della. . 
. «Em todp.s occas-iões, cliz com effeito J eronymo de 
P:;i,z (1), e oàs das outras entradas que tenh0 feito, de que 
nas antecedentes cartas, tenho dado conta, me . ,acompa
nhou sempre Pomingos Alvares · de Mattos, a quem privou 
do posto de coronel e commandante deste districto o ca
pitão-môr do Ceará inspiradõ pelo do foó pelos atr'ozes 
crimes de insolente e rebelde em que cahio por dar parte . 
a V. Exc. desses descobertos sem que fossem bastántes 
as persuações do Ouvidor para Luiz Quaresma desisti·r 
deste grand'e ernpenhó e he certo que sem elle não ·pode
ria ter eu adiantado t_anto esta delígencia porque eHe não 
só me ajuda; por meio dos seus escravos, am'igos e depen
dentes senão que com a assistencia de sua pessoa, faltan-

( 1) Carta de 4 de Dezembro de 1752. 
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do .:iom ella 1á su~ càsa, fazenda, engenho, Javouras e· ne-
. gocio, abasteceí:ld.o muitas vezes nãio só de mantimeni os a 

tropa que me acompan~a senão tã<~ be:p:i de reg}11los de 
sorte que nesta· diligencia não tenho experimentado · nem 
pessoa alguma de minha· comitiva aquelles ordinarios in
comodo's, que ordinariamente encontrão os que se occupão 
em semelhantes emprezas, devendo-_se estas corrúnodi~a
des á sua previdencia e industria e ao zelfo, que tem de 

' â.a1.· gostos a V; Exe. ª e executar suas ordens, não se poú
pándo a .gastos ou perdas de fazenda, e a tant<?· te,m che
gado o seu empenho· que I1em à molestia de dôr dos olhos, 
que :he urpas das or.dinarias neste paiz, de que tem muitos 
cega.do, que padeceu os dias passad(:)s, foy bastante para 
o d'eter e deixar de me ·acoropanhar nesta ultima entrada, 
ainda que, fiz com •vivas instancias pelo persuadir s·e dei- · 
chasse ficar e ,atendesse ao seu couiodo ·e saude e que me 
bastavão os guias, que · me dava.>> · ' · · 

E de um. auxiliar tão, prestimoso e a:ctivo, que larga
mente despendia seus haveres com as necessidades do Es., 
tado e a ponto de ver-se um dia forçado a pretender um 

/ empr~go público, foi que privou-EM Quare.sma Dourado ! 
'E o que deveria ser para Alvares de Mattos titulo de 

ben~mer-encia f9i-·lhe capitulo de accusação ! 
João Bógido consigná á paigina 92 do seu «Resumq 

Chronologico» que na data de 19 de Agosto de 17·51 «tó- · 
rnou posse do governo Quaresrp.a Dourado, o qual demit
tiu o coronel de 1.1.ilicias do Cariry e diversos officiaes por 
actos de insubordinação e d~sobedümcia a ·su~ aut()rida
de». Não havendo dous co1?01rnis de milicias nos Cariris 
parece que o facto ditado -refere-se a Alvares de Mattos, 
po•f em, s~gundo escreveu Jeronymo de Paz, essa demissão 
não foi devida a actos de insubordinação ~ desobediencia . 
mas a 1 tei• ellé communicado ao capitão general _él.e Per-

.. nambuco o descobrimento das minas na Ribeira de quE? __ 
era coronel e fazer crêr o capi~ão-mór do lcó, homem in- _ 
triga,nte e ~iumento, ao governador Do~u·ado que a elle e 
não a outrem de via ter sido feita •sem.ellun1.te commu.nica-
ção, e d' ahi. a pena inflingida. , 

Em caí-ta posterior á de 4 de Dezembro de 1752 vol-
tando ainda a tratar da demitisão de Alvares de Mattos, 
Jeronymo de Paz lança-a á conta das intrigas não só do 
capitão- mór do Icó como tam~em do Ouvidor, Lemos, o 
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que, sem duvida, · está em oppC!siçãó ao topico ~a cartª' de 
4 de Dezembro ·que affirma que o ouvidor buscou demo
ver a Quaresma do propositq, tomado, mas pode tambem 
se'r a resultante de informações mais comi?letas e chega
das . ulteriormente ao 'eonbeeimento d0 dito 'Jeronymo. 

Esse ca'pitão-mór do Icó figura por v:,ezes nas c9rresp0n
dencias da epocha 'e em .nenhuma dellas c~m -bom nome, 
força é confessar. Intriga Alvares âe Mattos com Doura~ 
do, por , e,1cripto e por palavra nega a_ existencia das mi
nas dos ·Cariris, de accordo com' Proença Lemos e Dou
rado _ movidos os • tres d-O conveniencias e caprichos parti
culares insinúa Correa de Sá ao ministro Corte Real (.l), 
trabalha por crear o:ffi.1úos de j-q.iz'es nos Cariris e oppõe- se 
depois 4 sua creação como um meio de manter aquellas 
ge11:tes sob sua jurisdicção e dos neus ·amigos. 

Não tenho duvi_da que a dem,issão, acto de energia de 
, Luis Quaresma Dourado, que ia indírectamente ferír os 

melindres e atacar a authoridade do proprio t~nente-gene
ral, não .::eria resolvida e posta em pratica si para ella 
não collaborasse tambem a comüvencia de P.roença Le 
mos, incontestavelmente o espírito liniis atilado da Capi
tania. 

E si tudo , não me conduzisse a e:,,sa conclusão basta
va .. me um,a carta do me.smo Domiqgos Alvares (2), da qual 
destaco este trecho : 

«Heme preciso rogar a V . . ,Exc. me queirá mandar al
gúma ajuda de . custo para com ella me poder refazer de 
comboyo, 'para amidir as obrigações do meu officio e ser
viço de - S. Magestade par.a o que, remeto a V. Exc. -in
duza essa petição, pois . a impocibilidade em que hoje me 
vejo. faz-me pedir o que não desejava pois todo .o meu 
cuydado e desvellos só he.ra servir ao soberano sem inte.
rece algum de. dinheiro, porem a necessidade tetn. cara de 
erege e quando V. Exc. seja servido mandar-ma dar pésso-

. lhe seja pelo Almoxarife da Fazenda Real dessa Praça, 
porque ·pelo de cá não conseguirey tal pagamento porque o 
Provedor he meu inimigo capital pela r ~zão de ser o des-· 
eohridor de minas.>i 

e 

(L) Carta de 14 de Maio ele 1775. 
(2) ·Ca'.l-ta. de ;?3 de Fevereiro de l YM· 
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Mas come explicar que o capitão-mór do Icó conside
r~sse · Alvares ·de Mat.td's .réu dê uma acção, que elle pra-· 
ticou· iguaJmente? Si erà acto diguo. de castigo iaformar 
para· Pernm;nbuco que se tinham d~scoberto .uiini¼s de ouró 
n0s Càriris- como é que quasi ao mesmo tempo que as de 
Alv:arez Msattos -che15-,avam ás mãos do tenent_e-generalca,r
tàs dél capitífo-mór dó Icó tratando , do mes,mo assump,to ! 

H;a cm:ioso _ contrnste eutre o caso de Domi_ngos Alva
res e o de· Marcos de 1Azevedo; Ulll, dos muitos a'ventu,
reiros a quem. eegou a. cubiça de ' oiro e das pedras pre
ciosas qas Capitànias ainda inexploradas de Minas Geraes, 
e adjaceptes. Soffre Domingos Alvares por . divulgar · a 
existe:ncia de mi'nas ao norte · do Brazil, morre ao sul delle 
em.' lobr~ga prisão o rival de Sebastião Tourinho, Dias 
Adorno e Soares de _Souza ' por obstinar-,ie _em declar,ar 
que não havia enoont,rado prata e esmeraldas ne,m con.he-· 
eia-lhes o pai:adeiro, contra a opinião dó$ bontemporaneos, 
que suppunham-o guarda avarento- de avultados_, thesou-
ros. , 

Todavia o -grosso .. da comitiva · ex:pe~ida po.r Corrê-a de 
Sá não poude chegar aos Cariris ao mesmo tempo que ·Je, 
rony·mo cle Paz, porque com ella vinham carros e· cargas 
pesadas, que, -ilhe diflicultavam a marcha e forçavam-a a . 
co;ntinuas paradas. · _ 
. Saben_do da apprOf~mação do destacamento, a cujo en

contro e soccorro tinha sido expedido o alferes Francisco 
Luiz Guedes, mandou Proença. emissarios até ,os sertões 
d:o :Rio do Peixe encarregados de· plantar o d,esanino e,se
mear ,a indisplina entre a -t;ropa e homens, que a-comwa
nhavam-a, convencendo-os que vinham para sertões -intei
rame_nte despovoados e baldos de "todo o recurso e onde 
nunca existira nem_ vislumbre de ouro ,qµanto mais minas 
desse metal. · 

Dil-o o proprio Jeronymo de Paz (1) ; 

c<Pello pardo gue 'foi do M.e Fr. Manoel Angelo escrivi 
no mez· passado a V. Exc.ª e então lhe expuz o trabalho 
e mortifica.çãÕ etn que ficava com o meu -superinte,ndente, 
que continuou sep:i ces~~.I:---ª~h'é p. rp. ou dous_ dias depoes 

, da. chegada ,do d~$l~áéâ-J:fl.ento e ,>~~ êíaes aos quaes teri•a 
,// ,, "''. '< • ~ ) _l. I •, . \ j .;., ·. '\. - . 

- ----- -~·-'-.•-'-~Li,,.:~ e,.'"' • • ~ ~• 
I · .. , .,, , ~- '· , 

( 1) Carta de ·s Ú . À;~sto, de Íi,•53. ,: 

... 
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este mi_i;tist~o ,se pNdesse feytó ret11oeeder, e se lhe metteo 
em cabeça pod~ll9s dessuadir' de cá chegare rp Fl_Or via de 
pregaéto,res que lhe di:sp·oz desde ó Aracat~ at-~é º· Icó, ·e 
se não de.scuyd0u- de os mandar athé os cert.0,es do Río 
do Peixe a este' · fim, dizendo-lhes que vinham _de balde.» 

Mas J eron.ym·o.-de Paz não er_a homem que s~ dei~asse 
vencer por pequenas di.fficuldade,s ;· ao -mes.mq, t~mpo que 
enviava o alfe1 es Gued0s a encontrar o destacamento e 
auxiliar a conduc~ão dos carros, mandava José Caetano e 
al,guns negros mineiros para que nos lugares, que ficassem 
no ea-minho; a vista de todos os officiaes ta~to milit.ares 
como de Fazenda e dos do Guarda-mór fizessem expe
riencias e lhes mostrassem 0cularmente a inverdade das 
affirmações do ,Guvidor.' · 

A f<:n:tuna rncundou. o estratagema empr0gad0, pois fa
zendo•se ligeiras buscas em duas partes do rio Salgado e 
no_ riacho d6 Genipapeiro, em nenhuma dellas houv:e ha
teaqa seip :faiscas de ouro; acconteceu por isso: qµe os ho- , 
mens chega ram tão. satisfeitos, qu_e quando o 011vido1· foi 
pr:ega_i:-lhes as vantagens da retirada, encontrou-os de opi-

, ni~o formada sobre o assumpto e dispostos ao ·tr~balho·. . 
Mud0u então de tactica o -Ouvid@r e, é\eixando de parte 

a genté ~a expedição, tratou de influir sobre o anif!'.l.O do 
proprio Jeronymo de Paz a quem busGOU ,persuadir qu.e, -
cbmo official de merecimento e t endo- o que perder, iria 
arr iscar 'os. creditos ·empenhando-se n'·uma empreza intei
ramente imitil e tão i:nutil, dizia., qu.e ~e atrevia a offere
cer0lhe ·40oaooo pnr cada 100 9itav.as de ouro arreca-
dado. · . · , 
.. Como o primeiro Il:l~log-ra:ado-se~ o -Il'OV9 a_rdil do ,Ouvi

d@r? @perou-se -lhe então. nos modos e na lingu~gem com
pleta transformação . 

. O descrente pareciâ convertido em crente. 
~ra, que o empreg.ado 'do governo, manhoso e por não 

co'ntar - corp. o Te_nente-General, h ÍJl scava _ uma, porta por -
onde sahiss,e ?,ir.osamente quando a Pei,:nambuco .che,g:as
sem ?,S informaçõ.es, s_obre ,seu ptocedimento e- ,o governo 
quiz~s·se tomar-lhe co.nta.s. _ ' · · · 

Eil-o então a maudm1 afbrnr editaes promettendo . dar 
Indios das Aldeias a quem não tivesse esc_uavós para mi
nerar_ e a dizer a quantos ã npareciam que viessem ·traba
lhar nas minas e tirax datas qué elle a s daria de gn,ça ; 
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aFmaindo-se de , rodas e de alcatruzes para, o@nduz~r por 
bicas a agua precisa ao serviço; eil o finahn~nte a não 
perdo,ar meios de n:iostr.ar-se em summo grau açtivo e fa
voravel ás vistas do Tenente general e -do ·seu represen
tante. 

«Porem elle, escreve Je·ronymo de Paz no~ltro toprco 
da carta ai;iterio1 mente citada, para não deixar de sempre 
contradizer, ou ao menos ajuda,r a bo·tar abayx,o toda a 
machina, disse a Luiz Manoel e aos · mais officiaes 'que 
fossem para Icó que só lá estava bem situada a Intenden
cia pois· era . a vi]la e cabeça deste destrict0 : porem elle 
lhe responâ.eu que V. Exc. o mã:ndava para os. Kaririz e 
que nelles estavã e que delles não sahia -Se não para Per
nambuco, quando cá o apertassem muito; tenr quirido 
amofinar os officiaes q.!'le de lá viéram e a Luiz Manoél 
qui,z . fazer ·moço de· recados; tenho me opposto quanto 
pude a muitas dezordens deste Ministro e 'seguro a·· V. 
Exc. que desde • o tempo que sahi dessa Praça athé o pTe
sente nli(o conto por serviço nem trabalho algum todo o 
que tenho tido mais que o lydar com um louco de autho
ridade, e não sey como tenho conseguido conserv'ai·-me 
sequer exteriormente. . 

Rua das ímpaciencias deste homem he que lhe ~ão dey
xaram hum logar nem hum provimeuto para rueter hmu 
afül:iado, e qu·e só os de V. Exc. he que tiveram lugar, 
que estava em não pôr cumprass~ nos pr0vimentos, e sé 
o fazia era - em sua attenção, ao que lhe respondi que se 
Sua Mercê tínha razão para não cumprir os~ provimentos, 
que o fizesse, por que V. Exc. ª era tão amigo da rezã0 e 
zelloso da justiça que em vez de lho estranhar, lho louva
ria, porem qu.e se não tivesse, que 'lhe não faltariam meyos 
de fazei· executar as suas ordens, ~1o_que me tornou que 
•visto serem provimentos de V._Exc.ª não havia deyxar de 
cu.mprir. » 

Emposàa-dos todos os empregados com excepção de José 
Honorio, que foi , aproveitado pa1:"'a um tlos cargos, o que 
era muito de justiça, mas ainda não havia chegado de Per
nambuco., e feiT,o o primeiro despacho do quimto, muniu-se 
Proença Lemos das cel'ti'dões de que . carecia, e que lhe 
f~ram · passadas por Luiz Manoel, e montando a cavallo 
retirou-se em demanda do Icó e d'ahi para o Aqni1·az, não 
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sem ter primeiro; em conferencia havida com o capitão
ru6r Dourado no lugai· Cachoeira, consignado em terwo 
escripto com toclas as formalid~d.es a não exist{lncia de 
minas de- ouro no distrioto dos Cariris. 

Nessa conferencia, ,a que estev:e presente .tamb€lm o ca
pitão mór do Icó, Bento da Silvá e Oliveii:a, é que foi~r(;l
solyida ,a demissão- de Domingos Alvares d.e Mattos, facto 
que ficou referido. , ' ' 

A despediq,a foi feita entre rneyguices e abraços e corn 
cplloq_uios e.cpressivos dos mais carinhosos afectos, diz J e-
1:onymo de Paz. Isso por parte do ouvidor, já. se vê . ' 

Accomparihoq-0, o escrivão da correi_ção, Antonio de 
Azevedo Pe,reira, em cujo animo não calavam as preven
ções alimentadas contra . o ,sargento-m6r, o que pe.rfeitac 
mente manifesta-se de 'um~ ,sua carta de 14 qe Agosto, 
escripta daquella villa, na .qual encontra.~e o seguinte pe; 
riodo reveládor da parcialidade exaggerada do miui~tro : 

ccNo mesmo dia ·em q'ue pa1·timos :desses· Gari ris . demos -
, quarenta _ bateadas em Vcarios lugares do riach<:> de S. An
tonio e lá 'n0s falharão sinco e nas mais se tirou obra de 
· quatro vintens e. o Ministr.o dizia e queria que fo ssem dois 
vintens. D , 

Outras experiencias, que não ci_ta- o escrivão Antonio 
de Azevedo Pereira, foram executadas, como :por exem 
pl0 a 5 de Julho e a 6 'de Agosto no Ri,acho do Genipa
peiro nas lavras de E:'r;;tncisco Jorge Monteiro e a 7 de 
Agosto no Riacq.o Salgado junto ao d.o Juiz. . 

Vê -se da carta acima que, no intuito de dêsacred~tar as 
minas o Ouvidor comprazia.se em diminui,r o rendimento 
obtido nas bateadas. Com o mesmo iiltuit@ forjou elle unR 
autos de pergµntas a Bento Nogueira dé, Oliveira, Mes
tre de ,câmpo João Gonçalves Chaves, ambos pertencen
tes á. bandeira dos Pinarés, Francisco Dourado Çaval,cante 
e outros. · 

A's · éxperiencias e interrogatorios estiveram pr('lsentes 
-alem de Azevedo Pereira o meirinho geral L _uiz da Costa 
Falleiros, o escrivão do meirinho An.tonio de Souza Velh0 
e um Antoµio Manoel Lisboa. Em que qualidade eE!se ul
timo não sei, porquanto a unica indicação, que a seu res-
peito possuo, é que morava nô Aquiraz. , 

A Correa d.e S/i, não escapou o c,ontexto da m,issiva .do 
escrivão Azevedo Pereira, nem dei}Çou elle tambem de 
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apro~eitar• se dos proprios autos pa,ra oppol-os ás conclu-
sões a que o Ütlvidor d~sejav·a chegar. 

, <\Nos autos ~os exames, diz elle ao ~inistro em earta 
de · 1.4 de Janeiro de 17 54, ·verá, Vossê duas cousas dignàis 
de reparo: a primeira representar-me os taes autos, com o 
fim de diE!pêrsua<élii- de c0ntinuar o Estabeleci1nento, sendo 
que por elte mesmo 0 podia eu empreben<ler, principal
mente por hum juramento que deú hum mineiro. de pro
fição que em tal Riacho se fatia' jornal de oitava .; a se
gunda, e na minha opinião mais escandalosa, hé a fal'ci- . 
dade que se-pr:ova com a certitlam do seu mesmo Escrivão, 
o qual com· uma ·carta a mandou, do camjQ.bó,. bindo já de 

_retirada para o Ceará, ao Capitão Je,ronymo Mendes con,
fessando· a sua cu] pa por descargo . da sua conciencia. ,, 

Ao pass0 que retirava-se o Ouvidor, ~ffiuiàm ao arraial 
novas figuras; é assim que . a 31 de Julho de 1753 chega
va a elle o tenente Francisco Alvares de Fugas c0m al
guns Missionarias Capuchinhos e a 6 de Agosto Francisco 
.Gnedes com o restant_e dos caiTos·, que haviam ficado 
a.traz. . . . 

·«Fiz conduzir _ o~ Padres Capuchinhos, diz Mendes de 
Pàz em carta de 8 de Agosto de ]}53 a Correa de _ Sá, á 
sua Missão e me parece chegaram satisfeitQs da bôa' com
panhia que lhe fez o Tenente que aom os carros tevé gra
vissimo trabalho -ath_é o Icó·, e dahy para sim-a recahio este 
sobre -o Alfores Francisco Luiz, que era o maior ' pella 
diffi.c,uldade do terreno, porem mostreilhe o c0mo não era 
impossível v'irem car-rus tão carregados, como queriam no 
Icó persuadi1; aos ditos officiae~ e supposto não se lhe deo 
soccorro algum. mais que de hu·ns carreyros que nuIDca o 
foram, os ditos' officiaes feytos car.reyros com os Indios e 
soldados os conduziram, e deyxaram os ·carpinbos feytos 
para outi·os os condiuzirem se quizerem seguir :a trilha, e 
ainda os poçleram con<iluzir por paços mais facéis se foram 
mais. practicos ou se se lerubrarám os que. mandei das 
inst:r:ueções que . lhes ·dei." , · 

Livre de Pro~nça Lemos, é/,o,r de ilharga chama-o elle, 
Jer.0nymo de Paz tratou de organisar a repaL"tiçã0 da In
tendeneia, utHisando-se d@s auxiliares, que de Pernambu-
co tinham vindo ou que já moradores no Ceará. haviam JI 

sido grntificados com algum empreg,o ou commissão. . 
A 'e,lle coube o titulo de Intendente, ficando ~ssim por 
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suhs,tituto do Ouvíd0r; o capitão João Ferreira de Oliveira 
foi nomeado thesoureiro, emprego que já tinha por nomea-
9ão interina dô dit0 Ouvidor, e do qual estava empossado, 
prestadª' a respectiva fian~a .desde 4 de Ago~to de 1753; 

.. ficou se·ndo frscal o Doutot ·Manoel de S. João Madeira, o 
co;onel Alvares de Mattos teve a g[!arda-moria,"Luiz Ma- • 
noel ficon por ,escrivão e João Carvalho p0r escripturario. 

D{)sses empregados parece que a lguns desde- logo cles
gostáram-se da 'vid:;J. tlnfadonha, que levavam n0 sertão. 
Accostumados ·ao bulicio das cidades e aos commodbs da 
existencia em bo;1· sociedade, e por outro- lado illudidos 
em parte nas suas esperanças de lucro ·jmmedia~o e avul
tado, começiuam a queixar-sé e .a reclamar. 

«-Alguns dos que vieram pata os offi.cios co:mo rião acha
rão modo de ,encher log0 surrões de oµro com.o esperavam, 
os nruo posso sofrer çom saudades, pretextO's e affectações 
para ·se retira1:em, porem eu ~ ,isso lhes q,igo que alc.an~ 
c~m liceuça de V. Exc.ª e despej.em o beco q-ue nã,p fal
tará quem occupe os lugares. Ovelhas, meu Snr., não são 
para matto~: não me entendo senão cõm os soldados, que 
só' nasc·erarà para b'oa e má vida e nada os espanta. ii (Car
ta de J eronymo de Paz em 2 de Novembro de 1753 a 
Correa de' Sá). , 

A noticia da nomeação do novo intendente foi accolhida 
com -viva E>atisfação pelo 'l'enente-General, .segundo vê -se 
do seu dizer aó·' ministFo Corte Real em carta dat1:tda de · 
14 de Janeiro de 1754: 

((Não posso deixar de. pedir a V. Exc. queira beijar em 
meu nome a _mão a S. Mag.e nã@ só p€la horira·de nomeai' 
ao capitam · Jeronyr.no Méndea intendente _da casa d~ fun
di.ção, mas pelo assigna,lado favor de lhe 'mándar ag1,ade: 
cer o ser-viço que- lhe tem feito, e estou certo que ainda 
que _fossem mui-to maiores não só os desta expedição mas 
os que tem feito na sua profição militar nenhu_m-outro pre
mio estimaria mais que o de chegar a merecer esta real 
attenção. Eu estou o~rigado a dizer

0
a Exc.3, para que S. 

Mag.e o ·saiba, que em toda a Capitania ' de Pernambuco 
não tem- offi.cial mais capaz de qualquer emprego e por 
esta ra;õ·ão não alcansará da Sua Real Grandeza despacho 
de que não seja merecedor.» 

J ei,9,t1ymo de P;i:z tomou posse de seu posto a 9 de Fe~ 
ve1·eii-o de 1,754. 
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Reparo. que na alludiàa carta de Correa de Sá (a de 14 
de J an e~ro) .tem J eronym o de Paz o titulo de Intendente 
da ~asa d·e fundição e verifico de outro . topic.o da mesrn a 
que cb]!Il effeito vieram de Lisboa ,ordens r,egias' mandan
do estabelecer urna casa· de fundição nos Cariris. 
· Pergunto : foi levada avante a ideia desse estabeleci

. . mento ou não passou eHa ~ execução, ficando apenas em 
- proje·cto ?- Vejamos. si é possível esclarecer esse ponto. 

A 4 _de Dezembro de 1752 escreve Jeronymo éle Paz a 
Correa de Sá : . · ' , 

. « ... Nesta difficuldade o que me occorre he que se me_- · 
tesse o ouro dos Karirys na casa da ·fundição mais vezi 
nha,1 que he a de Jacobina, porem este rarbit'l:io padece 
notovios ,e manifestos inconvenieqtes porque ou se havia 
de remeter 'para a dita- casa por eonta de S. Mag. e ou, ha
vião de ser obrigad·os os donos do uuro a leval-os em car
ta de guia dos officiaes dos Karirys para os Intendentes e 
Provedores da fondiçãio de Jacobina. O primeiro tem •o 
ineonveniente d'os gastos_ que precisamente se hão de. fà
zer ~ de, se retardarem os do,nos esperando que haja oc .. 
casião de condu·ção; o segundo tem o inconveniente d-e 
serem obrigados os homen·s a fazer cento , e quarenta le
goas de caminho e outras tantas de volta fóra -da emdi
reytm·a da sua derrota.>> 

.A propos1to d!é! Jacobi1na vem a pello citar algumas li
nhas do «Ensaio Estatístico» · (1.º vol) de Pompeu. Diz elle 
á pag. 152: 

«Nas margens do rio Salgado, desde Missão-Velha até 
Lavras, en.contram -se_·ª · cadã passe· terras aurife1·as. Fez-se 
ahí antigamente uma' lJ'liner~ção importante por via de urna 
companhia de · mineiros de .Jacobina e doutras partes sob 
as vistas de uma guarnição militar vi-nda de )?eFnambuco, 
cuj~ co.mmandante era o fiscal recebedor do quinto.» 

, Quem disse a ·P_ompeu Olll onde leu elle que eram de 
Jacobina os m·neiros que trabalharam nos Cai;iris s_ob as 
vistas de J eronymo -de Paz? Mais um engano a conta do 
illustre Senador. _ 

Posteriormente, na citada carta de 14 de Janeiro de 
1754, diz Correa de Sá: 

«Logo que pela Er-otta ,reeebi a .cairta ,de V .. Exc. \ em 
que me avi,zava da providencia que S. Mag. ª foi servido 
dar ao maior embaraço que podia ter · esl e estabelecimen-



44 

to, na objeção que a E>ahida d.o ouro em -pó encontrai'ia na 
Ley de 3 de Dezembro de 750 mapdando estabeleqer 

-caza de fundição nos Kariris, avisei ao capitam Jeronymo 
Mendes para qúe ponderando com o acerto, q,ue costuma, 
a necessidade do estabelecimento da dita caza, me dissece 
se lhe parecià conveniente por-se já em pratica para 
faz er com a anteci.pação necessaria a deligencia ,de pe<lir . 
ao Y. Rey do ' Estado fundidor e ensaiador, mas CQmo a 
resposta não coube no tempo, pela frota darei conta a V. 

- E x .ª do que sobre es ta materia se offerecer.i> 
Ainda, em 10 de Maio de 1754 exprime-se Correa de 

Sá da ~eguinte maneira: 
aPelo que respeyta ao estabelecimento da caza da fun 

dição me· não rez_olvo ainda a outra 1:ouza mais do que 
achar-se fabricando o que toca ao material 1lella, porque 
como a condução dos materfaes para laborar he m. to facil 
por ser viaje de quatro ou sinco dias deste porto do R. 0 

ao da V.ª do Aracaty e de lá he jórnad~ de carros de , 
oyto · athé dez días , para os Kariris, julgo que he mais 
acertado esperar a total cert.eza da pinta de meya outava, 
éuja noticia trará logo mineyros, por nã.o ser já hoje facil 
o achar-se nas Minas gerais similhante, e só com a entra
da dest es he que se podem fazer serviços avultad,os, os 
quais farão muyto precisa a caza da fundição pagando a ' 
despeza que corri. ella se :fizer, que suposto que se aplique 
todo o cuydado a moderação do gasto precizã mente se 
hade fazer algum com os ordenados e condução do en
sayador da B.ª a q,m sempre se bade pagar ainda que não 
tenha qu~ fazer como no caso de retirar algum ouro por 
essa poca gente que por hora se acha nas minas se pode. 
cobrar o quiu to, que pertence a S. Mag. e, pela interina 
providencia que p~ra essa cobrança tenha dado, a qual se 
não · praticou atbé agora por não terem passado os servi
ços de expériencia; bem pode ' sem prejuizo da faz.ªª Real 
é sem de trimen. to do fovo ter Lugar a suspenção da fa-
brica athé se ver a necessid .e que ha della. » _ 

Mais tarde um bando lançado por Luiz Diogo Lobo da 
S ilva em 22 de Agosto de 1756 fala em embaraços para. o 
estabelecimento de uma caza de fitndi<;ão €l refere-se a me- · 

• didas a tom,ar em qua:nto não ha caza ,de fundição. 
, Coi;no esta9_, ha outras cartas, mesmo de data. ulteri@r, 

que referem-se a uma caza <le fundição, a qual não foi le -

I . 
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vaâa a effeito si bem que projectada, porem para que ci
tai as si uma certidãn, do tempo tambem de Looo da Sil
va, com r ·efação ás reme·ss~s dos quin_tos reaes para Eu
ropa deix1;t, bem patente que· nos Cariris nunca houve tal 
casa de fundição ?· · ' . 

Ess_e papel, que .t.em a data d_e 23 de F<werniro de 17 59, 
traz a enumeração de tod_al? as remessa·s· e em todas ellas 
vê-se que o ouro-foi enviado em pó, o que não succederia 
na. hypothese opposta. · 

E', portanto, de todo gratuita a a:ffirmação de ~rígido 
de se haverem estabelecido o.:fficina k casa de inspecção 
em .Missão-Velha aindª' no tempo em que lá esteve 0 Ou -
vidor Victo1•in6 Soares. 

Na pa·rtilha dÕs empregos José Honorio e José Cae
tano· foram despachados, aquelle para guarda-menor dos 
Oitis ·e es_!;e para a Ribeira do Kariu. 

A· ambos os logarea 'era José Honorio candidato e. '11ess-e 
sentido requereu ao Teaenté-general, mas as ' informações 
do Intendente tiveram em resultado o provimento de José 
Caetano, a quem aliás cabia de di-reito o emprego por isso 
que n'aque1la região foi quem teve .todo o trabalho das 
ave:riguações e pesquizas. . . 

Pemais, a accumulação ·não podia deixar de prejudicar 
á 1;egularidade do serviço é á ,arrecadação dos quintos, que 
era a porcentagem a -que todo o ouro descoberto estava ' 
sujeito em ·favor do Thesouro ;Real, pois que a chapada de 
S. José, riachos cilá Fortuna e Dourado vertiam para o 
Kariu, ribeir~ distincta do rio Salgado ao passo que os 
Oitis vertiam para 0 Machadó e este pára o Salgado, doni:le 
à impossibilidade de ]ocalidades tão distantes estarem sob 
a inspecção de um mesmo individuo. 

Niss_o comb em tudo revellavam-se o zelo e a perspi
cacia do inte1ligente commandante. 

José Honoi'io er:i, quasi um ~mprego-maniaco; a esco · 
lha. de Domiagos Alvares · para guarda-mói; ]he despertou 1 
tainbem os ciumes. ~ 

Apregoando-se o descubridor d,as minas dos Cariris, jul
gava-se com mais direito ao dito emprego e então o que 
acconteceu no ca:so de _José Caetano repetiu-se _e dessa 
vez coi;n maior empenho. As queixas e as reclamações não 
se fizeram e't'iperar. · ~ · -

VeJamos o que resta escripto sobre seus titu:los a pref~--
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reuma e por q1rn fundamentos mallograram-se-lhe as pre
' tensões. 

Apreciemos em primeiro logar, como é natq.·ral, o ·re-
querimento de José Honorio: · 

«SENR. Ois Jozé Honorio de Valladares Abuim assts
tente nas minas novas de S. J ozé no certão dos Karirís, 
na ocupação- qe · guarda subalterno; que elte .s11pplicante 
co.m notavel trabalho, e despeza grande foi o primeiro des
cubridor das ditas minas daquella Capitania porque no si
tio denuminado o ria:cho Genipapeiro foi o sup .0 o primei• 
ro descübridor que aprezentou a amostra de oiro ao Go
vernador Oapitam General daqu~lla Oapitani;t, como cons
ta da Attestação junta do dito General, por cuj-o motivo, 
aEites de a passar, ord~nou este que o sup.te fosse ao dito 
sttio em companhia de Jeronimo Mendes da Paz, Oapitam 
ele Artelheria, e commandante das minas Kariris, para exa
minarém se nella.s com effeito havia o ouro, que· o sup. te 
descubrio, e noticiou ; e executando-se promptamente as 
ordens do General embarcou o sup.te com o dito capp. am 

commandante no porto do recife the o do Aracati, e de 
ahi seguirão sua viagem pôr terra the os Kariris onde' se 
f'és o exame com todas as cercunstancias costumadas em 
semilhantes casos, e se achou ser verdadeiro o descubri
mento que o sup.te fés do ouro naquellas·mi·nas, -e a· no.ti
cia que comunicou ao dito General como tudo milhor com,
ta da attes.tação do dito capitam que foi examinar e tomar 
fe (que vay junta) que não pode aver prova mais cabal. 

-desta verdade: e porque· ao mesmo tempo que o sup.te te
ve a gloria de primeiro descuhridor daquellas minas, expe
rimentou o infortunio de não ser despachado em Lugar 
correspondente ao seu merecimento pois competi1;1dolhe por 
todos os exemploi? do 1:1stilo o emprego de Guarda mór 
daquellas minas, por ser elle o primeiro que as descobrio, · 
o fizerão Guarda: subalterno por tempo de hum anuo sem , 
Lucro nenhurri gastando para se alimentar, e. tratar para o 
que se acha empenhadicimo; e V. Mag. 0 pela sua real , 
grandeza, e retta clemenciia não deve premetir que falte 
com, o devido premio a quem de justiça, resão e caridade 
o merece, porque só assim se inci:tão os vassalos de V. 
JVIag.de a servir corq , todo o zelo, e actividade fiel: por 
estes justificados motivos recol're o sup.te a incomJ:>aravel 
inna.ta grandeza de , V. Mag.ª0 para que se · digne por seu 



47 

re.;iil decreto que o Governador da referida Oapitan!a con- . 
fira no sup.te a ocup:içãó de guarda mór das ditas minas 
que elle descubrio não obstante ter provido a mesma occu
pação em outra qualquer pessoa pois só ao sup.t~ he devi
da como descubridor, -e não sér justo que o sup.te fique 
subalterno "sen-do o primeiro descubridor; corno eonsta das 
duas Atestaçoens juntas; 01í despachai-o, pelo oneràdo · ser
viço de primeiro cdescubridor do ouro das ditas minas com 
hua oêupação equivalente e honroza _em que se pos·sa de
sempenhar -nesta corte aonde o sup.te. tem seus· pais ve
lhos, e pobres, e tres Itmans Donzelas ,sem mais amparo 
que p ·d'o sup. te . _ 

P. a -V. Mag.<1° pefa sua real grandeza em att.ªm ao que 
constar das Atestaçoens juntas màndar por seu- real Decre
to q' o d.to Gov.dor confira ao sup.te na ocupação de guar
da mór das .d.tas minas novas de que o sup.te foi descu
bridor do Ouro ou despachar por -sua real grande·za ao 
sup. te com a m. ê de alguma ocupação o:ff. 9 equitvalente nesta 
corte aonde tem s_eus , pais pobres; ,e velhos e tres lrmans 
donzellas sem mais amparo que o s11-pp.t0 E. R. ' M.» 

Essa petição estava instruída com dous attestados, um 
do proprio governador e 0utr0 do Intendente 'das minas. 

O 1.0 er,a concebido nos seguintes termos: _ 
. «Luís Jos~· Oorrea de Saa, do conselho de Sua Mages

tade; goverBador e capitão general ·de Pernambuco e mais 
GapitaBias anexas : · 

a:Oertefico que veio a minha pr.esença Jozé Honorio de 
Valadares por noticia que de sua chegada a esta villa de 
Santo Antonio do Recife me deu o Dez.embargador Ma
noel da ;Fonseca Brandão, o -'qual me aprezentou huma 
amostra de ouro que lhe havia entregado o dito -J~ze Ho 
norio, a quem falei na presença do dito ministro, e enqueri 
corn a exação preciza, e das suas respostas, e d,a rellação '. 
que fes da paragem em que vi.o tirar o ouro de que cons-

. tava a dita amostra, · atentas a~ circumstancias de -qµe vi
nha recristâda ~ sua notiêia, fiquei de tal sorte persuadi
do da :verdade della que sem nececitar de outra alguma 
in(orr:q.ação cuidei em fazer propto hum destacamento de 
trinta SoJ.dados infaptes, e recommendar a exacta averi
guação d~ste descubrimento ao capitão J eronimo Mendes 
da Pás, em _cuja compa~hia tornou _ para · o mesµio ·Distric
to 0 dito Joze Hono.rio da Pas digo o dito Jose Honorio 
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de Valladares, para fazer .<:ierto na pr~zença do dito Capi.
tãó o mesmo que me tinqa delatadq,· o que bem se verifi-• 
cou. não h~vendo deferença; entre o que lá se achou e me 
tinha cá ,dito pella ceí•tidão que me apresenta pàçada-péllo 
Capitão J eronimo Memles da •Pás, e por cartas que. teuho 
recebido do mesmo ( fapitão me consta que em todo o tra
balho deste ·d·escoprimento o tem acompwnhado, e tem 
mostrado muint0 empenho e gi·ande zello nesta dellêgen- -
eia de que pode rezultar útilidade a ,)oroa, ,e pi;ir est-a ra · 
zão se faz merecedor de Sua: Magestade o attenda, ·e 
tambem por ser a sim noticia ' a primeira que com amos
tra do our9 recebi dàquelle descobrimento. Passa ·o refe
rido na verdade, ,e 9 juro pello hdbito que professo, e por 

· me. ser _pedida a presente, a mandei passar por mim a1;Ji-1 

nada e sellada com o sinete de minhas armas nesta Fraca 
-do recife ,de · Pernambuco aos vinte sinco de Maio de ~il 
sete centos sincoenta e tres. -Lugar do sello.-Liiiz José 
Correa da Saa'» , 

c(JU.S'J'.IFICAÇÃ0.-0 Doutor João Bernardo Gonzaga· do 
Desembargo de Sua Magestade, seu Ouvidor, e -Auditor 
geral no ·c1.·imo e civil de Pernambuco, e Juis das Justi:fi
caçõe.s tudo com alçada pello dito Senhor que Deos goár
de: Faço saber aos que a prezente ~ertidão de justificação 
virem que a mim me constou por feé do Escrivão que 
esta sobscreveu ser o signal posto ao peé da certidão re
tro do Illustrissimo governador e capitão general de ·Per
,nambuco Luiz Joze Correa de Saá, o que tudo hey -po1; 
jdstificado e verdadeiro, Recife trinta de junho de mil 'se
tecentos sincoenta e tres. - Antonio -Rodrigues da CDsta 
Escrivão a fis escrever~-João -Bernardo Gonzaga. 

JuSTH'ICAÇÃO.- 0 Dout0r Luís Chfi.nches de Almeida, 
Cavaleiro profeço em a ordem de Christo, fidalgo da caza -
de Sua Magestade, do seu dezembargo, seu Dezembarga
dor, Juis de india e Minna e justeficaç.õens Faço saber 
que pnr feé -dó Escrivão que esta sobscreveu me constou 
ser · o sinal asima do Doutor João Bernardo G~nzaga, e o 
hey por Justeficado. Lisboa vinte seis de outubro de mil 
sete centos_ sincoenta 'e quatro annos.~ e eu João Caeta-

- da Silva Pereira a sobscrevi.-Luis ·Chanches de Almaida. 
E ' trasladada a concertey có~ a propria a que m~ re

porta que pa·cei em pu-blica forma a pediwento de Frnr,ic. 0 

, de Valladares a quem a tornei a entregar que de eomo a 
. . ( 
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recebeu assinou aqui. Lisboa trinta de outubro de mil se
te centos sincoenta e quatro. -. -E eu Roberto Soares da 
Silva, Tabaleão P. 0 de notas por sua mag.de Ci-dade de 
Lix.ª que a sobscrevi easinei. - - Roberto Soares da Silva. 
- Em test. º· de verd. ° F1~anc. 0 de Vallada1·es Aboim. >r 

E' este o outro attestado : 
«Jeronymo Mendes da Pasi Capitão de Artilharia, e CQm

mandani:e dã1:1 minas dos Kareris novos por Sua Magestade 
que Deus guarde: · 

«Certifico que -sendo -mandado pello meu· general o Il
lustl·issimo e excellentissimo Senhor l;.,uiz Joze Correa de 
Sa:á ao .certãü dos Kare•ris novos por avirguar a eerteza das 
noticias que lhe havil.'ío dado de que no dito certão havião 
alguns Lugares, que mostravão ter ·ouro, nesta ocaúão me 
acompanhou desde deza;cete de mayo athe quatorze de 
Abril Jozé Honorio de Valadares .e Abuim por ordem d.o 
dito .Senhor general, por ser elle o que noticiou que no 
riacho Geuipapeiro se achava ouro, apreze-ntar;ido elle al
guma amostra, o que fés embarcando comigo em o Porto 
do recife athe o do Aracaty, e dahy seguindo por teí'l'a 
viagem athe estes Kareris principalmente ao riacho do 
Genipapeiro no qual fazendo exame e averiguação, achei 
ser serta a noticia que delle se havia qad_o, e assim. mais 
me acompanhou nas dellegencias de ver e examinar outros 
varias riachos de que por outr~ via tivera noticia o Senhor 
general, como tambem com alguns descobrimentos ,que fes 
sobre a mesiua materia. Passa o referido na verdade e o 
juró pello juramento dos Sàntos evangelhos, e por me ser 

. a prezente· pedida;· lhe dey esta por mim assignada. Minas 
de São ·José àos Kareris novos quatorze de Abril de mil 
sctl::lcientos e cincoenta tres annos. - JeronÍ1no Mendes de 
Pas. _ 

((JUSTIFICAÇÃO. -O Doutor João Bernardo Gonzaga do ' · 
Dezembargo de Sua Magestade, seu ·ouvidor e auditor ge
ral" no crime e éi vel 'de Pernambuco, e j uis das Justifica
ções tud0 com alçada pello dito Senhor que Deos guar.de. 
Faço saber aos que a prezente certidam de justificação vi
rem que á'"m~m me constou -por fé do Escrivão que esta 
subscreveu ser a rubáca retro do Illustrissimo governador 
e capitão general de Pernambuco Luiz J oze. Correa de Saá 
e o sinal ao pee da certidão do Capitão Jeronimo Mendes 

, da Pas_, o ' que tudo hey p01· justificado e verdadeiro. Re-
4 
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cife de Junho trinta de mil setecentos sincoenta e tres. An
tonio Rodrigues da Costa Escrivão a fis escrever. -João 
Be?·na1·do Gonzaga. >) . 

' «JUSTIFICAÇÃO. -O Doutor -Luis Chanches de Alme.i-
da, cavalleiro profeç0 em a ordem de Ohristo, fidalgo da 
caza de sua Magestade do seu Dezembargo e S0.l!_ D~
bargador, Juis de Iúdia e Minna, e justificações. Faço s¼-___.-s.
ber que por · feé do Escrivão que esta sobscreveµ me cons-
tou ser o sinal asima do Doutor João Bernardo Gonzag~, / ) 
e o hey por Justificado. Lisboa vinte seis de outubro de 
mil. sete centos sincoenta e quatro, e eu João Caetano da 
Silva Pereira a sobscrevi. --e-- Luis Chanches de Almeida.-

E tresladada a concertey com a propria_ a que me re
porto q.ue pacey em publica forma a pedimento de Franc.0 

de V a:lladares a quem a torney a entregar que de como a 
recebeu asinou aqui. Lisb0a trinta de outubro de mil Se
tecentos Sinco-enta e quatro annos. - E eu Roberto So!},res 
da Silva, Tabaleão publico de notas por S. Mag.de na cid.e 
de Lix.ª que a subscrevi e asiney Em p. 0 --Roberto Soa?·es 
da Silva. - Em test. 0 de verd.0

• -Fraricisco de Vallada
res Aboim.» 

Tendo de dar parecer para a Côrte sob:re o requerimento 
de José Honorio, o governador mandou a informar o In
t~ndente como ve-se da seguinte ordem: 

«Por avizo do Secretario do Estado Diogo de Mendonça 
Corte Real foi Sua Mag.c servido ordenar-ine que i-nfor
mace com . o meu parecer sobre o requerimento de Joz6 
Honorio Valladares Abuim, 0 qual remeto a Vmc. 0 porco
pia esperando que me diga o que nessas Minnas averiguou 
a respeito do seo primeiro descobridor. Deos Guarde a 
Vmc. m. 8 am1.s. R. 0 6 de Março de 1755. Luis José Cor
rea de Sá. - Senhor Jeronymo Mendes de Paz.,> 

Precisamente um mez depoi·s de expedida a ordem- de -
informação, J eronymo Mendes dá esta resposta, que encérra 
precios.os esclarecimentos ao presente ·ponto historico: · 

«ILL.mo E Ex.mo Sr. Ordename V. Ex.ª que o imforme do 
que averíguey nestas Minas acercá do seo primeiro desco
bridor. Hé aqui notorio que os primeirPs descobrimentos 
destas Minnas sómente se devem a Doín.08 Alz. de Mattos, 
que a este fimnam perdoou a deligencia alguma, n.em ades
peza de sua fazenda, ro'mpendo por muitas dificuldades e 
oppozições nam ~ó. de particulares, senam ainda das Pe1-
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, 
soas do Ç¼overno, quaes tem.experimentado, e ainda expe
rimenta~ estas Minnas desde o seu primeiro pr.incipio at-hé 
este ponto. A José Hon9rio dç Valladares se attribuem as 
primeiras noticias que V. Ex.ª teve deste descoqrimento; 
porque adiantando-se aos portadores p·or quem Dom. os 

Alz.e de Mattos participava a V. Ex.ª as novas do que tinha 
descoberto com ,amos.tra do ouro que tinham tirado e por 
esta via alcançou V. Ex.ª então a mais individual certifi
caçam ( que eu presenciey por na occazião me ·achar de or
dens a v ; Ex.ª) o que nam pode fazer José Honorio, que 
não falla-va senão no Genipapeiro de J oam Gomes, e ti
nha chegado tres dias antes que os portadores. Nem teve 
outros meycrs José Honorio para dar essas poucas noticias 
tam certas que achu.r-se muito por acázo e de passage nos 
Ka,rir_is (por onde continuav~ sua derrota pará Pernambuco · 
a tempo que com o maior fervor andava Dorn. os Alz. 0 de 
Mattos nestas deligencias) e nam fes mais que ser teste
munha de algumas . que então fazia e mandava faz;er o dito 
DoJ,ll.º5 Alz. ; e teve a habilidade de a titulo de curiozi
dade comprar algum ouro aos trabalhadores empregados no 
descobr;imento, que foi aprezentado a V. Ex. por mão do 
Dezembargador iianoel da, Fonseca Brandam. 

E ordenando a V. Ex.ª ao dito Jozé Honorio de Val
ladares me acompanhasse Ili:!, averiguação, que da certeza 
destas noticias por mim mandava fazer, me assistio por 
espaço de onze mezes com zelo e cuida.do nas deligencias 
da averiguação que ,fazia, por m.eyo da qual nam só se 
verificou a verdaâe ·das primeires noticias, senam que se 
adiantaram com novos descobrimentos: ,porem me nam 
consta que por ocazião desta deligencia fizesse a mínima 
despeza, nem ainda com o seo ordinario sustento, ou de 
sua conduc~ão ; e se houve alguma fóra da que correo po.r 
minha conta, só foi de Dom.º" Alz. de lVIattos, que tam
bem sempre me acompanhou. He. o que nesta ma teria posso 
informar a V. Ex.ª. Ds guarde a V. Ex.ª muitos annos. 
Arrayal das Minas de Sam J ozé dos Kariris novQs em 6 
de Abril de 1755. De V. Ex.ª, Obediente Soldado e am. 0 

subd. - J er-onymo Mencles de Paz.» 
A vista do expendido pelo Intendente1 Correa de Sá pres

tou a seguinte informação para Lisbôa: 
«ILL.mo E Ex.mo SNR. Vendo (como S. Mag.e manda) o 

requerimento de Joseph Onorio de Valladares ,não só com 
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-a atenção com que devo executar as_snas:Reaes oi·dens, mas 
como quem deseja ver favorec ido ao d-ito Jozeph · Onorio, 
e não podendo dizer delle mais do que consta da certidão 
que lhe passei, e ajuntou ao seu requerimento, ouvi ao Ca
-pitam J eronymo Mendes ~é Paz, e o que sobre a ma teria 
mo responde v·erá V. Ex.ª da sua mesma carta, que vai 
no seo original. A mercê que S. Mag. 0 for servido fazer
lhe só a men~ce pela certeza e pelo gosto com que me deo 
e antecipou a noticia de haver ouro no riacho dó Genipa
peiro, adonde elle me afirmou o tinha visto tirar, e nesta 
mesma' confição . s~ mostra que não foi o descob.ddor. 

A Domingos Alvares de Mattos (Coronel que então hera 
das ordenanças daquelle 'destricto) se deve o descobrimpn
to; e por esta rasão o provy n·a occupação· de goarda-mor -

. daquellas Minas, de que o dito Jo;,;eph Onorio ficou mal 
satisf\:)ito. 

He certo comó consta da resposta do dito Capitam que 
o tem acompanhado nas primeiras deligencias com muito 
zello do serviço de S. Mag.e, e paresseme que hé bem em
pregada toda a esmola que S. Mag. 0 for servido fazerlhe. 
Deos Guarde a V. Exc.ª m. 5 ann. 6 • ·R. 0 de Pernambu·co 
em 13 de Maio de 1756. III.mo Ex.mo S.r Diogo de Men
do.nça Corte Real. - Lidz Jozeph Correa ele Sá.>) 

Estava resolvida a questão. Ficou assentado que Domin
gos Alvares e não Jose Honorio fôra o verdadeiro descobri
dor das minas de 8. José d0s Cariris, devendo -se reconhe
cer, portanto, a justiça co_m que procedera o tenente-ge
neral dando lhe o emprego de guarda-mór. 

Para aboletar os officiaes e soldados e accommodar a 
repartiç.<to da Intendencia foi · preciso . constrni~· casas e 
aquartelamento, e _como tinham vindo entré os soldados 
alguns, que intendiam do officio de oleiro, foram elles pos
tos a_ trabalhar no fabrico de telhas para coberi ura das ca
sas, porq_ite alem da palha ditrar pouco, he ·arriscada a in
cendios e semp1·e ando com receyos sob1·e esta 1no.ter·ia" e so
bresaltado diz a já por vezes citada carta de 8 de Agosto, 
da qual destaco ainda por curioso · o topico seguinte: 

((Ja representei a V. Ex.ª q.ta necessíd. 0 tinha de _ q' 
mandasse pagar aos carapinas q' trabalham nas obras oe
cessarias para a caza da Intend.ª q' desde Abr'il ja em 
serrar taboado ja em dispor as ' portas e portaes e em pre
parar madeir~s tem trabalhado e vão trabalhando no pre-
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cizo q nao po,dem nem sabem fazer os Indios porque já 
não tenho donde lhes pague e me tem sido necessano não 
só fazer a caza da Intend.ª, Aquartelam.to sinão tão beim 
cazas p. ª todos. os Off. es q' vieram .q. do não seja mais por 
me acomodar pois os tenho · quazi a todos em o meo ran
cho, alem das pessoas q' concorrem de passageir,os, q' co
mo não acham mais q' o aquartelam.to e mais a caza do 
cura desta F1·egl)ezia e a de Francisco George nestas tres 
se arruma]Jl todos. ii · 

Nessas linhas está a refutação de urqa das asserções de · 
Theberge. As casas para destacamento e empregados da 
l;oteudencia foram.construidas por ordem e sob as vistas de 
Jeronymo de Paz e a expensas do governo de Pernambuco. 

O governo do ·ceará7 portanto, não mandou levanta1· 
quartos na povoação da Missão Velha tanto pm·a o àqua1·
telamento de t1·•opas como pwra 1·esidencia dos empregados 
das 1ninas7 como dil-o aquelle autor. 

O vigarió da fr~gue-sia, já existente .em 1753, a que a 
carta acima faz allusão, é o P. 0 Gonçallo Co·elho de Lemos. 

Delle possuo alguns papeis, dos quaes vou transcrever 
um, que não estará desloP-ado e~ escripto, que tratà de 
metaes e pedra~ preciosas. · -

E' uma carta endereçada a Correia de Sá em 6 de Fe
vereiro de 1754 e que discorre assim: 

<< Descobrindoce nesta freguezia no citio de- S. Pedro da 
Ribr.ª do . Riacho dos Porcos da fazenda de João Gomes 
de Oliveira humas pedras 1 que na vista cauzam admiração 
pella brancura e luzimento e se : fazia meressedora de a 
mostrar a V. Ex .. a, por n_am a manda.r, bruta valirne de 
htima natural habilid.a q' tenho p:" milhor a por nos olhos 
de V. Ex.ª, · formando della a Imagem do Sr. S. José, Pa
trono dest~s minas, ae cujo Sancto me dizem é V. Ex.ª 
summamente devoto, e já vay benta. 

Pesso a V. Ex.ª a aseyte como limit~da offerta de hum 
pobre capelam p.ª hum General tão generozo q' no que 
mostra mais se contenta com o r.ffecto de hum coração 
arnorozo de que com os adiantados diamantes dos mayores 
quilates do Serro-de frio; a qual vae remetidh po1· via do 
capitão comandante; . sendo que V. Ex.ª a queyra com 
mais luzimento mandará passar por sima huma leve mam 
de verniz puro q' faz lustr~r a ped1·a COQlO o mais luzido 
christal q' pelo nam ter o nam fiz. 
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Esta pedi:a se acha na superficie da terra e nam sey se 
a haverá no intimo della, lhe nam fiz esta expe1·iencia, 
nam he grossa mas sim chata e com veyas q' mostram es
tarem pegadas humas· a outras e estas veyas mostram ser 
de malacaxeta., mas nam a pedra q' trabalhando nella o pó 
q' de sy lança nam tem luzimento algum ; o tamanho del
las chegam a dous palmos.>> 

Até dos vigarios se tinha apoderado o ardor pelas pes
q uizas mineralogicas ! E bom era que aquelle não obrasse 
como certos frades, que por lá andavam e que até punham 
entraves á política de conciliação e harmonia, que Jerony
mo de Paz buscava implantar. 

Pelo menos as informações, que elle presta sobre alguns, 
são bem pouco lisongeiras e de um chega a dizer o se
guinte: 

«Para essa Praça foi um companheiro dos Pinarés cha
mado Custodio Cardoso Villar, o qual léva bastante ouro 
p·or alto e foi na companhia de hum frade leygo esmoler 
de J eruzalem, que dizem fôra o que cá a seo treim o con
duz10. ·Este he o fruto, que se tira de frades nas minas, 
ainda. sendo empregados em exercício tão santo esquecem
se do emprego a que são destinados para dar este bom 
principio. Não era fora de proposito que este Custodio não 
tornasse mais aos Kariris que he revoltozo e occasionado a 
dezordens e já exercitado nas minas em desencam'inhar 
quintos. (1) · 

Mais tarde diz : 
«Só me resta que V; Ex.ª me dezembarasse de úle1·igos 

e Frades, com os quaes receio se embaracem as guardits, 
porque esses repugnam se rizistem. os seus comboyos e 
será: precisa lrnma ordem do Snr. ·Bispo ou do nosso Pro
visor e que esta se publique nas duas freguezias de Icó e 
Kariris para que ao depois nos não vejamos preci'sa,dos a 
gastar tempo necessario para cousas de serviço em nos 
desembaraçar de excomunhões, que ou bem ou mal fulmi 
nadas sempre são para temer (2).» 

Seriam esses naturalmente dos taes contra quem Frei 
Luiz de Santa Thereza, bispo de Pernambuco, por mais 

(1 ) Carta ele <l de Julho de 1758 a Correa de Sá. 
(2) Ca1·ta de 5 ele Fevei·e_iro de 17 54 a Correa de. Sá. 
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de uma ve_z formulou.✓ gr~ves censuras em peças officiàes, 
coroo por exemplo as circulares de 3 de Junho de 1741, 
12 dé Março de 1744, e 17 de fevereiro de 1747, -em que 
ordena aos Parochos do sertão do Bispado prohibam que 
taes 1,ehgiosos -andem a-·tirar esmolas, declarem 1mllos to
dos os sacramentos administrados por elles e lhes neguem 
toda assistencia, ajuda ou favor. _ 

Um ·dos immediarfos successores do P,e Lemos foi o 
P,e José Ferreira da Costa, que falleceu em 1763, irmão 
do · capitão Manoel José . d·o Monte, que ,foi casado com 
D.ª Anna America U choa, de quem descendem actuaes 
irnp0rtantes familias deste Estado. ' 
· De D.ª Am1a Uchoa, ascendentes e descendentes occu 

pa-se Burges da1 Fonseca .no 1.0 tomo da .sua «Nobiliarchia 
Pernambucana».· 

Por sua vez Correa de Sá offereceu ao ministro Corte 
Real a Im~gem, que lhe enviai-a o vigario dos Cariris, 
accomf>anhando-a das ,seg-ttintes ,linhas (1) : 

« Em um riacho dos Kariris se ·descobriu hua pedia fi 
níssima e t_ransparente, cuja amostra para se fazer ainda 
mais digna _de •estimação me mandon o cura daquella fre
guezia fonnarido nella pelas suas mãos hua Imagem de S. 
Joseph; eu a remeto a V. Ex.ª pelo commandante da frot
ta João de Mello; talvez que o devoto e piedozo de S. 
Mag.e _ queyra ver a dita Imagem por ser do sancto do seu 
singular nome; na mesma cayxa, em que vay, achará V. 
Ex.ª hua amostra da mesma qualid. e de pedra de qu-e a 
Sancta Imagem se, formou.>> 

Nessa mesma occasião Oorrea de Sá fez remessa para 
Lisboa de hua am@sb·a de certa destilação m'omatica a .qiial 
he semelhante ao b(!joim, que lhe fornecera um Antonio 
Vieira de MeHo, m0rador na freguezia de S. 10 Antônio de 
Araro·bá. 

De tal substancia, affirmava Vieira de Mello, utilisava
se o povo do seu districto contra as d0res de cabeça, quei
mando-a e inspirando os vapores despr.endidos della. 

Francisco George, a qu·em a carta de 8 de Agosto tam
bem se refere, .•é Fraqci'sco Jorge Monteiro-; [t_Ue fôra para 
os Cariris a convite -do proprio Oorrea de Sá. 

( 1) Garta de 10 de Ma,io de 17511 . 
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Parece-me que era morador de Goyànna segnndo o se
guinte · ex-tracfo de ama carta sua de 3 -de Fevereiro de 
1754: 

c(ComÓ V. V. Ex.ª foy servido. o coQ.:v:_irla.rme para v-ir 
para .estas minas, para o que escreveu ao Ouv.ºr de Goyan
na e . ao· commandante a meo favor para acoJTimodar huas · 
acredores que me poderi.ão impedir, e. como athé agora a 
seca me não deu lugar a poder minerar, e agora. estou 
fazendo, pess.o e rogo. a V. Ex.ª me c·ontinue eom o mes-. 
mo favor q' he o seguinté : a quem devo como .o testa
menteiro de Joi1o Nunes cento e v,int~ tantos mil -r. 31 que 
mora-na Rua do Collegio, Maria das Neves, v:iuva que fi
cou do .cap.m da Galga que morava para a rua do Vigr. 0

, 

que v:ay .para a Madre Deos, e como estes e -Cosme Dias · 
·. em Goyanna são a quem devo e poi· meus fiadóres dey 
Joseph - Per.ª Villar, Antonio Pr.ª de . Lira e Manoel Alz . 
-Ferr. ª não desejo que estes tenhão molestia, que aj-µdando
me Deos na Lavra em que esto11 ou por outro quàlq." ca
minho ,mandarey satisfazer.» 

Decidido a iF por diante com ,a commissl'to de q"\le fpra 
ene;árregado e no intuito de realisai-a com proveito para 
a fazenda r€lal e para os .particular.es, que quizessem em
barcar-se· EJ.o negocio da exploração das minas, o Inte,n
dente examinou com o max,imo escrl1pulo e grande .intd
ligencia os pri.ncipiaes caminhos que iam ter a ellas, e or
ganisou um serviço de vi-gilancia postando -guardas nos 
pontos de intersecção das estradas mais fcequentadaEJ. 

Isso mesmo lhe havia recommendado o 'l'enente-Gehe- · 
_ral. 

A 15 de Agosto de 1753. foi publica.do ,um bando c.on-
tendo inst1:ucções aos respectivos guardas. -

Era esse o 3. 0 ba:udo , apregoado no arraial, hav.endo -o 
precedido um com ordens semelhantes mais ·ou menos. ás 
que o general Gome.s Fr€lire promulgara para Minas G€l
ra.es e um outro com relação a cobrança dos quintos. _ 

Sete eram os postos mi-Jitares segundo verifica-se de um 
mappa rerii.ettido em 5 de Fevereiro de ;l 754 a Cqrrea 
de Sá e por este a Mendonça Corte Real, com uma cópia 
nitidamente feita pelo capitão de artilharia Anton.io ,.José 
de L _emos . . 

Esse mappa, que foi levado ao Recife pelos sold-ados 
Placido Ferreira e Manoel de Oliveira, comprehende úma 
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area de. cerc-a de · quarenta legoas de comprimento, que 
tantos tinha ·o Rio Salgado a contar das nascenças até a 
baPra, e outras tantas de largurà desde as nascenças do 
rio Kariu até o das Antas. 

E' documento de gi:ande valia porque dá ·bom subsidio 
ao estudo da topographia do Ceará n'aquella ~pocha as
,..ignalando sensiveis mudanças na sua coustitu_ição physica 
comparativamente ao .que elle é hoje. · 

Encontra-se no mappa tanto o rio Salgado como o Ka
riu fazendo barra no Jag1,1aribe, assim chamado em parte 
e em parte tendo os nomes de Quixelô e .Inhamuns, assim 
como ·vê~se delle que o Salgado era em parte chamado 
Carité e em p,arte Carás . . 

Foi grande o empenho do autor só consignar no seu tra- . 
balho dados verdadeiros e precisos. 

Infelizmente ao passo que suas indicações são completas 
com .. relaçao ·ao Salga-.lo, do qual elle tinha toda experien
cia, deixam, todavia, mu,ito a desejar na parte cQrrespon-

. dente a.o Kariu. « Pella pa-rte do Kariu, confessa. elle pro
prio, me faltam alguns corgos e Riachos, que de proposito 
ommity por nam ter cabal informação das suas nascenças 
e Rumos, que correm, e antes os quiz deixar que arrys
car-me a pollos fóra de seu lugar. (1) 

Em @arta posterior (2) é coo-firmado o acerto com que 
procedera omittindo no mappa muitos riachos de cujos cur
sos e relações não tinha completo conhecimento, e d epa
ram-se nella _correcções· ao trabalho prin1itivo, correcções -
que aqui transcrevo por curiosas e de interesse. 

«Eu me persuado disse a V. Ex.ª que nã0 segurava o 
mappa p.ª a par-te do Kariu, porq' não tinha presenciado 
p.ª aq.1ª parte e o reseyo me sahio certo, e não obstante 
omíttir varios Tiachos de que tinha noticia por me n ão 
darem os informadores infonnaç~io com a individuação que 
procurava ainda me enganey ou me enganarão pondo no 
ma,ppa os riachos da chapada de S. Joseph desagoand.o 
pa.ra o Fortuna e o Dour~do tão bem desagoando pará o 
Fortuna. Porq' o q' achey be que pela .parte do Poente 
entr.a no Fortuna o riacho de S. João: entre· S. Barthola-

(1) Carta de 5 de Fevereiro de 1754 a Correa de Sá. 
(2) Carta de 20. d e Março de 17 64 a Correa de Sá . • 



rneo, fazenda do Kariu, e os Cotovellos tão bem fazenda 
de Kariu entra o riacho chamado d-os defuntos, neste p.1ª 
p>arte do Poente entra o riacho chamado d@ Muqueim-: no 
Muqueim pela parte de Leste ent1 a o riacho chamado Char
neca: pela p3!rte d0 Poente abayxo do Charneca entra o 
Dourado no Muqueim e fica o Dourado (a q' outros cha
mão r.iacho das duas barras) entre o Muqueim .e Fo1ituna. 
No Dour.ado de banda do Muqueim entra o riacho de S. 
Joseph, em S. Joseph p.1ª p.te do Norte entra o riacho de 
S. Domingos, e mais asima da mesma p te tão bem entra 
em S. Joseph o riacho c1hamado do meyo.)) 

Outr3: noticia valiosa e da mesma epocha é uma Relação 
dos Carregas e Riachos do Cea1·á, O'bra de José Coitinho 
dos @antos, a qual foi igualmente_ remettida ao Tenente
General 

Disse eu atraz que sete tinham sido os pos·tos militares 
organisados pelo Intendente : O 1. 0 desses postos era o <la 
Serra,. no sitio do Sieb1:a, dominando os caminhos chama
dos <Jaruatá, que cvae ao rio S. Francisco e ao Riacho da 
Brizida, e terra No"\'.'a, que vae a Cabrc.bó· ; o 2. 0 o dos 
Milagres, onde se ajuntam uma estrada, que vae pela Ter
ra-~ova ao Cabrobó, outrai chamada Cannabrava, que vae 
para_ a mesma freguesia pelo Pajehú, e outra chamada-Bu
riti com direcção ás Ribeiras do Piancó e Rio do Peixe e 
por ellas ao Rio . Grande do Norte, Parahyba e Pernambu
co; o 3:0 o de Santa Luzia, onde junta-se a estrada do Bu
riti com uma pelo riac ho das Antas, que entra na Caiça
ra de Damaso, e outra, que entra na fazenda no Juiz; 
pertencente aos Monges Benedíctinos; o 4. 0 o do Riacho 
{la Pendenr:iia, onde e1rnontram-se as estradas, que sç1,hem 
do Salgado, Kariu-, Inhamuns e Jaguaribe para Perna,nr
huco, ,- Parahyba e Rio Grande_; o 5. 0 o do Bom Successo, 
abaixo da villa do Icó, ponto de passagem de todos que 
procuram os portos de F@r~aleza e Ara,caty; o 6. 0 o de 
S. Matheus, onde passam as estradas do Quixelô e Inha
muns e que é eaminho para o Acaracu e tambem piara o 
destricto dos Caratheus, villa de Mocha e lugares da· Ca
pitania de Maranhão; o 7. 0 , finalmente, o da Taper-a em 
cima da serra do Araripe dominando as estradas, qúe sa
hem para a Missão do Exú, Riacho da Brizida e Cabecei
ra dos Inhamuns. 

No lugar :Bom Successo, como o mais importante d-elles, 



foi' collocado por conimandante do destaciment0 o alferes 
Guedes, ficai:ido ao tenente Pugas a incumbencia ,de andar 
a correr as · differentes guardas e de substituir o Intenden-
te nos ca.sos que fosse preci:so. _ 

Apezar· -dos postos militares e dos destacamentos volan
tes não faltàvam occas_iões de furtos, disturbios e assassi
natos attento ao mora-l da mor parte -dos indivíduos, que 
por ali viviam ou transitavam, attento á multiplicidad~ e 
distancia dos lagares em que se procedia -a excavações., 

- não sendo das menores causas de tenor para os mineiros 
os mo,cambos de negros fugidos. · · , 

Contra essa praga, que surgiu aqui e ali em varios .mo
mentos da nossa vida colonial e de cuja explosão mais 
violenta foi theatro a encosta 01:iental da Serr-a da Barriga, 
em Alagoas, onde ate0u-se guerra mortifera, cujas 1re'l"i
pecias nos tem siào descriptas ,com mais ou menos ver!da
de pelos historiadores patrios e cujó epilogo foi a morte do 

· Zumbi vic,t,imado pela traição {1), centra essa p•raga, digo, 
pronunerava-se desta sorte J ercmymo de Paz em carta a 
Correa de Sá: -

«O P.e Antoni0 Correa VaR pede hua or.dem para 
hum crioulo chamado José Cardigo servir de Capitam do 

(L) Não ha muito tempo escrevia-se, e assim ensinava meu pro
fessor de historia, que vencido pelas tropas do governo o zumbi pre
cipitara-se do cimo de um monte abaixo. Preferira a morte á es
m:avidão. Urna morte de heroe, á antiga. Havia outraversã0: o zum
bi succumbi!·a na acção batendo-se contra os assaltantes; eu mesmo · 
acreditei assim e o disse na minha monographia sob1,e Montaury . . 

l)ma e outr a versão uão traduzem a vérdade._ Posso "hoje affir
mal-o, arrimado a 'documentos da epochá, que encontrei em .bita hora. 

O chefe dos Palmares, trahido por um mulato, seu valido, p.agou 
com a. vida o amor da indepenclencia; André Furtado ele Mendon0ya, 
capitão de uma companhia de infantar ia do terço dos Paulistas, foi 
jurgado digno da mercê de 50$000 na conside1·ação de concorrer na 
sua pessoa haver morto e co1·tado ci cabeça ao negro Zombi intitullado 
Rey dos negros Palmares (Cartas Regias de 25 de Agosto de 16\l6 
a Caetano de Mello de Castro e de 13 de Janeiro de l!:i98 ao Pro-
vedor d~ Fazenda de Pernambuco). , 

Sobre o Quilomôo ·dos Palmares, que dUrQu longós annos e chegou 
a ·contar segundo ' Brito Freire e Rocha quasi 30:000 hab'itantes, ·é 
intei:essante conhecer ã .correspondencia do governador g.eral do Es- • 

· tado do Brazil D. João de Lencastro com_ Caetano~de Mello de Cas-
tro, governador de Pernambuco, corre;ipondencia existente na Bi-

- bliotheca Nacional do Rio de Janeiro. 



Campo nestes Lugares J;} eu lha dei em nome de V. Ex.ª 
pela necessidade que julgo de que haja quem se empregue 
nas prizões dos negros fogidos e criminozos, que se acham 
nestes mattos amucambados: e me consta que para p. 0 dos 
Correntes tem sahido negros dos mucambos a algumas pes
soas a roubar, e he precizo cuidar muito em destruir_estes 
mucambos e outros que ·se possam ir fazendo pela grande 
dezinquíetação que cauzam quando nelles se ajuntam pe: 
las mortes, ferimentos, roubos, estupros a força de mu
lheres que costumam commetter e será precizo se mandem 
as ordens mais apertadas que ha nessa Secretaria para cá 
sobre negros fogidos e de mucambos. >) 

Mas a tudo suppria a vigi,lanci;a, do Intendente, que pa
recia multiplicar-se e q_ue ainda achava tempo para occu
par-se com a exploração de salitre em Gererahu e das ter
ras de ·Pilão Arcado e salinas de Sima. 

A exploração de;, nitrato ele pota:ssa, captivando por or
dens do· governo cep.tral a atterição de seus prepostos no 
Brazil, não podia deixar de experimentar tambem a com
petencia de Jeronymo de Paz, maxime sabendo Correa de 
Sá que elle estivera no · Rio de S. Francisco, theatro de 
descobrimentos daquelle ,g.enero. 

D'ahi pedidos de ·informação, d'ahi cartas de Correa de 
Sá entre as quaes as de 19 e 28 de Novembro de 1753, 
e como reapostas muitas outras de Mendes de Paz como 
por exemplo a de 6 de Janeiro de 1754 fazendo. sensatas 
r eflexões sobre a questão e apresentando, com juiso criti
co sobre cada uma dellas, uma lista de localidades onde 
elle sabia que se encontrava aquella substancia, a saber: 
Pilão Arcado (fregue?iia de Rodellas ), Salínas de cima ( dis
tricto da Nova Villa do R,w Grande), Sentosé, riachos de 
José Gonçalves e Pocuhy, Puiju (acima dos Campos de 
Euique), Machot6, Pajehu, Ribeira do Bodopitá dos Cari
ris Velhos, riacho do Figueiredo (a:filuente do Jaguarihe) 
etc. . 

Delles e de ·muitos outros pqntos da colonia; antes e de
pois , tentou Portugal obter salitre, mas nunca com resul 
tado. As o:fficinas de Tatajuba e Pindoba nada produzi
ram, mesmo em algu-ns do logares apontados na carta de 
6 de Janeiro ele Mendes de Paz tentaram-se explorações 
em grande, estab<:,]ecendo-se fabricas para isso, como por 
exempl'o cim~o legoas acima da passagem do Joaseiro, 
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em terras e fazenda da Cas;1 da Torre, · onde houve uma 
offiuina em qu,e trabalhou Vicente ·de Pina, que foi com
mandante do .Rio Grande do Sul, e estev-e D. João de 
Alencastre quando governador da Bahia, e e~ Puiju, fre- · 
guezia' de Ararobá, onde houve uma outra em que esteve 
empregado o sargento-mór Bernardo de Allemão Cisnei
ros: mas tudo era baldado, as despezas sobrepujavam 
semp1~e ao lucro e tiveram de cessar os _trabalhos -á min
goa de recursos. 

Em todo caso essas pesquizas tinham de prender tam
bem, e vivamente, o espírito. do Intendente obrigando-o a 
env.,iar portadores par:_a ·aqui e para al-li, -a questionar a uns, 
a ouvir o parecer de outros, a buscar, ~m summa, as in
formações mais seguras e os meios conducentes a satisfa
zer as requisições, que lhe- faziam de Pernambuco. 

Desses esforços e desejos de bem servir foi que origi
naram-se as indagações ·ae Chrispim Gome.s de Oliveira e 
Manoel Carvalho na ribeira do Sitiaes, sitio da Casa Fur
te, e as do capitfi'.o mór João Dantas Ribeiro, de Casca
vel, no sitio das Emburanas. 

Ha daquellas um- auto lavrado .. com os precisos requisi
tos legaes, a mandado do ouvidor P_roença Lemos, qu e 
encerra os interrogatorios feitos a vários moradores do lo
gar, entre' os quaes os tenentes Alexandre Ro.d1,ig110s 
Franco e Franéisco Ribeiro Falcão,· confirmando todús el
les a existencia alli de sal em mais ou menos abundanci.a 
todos os annos do mez de · Setembro em diante. 

Tal éra o estado da·s cousas no districto dos Cariris 
quando , sobreveiu im portàn te acontecimento na política e 
administração dos negocios da Capitania de Pernambuco 
e suas aónexas. 

Quero fallar da substituição de Correa de Sá por Luiz 
Diogo Lobo da Silva corno tenente-general e governador. 
Por seu turno encerrava se tambem o mandato administra
tivo de Luiz Quaresma Dourado, dando-lhe a Uarta Re
gia de 19 de Dezembro de 1,764 um substituto na pessoa 
ele Francisco Xavier de Miranda Henriques. 

Essas mudanças trouxeram modificação á maneira ele 
encarar e encaminhar a exploração das minas elo Ceará ? 

Isso examinaremos no capitulo seguinte. 

• 



CAPITULO II 

O Capitão-mor Miranda ·Henriques. O Ouvidor 
Victorino Soares. Ainda as minas de S. José dos Cruriris. 

Companhia do Ouro dos Cariris. Min,as da Mangabeira. Inscripções 
lapidares. Creação de no.vas freguezias. 

Jacob Jansen Muller. 

Sul;istituindo Luiz Diogo Lobo da Silva a Luiz José 
Correa de Sá, a curiosidade publica entrou a duvidar si . 
o governo de Pernambuco continuaria a promover os tra
balhos de exploração nas minas de S. José dos Cariris ou 
si daria afinal razão ao Ouvidor Proença Lemos e seus 
partidarios, que- de!:Jde o começo se lhe oppunham pretex
tando que nos Cariris . não havia ouro. 

Havia motivo para a preoccupação popular. 
Ou porque a propaganda do Ouvidor tivesse consegui

do seus fins ou por causa da irregularidade das estações, 
contra as -quaes sente-se vencida a ten?,cidade humana, o 
Ceará poucos mineiros havia attrahido a si,· e por conse
guinte tambem fracas eram as Elympa:thias, que merecia a 
em preza aos homens de Lisboa, attentos sobretudo aos re
sultados ,financeiros della. 

Por outro lado, si a substituição de Quaresma Dourado 
por Francisco Xavier de Miranda Henriques, o ex,gover= 
nador do Rio Grande do Norte por patente de 10 de J u
lho e posse a 18 de Dezembro de 1739, que entrou a 
administrar o Ceará a 22 de Abril de 1765 tendo sido 
nomeado a 19 de Dezembro do anno anterior, livrava a 
J eronymo de Paz de um oppositor, a reti11ada ele Correa 
de Sá privava-o do mais vigoroso esteio, sendo até muito 
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pa~a admirar que. não se ressintisse de desanimo a dire
cçao dada por elle ~os negocios da Intendencia: nem di
minuissem de energi~ seus a ctos, sempre apoiados por su
perior, que conhecia-o pessoalmente e nelle tinha illimi
tada, cega confiança., o que não succedia com aquelle a 
quem ha_:viam passado as redeas. do governo. · 

Theberge á pag; 176 do Esboço• dá ao successor _de 
Dourado · o nome de Francisco Xavier de Menezes Hen
riques e diz que elle assumiu o governo a 22 de Abril de 17 53, 
datà evidentemente errada pois ha actos o:fficiaes de Dou
rado posterior-es a ella. Exe_mplo, o seu cumpra-se ná Carta 
t egia de 6 de Dezembro de 1754 com referencia ao pro

vimento dos officios dos audítorios da capitania. 
Pompeu chama -o Francisco Xavier de Miranda Albu

querque á pag. 507 do Ens. Est.~ vol. I. 
Não era, porem, o novo tenente-general homem que 

concorresse para um golpe decisivo contra as minas ; 
aprouve-lhe recorrer primeiro a expedientes, que lhe des
sem o conhecimento inteiro do que ellas realmente va
liam. 

Verificado que a exploração d'aquelles terrenos não cor
r espondia ás altas esperanças, que nella foram postas em 
começo, ent~ndeu adoptar um alvitre, que em outras em
prezas fôra seguido de resultado, e então de acc9rdo · com 
planos seus foi organisada uma. companbia sob o titulo de 
Companhia do Ouro das· Minas de S. José dos Cariris, com 
duração . rle um anno, entrando nella vinte e um interes
sados, obrigados a apresentar para o serviço certo nuo:iero 
de escravos. ' · 

A medida parecia bôa, e no caso de serem ·productivas 
as minas infallivel era o lucro, porque a muitos inte 
ressava o emprego de avultados cabedaes, donde o em
penho, o esforço, a protecção em. favor da emprezà com
mum. 

Cresce,ram· mesmo as esper1:1,nças do bom resultado a 
ponto . de alguns senhores de engenho darem os passos 
precisos para organisação de uma segunda companhia, 
mas não virig ou essa pretenção por se lhe ter opposto o 
governador sob o _... pFe texto; jtiàt õ aliás, de prejuiso g rav e . 
á agricultura, )1-Úe . ficava assim pr·ivad&, ele crescido nu-
mero de b-raço1Í . . -.:. ·. · · - -. ., ·"'•· 

«Intentarã~ o•s:-Senhorês de Engenho, dit Lobo da Sil-
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va ao ministro Thomé Corte Real (1\ formar uma nova 
companhia ,para o mes-mo e:ffeito, lhe ·respondi que não te
ria duvida a co_nvir no que me pedião, com tanto que me 
aprezentasse cada um certidão em forma, por onde cons
t::isse terem as lotaçóens d.os seus Engenhos cheios da es
cravatura, que- lhe_ competia, não só relativa á fabrica d0 
assucar mas tãobem á ,Agricultura da ca-na, que o p,rnduz, 
e da mesma sorte os seus Lavradores, o q11e não satrsfi-
2,erã0 por não terém quasi todo_s a que lhes é pre
cisa.» 

«E, accrescerÍta o governador, para que os mais ramos 
da mesma não padecessem, quando as minas florescessem, . 
publiquei logo bandos por toei.o o di-stricto deste Governo 

- em que prohibi que pessoa alguma podesse_ ir para ellas 
sem passap01·te meo, obrigando-as_ a que quando o preten
dessem, mostrassem. o exercício e occupações ·em que se 
emprega vão, para deste modo o não permittir áquellas que 
sendo occupadas na mesma Agricultura a pretendessem 
_desamparar para seguir este caminho em seo prejuízo, o 
qu~ me sugerio a idéa da referida ·Companhia que toda 
se compoz de escravos novos, que a, não ficarem nesta 
Capitania pello princípio referido seguirião o caminho das 
Minas Geraes pelo Ryo para onde forão os mais, que com 
elles ·vier;ão dos portos de Afriea, em que forão resgata
dos, por ser a sahicla , que lhe costumão dar os negociantes 
desta Praça e da Bahia.» 

E agora i;t,jun~o -eu: como entedia e envergonha a uma 
alma de Cearense essa recordação de facto!i!, que se ligam. 
ao nefando trafico dos negros, ao captiveiro de u:ma raça 
infeli:2, na terra livre da America ! 

Não foram estes com certeza os primeiros africanos que 
aportaram ás nossas pla·gas; em 1742, por exemplo, arri
bou· á Fortaleza o Bergantim «N.ª S.ª do Soceorro S. An
tonio e Almasii, contra-mestre Antonio Carvalho, vinda 
da Costa de Guiné com carregamento de escravos. 

Conheço os autos de justificação do contra-mesJre pe 
rante o juiz oí;dinario alferes Angelo Dias Leite, em um 
dos iténs do qual elle de<;lara não haver no Ceará ca1·api
nas da Rib. ª e menos taboados; calafates n_em breo e os mais 

(1) Carta de 27 de Fevereiro de 17 57. 



65 

aprestos com que fie podesse coi+certar a embarcação afim 
de seguir para o porto de destino. ' . 

A 3 de _Agosto de 1756 assentoq-se definitivamente na 
orgànisação da Companhia, do Ouro das Minas dos Cariris, 
esta,rido present~s á reunião o governador Luiz Dio.g.o Lobo 
da Silva, o ~uvidor de Perriall!buco João Be·rnardo Gon
zaga, -o ouvid0r da Parahyba . Domingos Monteiro da Ro
cha, o juiz de fóra Dr. Joã:p Rodrigues Golaço, o prove
dor e o procurador da Fazenda Real João do Re,go Barros 
e Caetano Ribeiro Soares. . 

Ficou. ella constitui da pelos associados s'eguintes: - José 
Vaz Salgado, Manoel Correa de Araujo, Domingos Mar
ques, Anto!}iO José Brandão, Felix Garcia Vieira, Henri
ques Martíns, Luiz da Costa .Monteiro, António Jacob Vi
çoso, Antonio da -Silva L _oureiro, Antonio Pinheiro Salgado, 
Manoel Gomes · dos Santos, Patrício José de Oliveira, An
tonio'· dá Cunha Ferreira, José Silvestre da S'ilv;a, Luiz 
]J7 erreíra de Moura, Manoel Leite da Costa, Antonio Go
mes Ramos? Domingos Pires 'l'eixeira, Guilherme de Olia . 
veira , e Silva, Domingos Ribeiro de Carvalh9 e Miguel 
Alves Lima. 

Com0 possuo um documento, contendo as clausulas do 
contracto, e estipulando as diversas cQndiçi:>es com que es
tabeleceu-se a Companhia, lc,!,p&esso-me a dar-lhe publicida
de mesi:no porque o conhecimento delle dispeµsa-me d,e 
muita explicação para com o _leitor. 

Esse interessante documento é concebido nos ,seguinte_s· 
termos: - Condições cq_m que se estabelece .a no'v,a Com
panhi!i. para o 'dyscobrirnento das minas novas de S .. -José 
dos Ca,riris novos composta da ·Escravatura em que os in
teressados convier e vmte mil réis por cabeça para effeito_ 
de se e,x,aminar se faz ou · não -conta beneficiar as . ditas 
mmas. 

l.ª - Não se reéeberá na dita Companhia Escravo, que 
não seja avaliado por trez dos interessados intelligentes 
ern que 'o.s mais convie_rem nem tambem se asseytará ne
nhum dos que nam tiverem -as qualida~es proporcionadas 
ao traba,lho a que se destinão, com declaração que os Es
cravos que derem os avaliadores serám aval iados por ou
tros tres interessá'dos da mesma Com_panhia. 

2.ª - Os- inter·essados qu'e narri derem Escravps da 
qualidade refferida serám obrigados a dar o . seu · valor 

5 
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eg ula do pello que commuínente costmn!i.o custar a 
dinheiro d e contado nesta Praça: 

3. ª- Estimad(_)s assim os ~sera vos que ~ada um der 
e junto ao seu valor .a importancia dos vinte mil réis 
para o sea forID.ecirriento por cabeça, se fará hum com
puto do que pertence a entrada que por este meio faz 
cada hum dos i-nteres

1
sados e segund,o a àita importaI\

cia perceberám as utilidades respectivas, · COJil-O tall!.bem 
a parte que lhe competir da perda que sentir a mesma 
Comp3;nh~a, ficando por este mod0 compondo-se a dita; 
Companhia de tantas acçõens como iateressa:d!is, com 
differença de ser cada huma da importarrcia respectiva 
a entrada que cada hum fez; . os quaes . não ~ó- poderám 
ampliar o numero das acçqens a proporção dos qué de 
no1110 quizerem entra,r, mas tarribem trespassar.em-nas 
a todo o tempo que lhe nam con,vier e acharem ·pessoa · 
idonea de suceder no seu lugar. _ 

4.ª-As impo'!:tincias d·estinad.as para a _ subsi.stencia 
da E:::icravatura as poderám mandar em todos os gene
ros que nam ;forem dus prohibidos, e lhe fizer melhor 
conta. 

5. ª-:- Elegerám , hum feitor para reger e administrar 
os ditos Escravos dando-lhe (se fôr preciso) hum ou 
!Uais para o ajudarem, o qual terá obrigação de dar ao 
manifesto ·na caza da Intendencia todo o Ouro que os 
ditos Es-cravos tirarem, pagar o qu-into e ,tirar guias 
·do que ficar pertencendo a Companhia.. 

6.ª- Comprométerçeão todos o_s inteL·essàdos em trez 
Companheiros para a caixa e administradores da Com
panhia: tanto para a recepção do prog.ucto da dita Com
panhia como para a l'ernessa do2 generos que en.tende
rem lhes hé preciso mandar para fornecimento da mesma 
Escravatura, e sortimento do destricto das dita:s minas 
os. quaes nam só se-rám obrigados a dar uma eonta 
exacta no fim de cada anno a todos os interessad·,s 
entregando lhes junctamente a parte da utilidade que 
no di.to tempo lhes tiver competido, mas tambem a nam 
poder determinar coúza- alguma sein quv primeir0 pres: 
seda conferencia com t0dos ; e seguirá a rezolução em 
que a maior parte convier, tendo os ditos Caixas cofre 
com , tres chaves em o qual se reeolherá .o guro pe1·ten
cente a Companhia. 



' 7 :ª- Fazéndo . conta a continuação da me.sma Compa-
nhia pela utilidade que , rezultar do descobrimento, que 
fizer, poderám os ditos iriteressad0s augmentar o p. 0 da_ 
Escravatura que unanimemente i~es parecei;, prrutican
d0s·se ·a r~sp!=)ito .dt;stas segundas entrâ_das o me1,imo que 
está dí-sposto nas primeiras tendo estes prefer-encia a 
duas da:_ctas, uma como · descobri\iores, e outra c0mo 
Mineiros. · 

8.ª ---Junto o computo ·de todo o Üul'o que tiraretn ' os 
Escrav~lS da Companhia ao gepois de pago o , 5. 0 se 
tirará '1:ium decimo da sua importancia o qual se repar~ 
tirá _ erri duas partes, · huma pertencei'á ao f~itor que se 
eleger para , gov!=)r·nar a mesma Escravatura, e Qutra se 
deV'idirá em partes iguae.s ~plicadas para os- · dois 
Ajuàantes do mesm(:) feitor sendo-lhe necessarios, que a 
nam serem se dará em beneficio çla mesma Companhia. 

9.ª- E por evitar -embaraço q1ie pode cauzar o 1·ece10 ' 
de qne a dita porção nam chegue a quantia · que com- J 

modarp.ente possa . supprir a despez~ necessaria d'o dito 
foitoi' para . a subsistencia e para os Ajuct::i,ntes nàs -R 

. partes que se lhes destinam, ficará a Companhia o,bri
ga-da a perfazerlheº tudo o que faltar para enteirar, a 
quantia ,de duzentos e ~uarenta mil réis por anno, e de -
cento e vinte mil ré.is a cada hu_m dos 'Ajuâa-n-tes sem . 
que pbr este meio se lhe diminua q1if.ando exceda as 
ditas porçõe"ns a _referida quantia. , · 

10.a-_ O feitor nomeado pela Companhia elegará ps 
deis Ajutlàntes men~ionados proc4-rando que estes te
nhim as qualidades de verdade e intelligencia que · se 
req,1;1-erem para o dito rninistei:io, e reconhecendo est as 
os aceitará dando parte a Companhia a qual os apro 
vará quando enttmda serem conveniente·s que ~ , nam 
ser ·procurará - outros a satisfação ,da mesma, ficando 

' iríteframente servindo os ditos ~leitos em quanto os 
Caixas nam determinarem o contrario, e ouver outros 
que lhe ·~oçerilam. 

1 

H.ª-· Será obrigado o dito feitor a dar parte aos 
Caixas da Compan-hia de ,tudo: o ,que ' houv-er nos desco
brimentos, Lavras7 inte.re:sses, adiantamento· e prejurzo 
da mesma, fazendo com toda a exação rellaçam. · de 
todas as circumstancías que o·uverem e avizando -aos 
interessados de tud·o, o que lhe P<;>Ssa S~il.· conveniente 

,,. 
\.. 
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segundo as . ordens que a este respeito- pelos mesmos 
Caixas lhe forem dadas. 

, 12. ª- Que findo hum anno contado _do dia em que 
principiarem a trabalhar no descobrimento I das ditas 
minas os Escravos _da dita Companhia e achando que 
nó dito tempo nam faz conta aos i.nteressados poderá a 
dita Companhia p.ositivamente por seus Caixas mandar 
retirar a escr:\watura que lhe pertencer para esta ' tra~\a 
e nella se venderem, e do rendimento da dita Escrava 
tura se repartir.á p1·orata conforme a parte com que 
tiver entrado para a dita Companhia cada hum dos 
interessados nella. 

13.ª- E como presentemente por parecer unanime de 
todos os interessados se acha eleito · pá.ra administrar a 
Escravatura da 'Sociedade o Sacio da mesma compa
nhia Antonio Jacob Viçoso pela acçam que nella tem 
ao qual dam todos os poderes, que nos capitulas ante
cedentes se conferiram ao feitor e pelo , trabalho da e.ua 
administraçãio lhé dam cinco :por cento de t·odo o ourp, 

._ que se extrahir depois de pagos os quintos como tani
bem o levar as fazendas· por sua cónta com condição 
que a todo o tempo que o dito admrnistrado1; e sacio, ou 
pela sua parte, . ou pela dos interessados se separar da 
dita administração, sahirá com aquelles escravos que 
tiver metido -excepto os q~e destes lhe faltarem por mor
tos ou auzentes por que nesta parte faz o prejuízo por sua 
conta ficando em to,das as outras igual a sua condição. 

14. ª - Com declaração porém que tqdas ª.l> dit.~s condi
ções com que se estabeleceu esta Companhia seram_ lite
ralmente entendidas e nam teram validade e subsistencia 
po'r mais tempo que aquelle que por S. Magestade fôr ser
vido; porque em tudo o que .o dito Snr. qui-z(:\r as poderá 
haver por cassadas, e abolidas sem que por isso tenham 
direito os interessados de poderem pedi'r a Sua Real fa. 
zenda indemnizassám dos prejuízos que sentirem. R.e de 
Pernambuco trez de Agosto de mil Setecentos Sincoenta 
e Seis. Luiz Diogo Lobo da Silva. João Bernardo Gonza
ga. Domingos Monteiro da Rocha. João Roiz Collasso. 

, João do Rego e Barros. Ribeyro Soares . .Manoel Correa 
de Araújo. Antonio Jacob Víçozo. Henrique Miz. Domin
gos Pires Teixeira. Antonio Pinheiro SÍ:tlgado. J ozé V:áz 
Salgado. Manoel , Gomes ,dos Santos. J:ozé Sylvestre 'da . 



Silva. Dómin'gos Marques. ·Antonio Gomes· Ramos . . Lui•z 
da Costa Monteiro. Luiz Ferreira de MoUra. Antonio da 
SyLv-a Loureyr:o. Felix Garcia Vieira. Guilherme ·de Oli
veira e Sylva; Antonio da Cunha F~rreira. P3:tricio J ozé 
de Oliveyra. Antonio Joz'é Brandam. ·Miguel Ali de Lim_a. 
Manoeí Leyte da Costa'. · . ' 

De àccordo com as clausulas·~ clo contracto, tiveram os 
diversos associados de '·entrar · para· o . serviço de explora- ·, 
9ão c.o:m 

1
~scrayos e o dinheiro correspondente.· - , 

Com-o ficaram distrib\lidas as ':r:E:spectivas- quotas· vai 
diser-n~s. ' o 1ivro das Entradas, um caderno de algumas 
folhas d:e papel, que felizmente · nos foi ·conservado e de 
que ora doq_ n0ticia. 

LEMBRANÇA DAS ENTRADAS, . que '"fizerão para a- Companhia 
das minas de ·s. ~osé dos Caryris 

O Sr. M. 0 de Carnpo José Vaz Salgado. -Por 2 ne
gros Ladinos e· Angolas, Migu61 com haE1tantes signaes 
de bexigas no rosto, Antonio bastantemente alto e oi;i 
beiços grandes principalmente o de cima, avaliados' am -

, bos em .•.... · .... ' ..• 1 • • • • 180~000 
Por · 3 negros nov-os · da Costa avaliados e~m . 280~000 
Pelo que den em dinheiro .- -· . _ . . . . . . 1ooaooo 

55oaoo-o 
. . 

O Sr·. Sarge1iteJ-niq1· Ma1ioel Correia de A1·aujo. -
Por 2 negros a saber :. hum criolo mosso e barbado por 
nome .MatQ_ias, em cento e dez mil rs .. , é hum negro An
gola, Miguel 'Correia, c'orn sua barba, em oitenta mil réis 
· ambos . . . . . . . . . . . . . . . . . 1soaooo 

Por um negro nov'o da Cost~, ern cento e de·z 
- mil rs. . . • - . . . . . · . .- . . . . . . . 11oaooo 

Por 4 neg~os ,:novos de Àngolà, em trez·eutos 
e siacõeiita mil rs. . . . 3:Soaooo 

Pelo que deu em dinheiro . . 1 • • • • • · ,. 140aooo 
780r$000 

O S,r . Capp.m D~n:iingos Ma1·qu(:ls '. -Por 3 negros novos de 
Angola, avalfodos em duzentos e secenta mil rs. 260#000 

Pelo, que deu em dinheiro . . . . . 60~000 

32oaooo 

, 
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O Sr. Capp.m Antonio José Bn.tiidão. -Por 4 negros 
novos de Angola avaliados em trezento;i e corenta e n0ve 
mil J'S. . . • • • , . • 349aooo 

Pelo qu'e· deu em dinheiro . soaooo 

O S?·. Capp. 111 Fel'i:x G?"acia 
novos de Angola, avaliados em 
mil rs. . ..... 

Pelo que deu em dinheiro . . 

4298000 

Vieyni. - Poi: 6 negros 
coatrooentos· e cinooeuta 

~ . 4508000 
1ooaooo 

---- --
-· 550~000 

O S?·. Capp. m He11sjque Miz. - Por 1 negl'~ Ladino de 
Angola, por nome Miguel, digo André, de estatura· me
diana, com sua barba, nario!. c hato, as mãoens curtas e gros-

- sas, avaliado em . . . . . . . . . . . soaooo 
Por 3 negros novos Angolas, em trezentos 

mil rs. . . . . . . 
Pelo que. deu e~:n dinheiro . . 

300~000 
80~000 

460q$000 · 

O Sr. Ca,pp.m L1.dz dct Costct Monteyro. •- Por 3 ne
gros Ladinos a saber : hum criolo :fii[athias, bastantcmente 
alto, e hum gervasio na face esquerda, em'. sem mil rs., e 
outro criolo Jo_aquim, com bastantes marcas no rosto e 
àe mediana estatura, em noventa mil rs. e- hum negro 

, barbeiro, Angola, baixo e barbado em novP-nta e cinco 
mil rs. . . . . . . . -. . . . . . . . . . 285hb00 

Por 1 negro novo da Costa com sua barba ' 
• em oitenta mil rs. . . . . . . . . . . ' . . 80:lj000 

P0r 1 negro ,no_vo Angola cm noventa e seis 
mil rs. . . . . . . . . . 

Pelo que deu em dinheiro . . . . . . . 
96aooo 

J00~000 
, 061aooo 

O S-r. Manoef Gomes dos Santos.-:- P~r 1 criolo por 
nome .Manoel, estatura alta, e barbado, em sento e no-
venta mil rs. d'igo er!l sento e vinte mil rs. 120#000 

Pelo que deu em dinheiro . . . . . . 2.0#000 

1401$000 

O S1·. Capp. 111 r1w1· Antonlo Jacob Viçozo. ~ Por l .ne

\ 

I 



gr0 -Angola Ladino com sua barba, Mineiro e barbeiro por 
nome· Pedro em sento e vinte mil rs. . ,120#,000 
' Por 1 moleque criolo por nome Luis em oi-

tenta mil rs. . . . . . . . . . . . . . . soaooo 
Por 1 negro Ladiµo, Mineiro por nome An- -

tonio e hum molecão tambem Ladino por nome 
Antonio, ambos em duzentos e vinte mil rs. 22oaooo 

Pelo que deu em' dinheiro . . . ., . 80i$000 

5ooaooo 
0 -S?·. Capp:rn Antonio da S.ª Lowrei?·o. - Por 3 ne

gros_ novos da - Costa avaliados em trezentos e trinta 
mi,l rs. . . _. . . . . . . . . 330#000 

Por 1 negro de Angola · em oulenta e seis 
mil rs. · .. _ ... · ..... 

Pelo q~rn dei1 em dinhe)l'o 
86~000 
806000 

4966000 
1 

O Sr. Antonio Pinhefro Delgado. - Por 2 negros novos 
da Costa avaliados em. duzeutos e corenta mil rs; 240JOOO 

Pelo ·que deu em dinheiro . . . . . ' . 401>000 

280#000 

-0 S,,-. Pat1·icio José rle Oliveira. - Por 1 negro de _Ari-
gola avaliado -em oi.tenta mil rs. - 80i$000 

Por 3 negros _novos de Angola, em dnzentos 
e' trinta e outo mil rs. 

Pelo que deu em dinheiro . . 
238aooo 
soaooo 

39stmoo 
O -Sr. Sargento 111.01· Antonio da Cunha Ferreira. -Por 

2 negros novos '1e Angola, em duzentos mil rs. 200#000 
Pe!o ' que deu em dinl;eiro . . . . . . 406Q_00 

21,06000 

O Sr. Jozé Syl-vest?'() ela f$ylva. - Por 5 negro, s novos 
de Angola avaliados em coatro centós e trinta 
mil rs. . . . . . . 4 30#000 

Pelo que deu e·m dinheiro . . . . . 100a 000 

5301$000 

O Sr: Lidz Ji'errefra de Mo·w·a. -- Por 4 Esctavos no-
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vos de Angola. avalia':10$ em trezentos, e corenta e coatro 
mil rs . . . . . . . . . . . . . . 

Pelo que deu em dinheiio ' ; . . . • . . . . 
344aooo 

soaooo 

4241/,élO0 
! 

.O Sr·. , Capp·.m Manoel 'Leite· éj,a Cost,a. -Por 1 negro 
noyo de Angola em oitenta e seis mil rs. , 861/,000 

· Pelo que deu em dinheiro· . . . . '. . ,-: ; 20B009 

106aooo 

O S1·. Antonio Gornes Ramos. - Por 2 negros novos de 
Angola em sento e noventa e dois mil rs. -192aooq 

.Pelo que deu em dinheiro . . . . . . 40a000 

' . 232ti000 . . 
. O S1·. Dom,ingos Pfres Teixefra .. -,- Po1 4 negros novos 

ae Angola, em trezentos e oitenta mil rs. . 1 • 3801/,Q00 
Pelo que deu em dinheiro . . . . . . . . . . . 801/,000 

46Õàôoo -
o S1·. GiGilh.errn'e de Olivei?-a-. - Por 4 negrns novos de 

Ang·ola, em treze.utos e cincoenta ruil rs . 3501/,000 
P l d d' h . 001:1'000 . e o que eu em 1n eiro . . . . .- . . w 

-----
4301/,000 

O S1·. Sargento-"riw1· Domingos Ribefro de Carvalho. -
Por 2 negros Ladi,:ios h111')] por nome João S. Amaro, dp 
calhaba, de. bôa ~s.tatura, em sem mil rs., e outm Joaquim 
~: Thorné, benguela, em setenta mil rs .. , , : 1701/,00Q 

Pelo que deu em dinheiro . . . . . . . . 40i$000 
' 

' 2101'$.000 

O Sr. Sct1·gento -11w1· Migitel Alz Lirna. - Por, 1 n~gro 
Ladino de _ Angola Congo por nome Manoel avaliado em 
ou tenta e cinco mil rs. ç • • • • • • . • Sbi/,000 

Pelo dinheiro que · ainda não deu . . . 20~000 

Pernambuco, 29 de Ou.tuhro de l 756. 
105aooo 

... Sob a dire~ção de Ja~ob Viçoso, que segundo n clau-
sula · 13.ª do contracto ficou sendo o administrador da 
Companhia, partiu~ d e Peraamb11co a .19 de Novembro de 
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1756 a expediçlto, que havia, ~ido ajustada), e -chegou aos 
Cariri~ sem maior incidente~ , 1 

• 

1 Arranchou-se Jacob Viçoso .na fazenda chamada d0 Juiz, 
tres legoas das Lavras do lYlorro. Dourado, nome este da
do aos outeiros, que faziam cabe.ceira aos riachos da_s 
Crioulas e Tabocas, e p~r.to d'ahi mandou prepar,ar aloja
mentos. 

Oit0 d·epois chegavam ao dit_o logar com o restante -dos , 
escravos José Pinto e Manoel J osê, com quem terá Viço
so de -abrir luta mais adiante. 

Dos ·13 escravo.s do , contracto um morrera mesmo no 
Recife, outro ahi ficara atacado de sàrnas, outro fallecera 
em ·caminho, um quarto_ ficara por doente no Aracaty de · 
modo que apenas 69 chegaram a seu destino, 

Aindà não havia 2 mezes qu,e chegara iguah;nente, de 
'v.olta do Recife, o intendenteJeronymo da Paz,. tendo atra
vessado pelo Rio do Peixe f),fim de vir examinando de ca
n.1inho os trabalhos e:irncutados no Rio Salgado e Morro 
Dourado. 

Chamara-o a Pernambucd um convite do Óapitam gen~
ral parra exmninar a natureza das minas e lhe dar as p1·0-
videncias a entrar _na ve,rdadeira intelligencia da ntilidade 
ou p,r(!jiiizo, qi~e a seo' beneficio se seguia. (1) 

A presença do Intendente, a , quem Lobo da Silva faoi
. litara todo o_ dinheiro preciso para o resgate do ouro, que 
· •fosse appàrrecendo, _emprestou um certo vislumbre de ani

mação aos descobrimentos e procurou algum resultado fa 
vorave.l á Fazenda Real, o quai infelizmente não tinha con
seguido o Tenente Fugas em quapto estivera substituindo-o. 

Com a f:lXped ição de mensageiros pal·a todos .os pontos, 
em que se proeedia ás • escavações, a resgatar ouro e :6.~éa
lisar a cobrança do quinto, .e com tomar medidas de ri
gor éonti:a os desencaminh3:dores e contrabandistas, poude 
1Jeronymo de Paz remetter a 15 de Dezembro .de 1766 
para Pernambuco cinco libras de ouro compradas a di
versos, entre os quaes Custo<iio Cardoso Villar e Bento 
Nogueira, d~ bande'ira dos Pinarés. 

Nessa remessa, de que foram partadores o cabo Lu
ciano Gameiro e os soldados Luiz Paes e José Furtado: 
figuram tres folhetas de ·ouro de consideravel valor, uma 

( 1) Cijrta de Lobo da Silva em 18 de ·Janeiro· de 17 59 a 'E-l-Rei. 



sobretudb com mais de sesset'ta oitavas, das qu.ae~ já ha
via -noti~ias em Pernambuco embora não se U1e1s conhec'es-
se o paradeiro. ~ ' ' · 

Sobre essas folhetas diz J eronymó de Paz ao Capitam
General (1) : 

· «As folhetas fiz hir em pacote a parte para .q.ue V. Exc."' se 
quizer ter a curiosida.de de as ver logo e mostrar mais facil '
mente ·o possa fazer: _ entre eilas 1vay buma de mais de ses-

'-- senta oitavas, ..., de que já havia notic.ia "em Pernambuco, 
quando ainda eu me achava nessa praça, e lá a occulta
vão por meio algum excogitado nem ainda saber onde ella 
ve~dadeiraménte parava e por fortuna me veio a mão e 
escapou de cahir nas _garras de Jacob Jansen, em cujo 
poder havia cahido algum do ouro que tinha tiraclô o , ne-

. gro, que a achou, a titulo, de lhe pôr corrente a liberdade 
que tem litigiosa, e he preciso guardar em segredó a quem 
comp1•ei porque receia este negro qúe se descahir na con
tenda, que te~ sobre a , su.a alforria com o seu Patrono; 
lhe pessa este ao depois por ella maior preço sabeq·do q~e 
tem achado .esta folheta e mais algum ouro (2), . . 

Esta tal folheta tem alguma pedra, porém por lhe não 
diminuir a galanteria de ir inteira não quiz consentir se 
batece, com o receio de a forsa ·dos golpes se despedassa
ce .. J,osé Rodrigues de Azevedo co.lheo essa outra de trin.-

' ta oi1à:vas e meia, que logo ,me remeteo·. Hum rapás bran~ 
. co e novato, filho de Portugal, · se topou com a terceira, ~ 
que tem n:iais de oito o.itavas, em dous do co,rrente. » 

Na mesma oc·casíão remetteu élle uns cazulos ,com a se- 1 

guinte informaçã.o: 
(('rãobem com esta envio huns cazulos que julgo de Se

da; que se ?,chão em varias partes deste~ -certões e pefo 
caminho achei esses :1 q~e julgo sustentaremse os maiores 
e mais brancos em a folha de Aroeira e os mais -pequenos 
na , de um arbusto, que por cá lhe chamão mar-meley_ro, 
porque só nestas arvores observ0i que . se achavão. Estes 
taes cazullos só se descobrem na forsa. da seca qua·nçlojá 

- não tem folhas as arvores, _que no tempo de estarem fron-

(.1) ·ç_a1,ta de 15 de Dezembro de 1756. . . 
(2) Verifiquei n'um documento que em · abril de 1757 a questão de 

liberdi:l.de foi decidida em favor dl:l Caetano, que assim se chamava 
esae negro. - ~ 
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.,,. 
dosas · que he quaudo ainda poderão estar vivos os bi~os 
se encobre_m de sorte que s.ó por muito _gr?,ride e raro 
suQl:lsso se achará algum.» . 

E1,a naturalíssimo que pelos Cariris e visinhança não 
faltassem clesen,caminhad.ores de OUJ.'O e contrabandistas. 

Por sua parte o Intendente tampem não QS poupava e
nesse proposito auxiliou-o com, empenho Victotino SoaTes, 
quando por lá andou, não em com~panhia de Dourado em 
1752 como escreveu, segundo vimos, João Erigido nos 
«Apontamentos para a chronica d0 Ceará» e nos «Apon
tamentos para a Historia do· Cariri», folheto que reproduz 
aquelle, sim nos prir:icipios de 1757. 

Por is~o foram presos, entre outi·os 1 um negro do Paclre 
Antonio Corr,ea Vaz (o dono da data do Kariu, em que 
trabwlha;_va Custodio Cardoso Villar), , Bento da Rocha, um 
negro pertencente a uma pessoa de Jacob.ín·a, o negocian
te Antonio Machado e uma negra fôrra chamada J osepha. 
Maria, moradora no Morro Dourado, e fo_ram pronuncia
dos João Figueira 0orrea de Mello, morador na villa de 
Goyanna, e o cabo de , esquadra Joaquim :flenriques Lei
tão, que estivera' em Fortaleza servindo com o capitão
mór Miranda Henriques . • 

A 3 e 29 de Abril de 1757 novas remessas de ouro to
ram conduzidas ao Recife, sendo portàdores o sargento ele 
/.!,rtilheria Theodosio Teixeira, o cabo Francisco Camell0-
Pessôa e os soldados Manoel de Oliveira, Manoel Coelho 
Borges e Mmfoel da Cruz~ 

Parecia qtte afinal a fo~tuna' dignava:se sor.,rir aos mi
neiros e o sucçesso ia sanccionar as previsões ele Correa 
de Sá. 

Com effeito éstavam fazendo-se por ultimo importantes 
achados. ' 

Em 14 de Abril dê 1756 eram encontradas as lavras do 
Morro Dourado, n~ verão d~ mesmo arfno eram as do Ser
rote do Caximbo que deixavam-se descobrir, e principiava 
mui favoravel o anno de 1757 porque logo em Fevereiro 
fizeram-se deséobrimentos no logar chamado Lagoa Secca, 
entre. as fazendas do Joaseiro e da Pendencia dos Carme
litas de Goyanna, e ~m Março n'uma chapada das terras 
dos Monges Beneqictinos de Olinda, entre as fazendas do 
Juiz e Vargem Redonda, e n'uns morros chamados os Al
tos do Garrote entre a fazenda d-o :Boqueirão, de Affonso 



de Albuquerque, commandante da Muribeca, é a da Man
gabei11a, d0 Pa_dre Antonio ,Gonsalves Sob~•eira1 morador 
em Paratibe. 

_ O logar Lago;t Se·cca ficava em terra~ do capitão-mór -1:1-:ste
víio José Carn(:)iro da Cunha, pae de João Carneiro, e nos 
Altos- do Garróte estavam as lavras de S. G0nç_alo o-u da 
Mángabeira, oú do Ga TOte, que com todos esses només 

-eram ellàs conqe~idas. . . · 
Joã.o Carneiro da Cunha, filho do capitã6-mór Estevã.o 

e de sua mulher D.ª Antonia da Costà Gadelha, foi genro 
de José Victoriano Borges da Fonseca. ~ 

O governador do Ceará teve tre:s filhas : Franci,sca' -1\far
gariçla ' Escolastica, que :nasceu a 2 de Maio de 1737 e fal-
1,eceu a 27 'de Novembrn de 1740, D.ª Maria Joanna da 
Graça das 'Mercês e do Rosario, que nasceu a 13 de ·Mar
ço de 17õ4 e foi baptisada a 25 na Eg1·eja do SS. Sacra
mento ~ D.ª Anna Francisca Euphem.ia do Rosado, que 
nasceu a 16 de Setembro de 1761 e foi baptisada na mesma 
Hgreja a 4 de Ou,tubro. 

•Com .a . 2.ª,' D.ª Maria Joanna, foi que João Carneiro 
effectuou casamento, o qual foi celebrado a 19 de Abril d.e 
17_73, dia de N.ª S.ª dos Prazeres. 

E' facto.,- portanto, que s6 quasi 5 annos depo_is de, ini
ciadas as explorações dafJ Minas de S. José elo~ ·Cariris 
foi que teve logar o descóbrimento das Lavras de S. · Gon
çalo, chamadas da Mangaberi'a, provavelmente, do nome 
da fazenda pertencente ao Padre Sobreira, e que seus ex-
plorado1·es foram os mesmos que por aquelle · d.iistricto ai;i.
davam de ha rq,uito empenhados na , busca de terl'enos au
ríferos e não alguns nat'lwaes da p1·ovincia de Minas-' éomo 
su'ppoz o nosso pranteado patrício Dr. José Pomp'eu á pag. 
196 do seu interessb.tite e apreci.ado livro «Ohorographia da 
Piiovincia do Ceará». 

Portanto, tambetn, a asser.ção · emitticla pelo Senador 
Pompeu (1), Theberge (2) e João Brigido (3) de que f!ID , 

Julho de :Ii762 o ca•pitão-mór Dourado e o Ouvidor fizeram 
a viagem do Cariri ·para dar impulso á extracção do ouro. 

--- ------

(1) EnsaiQ--Eslatistice pag. 271 
(2) Esboço Historico pag. 171 
(3) Resurno Chronologico pag. 93 . 

• 
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das minas de Manga,beira é de todõ erronea por adiantar 
de 5 annos esse facto da historia do Ceará no qual não ' 
podiam influir os d0is1 e que só a1;mos depois havia ,de rea-
lisar-se. · , 

Nas Minas dà Mangabeira estiveram no c01nêço do pre
sentê seculo João da Silva Feijó s~hind0 d'ahi para a Mi

, na do salitre d.e 'fa,tajuba segundo ~~s ordens do governa
dor Bernardo )11. de Vasconcellos, e esse governador. Ha 
mesn;io uma Memoria sobre ellas devida á penna do illus-

' ti•e naturalist.,a. Intitula-se «-Memoria sobre as antigas La
vras d'e Oiro da Mangabeira da Cappitania do Searáil, e di
vid@'-se em 13 capitulas. Diz o l:!,Utor em carta de 11 de 
Dezembro de 1800 tel-a confeccion_:;tdo em 5 dias. 
' Ao mesmo tempo que Feijó entregava-se, e sempre com 
proveito, a jnv:eatigações scientíficas sobre o Cearfi,, era 
Minas Geraes percorrida por J o·sé- Vieirà Couto, outro in-
fatigavel mincralogi&ta. , 

Tive. occasião de dar-me á leitura de, interessantes rrio
nograph,ias suas. , Lembro-me bem que uma dellas e_ra 

·uma «Memoria sobre as Nitrateiras Naturaes. e ArtificiaeA do 
Monte Rorigo na _Capitania de Minas Gera_es, 1803il, com 
.51 pagina,'3 e 1 mappa e offerecida, já se vê, a D. Rodrigo de 
Souza Coutinho, e que outra tinha por titulo «Memoi:ia sobre 
as Minas de Cobalto da Capitania de Mi~as Geraes,i offerc
cida ao Visconde de Anadia e. escripta em 1805. 

Esta _continha 36 paginas sencl.o que a ultima dellas tra
zia conecções a outro trabalho feito pelo autor em 1801. 

Dando conta das Lavr1;ts de S. G·onialo d-iz J eronymo 
de Paz. a Lobo da Silya (1)-: 

«Pelo inverno tem essas Lavras agoa taro -perto e mais 
do que as tem I).a ponte do Varadouro ao ]?alacio de Olin
~a ou á Igreja de S. Bento, e pelo verão lhe pode -ficar o 
rio Sl;¼lga,do na maior distancia do que está descubei:to como 
desse Palacio de V. Exc. á Igreja, do Livramento ou da 
Penha, e em parte muito i:nais perto, e por hum terreno 
tam plaino e assentado como o em qi:1e está cituada essa ' 
villa do Reciffe ou. a povoação da Bôa-Vísta, sem mais que 
b1:1ma pequena ladeira, menos rude que a sobida ,d_o Vara
douro. 

( 1) Cai:ta de 28 de Abdl,de 1757. 



Se . se.....,. 6.zess8\ en;i ~empo conveniente huma tapage ou -
asude, para o qu,e offerecê ,o terreno mu_ita commodidade, 
me parece que conservari•ão ' agoa no ria:cbo 'que corr-e 
junto as Lavras por boa parte do anno, e' que em boa par- . 
te delle terião agoa proxima para fazerem qualquer ser
viço : muit0s conhecem esta -c0nveniencia porém não ha 

, quem se resoiva a -gastar hum ou 'dois dias de serviço fo
ra de tirar cascalho e lavallo para aproveitar o pouco que 
rende semelhante genero ele trabltlho quanto maiEI o de 
fazer hum sei·viço, que demanda tempo, paciencia; traba
lho, gasto e· d·esposiçam ». 

· A descoberta entí:e a fazenda do Jui.z é 'Vargerri Redon
da ia dando occasião a grave disturbio por pret~nderem 
todos minerar alli com _prejuiso da Companhia é do pai·do 
Manoel e Jos'é Gonsalves, que tinham -s~do os descobrid~- 1 

res. 
Por esse tempo fizeram-se modHicações no pessoal da 

Intendencia. Aproveitando-se da authorisação 7 que· lhe fô
ra dada de prover interinamente os '{ffi.cios vagos, J ero
nymo de Paz passou portaria ·pt..ra servir p.e substituto éj.o 
Rio Salgado ao Capitão José Rodrigues de Azevedo e para 
meirinho geral da Intendencia a Luiz Pereira ae Maga~ 
galhães. 

Parece que a primeira dessas modificações, apezar do 
que ;iabemos ·de Je1'0.nymo de Paz, não foi das mais acer
tadas ou pelo menos- .foi dêsproveitosa á Companhia do 
Ouro; , é o que deduz-se das queixas feitas por Jacob Vi
çoso em carta de 28 de Abrit de 1757.. D.ella destaque-
mos o trecho, que a isso se 1·eporrta: · 

«As sessenta brassas de terra que avizei. estavam para 
se partir o Guarda-mór e o seu substituto e Escriv~m Jo
sé Hoiz usaram de ' seu custume, pelo commaridante nam 
estar ·presente, , t@mando pari:i, ei e os s~us adjuntos uma 
data rica, e o resto qme nada tinha cederam a Companhia 
e ao povo, obrando o dito José Roiz na beta passa:da o 
mesmo, tomando vbluntaríamente o que quiz para se aco
modar a si e aos- negros do Guarda,-mór, que entre ::tIDb0s 
fazem tam boa armonia que assim como ha grandeza que 
para o terreno chamam avultada lansam os negros todos 
aquella parte e acabada esta vam plantar canoas e rossas 
de que ordin8!riamente' viyem, e só mineram como quem 
joga Pº! negocio, emqual\to aproveitam o' gue talvez, usur-

, 
\ 



paro á pobreza sem se rep arti-r conforme o .Regi-meu to. 
«Este env0lver no dito José Roiz nam h!3 costume actual 

que de Mi•nas_, Bahia e .da_ virUa do foó sahiu pelo mesmo 
effeito, e de presente pelo C$Ípit€1,m-mór do Cyará dester
minado fóra desta Capitania aµiparand:oce do Guarda-mór 
se estabelesseu neste.Jugar. 

«Na Mangabeira quis 0_ dito fazer o mesmo effeito,' a vista 
do Qomman.dante, o que~ lhe ,na:qi. surtiu como imaginava, 
o o dito Commandante repartiu ao seu ar bitrio com applauso 
c1·e todos except0 , os dous que por modos .subtis q1;1.eriam 
permanesser no seu costume_. 

«Este José Roiz dedaradoprejudico1:1 a Companhia e me 
perturba buscanào subj~itos pava com as vozes enfamar 
negros da Com.panhia, feitores e ta1vez a mim para ' qu.e' 
com a armonia de nam saberem minerar se esc.uressa que 
uzurpa o que s!3 devia repartir com o comum.,, 

Ou por fraqueza .de índole e portanto pouca aptidão pa
ra a ]utà , e par~ a defeza dos -int'eresses confiados a sua 
guarda, ou porque encont1>asse realmente difficuldades in
superaveis, Jacob Viçoso em toda sua correspondencia re
vela-se, pode-se dizer 11ue logo desde a sua ch,egada aos 
Oari·ris,, um homem. pouco apto a leva_r. avante emprezas 
como •a da Companhia de que era admiaistra:p.or. _ 

Não haviam decorrido 3 me'zes depois que chegara do 
Recife e já escrevia em carta _de 16 de Fevereiro de 1757 
lembrando ~ .convén.iencia della retirar dGs Carir-is quarenta 
cs~ravos e vendei-os pondo a juros o dinheiro obtido com 
a venda «porque, dizia, sustentallos todos no tempo pre
sente é perdissão carta, e se ouver quem .diga que os ,es-• 
cravos se podem ocupar na faisqueira respondo que @s An
golas este anno se nam poem capazes e os Minas são muito 
poucos e ,são os com que me acho para qualquer 'serviço))_; 
um mez .depois, (carta de 28 de Março) mandava; dizer ao 
sargento-mór Correa de Araujo, «e·u, senhor, acab:iadô o 
anno, quer. haja muitos haveres quer pouco~, levando gosto 
Sua Exc.ª e" V. l\'Icê. ~ peiftendo sahir da Companhia e jun
tamente çla admii;iistração e se- for antes receberei mercê, 
porqae tenho poi· certo se for perduravel sahir anniqui- • 
làdo, e já alguns oppostos ·tenho.)) , 
1- ·Não era,' portanto; Jacob Viç0so o homem, que as · cir
cums-tancías requeriam. 

Mesmo assim conservou-se elle na administração por 14 
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rbezes e 12 di'as sendo afinal s~bstituido por José 'Pi~ito de
pois de hàver prestado contas a Guimarães Fixier e dous 
auxiliares màndados do Recife. de proposi,to para isso. Do 

' balanço d.a Companhia 'vê -se que seu ordenado erâ d'e 
20~000 rs,' mensaes. · '". · 

Do dito administrador posstto màis alg_uma& cartas, as 
quaes ·,revelão, ·toaas, grande desanimo e ·desejos de aban
donar , o po~to em vista da canceira, que lhe·· dava, e 'do 
quasi nenhum resultado obtido. 

Entre ellas a de 27 de Março de 17,57, antes de dar conta 
dos negocios da Companhia- e do andamento P.? serviço, , 
occupacse de assumpto interess-ante e infelizmente des-cu~ 
rado de todo entre nós. Quero fallar de noticias relativas 
a .inscripções antigas, constru.cções reputadas dos Hollan
dezes quando 11,ssénho11earam-s!il da Capjtania, e assumptos 
congeneres. C9mo curiosos, que são, aqui transcrevo os 
pt·imeiros topicos ·dessa carta, que é .endereçada a Lobo 
da Silva. ' · ' 

«A admiração que acho' nestes certões he sómente que 
existindo 'os O,landezas nesta Capitania vinte e hctm annos, 
e entre estes s6 aette em paz, em tão pouco tempo ealcu
lavão nestas campanhas e em outras as partes ·mais exqui
sitas; · no que mostra unirem-se tanto com o gentio que 
dos ..... mais occultos Lugares os fazião scientes .; o que não 
tem ' logrado os_ portuguezes, sendo os primeiros con-quis
tadores e es~belecidos : tenhô tido noticias de bosques, ser
ras e montes donde se achão ferr~mentas e soca vões de . 
Olandezes sem, athé o prezente serem examinados, e ainda 
me cauza mais admiração saôer-se por ditos de alguns In
dios que distante deste lugar ao pé de oi"tenta legoas , se· 
nch:t uma caza de pedra de abobeda, com sua porta. forte, 
junto a huma Lagga, serviço dos ditos Olandezes, e por 
tradição. ·dizem tem um Riachó junto, que tem metal d~sta 
ou daquella q uàlidade; (} a tantos annos ,não ouve hum In
dio que descobrisse este e outros Lugares ·para .nós ineo
gnitos, e de prezente se tem feito duas entradas a dita 
Lagoa; huma bandeira que chegou do Urubú distante deste 
L~gar hoas duzentas leg0as e entrarão no Riaeho Jacaré, 
que fás barra no ~io de S. Francisco e outra que sahio 
deste Cariri que foi entrar no Ria;cho da -BPigida que faz 

, barra no dito rio e nas .cabeceiras destes. dous Riachos 
. (q~ a vista dos deste .Cariri são grandes Rios) dizem 
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.estão a dita caza e. Lagoa já confinantes ao Piauhi; achão
se varios letreiros em pedra.s graridiozas de tinta verme- _ 
lha, alguns já qnaili apagados que nem out1:os se percebem; 
o effeitó destus deligen.cias tão custozas e remotas n ão po
clião ser -se_m grande ajuda de custo por razão dÕ dezerto, 
longetura. e gentio.>) 

Afóra as referencia~ de _Jacob Yiçoso ás inscripções exi~ 
tentes no Ceará, por mim agora public_adas, creio que so
bre o assumpto conhecem-se apenas as noticias contidas 
no Mappa C'w·ioso do Padre Francisco Telles de Menezes. 

Do ·Mappct Ciwíoso) .cujo -original deve de estar nos ar
chivos <lo Instituto I-Iistorico e Geograpp.ico Bra:zileiro, o Se,
nador Pompeu deu extractos nos seus <cApontameri.tos para 
a Chronica do Cearái>, aos quaes recorrerá o 'leitor caso de
seje conhecer as locubrações d'aquelle credulo sac'erdõte. -

Araripe egualmente publicou ~xtractos _desse manuscri
pto em trabalho, de que✓ fez transcripção .aão ha muito um 
jornal da antiga Provin_cia. -

Taes obras_, j nlgadas pelo povo cq_mo sendo dos Hollan
dczes ou Flamengos, encontram-se igualmente em outro.;, 
Estados, o ela Parahyba por exemplo. Destas diz Ayres 
de Casal,_ 9 autor da «Chorographia Brazilica» : 

<cNa. serra do Teixeira ha umas inscripções com tinta 
vermelha e caracteres desconhecidos dos homens do paiz 
visinho, que com mai01; fundamento os reputão por obras 
dos Hollandezes ou Flamengos, como ainda lhes ~hamão, · 
parecendo nat~úal que sejão cara~teres germanicos ou go
thicos. >> 

A proposito . desses caracj;eres traçados sobretudo com 
tinta encarnada ou gravados mesmo na rocha viva esc-re
veram de ultimo, entre outros, Retumba e Irineu J oífily; 
corno elles, como todos os que querem êncontrar em taes 
inscripções a prova material dsi, escripta de raças indianas, 
penso que exprimem perrnamentos humanos 'e que, nellas 
ern sua petrea inudez àormitam á espera de algum -sagaz 
decifrador importantíssimos segredos da vida- do B_i-azil 
precolornbiano. - . · - ' 

Si não - ha muito as inscripções cuneiformes e os hiero
glyphos passavam desapercebidos ou nada _significavam aos 
olhos da sciei;1cia, não é para estranhár que Pompeu con
sidere veios oxidados_ de ferro o que supponho -obra huma
na e obra talvez de raças· adiantada-s: 

6 
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Na sua administração vimos a Correa de Sá muito, fa
voravel ás minas do Ceará, ao passo que movia-lhes guerr..i 
ô ouvidor Proença Lemos ; com os seus succesf\ores dá-se 
inteiramente o contrario, a opposição,é.do capitão-general e 
o ouvidor Soares Barbosa acosta-se a Jeronymo de Paz. 

Quefü é mudo de todo é Francisco Xavier de Miranda 
Henriques. Nenhuma carta, nenhum 1:elato.rio. Nem sequer 
uma .referen<Úa a actos, a pensamentos delle nas cartas dos 
outros, n.9s copiosos documentos da epocha. 

E aliás durante seu governo a questão das minas de S. 
José dos Cariris ·foi muito debatida, agitou todos os espí
ritos da Capitania, e_ deram-se outros factos de alguma im
portan.cia como a creação de vi1las e freguezias. 

A reparavel mu.dez de Miranda Henriques limita-se a 
e1:1ses as_sumptos, 'pois sobre outros ha conservados algnns 
documen.tos, que .se lhe referem. E felizmente para elle. Al
gµns tratam de- suas desharmonias coin Proença Lemós e 
Victorino Soares, com este sobretudo ; outros tem relação 
á malfadada ordem de 9 de, agosto de 17 55 pela qual 
Correa de Sá authorisava-o a receber 200$000 annuaes 
para aposentadoria, despacho a que Proênça Lemos não 
oppoz•se, como vê-se da conta dada .para Lisboa em 28 de . 
Novembro. 

E para o bom· nome de Miranda Henriques faltou essa_ 
opposição, ·porque então ficou évidente que á primeira au
thoridade da Capitania sobrava honra bastante para resis
tir- ás tentações da riqueza illicitamente ad,quirida. Outrem 
qne não eu chamará ridiculas as lamentações que contem
se na carta de 20 de março de 1757; a meus olhos si er
ros teve. a administração de Miranda Henriques resgatou-os 
todos sua repugnancia á prevaricação. 

Mas porque não historiar os factos? 
Miranda Henriques não tinha posses, era pauperrimo. 

Um dia foi-lhe preciso para matar a fome tomar cem mil _ 
. réis de emprestimo ao cofre dos órphãos; e ~i nã.o •fôra a 

_ inter-ven,ção do seu s~cretario, Caetano José Correa, -figu
raria o nome da authoridade mais graduada da Capitania 

t · entre os daquelles, que m·endigavam do gov_erno esse , pe- , 
queno obsequio. ~ · -

Mas o uso e a lei mantinham no. Ceará uma practica de 
euja derrogação- poderia advir um córte grande nas despe- _ 
zas do pobre homem. Si bem que o Estado pagasse casa ., 
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·aos quvidores 1 não tinham-a os governadores, e pois Mi
randa Henriques denunciando a inju-stiça e aproveitando 
em favor ,de sua pretenção o que acontecia nas Qutras_ ca
·pitanias, mesmo o pequeno Rio Grande do Nort~, cuja ad
ministi·aç:?ío deixara havia pouco, endereçou uma petição ao· 

_ capitão-general requerendo urna annuidade de 200l!OOO para 
aposentãdoria. Justa era a supplica. Concordou com o fa
vor Proença Lemos f,l o capitão-general concedeu.'..lhe despa
cho favoravel. Ouçamol-o dar contas do seu acto ao minis-tro: 

Illm. 0 e Exm. 0 Snr. O Cap.m Mm· da Cap.nia 80 Ceará 
Francisco Xavier çle Miranda Henriqu(}s me .fez hua Su
plica, que me paresseu racionavel, não Só pelo " Limiiado 
Soldo que tem de quatro c,entos mil rs., mas por não ha
ver em todo , o Brazil, nos governos de que eu tenho no
ticia, Govern.ºr que pague aluguer das Cazas de Sua re
sidenciá; por que ainda no Ryo Grande adonde o dito 
Francisco X.er já governou, não obstante ser a fazenda 
Real rnais deininuta, tem os seus Capitães-mores caza que . 
lhe dá _ S. Mag.e para -assistirem: paresse que só esta rai
zão bastav:a para se fazer attendivel dita Suplica, q4anto 
mais aprezentando-me Certidão de qiie aos Ouvidores da 
mesma -Capt.nia manda o dito Snr. -· dar Cem ~il rs. por 
armo p. ª pagar cazas. '-

O Gonhecimento da Real grandeza de S. Mag.e; a pobre
za do dito Cap.m mor, e - ◊S refferidos exemplos me puze
rão na Rezolução de ordenar ao Prov.0 r da Fazenda Real 
daqu. 1ª Cap.nia· lhe desse p.ª pagam. 10 das Oazas duzentos 
mil reis cada-anuo, enquanto se conserva~se naq. 1e Gover
no, ou S. lVlag.e nã,o mandassse o Contr. 0 de cujo piedozo_ 
animo ~spero que asim o bayerá. por bem e que V: ·Ex.ª 
o mande declarar ao dito Prov. 0 r por avizo seu. 

D. 5 G.e a V. Ex.ª m.ºi an. 0 5 
- _ Reciff0 de Pernambuco 

em 9 de Agosto de 1755. -
Illm.0

, e Ex.1110 Snr. Diogo de Mendonça Corte Rea,l. 
Luis Jozeph Corr.ª de Sá. 

Tão· minguados eràm os recursos de Miranda Henriques 
que essà mesma quantia~ que concedera-lhe o capitão gene
ral, passou-lhe logo das mãos para as de um condescendente 
almoxarife, que lh'a havia adiantado. -

O governo da , metropole, p~re_m, descordou de Correa 
de Sá e p.e Proença Lemos, e baíxoa uma pórtar.ia no sen-
tido de serem. repostos os 200;!)\000. . 
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Foi encarregado de executar a ordem vinda na frota de 
Pernambuco de 15 de novembro de 1766 o ouvidor Soa"
.res Barbos'a, mas côm a desculpa de estar a partir para 
as Minas do·s Cariris e por esti;l,r no sertão . o capitão -mor 

. só· d'ahi. a mez_es. deu:lhe cumprimento. · 
«Snr. No diã Sette do corrente em que estava para par

tir- e.m Correição para o 4-rrayal destas minas, fui entre
gue da ordem de V. Mag.de vinda na prezente frota de 
Pero.eº de- 15 de Novembro proximo passado, e nella me 
manda V. Mag.de faça repor ao Cap.ªm mor da. Cap.ftiª 
desta Com,:'.-i do Séará tudo quanto tivesse cobrado a titulo 
de apozentadoría, .pella. Prove.doria da Fazenda della, e 
Portaria do Governador e Cap.ªm General Luiz Jozé Côr
i·ea de Sá, sem embargo da conta que sobre o referido 
tinha dado, meu antecessor, o B.ª1 Alexandre qe Proen -. -

_ ça Lemos, e pellà Certidão junta consta estar fora da ca
b~ça da Com. ca, , em distancia de mais de Sento e vinte · 
leguas, e no rigor do inverno q.ue imped,e as viagens 
'nestes certões; e em chega,ndo a elfa lhe . darey a exeéu
ção que V. Mag,_de me or-dena, de qne darey conta na pri
meira frota futura. 

Ao mesmo Cap.-ªm mór antes de receber esta rezuloção 
de V. Mag.c1e lhe não cumpri a ordem que me passou para 

-lhe satisfazer a mesma quantia da dita ãpozentadoria ven
cida no seg.c1° anno: por me encontrar semelhantes des
pezas_ novas o Regiro. to d~ -Faz. cla de V. Mag.c1e a que de
vo_ dar inteiro comprimento como Provedor della, e só 
desta tem recebido dozentos mil réis do prim. 0 anno, _ em 
tempo do dito meu antecessor, a qual lhe descontarey no-' 
pagamento do· seu ordenad.'o, qu.e se lhe satisfaz por esta 
mesma Provedoria no caso de não repor logo como V-· 
Mag,dc manda. Arraya.l de S. Jozé d_as minas novas dos Ka
rir.is 30 de _ Março ae 1757. - Do Prov. 0 r da ·faz.da da 
Coi;n.ca do Seará, Victorino Soa1·es Ba1·boza. >> · 

-Intimado a restituir ao thesouro o dinheiro recebido, 
Mi-rnnda _Henrique_s deixou escaparem-se-lhe da alma as 
amargas queixas contidas nesta petição: 

«Senhor. O Governlil,dor de Pernambuco me avizou man- . 
dara V. Mag. c1e ordem ao Provedor da Fazenda real desta 
Capitan~a para me fazer l'~~tituir t?da a importancia, que 
se me tivesse pago da· apozentadona, que o General que 
foi daquella Praça Luiz J ozé Correa de Sá m.e tinha man-
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·· dado dar, elD:_ oécazião, qµe poucos dias antes tinha man
dado pedir sem mil reis a- juro ao · Juiz de 01·faons toman-

,: db-os em meu nome o meu Secreta.rio, para .me poder ali
mentar; porque o limitado solclo de coatro centos mil reis, 
que V. Mag.de me manda dar, me não suprem os gastos 
que faço juntos com os que fiz na Corte,· quando vim para 
esta Capitania ( como se vê da C ertidão junta do Escrivam 
dos orfaons); com tudo na affiicção em que me vy,~achey 
o Cap. am Domingos Francisco Braga qué me · empresto~ 
dozentos mil reis , que he o que tinha recebido de apozen-

. tadoria, os q uaes entreguei- ao Almox. 0 como consta do 
seu r,ecibo a f. s 3 ·: é sempre h~ digno de reparo e de 
corp.izeração que mandando V. M ag. c1° dar sem mil réis de 
apozentadoria ao Ouv~dor desta Capitania, só comigo se 
nã.o pratique este proc~-dimento: mas aqui se virá no co
nhecimento d~ qual he a oculta influencia ·da minha Es- ,
trela, que liberalizando V. Mag.c1~ mercês pará todos , só 
eu heide ser disgraçado,- como eu mesmo. Posso affirmar 
a V. Mag.c1° que me vejo nêsta .Capitania em mayor mi
zeria do que se vio o grande Dom João de Castro na 
Azia, quando Governava a India ; pQrque elle lá tev~ huma 
gadelha de cabellos, que empenhou ; porem eu tão mizc -
ravel, que nem isso tenho. Assim torno a pedir e rogar a 
V. Mag. de me mande snssesor na Frota porque já não te
nho que gastar no seu real serviço, e n ã o serâ justo que 
acabe nas lastimas de tanta mizeria. D eos gr. c1e a_ V. Ma-g.c1e 
m.s ann.s Ciará -20 - de Março de 1.757. Frctn.cº X. er ile 
Mi?:anda I-L e s 

Seguem-se os docum~mtos co1uprobatorios : , 
«Resse'by -do Snr. Capp. am Mayor e G. 0 r Fran.cº Xav-ier 

Miranda Emriques duzentos mil rs. em d. 0 de Contado 
prosedidos de outros tantos q_ue havia ressebido da real 
faz. ªª por mão do meu antecessor o Almox.e o sr. Fran. cº 
pr. ª marinho e por Estar delles embolsado p. ª se carre
garem na minha reseyta e C3:rregados nella ficarâ este 
sem · nenhu vigor. Villa da Fortalleza 18 de' M. 'rº de 1757. 
O Almox. 0 Jo ão Dantas de Agiiiar,. · 

Reconheso a letra e signal do Recibo supra ser tudo 
proprio de J oam Dantas de Aguiar Almoxarife da Fazenda 
Rial desta Capitania do Seara pello ter visto escrever e 
asignar muitas vezes em minha prezensa; passa o :referido 
na ·verdade é fé e de- meu Ofiçio Villa da F9rt. ª 21 de 
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março de 1757. O Escr.ªm da camar.ª pr. impedim. to do 
T.ªin Jozé Correa Peralta. 

O Escr. m ~~ orfaons passe por C'ertidão ao pê desta se 
o Secretr.0 deste G. 0 pedio algum' dr.º a Juro ao Juiz dos 
orfaos, e este lho mandou dar do cofre, e a quantia. V.ª · 
da Fort. ª 20 de março de 17 67. Mir-anda. 

Francisco vâz de Oliveira Escrivão de orphaons actual 
nesta V.ª da Fort.ª de Nossa Snr.ª da Assumpçãm Sam 
J ozé de riba-mar e Seu tr. ° Capp. nia d.o Ceará grande por 
S. Mag.tle que D. 8 g.de etc : Certc:ffico que em virtude 
da Portr. ª supra do l?nr. Capp.ªm mor e G. 0 r desta Capp.nia 

- Francisco Xavier de Miranda Henri'ques revy o Livro que 
Serve de Sahidas de Dr. 0 que se dâ do Cofre dos orphaons 
a Juros e nelle a f. 8 100 aebey o dr.º de sahida de cem 
mil reis que peàio a .Juros · 0 Secretario deste G. 0 qaetano 
Jozé Corr.a, e se lhe <lerão na forma do est. 0 e Ley. Paça 

• o refferido em verd.e p.10 .Juramento de méu,Ofü_.0
' V.ª da 

Fort.ª 21 _çle M.ço de 1757. O Esc1·.ª111 de orphao).l~, F. 00 

Vaz de Oliveira. · 
Para mim tal carta, p1·incipalmen'te por -ser do governa

dor de uma capitania, tem bastante eloquencia. 
Ou o caracter honrado de qnem traçou-a, ou as depre

dações de Verres, o fl.agel!o ela Sicilia, tão brilhantemente 
profügadas pelo grau.de orador Romano. 

- Mas a Miranda Henriques forçou o ministro á restitui- , 
çã.o dos 200/;. 

Quem o mandava ser honesto a- ponto de tomar dinhei
ro ele emprestimo para não morrer á fome, elle que era 
á mais cavalleiro- pro_fesso na Ordem de Christo e moço 
fi.dalgo da Casa Real ? . _ . 

E caso elle mettesse mão sacril.ega no erario ou por 
corrompido cerrasse Qs olhos á fiscalisação para partllhar 
de quantias subtrahidas ao governo, o qne poderiam obrar 
contra elle? 

rrirar-se-lhe a residencia? 
Mas com o proprio dinheiro ad·querido iIJicitamente não 

poderia elle ganhar a si o juiz sindicante ? 
Quantos exemplos de -magistrados subornados não apre-

senta a historia elo Ceará ? • 
De um do te~npo mesmo de Miranda Henriques ha tra

dicção de ter-lhe custado 3'000 crusados o attestado de sua 
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àa real. 

Que o digam as afil.rmações de frei José. de Sa,~ta .Ma
ria, monge de S. Bento e mo1·ador ,em S. João _ das Rus
sas, e a_? dq proprio ]Yiiranda Henriques a S. 1vlagestacle 
em data de 31 de Março de 1757. . · 

Mas · Miranda Henr-iqu~s contrahia emprestimos e a pe
nuda lhe salteava a casa. 

P~ra segurança do pagamentq aqui tem o leitor· o respe_-
ctivo certi_fiêado : · ~ • 
· ccPaullo ·José 'l'eyxeyrn. -da Cunha escrivão da Fazenda 

Reál e Matricula, Contador da Gente ele Guerra nesta Ca
pitania do Ceará Grande por Sua Mag.<l0 que Deos G_.c1e 
etc. Certifico que e'm comprimento de - huma ordem de 
Sua_ Mag.r1e do ~uno passado vinda na présente frota repoz 
no Almoxarifado desta Provedoria o Capitão mor e (fo.:. ' 
vernadbr desta Cap.nia· Francisco Xavier .de Miranda Hen--. 
riq.ues duz'ª-ntos mil reis em dinheyro de contado, que tan
tos lhe havia mandado pagar de aposentadoria o Doutór 
Provedor que foy desta Cap.nia Alexandre de Proença Le
mos por virtude de hurna portaria do Governador e Cap.m 
g.ª1 que foy de Pernambuco ~uiz José Correia de Sá', cuja 
quantia de dusentos mil reis se acha já carregada· ao Al
moxarife actual João- Dantas de Aguiar rro livro de Sua 

1 / 

receyta a folhas 63. Passa o referido na verdade pell0 que 
consta da me-sma receyta do Almoxarife a que me repor- - , 
to. _Em fé de que passey a presente por ordem do Prove
dor da Fazenda Real o Doufor Victorino Soares Barbosa 
e por ,mirn escrita e asignada. V.ª da Fort.ª 29 de Junho 
de 1757. Paúllo José 'Tey.~·a da Ciinha. » -

Os governadores do Ceará ainda por muitos annos ti-
veram de ganhar apeq.as 400a. . . 

, Sobre o assumpto ha , de Borges da Fonseca üma carta 
de 25 de '"Janeiro de 17 6 7, requerendo que lhe seja con
cedida a mesma aposentadoria dos ou-viàores, e uma or
dem Regia de 12 de Janeiro de 1769 mandando a infor- ' 
mar pelo Capitam general q.e Pernambuco o pedido de 
Borges de Fonseca. · - . ..., · 

As desavençi:i,s de Miranda Henriques com os dois ouvi
dores de seu tempo provieram de que elle invadia as at-_ 
tribuições das camaras e intervinha nas funcções l?roprias 
dos giagistrados . . E' assim que estando Proença Lemos em 
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~- correição nos sertõ·es d0 Acaracu, para :ouéfe seguira·_a 20 
de Maiô e donde se recolheu ao Aquiraz no fim de Julho 

_de 17'55, lembrou-se o Capitão mor de por a concurso em 
Fortaleza o officio ·de Almoxarife da -Fazenda e de confe
ril-o po11 3 ánnos na pessoa de · Francisco ]Ferreira Mari- _ 
nho apezar do dispos~o na provisão de 15 de outubro• de 
1738, ·que dá ás camty.ras o .direito das proposta~. 

Enfu1;eceu-se com isso Proença Lemos, prote·stou ·em 12 
de agosto contra , o acto, e relembrou-lhe a orderp regia _ 
de 20 de outubro de 1738, que manda que o Ca:pi'tão mor · 

·ao Ceará não se intrometia com as mãterias ela Fazenda 
Real nem da Justiça. -

· No teJ?apo de ,Victorino Soares a :invasã.o de attribuições 
foi mais frequente e teve logar por diversas formas_: ora· 
despachava o -capitão-mor petições de credorés contra 
d~vedores como acop.teceu em petiçã0 de J eronymo de 

• Sousa Nogu_eira ~outra José da Costa Torres, qne devia
lhe 35~000; ora ··mandava fazer penhoras c~mo aconteceu 

, com os bens do tenente~coronel Domingos Glz Paixão em 
questão que lhe movia Antonio Alz :E'iusa, morador ná 
Bahia, como cabeça de sua mulher, viuva de Mathias de 
Lima, e ela qual já· a Casa _de Supplicação de Lisboa ha
via proferido sentença em favor do dito Fiusa; umas ve
ves nomeava juízes_ ordinarios como deu-se com João Fei.0 -

reira Ribeiro a · quem passou provisão (14 de Julho de 
1756) para o ,cargo de juiz nà fr.eguezia de· Inhamuns; ou
tras vezes -provia escrivães como fez com Ivfanuel de Bri
to Reis a quem deu o officio de -escrivão do juchcial e no
tas da m esma fregueziu. 

· Exasperado com _essas COL!,sas, Vict'or~no Soares endere
. çou um~~ representação a El-Rey c.ontra os actos do Ca

pitão mor nos termos segui_ntes : 
«Sn. 0

" Reprezentando a V. ·Mag.de hum dos meu anteces~ 
sores o quanto era prejudicial aos Povos o quererem os Ca
pitains mores ampliar a jurisd·ição de seu posto no que per
tence a administração da _Justiça e fazenda, foy V. Mag.de 
Servido assim-- o determinar pella ordem que para esta· Co
marca foi e:x1pedida, de vint.e de outubro de mil e ~ete 
Centos e trinta e oito, e sem embargo da referida ordem 
que ha nos Livros do registo desta Ouvidoria, o · Cap. am 
môr actual Fran. co X. er de Mi.randa H. c s o faz mandando 
prender á sua ordem por officiaes militares, capitã~s ele 



campo, .e maifl_soldados pag0s, e MS- ordenanças, a pessoas 
_ de qw~l_Il não pode tomar conhe0imento, já retendo-as na 

dit~ prizão sem culpa, e outras vezes mandal?:do~as con ~
tra a fórma ,da ~ey authóar por vadios, e sem jm;-isdicção, 
por que como Capitão môr, que hé, não tendo a sua ,.Pro
vizãÚ oufra .m.c.e nem predicado, diz o faz como ·Governa~ 
dor desta mesma Capitania, e por tal se_ intitula seqdo 
como hé anexca da de Pern.cº, e elle t.ambem subalterno 
do Sei1 Gov. 1n·, e destas prizões despotrcas e mal detre.mi
nadas tem reznltado varios ro.ubos, suponho que da .parte 
de quem as ·executou, e do mesmo m·od·o se introm·eteo a 
dar premição a hufo Cabo de esquadra seu criado Joa"l_.m 
H.es Leytão com o pretexto de lho requerer assim o Al
mox. e que . foy Francisco ~Pereira Marinho, sém authori
d'ade algu,ma "de meu antecessor; porque -para o reforidó 
nunca lhe pedi o _ auxilio, nem com o sobre dito foy nunca , 
offi.cial de ·Justiça ·ou faz. da, e menos o me~mo Almox. º, e • 
sahindo para . a Comarca em Gorr_eição ·achey ce!'teza de 
se terem vexado alguns devedores da _d. à Faz. da ·Real, e 
cohrado a ti trilo de · Custa.s, de' que ,queixandosseme tres 
destes· fiz _repor ao d. 0 Joaq .. m I:l. 0

" 0itenta e seis mil e qua
tro Sentos', e a outros dos mesmos devedoJ·es por alguns 
donativos lhes _ oonc~deu esperas; tudo em ,prejuizo da boa 
administração da Faz.ªª· e anecadação della, na, fónúà da 
Sobre dita Ordem, de -que asima se faz menção; e- assim 
do ·referido na ultima ,arrematação dos Dizimos e prim.ª 
a que c.orn elle ~sis~o, pm· interpostas pessoas se tinhão 
mandado_ â~spérsuadir para que- n~o viessem lançar ou
tras, o que não teve , e:ffeito e · sem_pre a-rrematey os ditos 
Dízimos p0r preço a que nunca chegarão nesta Capitania, 
e com acresciinp da pen ultima -arrematação de . dois contos 
cento é .vinté e tres mil, como ·a V. Mag. <\e faço certo por · 
este mesmo TribuRal, na .Conta p.ªr, que sohJ·e a arrema
taçãé! _ delles sou obrigado a dar. 

'l~ambem yindo a , mesma Comarca • no anuo proximo · 
pàssado .. a passar mostra· as Ordenanças, fez _-pagar a gi-vi
da Civil, -que· consta da Certidão, e · para huma execução 
que cõrria perante õ -Juis dos orfão~ deste _Arrayal de0. o 
despacho que declara _a · Certidão Letra . . . e outros tnais 
procediment;os mer~mente· judiciaes havendo cm todas. as 
-Vi.lias J _uizes .ordinarios e Üllvidor da Comal'ca a qnem os 
devia mancl~r ·requerer. · 
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Na Villa da Icô ' contra a forma das ordens de V. _Mag.ªª 
criou para a Freguezia dos Inhamús tr. 0 della hum J uis 
ordinario, e hum Tabellião e para o refferido- effeito lhes 
mandou pas.sar as Provizões incertas nas Certidões _L<iltra 
E. e Let/a F-. de cuja m. 00 dandome parte o Juiz ordina
rio da dita Vi"lla e o mesmo Juiz criado de novo, e out-ra.s 
pessoas, que d.o referido facto se me queixarão, dey a pro
vid. ª de mandai: ao qv.e era Legitimo, por ser na forma d[!. 
Ley eleito pella Camera em acto de Pel0iros, exercitasse 
a sua jur_isdição, co·mo antes; e ao Sobredito mandey no
tificar para ,o não fa,ger, e chegado que fosse a mes.m>1. 
Villa me viesse aprezentar a dita Provizão, e obedecendo 
a não cumpri _havendo por Suspenso de tal cargo, -e t~.m-

, pem ordeney a mesma Camera, atendendo aos longes do 
seu tr.0 , nomeassem .... Jui'zes, e Escrivães, como a orcl. 
manda, para mayor co+nmodidade · ,das partes, que reque
rem perante a. J g_stiça, e sucego dos· Põvos e avendo com 
estes officiaes mayor promptid:'to para se póderem _prender 
os culpados em qualquer delicto, e taníbem na execução 
das mais ordens; que lhe forem cometidas. 
fiUltim'amente costuma o Sobre dito Cap. an quando ai-re
mata os officios por Dona·rtvo para,S. fy[ng.de, e pa·ra que 
tem premição, não mandar sobre a capacidftde dos preten
dentes informar como .he costume na Capital deste Estado, 
e ainda em Pern.ºº, de qué proced~ entrarem com ofilcios 
publicos pessoas incap:1zes de·· · os servirem, quando o que 
tem melhor capacidade e inteligencia he so o que deve 
servir, e para- se evitarem semelhantes d·esordens, e as 
perturbações que por semelhantes cazos pgdem acontecer, 
e m':l não poder em tempo algt1m ser e~tranhado o omitir 
esta conta, a. dou a V. l\rlag.de para a vistá do que contem 
prover de 1~emédio e mandar o que for Servido. Arrayal 
de São J oze d;;i,s minas dos Kariris novos. 30 de Março 
de 1757. -Do Ouv.ºr da Com.eª do Seará, Victo?·ino Soa-
1·es Barboza. >) · 

A Camara do Icó queixou-se tambem das nomeações 
feitas pelo capitão-mór contra o expresso na lei : 

«Snr. O anno paçado vin~o a esta Villa o Cap.m Mayor 
do Sea-rá Franc.cº X. er de Mi-randa Henriques paçar mos
tra ás tropas da Cavallaria da Ordenança della e sea ter~ 
mo, a 24 de Junho mandou pôr Editais publicos para re-• 
freudarem as Patentes de todos os Officiaes de Mellicia, e 

,. 
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aos que achou vagos e a outros .que de nóvo · crepu, como 
fosse cap. 111 mayor p.ª ?S novos curatos dos Careri.'s N:ovos 
e Inhamuns, · districtos • d'esta me.sma villa, ,capitaens lVIayo
res de entradas e seos sargentos mores, sarg.tº Il!ayor da 
Comarca e do Estado, o outros postos novos os q uaes man~ 
dou a esta Oamara para' que pr_opuzesse os tais Postos nas 
pesoas,, que por elle vinham nomead.as, o que as_im exe
cutarão 9s officiais paçados deste Senado por se não ex
porem a algua violencia como custumão, e o mesmó pra
ticou em todas as mais • terras· desta Cap.nia, obrando con
tra ,a expreça ordem de V.ª Mag:e que não permitte que 
haja mais que hu capitão mor em cada villa nem mais pros
tos dos subalternos fóra dos necessr.ºs, levando pellas Paten
tes duzentos rnil reis; do que damos a V. -Mag,ccontap.ª 
a vista della mandar-o que foi· _servidó. Escripta na Cama
ra desta V.ª do Icó a 23 de Abril de 1757. O juiz ordina
rio José de Sá de Albuquerque, o vereador Chríspim de 
Monte\'> Silv·a_, o vereador Joãio Ribr. 0 Silva, o ~ereadot-J.\'Ia
nuel Fei-r.ª Rio_s, o procurador M.eI Simõ~s do Livram.10 .-» . 

O conselho Ultramarino déspachou essa rep1,esentação 
pela seguinte forma, sendo nesse sentido escripta a res
pectiva Ordem Regia : 

«O Gov. 0 r de Pernambuco informe com o 13eu parecer, 
ouvindo por eseripto o Cap.111 -.mor ordenando-lhe que sus
penda a criação de . novos postos e q. fiquem sem os q. 
criou de novo por não ter p.ª il!lso,faculél.e de S. Mag.e Lx.ª_ 
de Outubro 31 de l'.1.57.» · 

Por sua parte Miranda Henriques não se deixava ficar 
calado e por mais de uma vez levou até ao throno acres 
accusaçõe-s contra o Ouvidor. Apreciemos duas de suas , 
representações : 

«S.nr. Achandosse no Aracaty em Correyção o -Ouvidor · 
Victorino Soares Barboza, mandou a esta Villa buscar huns 
prezos, escrevendo ao Juiz ordinario, para lhe remeter a 
Leva-; mandeylhe por p1~ontos hum Cabo com vinte Sol
dados, e entre os prezos que hião, mandey Costoaio Alz. 
de Carvalho, e Lu,iz da- Sylva Rodrigues, que tinha autoa- .
do perante o Juiz 01'.dr.º por vadios, para serem remetidos 
â junta de Pernambuco, e serem sentenciados para Ango
la , conforme a o-rdem de V. lVIag. 0 de vint~ e nove de Ju
lho de mil e sete sentos e coarenta; escrevendo fi.O mes
mo ministro com a remessa dos Rrezos .f- De toda esta s1-
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vilidade formou . novos impulsos pa:ra a . sua Loucura, to
mando os autos, e mandando os prez·Õs outra vez para esta 
Fortalleza; dizendo~ não . tinha poder para prender crimi
nozos, nemjurísdiçãio para os autoa,r:, e outras palavras, 
menos respeitosas ao· meu cara ter, . perante o Capp. am mor 
daquella Villa, officiae_i'!, e · mais pessaas, que prezenciarão 
,semelhante exseço. Da remeça dos prezas consta da Cer
tidão do Tahalião à fl.. 1, e das mais circunstancias se vê 
dos Capi;ullos; que yão em publica forma, das Cartas do· 
R.ª.º Fr. Jozê de Santa Maria, e ·do Capp.ªm de Infanteria 
Antonio de Souza Marinho a fl.. 2 e 3, aonde V. Mag.e 
admi,rarâ neste menistro a mayor rezolução, e na minha · 
1.5rodencia a maior imobilidade. Bem sey que a prodencia 
( que todos me aconselhão tenha) he a primeyra virtude,· e 
que de'✓e andar anexa a quem governa; ma~ tambem re
conheço q11e tudo que he exsesivq faz o effeito ~ dó seu 
contrario·; e asim a prodencia que até aqui tem sido . vir
tude em mim·, está já por estantes degenérando em vicio: 
e he Lastima (Senhor) que :;e faça da virtude delicto. Se
gunda v_ez pesso·, prostado aos reaes pez de V. Mag.e, .me -
mande sof;)esor na Frota, porq ~e éste serâ · ü mayo1· des-

- pacho, que possa conseguir de · Sua_ real grandeza; para o 
que empenho a· honra com que tenho E:lervido a V. l\fag.e; 
no Militar; e no Político. No Militar? Em as Campanhas 
de Mazagam, exp,ondo a vida a tantos perigos, quantas 
forão outenta e tres vezes, que dezembaynhéy _ a espada 
no Mar, e na Terra no seu real Serviço. E no Politico? 
Em a economia, com que Governey doze annos a Capi
tania do rio grande, como se fez present~ .a V. Mag. e por 
meyos da min-ha rezidencia : e quando ~sfas cil'cunstan
cias não , sejão . poderozas para a valia, valhame a .reàl 
grandezá de V. Mag.e; pois não é dess-ente â .Sobrania dos 
1\'lonarchas o não socorrerem os mizei,aveis em as suas 

- affiiço~ps. Deos g.de a V. Mag.e-m.~ a,.n. 8 Siarâ 9 de Mar
ço de 1757. Fran.cº X.er 'de lJ!lfranda H.es. 

<<Senhor. Remetendo o Capp. am mor das Russas hum pre
zo â minha ordem ao Capp. am_ mor do Aracaty para este 
o inviãr â Cadea desta Villa; passando o Ca,bo e Solda
dos com o prezó pelas cazas aonde se achava o Ouvidor 
em Correyção, os i;nandou vir â sua prezença, _e depois 
de romper nas loucuras, qu·e -a minha pacicncia lhe tem 
suportado, dizendo não tin~a jurisdição para mandar pren• 
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der criminozos~ porque a elle pertencia esse proG_edím:en
to, nem os offic1aes me devião obedeser, e só sim âs or
dens que elle lhes desse: mandou o Cabo e Soldad0s para 
a Cadea, donde estive!ão vinte e coatro -horas, ~ depois 
soltou a todos, juntamente com o prezo: como se vê da 
Certidão do Alcayde Carsareyro, noteficando o Cl;lpp.ªm 
mor Jozê Pimenta de Aguiar, para não prender crimino
zos na Correyção. Nas mais Ribeyras que vay corregendo 
faz a mesma advertencia aos officiaes, o-que praticou com 
o Capp.ªm Antonio da Cunha -Pereyra (que foy o que ti
nha remetido o prezo) dizendo-lhe que quando quizesse 
fazer alguma pri-zão, elle Ouvidor he quem o havia 4e 
mandar, e aos mais Capp. es, e do contrario lhes havia de 
soceder mal, ainda que tivessem ordens minhas: e não 
contente com as perturbasoens com que te_m imqui_etado ' 
o meu governo, expondome a algum percipici•o, ainda que 
seja pelos caminhos da sua ruina, passou a sua temerida
de a inquerir na correyção se mand0 fazer prizoens, se 
governo bem, ou mal. Confesso a V. Mag. 0 que me não 
tremendo o braço com a Espada na Campanha, me estâ 
tremendo a mão com a penna ao asignar estas fatalidades; 
pois estou certo que no tablado do Mundo j a mais repre
zentou tragedí~ de mayores consequencias: porque nin- • 
guem ignora que nos Soldados o sofrimento nos trabalhos 
he merecimento, mas a paciencia nas- injurias hc infamia: 
po1s mal p_oderâ servir ao Soberano com acçoens heroicas 
quem aviltou a natureza para sofrer injuria"!, Todo o con
tendo nesta representação vay authenticado em publica 
forma, pel las certidoens, carta, e paragrafas dellas, do 
Rd.° Cura das. Russas F11. Jozê de S.ta Maria Monge de 
S. Bento, e o:fficiaes militares. 

E pella certidão, passada pelo Sargento de Infanteria, . 
que _tem a incumbencia dos prezos da cadea da Fortaleza 
mostro a V. Mag. 0 que todos os criminosos que tenho.man
dado pren~er ( que .não são poucos) se achão com ·o a1;,sen 
to â ordem da Justiça, circunstancia, que devia attender 
este Ministro para não incontrar as minhas ordens ; ·prin
cipalmente quando estas redundão em serviço de V, Mag.e, 
quieta~ão de seos vassallos, e comodidade sua ; por lhe 
evitar o .trabalho, ou perigo, que trazem semelhantes dc-
ligencias. · ' · -

Tenho mostrá'do á V. Mag. 0 as violencias, e dezaten-
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çoens que este miuis-tro me tem feito, e na minha proden
cia o mayor merecimento, e a .rnilhor virtud'e para se ate_n
d:er: assim pesso, e rogo a V. l\fag.,_e, prostrado aos -reaes 
péz (no modo que me hé possivel) que em satisfação d.es-

1 tas affiiçoens em que me tenho visto, por servir a V. 
1\fog.e com d,istin.9ão noto.ria,- me queira mandar sossesor 
-na frota; por ter completo o meu 1 trienio, e ser ()Sta a 
mayor mercê, que em minha vida poderey conseguir -d~ 
sua real grandeza i e a mesma Suplica fáço ::J.OS Meretissi• 
mos Ministros do Seu Supremo Cons_elho, e não perP'.}._itão 
que na vio_lenci-a de algama dôr se precipite a ra,zão e se 
perca hum vassallo, que nada lhe falta no mtlrecimento, 
neni na fidelidade, porque o ser mais ou menos bem visto 
de V. l\fag. 0 he fatalidade das Ei,tr~las e não defeito de 

_seus merecimentos. Deos g.~0 a V. Mag. 0 m .. s. an.5 Cea:rá 
1 de Março de 1757. Fran.cº X.er de .Miranda Fí. 6 ª.».• 
, :.- Eis o espectaculo constante que davàm as primeiras 
auctorldades da capitania: ou brigavam capitães mó1·es e 
governadores de Pernambuco, como Dourado I eom Cor~ 
,i•ea de Sá e Montaury com Cesar de _Menezys ou brigavam 
capitães moi:es e ouvidores, como Miranda Henri<4ues e 
Homem de Magalhães com Victorino Soares ou Montaury 
com André Fel'í'eira e Avellar de Barbedo. 

Disse eu que durante a administração de Miranda Hen
riques crearam-se varias freg_L~ezias no Ceará. 

1 Proximamente receby hua carta do G_overnador e Cap.ª°' G,;i,l de · 
Pernambuco com dous bandos sobre a faculdade que 1/. M. foy ser
vido conceder-lhe para que mandasse manifestar as minas dos Cari
ris novos do districto desta Capitania; ,OrdenanGlo por carta sua 
especial ao ouvidor G.al della fosse repartir as_ teri:as pelas pess0as, 
que as pertendessem lavrar, mandando de Pernambueo officiaes de
terminados para as o,ccupaçoes dos officios das dita;s minas na forma 
que se pratica nas Geraes do Ri:o de Janeiro : não havendo para 
ta.m grande novidade motiv0 su:fficiente, pois as elitas minas com 
pouc~ differença não rendem mais que as limitadas faiscas que ac)lei 
no exame que fiz, como já tenho representado· a V. M.o e consta das 
cartas de Bentto da Silvá e Oliv~ira, capp.ª"' mor da mesma villa 
de Icô; a vista de cujo rendimento he exorbitantíssima a despeza 
que se fa.z• com dista.camento, ofliciaes e Jndios que se acham presi
diados nas r eferidas miuas. Porem o G,or e C.am G. al de Pernambu
co IJrocedendo accelerado e sem aquella ll).aclura consideração que 
requeria negocio ele tanto peso moveu toda esta novidade da aber
tura das minas. Só afim de me desmembrar a minha jurisdicção e 
vilipendianne no meo governo, pois todas as detei·minações que fez 
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E' um facto. ,., • 
Foram ell3:s a de Quixeren;i.obim, a de S. Matheus, as 

quatro em que dividiu-se o Curato do Acaracu, e a de 
Monte-mór-o-velho: ' . 
· O curato a_moyivel de, Quixeremobim foi, com a in.voca
çã:o do Glorioso Santo Antonio, desmembrad·0 da freguezia 
de Russas, s,endo do Doutor Frei Manoel de· Jesus Maria (1), 

da "Ordem dos Carmelitas observantes, · a provisão, que 
assim ordenou. _ · 

O mesmo visitador,,,foi quem expediu a provisão crean
do · a freguezia de S. Matheus, desmembrada da do Icó. 

Uma. e outi:a são do anno de 1755, aquella de 15 de 
Nov.erribro e· esta de 7 ou 8 de Dezembro. · 
· Dous annos depois (17.57) é que baixou a pr-ovisão do 
BispG D. Franc~sco Xavier Aranha .di:vidindo o antigo cu
rato do Acarãcu em quatro freguezias a _saber: 

,Freguezia da Amontada com invocação de N.s ~-ª da 
Conceição da Amontadá; ..__ , ' 

Freguezia do Curiahu, cuja Matriz foi interinamep.te a 
capella. de Santo Antonio de Padua emquanto não fazia-s6 
a Matriz. no sitio Maravoqueir::t, hoje Granja; 

Freguezia' da Serra dos Cocos, para cuja Matriz foi des
tinada ~ capella de S. Gonçalo de Amarante ; 

.. Fregtrnzia de N. S. da Caiçara, posteriormente Sobral. 
,,Parece, diz Pompeu, que esta provisão não produziu 

nas ditas minas fo-las · sem de mim fazer caso algnm, mais que so 
remetter-me os ditos band()s a sim ·como o fez aos Cappítaens mores 
füts villas tT\eOs subordinados publicando-se os referidos bandos pri
meiramente 'por elles do que me fossem entregues os que me vinham 
rc.:n.ettidos; motivo porque sou mal obedecido tanto dos ditos cappi
taens mores, como de todos os mais o:fficiaes, e juntamente dos Tri
bunaes desta Cappi_tania por lhes- ordenar o Governador e capp_am 
G.al de Pernambuco o que se lhe offerece em qualquer materia ou 
seja do Serviço de S. M.e ou pertenc'ente a outro qualquer particu
lar como se V. M.e entregasse o govern0 desta Cappitania unica
mente a sua disposição. Faço a: V. M.e_ esta sincera representaçã,o 
para V. M.e a sua vista II,1andar o tjue for servido. Deos g.de a V. 
M.e villa ela Fortaleza de N. Snr.ª da Assurnpção e S. José de Riba • 
mar,. (Cartá de Dourado a El-Rey em lb ele Maio de 1763). 

Esse documento não expli-cará o mo~ivo occulto, mas real, da op 
posição de Dourado . á expedição de Mendes 'da Paz ·e á exploração 
das minas . dos Cariris? Não estou longe ele acredital-o. 

(') Joã0 Erigido chama-o. Frei José de Jesus Mada a pag. 98 elo 
Res, Chron. 
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todos os effeitos pois que. um Alvará, de 1773 c:·eou a fre 
guezia de Sobral e outro de 29, de J ulh.o de 1776 m:eou a 
da. Granja». · · 

. A quem fÕi expedida ~ oi·dem do · bispo Aranha? Ao 
Liccnceado José Pereira dê Sá, dizem Pompeu e portan
to João Erigido (Res:-Chr:on. pag. 99). Avent9 uma duvida. 
Si aquelles assim affirmam, vejo que o _Dr. João Ribeiro 
Pessoa, cura e vígario da vara ·da freguezia de N . ª S. ª da 
Conceição da Caiçara, escrevendo uma memoria ·ácerca da 
sua freguezia d_iz q ,te no tempo em que foi cura della o 

, Pa.dre Antonio de Carvalho o Albuquerque hou.ve, cinco_ 
:vitiitadores :· primeiramente em 1746 o Dr. Manoel Alves 
de Figuere do o qual fallecendo foi substituido pelo seu 
secretario P. e José Pereira de Sá; em 2. 0 lugar (em 1747) 
o Dr. ,Manoel Machado Freire; em· 3. 0 lugar (em, 1760) 
o Dr. José de Aranha; em 4. 0 lugar (c m 1756) Fr~i Ma
noel de, Jesus Maria; em 5. 0 lugar ( em 17 58) o mesmo 
Frei -Manoel. 

E o vigario Ribei,ro Pessoa escrevia em 1767, poucos 
annos, portanto, depois que foi expedida a pnivisão. ' 

A freguezia de S. Mntl;ieus, cujo Orago é N-.·ª S.ª do 
Monte d0 Carmo e que foi creada, vimos, por provis.ão ·de 
D ezembro de 1775 e po,c;teriormente por Lei Provincial de 1 

22 de Dezembro de 1863, tev!=J en+ 1807 por vigario colla
do o P. 0 Francisco Xavier Vasconcellos Maltez. 

Foi tambem : seu parocl;io Manoel Antonio de Lemos 
Braga, collado por carta de 29 de Maio de 1846. 

Fallecemlo este ém Abril de 1862, foi nomeado para 
substituil-o como cncommendado o Rev. Rayinundo .Perei
ra da Costa por provisão de 27 de Maio do mesmo anuo; 
exonerado este, foi nomeado por -provisão de 17 de Abril 
de 1868 o actual vigario P. 0 José d·e Sousa Be~erra, que 
tomou: posse a 14 _de Maio. • ' 
· Por existirem ba muitos annos interminaveis duvidas 

sobre os limites dessa freguezia com a d0 Assaré chega
ram os respectivõs parochos a um accordo sob a_s seguin
tes bê1ses: que a linha ·divisaria entre as duas fntguezias 
ficasse sendo a estrada. que, partindo da _capella 'l'arrafa, 

· a qual ficava ficava pertencendo a S. Matheos, divicle a 
mesma povoação aa Tarrafa e segue em direcção do Ria
aho do Urucu, exceptuando o sitio de Antonio ·catonho, 

~ até a ·capella do Quixará que ficava pertencendo á fre-



guezia dó Assa;ré, e d!-ahi em. linha recta ao Lamb>edor e 
Lenços. 

E"~se a·ccordo foi appr'ovado:. pelo _ bispo D. Luiz Anto
nio ~os Santos aos 20 d~ Junho · ~e 1681 . 

. Não ccmheço os ' autos de. creação da freguezia de S. 
Matheus, nullas foram as minhas pysquisas nesse intuito 
feitas quer nâ Camªra Ecclesiastica de Fortaleza quer jun
to ao aétual Vigario ;. sou mais feliz quanto ·a .do Quíxere
:µiobittt pois_ po<i.süo não só a provisão como a demais cor- · 
respondencia por ella suscitada.· · . 

-S~gundo o plano,- que_ nie tenho traçado, áqu't ncam 
registradas uma e outra.- · · 

«Fr. Manoel de Jesus Maria, Religioso 'de N. S. do Mon
te do Carnio da antiga e Regular os~rvancia,. Misionario 
Apostolíco · e Yisi_tador Geral dos s~rtois elo norte pello 
Ex.mo e . R.mº--Senhor D. Francisco Xavier Aranha, po·r 
m.cê de D .s e da S.ta Sé Apostolica Bispo de Thermopo
li, coadgitor e foturo. Sucesor' deste Bispado cor!i actual ju
risdição . ordi'nari:a e independente, qo Conselho de Suu; 
Mag~de Fidelíssima etc. 

1 

Faço Raber qne o dito Ex.~º- e R.mo Senhor Bispo ,ten
do tido noticia do' copioso povo- q. hÁ pellos sertois dest,e 

_ Bispado e que cada vez crese ,mais o numero, princip.al
mente na freguezia .das Russas-, e a grande distancia em 
que · ficão da dita Matriz os moradores das Ribeyras de 
Quixeremoóim -e -Bonabuyu pello que padeçem grandes en
commodos ·no recurso do seo R. 0 Parocho, como lhe repre
sentão; vendo que pella obriga93ó do seo Pastoral' officiõ 
deve acodir o Pasto Espiritua'l ·as suas ovelhas e atender -
aos seus-encouimodos,- achando que a providencia mais efi
caz que lhe podia dar hera a devisão das Igrejas e multi
plica.são de Parochos para · que ;rpais , prontamente . se lhe 
·acuda 'com os sacramentos e fiquem mais bem asesti:dos os 
parochianos·, foy servido ordenar-me que chegando a esta:s 
Ribeyras as · devidise do eura.to das J1ussás pellas partes -
que achase • ser rríais ·conveniente, ficando hum em él_ois, 
e em tal devisão observaçe os requizitos neseçarios e o 
mai-s que nas suas Inst:r-uçois me ,avil;L ord.epado, atenden
do a que 0s Parochos ti.casem co_m cor1gra sustentaç_ã0 que 
nesta pai'te lhe era prometida, cqmo se por elle mesmo 
foce dev-i-dida, e que e-sta sua detreminação e o.rdem se ~ 

. 7 
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la:nçaria_ no livro de_c_reação.do novo_Curàto e do m€lsmo 
exístente para a todo . o · tempo co·nstar. E para inteyro 
comprimento _a 01·dem do dito Senhor achando-me em ve
zita nesta fregutizia ' de N. S. do Rosario das Russas n.ão 
ostante o estar enformado dos lemites e l<_mges dele,. ,fiz 

- convocar os principàis homens das referidas Ribeyras para 
e:i;ifon:nairem das partes por donde se podece fazer a devi
s~o que s~ pertendia e despois de os ouvir e ao Revere~
do Parocho devidi e hey por devidido. ·. . . . . e deE!aneyxa
d'o desta ditã freguezia das Russas as_ Ribeyras d~ Que_xi
remobim e Bonabuyu com todas as ,suas pertenças esce-
1uando os Riachos S. Roza e Livramento, e as duas Ribey
ras asim divididas constitui nova freguezia, qu~ hey por 
intitulada com a Invocação do Glorioso Santo Ant<'mio ; e 
na tal devisão asim foyta interJ_Jo.nho minha auturidade or
dina,ria, e mando aos-Parochos e pessoas d·e hum e -outr9 -
Destrito diviso e dividente, c0m penna de excomunhã_o 
ma:i0r ipso facto in<;lorrenda, e demais penas a arbitrio este
jão .pela t i!l devisão e esta fassam conprir e goardar como 
nelle ·se contem, e :r;nando d~baixo da me~ma penna ao Re
verendo cura das Russi,ts que sendo lhe este apresentado · 
hindo por mim asignado l3 sellado com o seHo de Sua Ex.ª 
ou . . . sem sello ex -cau~a o publique a Esta-ção da Missa 
da ... no primeiro Domingo ou dia festivo, e fixado J!O tem-
po da Ley no Lugar . costumado o faça tr(lsladar no L. 0 da 
Igreja para em todo o ternpô se lhe dar inteiro e devido 
comprimento, e da mesma sorte se publi"cará na Capella de 
N. S. da Conceypção da Barra, destricto da nova fregue
zia dividida e nos Livros della trU:sladará para q. constem 
nos tempos futuros; e co-ino por causa desta devízão fica
va deminuta , a congrua sustentação para 0 Parocho àa 
nova freguezia concordarão todos que nas conhecensas , 
que se pagão a dr. 0 se observace nesta 0 estillo das mais 
fregúezias do Sertam que he : os que são cabeça de cazal · 
pagarem a meia pataca cada huni e os outros de comu-
1:1hão -a q u.atro. ·vinteis, e os que · os não são a doís~ e que 
nos mais benezes se observace o estillo até aqui pra:ti-caclo 
na freguezia das Russas, do que ..... : . te:rmo, em que 
todos asignarão e que daqui em diante asim se observará. 
Feito cm visita nesta freguezia das Russa.s sob meo .signal 
e se-U-o 'de Sua Ex.ª R.ma aos 15 dias do roes de 9.bro de 
1755~ E eu o P.0 Anacleto Soares da Veyga Secretario da 
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' 
visita o fiz escrever e sobescrevi. Fr. Manoel de J~sus 
Marià Vezitador.J) 

T~di;i,via os moqtdor!:)s da Ribeira do Bonaboiu, da bar
ra do Sithiá para baixo, não _ estiveram pela divisão . e tan
to que reclamaram contra os limites dados ás d~as fregu·e
zias e pediram que fosse li!nite a barra do Sithi-á. A isso 
accedeu o Prelado. Requerimento e despacho contém-se nos 
seguintes dtlCumentos· : . 

«E:x:.,mo e R;mu Sr. · Dizem os moradores da Ribeyra de 
Bonaboiu, da Barra do Sitiá p.ª bayxo, que V. Ex.ª R.ma 
fora servido mandar ao R.do Visitador actual d'estes ser
tons do Norte partir o Curato das . Russas, de que eram os 
supp.e• Parochianos, em dous, e sendo V. Ex.ª R.IRª _Pas
tor universal d'esta Diocese de Pernambuco piamente se 
deve crer mandaria fãzer essa partilha para q. as suas -
ovelhas não padeção detrimento algum; pois todo. intento · 
será fazer dos longes perto, ficando as e:x,trerp.as pode-{\do 
ser em meio dos curatos, · pois asim podem todos melhor 
procurnr e participar ·o bem espiritual, e como o R,do Vi
sitador deo principio e fim a esta divizam em a Capella 
de Santo Antonio de Quixeremobim, aonde he hoje a Ma
triz da nova freguezia, que dista a das Russa~ trinta e 
duas ·Legoas ou trig.ta e tres, e entre estas Matrizes ri
beyra abàyxo direita fica a Capella .de N. Snr.a.. da -Con
ceyção_ com desoyto Legoas de distancia. para _a Matriz de 
Qltixeremobim, e q·uinze para a Matriz das Russas e jun
to a Capella fi.ca a barra do rio Sithiá fixa e proporciona- ' 
da extrema p. ª os curatos; todos os Povos julga vão fica
ria ahi a partilha, tanto os de sima como os de bayxo, se 
bem q. para semelhantes acçoen·s, que fazem a bem dos 
Povos, paresse se devem convocar ao menos dez ou doze· 
de cada huma das partes para alegarem e requererem· an
tes da determinativ&, resolução, o que não aconteceu nesta 
partilbà porque morador ,nenhum dos que ficaram p. ª o 
Curato dç1,s Russas se acJiou nem foi convocado p-.ª a tal 
acçam, an~es o R.do Visitador entrou por todo Bonaboiu 
athé sinco )egoas junto â Matriz das Rllssas p.ª Qui~ere
mobim sem mais attende!]cia aos povos nem a que ficavam 
piores do que dantes, porq. sem embarg_o do que estavão 

- long.e · do seu paroc;ho estavam· m. to proxirp.os as éá,petlas 
i:la mesma freg.a, e não estarem junto a Matriz ......... . 

, Legoas, e distante da que lhe dam vinte e tantas, e o.=-. .. . 
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,, 
desta partilha as.si_m foi o ficarem. .. . . . . fazendas .. · .... 
a conta as ...... quo lhes fizeram ...... ~ª freguezia das 
~ussas, e vendo-se os suplicantes assim c_om tanto incom
modo nesta partilha, sem serem onvidos nem attendidos, 
fizerão petição ao mesmo· R. do Viz. or propondo_-lhe as cou
sa'.:! e fundamentos mais solid9s, e com · que os provia era 
com dizer q. se refizessem· outras tantas fazendas para o 
curato de sima, como se todos os heneficios e vigararias 
devam ser iguaes no vencimento, senão he bastant~ a cada 
P?rocho ter porção uongrua para se sustentar, e e.orno se
,estava aproximando a Quaresma e se viam os suplicantes 
e suas familias sem s;;tberem de que freguizia era~ recor
reram terceyra vez com huá proposta obedientissima e jus
tíssima ao mesmo R.do Visitador, 'cuja copia offei-ecem a 

• V. Ex.ª R.111ª, a qual vista respondeo verbaln\en_te q_. era 
jus-to e que hia m.ta do mal enformado a bem enformado, 
e- q. por, ocupaçõns o não fazia logo, e c-om isto os foi im
pondo athé depois de Paschoa, é vendo-se os sgpplicantes 
por desobrigar e . suas familias procuraram a resposta e re
zolução, e o R. do Visitador lhes respondeo não podia obrar 
cousa · algua por ter dado parte a V. Ex.ª R. ma, e como se 
vên os ·suplicantes nestes termos sem recurso lia mais de 
sinco - mezes não tem mais remedia q. recorrei1 em a V. 
Ex.ª R.ma. como Pay e Pastor de suas ovelhas, tam eptere
çado em' o seo bem tanto espiritual como temporal a cújos 
pé& com ,reverent.e submiss~n:i· pedem seja servido atten
der-lhe ao seo requerimento e a mesma proposta que offe-

. recem; e porque não suponha V. Ex.ª R.ma fallam os ·su
plicantes por V . -Ex.ª R.ma não ter enformação, nessa Pra
ça se acham o R.do D.ar Felix Macqado Freyre· e o R.<l0 . 

D.ar Manoel Machado, que por estes lúgares ànda:ram em 
visita os quais com integral ·verdade poderão a V. Ex.ª 
R.ma dar pesta materia conhecimento.- E. R. M. 

,Agora o despacho e o cou:ipetente ·registro nos livros da 
Matriz de N. ª S. ª do Rosario das Russas. 

«Aos quatro do mes· de junho do anuo de mil settecen
tos e cincoenta e seis a requerimento dos moradores da 
Ribeirá de Bonabou da Barra do. Sithia -para abayxo se 
me foi' apresentada hua p~tição com o despacho do Excet 
lcnt_issimo e R. mo Senhor Bispo nosso Prelado o qual mar{
da faça registar o d~tto despacho no Livro desta ~fatri·z 
de Nossa Snr.ª do Rosario das Russãs e na de Santo An-



tonio de Quixeremobim novamente erecta para a todo tem
po constar a devisão e par'tilha feita_ pello ditto Senhor àõs 
dittos Curatos, que he o q;ue adiante se segue : · · 

Como ' somos ,.informados ser mais conveniente fazer-se 
a divizão d'estas freguezias pella Barra do. Riacho Syfüiá 
do que pel-la do , Rio Bonabou, m~ndamns que assim se 
observe não obstante a determinaç.ão d1:>~ R.m/l Vizitador, a 
quem este será mostrado se ainda estiver na freguezia e 
se rezistará nos Ljvfos de hua e outra ·Matriz pa ra a todo 
tempo constar. Olinda vinte e d-ous de J\;Iayo de mil sette
centos e sincoenta e seis . Bispo. E n ão se continha mais 
no dito despacho e determinação do di tto Snr. qúe b'em e 
fielmente registei da propria petição a que m e reporto neste 
Livro da Matriz das Russas·. O que tudo ... fé do meu of
ficio e cargo. Era ut supra. -João Péreira de L Jma, 
Vigario da vara e cµra das Russas JJ. 

Victorino Soares Barbosa nomeado · ouvidor do· Ceará 
por despacho cl.e 23 de outubro (i) de 1755 tomou poss~ 
do cargo a 27 de Junho do seguinte anuo. 

Co'mo seu antecessor, foi elle ás m inas dos Cariris. Si 
não teve por compan~eiro de jornada o capitão-mór Dou
rado, i;etirado então á vi,da privada, coube-lhe a fortuna de 
ser accompanhado até alli pelo propr io J eronymo ' de Paz. 

«O Ouvidor do Ceará, diz o Intendente a Lobo dá Sil
va em ca1:ta de 29 de Abril de 1757, me fez companhia 
athé as ditas Lavras porqh e se anim ou a fazer viagem tan
to que me vio r~zolver â.e me metter ao caminho, ex p·on
dose ~ pas-sar pelo transitos que eu passace; fiado em que 
eu como mais pratico no paiz saberia melhor fac_ilitar os 
embaraços que opunha o tempo inve rnozo, e presenciou 
alguma parte do que tenho excposto a V. Exc. ª das La
vras de S. · Gonçallo, e fiz lavrar em sua prezença alg u• 
mas ba ueadas de terra d'a,s mesmas raízes dos capina, tira
das dos lugares que a 'elle lhe parece o, que as le·vava dian-
te de si athé ·as apurar, e nenhuma· lhe deixou de pintar~,J -

Anteriormente a 3 de- Abril,já havia e1le ~scripto: 
«Maiór pudera - ser a remessa . do ouro comprado se 

as chuvas que ou.verã~ nos meze.~~passados f?cem continua-
das e gera es, com---qúe se facillit-acem · 01;1 trabalhos, porém 
. /~' .... ~:-:.' ,, ~ ' . :-.. , '' ' 

\ '\ 
1 ~~ . 1 

(1) .Araripe diz ,~3, de SeteilJbr,o (Hhst. ·ao Cea1·'á p'~g .105). 
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as poucas que ouverão nos pri'ncipios de Fevereiro forão 
em mangas e de tão pequena entidade · que descon~ad(!s 
muitos se retirarão do irabalho de amontuar cascalhos, 
·despersuadiclos de que pudece have11 agoas para- os poder 
lavar; porém de nove de Março por diante 'entrou com. 
tanto impeto a invernada q.ue athé este ponto não permi
tem os ~íos vadear-se, e de então para cá se tem resga
tado a· mu.ior - parte do ouro qne agora remetto, e podera 
remetter mais se as grandes enchentes não. 6.zerão tão em-

- barassádos os passados _que com di:fficuldades e não sem 
risco se atravessão os regatos que medeião entre humas e 
outras Lavras ·e entre ellas e este Arrayal; e tanto tem
di:fficultado os camii:i.hos que ainda se acha nestas min-as· o 

'Dr. Victorino Soáres Barbosa, oude tinha vindo nas ves
peras da invernada por occasião de nos passa.r mostra ~ 
de outras diligencias do seu cargo. ii _ , 

Aprecie, pórém, o leitor as impressões, que fez no ani
mo do Ouvidor essa viagem de cerca de 3 . mezes ( e não de 
um anuo como -.diz João Brigido á pag. 30 dos «Aponta
mentosii) e que elle proprio descreve na seguinte ca1:ta: 

. n1.mo e Ex.mo Sr. -A V. Ex.ª ·escrevi do Arraial daa 
Minas do Kariris na occa~ião da-primeira Remessa do Ou
ro que foi para essa P-raça; e por 'continuarem as g1~andes 
inchentes dos Rios estive nelle ainda trez semanas inver
nado sem po.der fazer viagem para esta villa, onde ahinda· 

' com muito trabalho cheguei horitem é fazend.o sem embar
go -do discomodo caminho pelo Arrayal de S. Gonçallo 
novo descoberto çla Mangabeira, fui as Lavras, e cow 
effeito em qualqu~r parte daquelle citio há boa piritas de 
ouro, e assentandonrn no Riacho onde se estava lavando, 
n ; Q.. v.i tir~r batéa q~e não pintace mais, ou menos; e se
gundo a minha estimação de dez réis athé trinta rs. de 
ouro: is to hera o commum, e alguma sahio mais avulta
dà~ e mandando como por cur-iozidade, em_ trez ou quatro 
partes daquella chapada, aonde nam se -estava fazendo 
serviço algum, tirar a sup~rficie da terr"a outras batea:clas 
a minha vista, lavando-se pintaram da mesma forma; e 
conversando_ sobre ·a existencia das ditas Minas com hum 
mineiro que nellas se acha principiando a fazer o seu ser
wiço, que veio das Minas G~raes, me disse que se a agoa 
fosse permanente todo o anno seriam estas as milhores que 

-todas as que athé aqui se te~ descoberto neste Estado do 
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·Bra~il, e ,que se assím pintavam estas em tam boa conta, 
não havendo nellas quem-0cpm experiencia soubesse -traba
lhar, havendo outra casta de gente, que ainda haviam fa. 
zer melhor conta, o que nam duvido, porque seg~ndo o 
que alcansei, a maior parte do ouro fino o n~m aproveitam 
na batéa por nam saberem a maior par'te dos que traba
lham lavrar ,a terra e cascalho; e no mesmo lugar em que 
huns esta,m lav~ndo, . estam outros tornando â lavar a mesma, 
e· sempre p•inta com pouca differença a respeito dá que 
vem tirada, das Lavras. Este novo d.escoberto fica q11asi., 
proximo a corrent~ do_ Rio Salgado, em distancia ae pou-
co mais de, hum quarto de. legoa de cuja agoa na secca 
se podem aproveitar os que nella "tr.abalham, se para elle 
conduzirem o cascalho, porque ahinda que este corte no _ '---. 

· rigor. do veram, sempre concervam grandes-possos, e nelles 
podem lavrar em canoa. _ 

Porém cqmo já mandei dizer a V. Exc.ª nestas Minúas 
não há homem qµe tenha pocibilidade, nem trabalham a 
p~rpozito porque a mizería dellés e ambiçam só os convi
d~ a andarem emquantb tiram algumà couza, e sempre 
andam a discobrir, e bem se ,mo~tra o refferido porque 
todos os que há estam dezertos, e- só concorrem aonde se 
descobre de novo e se por comparação amanhã ouver p,es
so;i, que· dê com outro· já todos deixam este, e aS;8ÍID se 
conhecerá · ser a maior parte desta terra huma niinna, e 
nenhum discoberto será sufficiente para se trabalhar con
tinuado nelle. Em quanto aQ mais já exruz a V. Exc. ª 
que haver ouro era certo, e segundo o que entendo hé de 
manchas ; e emq úanto se nam dei; nas betas das I'efferidas 

• minas : e só com homens de milhor experiencia podel,"ão 
avultar na conveµieo.c1a para S. Mag. e e · dos proprios Mi
neiros · em cajos tei:mos V .. -Exc.ª a vista do referido po
derá fazer milhor conceito, e nesta- parte tenho satisfeito 
ao que me recommendou, e em- tudo o mais nam faltarei · 
como devo. 

Estimarei -sobre tudo que a V. Exc. ª assista a melhor 
saude, e que me mande em tudo q1,,1e for servido. 

Deus Guarde a Y. Ex.ª muitos annos.-Icó, vinte e 
hu!)'.l· de .Abril de mil Setec~ntos e Sincoenta e Sete. 

De V. Exc. ª criado muito obrigado. --VictM-ino Sva1·es 
Barbosa. · · , 

Mas nem a opinião de Soares Barbosa, nem as cártas 
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sempre animadoras do· Intenden·te, nem o enthusiasmo de 
Jansen Muller ( 1), outro estrangeiro que desde. o te-mpo 
d.e Correa de -Sá viera tentar fortuna nos Cariris, poderam 
salvar. as Minas de um abandono total. , 

O primeiro signal de sua extincção foi a queda da Com• 
panhia do Ouro. 

A 12 de Maio de 1758 reuniam-se po Palacio das Duas 
Torres a convite de Lobo da Silva o ouvidor de Pernam
bucó João Bernardo Gonzaga, o ouvidor da farahy:ba Do· 
mingos Monteiro da Rocha, o provedor, da Fazenda Real 
João do Rego Barros e o procurador da Fazenda Dot!tor 
Caeta:úo Ribeiro So:..res. 
- Tratava-se de dar ou· não á Companhia licença para re- _ 
tirar a escia~vatura, que _tinha empregado nos trabalhos de 
mineração. 

Consignemos a acta da reuniã.9 para melhor conhecimen-
,. to do que n'ella se passou. E' assim concebida: 

«Aos d.oze dias ,do mez de Maio de míl sette centos cin
coenta e oyto; neste Palacio das Duas Torres, donde forão 
chamados a presença do n1.mo Governador, e Capitam Ge
neral d'estas Capitanias de Pernambuco, os DD. Ouvido
res desta Commarca João Bernardo Goo.zaga, e o da Pa- . 
rayba Oomingos Monteiro da Rocha, o Provedor da Fa
zenda Real João do Rego Barros, e o Dr. Procurador da 
mesma Caetano Ribeiro Soares, _pelo Sor. General foi pro
posta a reprezentação que os caixas da companhia das 
Minas de S. Joz;é dos Kareriz lhe havião feito para man
darem retirar a escravatura, de que s·e compunha a dita 
Companhia? f?mentada_ a tal re~r~.z~~tação c?m· h~ns cer
tos, ·e mult1phcados av1zos, que tmhao recebido nao só do 
feitor da mesma Companhia mas de muitos homens' parti-

( 1) João iansei::J. e Moller que veio na chanua me buscou, pedin
do-me lhe mandace recommendada a entreg a de huma carta, que es-

- creveu a huns mineiros que se acham nos Kariris com os quaes, diz, 
tinha feito huma sociedade no Maranham por onde elles and,, ram, di
zendo-me que neces•sitava da respostas para con.ferfr commigo e dar
me parte do seu projecto' : o certo he que athe agora me nam tem 
fallado com formalidade nem me parece que traz idéa de que se 
po~sa fazer caso ; está hospedado n_a Caza da Congregação do Ora
tono ; em tudo o que poder serviP o fàrei com muito _gosto, porque 
lhe basta a sua recommendação. (Extr. da carta de 14 de Janeiro de 
1755 de Correa de Sá a Diogo de Mendonça Co1·te Real). 

' 
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culares, qúe 1rezedi-ào -nas Minas, pelas q;uaes se mostravão 
os poucos lucros que ellas prometiam, e a grande perda, 
que j-á tinha. recebidô a companhia porque havendo des
pendido dous contos quàtro centos e vinte mil rs. pom o 
sustento da escravatura, só tinhãÓ tirado de utilidade sette 
centos e é-inco mil rs. produc~o do Ouro, que se tem, tira· 
do para a dit.a Companhia, · ficando assim esta prejudicada 
não só no excesso da despeza mas tambem na perda ,do 
serviço dos seus ~scravos em quase dous annos de expe
riencia, sobre o q' tamben;i o mesmo Ill. ruo e Exc.mº Snr. 
General patenteou outros avfaos particulares, que havia 
recebido de pessoas fidedignas, sobre a pouca ·utilidadel 
que-podião dar as ditas Minas a quem as cultivasse, e pon
derado fodo o so_bredito, e sobre tudo que a dita Compa
nhia no Capitulo 12 das condicçoens com q11;e se estabele
ceu só se obrigou a continúar nas experi:encias dos dis_cu
bertos das ditas Minas por tempo de . hum anuo, a que vo
luntariamente havião continuado para maior dezengano o 
tempo de qu'asi dous annos, termos em que lhe he1·a liei
to desfazerem a dita Companhia; aindà .q!le a-chassem lu
~ros pNporcio~ados a sua despeza, quanto mais experi
mentando .consideraveis despezas e nenhum luéro, votaram 
uniformemente que S. Exc.ª devia permetir a cómpanhia 
a faculdade que peàia 'de 'mandar retirar a escravatura; e a 
haverem por finda a sua Sociedade, e de como a·ssim se 
assentou mandou o dito Snr. General fazer este terll;lO em . 
que assignou com os sobre -ditos Ministros, e o Dr. _Pro
curador dà Coroa_; e eu Antonio José Correa Secretario 
do governo o escrevi. Luiz Diogo Lobo da Silva, João 
Bernardo Gnnzaga, Domingos Monteiro da Rocha, João do 
Rego Barros, Caetano- Ribeiro Soares.>>_ 

Não houve, por.tanto, duas opiniões. E assim ficou de
cretado 9 aniquillamento da Companhia do puro das Mi
nas de S. José dos Cariris, o que queria dizer~ extincção 
das lavras no districto do Ceará. 

Dous mezes depois, a sete de Julho, fazia-se no mesmo 
loeal u~a 2.ª reunião a que assistiram aquélles magistra
dos e mais - o Juiz de fóra de Olinda e Recife Dr.. João 
Roiz Colla_ço e o escrivão da Fazenda Real, Bérnardo Pe
reira de Vasconcellos. 

Consignemos igualrI).ente p. acta dessa reunião: 
«Aos sete dias -do mez de Julho de mil e sete centos 

... 

\ 
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e cincoenta e oito vierão a este Palacio das Duas Torres · 
convocados pelos Ili.mo e Ex.mo Sr. Luiz Diogo Lobo da_ 
Silva, Governador e Capitam General destas Capitanias 
de Pernambuco, o Dr. J,oão Bernardo Gonzaga; Ouvidor 
Geral d~sta. Comarca de Pernambuco, o Dr. Domingos da
Rocha Ouvidor dà Comarca da Parahiba, o Dr. João Roiz 
CoJaço, .f-uiz de fóra da Cidade de Olinda e desta vil13'. dd 
H.ecifé, João do Rego Barros Provedor da Fazenda Real 
desta Praça, 'Caetano Ribeiro Soares, Procurador da mesma . 
Fme1enda, B.ernardo Pereira de Vasconcellos, Escrivão della 
para effeito de se -resolver se se devia fazer por conta da 
Fazenda Real ~ perda, que se tem experimentado no pre
ço ·ao Ouro depois à.e fundido, ao preço porque se tinha 
comprado nas Minas dos Karirys, ~ razão de mil e duzen
tos réis por Oitava, pois .tendoce empregado no Ouro que 
se tem fundido athé · o presente oito contos set.e centos no-

-· venta e oito mil quinhentos e ci_ncoE:nta réis dinheiro per
tencente a Fazenda Real desta Capitania, ·depois de fun
dido o dito Ouro em quinze barras e de se -yende'rem . estas 
segundo-os seus toques, _se achavam ter.~m rendido tão só, 
mente oito contos quinhentos e trinta e seis réis, em que 
vinha a perder a Fazendà Real a quantia de <;].uzentos -e 
oitenta e dois mil e ·catorse réis do Capital com que tinha 
entrado para o resgate do refferido Ouro, ou se sé havia 
de fazer ·esta perda de_ quebra por conta. das partes, que 
o min~ravão, resgatandoce o dito Ouro a razão de, mil 
e cecenta e dois reis a Oitava, _ que era o que menos 
ficava valendo, repartida a dita quebra por sete mil . 

· tresentas e trinta e duas Oitavas 'que se _meterão na 
casa da fundição, · que era a quantia que justamente 
ficava valendo ·cada Oitava, a porporção da sob-re dita 
quantia, . e outro sim propos o mesmo Ill :mo e Exc.mº Sr. 
Governador e Capitam General se se devia pagar· a Fa
zenda Real a sobre dita quebra pelos quintos que tinha 
produzido o dito ouro, atendendoce a indigencia da mesma 
Fazenda Real, e visto por todos os sobreditos Ministros, 
Provedor e Procurador da Fazenda, e Escrivão della, por 
todos uniformemente foi dito que lhes parecia se não de
via diminuir o preço do :resgate do Ouro das ditas Minas 
do Kariry a respeito da quebra que se havia experimenta
do, mas antes que se devia resgatar pelo mesmo preço de 
doze tostóis a oitava, athé segunda ordem de S. Magestade, 
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a ·quem o 1dito In.mo e Exc.mº Sr. General faria presente 
assim- esta prop0sta como a resolução q u.e se toma, por
que de se mandar resgatar o ouro por menos Vl:J.lor de doze 
tostois podercehia seguir o inconveniente de desertar-em . 
os poucos Mineiros que se achão nas ditas Minas, vendo 
o pouco que ellas ainda proquzem, e o d-imínuto preço por
que S. Magestade lhes paga o seu Ouro, o que se pode 
recear por estarem as ditas Minas ·ainda muito no seu prin
cipio, e sem. se t,er descoberto veias . tam pingues-que con
videm os mineiros a continuação dos seus descobrimentos 
sem embargo do diminuto preço de seu Ouro,, porque de 
se tle~empararem .as ditas Minas não somente veria S . Ma
gestade a receber a perda dos quintos que já tem cobrado, 
que avultam em muito maior .quantia da quebra sobre di
t~ mas tambem a esperança para o futuro de pocler rece
ber mais avantejados quintos na continuaçfio dos seus des
cobrimentos parecendo por-isso util que nestes princípios 
se favoreção aos 1\fineiros em ·tudo que não for com des
peza da Fazenda Real e em seu prejuízo, e que quanto ao 
pagamento da quebra que já se experimelíltava dos ditos 
du-zentos e oitenta e dois mi1 e cátorze réis, resolverão, 
menos o Dr. Ouvidor Geral Doming9s Monteiro da Rocha, 
da Comarca éla Paraiba, e o Dr. João Rodrigues Colaço -
Juiz de fora desta Praça, os qµais disserão que a dita perda 
se devia fazer pela Fazenda Real, desta Capitania e que 
esta não devia pagarce da dita perda pelos quintos, que 
com effeito se tirasse outra tanta quantia,_ pi;opoi:ciona~la 
dos quintos qua- se achavão na Fazenda Real para se re
meterem na proxima frota, para que a Fazenda Real desta 
Capitania ficace inteiramente paga da' despeza que atlié o 
prezente tinha feito com o resgate do dito Ouro, attenden
do ~- que sendo tudo fazenda de S. Magestade a desta Ca
pitan~a se 'achava tam nécessitada de Cabedal para as suas 
desp9zas respectivas pelas dir,ninuiçois que tinha experi
mentado este aQno, e nos antecedentes, 'depois- do terra
moto succedido na Corte, pelas diminuições das fazendas . 
que vieram. nas frotas respectivas, na falta da frota deste 
prese~te auno o tempo devi_do, quê nno era possível grà
valla com esta despeza extraordinaría, quando a mesma 

. Fa_zenda Real do tempo em que tinha ªuas 1~endas por- in
teiro apenas podia com as despez_as o~·dinarias; além de 
que, como os ditos duzentos e oitenta e dois mil e catórze 
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,reis, ·qu·e se rnandavão tiràr dos ditos quintos para reçar
cirem a Fazenda Real das ·sobre ditas quebrari, sempre fi-

, cavam 'metidos ria _mesma Fazenda Real; a todo o tempo 
que .S. Magestade não q.oúvece por bem que dos ditós seus 
quintos se pagace aquella ,desp.eza de quebras, podia ma~
dar remeter a dita quantia, pois se não 1despendia em cousa 
alguma, mas sim se metia na mesma Fazenda Real .desta 
Capita'1lia sem embargo da sua indigei;rcia, attendendo tam
bem· a que os quintos que tem lucrado S. Magéstade túdo 
a beneficio da despeza desta Fúenda Real importão já em , 
.m i is de cinco mil crusado.s. E ele como assim se assentou 
assignarão os ditos Ministros, com o Illmº e Exc.rnº Sr. Ge
neral e eu Antonio Joseph Correa Secretario do Governo 
o escrevi. Luiz Diogo Lobo da Silva,, João Bernardo. Gon_
zaga, Domingos Monteiro da Rocha. João Ruiz Collaço-~ 
João do Rego Barros. Caetano Ribeiro Soares. Bernardo 
Pereira de Vasconcellos. 

· , Informada por Lobo d~ Silva do pouco ou nenhum re
. saltado que davam 8:S minas elos Cariris, o que erá com
provado pelas dimi_nutas remessas dos quintos, resolveu 
afinal a Oôrte de Lisboa que ellas fossem extinctas', éessan
do de todo os trabalhos de mineração e voltando portanto 
ao Recife Mendes de Paz e tropa, que com .. elle ~stava. 

D'ahi a Resolução Regia de 12 'de Setembro de 1758. 
Em officio dessa data o Ministr9, Thomé "J oaqµim da Co~sta 

Corte~Real communicou a Luiz Diogo Lobo da Silva are
solução Regia pela qual era .determinado que «não se mi
nerasse mais nas Minas dos ·Cariris nem em outra alguma, 
que nestas Capitanias apparecesse, na co~sideração do pre
j uiso, que dellas se tem seguido, com perda-não :;i6 da Sua 
Real Fazenda mas dos seos fieis vassallos, que se interes
savão em benefici~tllas, como a experiencia tem feito evi
dente, alem do encomodo que resulta d·e estes não apph-

- carem sua industria a agricultura e comercio, de que se 
faz verosímil tirarião as utilidades, que no caminho, 'que· 
seguirão, não perceberão; o mesmo ·resolveo o dito Snr. 
pelo que pertence aos <lutros descubertos, de que V..., S.ª 

, havia dl&do noticia, comprehendendo nesta sua real reso
lução athé o descuberto do Apodi.J>. 

Esse officio foi ·mandado cumprir e registrar na Secre
taria de Pernambuco e ·nas Capitanias do ·Ceará e Rio -
Grnnde aos 22 -de- Novembro de 1758. 



Com effeito, Fàzenda Real e Companhia de Mineração,. 
por esta ou aqu~lla circumstancia, só h1:1.viam logrado pre-
juízos. , -

A Fazenda Real teve de despeza_ 25: 166ll4 76 além dos 
generos, que vieram de Lisboa para o serviço das minas, , 
e arrecadou de quiptos 36 ~arcos, 5 oitavas e 36 grãos 
de ouro, que reputados a 1500a oi_tava produziram3:464i$250, 
quantia visivelmente mesquinha. 

Por seu ]ªdo a Companhia de Mineração em 21 rqezes , 
e 9 dias, que trabalhou,· isto é de 19 · de Outubro de 1756 
a 28 de Agosto de 1758 arrecadou 906_ oitavas de ouro li
vres do quinto e de quebras, que renderam '1:382a060 
0 despendeu 5:6498478 ((donde se vê, diz em carta de 18 
de Fev_ereiro de 1759 Lobo da Silva, que não estimando 
o trabalh0 de cada escravo ·por dia mais que a 60 réis, por 
lhe darem de . comer, frearão p.erdendo, quatro contos du
zentos e secenta e sette mil quatrócentos e de_?'.íoito reys, 
não obstante os contiuuos descobertos com que successiva
mente se estava persuadindo o seu melhoramento.)> 

As remessas dos quintos arrecadados pela Fazenda Real 
são "' assim ·descriminadas numa certidão passada- pelo Es-
crivão Bernardo de Vasconce1los segundo .!be fora or'ãenado~ 
por Lobo da Silva a 20 de Fevereiro de 1759-: . ~ 

ccO Provedor da Fazenda Real ordene ,ao Escrivão da 
mesma pa.sse por certidão ao pé desta os quintos, que as 
Minas elos Carír_i"s tem produzido em benefieio da Real Fa
zenda desde o principio do seo estabelecimento athé o pre
zente, com dedaração das frotas respectivas em_ que tem 
sido remettidas_ ao 'J'hezoureiro ela Caza da moeda d,a Cof te, 
e Cidade de Lix.ª Recife 20 de Fevereiro de 1759. --
1\fonogràmma de Luiz Diogo Lobo da Silva: - Cumpra- se 
B 

. ,. 
arros. _ 
Bernardo Pereira de Vasconsellos ·Escrivão da Fazenda 

Real e matricula e Contador ela gente de guerra n'esta Ca
pitania de Pernambuco por Sua Magéstade que Deos guarde 
etc. Certifico que das guias que se achão nesta Provedoria, 
consta em como, desde o estabelecimento das minas de São 
Jozé dos Cariris novos · athé o pre~ente dellas tem produ
zido ele quintos pertensentes a ~eal Fazenda de Sua Ma
gestade as pai::_cellas seguintes: _ lium marco, trez onsas, trez 
oitavas, e trez graons de ouro em pó que remei;eo o Al
moxarife que foi da Fazenda Real Manoel Correa de Arnujo 

. . 
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pa1·a a Caza da moeda da Cidade de Lix. ª na frota a·o ati:
no de mil setecentos sincoenta e sinco. E assim mais· dous 
marcos, huma oytava, vinte e sinco graons que remeteo o 
Almoxarife que foi Dorµingos Pires Ferreira para a dita 
Caza da moeda na frota do anno de mil sete· centos s'in
coenta e seis . Maio1 onze marcos, sineo onças,, quatro oy
tavas, e hum grão que remet~o para a mesma eaza da 
moeda o Almoxarife que foi Pedro Marques de Araujo na 
frotta -do anno de mil sete centos si-ncoenta e sete; e ulti
mamente se achão nesta Provedoria dezanove marcos, sinco 
onsas, sinco o;rtavas, e sete graons para tambem remeter 
@ Almoxarife actual Francisco Correa Barradas nesta frota 
do prezente afino de mil sete centos sincoenta e nove, que 
todas referidas parsellaEl de quintos somão trinta e quatro 
marcos, seis onças, sinco oytavas e meia de ouro em pó. 
Como tambem se -'Qchão na i:nesma Provedoria hum marco 
e duas onsas de ouro produtto de huma datta pertensente 
a Sua Mages!ade no descuberto do Sitfo da Mangabeyra 
das ditas minas ' que se rematou pela dita emportancia e 
hade remetter o dito Almoxarife na mesma frotta; o que 
tudo con,sta das ditas guirts a que me reporto, donde pas
.sei a prezente Qerticlão pella Portaria retro do IH.mo e Ex.mo 
Sr. Governacl_or e Capitam General destas Capitanias Luiz 
Diog-o Lobo da Silva com intervenção do Provedor da Fa
zenda Real João do Rego Barr.os e pói· mim subescrita e 
assignada nesta Villa do Recife de Pernambuco aos vinte " 
e .trez dias do mez 'de Fevereiro do anno de mil s·ete cen
tos e siocoent9! e nove. Fiz escreve·r e suhescrevi e assi-

- gu-êi. - Ber·nardo Perefra de Vasconsellos. » 
Em . 18 do . mesmo mez e anno Lob'! da Silva pediu e 

receb~ identica portaria do escrivão Vasconcellos. : 
Realmente as explorações no Ceará não eram nada pro ., 

-- veitosas ao governo. · 
E · não era só isso. . ., 
Por outro lado tambem as contas da Companhia de

monstram· avultado deffi.cit, como verifica.-se do s_eg:uinte 
balancete assignado pelos caixas-directores Manoel Correa 
de Araujo, Antonio José Brandão e Domipgos Marques: 
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CONTA da Despeza e -Receitã, que seJez com a Companhia do Ouro 
das Minas ele S. Jozé cios Kariris novos que principiou 

em 19 ele Outubro de 17 56 e findou em 28 de Agosto do prezente 
· .. an)lo de 1758 ; é o S'eguinte : 

DESPEZA. - · Gastos CO'IJ'I. os Escravos: P. dinheiro q' 
se deu ao Admn.ºr Antonio Jacob para ·gasto8 de 73 Ca
ptivos ~om q' se entrou p.ª a comp. ª a f0 mr. s . 1a•-160l/,000. 

F. dinheiro q' se despendP,O com vistua-
rio .p. ª os d. os .a 5 mr. s_ • • ~ : • • • .• • • - 365a000 

P. _0 que se despendeo ·na vinda p.ª este 
R. 0 com os -d. os. .. . • ' . 38{J,530 

l ---- --

P. hum negro· q' morreu ele conta da 
Oomp.ª q' se avaliou em. . . . ... 

P. p q' se cleu a varias Sold. 05 que levarão 
e trouce1;ão Cartas . . . . . . . • . . . 

. Sella1·ios g_·, se pagarão : P. q' se pagou ao 
Admn. or Antonio Jacob Viçozo de · 1 -anuo 2 
mezes, e 12 dias a 240 mr. s por -anno . . . 

P. o q' ee pagou ao 2. 0 Admn.0 r Jozé 
Pinto. . . . . . . . . . . . . . . . . 

P , o q' se pagou a Guim.ºª Fixier q' foi 
tomar contas a Antonio Jacob. . . . . . 

P. o q' _se pagou a 2 mossos q' fqrão p.ª 
· ajudai· os d.os . . ,·• . . . . 

P. o q' se pago11 de r'esto de hua conta 
q' deu Antonio Jacob Viçozo. . . . . . . . 

P. o q' _ emportarão os dias de Serviço 
de 72 escravos menos o q' morreu, do dia 
19 de 8.bro de 1756 - the 28 de Ag.to de 
1758 q' são 674 dias, q' devendu ser a 100 
r. 5 por cada hu dia. q' he o menos q' costu-
mão ganhar, em q' se deve abater o sus-
tento de cada hu dia a 40, r. 5 cad-a escravo 
q' fica a 60 r. 5 por dia q' say p.ª os -72 es-

l{J,863{/,b30 

109{/,500 -

201~t,OO 

288{/,658 

1201/,000 

. 240{/,000 

48{/,170 

.696{J,828 

47{/,140 

cravos a 4320 r. s q ne em porta. • - 2~91).{/,680 

5{/,6401/,J.78 -

,-
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RECEYTA. - Para o que i·enderão 4 70/8 
de ouro que remeteo o Admfüº" Antonio Ja
c-ob Viçozo / por 3 vezes q' · se vendeo fün- . 

- dido posto em Barra a M .01 Dias. . . · . . _ 7O5aooo 
P. o que renderão_,· 244/8 d. 0 e 3[4 que 

renieteo o d. 0 vend. 0 a Ignacio Hoiz· Ferr. ª -
fgndido q' rendeo ·p.108 seus _toques. . . . . 398v;fü6O 

P. o que renderão 192[8 d.º q' trouce 
Guim. es Fixier vend. º ao ·a~º s~ndo a quebra 
por sua Gonta 1450 r. 5

• • ~ • • • : • • • - · 278$400 

li%382/%O6O 
P. o q' houve de prejuízo pan a sucied. 6· , 

S1:!,lvo erro. . . • . . . . . • . . . 4/%267 J;\418 

Jacob J,ansen Muller, de quem fallei á pagina 104, foi 
dos mais adiantados exploradotes que tiveram as riquezas 
do nosso solo. Alem . do ourb scdusiram-o as. minas de 
prata, que possuímos. A's suas tentativas de exploração 
allnde ·Mendes de Paz em carta de 6 de Janei10 de 1754 
a Correa de Sá: 

«O portador desta he O' mesmo ·qU(~ ~e trouce a segunda 
de . V. Ex.vª com as cartas de Jacob Jansen Moller par;:i, 
os homens da bandeyrâ do Pinaré, o· qual mandei condu
zi1· ao Cariu donde voltou com :+. resposta do P. 0 Antonio 
Corr.ª Vaz e dos mais, e só do P. ° Fr. Sebastião de S . 
Anna a não· terá, porque este faleceo a poucos mezes. na 
Aldea do Mirandá. Entendo que o projecto de descobri
mentos do dito Jansen se encaminharão a Minas de pr_atta 
porque o a.uno passado ou no antepassado esteve nestes 
Kariris •e lidou em fundir pedra com h_uns castelhanos ex~ 
trahidores, e dizem qci_e de facto a tirar_ão d__e alguma pe
dra de que mandei a , V. Ex.ª amostras, poreJ:1'1 destas a 
m.ª ,deligença não sahio mais que chumbo: nem eu fiz 
empenho pela ayeriguação da pratta porque tem está gran- _ 
des deficulclacles ·as quaes não. ha q.m por cá poss-a com 
ellas, sendo tão pobres os destã freguezia e tão falt9s d~ 
escravos que não podem seguir as do ouro, q' com m. to 

m~nos trabalho e füdustria say 'limpo e apurado das suas 
1n1nas. >> 

O Çapitão-Gen~ral logo que recebeu a communicação 
de 12 de Setembro expediu a Jeronymo de Paz as preei-

!,-
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sas ' instrucções' e bànclos do costume, 0S quaes se c~ntein 
nestes d<;>cmnentos : . , " 

«S. Mag. e Fidelif"simá attendendo a 'eonside;ravel des
péza que se tem feitc!l a sua Real Fazenda com ,o d~scu
berto dess-as chamadas minas, e trabalho que nellas ::ie-tem: 
praticado dêsde o anno ·de sincoenta ·e dous até o prezen~ 
te, .de. que -nã9 tem rezultad0 mais que -prejuízo ao se'!:l' 
Real Erari"o e -enfraquecer as. forças dos seu~ 1 fieis Vassal
los, · q_ue nas mesmas se tem occupado na esperança de 
fazerem a - ràcional utilidade; q1J.e se lezongeão poder achar 
nos mencionados descubertos, de que 01:1 · tem ·dezepgan-ad0 
a expériencia qu·e até o prezente sé tem manifestado, não 
só para o prezente, mas quanto he · possivel para o futuro, 
não po,d~rem aellas tirar mais que tão somente a destruí~ 
çãio dos fundos com que ,ent,rão por não produzirem n·em 

. terem rendimento proporcionado a 'satisfazer a indispeh
savel despeza, q uant6 mais a . deixar-lhe a raci.onavel a 
seí·em de beneficio a 'quem a~ lavra, ordeno que Vnic,\3 , 
logo que receber esta-, e a copi'a · da Ordem~ Regia que re-

, meto dirig.icjla a esta materia se perpare para s,e retirar 
com toda a guarnição, que tem nesse destrito, Pªl'.ª esta 
Praça para onde fará vir , todos os pretexos, utencilios, e 
feiTamentas que ~li se ácharem, pertencentes a Fazenda 
Real, os' quaes remeterá na; melhor forma á villa do Ara
cati a entregar a J oze Piment,a de Aguiar, · Çapitam-mo1; 
da mesma Villa, para que este os -faça \?ondaúr no pri • 
meiro barco que vier para este Porto, a ·quem Vmc. 0 re
mete.rã rellação de todos os que lhe enviar, trazendo com
sigo hutna para por ella os receber ó Almoxarife da mes
ma fazenda ·nésta Praça, e os Indios que ahi se ~cb.arem 
empregados no tràbalho do Arrai~l os fará recolher as 
suas respectivas Aldeas, ficando na certesa de executar . 
tanto o se9 regrei;iso a esta Praça e da goarnição . que o 
acompanha com a maior br,evidade que lhe for possivel, . 
como o mais que lhe deixo expressado, e não rrienos a ,fa-

. zer -cessar , logó em to~as as Lavras o trabalho rellativo a 
rninera•r e faiscar para o que mandar4_lançar o bando qne 

.remeto ,de que dará copia ao Capitam-mor_ desse ,destri'cto, · 
e aos 0:fficiàes Com mandantes , de todos aquelles eTn. que 
ha,via, descubertos par:a que inteira.mente os fação execu
tar, com a cominação de ficarem ,responsavis qtJando ne,sta 
mate:i:ia tenha a. i;qenor indulgencia, ou disiQrnlação, co-

' 8 
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. ' 
_ brando· recibo d~Hes por conde , conste que de todo o refo

rido p.cão ~ntendid<;>s, e Vmc. e n:ie aprezentad, éerti'd'ã.0 qe_ 
,<:> ter assim executado. Deus ~ g.de à Vinc. 0 • Recúffe 24 de · 

• .Nov~mbro de l7iõ8 . . Lui.s Diogo .:Lobo -da· Silva. ·Senho.r. 
Jeronimo M_endes cl.e Paz Sargento-mor de' Artí1harr;õ1;, ,e 
Intendente das minas ,dos Karir.is: · 

'ccLaiz Diogo Lobo da ·Si'lva, do Conselho de S. Mag. de 

\ , 

· Fidelis•sima; ·Comendador , da ·Comenda .de S,t'1- Maria de , 
Mon~or-vo da Ordem. de xp. to, , Governador e Caipitam 
General · da Capitania 'de Per-nambuc-o e suas anexais , 
etc. Porqµanto S. -Mag.de Fidelissimà que D.s g,de por 
justo& motivos que forãu ,. a sua Real presença {oi_ servi
dó· resolver por Ordem de ,12 de Seteaibro do prezente 
anno, expedida" pelo Secretario de Estad,o da repartiçã@ 
da ' marióha e Ultramar Thomé Joaquim da Costa 00.rte 
Real, fizesse logo fe:x:ar e seçar todo o trabalho, que actuail
m."en,te se está fazendo nas minas dos Kariris Novos, e não 
conçentir se ab1~icem, ·e beneficia.cem outras algumas em 
todo o districto do Goyerno de Pep:iambuco e suas •Capi
tani'as anexas;· Ordeno ao Sargento-mor J eronimo M·en:des 
de Paz com.1;uandante dps Kariris Novos, e Intendente das 
Mi"nas ' delles, que em toda a · sua repartição em que hou
.ver minas, ou indícios de ouro, faisqueiras que se tem des
cuberto, faça e:fficasmente seçar todo o trabalho dirjgido· a 
esta materi{I,, mandàndo pelas millicias circumvezinhas cor
rer os districtos donde. houveren:i'Lavras, ou possebilidade 

, de faiscar, prendendo todas as pessoas que se acharem no 
dito trabalho, entFegando-a:s aos Ouvidores das respectivas 
comarcas-, para que contra ellas procedão como transgFes
sores das Reàes Orden,s, i'mporidolhe as penas que lhe sã.o 
por direito comminãdas; e para que chegue _a noticia de 
todos, e se não possa alegar, ignon~;nuia, se mandará pu~ 
bl-içar este bando a som de caxas, terneténdome Certid-ão 
)íJara o fazer prezente ao . rn,esmo Sr. ·pela dita reparoiijl,o; 

'ficando advertido o cl.it0 Uommandante .e Intendente_man- • 
dar Ordenar aGs mais Comm·audantes cl.o dito districto ,em 
cada mez façl:l- hir hum O:fficial que achar de maior cons-, 
tancia na verdade, e zellp do Real Serviço acompanhado 

~ •dos So'ldacfos (1Ue_ intenderem perciz'os, e mor~rem no r!3f
ferjd0 districto .do lugar em que .haja suspeita se possa 
fü.rtivaniente faiscai· sem embargo da:õ! penas qü.e o defen
de, correllas, para t~r a sua. devida e:ts.ecução, e .se proce-
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cler como deixo dito êontra, os ·trangressores, derigiudo as· 
Copias necessarias aos mesmos . Commandautes a:_ fim de 
que igualmente as publiqüem, e executem c0mo -devem, 
pena de se lhe dar em culpa quando o pão pratiquem._Dado 
nesta Praça do .R. e de -Pernambuco sub mêu signal e sello 
de , minhas armas que se registrará ·na Secrétariá d©ste Go
vel'no. Francisco Gonsalves Rey Lisb_oa, o f~s aos vinte e 
cinco de Nóvembro. de mil e -sete centos e cinco~nta e oi
tÕ.: o· Secretario Antonio Joseph Correa o fes ' escreve~·. 
Luiz Diogo Lobo da. Silva.» 

Depois de ex pedir os band~s e as instrucções, que jul
gou precisas n·os logares em que os mineiros laboravam, 
teve Lobo da Silva de dar conta para Lisboa elas medidas 
tomadas no se.ntido de levar a effeito as determinaçõei:i con-
tidas na Ordem- Regia, e fel-o e·ntão no seg,uinte officio, '-
que é o·~resumo, por assim diz~r, da vida financeira d,a 
Companhia do Ouro, e igualmente da expedição de Jero-
nymo de Paz. . . 

ILL.mo E Ex.mo S.01• • ~ l?ela carta de V. Ex.ª de doze 
de Septembro do anno proximo passado me determ·na S. 
Mag. ° Fidelíssima, no . conhecim ento da innutilidade das 
minas dos ~ ·ariris e de outros discubertos de que havia 
chegado a notic,ia á Sua Real prezença, se fexem tanto as 
primeiras como as mais de .que t atarão as minhas antece
dentes contas, e se nã:o mine'rasse em t\?das as referidas e 
em outra algL1ma, que nestas Capitannias aparecessem, na 
co11cideração do prejuízo, que dellas se tem seguido, com 
perda não só da Sua 'Real Fazenda, mas do~ seos fieis v~s
sallps, que se interessaràQ_ em bene:6eiallas, como, ~ expe
riencia tem feito evidente, alem do ineommodo, que re~ul
tava de estes Jllào aplicarem a sua industria a agri~ultura e 
comercio, de que. se fas verosímil tirarião as utilidades, que 
no caminho, que seguirão,. não perceberam. 

<<Logo que recebi a referi_da ordem, expedi todas-as pes
quizas, e bandos necessarios, que constão do n. 0 1 e 2 (t), ' 
para as chamadas m~nas dos Kariryz, e Capitanias da ju
risdiçã o deste Gov~rno afim de que fosse inteira~nte ob
servada, .e cessase o infructuozo trabalho, com que nsllas 
se continuava, do qual se não tirava mais que fundamen -

e) São os _documentos publicados ás p ag ~nas 113 e 114. 
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tos para o dezengano e evidencia qa iõnutilidade, como se 
comprova do que experimentou a Companhia que mandan
do Settenta ~ dous escravos debaxo de direcção de pes
soa intelligente, sem que a Real Fa~enda ·despendesse cou: 
za alguma, e partindo esta em dezi:inove de Novembro de 
m.i'l Sette centos cincoenta e Seis, e retirando-~~-em vinte 
e oito de- Agosto d.e mil Sette centos· cincoenta e o.ito, .co-

. mo sie vê da Conta assignada peL)S seos Caxa~, no decurso 
de vinte e hum m~zes e nove dias se verifica na mesma 
terem tirado nove centoa e seis oytavas de ouro liquidas 
de ·quintos e quebras, que lhe renderão hum conto trezen
tos oytenta e dous mil e 13ecenta reis, e feito de despeza 
cinco co~tos seis centos quarenta e nove mil quatro centos 
settenta e oito reis, donde se vê com evidencia que não 
estimando o trabalho de cada escravo por dia mais que a 

· secenta reis por lhe darem de · comer, ficarão p_erdenclo 
quatro contos duzentos secenta e sette mil quatro centos 
e dezoito reis, não obstante os continues descu1'ertos, com 
que successivamente se estava persuadindo o seu melhora
mentp. 

«O que qualifi_ca o justô conQeito, que S. Mag. e Fide
líssima foz destes descobertos para os mandar fexar coro
borado com a despeza de vinte e cinco contol3 cento se
centa e seis mil quatro centos settenta e seis reis, que o 
mesmo Snr. tem gasto com ellas p~la Provedoria do Ceará, 
e desta Praça desde o principio do anno de mil Sette Cen
tos Cincoenta ·e dous athe o tempo·que consta da Certidão 
n. 0 alem dos generos_ que vierão destinados dessa Corte 
para o Serviço das mesmas, e como ellas não , tem rezulc
tado em beneficio da Real Fazenda mais que tão sómente 
de qµintos trinta e seis marcos, , cinco oytavas e trinta seis 
grãos, que reputadq!:! a preço de mil e quiµhentos reis a 
ôytàva importa a de trez contos quatro centos secenta e 
quatro mil duzentos e cincoenta reis, vem a . verificar-se . 
sahir cada oytava ao dito Snr. pelo. de dez mil oito centos 
noventa e nove reis, em que vizivelmente se manifesta não 
faz~r conta alguma semelhante qualidade de minas, e se
rem de inteira ruína. aos seus vassallos que as trabalharão, 
por estas não - terem mais subsistencia, que as que lhe de
vão herão pintas tranzitorias que a poucos dias de bena-

. ficio exauria qualque1: pequen~ deligencia e por estes 'pri'n
cipios na reprezentação, que me fez a Companhia da ja-
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ctura, que sentia nos seu~ _interesses, lhe não p.ude déixar 
de. deferir, permitmdo-lhe retirarem os escravos antes da 
determ'inação _de S. Mag.' 0

, para o que pFocediáj-uhtaq,ue ' 
consta da Certidão n. 0

• (1) Deos g.de a V. Ex.ª-m. 8 annos. 
Recife de Pernambuco 14 de Fevereiro de 1759. 

Ill.mº e Exm.ª S. 0 r Thomé Joaquim da Costa CorteReaL 
- LU,iz Diogo Lobo da Silva: · 

Do que ahi fica expo~to ; q..e todas as mais. peças offi7 
ciaes, que ao assumpto s~ referem, concluo· q,u.e Joã·o .l?r,-. 
gido, naturalmente por desconhecel-as, ayançou juizo er
roneo ao escrever nos seus «Apontamentos» (pag. 32) ·que 
a Cô?·te de Lisboa não 11e prjon de motivar a Ordem de 12 
de Seternb'r·o com a falta ele pagamento çl,os qiiintos. 

Mas Gomo não quero que alguem dig·a que eu, publi,can
do tantas peças officiaes, guardei commigo o theor da Or
dem de 12 qe setembro, aqui transcrevo-a para elucidação' 
de qualquer 1duvida. . . 

(<A Su~ Magestade fo.rão prezentes às cartas de V. S. 8 

das datas de 27 de Fevereiro, de 11 de Mayo e 22 de Se
tembro do, anno proximo passado s_obre as iQutilidad.es das ~ 
Minas dos Carirys, e os novos descobertos das outras Mi-

1 

nas de que s·e 'lhe havia dado notiéia, e· o mesmo Snr. foi 
s ervido resolver ,o que vou partieipar ,a V. S. ª. Pelo _que 
pertence as Minas dos Carirys e a Companhia para ellas 
formada na conformidade da 1. ª das ,reféridas cartas de 
V. S, ª não se havendo colhido do trabalho que se teve com 
as Minas outro fructo que não fosse•o do claro conheci
mento de não serem uteis nem ao erario Real nem ao bem 
pu.blico como_ V. S.ª refere na 2.ª das m-e~_mas Cartas, re• 

• zolyeo sua Mag. de q'ue a guarnição ,que se acha nas sobFed. ª" 
Minas ·se recolha. e que V. S.ª faça eficasmente cessar nel
las todo-o trabalho para que assim se -appliquem aquelles 
obreiros a outros mais uteis exercisios. O mesmo rezolveo' 
o d. 0 Snr. pelo que pertence aos outros descubertos de que 
a V. s.-a se .havia dado noticia éomprehendendo nesta sua_ 
Real rezolução. athe õ descoberto da Ribeira do Apodi de 
que V. S.ª trãtou na 3.ª-e ultima ·das refei'ides cartas, por
que Sua Mag. e tem extabelecido por bazes do Governo e 
da felicidade dessa s Capitanias a industria,, a agricultura e 

(1) E ' o documento publicado á pag ina 104. 
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o comercio com que se espera que ellas hajão de prospe
rar muito dentro em poucos annos, principalmente, em hú 
tempo no qual o mesmo Snr. estabellesc~ hu~ grossa e 

· ~em fundada CompaIJhia. Dcos Guarde ay. S.ª . . ,J3e1em a ' 
1 2 de Se\embro de 17 58. 1.'homé Joaquim da Costa Corte 
Real. Snr. Luís Díqgo L0bo da Silva. Cumprasse e regis
te~se na secretaria deste 'Govfrno e nas capitanias do _C.eará 
e Rio Grande. Recife vinte e clois de Novembro de 1758 
e nas mais partes do Dest~icto deste Governo em que se 
n~cessita sua e~ecução. Recife era1,üt Supra. com rubrica. 
3osé Gonsalves da Fonseca.-Joaquim José de Oliveira : 

Na opinião de alguns chronis~s além da Car ta de 12· 
de Setembro, que Theberge por equivoco diz ser de_ 7, 
houve uma segunda tendo em vista igualmente as minas 
da Capitania. João B1·igido, por exemplo, escTeve á pag. 
94 do seu «Resumo Chronologico» q·ue «por Carta Regia 
de 12 ,de Setembro de 1758 se mandou cessar a explora
,ção das minas do Catfry e da Mangabeira (Lavras) como 
desvantajosa ão erario _e a 25· do mesmo mez se . .fez ex
teh'siva a prohibição a quaesqu.er outras da Capitania», e 
Theberge escreve tambem: «a côrte a o governo de Per
nambuco desgostaram-se desté .resultado e ~m consequen
cia disto appareceu a 7 d~ Seteµibro de. 17 58 uma Ordem 
Regia snpprimindo as minas do Cariri e pronibindo sob 
p<mas graves que ~e continuassem . ali os trabalhos de mi
nei·ação. P?r Ca:t\ Regia de 25. do mesmo :11_ez e anuo 
for·am abolidas nao sómente as mmas do Cann como . to
das .as mais existentes -· nesta Capitania. )) 

. 'l'heberge e_ Erigido acceitam, portanto, a expedição de' 
- duas -Ord·ens differen tes, uma mandando extinguir as mi

nas dos Cariris, e outra (a' de 25 de Setembro) extenden
do ~ decisão ás demais minas existentes' ~a Capitania. Para 
elles houve ~ principio urna medida particular seguindo-se 
a esta uma medida de caracter , geral. 

Vae nisso uma confus[o. 
Nífo sei sobre que fandamentos se ~basearam. Não en

contrei uma segunda Ordem por mais esforços que ém
pregasse, e vejo que os dizeres da primeira versam sobre 
Minas dos J(arfris e de oiitrbs descu,be1:tos de que havia che-

- gado a notir;,-ia á Real P1~ezença; p1·ohibindo se que se ni'i
nerasse em todas us refm·iclas e em oiitra .algmna qiie nestas 
Capitanias apparecessem. 
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Desconfio poder attingir ao que de:ú lugar á dup!icata . 
. . '•João- Erigido, \1imos no capitulo anterior, não compul
sou documentos, • mas julgou preciosas as informações ' de -
Theberge e sobr~ ellas escr_eveu se11; artigo Minm·açãQ dos, 

, «ApontaméntQSJ) ; .. por sua ·vez ·Theberge naturalmente en
controu ,no archivo de alguma camara- em suas viagens ao 
sértão · o bando de L ,obo da Silva que extimguia as minas, 
e suppol-o uma outra Carta Re_gia e ;:i,ssim julgaram elles 
Ordens Regias o que é uma Ordem Regia e um bando do 
Capitão-General dando-lhe execução. 

D'ahi o engano dos dois. 
A resolução de 12 de Setembro tinha applicação na ca.

pitanja tão somente ás minas ,dos- Ca,riris porquanto afora 
essas não sei que então se minerasse noutros pontos delJa. 
E' ce-rto que durante a administração Quaresma (Coresma, 
assigna:va-se elle) Dourado tentou-se a exploração de o,uro 
na Serra de Uruburitama, e que elle proprio declarou ter 
descuberto jazidas de prata em Maranguape .das quaes
sollicitou privilegio (•) mas n'umas e noutras a exploraçãô 
não passou de· diminutds ensaios já por causa do~ desgostos 
suscitados entre Correa de Sá e o Capitão mór por motivo 
de jurisdic_ção, desgostos que tanto in:B.uiram na comt,nissão 
de J eronymo de Paz, já porque o governo Central não jul- ' 
gou de proveito empenhar-se em emprezas ás quaes faltava 
o apoio do Caphão general a quem se mandara_ ouvir_.-, 

' (1) Para ' o Capp.•m m9r do Ceará. Dom José etc. Faço saber a vós 
Luiz Coresma Dourado Capp.•m mór do Ceará que venclose ,a conta 
que me d estes ein carta de 15 de Maio do anno passado de teres des- -
cubeilto com dous filhos vossos chamados Agostinho de Bulhões e 
Mello' e Gonçallo José de l\rello e outqts pessoas vossas confidentea 
hu citio ele minas de prata na Serra do Maranguape pelo que me· 
pedieis vos concédesse faculd.e p.ª q. por ·vós e pelos ditos vossos. 
filhos sejas discubertas as ditas minas, como tão bem as da Serra da 
Urq.buritama, e sendo nesta vossa representação ouvidos os P1:ocr.e• 
de m." Faz.ª e Coroa Me pareceu dizervos q. eu fuy servid_Q por Re
zolução de 24 de Uutubro de 17{> 2 permitfr a todos os meus vassalos 
q. possão livrem.te nos mE;us domínios da Arnerica buscar minas de 

' prata 'ou out1:os quaesquér minexaes, observandose no seu desco
brirn.t0 :datas e repartições, e em tudo o mais o mesmo q. se pratica 
com as de oc1:ro, e q. aos descobridores farey as· mercez que forem 
j~stas e correspondentes a qualid.e e utilid.e que :i-ezulta\· do seu 
Serv.0 El Rey Nosso Snor. mandou pelos Conselhr. 0

,• do seu Cons.º 
Ul~r.0 abaixo assignados e se passou por duas vias. Pedro Alexan
drmo de Abreu Bernardes· a fez em Lx.ª a 14 d e Dezr.0 de 1754. 
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Sobre as minas de ouro de Uruburitama, a que intima
mente ·está: ligado o nome do Paulista AQtonio Bueno a.e 

, Le'mos, possug um autographo de Dourado, interessantís-
simo a muitos respeitos. . 

Tem a data de 15 de lVfaio de 17 53, precisamente a 
da'ta em que ,Dourado pela primeira vez trata· das minas : 
dos ·Cariris, . tendo até então guardado sobre. eHas silen
cio visivelmente proposital e que authorisa o · que escrevi 

- á pagina 27. . 
1 , «Querendo eu, diz o. autographo, pessoalmente, levando 

em minha companhia alguas pessoas experientes, hir fa
zer os exames necessarios · para com 1toda indivíduação dar 
parte a V. M.e, me perturbou a noticia de que se achava 

· no porto da villa. do .Aracaty hum Capp. am de Artelharia 
envtado pelo Governador e Capp. ª01 G. ª1 de Pernambuco 
~fim da discuberta das minas de ouro, que se suppunhn 
haver nos Cariris Novo

1
s, commandando ,o dito · Capp.ªm . 

hum corpo· de gente, motivo porque deichey de hir para 
a dita Serra da UrUburitama e tomey o expediente de me 
conduzir aos !:JOubreditos Cariris, e recolhendo-me eu _a 
esta villa da Fortaleza, onde resido, {Íchando que se n,ão 
tinha dado execução ás Ordens, que deixey para se hirem 
fazendo ::i,lgus exames nas faiscas de Ouro, que appareciam 
na dita Serra da Uruburitama, mas antes c0nst~rme qúe 
algus dos moradores discubbndo alguas faiscas dellas se 
utilit!avam : Mandey uma portaria ao Coronel da Fregue
zia do Acàracu para que se não continuase c;Jeligencia 
algua na dita disouberta sem especial, Ordem de V. M.e » 

O autographo assenta definitivamente a epocha em que 
Dourado tomou posse do governo, e que é a consignada 
por :inim á pagina 16. - · , · 

Com-6.rmam ainda a data da posse de Dou1·.ado (1$ ele 
Agosto de 1751) iJ,lllla sua carta a El-Rei . de 20 de Outu
bro de 1753 e uma de El-Rei a elle de 14 ele Dezembro 
de 1754. 

' 
A resolução de 12 de Setembro não attingia tambem 

as minas do J uré, que não esta:vani sendo exploradas. 
,!1. estas minas refere-se a seguinte Ordem Regia: 
«P.ª o Gov. 01

•· e Cap.ªm g.ª1 da Capp.nia de Pero.eº, Dom 
José etc. l!'aço saber a 'vós Capp.ª01 G.ª1 da Capp.ª de 
Pero.eº q. vendosse a conta q. me deo o Capp.ªm mói~ do 
Ceará Fi·an.eº X.er de Mendonça Henrique~ em carta ele 
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. · trez de Abril ~o·cov~ente ,anno de q. com-esta se vos re
mete copia sobre o descobrimento do ouro :.que se acha 
junto do Río Juré Me pareceuc ,ordenarvos informeis com 
vosso parecer. El Rey :)'fosso Snor ·o mando~::: pellos oon
celhr. os do Seu Concelho Ultr11mar. 0 ahp,i:x:o asignados, e 
se pà:ssou .Por duas vias~ ·Caetan0 Ricardo da Silva· a fe~ 
em 'Lx. ª a 10 de Janr. 0 de 1758. » , .J. 

E assim deram-~e por findas as explorações tantas vezes 
mallograclas da região dos Cariris. Não p6deram·com ellas 
as intrig:_as em 1755, mas triumphavam 3 aí:mos depqis~ (1) 

Era . a viétori'a para ' Proença Lemos. Era a ' realisação 
da política adoptada ·por Lobo da Silva, quanto, áos négo
cio,s do Ceará desde que assumira o governo. · 

«A intriga de uma conhecida absohlta jurisdiçãd rebusan
do-s·e com o habito do puro zello a.rraneou com subtilissi- . 
ma surpreza a Ordem que foi da Corte par~ se fecharem ., 
as fert'es minas dos Cariris)), diz Bernardo Manoel de Vas
concello·s n'um relatorio escripto de Pernambuco ·ao Minis -
tro em Lisboa. . , - · . 

Já não sendo mais precisos seus serviç·os, e 'executadas 
as diversas ordens recebidas do Recife, voltou para: alli 
Jeronymo de Paz · abaBdonando os logares ·em que tanto 
se notabiilisou' por d9tes de administrador e militar. ' 

Corrio complemento,' foi expedida em 30 de Julho ae 
1766 uma Or,dem Regia, ruim -copia do genio de ·Pombal,; -
süpprimindo , o ·officio de ourives· no Brazil, a qual foi abo
lida_ pelo 4,.1 vará de 11. de ~gosto de 1815. ' · 

,, 
---

( 1) O empenho que o Ouvidor do Ceará Alexandre de Proença Le
mos, O ' capitão-mor da mesma Capitania Luis Quaresrha Dourado, · 
·que agora acs1,bou, e o Cap1Y.•rn rnór da Villa do Icó l?ento da Sylva 
de Oliveyra tem mostràdo contra o estabelleciinento destas mina~ 
divulgando por todo o modo e por toda a part.e que lhe foi possivel 
a voz ele que não havia OlJ.rO nos Kariris tem dado occazião a cjue ·os ' 
Mineiros se resolvão a deichar lucros cert@s por conveuiencias .du
vidozas, mas com o desengano que todo~ receberão na:frota vendo-se 
desvanecidos os seguros, ql!lG o dito Ouvidor e Capitaes i:nores der·ão 
de que por virtude das represeutaçoens que tinhão feito a V. Mag.de 
infalivelmente vinhão na mesma frota ordens para se.taparem as •mi- , 

,n as e para se recolherem •OS Soldados á sua Pi·aça entendo que vi-
1·ão cJieg_audo miueyros que he só a dependencia em que por hora 
se acha o estabelleciméuto destas Minas. Arrayal de S. Jozé dos 
l(ariris novos 11 de Abril de 1755. (Extrac'to de uma: carta de Jero~ 
ny ~o Mendes· de Paz). · · 
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E com tal ordem Pombal ·f0i mero plagiario: Manoel Go- , 
mes da Costa, Ínte-adente da Rêal Casa .de Fundição d@ S. 

- Felix: em substituição a A,ntonio Luiz Lisboa, já propu- , 
nha em cart8ts a suppressão do officio de Ourives como u.m 
meio de coerção ao contrab:;mdo. · , .. 

Foi Manoel Ignacio de Sampaio quem mandou execu
tar por acto · de 30 de Abril de 1816 o .Alva.rá de. 11 de , 
Agosto. . _ 

Quem conhecer a chron.ica das explorações feitas nas 
Capi~anias do Sul em busca de metae,s preciosos, contra 
as quaes combinavam=-se muita vez àdversarios 'de toda 
especie desde os elementos, desencadeados, indomitos, até 
as ciladas sem tregoa dos selvicolas, uma casta de inimig;o 
de todo de'sc;ionhecida á expedição de J eronymo de Paz., 
ficará surpreso ante o desfecho dado ,a uma empreza· ini
ciada sob os melhores auspicias, grliada por soldado intel
ligente e affeito aos mais rudes trabalhos e largamente 
prometedora. · 

Tál desfecho ligava-se pri:ç.cipalmente ás condições me
tereologicas da noss.a -Capitania, e ao espírito de rivalicla-
d~ que disting11-e seus hàbitantes. · 

E' que o Ceará, terra •assolada pelas sêccas, convidava ' 
pouco a ene!·gia dos homens e sobretudo para trabalhos de 
mineração para os quaes fiava-se pouco ela natureza e muito • 
menos da a.rte, muito rudimentar ~n~ão: é que naquelles 
tempos perdiam-se os esforços no · oceano da itnpericia e 
negligencia do maior numero. · 

Hoje, porém, que a industria assignala-se por quoti
dianas victorias e que accentua-se a iniciativa privada, o 
Cearâ,, nova California, compensa1tá qualquer tentam~n, 
enti:eganclo com prodigaliclaae ao );iomem habil. e laborioso 
thesouros immensos, incalculaveis, que 2e escond~m nos 

1 sopés de suas serras e nas chapadas, de que se c::>mpõe 
seu solo privilcgiadamente rico. 

Apezar· doiJ seus immensos serviços, não 0bstante •a luta 
herculea que sustentou em favor do progresso ela Capita
nia, teve J eronymo de Paz fi~hos deHa a mov.erern.. lhe con
trariedades. 

A prova tem o leitor ,nesta representação: 
«Snr. O commandante que serve nesta intendencia cos

t1,1ma por quey:x'as que fazem alguns m,oradores 'prender a 
· alguns e tellos prezas mezes pondo· os em gallés, e •a af-, 



guns .homens forros os manda asoutar rigoro'zam.te· e de
pois -de o fazer os manda s9ltar, ~ como não sabemos se 
tem órdem de V. Mag.e pois vemos que estes castigosrsão 
extraordinario~ e fora d-0 que manda a ley, e a algu.ns -
tem prezos p. ª os mandar pagar di vielas si veis permetin
clo que ainda alguns cabos de escoadra fação semelhantes 
castigos e pfizoins. Deste procedim.t0 ha m.to cuydarãn 
as éamaras paçadas dar conta a V.ª Mag. 0 m~s tímidos 
de àerem no fim do _ tp. 0 castigados com<? tem acontecido 
fazerse a alguns por le_ves suspeitas o não fizerão enthé 
agora:; ' de _tudo damos conta à V. Mag. 0 que mandará o 
que fôr t?el'vido. _ _ 

Feito em Camara de 23 de Abril de 17(>7. O juis ordi
nario José '- de Sá de Albuquerque. O veriador João Ribr. 0 

Silva. O vereadc~_r Crizpim de Montes Sylva. O vereador 
M.01 Frr." Rios. O proc.ºr M. 0 1 Simões do Livramento.>i 

«Informe o Gov. 0_r da.ndo. logo a provid.ª necessa.ª· p.ª 
q. cessem estes distui-bios, Lx.ª de 8'. bro 3 de 1757,>i foi , 
a decisãQ do Conselho Ultramarino e e-µi vi'rtude della ex-
pediu a seguirlte ordem : _ 

((Dom Jozé por graça de D.s Reyde Portugal e dos Al
garves d'aqu,em e d'a:lem -mar em Africa Senhor de Guiné · 
etc. Faço saber a vós Governador e Cappitão General-cfa 
Cappitania de Pernambuco, que os officiaes da Camara da 
Villa do Icó me derão conta e~ carta de vinte e trez de 
Abril do corrente anno de que o commandante,•'que serve 
naquella Intendencia, custuma por queixas, que •fazem al
guns mor-.adores pr@nder a algus e tellol'! prezos mezes, 
pondo-os em gallés, e a algus home's forros os manda as
soutar rlgorosaín.ente e dep.oís de o fazer os manda soltar, 
para - o que , não sabe-µi se tem ordem minha, pois vião 
que estes ca·stigos são extraordinarios e fóra dos que -man
da a Ley, e a alg·uns - tem prezos para os mandar pagar 
dividas c~veis, permittindo que ainda alguns cabos de es
quadra fação seme\hant_es ca,stigos e prizões, o que sendo 
visto me pareceq ordenarvos informeis com o vosso pare
cer, dando logo a providencia necessaria para que'. cessem 
estes disturbios. El Rey Nós~o Senhor o mandou pelos 
Conselheyros .do Seo Conse_lho Ultramarino abaixo asigna
dos, .e si! pa.§sou pDr duas vias. Estevão Luiz Correa a fez 
em Lisboa a desanove de· Dezembro de m:il sette centos 
ciocoenta e sette. O secre tario Joaquim Miguel Lopes de 

1 ' 
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Lavre a fez escrever. Antonio ,Ereyre de Andràda J;Ien-
riques. Fernando Jozé Marques Bacafüáu. . 

Em obediencia á sobredita 01,dem, prestou Lobo da Silva 
uma informação que é verdadeira defoz.a para o accu-
sado: 1 • · ·, . . • 

ccSnr. Determina-me V. Mag.e infovme com o meo pa~ 
receT sobre a repres~ntação qi;ie fazêm os o:fficiaés _da Ga : 
rnara da villa do Icó, em que se queixão q,µe o .comandan- '. 
te J eronymo Mendes de Pa;z procede com violencia, pren
dendo em galéz algus homes forros, mandando açoutar hus, 
e fazendo 'pagar a outros dividas civeis, o _que lhe não ·com • 
pete por encontrar as Leys d'e V. Mag.e _ 

He d~ admirar qu,e na ; mayor vezinhança dest~ Praça 
aos Kariris aonde assiste o referido comanclante achassem 
os officiaes da Camara mayor difficuldade em me partici
par estas v'i'olencias de que se -queixão, fapilitando eu a to
dos comunicarem as suas dependencias, sem estorvo, .nem 
embarasso, ·que lhe difficulte, por estar com a povta aberta 
e em toda a occaZiÍão prompto para ouvir o rico e o mize
ravel, que incomodo, na demora de dous annos, qae pro 
curarão em as fazer chegar aos ouvidos· de V. Mag. 0 si3m 
que tívessem sido dezatendidos por mim, pois ·na falta de 
m'as participarem cortarão os meios á provi'dencia, com 
q~e lhes podia evitar a, continuação da :dezordem e o 'tra , 
balho da demora. .. . , 

Este fµnd ·amento u-nido ao de não, assignarem pel:lsoa 
certa, que soffres_se os castigos, que àtribuem á violencia 
do Intendente, me dá fundamento para receár serem todas 
as arguições ·com que pertende carreg~llo filhas ligitímas 

· dai paixão e adulterinas' da verdade: ,mayorinente não ces 
sando nas cartas que lhe dirigy de recomendar-lhe conser
ve a tranquilidade publica e o socego de que necessitão 
aquelles mizeraveís moradores, castigando sem indulgen
cia os _officiaes e soldados, que lhe estão <,ubordínados, e 
separa.dos n,os citios convenientes a evitar o contrabando 
do ou1;0, em que ,sentirão prejuízo os -Reaes Quintos, quan~ 
do .estes faltem em viver cóm a regularidade que ,a boa 

· disciplina lhes prescreve·; -.sem que deixe de satisfazer as 
obrigações a que está subje~J;Ô, como Intendente, as quaes 
com9 embarassão a liberdade de qcte estes povos quererião 
U:zar para na infracção das Leys segurarem o seo interesse 
no já declarado contrabando pode s~r que serviss·em de -
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motivo, .í. queixa que fülmin_arão, e puzerão na prezen,ct a 
de V. Mag. e ' pela grande facilid'ad,e com que • Se' praticã0 
nest,e Estado sem• se embarassarem os aµtores na id:enti- · 
daçle ,•da f;>Ua· verdade. _ 
· A:.o dito Intendente , e a toda a goarnição que o acom

panha em virtude dà ordem, que : receby pela Secretaria 
de Estado, mandey re1irar, e contemplo chegar todas ,as 
oras, e com a _ sua vinda cessão todos os, motivos das 
qirnixa:;i, · que lhe acumulão, não ·deixando da _minha p. t e 

de fazer as deligencias percizas p.or averiguar a verdade 
deHas para que quando assl m seja p:r:,oceder como nie , fôr 

, ,permitido e no . que ,me não fôr lici_to por nã pFesen,ça çle 
V. Mag. 0 para dar _a providencia que for justa. Recife d ~ 
Pernanbuco 19 do J áneiro de -,1759. -· - Luís Diogo· Lobo 
da Sylava, » , - -' , · 

Tinha _razão ' Lobo da. Silv?,. As arguições feitas a Je., ' 
ro,nymo de Pa~ eram filhas legitimas da paixão e adidtài, 
nas da ver·dade. lnteressés contrariad_os' pela vigilancia•,. 
que o Intendente e a, tropa <l'esenvolviam . na repressão do 
contrabando e- fiscalis~ção dos quintos, ciumes da gente do 
Icó p.ela prosper:id·ade crescente_ de Missão Velha, para -a 
qual directa é indirectamente ,concoáia a expedição, _ in:- -
trigas de Bento de Oliveira e seus partidarios,, 'tudo isso 
fermentava e explodia ,er;n coleras e accusações. 

E sabia-o a população. Ainda IJlUi~os annos depQis, ten
do a camara_ de Fortaléza formulado algu-mas. ques.t,ões para , , 
Lisboa no ,sentido de favorecer-se o 'desenvolvimento da 
capitania- e unilis·ar-lhe grandes riquezas que andavl'l-m de
saproveitadas , o governador Montaury teve occasião de · 
referir-se 'á campanha leva~tada contra as mina_s dos Ca
rir,is. pela inveja e pela' inttiga em informação prestada a 
José Cesar ô.e Menezes1 q'ue tem a q,ata de 12 -de Ag'osto 
de 1783: -

((Quanto aos Mineraes ouço constantemenfe diz'er q,u e 
para a Ribeira de Ac-aracu ha muita qualida,de delles, 
assir'n como o salitre, de que já vi algumas_ amostras, que 
se remeterão -para a corte, e tão bem me . dizem que na 
mesma Ribeira se tem achado os metaes seg't.lintes: Onrô , _ 
Pi·ata, algum fefro, Chumbo e Cobre, que s·e se averi,guasse 
ou se ·se procusse exportar _da terra, se co'nheceria m~lhor 
a qualidade, quilates e abundancia dos mesmos meta.es. Na 
Ribeira do Cariri Novo desta ,Capitania, e pela mayor 

1 
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parl-.e da Ribei1·a do Rio Salgado, que .he entre. a do _Icó ·e 
Cariri, ncnhua duvida ha que se descobrio Ouro com bas
tante q t'tantidade e do melhor quilate, de que r.esultou man
dar-se de Pemambuco hu de~tacamento de Tropa comman
dado pelo Sargento mór ou Tenente Coronel J eronymo 
Mend1es da Paz para a mef)ma Ribeira do Carirí aquarte
landese 0 mesmo official com aquella Tropa alguns annos 
ou tempos em hum _Lug,ar da mesma Ribeira chamado 
Missão Velha, que ainda hoje tem Q mesmo nome, a Po
voação que existe e tem hu~ Parroco ; e dizem que nesse 
tempo se explotou nas terras da mesma Ribeira bastante 
quantidade _d·e ouro, que se remetteo p_ara Per·nambuco, 
e que ao depois as invejas,, e as intrigas que ' houverão 
entre a Camara da Villa do Icó com aquelle Officíal Co
rnaudante forão a ve1;dadeira1 Ol'ígem de se· sopttarem •as 
mesmas Minas em tempo que prometião máyores progres-

, sos e ventagens, . mandando-se retirar para Pernambuco 
aquelle commandante com a sua Tropa, e . que a appa11,en
te razão de qae se servira a Camara elo Icó para dar a con
•ta d_ebayxo do protexto de ql\e aquellas Minas não erão 
nada. vantagosas ~ Terra e aos Reaes interesses e serviço 
fora inteiramente falsa, e que a ver_dadeii-a era o me·smo 
oclio e irit_riga, que já fica ponderada, e a razão particular 
da vingança · da mesma Ca'mara para com aque,lle official : 
isto he o que copstantemente ouço dizer por cá a aquellas 
pessoas q. merecem algum credito por serem daquelle 
tempo e terem prezenciado todos estes factos e parece ter 
muyta verosimilhança o mesmo, conhecido o caracter dos 
l:iomerts da terra. ll 

Vou remãtar o éapitulo apresentando mais aigans apon
t~mentos biographicos de Jetonymo de .Paz e fazendo a 
traascrip·ção do que sobre elle escreveu o erudito pernam
bucl\tno frei Domingos d.o Loreto Couto, autor de um prn
~ iosissimo volume, que-encontrei entre os manuscriptos da 
Bibliotb.eca de· Lisboa (1) 

li 

- - - --- - - ---· 

(1) Desag1·avos d9 Brazil e Glorias de Pern:unbuco. Discursos Bra
silicos, Dogmaticos, B elicos, Apologeticos, Moraes e Historicos re
partidos em oito livros nos quais se descrevem o descobrimento do 
Brazil e Conquistas das Capitanias .de Pernambuco, com varias no
ticias Hi.storicas e Geogrnphicas do mesmo Paiz, memorias dos seus 



. , Jeronym@ Mendes de Paz, que come~ou a , vida n;ülitar a · 
, ,1 de Abril de 1716, foi SQldad.o de artilhúia 16 annos, 11 1 

. ; mez·es e 259 dias, mestre granadeiro. 2 annos, 10 meies, 9 
dias, ajudante d.as fortificações 10· mezes e 4 dias e 
gentilhoip.em ,de artilharia 2 annos, 8 mezes e 17 dias. 
Foipropostq em :Outu-hro d'e 1739 para _p~ posto de Ca
pitão vago ·pelo falecimcnti,' de Manoel de Almei.da 'l'or-

_.tuna. _ 
Por .occasiã0 de propol-o informa o gover:Qadôr e capi

tão-general de Pernambuco : . 
«No tempo do ~evante acestio ao citio ~com m.to cuida

do, e delle _se pode esperar pella aplieassão· <'l· tem. dôs se_as 
estudos não só avir ser bom official de ar.telharia m:;ts ain
da, emgínheiro, sendb tão aplicado q. athé conseguio ~Jcan
çar a approvação de philosofo e theol@go :--» . 

Não o·b>Stante para um capitão de . artil'haria de quasi-
50 a·nQ[)S de .serviços ao paiz aiüda o gove:rno expedia com· 
revoltante ingratidão I officios deste · theor :· ~ 

Dom José etc. Faço saber a vós Gov.or , e Capp.ªm Ge
ral da Capp.nia de ;J?ern.cº q. vendo-s.e o q. respondestes 
em ca_rta de' quatro de Agosto de 1761 a orâem que se vos 
expedio em quinze de Novr.º de 1756 p.ª informares so
bre o regi1oento q. me fez Jerqnymo lVIend~s da •Paz e•m . 
q. rue p.edia, o graduasse ~om a Patente de Te.nente Coro
nel eOomman.te da Art.ª dessa Capp.uia e declarares ci cor
po q. ha ele Artr.ª e se tem Tenente Coronel:_ Me pare
eco ordenarvoil torneis a . informar - com as declaraçõens 
q. na d.ª 01~dem se v:os pedirEi,o. · . \' 

.El Rey ~osso Snor. o mandou pellos Concelheiros de 

primeiros habitador13s,' acçoins illustres de seus naturais, sem razão 
de varias Calumnias, nascidas de menos verdadeiras noticias, e Oll'-

tras couzas dignas d~ atenção. . - . 
Ofl'ei-eÇ!iclo a sempre Augusta e Fidelíssima. Magest9'de de El Rey 

D. Jozé LNosso Senhor por mão do Exm.!' Senhor Se.bastião Jozé de 
Carvalho e Mello, do concelho do Sua Magestade, e seu Secretario ele 
Estado da i·ep~rtição dos Nego'Cios do Reyno e Merces; oriundo de 
Pernamquco. Por seu,. autor D. Domingos do Loreto , Couto, Presbi
tero Profeço da Ordem do Principe d,os Patriarchas S. Bento, na 

, Congregação · de Santa Maria de Cruclacio,_ da Diocesi vivarience, 
do Reino ele França,, natural do Recife. de Pernambuco e Vizitador 
·Geral que foy deste Bispado. ' 

I 
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seo Cons. 0 Ultr.am. 0 abaixo asignados e se pa.sso~t por duas 
vias. M, e l An t.-º da Rocha a, fez em Lx. ª a 8 de J ulhu de 
1763». . ' 

.A_gora o resumo dos serviços e nieritos de Jeronymo de 
Paz feito pelo autor . do manuscri_pt'o <lDesag,avos do: 
Bi;azil e Glorias de PernámbucO)) obta incontestavel
mente supeFior á Nubiliarcpia Pernambucana e que o Es
ta<lo de Pernambuco ou o Instituto Historico desse impor
tante Estado bem poderia retirar do esqu'ecimento concor-
.réndo para súa publicação. ' 

«J efonimo Mendes da Paz, sargento mor da Artilha:ria e 
Intendente das minas dos Cariri» novos, , nasceo na famosa 
villa do Reciffe em 23 de Abril de 1709, sendo seus Pays 
Francisco :Th~endes da Paz, Capitão de Artilharia pãrti
dista da aula' de Engenharia, q. :E;l-Rey D. 1Pedro mandou 
instituir em Pernarµbuco, e D. Brites de Sobral, pessoas 

, de distinc.ta nobreza. Logo na primeira idl:!,de mostrou ín
dole capaz para emprezas grandes, sendo amante da ver
dade, _inimigo do interesse, judicioso nos" votos, e acaute- 1 

lado para os futuros. Aprendeo a lingoa latina no collegio 
dos Padres Jésuitas · e Filosofia nos estudos dos Padres 
Congregados, e sahio muito perito. 'rem gr§l;nde inteligen
cia_ das' lingoas Franceza e Italiana, eomo vasta notici,a da 
Historia sagrada .e profana. Poi• seguir os passos de seu 
Pa.y preferio a escola de Marte ~-de Miner~a. A madure
za do juizo com a fortaJ~za de animo e a formosura' de 
Espírito lhe conciliarão a extimação dos Governadores e 
applauso do Povo. Toda esta acclamaçã~ merece- a suavi
dade, do seu genío e urbanidadé da sua pessoa sempre i.ni
rp,iga da vangloria e unicameute 1amante . da moderação .. A 
fi,deliaade e clesinteresse com que serve fas com que os 
superiores o occupem nos empregos mais altos e clifficul
tosos, e sabe· sempre íllustrar· a nobreza do seu nascimen
to com as heroicas acçõens, que obra em obsequio da Pa
tria e serviço del Rey. O justo coíwei.to, que tinha forma
do o Governador e Capitão General Luis J ozé Correa de 
Sá da sua actividade, í~teireza e capacidade foy causa de 
que o nomiasse Regente das minas do. Cariry novamente 
descubertas. N'esta. deligencia em que tanto intereçà o 
Reyno, soube regular c&m tão escrupulosa advertencia os 
seos descobrjmentos e' exáme1;1,' que servi,rãó de claros es
pelhos ~os intereç~dos para tomarem às mais certas me-
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·didas dos seus interet:lses. Informado El Rey do bem, que 
o serve, sem que elle o pretendesse, lhe mandou passar 
paten.te de sargento mor com soldo dobrado , lhe fez mer
cê do habito de Christo e nomiou Intendente destas mi
nas. Em todas as Artes liberaes he profuµdamente v ~rsa
clo, sendo erudito Cosmographo, perito Astrologo, insigne 
Arithmetico e consumado Geometra>>. 

9 



CAPITULO III 

Governo de Homem de Magalhães. Suas Iuctas 
com Soares Barbosa e outros. Rívalidades ·entre Fortaleza e Aqniraz. 

Uma decisão imprevista, Proposta de mudança da villa 
da Fortaleza para a ribeira do Acaracu. 

A Francisco ;xavier de Miranda Henriques succedeu no 
governo da capitania João Balthazar de Quevedo Ho-
mem dé Magalhães. , · 

Pompeu dá a posse desse governador no, dia 11 _de Ja-
neiro de 1769, e João Erigido tambem. · ' 

Elles e eu mesm_?, é preciso que a justiça comece por 
casa, escrevemos que a patente _ r .. egia de sua nomeação 
era de 7 de julho .de 1758. , 

· Não posso hoje acceitar de boa mente que o facto se 
tivesse dado em tal data e direi ·em poucas palavras por
que isso repugna-me. Encontrei na colleção de manúscrip
tos do Conselho Ultramarino da Bibliotheca Nacional de 
Lisboa dois despachos um de 22 de Abril e outro de 30 
de Junho de 1758, expedidos em vil'tude de avisos de 
Thomé Corte Real de 17 de abril, os quaes mandam entre
gar a Homem de Magalhães hum anno de soldo adianta
do com o posto de capitão-mor do Ceará sob certas con-
dições. · _ 

Leiamos o theor desses despachos : 
e< P. ª o Prov. or da Faz.ª Real da Capp. nia do Ceará. Dom 

Jozé etc. Faço saber a vó_s Prov. 0 r da Faz.ª Real da Cap
p.nia do,Ceará q. atendendo ao q. me rcprezentou João Bal
thezar de Quevedo Homem de l\fagalhaens que se acha 
-nemeado capp.m mór dessa Cappitauia fui servido ordenar 

... 
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ao meu C,ons. 0 Ultr. 0 por avizo do Secretario de Estado 
'l'homé Joaquim da Costa Corte Real de dezassete do cor
rente mez e anno lhe mandasse entregar_ pello seu The
zour. 0 hu anno de soldo adiantado p. ª s_e lhe desboptar 
nessa Provedoria e se remmeter ao do Tl;iezour. 0

, e nesta 
conformidade Me pareceo ordenarvos mandeis fazer o d. 0 

disconto e remeter para este reino por conta e risco do 
,supp.a a importancia do se.o saldo de hu anno a entregar 
ao Thezour. 0 do meo CDns. 0 Ultr.0 na forma das m.ª5 or- -
dens. El-Rey nosso Snor. o ·mandou pellos concelhr.05 do 
seu cons. 0 Ultr. 0 abaixo a;:iignados e 'se passou por dua"S 
vias. Pedro José Correa a fez em Lx.ª a 22 de abril de 
1708. O secretario Joaquim Migu~l Andrade SampayQ 
Dom Jozé etc. Faço saber a vós Prov. 0 r da Faz.ª Real da 
capp.nia do Ceará qº eu füy servido por avizõ do secretr. 0 

de Est.0 Thomé Joaquim da Costa Corte Real de dezasse
te de Abril deste prez.te anno mandar adiantar nesta Cor
te hu anuo de soldo a ,Jóão Balthazar de Quevedo Homem 
de Magalhaens ·nomeado Capp.m mor dessa capp.nia e porq. 

· se deve restituir esta quantia ao cofre do meu Conselho 
Ultramar. 0 Me pareceu ordenarvos façaes disconto nos 
soldos do d.0 capp.m mor da referida quantía e a remetaes 
ao Thezour. 0 do meu Cons. 0 Ultr. 0 por conta e risco do 
:mpp. 0 na forma das m.ª 5 ordens. 

El Rey -Nosso Snor. o mandou pelos Concelhr. 08 do _seu 
conselho Ultr.0 abaixo asignadoil e se passou por duas vias. 
Pedro José Correa a fez em Lx.ª a 30 de Junho .de 1758. 
O secretario J oaq. m Miguel Rangel Costa.» 

Ha ainda dous documentos officiaes qne refeTem-se á 
nomeação de ·Hom~m Magalhães mas não precisam o dia. 
Insiramol-os tambem: «Capitão mór da Cappitania do Cea
rá.- Eu El-Rey vos envio muito saudar. A João Baltba
zar de Quevedo Homem de Mag. es fuy servido nomear no 
posto de Capp.m mor de,ssa Cappitania como vos constará 
da Carta Patente q. lhe mandei passar. Encomendovos q. 
na forma costumada lhe deis posse dessa mesma Cappita
nia, q. estaes governando, com as cere~onias q. em seme
lhantes actos se cmitumão, de q. se fará asento em q. ambos 
asinareis, e havendolhe dado a d.ª posse e as noticias-q. jul
gardes,pq_r convenientes vos hey por dezobrigado da orne-

. nagem, q. por essa Cappitanja me fizestes. Escrita em Lis-
boa a onze de Agosto de 1758. Rey. · · _ 
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«Officiaes da Camara da V.ª do Ceará. 
Eu El-Rey vos envio m.to saudar. A João Balthez.ar de 

Quevedo Homem de Mag. 0 ª fui servido nomear no posto de 
capp. m mor dessa Capp. nia como vos constará da Carta 
Patente q. lhe mandei passar, de q. avizo p.ª q. assim o 
tenhaes entendido e lhe dares as noticias q. julgardes por 
convenientes a meu serv. 0 e ao bom governo dessa Cap
pitania como confio do zello de bons vassalos. Escrita em 
J:,x.ª a onze de Agosto de 1758. Rey». 

Como harmoríisar essas datas? 
Sendo de Abril e Junho os despachos do Conselho Ul

tramarino, despachos em que Homem de Magalhães tem o 
titulo de capitão-mór do Ceará, é forçoso convir que a P,t: 

. tente Regia só pode ser anterior ou daquella primeira da-
ta, mas nunca de Julho. _ 

Quanto a epocha em que elle iniciou o governo é accei
tavel a data que Pompeu e Erigido adoptaram fha mesmo 
uma carta, da Uamara de Aquiraz annunciand0 ter-lhe da
do posse e que é d'aquella data mais ou menos. Diz ella 
assim: 

«Snr. Por carta de V. Mag.tle de honze de Ago.sto de 
mil e settecentos e sinéoenta e oito, que recebemos em 
honze do presente mez e anno foi V. :M.ag. de servido avi• 
zarnos da mercê que fez a Joam Balthezar de Quevedo 
Homem de Magalhaens de o nomear no posto de cappitam 
lVIor desta Cappitania do Ceará como constaria da sua 
Carta Patente. · 

No mesmo dia, que o ditto Joam Balthezar de Quevedo 
):Iomem de lVIagalhaens nos entregou a ditta Carta de V. 
Mag.de e nos apresentou a ditta suá Carta Patente, lhe de
mos posse do dittó posto na fonma_ custumada, o qual o fi
lia exercendo. Protestamos de lhe obecleccr como tal em 
tudo o de que fôr do Real Servisso de _y_ JYiag.cte e bom 
governo desta ditta cappitania como bons e leaes vassalos 
que somos de V. Mag.cte 

Deos G.cte a V. l\1ag.c1e V.ª do Aquirás escripta em Ca
mara de 19 de Janeiro de 1759. Crispim Gomes de Oli• 
veyra escrivam da Camara o escrevi. 

O juiz Apollinario Gomes Pessoa. O ver. 0 r Fran.co Pr.ª 
Fasanha. O v.ºr Fran.cº Chaves. O procurador M. 01 Roiz 
Serpa.» 
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Por isso dizia eu ser bem possivel que elle fosse em-
possado a 11. 

Si~ a administr?,ção Mií·anda Henriques foi relativamen
te calma, não se poderá dizer ó me_smo da qu.e se lhe se
guiu.- E quando é sabido que as difficu]dades com que Ho
mem de MagalhFt,es hQuve de arcar foram prm;lucto de sua 
propria irritabilidade, só resta lamentar a authoridade, 
que não soube despir-se de suas paixões ao acceitar a res
ponsabilid,aªe de um alto cargo social e pre cipitou se no 
turbilhão de practic-as violentas. , 

Ha factos que poderão demonstrai-o. 
Em primeiro logar a prisão arbitraria do official v inta

nario Antonio Carvalho, o que lhe valeu esta severa re
primenda d'El-Rei: 

«Dom J0zé ,etc. Faço saber a vós G. 0r e Capp.ªm Ge
neral da Capp.nia de Peru.eº que veudosse a conta q . me 
deo o Capp.ªm mor do Ceárá João Baltezar de Quevedo 
H omem de Mag. es em carta do primeiro de Fevereiro do 
anuo proximo passado de q . indo Ant. ° Carv. 0 oflicial vin
tanario com hu Precatorio dó juis ordinario da V.ª dos 
Aquiras embargar a Domingos José do Nascimento preso 
delle G. 0

" na cadea da V.ª da Fortaleza o mandara reco
lher na mesma cadea, em q. fica:~ão assim o d. 0 prezo 
como o o:ff. ª1 vintanario até rezolução_ l_!linha; e vendosse 
junta~ente a conta q. me deo o ouv.º" daquella Comarca 
deste Capp.m mor, e sendo sobretudo ouvidos os Procura
dores de minha Faz. ª e Coroa lhe pareceu mandar estra
nhar ao d.° Capp.rn mor todos os mencionados factos e 
procedimentos, ordenando-lhe que logo e logo solte o offª1 

vintenn.rio e advertindo-lhe o mais que vereis da copia in
cluza da carta que a este respeito se lhe escreve e com 
esta Be vos remete p. ª q. lha mandeis entregar por qual
quer ofli.cial que vos parecer e averiguareis se o sobred. 0 

capp.rn mor lhe dá cumprimento. El R éy Nosso Snr. o 
mandou pellos conselheiros do seu Cons.0 Ultr. 0 abaixo 
asignados e se passo'u !_)Or duas vias. Estevão Luis Córrea 
a fez em Lix. ª a 30 de Janeiro de 1760. )) 

Em segundo logar sua desavença com João Dantas Ribei-
ro, capitão mor do Aquiras . · 

A ella refere-s~ "á, seguihte ordem R egia: 
((Dom Jozé etc. Faço saber a vós Gov.ºr e capp.m Gn. 1 

da - Capp.nia de Pera.~º q. vendosse a conta q. me deo o 

.. 



184 

Capp.m mór da Villa do Aquiras João de An.tas Ribr. 0 

em carta de oito de Novr.0 do anno proximo· passado, de' 
que se vos remete a copia incluza·, do procedim.to q. com 
elle teve o capp.m mor da Capp.nia do Ceàrá João Balthµ.
zar de Quevedo Homem de Magalhães mandando-o repre• 
hender e deixando-o prezo na d.ª villa de Aquiras Me pa
receu ordenarvos informeis com o vosso parecer ouvindo 
por ·escríto o capp.m mor do Ceará. 

El Rey Nosso Snor. o mandou pellos Çons-elheiros do 
seu Conselho Ultramarino abaixo asignados e se passou 
por duas vias. Verissim.o Manoel de Almeyda e Araujo a 
fez em Lx.ª. a 30 de outr. 0 de 1761. 

O secretario Joaq.m Miguel. Rangel. TavareS.ll 
Mas possuo dous documentos que dão melhor :i, medida 

do · genio irascível desse governador. São os autos de jus
tificação do alferes de ordenança Francisco Antonio Gon
çalves, commandante do presidio do Pará7 e do Sargento 
mór Francisco Pereira de Negreiros. 

Tem a data ele 1763 e são escriptos por mão do escri
vão Ignacio . Duarte Cardoso, por cujo cartorio passaram · 
os procésssos. -

O leitor ficará bem informado dessa questão em que a 
faca de ponta representou papel tão saliente, fazenc],o a 
leitura e,m sua integra da petição dos queixosos. A do al
feres reza assim : 

Diz o alferes das ordenç·.as <lesta Villa Francisco Anto
nio Gonçalves commandante do Presidio do Pará por oc
casião das guerras e preso na cadeia desta Fortaleza a 
a ordem do capitão-mor Quevedo, potenciosamente contra 
a orélem de S. Magestade F. de 4 de Março de 1760, que 
elle Sup:e quer justificar perante V. M. os itens seguin-
tes: · - · 

Item, que no dia 29 de Dezembro do anrio prcterito de 
1762 mandou o capitão mór desta capitania chamar ao 
sup.c a sua casa e mais ao sargento mór das ordenanças 
Francisco Pereira de Negreiros e a am~os a falsa fé lhe poz 
sua faca de ponta aos peitos ·e mais o seu creado Manoel 
José Soares, em sua casa os prendeo e ·os mandou com 
trez soldados algemados pellas ruas publicas para a cadeia 
por dizer que ambos havião concor,rido para a fugida de 
hum barco que havia vindo do _Rio de Janeiro para o po.r
to do Camosy, o qual estava · aprehendido no porto do Pa-
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rá do P!'ezidio do Sup. e por trazer effeitos e generos pro
hibidos pella compa_nhia Geral de Pernambuco e Parahy
ba arguindo que o Sup. 0 havia recebido mais o dito sar
gento do n. 0

, que estava no presidio, hna peita de diQhei
ro q.a mão do Tenente Coronel Jeronymo Machado Frei
re para -deixar fugir o dito barco. 

2 Item que o Sup.ª na ocasião em que por descui-do dos 
sargentos tanto o cabo da goarda de bordo~ como o da 
goarda de terra do prezidio, já o Sup. 0 como commandan
te delle não estava no dito prezidio e já tinha partido para 
esta Villa com licença do dito Capitão-m6r dada -por des
pacho no ~ia 28 de dezembro e o barco fugia a 24, ves
pora da festa do Natal. 

3 ·item que o dito barco fugio por . descuido dos Sar
gentos Manoel Pereira Porto, cabo da goarda de bordo e 
de Felliz de Moura Pereira, Sargento da goarda do dito 
presidio a quem o dito capitão mór no se_u despacho- no
miou para ficar em lugar do sup. 0 e a quem o sup.ª -en • 
tregou todas as ordens que tinha a bem do serviço e os 
instrumentos nauticos e trez marinheiros da lotação do di
to barco presos no tronco daquelle prezidio a ordem do 
dito Capitão- m.6r como mostrava pelo proprio recibo re-
conhecendo. . 

4 Item que o descuido que· tiverão os ditos -dous sargen
tos, cubo da goarda de bordo e do prezidio, pro·cedeo 
que vindo o dito sargento Porto para terra e trazendo ·aous 
soldados comsigo, requereo a gente da lotacção que per
sizavão fazer a goarda para hir para bordo e dando o sar
gento Felliz de lYioura licença para hir,em os tres mari
nheiros da lotacção que se achavavão presos n.o tronco a 
fazer a dita agoarda se descudarão e os deixarão hir para 
bordo com a dita agoada chegando estes com ella fingirã o 
hum recado falço dizendo ao cabo de esquadra Manoel 
José Soares que estava na dita · goarda que o Sargento 
mandava dizer que fosse para terra e que levasse os dous 
soldados José Luiz, e Felliz de Oliveira que hera para 
conduzirem hua pouca de farinha para bordo e ler huas 
cartas, que tinhão chegado do dito çapitão mor. 

5 Item que pello fingimento do recado fal90 qu~ derão 
os ditos marinheiros desemparou o cabo de escoadra a goar
da de bordo ·e veio para terra com os dous soldad9s sem 
mais avizo do cabo por escripto chegando a lanxa a praya, 
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rão para bordo soltando o pano se fizerão a vella com dous 
soldados unicos, que só :ficarão a bord0. 

6 Item que sossedendo todo o referido da forma que fi
ca articulada e na auzencia do Sup.e, que já não estava 
no prezidio, se acha preso sem culpa e 0 dito Sargento-

1 

mór por motivos que a molestia calla e o dito sargento do 
prezidio que deu força e soltou o -i marinheiros da prizão 
para levarem agoada e o cab0 que ,desemparou agoarda a 
bordo Manoel José Soares, se achn.o soltos· este por Rer 
criado do dito Capitão mor. 

7 Item que o s up.e commandava o dito prezidio com 
muito desvello e vigilancia e nunca mandava levar agoa
da para a lanxa senão por dous marinheiros dos trez que 
estavão presos e debaixo de sentinellas e assim que eiu
barcavão vinhão debaixo das mesmas sentinellas para a 
elita prisão e o mesmo devia praticar o S!trgento do prezi 
dio para acautelar semelhante desordem. 

8 Item que o sup. e he o:ffi.cial bem procedido, mui.t-0 
- exacto nas obrigações do seu posto, muito limpo de mãos 

e não bera capàz de receber peita , e sómente se levantou 
essa voz por boca do dito capitão-mor. 

Pede a V. Mercê seja servido admittir ao sup. e a justi
ficar o r eferido e provado o que baste julgue V. Mercê 

, por justificado mandando-lhe passar p ellas vias que pedir 
para requerer sua justiça. E. R. M. 

A petição do sargento mór Pereirn de N egreiros traz 
1nais ou m ~nos identicos dizeres e' v ê-se que é da lavra do 
mesmo advogado. 

Iniciou-se a inquirição das testemunhas a 29 ~de Janei:.. 
ro perante o juiz ordinario Manoel da Cunha Línhares. 
Foram testemunhas : o negociante Manoel Correa Henri
qu es , os soldados Antonio da Silva e ] ~elix de Oliveira 
L edo, o escrivão de orphãos Ignacio José Gomes de Oli
v eira e o coadjuctor da Matriz de N.ª S.ª d'.Assumpção 
P.e Francisco J orge, os quaes todos confirinaram a verda
de das asserções dos queixosos e depuzeram contra o go
vernador, salientando-se por energico o depoimento do pa-
dre. ' 

O sargento mor Negreiros, que tinha sido o contracta
Jor dos Dizimos Reaes da Ribeira <lo Acaracu noFJ annos de 
1758 e 1760, no moménto em que foi preso tinha Ó con -
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tracto das carnes de Fortaleza• e Arronches e commanda
va o presidio da Barra do Mncuripe. 

Contra este foi mais escandalosa a prepotencia do gov(;)r
nador. Não contente em tel-o na prisão por 28 dias ~ein 
lhe abrir assento para que elle tratasse d0 livramento, 
mandou o governador pôr-lhe dous grilhões ás mãos, e urna 
corrente ao pescQço, pretextando falta de carne no assou
gue da villa de Fortaleza, cousa aliás muito explicavel da
do o caso da prisão do cantractaclor. 

Muito mais indecente, porém, e perigosa foi a luta tra
vada entre Homem de Magalhães e o Ouvidor Soares Bar~ 
bosa. Indecente e perigosa pela cathegoria das pessoas 
entre quem feria-se ·a disputa, e pelas armas, que joga
vam-se os dous adversarios. 
. Ha na Bibliotheca Nacional de Lisboa duas cartas do 
Capitão-General de Pernambuco ao governador, uma de 
14 de Junho e outra de 13 de Julho _de 1759, dando-lhe 
razão em parte e aconselhando-lhe moderação té que a 
côrte de Lisboa decidisse entre os contendores. 

Ellas lançam bastante luz sobre algumas das causas, que 
ateiavam essa.. luta. Ainda mais. Demonstram que o ca
pitão-general, homem sisudo e de Ringular prudencia, es
gotou os meios a, seu alcance afim de pôr páradeiro ao es
pectacnlo, ' que davam as primeiras authoridadcs da ca
pitania degla.di:mdo-se e desmoralisando-se diante dó povo 
attonito e escandalisado. 

Leamos as ponderações e os conselhos do capitão-gene
ral. As cártas vão segundo snas respectivas d-atas. 

« Da carta de V. n1. de 12 de Marco do corrente anno 
vejo que S"cm -embargo das rogativas que lhe fiz ao te.mpo 
que esteve nesta Praça para q' procurasse quanto fosse 
justo enterter boa harmonia com o Ouvidor Geral dessa 
Capitania, e persuasõens que a este fiz na, que. lhe escrevi 
afim de q' não lha desmerecesse, concóri·endo a boa união 
que entre .ambos desejavá na inteligencia della resultar 
ser S. J\'Iag. ° Fidelissima melhor servido e os povos sen.1 
vexame governados, se tem seguido as questoen's e duvi
das, que o predito Ouvidor ha · tempos me fez prezen te, de 
que avizei a V. m. estranhando-lhe a parte em que tinha 
excedido com a prizão elos Officiaes de Justiça e dizenclo
l!1e a este respeito o mais que constará da carta que lh~ 
remeto, e ao dito Ouvidor reprovando-lhe levar em , 111. 

• 
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companhia o Escrivão da Fazenda Real coqtra as ordens 
que há, e Regimento q' determina fique na sua auzencia 
exercitando a occupação de Provedor e V~dor Geral por 
poder de hum a outro instante sobrevir dil_igéncia.s e ex
pediçoens do Real Serviço que não admitão a menor de
mora sem risco de perhiciosas. consequ~ncias, em ~ttenção 
do que foi o dito Senhor servido declarar. esta providencia, 
que se acha corroborada com repetidas ordens suas; 

No que toca aos officios de Justiça e Fazenda, quando 
se achão vagos, os deve M. m. arrematar por donativo a 
quem por elles mais der na conformid-ade do Decreto de 
sincoenta e seis com attenção sempre aos segundos para 
que uão vão em preços tão excessivos que seja preciso a 
quem os levar J;irar das Rendas Reaes pará se locupletar, 
sustenttir e pagar a porção que por elles der, o que seria 
nos desta natureza de mayor prejuízo do que dalos gra-
1 tütamente as pessoas de verdade e limpeza de mã<?s, que 
com d~sinteresse os servissem, sendo certo que huns e ou
tros não pode v. m. dar na sobredita forma ou por outra 
algua sem q' ·proceda informação do Ouvidor Gera:l dessa 
Capitania porque conste ter o pertendente a inteligencia. 
e capacidade necessaria ' para o exerci_tar~m e lhe apre- · 
sente alvará de folha corrida por onde verifique ~ão ter 
culpa que lhe obste a serventia que procura e habilitados 
desta forma os deve cónferir aquelles que mayor donativo 
derem para a Real Fazenda, segmi'êlo racionaimente o per
IJ?.itirem as forças doB .ditos officios, o que fiz certo na que 
escrevi ao ©uvidor para que ficasse nessa inteligencia, po-

• rem no que respeita a occupação de Provedor como o seu 
Escrivão lhe sucede na auzencia e no falecimento não fica 
tendo lugar a mesma praxe e só sim a de V. in.ce dar 
parte no caso~ de falecer o primeiro de estar exercitando 
o dito emprego pelo predicto obito para deste Governo se 
prover por mim ou pelos meus successores· a dita occupa
çrio, como consta do registo desta Secretaria se tem f<\lito 
em todos os casos identicos, que houve em tempo dos meus 
an tecessorés. · · 

No que toca ás Provizoens para advogar nem a V. 
m.co nem a . elle são permitidas passar por pertencer esta 
regalia para toda America somente ao Conselho Ultrama
rino e só no caso dos povos lhe requererem. estarem faltos 
de Advogados ·que os patrociném nas suas causa~ e os Mi-
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irem . indefezos e desamparados nas suas acçoens, como re
medio interino a poderá v. m. concedei; aos inibitaveis 
nesta indigencia, advertindo-os que a mandarão tirar e9m 
a brevidàde possível pelo dito Conselho. 

Todos os prezos, que forem aprehendidos por culpas, 
roubos ou crime, de que o seu conheciment@ toque a jus
tiça, deve v. m. mandar entregar-lhe sem esperar que lho 
peção para que na forma do direito seja castigado com as 
penas que lhe correspondem, e quando por occupação o 
não faç.a c_om a brevidade que he justo, se não pode esti
mular de que lhe peção licença para- o emha:gar, nem em
baraçar o executem. 

De todas estas questoens e duvidas que se tem promo
vido entre v. m.cê• e o Ouvidor me persuado não ser só 
causa a dur_eza de genio que contempl0 no dito Ministro, 
mas tão bem o ter v. m.cê admetido ao seu favor o s1tr
gent~ José de Barros, hu fulano Negreiros e outros desta 
qualidade, que não podendo servir-lhe de utilidade só lhe 
reconheço aptidão para ,o enredarem e sacriffoarem o seu 
credito assim como o tem feito os celebrados Palanganas, 
que sahindo desta Praça mal representados pelos seus .pdio
sos procedimentos se tem constituido nessa Capitania ho
mens grandes e opulentos pe~a cega protecção, que lhe dã 
o dito Ministro ao mesmo passó que os . devia conhecer 
para os especialisar no castigo de que se fazem dignos. 

Para v. m. 0 ê confirmar a prudencia de q' me diz t~m.: 
nsado se faz preciso separar de si os ditos sujeitos que 
deixo referido, pois na obstentação que f;:tz de os attender 
ê razões antériores, que tinhão tido com o Ouvidor, en
tendo fundar este os principios de procurar mortificai-o, e 
co"mo em se privar de sua companhia lhe não pode resul
tar inconveniente he justo dar este passo a experimentar 
se por elle, sem ceder da jurisdicção, que lhe toca, se 
restabelece a boa harmonia que lhe desejo~ pois quando o 
não consiga ficará inteiramente justificado · e mostrando 
que sem se intrometer na sua jurisdicção nem lh~ dar mo
tivo por que o merecesse experimento.u da eua pa_rte s_em
razoens, que não servira de mais que de o criminar e de 
segurarem a v. m. cê o bom exito nas questoens que com 
elle tiver . . 

Deus guarde a v. m. cê muitos annos. Recife.ele Pernam-
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J;>uco quatorze de Junho de mil setecentos sincoenta e no
ve-. Luiz Diogo . Lobo da Silva. Senhor João Balthazar de 
Quevedo Homem de Magalhaens. » 

E' esta a segunda carta: 
,,Sinto que as· minhas persuasoens e advertencias não 

ten hão sido bastantes a conter o Ouvidor dessa Comarca 
nos limites da jurisdicção que lhe toca, e a usar da civi- · 
lidade que lhe recomendei intertivesse com v. m.cê como 
meio o mais seguro a reciprocamente se unirem com a 
devida prontidão e satisfação do Real Serviço e bom regi
men desses Povos, .ainda que me não admira-vista a teme
ridade com q' se persuade estar izento da minha jurisdi
cção no que convenho quando elle encostado á sua obri
gação se não aparte do q' deve, administrando justiça com 
inteireza, mas não deixandose preocupar elos dictames da 
vontade para se intrometer no que lhe não toca como lhe 
faço certo nas ordens que por copia lhe remeto, das quaes 

- verá se o posso ou não advertir para q' se contenha de 
tudo o q' he yiolencia pela distancia do recurso lhe não 
facilitar mais pronto remedio para se acautelarem. 

Julgo que se re:flectir, como deve, seguirá o q' lhe digo 
a respeitÕ a restituir o Escrivão, que V. m.cê nomeou, 
quando exista o impedimento do antecedente, tanto em 
attenção ás, ordens de S. Mag.° F.mn.7 como á Portaria que 
v. m.cé pela faculdade dellas passQu a não ter o serven
tuario tra-spassado no sobredito impedimentri o mesmo offi-

. cio em pessoa approvada pelo Ministro perante quem ser
ve, na forma que o Decreto de 1756 lhe faculta, pelara
zão de ter pago o donativo na forma que o devem pagar 
todos os que não tem proprietario que a tel-o fica ocioza 
esta cautella, . e bastando a de v. m.cê quando não tenha 
Alvará de nomeação por ser regalia privativa do seu lugar. 

Quando -insi"sta na mesma duvida se faz pr~cizo que 
v. m.cê dê conta a S. Mag. 0 instruindo ao mesmo Senhor 
de tudo o que foi conducente a conhecer o genio deste 
ministro, pois a distancia desta Capitania me faz impossí
vel poder fazelo com a individuação necessaria. 

Do provimento de que v. m.cê me manda a copia vejo 
o ti-abalho, que teve em buscar Leys velhas p.ª illidir a 
minha regalia, desprezando a de 1751 que lhe tirava toda 
a duvida, e o metia no conhecimento do erro em que la
bül'ava, não me admirando se animasse a neÜe tratar com 
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menos decencia o caracter do meu lugar, conhecendo a 
superioridade que por elle - logi·o, como não ignora, e o 
serrnc subordinado em,,tudo o que-diz respeito á boa exe 
cução do Real _serviço e a nãô consentir vexames com Qs 
vassallos de S. Mag. 0 nem permitir lhe falte~ recurso que 
as Leys lhe permitem. 

Porem como entende que a vara lhe faculta tudo o que 
lhe dieta , a vontade, fica ao seu parecer licito o mesmo 
que lhe he prohibido, e _ a mim o dezafogo de o por na 
prezença do dito Senhor para q' conheça como obrão ab
solutos alguns Mini~tros d' America. 

Na minha familia não tem quem proteja as suas sem 
razoens, e ainda que o houvera podia estar na centeza que 
serião inuteis todos os seus suffr.agios, como tem experi
mentado em- àlguns requerimentos quando da sua parte se 
não acompanhem de justiça. 

Nestes termos he conveniente v. m.cê mod_erar-se quanto 
a prudencia permitir, esperando a decizão desta materia, 
que não podendo deixar dç lhe ser favoravel he o meio 
mais proporcionado de o ver castigado e a v. m.cê com a 
gloria de reprimir a sua ousadia sem o risco do di~sabor, 
que se lhe pode seguir se romper em algum excesso. 

Deos guarde a v. m . cê muitos armos. Recife 13 de Julho 
de 1759, Luiz Diogo Lobo da Silva. Serrhor João Baltha-
zar de Que vedo Homem de 1\1:agalhaens. » · 

O ouvidor Soares Barbosa era uma o-rganiaação disposta 
ás lutas. Com o proprio capitão general não arreceiava-sc 
de arcar. Prova-o a carta de 13 de Julho. -

Referindo-se a esse período da nossa historia escreve 
Araripe á pag. 150 da Hist. do Ceará: 

ccHomem de Magalhães e o Ouvidor Victorino Soares 
tiveram indecente corltenda. O ouvidor queixou-se elo go
vernador imputando-lhe prevaricações ao passo que este 
acuzava o ouv:dor de querer assassinal-o xegando à con
vidar p'essoas para semelhante atentado. Est~ ouvidor pas
sou como arbitraria, foi arguido- de vender a justiça e de
lapidar os dinheiros publicas; o que é certo é que com-

- prou fazendas de gado no Riacho-do-Sangue e arrematou 
dízimos reaes por interposta pessoa, a qual falio sem pagai 
o debito á real fazenda. ii 

Araripe é injusto com o ouvidor. São demasiado _som
brias as cores com que lhe traça o retrato moral. -
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N'este ponto João Bl'igido andou mais· acertado porque 
nada affi.r.mou de lavra propria (Res. Chron. pag. 105) 
com relação aós · contendores e limitou-se a consignar as 
accusações, que elles se faziam. Mas Araripe, não, foi alem, 

· fez suas as acc_usações e, o que é peior, accusações infun-
dadas. · 

Apezar de seus erros, apezar de sua diw·eza de animo, 
não foi ó ouvidor o funccionario criminoso, que suppoem 
alguns. A interposta pessoa que faliu~ a que Araripe refe
re-se, é o P. 0 Dr. Pereira de Mello, processado e condem• 
nado a ter os bens sequestrados para pagamento de seu 
debito como arrematante de algumas Ribeiras. Ora, no pro
·cesso, que lhe foi movido a requerimento do procurador 
da Coroa Dr. Felix Tavares, funccionou como presidente 
o juiz o proprio Victorino Soares. Alguem acreditará de boa 
mente que um accusado veja-se condemnar por um magis
traclo, seu cumplice, e não denuncie desse juiz, e não 
arraste a esse juiz ao banco dos reus como elle ? 

Si assim foi, e provam-no os autos do processo, que se 
guardam em Lisboa, é menos justa a exprobação de Ara
ripe. 

Possuo copia de toda devassa a que o accusado foi sub
mettido já sendo governador Borges da Fonsec_a e de 
muitos outros documentos, que referem-se á sua rezidencia 
no Ceará; e vejo que saiu do processo exempto de toda 
culpa apezar dos esforços feitos p âr~ comprometerem-o. 

Isso mesmo terá o leitor ensejo de apreciar percorreu -
do o capitulo em que trato da ouvidoria de Carneiro e Sá 
e a que agora me refiro de leve por ser plano meu não 
occupar-me dos factos senão nas epochas em que precisa• 
mente se realisaram. 

Na adminis-tração de Homem de Magalhães teve solu
ção um pleito, que ha muito trazia divididos os animas 
na capitania. Questão de precedencia, questão ele orgulho 
de campanario. 

A nomeação dos almoxarifea da Real Fazenda punha em 
campo os republicas de Fortaleza e do Aquiras. 

Uns e outros queriam para sua villa a primasia, o titu
lo de primeira pois que as nomeações competia1.n de direi
to á que se mostrasse de maior antiguidade. 

Não virá fóra de proposito folhearmos uma pagina ds 
historia do primitivo .Ceará. v;olvaÍnos, pois, muitos annos 
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atraz para ficar o leitor bem recordado das phazes diver
sas de uma luct~, que terminou-se de modo bem outro do 
que faziam suppor as datas e os acontecim-entos. 

Não admira, comtudo, a solução .porque a hermeneutic~ 
dos governos sahe fóra de todas as previsões e regulamen • 
ta-se pelo arbitrio. muita vez. 

Levemos o caso até as suas orig.ens. Estudem0l•o ah 
ovo. 

Como é corrente e pode-se verificar nos papeis velhos, 
o primeiro estabelecimento Portuguez no actual Ceará traz 
a data de 1603, sendo certo que antei,iormente já haviam 
por cá andado os Francezes a cata de commerciar em ma-
deiras. · · ,,, 

O que -em escala maior aconteceu com _o vasto territo-, 
rio, que por mão de Alvares Cabral a fortuna concedera á 
coroa Portugueza, aconteceu a parte d'elle, que ora habi
tamos: foi preciso que narrativas enthusiasticas, accrescen
tadas muita vez pela imaginação de Ul;Il ou outro viajante 
ou descobridor, amigo do maravilhoso ou avido do ganho, 
despertassem do torpor em que engolfavão-se ministros e 
soberanos; foi preciso que os estimulas~em receios de que 
a mãos francezas ou hespanho]as fosse cahir a terra da. . 
Santa Cruz para que cuidassem os Por,tuguezes em planos 
regulares de colonisação e cogitassem de dotar de um go
verno serio a sua colonia. 

Si assim era em relação ás ferteis e já povoadas terras 
· do S_ul d'ella, muito maior incuria e indifferença pezavam 
sobre os territorios do norte, incultos, aridos, e atravessa
dos a cada canto por hordas selvagens, que em continuas 
correrias levavam a destruição' e o desbarato aos grupos 
dos invasores. 

Seguiu-se d'esse abandono passarem-se annos após 
annos sem que a corôa Portugueza cuidasse seriamente em 
povoar o Ceará, essa porção da dadiva feita ao historia
dor João dé Barros. 

Contentava-se ella com uns fortes de observação em torno 
dos q uaes feriam-se alguma~ escaramuças com os indios, 
ou trocavam-se balas com os Hollandezes, ora vencedores,
ora vencidos, ou com os piratas de Cayenna ; limitavam-se 
os Gabinetes de Lisboa a mandar construir e manter um 
presidio, cuja direcção confiavam a capitães mores, ho
mens ambiciosos de riquezas e de espírito refractario á 
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mais rudimentar noção do direito das gentes e boas no1·
mas de governo. 

Uma das faces mais curiosas, com effeito, da historia 
do Ceará são as depredações dos seus Capitães-Mores, 
contra os quaes constantemente estavam a :rebellar-se, si 
bem que infructiferamente, os infelizes habitantes e tro
vejavam muita vez os Missionarios, que se constituíam assim 
os defensores da raça opprimida e em favor da qual en
dereçavam até o throno supplicas e eloquentes vozes de 
protesto. 

D'estes foi um o P.e Acenço Gago, cujas notaveis re 
clamações deram logar ás Cartas Regias de 8 de Março e 

t"' 8 de Dezembro de 1693. " 
Por mais que esbravejem e busquem empanar a_ verda

de as colera~ partida.rias e os odios sectarios, a sotaina foi 
no Brazil a salvaguarda da liberdade do povo, amparo 
da justiça, arauto das grandes e generosàs ideias, symbolo 
do patriotismo. . 

Na gucrrà, como na paz, entre as tabas do selvagem 
como no pulpito da cathedral, no silencio da floresta como 
no turbilhã9 da cidade, nos momentos angustiosos da pa
tria ou nas suas horas -de triumpho a humilde cruz do sa
cerdote catholico operou mais conquistas para a civilisação 
e mais glorias para a patria do que a farda· agaloada do fi
daJgo ou a espada _do soldado. 

Nobrega, Anchieta, Figueira, Aspicuelta, Vieira e se1:1s 
irmãos de habito escreveram os capitulas mais bellos e 
admi1·aveis da nossa história. Razão bastante, pois, tem 
Pinheiro Chagas, aliás insuspeito, quando diz que ·o Bra
zil é obra dos missionarios. 

Não menos real é a lucta, que por motivos inconfessa
veis se accendeu por vezes ent re os Quvidores e os Capi
tães-Mores ou Governadores da Capitania, e da qual 
já viu e verá o , leitor adiante specimens curiosos. 

Em umas e outras desavenças, quer entre os membros 
do governo ·uns com os outros, quer entre o povo e os re
presentantes do poder publico, discortinam -se sempre a cu
biça do ouro, a sêde da prepotencia e o desejo immode-
rado da vingança. . 

Não admira, pOl'tanto, que o P.e Acenço chega~se a pe
dir, como um meio de lhes cohibir os abusos, que taes 
Capitães--lVIores servissem unicamente por espaço de nm 
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anno em vez de trez,, que po1' tantos era a _nomeaÇão d'elles\,
nem qu.e a diffieuldade de prqver-se o cargo com gente 
limpa -chegasse ao ponto de ser elle posto em concurso com 
as competentes syndicancias, como se deprehende de uina 
Ordem Regia de 29 de Janeiro de 1698. 

Um d'esses Capitães-More_s, o de nome Ped1·0 Lelou, o 
me,smo que p0r seus abusos_ provocou · uma rebellião- na 
Capitania e mereceu por isso graves cens\[ra I como ,se vê 
da Ordem Regia.e de 23 de Agosto .de 1696 ao govern,ador 
é c,.:apitllo general de PerQambuco, dirigiu-se por carta 
de 20 de Agosto desse anho ao Governo de Lisboa fom
brando a converüencia. ele alarga1·em-se os meios de dese·n
volvimento do Ceará, que até então constava unicamente 
de um simples presidio, e mostrando as vantage'ns, que 
lhe poderião advir de uma organisação judiciaria mais re
gular, por quanto já estava p.ovoado per· mais de duzentos 
moradores. 

Anteriormente, a 20 de Abril, o Ouvidor da Parahyba, 
Christovão Soares Reymão, dirigira-se ao governo sobre 
o mesmo assumpto e foi lhe respondido (1) que não aos 
ouvidores, mas aos governadores competia o trátar da f'tm·
dação .de novas villas, cam,aras e cousas semelhantes. 

São esses os primeiros factos na genese do Ceará sob o 
ponto de vista politico-judiciario. - ~ 

Despertado · por estes e outros avisos e movido pelo de
sejo de beneficiar a colonia, indagou El-Rei a Caetano de 
l\foJlo do Castro, então capitão gene1:al de Pernambuco, 
((que modo ·ele governo tinha o povo do Ceará quanto 
a· justiç,t e si n'elle havia juiz ordinario)) ; respondeu-lhe 
D. Fernando Miz Mascàrenhâs de Lancastre, successor 
ele Caetano de Mello, advoganqo os interesses da nascente 
capitania, e pois a vista das ponderações feitas lhe foi bai
xada uma ordem creando em villa o Ceará. E' este o pre
cioso documento : 

«Para o Governador e Capitão General de Pernarnbu
eu Don Fernando Martins Mascarenhas de. Le11castre. 

Havendo.visto o que in:(ormastes como se vos ti~ha orde 
nf;l.do sobre a forma que ha· de governo n'o Seárá represen
tando-me ser couv·euiente e ·;-Wsertado mandar se ellegão 

/ -(:i. 
. . . ---- .,.,,.~ ~ .. - . . ~ '~ i ,r· ·.: , 

( 1) Carta Rigia';'.;::~~ qe i~:;;~ de Hi90. - "'1\ 
10 -
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officiaes da camara, J uiz~s- Ordinarios, éomo ha no , Rio 
Grande, · pa:ra assim se atalharem parte das insolencias que 

__ ~ostumão cometer os Capitães Mores e se administrar me
lhor' a justiça dando-se tambem o nome de villa ou-cidade 
aquella povoação por p.ão ser ainda e consideradas as vos
sas reBÕes e que será mµy conveniente o que nellas apon
taeff: Fui servido resolver que se crie em vila o Seará e 
que tenha o:fficiaes da camara e J uis Ordinario na fürma 
que manâey praticar com muitas terras do Sertão da Ba
hia para por este meio se evitarel'u muitos p>rejuiz0s que 
athé agora se experimentarão por falta de terem em seu 
governo aqnelles moradores do Seará mC1do de justiça. De 
que vqs_ aviso para que neste conformidadé ponhais em 
execução o que por esta ordeno. 

Escripta ·em, Lisboa a 13 de Fevereiro· de 1699. Rey., 
Apezar de todos o·s nossos chronistas e his~oriographos 

fazerem referencia a essa Carta Regia de · 13 de Feverei-
ro, cabe;me a prioridade de sua publicação, , 

' . Della vê-se que quando escreveu o Major J. Erigido .á 
pag. 35 do Resumo Chron. que a 01·dem dete?"niinava a 
creação ele wna villa _junto á fo1·taleza qibe se1·via de nucleo 
colonial assegurava um erro e mostrava desconhecer as 
diversas peças , escriptas da questão suscitada entre Aqu-i-

, ras e sua rival a começar da carta de communicação· dit 
eleição procedida no Iguape. 

Transmittida aú Capitão-Mór Frânci:;ico Gil · Ribeiro e 
por este aos moradores a ordem para, a creação de uma 
villa no Ceará, diyergiram as opiniões sobre a locali~adé 
em que d.evia ser ella fundada; os republicos, com tudo, 
reuniram-se a 25 de Janeiro de 1770 1no logar ch'amaclo 
Iguape, e ahi procedendo-1m a 1.ª eleição ele que tem no
ticia o Oéará, a terra das eleições, sahiram por J uizes Or
dinarios os Capitães Manoel da Costa Bâq·os e Christovão 
Soares de Carvalho, vei·eadores João da Costa de Aguiar, 
Antonio da Costa Peixoto, Antonio Dias Freire, e procu
rador João de Paiva Aguiar. 

•São esses os mais remotos antepassados dos nossos 
actuaes intendentes. · 

. Não concordou, porém, o Capitão -general de Pernam-
1büco com o local escolhido pelos officiaes, e, por occasião 
de remetter as cartas de usança, as quaes são assigr.adas pelo 
ouvidor Manoel da Costa Ribeiro, deter~inou-lhes que 
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a villa fosse situada no ,mesmo local do presidio, o que foi "'-
executado. , 

E assim foi villa a pequena povoaçã'.o com a denomina-
ção de 8; José de Ribamar do Ceará. ' 

Recordava esse nome uma locaJidade visinha á capital 
Portugtieza. Talvez algum filho d'alli buscasse pagar um 
tributo de saud,ades· á terra do nascimento dando- seu .B@
me á -villa novamente creada ou acha.sse semelhanças en
tre a situação das duas localidades, uma collocada em col
lina sobranceira a:o Tejo, a outra descansando igu•almente 
sobre pequeno moiro, a cuja· base vinha morrer o Oceano. 

S. ·José de · Ri:bamar, em Port.ugal, foi primitivamente 
um convento de frades arrabidos, instituido em 1559 por 
Don- Franeisco . de Gus~ão, mordomo da filha de Don Ma
miel, a infanta D.ª Maria, e por sua mulher D.ª ·.Joanna 
de Blasvelt. · · 

Reconstituido em' 1595, melhorado p,or vezes e ac~rea-: 
ce11tado-, o pequeno · convento meréceu . a pr-erilifocçãó do 
Cardeal D. Hem·ique, ela rainha de 'Inglaterra· D.ª Ca
tharina, viuva de Carl,;>s II, do devoto D. João V, _de 
muitos príncipes e princezas. 

Delle restam hoje apenás memorias escriptas, como 
tambem de um outro convento, perte:µcente á mesma or
dem e perto delle situado ,no dorso de um monte, . o qual 
tinha o nome de Santa Catharina de -Ribamar. 

Este· foi fundado em -1551 no local onde havia uma er
mida consagrarila a aquella Santa e cuja · antiquidade era 
tal que segundo lê-se na Historia Ecclesiustica de Lisboa, 
elo a,rcebispo D. Rodrigo· da Cunha, já existia em 1171 e · 
era Egreja; Par9chial .tendo por freguezes não só os mo.ra
clorés da margem do Tejo como os de Bemfica, Alvalade, 
Lumiar e lagares intermedios. · , 

O conve.nto d~ s-. José de Ribamar, com· a sua bem ar
borisaq.a cerca, foi iosto á venda pouco depois da extinc
ção das ordens religiosaf!- em Portugal; em seu lugav -ele
vam-se ·hoje dom grandes predios, disputados pelas fami
lias, que procuram agt1el-la praia , como um refrigerio aos 
colores de Julho e Agosto, e entregam-se. ás diversões a 
que . r>resta-se a localidade, que é uma excellente €stação 
de

1
b_anhos, com praia magnifica, limpa de pedras, de um 

lado .tendo o I;>afu'r1do e de outro Pedrouço,9 e ·Algés. 
Assim fo1 Dom Fennando Miz Mas<rnrénhais de Alen-
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castro o governador e capí .ão-general em cujo iempo teve 
o Ceará sua primeira villa. 

E, pois, um dos seus, benemeritos. 
, Receio, porém, que poucos cearenses conheçam-lhe se
quer o nome. 

Vae nisso uma ingratidão, sentimento de que não se 
po-derá accusar os habitantes do Rio Grande do Nbrte, 
por cujo progresso elle tambem se csforço·u, os quaes jul. 
garam-o dignos de retratos a oleo e outras mãnifestaçõ'es .. (1) 

Mas os offici:aes da càmara de S. José de Ribamar re
clamaram para a côrte queixando se da sua sitaa~ão (~), 
e havendo El0 Rei qonsentido nú mudança da villa para, o 
local julgado mais conveniente, assentarai:p a 20 dG Abril 
de 1701, -ouvido o parecer · do -Capitão-Mór Gil' Ribeiro 
e do vigario da Capitania, João de lVIattos Serra, que fos
se transferida 'para a barra do rio Ceará. A muda,nça do 
pelourinho foi res lvida em vereação de 20 de Julho. -

Nesse anno erão jui'z ordi-nario, vereadores e· procura
dor Antonio- da Costa Pereira, Manoel Nogúeira ,,Card0so, 

(1) Em carta de 5 de Setembro de. 1702 os ofticiaes da, camara do 
Rio Gntnde sollicitaram a El-Rei permissão para collocar na sala 
das sessões o retrato de Mascarenhas de Alencastro como uma de
monstração de respeito e ~1preço aos serviços por clle p1:estados á 
Capitania. · · 

Foi:lhes denegada a: licença em 9 ele Maio do am10 seguinte e 
com o despacho : «não tem lugar esta singularidade pois athé na 

• B ahia se mando1,1. impedir principalm.te respeitandos13 a impocebili
dade desse povo pois não pode fazer o painel dos Reys pai a a sua 
-:Matriz sendo este mais necessario, pois era para o culto divino, do 
que o rctracto do Governador a que não ten.des, que he para estra
nhar ver tanta diferença o falta na capacid,ade christã e tanta atten-
ção a hua vaidade», · 

E como o 9 de Múo era dia pouco propicio aos Riograndenses, 
que tinham commettido o dislate de preferir o retrato de um gover
nador ao d'El-Rei, qu,e serve pai·a o culto clivino, mereceram ainda 
os camaris,tas este despacho sobi·c llma outra p'retenção : 

"Viosse a .voss!i carta de 29 de agosto do anno passado em tiue 
pedis vos conceda haver p_essa Capitania hum convento de Relligio
sos por necessitar ro.1° delle tanto para o serviço de Doos como para 

· O bem comum : E parcccumc dizervos que como se tem pedido estes 
anuos ornam.tos e o mais, neceasario p.• o culto divino da Igreja Ma-
triz desta Capitahia por não terdes bens su:6-ckntes para este effeito 
se considera os t er eis menos p,ara a sustentação destes Relligiozos. » 

(2) Carta Regia de 2 de Outubro de 1700. 
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João de . Barros Braga, Mathias Cardoso da Mott~, Leo
nardo de -Sá e Gregorio de Brito Freire. 

Mais tarde, por proposta do Capitão-Mór Gabriel da 
Silva do L~go (') e por deliberação d.\ Camàra (:) .voltou
ª viJla de_ novo para a antiga situação, junto a fortaleza 
de Nossa Senhora 'd' Assumpçã.o, donde foi removida pela 
2. ª vez para a barra do Ceará em virtude de um despa
r.ho do Capitti,o-general Francisco de Castro Moraes, (3) 
que reprovou o acto de Gabriel da Silva do Lago, e por 
deliberação da Camara -(4) que se prestava a todos os ma
nejas e acquiescia a todas as decisões. 

Posteriormente, affirmam os documentos, C") foi restituí
do o pelourinho de nov.:o á povoação de Fortaleza. 

D'essa sorte, tres vezes esteve a villa junto a fortaleza 
e duas na barra do rio Ceará antes que se cogitasse de 
um terceiro sitio. 

Só a 12 de Julho desse mesmo anno de 1706 e a 15 de 
Dezembro de 1707 (6) é que se oúve falar pela pFimeira 
vez no ((lugar chamado A.-quiràz com . boa planicie, sitio 
alegre, boa agoa, permanente rio . de peixe e pouco distan
te da barra do rio Iguape», para onde, com· effeito, por 
Ordem Regia de 30 de Janeiro de 1711, ~foi removida a 
villa apezar da opposição ,do respectivo vigario J o~o de 
Mattos Serra e de parte da população. . 

Quarenta pess0as, dizem uns papeis do tempo, oitenta 
dizem outros,· foram as que .acompanharám o paroého n a 
sua rebeldia. · 

A attitude assumida por João de Mattos levou o Cap.am_ 
general e governador de Pernambuco a mandar tirar c,on
tra elle surntnario · de testemunhas não proseg1úndo todavia 
o .processd'- em virtude de um seu despacho de 19 de J u
nho ao juiz ordinario. Sã.o .do'us ineditos, ordem e contra 
ordem, que o leitor saberá apreciar na devida conta. 

( 1) Carta de 24 de Feve;-eiro de 1706. 
(2) Vereação de. 26 de Fevereiro de 1706. 
( 3) qe 11 de Setembro de lí06. · 
( 4) V ereação d!;! 23 de Outubro de 1706. '1 

( 5) Cart.a da Camara ao Capitão-Mór Fnmcisco Dufl.rte a 14 de 
Ma1·ço .e d'cstc a aquella a ~4 de Mm:ço de 1713 . . 

(li) Officios da Camara a Francisco de Cast.-.,o de Moraes e. a Sua 
Magest,ade'. - _ 
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«Portr.ª que ,foy aó Juis ordinr. 0 da Villa de. S. Joseph 
de Ribamar do ·ceará p.ª conhecer d.o Vigr. 0 João de Ma- . 
tos Serra e 0utras pessoas q. forão cauza de se s~spender 
a ordem de S. Mag.ac a resp.tº da mudança - da v.ª p.ª o· 
sitio dos Aqu-iraz. ~ 

Porquanto S. Mag.ae que- Deus g.de foy . servido orde
narme ,por cartas de 30 de M .. ço deste prez.te anno que · 

. sendo eu prudentem.tc informado que alguns eclesiasticos 
de qualquer calidade ou condição que sejão inquietão este 
Governo· e socego publico .os faça sahir dos lugares em. q. 
assistirem em tal distancia q. com ella se' evitem as alte
rações e discórdias q. fomentª'rem, e chegou a minlia eo
ticia que o vig. 0 João de Matos Serra da, V.ª de $. Jo
seph àe Ribamàr da Cap.nia do Ceará _procedeo como re
voltozo e prejudieial a quietação·, publica des,te Governo, 
porq. encorporado com quarenta e tantos moradores em 
tom de motim '. contravier!to· a ordem p. q. S. Mag. d e foy 
servido m_andar <'l· aquella: V.ª se mudace do sitio' em q. 
se acha p. ª o sitio chamado Aquiraz e obrigarão ao Cap.111 

1Mor a q.m cometi a dita Ordem p.ª lhe dar a devida exe
cução q. a suspendesse; ,p.ª proeedcr contra este Vigr.? 
na forma em g1 o d.º Snr. manda 011deRo ao Juis Ordinr.0

· 

da V.~ de S. Joseph, de Ribamair q. exti:a ju-dicialm.te tire 
info,rmação por sinco. ou seis test. as dignas de cred. 0 se o 
r·eferido as.sim sucedeo e se o d. 0 Vigr. 0 foy agressor. na 
contravenção da d.ª ordem e . inquietador do sucego pu
blico, e me , remeta logo o depoimento q. das d.ªs testemu
nhas . resultar p. ª eu prover neste p.ªr como m,e pareser 
mais conve111e:nte ao serviço de S. Mag. de e . sobre os mo
rad(i)res q. se incorporarão com o â. 0 Vig-r. 0 1 tirará hu 
summ.0 de testemuehas ~om 0 qual me dará cqnta p.ª pro
ceder conti;a os comprehendidos neste cas@ conforme o 
merecim ,to de ~ua culpa. R. e 9 àe Junho de 1713. Ru-
brica de Felix Joseph Ma~h~do. · 

.Carta ao juis Ordin. 0 da V.ª do Ceará sobre o summr. 0 

de testemunhas que antes se lhe havia ordenado que tiras-
se do prqcedimento do vigr:0 Jóaín de Matos. · 

Por outro correyo expecl.ido .<ilaqui os dias paçados re- · 
mety a vru. cG hua ordem para se averiguar por summr. 0 

de testemunhas o proêedun.tº com q. se houve o Vi~r. 0 

Joam de ;t\fatos Serra e oµtras pessoas _contravindo a or
dem de Sua Mag.<1c que Deus g.ªº sobre a mudaÍiça des-



sa V.ª p. ª o sit,ip dos Aquirás. E _por este que agora par
te cligo a V. M. cê q. não deve ter exercicio a forma da 
dita ordem e que_ som.te uze vm.cê da incluza que lhe re
meto, Deus .g'.de a vm.cê m. 3 ·ann. 3 Reciffe 19 de Junho de,' 
1713. Rubrica d~ Felix José Machado.)) 
. -Uma cir.cumstancia a notar. Na mesma occasião da or
dekn lànçãda contra Ma.ttos Serra lavrou Felix Machado 
uma portaria contra ~mtro V-igario, o de Una, por ter n'um 
domi9go de Maio estranhado do pulpito a alguns dos seus 
freguezes não acompanharem ao seu Bispo e descomposto 
a outros, chamando-os de vis, baixos e ladrões. 

O termo da assentada da villa de S. -José de Ribamaí• 
no sitio -do Aquiraz traz a âata de 27 de Junho de -,i 713. 

Era então capitão-mor Francis~o Duarte de Vasconcel
los, m~s estando elle no interior da pàpitania, foi o acto 
presid1ido p_elo c~pitão de infantaria Antonio Vfoií-a da Sil
va, nomeado para a_ sobre·dita diligencia. 

Porque_ fosse .motivado o receio de assaltos dos Indios 
aos quaes Fortaleza mais do que Aquiraz estava prep~ra
da a resistir, e porque continuassem as representa:ções 
dos moradores, que msístiam por possuir tambem a sua,. 
villa, baixou uma Ordem Regia (•) creando villa em For-
taleza., · 

A ºº".'ª villa foi inaugurada no anno seguinte a 13 de 
Abril no governo do capitão-mór Manoel Francez. 

Como, porém, o Ceará já estava se.parado no judiciaria, 
da Capitania de Parahyba a que· _por longo tempo perten
cera, Aquiraz e FortaleZJa, o. que tambem · succedeu com 
relação aos seus respectivos limites, entraram a disputar 
a residencia dbs :oµvidores e _a arrogar-se as nomeações 
de almoxarifes da ReaL Fazenda. 

Diante das representações das partes litigantes, foi ex
pedida uma Ordem Regia, de 14 de Dezembro de 1754, 
dizendo que na màteria fa,·ia lei a antiguidade das villas. 

Leamos o texto dessa Ordem : 
«Dom J oz.é por · graça de Deus Rey d-e Portugal e dos 

A·lgarves, daquem e_ dalem mar em. Africa, Senhor -ae 
Guiné etc. Faço sa~er a vós Capitam mor do Ciará qu.e 
ven<fo-se o que m·e representarrto os Officiaes da Camara 

(l) De 11 de Março de 172fi. 

I 1 
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da Villa de S. José de Ribamar dos Aquiraz em carta de · 
q?-inz·e de agosto de mil sette centos e sinceenta• e hum-, 
a respeito · de lhe pertencer e não a Camara da villa da 
Fortaleza a eleição de Almoxari'fe, e visto tambem o que 
neste particular responderão os ' Pi·ocuradores dà minha 
Fazenda a Corôa, e a informação que sobre ell'e mandei 
tírar Belo Governador de Pernambuco : ]Y.[e pareceo dizer• 
vo·s que aos Officiaes da camara da dita. viUa mando 
1·espondér que neste n~go.cio se deve regular pela antigui• 

. dade da creação- das villas devendo preferir a que for mais 
antiga e ~ ella incumbe a obrigação de nomear as pessoas 
de q_ue se hade escolher o Almoxarife da Fazenda Real 
dessa Capitania; o que se vos participa para q,ue assim o 
fiqueis entendido. El-Rey nosso Senhor o' mandou ·pelos 
Conselheiros do Seu Conselho Ultrama1:inó abaixu assigna• 
dos, e s·e passou por duas vias. Luiz Manoel a fez em Lis
boa a quatorze de Dezembro de mil Settecentos smcoenta 
e_ quatro. O secretario .Joaquim Miguel Lopes de Lavre a 
fez escrever. Antonio Lopes ela Costa. Ant<mio Souza 
Andrade.» _ . 

Conhecida a Ordem Regia, surgiram, . como era de pre
ver, eontendas, cada villa a dizer-se de fuodaçã.o mais 
remóta. 

Diante das affirmações desencontradas, D.' José expediu 
a seguinte ordem : 
, «Dom José por Graça de Deus Rey de Portugal e dos 
Algarves, daquem e dalem Mar em Africa, Senho'r de Gui
né etc. Faço saber a vós Governador e Capítam General 

- da Capitania de Pernambuco que vendo-se 0 , que novamen
te me aprezentaram os Officiaes da Camara de San .José 
de Riba mar dos Aquiraz em carta de dez de Abril do 
anno proximo passado de que com este se vos rcmette co
pia sobre a antigú'idade d'aquella villa para effeito de ser 
eu- servido resolver que aquella Camara e não a da villa 
da Fortaleza pertence a nomeação de pessoas para AJ.mo · 
xarifes d'aquella , Cappitaniá em declarasam de minhti 
Real_ Ordem de qu~torze de Dezembro de mil sete c,ien• 
tos e si-ncoenta e noatr0, porque Houve por bem deter· 
minar que este negocio devia regular -.se p el-la antig1lidade 
da creaçam das villas e preferir para ·esta nomeasam l-1, 

mais a utiga: Me pareceo ordcnarvos infbrmeis . eom vosso 
pa1~êber, ouvido por e scripto ao Capitam mór e ao Ouvi• 

/ 
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dor do Ceará e aos Officiaes da ditta Camera da villa do 
Aquiraz e da Camera da villa da Fortale~a, averig·uando 
vós eril°que tempo se constituio a Villa do Aqnira'.z e se no 
sitio da Fortaleza se conservou s6lmpre. a Camera e os ma_is 

• 0ffi.ciaes de que se forma uma Villa ·e quem tem feito ati · 
propostas p.era Almoxarifes da Fazenda Real em todos ·os 
anuos em que as houve. El Rey nosso senhor a m.andou 
pelos conselheiros de seu Conselho Ultramarino abaixo as
signados e se passou por duas :vias. Virissimo Manuel de 
Almeida e Araujo a fez em Lisboa a vinte ' e dous de De
sembro de mil sette centos e sincoenta e sette. O Secre
tario Joaq.Úim Miguel Lopes de Lavre a foz (}screver. An
tonio 'Freire de Andrade. Antonio Lopes da Costa. In
forme o Capitam m6r· e o Doutor Ouvidor Geral 9-a Cap
pitania do Ceará por duas vias o que lhes consta sobre o -
conthéudo na Ordem supra e o mesmo faram os Officiaes 
da . Camara ·das Villas do Aquiraz e da FoFtaleza. Re
~ife vinte de Novembro de mi-1 sette11entos e sincoenta e 
oito. 

Estava a rubriea de Luiz Diogo Lobo da Silva». 
Para daí· coata a Sua Magestade na forma que lhe fora 

exigido requisitou Luiz Diogo Lobo dá Silva a 26 de No
vembro de i 758 da Camara do Aquiraz, e naturalmente 
da de Fortaleza tambem, a·s necessarias inform·ações. 

Não ;lei o que resp~nderam os officiaes de Fortaleza. 
Noto mesmo em todo esse negocio um ce1·to deleixo na 
defeza de seus direitos, sendo que.nos autos 1da questão não 
encon-trei ·papel algum que os advogasse·. 

Em que termos prestaram informação os officiaes de 
Aquiraz dil-o o seguinte doc-g.mento: . 

Illm. 0 Exm. 0 Snr. Recebemos a de Vossa Excelleucia 
juntamente com a copia da de Sua MagestadP., ; que Deus 
Guarde, para informarmos sobre ·o contheudo nella. Pa1·a, 
o pod-ermos faze:r-- lemos com attençam todos os Livros dos 
Registos' desta - Camera e por elles no;i certificamos que 
esta villa dos Aquiraz foi constitui da e situa.da neste lugar , 
aos vinte e sette dia8 do méz de J'Unho do anno de mil sette centos' . 
e t1·eze corno consta do termo de -assentap.a della, cuja copia 
remettemos a Vossa Excellencia,pQr ordem do ditto Se
nhor rernettida ao Excellentissimo Govei·nadop e Cappi
tam General Dom Felix José Machado de Mencfonça, o 
q_ual ordenou ao Cappitam mor, que entam hera desta ·cap-
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pitania do Ceará 'Francisco Duarte de Vasconcellos por 
c.:1,rta de treze do, Fevereyro do ditto anno de cete centos 
e treze que logó mudaçe esta villa do lugar da For"taleza 
onde se achava situada 'para este do Aquiraz como consta 
da , copia da · clitta carta q u_e tan:ibem re.i:net_temos, em obser-- -
vancia elo que se erigia com eff'eito e se s'f,tuoú e assentou 
esta ditta villa, neste dito litga,r do Aq·ui?-az vindo mudada 
claquelle da Forta'leza; sendo serto q-ue esta ditia vil~a foi 
p1·imeiro erigida e situada naquelle ditto lwgar da Fo1·tale
za no anno de m~l e sette centos' onde se conservou athe ·o 
de mil e sette centos e treze em qite foi miidada J?O'i' ve1·
titde da ditta Real Or.dem para este l1igar do Aquiraz onde 
athe o presente existe e se conserva. 

He sem duvida que desde o ditto anno de mil e settc 
' centos 'e treze ficou sem villa e conseguintemente sem Ca

mera, pois sem haver villa não pode ha·ver Camera, athe 
o armo de rnil e sette centos e vinte e seis> em que por 01·dern 
do wito Senlw·r expf dida no anno de mii e_ sette sentas e 
winte e cinco> cu(ja copia tambem remetemos> e se . erigia nelle 
oitfra villa que hê a que extis,te e s_e denofnina Villa da For
taleza. de Nossa Senhora da .Assiimpção. 

No que ·respeita as propostas para a nomeação para Al
moxarifes ~a Fazenda Real se principiaram- estas a fazer 
na Camera desta villa do Aq uiraz como càbeça da Comar
ca no anno de mil e sette centos e .quarenta por vertude 
e em cumprimento de hum precatorio· do Doutor Thomaz 
da Silva Pereyra, Ouvidor Geral e Provedor da Fazenda 
Real, que entam hera desta Cappitania, Cl'lja copi:a tambem , 
remet,emos. He o que na verdade consta dos dittos Livros 
em que s'e acham reg~stados os documentos cujas copias 
remetemos. Deus • Guarde a Vóssa Excellencia. Villa do 
Aquiraz escripta em Camera ·ae dezanove de Janeyro de 
mil e sette centos e sincoenta e nove. Crispim Gomes de 

,Oliveira escrivão da Camera a esarivy. De Vossa ;Excel
lência. Muito Veneradores. O Juiz Apolinario Gomes Pes
soa. O Vereador Francisco Gonçalves Chaves. O Veread0r 
Manoel Fernandes de Araujo. O Procurador Manoel Ro-
drigu~s Serpa.•» · 

De posse das informações pedidas e depois d-e conside
rm· um anno resolveu ~final o g0verno que fora Aquiraz 
villa 'antes de Fortaleza. Dos propri:0s ·documen.to·s envia 
dos pela Camara1 do Aquiraz· outra devia se.r a conclusão 
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mas a·o governo approuve a decisão . contraria. E ·i!-a aqui 
juntamente com o officio com: · que Homem de Magalhães 
transmittiu~a aos intere1;1sad0s; 1 , 

ccO Senhor q.overnador e Cappitam General de Per- _ 
nambnco me remetteo ·a ·copia incluza da determinação que 
Sua M~gesta'.de Fi,delissin;ia tomou a respeito de ser mais 
antiga essa ViHa dos ,Ãqui.ras que esta da ·Fortaleza, e 
como tal lhe pertencer a nomeaçam das pessoas que ham 
de s.€n·vir de Almoxarifes da Fazenda Real desta Cappita
nia, e -em yertude da mesma Or.dein ordeno a vossas mer
cês que · logo a mandem registrar no Livro dos R~gistros 
de Ordens Regias ·desse Senado, e que com a mesma bre
vidade me proponham tres pesoas mais idoneas e de me
lhor capacidade par3í eu prover huma dellas -em o sobredi
to oficio e ade;virto a vo.ssas mercês que na forma da mes
ma 01·dem lhe fica- a vossas mercês a regalia de ezco·lhe
rem para a di'tta proposta tres pesoas que basta serem 
asistentes no continente desta cappitania e nam como ~the \ 
agora se costumava prover que heram só em pesoas deste 
destricto, vq_ssas merces asim o exzecutem logo e me re
metam -o proprio trezlado, certidam em como fica regista
do e a prop@sta do referido oficio. Deos Goarde a vossas 
mercês Vílla da Fortaleza e de Julho desanove de mil set
te sentos e seçenta: J uam Balthezar de Quebedo Maga
lh'ães. SeBhor Juiz ordinario e mais officiaeS' ãa Camera da 
villa ,elo Aqui.11às." · , 

C0PIA.--Dom J ozé por Graça de Deos Rey de Portugal 
e dos Algarves daq uem e dalem mar em Africa Senhor 
de Guiné etc. Fasso s~ber a vos Governador e cappitam 
General· da cappitánia d-e Pernambuco que vendo se o que 
me representaram· os -officiaes d-a Camera de Sam José de 
riba mar dos Aquirás em carta de des de A,bril .de mil 

, sette centos e sincoenta e seis sobre a antiguidade daquella 
vill~ pará ~ffei_to de ser ea_ servido. rezolver que aquella 
came~a e não a da villa da Fortaleza pertence a noineâçam 
de pessoas para· Almoxarifes da-cappitania do Ceará, em 
declarasam da minha Real ordem de catorze de Dezem
bro de mil sette centos siacoe-nt~ e coatro por que h~uvece 
por b.em determinar que este nefiocio devia regularce pella 
antiguidade da creaçam das villaa, e preferir para est~ no-
1Ufü1çam a mais anti,ga: 'E vendo se o· qa-e n~sta materia 
inforfi:!astes e o que_ responderam o ca,ppitam mor e ouvi-
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dor qaquella cappitania e os o:fficiaés das ~amaras. elas -;dit
tas villas ,a quem mandei ouvisses por escripto e i:lend(j) 011 

vidas os Proyedores cla ·minha F-azenda e Com~ sob.te tudo: 
Me 1\)areceu ordenãrvos q u~ vis·Ío mostrai,roo dai·ame,nte que 
a viltà dé Sam J oze de ribà mar dqs Aquirás he ma.is an
ti.é;a, ·e . como -tal ·,cabeça da coma)'ca do CMrá pois foi erea.da 
no anno de mil sette centos e treze e a qrue está. junto na 
Fortaleza teve à sua creaçam no ànno de mil · e ,se,tte centos 
e vinte e seis fica s®ando a duvi:da que s·e altercava entre 
as duas villas e de":e a sobre dità villa dos Aqniras fazer . 
a proposta das pesso~s· que han~ de servir de almoxarif~s 
escolhendo em toda a comarca tres moradnres mais abo
nados, · e habeis para esta occupaçam, e asim .o · 19articipa
reis ao cappitam mor . e ouvidor da commarca e as came
ra-s .das, duas · villai,, mand~ndo _lhe a copia desta ordelll, 
para que a registem · nas dittas caineras e senam puder ina 
novar mais· esta duvida: El Rey Nosso Senhor o mandou 

; pellbs conselheyros do Seu Conselho Ultramarin-0 abaixo 
asig,aados, e se passõu ,por duas vi.as. Estevam Luís C@r
rea ·a fes em Lixhoa a dezoito de Janeiro de ,mil sette 
centos · e secent'a, o conselheyro Francisco·· Xavier Assis 
Pacheco e S. payo a- fes eserevt;Jr; Diogo Rangel de Al
meyda Castello Branco. Fi;ancisco Xavier Assis Pacheco e 
S. payo. Cumpra-ce como Sua M:agestade Fidelíssima de-• 
termina, ·e se registe na Secretaria -deste Govei-no, no da 
cappitania mor do Ceará, e na Provedoria da Fazenda 
Real da mesma - cappitania. Recife vinte e oito .d·é. Mayo 
de m-il S"ette .centos e secenta. Estava a rubrica de Sua 
E ·xcellencia Antoniõ Jose Correa: E ;;ão se continha ma:is 
nem meno; em ditta carta do cappitam mor .des,ta . cappi
tania @ copia da: Ordem <il.e .;-Sua · Magestade Fidelissima 
que eu Crispim Gomes. de Oliveira escrivão da Camera 
nesta ditta villa do :Aquirás cabeça' da c.0mmaréa desta • 
cappitania do ·Ceará Grand~ pello✓ ditto. Senhor aqui regis, 
t.ei bem e fielme:Qte da Fropria ,cai·ta e c0pia. da ordem e 
nca este na verdade sem couza que duvida faça e'screvy 
e asignei nesta ditta. villa aos 22 di.as do mez de J 1,1lh.o de 
1760 e remeti a propia copia da ditta ordem :e certidam 
de como fica registada ao c,appitam mor e -G-overnaclor 
das arma~ desta ditta cappitania, o S,enh-or J oam Bal:the
zar de ·Quebedo Homem de Magalhaens por ·as,im mo or
~denai:_ a mim ditto escrivti.o p0r carta sua que me mandou 
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e fica no Al.mario da Camera pera constar.-0 Escriv~m 
da Camera Crispim Gomes de Oliveira." 

Acertada ou não~ justa ou injusta ahi estava a decisão. 
O governo Central achava estar claramente mostrado que _ 
a villa de S. José d_e Ribd 1Jfa1· dos · Aquiraz hera mais 
antiga e como tal ,cabeça da comarca do 'Ceará pois foi 
c1·eada no anno, de mil sette centos e M·eze e a que, está jun
to da Fo1·taleza teve a sua c1·eaçam no anno de mil e sette 
centos e vinte e seis) mas os officiae$ de S. José .de Riba 
Mar do Aquiraz haviam-lhe informado (Em Camara de 19 
de Jan. 0 de 1759) que Dom Felix Machado de Mendonça , 
ordenara ao Oapitam mor, que então heTa desta Capitania 
do Ceará Francisco Di1,a,rtf!- de Vaseoncellos, por carta de 
treze de Fev1:,1•ey1·0 do anno de_ cete centos e treze qiw logo 
miidace esta villa do l'1Aga1· da llortaleza onde se achava ci
ti1,ada para este do Aqiiiraz) em observancia do qi1,e se eri • 
gio com effeito se , ciluou · e assentou esta • ditta villa neste 
ditto luga1· do Aqufràz vindo m11,dada daqi1,elle da Forta 
leza, sendo s,e1·to que esta · ditta villa foi p1·imey1•0 e1·igida e 
situada naquelle ditto litgar da Fo1·taleza no anno de . mil 
e settecentos onde se consm·vou athé o de mil e settecentos e 
treze ern qne foi m11,dada por vehude da dittc1, Real Ordem 
pa1·a este li1,ga1· d_o Aqniraz onde athé o presen~e existe e se 
conse?"l)a. ·· 

Em verdade . ruins procuradores tinha a villa da Fprta-
leza na côrte de Lisb'oa ! · -

Emquánto .Fortaleza e Aquiraz assim disputavam, oc
correu um incidente, que merece não ser esquecido. 

Sendo creáda e érecta a villa de Santa Cruz do Araca
ty pelo ouvidor Manuel José de Faria, foi preciso marcar
lhe o respectivo termo, e então 1·euuidos os vereadores da 
1\quiraz em 14 de Junho de 1748 assentaram em dar-lhe 
por termo todo o J aguaribe da parte do nasce·nte até o 
sitio de Jaguaribemerim e da parte do poente até a barra 
do Bonabuyu. Mas como tal determinação ia prejudicar 
Aquiraz e Icó, propuze~ram na mesma occasião que a villa 
da Fortaleza fosse transferida para a Ribeira do Acaracu, 
Jogar chamado Caiçara, porque então a perda soffrida com 
a cessão feita, ao Aracaty sena Gompensada extendendo-se 
o termo do Aquiraz até o rio l\fondahu, q~e p~rtencia á 
Fortaleza. . . ' 

Afrnal a séde de residencia do governador e do vig~-

'-
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rio foraneo era a prejudicada em todas e~sas combina-
yÕes. _ 

O povo do Aracaty requerendo mais tarde para, seu ter, 
ruo a fre'guezia de Russa·s, os "vereadore's ·d·o Aquiraz, a , 
quem El-Rei mandl:),ra ouv>ir, - :rep:rr.esenta1·am a 19 de Fe
verei116 d'e 1751 que · o dito requerimento não dev'Í'a ser 
attehdi'do <cem :rezam do grande prejuizo que resultá à esta 
villa do Aquiraz, cabeça ' da comarca., tirando~se·-lh'e a dil:a 
,freguezia- das Ru-ssas,/ pois 

1

he a maio_r e milhor I!arte,.do 
termo deHa por se- cómpor este da d1tta freguez1a· e, da 
quaHa parte desta freguezia do Seará que chega ·athé ·ó 
Rio Tamatanduba donde prin(?ipia o termo da villa do 
lf9rte-» e concluíram por pedir que ~ã? mais Fortaleza po
rem sim a villa do Aracaty deixasse ·ae existir, até me's
mo poi·que notava-se (!Ue seu com.morei<:> líavia decrescicilo 
depois d:e sua erecção .em villa, facto que elles explicam 
pelas exigeneias das novas authoridades e pelas intfnda-
ç~es,_do rio J aguaribe. · 

De acco1·do com os camaristas manifestou-se o ouvidor 
Proença Lemos segundo o seguinte officio: 

«Sr. Pella ordem J~nta he v; Mag'. de sirvida mandarme 
ouv~r Sobre o requerimento da V.ª do Aracati, ouvindo a 
a que pértence a freguezia das.Russas, que he a ' ~esta V.ª, 
cabeça desta commarca, que deu a resposta inchrza com 
{t qual eu me conformo por ser justa;, e notr. ª a ve11d'aqe 
della, do que fica esta v.ª sem R. 0, sendo crub.ª de Co
marca-; a nã'o se mudar a v. ª .do Forte, como nam . h~ razão 
se mud·e, não pode estar a do Aracati, nem o edificar,S'e e 
erigirse no d. 0 Aracati'. a augmentou, antes se diminuio 
muito o concurso dos barcos porque vendo-se ,os negocian
tes véxadas das posturas daquella, Camera, é sem a fran
queza, que gosaram antes de ali haver v.a, começaram a 
_fazer · viagens p.ara. a Parnaíba e ribeira do Aracac'ú, e he 
tal o d. 0 Aracati !1,Ue ainda não tem bua Igr.a, nem cara 
e não mais que hua Cappela de N. Senhqra do Rozario 
oµde m.~as vezes nem Cappelam tem porque a sua matriz he 

, a Igr. ª das Russas distante ,noye legoas, é totalmehtê falto 
de lenhas, e de inverno com1n1;1m'='.nte se -inunda. V.ª: Mag.de 
mandará o qu~. for servido. Aquiras 19 de Fevr. 0 de 1751. 
- O Prov. º!' g. "'1 _. do Gyará. Alex. 0 de Proença Lemos. >J -

A proposta dbs camaristas no. se.ntii;Io d~ remover-se a 
villa de Fortaleza pai·a a ·Ribeira do Acaracu deu ensejo 

, ; 
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á .troca de uma interessante correspondencia, que offereço ' 
ao leitor convidando-lhe a attenção princ1.palrriente para a 
carta de Pedro de M oraes Magalhães. , · ' 

Em virtude .dessa e.arta d.eu Correa de Sá seu parecer , 
de 8 de Junho de 17,52, que poz fim ás pretenções <lesar- ' 
tasoadas da gente do ,Aquiraz. 

Leiamos a corres.pon!iencia: · 
. «Dom 'Jo7ié por .graça ,de Deos Rey de Portugal e dos 

Alga'rves d_'aquem · e d'alem mar em Africa, Senhor de 
Guiné- etc. Faço saber á vós Governador e Cappitam Ge
neral d~ Cappitania de Pernambuco que reprezenta.ndome 
os officiaes da Camara do Aqui-raz ser, preciso mudarse a. 
Villa da Fortaleza para o citio do Aca:i:acu : Me pare:ceo 
ordenarvos tomeis as informações · necessari:as sobre esta 
materia e me dareis conta interpondo o vosso p·arecer para 
se averiguar se s~rá conveniente a mudança da mesma 
v11lar da F~rtaleza para o dito citio do Aca:rncu. El-Rey 
Nosso Senhor o mandou pelos · Conselheiros d·o Seu Con
selho Ultramarino abai;xo asignados e ' se passou por duas 
vias. , Theodoro de Abreo Bernardes a fez em. Lisboa a 
vinte e cinco de novembro de mil settecentos cincoentà e 
hurri. O secretario Joaquim Miguel Lopes de Lavre a 'fez 
ese11eyer. Fernando José Marques Bacalhao. Diogo Ran
gel de Almeyda C.'.!,stelbranco. 

«Sr • . D.or ouv. 0 r Gl. corr. ºr _da Com.eª, Em vereação 
de catorze do mez de junho de ,mil e sette '" ce0.tos e 
quarenta e oito pello Doutor Mall(]iel Jozé de Faria 
ouv.0 r Gl. que foi_ desta Capitania foi .aprezentada aos ' 
officiaes dest(;l Senado nossos predecessores huma' ordem 
de .S. Mag. que D.s G. e_ por virtude da .qua-1 tinha sido 
criada à villa de &a.neta Cruz . do Aracaty ,para serem ou
vidos sobre a exfon~am do termo que se lhe devia dar na 
forma que na ditta ordem se continha e ·com e:ffeito se 
mientou entre os dittos offi.ciaes em prezença do ditto mi
nistro ém que se lhe dese para , termo tod.o o .J ogo~ribe da 
parte do nàsente do Rio a sim chamado athé o sitio de 
Jogoaribe Mirim em que se ~ntra pello termo . da viila do 
Icó treze legoas e da parte ~o poente vindo pelo Rio a.ba
cho athé a barra •dó Bqnaboyú eom ·a qual extensão fica -• 
vão disipados os _termos des,ta villa do. Aquiraz a da do. 
Icó,· porem que em primeiro lugar se devia dar parte ao 

· ditto senhor p3:ra fazeL' 1:11udar a villa do F brte para a ri-
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beira do Acaracu para se extender o te_rmo desta do Aqui
raz athé o Rio l\Iondaú que é do da villa do Forte como 
tudo mays claramente consta do ditto termo da vereasam 
cuja copia vay junta. Agora obedecendo ao despacho 'de 
V. m. ao pê de .nova ordem do dítto Senhor que se nos 
apresenta expedida a , requerimento dos officiaes da came
rn da ,ditta villa de Sancta Cruz do Aracaty pedindo para 
termo della a freguezia das Russas se nos faz preciso , res
ponder que o dit-to requerimento não deve ser attendido 
em rezam do grande prejuiz.o que resulta a esta villa do 
.. Aquiraz, cabesa de comarca, tirando-se-lhe a ditta fregue
'zÍa das Russas, pois hc a mayor e milhor parte do termo 
della por se compor este da' ditta freguezia e da quarta 
parte desta freguezia do Scará que chega athé o Rio Ta
ma~anduba donde principia o termo da yilla do Forte, 
sendo mais attendivcl que na ditta freguezia das Russas hã 
-muito mayor numero de homens capazes de servir nesta 
republica do que em toda esta freguezia -do Ceará por s'er 
muito limifada e àe muito menos moradores e sem compa-

, ração daquella. E ainda que os nossos predecesores res
pondesem o que consta do ditto. ter~o hera na sopusisam 
de primeiro se mudar a ditta villa do Forte p·ara com a 
sua mudança se extender o termo desta dos 4,quidz athé 
o ditto Rio Mu~dahu, incluhindo em sy mais d.e trinta le
goas dissipadas do termo daquella, e se em razão de se 
dar novo termo ou acresentar na forma asima ditta o ter
mo desta dos Aquiraz se hade demoulir -e desvanecer 
aquella do Forte tão antiga e onde rezidem os capitães-

- mores desta capitania e a infantaria de prezi<lio na Forta
leza della e o Reverendo Vigat~o desta freguezia por haver 
na outra villa outra matriz parece que qom mais razão se 
deve demoulir e desvanecer aq uella · do Aracaty pbr mais 
moderna ·e tão desnecessana como · a experiencia tem mos
trado, ficando aquelle lugar remediado e provido com hum 
dos Juizes Qrdhiarios desta villa e hum Taballião que 
nelle asistão no tempo dos Barcos na forma que se prati
cou e observou antes da ereção daquella Villa por outra 
ordem elo ditto Senhor registada nos livros do -registro 
desta Camera cuja copia tambem vai junta:· porque nesta 
forma fica tudo l!Ocegado e na conservasam ,de sua antiga 
paz e tranquilidade do que·nenhum prejuízo resulta aos seos 
moradores mas antes se veram menos vexados e o ditto 
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luga1· mais ·frequentado do negocio que com a ereção da 
ditta vjJla se lhe privou, pois custumandu ante;.:i de ,ma ere
ção vira aquelle lugar mais de vinte sinco Barcos depois 
della muito apenas vem seis athe sette como he notorio e . 
com muitos menos negocios o que tem resultado muito 
grande prejuízo a toda esta c~pitania, attendendo-se 
n:Hiyormente â incapacidade do lugar para nelle haver vil-
1.:i por causa das repetidas ionundaçõe~ que nelle custumam 
haver a~ quaes poem tudo por terra e causam prejuízo 
consideravel a todos os seos habitadores. He o que pudemos 
responder a V. m. Villa dos Aquiraz escripta em Camera 
de Dezanove dQ ·mez de E'evereiro de mil e sette centos 
e cincoenta e hum annos. Eu Chrispim Gumes de Oliveira 
escrivão o escrivi. Apollinario Gomes Pessoa. Antonio da 
Silva Cofrea. Antonio de Mello Lima. Francisco Pereira 
Façanha. Alexandre Barbosa Lima. 

Trezlado do termo de vereasam de catorze de junho de 
mil e sete centos e· quarenta e oito annos. 

Aos ca,torze <lias do mez · de junho de mil e sette centos 
e quarenta e oito annos nesta villa de San José -de riba 
mar dos Aqúiraz capitani a do Seará grande em a casa da 
eamera que serve de passo do conselho della onde se acha
vam os officiaes da Camara abacho asygnados e o J uis or
dínario o sargento-mór João de Freitas Guimarães e o 
Doutor ouvidor geral e corregedor da comarca Manoel 
José de Faria· presidente nella comigo escrivam ao diante 
nomeado, e sendo ahy pello ditto Ministro foi clitto e apre
zen ta<la huma ordem de sua Magestade que D~os goarde 
pella qual foi o ditto Senhor servido ordenar-lhe criase e 
eregise huma villa no lugar do Aracaty onde com effeito 
jà se achava criada porém como para a extenç?Lo e demar
casam do termo da nova villa ordenava o ditto Senhor sen-

. do que se não podesse fazer sem prejui~o dos termos desta 
villa e da do Icó fossem ouvidas as cameras de huma e 
outra parte com os vottos 'hdos officiaes ela nova villa se 
,isentar na extensam do termo della· que se devia fazer 
t:iem prejuizo das outras em cujo meio íicavu em 01;dem ~L 

não ficarem lezas e evitar questões para o futuro, o que 
tudo sendo · ouvido pellos officiaes da camera com o mais 
que se contio ha na referida ordem asen_tarão entre todos 
que visto dever-se com effeito constituhir termo a nova 
villa de Sancta Cruz do Aracaty e este percizamente se 

11 
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havia de tirar a mayor parte da villa dos Aquiraz por ser 
a de Sancta Cruz funda-da quasi no meio de sQa jurisdi
ção lhes. parecia considerando prudentemente nesta mate• 
ria que em p~·imeiro lugar se devia propor a sua l\riages
tade o quam desnecesaria hera a villa da Fortaleza no lu
gc1,r onde se acha situada, que he adonde sua Magestade 
no anno de sette centos e treze mandou mudar a de· sam 
José de riba-mar para este. lugar dos Aquiras por não· ser 
aquelle da -Fortaleza donde teve a sua origem capas de se 
conservar e ter augmento nelle, sein embargo de que ouve 
ao depois por informações afectados e menos verdadeit·as 
mandou o Ditto S"enhor ouvese no mesmo lugar da chama-

, da Fortaleza" outra ~ villa que he a que de presente nelle 
existe em cuja fundasão se ouve o capitam-mór Manoel 
Francez com tal desigualdade no termo que qu~rtou o 
desta quanto lhe foi pocivel sem que constituise pera biso 
ordem algum.a por quanto a de que ha noticia e o ditto 
capitam-mor magnifestou não continha mays do que resol
ver sua Magestade se · conservasse esta dos Aquiras no Lu
gar em que estava e que ouvese outra no lugar da Forta
leza pera que esta tivesse auxilio nos moradores e estes 
no da Fortaleza e com esta simples insignuasam devidio 
termos partio contratos de carnes criou justiças e mais of
ficiaes sem. haver pilhouros mais do que a sua eleição com 
a qual metendo -lhes deUes as insignias na mão fez juizes, 
vereadores e mais officiaes etc. e nesta forma se ficou con • 
servando em athé o presente tendo por formo . desde o Rio 
'l'amatanduba que corre por entre as duas villas em thé 
onde o divide da comarca da Mocha e da serra da Ibiapaba 
sendo obrigados os moradores daquellas distancias a virem 
servir na camara ·da Fortaleza distante muitas vezes das 
casas delles sem e mais legoas, ao que attendendo já o mes
mo Senhor por reprezentasão que lhe fez o Dezembargador 
Antonio Marques Cardoso sindicante que foi desta capita
nia foi servido mandar que hum dos J uizes da villa da 
Fortaleza com um de dóis Taballeães que nella havia fos
sem residir no Ac@,racú em oraem a terem as partes e mo
radores daquelle largo certam mais proximo e mais facil 
o recurso em suas contendas se bem que como por seme
lhantes alturas não ha Letrados nem homens com elegan
cia das cousas da Justiças que possam indireitar o reque
rimento das partes nem aconselhar ao Juiz o como hão de 
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deferir, de ordinario 1;ezu,ltão · mayores comfuzões e com 
estas o descomodo das partes por não terem o juiz uaq uella 
Ribeira em hum lugar serto porque cada um o faz em sua 
casa obrigando ao P.scrivão que este auno serviu com hum _ 
Juiz muitas vezes para a distancia de vinte e trinta legoas 
o que sua Mage.:3tade evitaria fazendo mudar a villa da 
Fortaleza para o Acaracú situando a no lugar donde se 
acha a Matriz chamado a Cahisara junto a serra da Me
ruoca que abunda a todos aquelles certões dê mantimen
tos e mudada que seja a villa dividirse o termo della pelo 
Mundaú que dista desta v-illa trinta legoas ficando tudo o 
mais que entre ella e a ditta serra da Ibiapaba se compre
hende tanto pela a costa como pello o sertão por termo a 
ditta villa se ·se mudar e a parte que se lhe tira ficará su
prindo a que se tirar a esta villa dos Aquirás pera o ter
mo do de Santa Cruz que- vem a ser todó o J ogoaribe da 
parte do nasente do rio asim chamado em thé Jogoaribe 
Mirim que entra pello termo da Villa· do Icó treze legoas 
e da parte do poente vindo pello o Rio abacho a barra do 
Bonaboyu, o qun.l riacho Bonaboyu com as agoas que pera 
clle são vertentes com tudo o mais que se segue pella 
mesma parte,do poente Rio do J ogoaribe a bacho ficar per
tencendo como pertence a esta villa dos· Aq'uiras; com egual 
divisão feita pello sobre ditto modo ficão as coatro villas 
desta capitania com suficiente termo e com Igualdade re
partido tanto a respeito das extensões- com.o pella copia 
dos moradores capazes de servirem nas cameras e posto 
que podera fazer alguma duvida a muda.usa da ditta villa 
da Fortaleza pera o Acaracú em rezam de rezedirem n@lla 
os capitães-mores, haver hum prezidio de Infantaria e hum 
cazebre a que chamão armazem em que se recolhem al
gumas poucas de munições de guerra que se conservão a 
titulo ele Fortaleza do que não ba senão a mimoria gra
vada em os Bronzes de huas Pessas · de artelharia des
montadas, com tudo nada do sobre ditto pode obstar em 
rezam de ser mais util e conveniente a ~ua ·mudansa pera 
o lugar ponderado do qne o conservar-se em o lugar em 
que está por causa dos fundamentos referidos pois bem po
dem rezié!.ír nella os capitães-mores e haver tudo o mais 
ponderado s0m que seja percizo o ser villa como já lhe ✓ 
succedeu em todo o tempo que esteve desde ,o anno ele 
treze the o anno de vinte e seis ou o que na verdade for 
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uo qual fez o capitão-mór Man~el F-rancez a eresam 
daquella villa como ditto fica, alem disto he a elles officiaes 
da camera presente que tão bem na -ilha de Itamaracá 
que tão bem foi villa ha uma Fortaleza das boas que tem 
o Brazil com goarnisão de Infanteria, Almoxarife, Prnve
dor e os mais o:fficiaes· da Fazenda e com tudo isto man
dou Sua Magestade só se conservase a villa de· Goyana 
ficando obrigados tão sómente os o:fficiaes da camera hirem 
a Itamaracá asistir a festa do orago sendo a rezam por 
haver freguezia distante da de Goyana o que não ha no 
caso prezente em rezam de estarem as duas villas da For
taleza e Aq uiras em huma só freguezia cuja igreja Paro
chial he a de sam José de Riba-mar dos Aquiras sita no 
meyo da ditta villa dos Aquiras, o que tudo sendo ouvido 
por elle ditto Doutor ouvidor mandou se asentase por ter
mo e que delle eu escrivão da Camera lhe paçace certi
dam por duas vias pera co:µi ella e com os assentos das 
mays cameras dar conta a Sua Magestade-pera tomar a 
resolusam que fose servido de que mandava fazer este ter-

. mo em que asignou o ditto Doutor ouvidor Geral com o 
J L1iz- e mais offieíaes da Camera e eu Chrispim Gomes de 
Oliveira escrivão o escrivi. Faria. Guimarães. Antouio de 
Souza Cavalcanty. Caetano Freyre do Prado. Manoel Ri
beyro do Valle. Cosmo Rodrigues Barbosa: E não se conti
nha mais -nem menos em ditto tet·mo de vereasam _que eu 
sobre ditto Chrispim Gomes de Olivêira escrivam da Ca
mera nesta villa de Sam José de Riba-mar dos Aquiras 
capitania do Seará grande por S. Mag. e que D. 5 G.eaqui 
por mandado do Juiz ordinario o licenciado Appollinario 
Gomes Pessoa trasladei bem e fielmente do proprio termo 

- que achey lansado em o livro que serve nesta Camera de 
veriasões ao qual me reporto em tudo e por tudo escrivy 
e asignei sendo nesta sobre ditta villa dos Aquiras aos 18 
dias do mez de Fevereiro de 1751 annos. O escrivão da 
Camera Chrispim Gomes ·de Oliveira. 

IH.mo e Ex.mo Sur. G.ar e Capp.ªm Gn.ª1 -- Satisfazendo 
a ordem de vossa Ex. 9ª para informar se será convenien
te o mudarce a villa da Fortaleza do Ceará para o citio 
do Acaracú como reprezentaram a S. Mag.e que Deos 
goarde os officiais da camera do Aquiras : me parece di
zer a vossa Ex.'i" que ·como aquella Ribeira do Acaracú se 
acha com suficiente numero de moradores poderá ser con-
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veniente criarce huma nova V.ª no citio chamado Acay
çara aclonde está fundada Matris e por ordem de S. lVIag. 
rizide Juiz e escrivam para administrar a Justiça, porem 
não me parece precizo nem conveniente o extenguirce a 
villa da Fortaleza por esta estar cituada proximo ao mar 
cujo Porto posto fica em distancia de huma legoa da dita _ 
V.ª para adonde se conduzem facilmente os effeitos he 
elos mais frequentados dos Barcos que navegam por aq1;1.el
la costa e adonde os primeiros fundadores que conquista
ram aquelles Certoins se situaram e fortificaram com hum 
reduto que só há vef:ltigiôe para se r efugiarem dos insultos 
do Gentio Barbaro para o qual por ordem de S . Mag.e vay 
toclos os annos hua companhia de' goãrnição e acharam que 
naquelle citio tinhão suficiente comudidade para a sua 
suxsistencia, e adonde , de prezente rizide o Cap.m mor e 
a Provedoria para a arecadaçam da fazenda Real e mais 
expedientes de toda a capit~nia, e me perçuado que os of
ficiais da Camera do Aquiras requererem a sua Mag. e a 
mudança desta V.ª não tem mais fundamento que a opo
zição que há entre ambas· desde a sua primeira fundaçam. 
E havendo S. Mag.e por bem se heriga-nova V.ª na sobre 
dita freguezia do Acaracú o di$tricto desta com parte do 
da Fortaleza por estarem mistioas se poderá dividir ter
mo perpocionaclo para ambas. E hé o que me parece. Vos
sa Ex.eª informará o dito Senhor corno achar ser mais con
veniente. R.e de Pern.cº 20 de mayo de 1752. P. 0 de Mo
raes Mag. es _ 

Snor. -Pela ordem em frente copeada me ordenou 
V. lVIag.c1° que tom.ando as informações n~cessarias in
formasse com o meo parecer _ sobre a mudança, que os 
officiaes da Camera da villa dos Aquiras pertendcm se 
faça da villa da Fortaleza do Ceará para o c itio do Aca
racú. 

A vista da informação do Sarg.to mor Pedro de Moraes 
Magalhães, que proximame!lte veyo de governar aquella 
Cappitania, com a qual me conformo não parece convenien
te a mudança que pertendem,.os off.es da Camara da villa 
dos Aq uiras. 

V. Mag.e mandará o que for servido. Reciffe de Per
nambuco · 8 de Junho de 1752. Luiz Jozeph Corr.á 
de Sá.>, ' 

·Mas nem as luct:i.s do governador nem as rivalidades elas 
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villas da Capitania 1.,onstituem o trecho mais interessante 
deste periodo historico. Não. Incont~stavelmente o facto 
capital da admi~istração de Homem de Magalhães foram 
a perseguição movida aos religiosos da\ Companhia de Je
sus e medidas, que ella occasionou. 



-CAPITULO IV 

ExHncção da Ordem de Jesus . 
Um inedito do P. 0 Lourenço Kaulen. Ber~ardo C. da Gama Casco. 

O diario do piloto Manoel Rodrigues. Os hospícios 
de Viçosa e Aquiraz. Elevação das Aldeias dos indios a vilias. 

Juizes e -camaristas das villas novamente 
orectas, Os Jesuítas João Guedes, Manoel Baptísta e Roget'io Cánisío. 

Mot•te de Homem de Magalhães. 

Bi:im o previra o santo de Manresa. 
A Ordem ele Jesus, que elle pensara e realisara com 

assombro da christandade, não repousaria j amais das luctas 
e das provações. ' 

Houve, porem 1 um momento, em que as combinações 
dos politicos dirigentes da Europa tentaram manietar o 
colosso -de mil braços e dar-lhe a morte ao mesmo tempo 
cm toda parte. _ _ 

As formas que a lucta revistiu, as armas com que cin
giram-se os adversarios, as peripecias do drama tão che io 
ele lances e imprevistos, a que não faltaram o clarão- livido 
ela fogueira, a morte pela fome e a lage fria de lugubres 
masmorras, o p:rpel representado pelos Summos Pontífices 
nessa crise da Egreja, a extincção da Companhia e se11 
triumpho final tem sido o assumpto e continuarão a sel-o 
para livros em numero tão crescido que só com ellet? se 
poderão organisar bíbliothecas. 

Choiseul em França_, o instrumento subserviente dos ca
prichos da Marqueza de Pompadour, elas intrigas dos par
lamentos revoltosos e pretensões dos mais exaltados jan
semst~s1 em Hespanha e Italia d' Ar anda e Tanucei, uns 
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ministros que o favoritismo inventou, foram a expressão 
genuína dos inimig·os mais ou menos declarados da Bulla 
Unigenitus e constituiram-sc, portanto, as esperanças de 
tudo o que se havia ' arrolado nas bandeiras do jansenismo 
e do livre pensam~nto. 

Ora os jesuítas symbcilisavam a ideia catholica e a phi
losophia tinha empenho em ver-se livre dos g1·andes g1·a
ncidefros do fanatismo e da intolerancia (i). Foi prcciso ' sup
primíl-os para dar satisfação aos parlamentos e a seus al
liaclos. Cedeu o rei. 

A philosophia dos Encyclopedistas bateu palmas ao 
triumpho obtido sobre a pusilanimidade de Luiz XV, e o 
Pacto da Familia, liga formada contra os lnglezes, foi in -
vocado pelo ministro de França como uma arma para per
seguição dos religiosos de outros paizes. 

E o conseguiu Choiseul não obstante os catholicos de 
Hespanha, Napoles e Parma. _. . 
_ Mais violenta, porem, do que a ele Choiseul; maior do 

que a d' Aranda e Tanucci foi a campanha levada a effci
to por Sebastião José de Carvalho e Mello no pequeno 
Portugal. 

Que moveis levaram esse ministro, que condecorou-se 
Conde de Oeiras e depois Marquez de Pombal, a empre
hender contra os j esuítas a guerl'a de morte por que fez-se 
tão conhecido? , 

Satisfação das crenças, que commungava em religi~o e 
das idéas, que tinha sob1;e a política? Desagg1·avo ás af
frontas que o irmão Francisco X. 0 " de Mendonça Furta
do, governador do Pará e Maranhão, dizia haver so.ffri<lo 
dos congregados d'alli? Sede do ouro que a voz publica 
attribuia aos jesuitas e sobretudo aos das colonias? Am
bição de apoderar-se para a coroa de grandiosos edifícios, 
cujo valor e importancia são ainda hoje attestados pela 
EscolaPolythecnica, Hospital de S. José, a Casa cl-e S. Ro 
que e immensos outros edificios em Lisboa e mais cidades 
de Portuga! e do Brazil ? 

- Que • sei eu? _ Naquelle eerebro posRant.e a quem era 
dado lobrigar os p ensamentos e as causas, qne os gera
vam? 

( 1) Palavras de d'Alembert. 
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Dizia Talleyrand que a palavra fora inventada para oc
cultar o pensamento; Pombal era um Talleyrand doublé 
de um inquisidor. E que inquisidor! Que o diga Mala: 
grida. 

Quem fazia o filho trajar a roupeta dos P. 0 ª da Compa
nhia pal"a conquistar-lhes a confiança era um adversario 
bastante fino , para deixar-se surprehender. 

Penso que todas as causas acima ditas conclemnaram o 
Irn1tituto de Loyola, mas acredito que deram-lhe a qu~cla 
principalmente as ideias que professava Pombal, coração 
impedraclo pelo atheisrno do seu, ainda assim, mal compre
hencliclo Voltaire (1), e que eram diaU?-etralmente oppostas 
ás dos jesuítas, e bem assim o desejo de aniquilar todas 
as resistencias aQ poder real, e po·rtanto ao seu pr·oprio 
poder, pois q~e em suas mãos foi D. José um simulacro 
de rei. 

Um motivo religioso e um motivo político. Ambos egoís
tas, ambos adversos á liberdade do pensamento e á , liber
dade de consciencia, ambos detesta.veis portanto. 

Havia tambem outras considerações a actuarem em 
seu espírito, mas a essas apelidarei de segunda ordem ou 
meros coadjuva,ntes. . 

Nada conheço pcior que um homem escravisado por 
theorias religiosas, ideias philosophicas, ou questões so~ 
ciaes desta ou daquella ordem. Q partidarismo faz marty
res, mas para haver maí·tyres são precisos os verdugos. 
Ora Pombal era um fanatico em materia política e em rc
lig il:'í.o, e sendo o mais forte porque dominava e eclipsava 
o proprio rei não seria victima, e as ·victimas o mundo to 
<lo as conhece. , 

Pouco importava-lhe que as paginas da historia do seu 
paiz e das colonias estivessem cheias _ dos feitos desses 
missionarias, que sac rificava .. No Brazil, por exemplo, . 
quantos serviços prestaram ! Revoltam·:se os índios do sul 
e poem em imminente perigo a vida e a propriedade dos· 
colonos, mas irão Nobr~ga e Anchieta ao seio delles e lhes 
trocarão o oàio em amistosas relações ; é infructifera a 
expedição de Pero Coelho, m as virão log0 após os p_es 

( 1) Camillo Castello Branco, no prefacio á t.raducção da Histor_ia 
de Gabriel Mn1ág rida por Paul Mury. 
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Francisco Pinto e Luiz Figueira, dos quaes um succum
birá ás mãos do.s Tocarijus regando o solo cearense com o 
sangue precioso de suas veias·, e o outro,- irá perde.r a yida, 
tão proveitosa a Deus e á patria, aos golpes dos Arauans 
depois de immortalisar-se pela abnegação e ardor genero
so- em roubar á morte seus companheiros de naufragio ; 
Malagrida extenua-se levando a palavra da boa nova pelas 
florestas do Maranhão, que o aclama seu Apo~tolo; e con
duz o ' zelo, que o consome, desde· Cametá até a Bahia, 
lançando em varios lagares o,s.alicerces de seminarios e de 
cásas de caridade; pelos labios harmoniosos de Aspicuel
ta Navarro canta a voz ela religião hymnos ternos e agra
da.veis ao ouvido do sel'vícola vencido ; Antonio Vieira do
mina os contemporaneos na altura qe suas faculdades e 
aptidões privilegiadas e até nas locubrações, que o juiso 
erroneo de alguns acoima de quedas de sua intelligencia, 
aventa problemas de alta política em rasgos ·de sagacida
de de bom partidario, qne elle era, da ramha D.ª Luísa; 
os rios brazileiros são atravessados em todas as direcções 
pelas igarités do pagé branco, que armado tão sómente 
da palavra e do crucifixo penetra no mais espesso da :flo
resta e no mais invio sertão a cata do selvagem e só de- . 
põe o bastão de caminheiro quando o tem conquistado para 

· a civihsação e para as luzes do Evangelho ; Belchior de 
Azevedo vê-se perdido ante o poder de duas naus fran 
cezas prestes a apoderar- se da villa ''de Victoria, mas o 
jesuíta Braz Lourenço sahe-lhes ao encontro a frente de 
400 indios frecheiros, desbarata os invasores, que fogem 
precipitadamente; por toda parte realisam os missionarios· 
prodígios de amor do proximo, feitos patrioticos, a cada 
canto recua a barbaria ante elles. 

Mas que va1ia isso nos paços de D. José? 
Apenas o terremoto de Lisboa, catastrophe horrorosa 

em que perderam-se vidas aos milhares, fez retroceder 
um pouco a caudal da perseguição, que se ensaiava, e 
moveu o rei aos antigos sentimentos religiosos a ponto 
de pedir _á Roma que um Santo da Ordem de Jesus fos
se proclamado patrono de Portugal contra os terremo
tos. 

Esquecida a catastrophe, voltou de novo a campanha 
da intriga e os attentados foram tendo incremento. 

'Na balança pezavam meuos seculos de inintcrrompidos 
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serviços a Portugal do que os caprichos de um ministro a 
quem desvairavam ideias philosophicas. 

Demais elle não eatava só. Ao contrario. Tinha por ~i 
os homens / que dominctvam a imprensa ou eram senhoreB 
da tribuna; faziam-lhe boa camaradagem os que impunham 
o timão do Estado nos paizes mais importantes da Europa 
catholica. 

Enfrentar a conspiração de odios, a que os Bourboris 
assentiam. seria nos jesuitas insania rematada. 

Estavam condemnados. Procuravam.juízes e só depara
vam com accusadores. Pois si eram a guarda avançada da 
Egreja Romana! 

E Roma os dissolveu como ordem religiosa! Por ella 
haviam soffrido todas as torturae, todas as humiliações, 
por ella haviam-se empenhado em luctas de todo o gene
ro, desde aquellas· que arrancaram meia Europa ás ideias 
da reforma, e um Papa dava-lhes a morte, e o que é mais 
grave, infamando-os ! 

N'uma pequena loja de Roma encontrou um dia o se
cretario da Legação Portngueza, o Conde de Paraty, creio, 
interessante manuscripto pelo qual pediram-lhe 40 liras. 
O volurrie, que é perfeitamente encadernado, enriquece 
hoje ·as estantes da Biblioteca Nacional de Lisboa. 

Intitula-se esse inedito: <CRelação de algumas cousas, que 
imccederão aos Religiosos da Companhia de Jesus no Rey
no de Portugal, nas suas Prizões, Desterros e Carceres, 
em que estiverão por t_empo de 18 annos, isto he, do anno 
1769 athé o anno 1777, no Reinado del Rey D. José I sen
do primeiro Ministro Sebastião José de Mendonça Carva
lho Marquez do Pombal. Obra feita pelo padre Lourenço 
Kaulen, Allemão da Cidade de Colonia a borda do Rheuo 
e Companheiró dos de que escreveo, Missionario que foi 
no B1·azil na Província de Pa:rá nos Rios de Tocautjus, 
Amazonas e Xingu. >) 

Ouçamos o P.e Kaulen (1) descrever as impressões, que· 
saltearam os prisioneiros da Torre ele S . Julião ao rece
berem a nova ele sua extincção. 

No capitulo que tem.por titulo (<lviodo com que se intimou 

----·---
(l) O P. Kaulen é autor d e uma biographia do P. W olff, seu com · 

panheii"o nas missõ~s e nos carceres. 
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aos Padres o Breve da extinção da sua Religião» discorre 
elle assim: 

ccNo anno ele 1773 assim como veio de Roma o Breve 
extinct.ivo da Comp.ª de Jesus mandou-se chamar o Com-
mendante 4a Fortaleza, o qual foi encarregado de hir dar 
o fatal golpe aos Padres com o aviso da abolição- da. sua 
Religião, o qual era para elles m~lis amargoz12 de que o da 
mesma morte que esperavão. · 

Esta ordem executou elle as horas de gentar antes que 
gentassem, e~ como esta improvisa novidade lhes tirou to
talmente a vontade de comer e os assustou de tal sorte que 
alguns ficarão como fóra de si, hLrns :ficarão como mudos, . 
outros choravam, emfim todos fica1·ão com a dor, que não 
se pode P-xplicar, como attordoados, pois esta cousa tão 
insperada parecia mais ser hum sónho de que cousa pos
sível. Depois de gentar veio este commendante outra vez 
e para elle poder hir lisonhar ao Marquez queria que os 
Padres por elle mandassem dar os agradecümentos ao Mar
quez dizendo que .estavão muito cóntentés com o aviso e 
com a desfeita da sua Religião, mas isso não cabia no co- ~ 
ração de filhos tão ' amantes da sua may como eram os Pa
dres da sua religião, que os tinha criado e pela qual eltes 
dariam .a sua vida. Pelo que alguns em nome de todos lhe 
replicaram que ni~so não consep.tião, mas não obstante isto 
clisserão que elle foi levar o seu ideado recado ao Marquez, 
o que era injurioso aos Padres. ·· 

Dahi uns dias em quanto se lavrou a intimação do Breve 
da Extinção, mandou o Marquez aos 9 de Septembro não 
Ecclesiasti~os como devi3: ser mas um secular, que era o 
Ouvidor de Oeiras com ·o seu Escrivam, que nem o sabia 
bem ler ou por ser mal escrítto pelo Snr. Doutor, que es
tava atraz delle ajudando-o a construilo, oti por estar este 
ainda pouco corrente no ler. Este naquella villa tão famo• 
zo homem· vinha com tal medo que não quiz vir abaixo 
sem ser acompanhado de uma escolta de soldados ,armados; 
ainda que o Cómmendante bem lhe disse que lá não erão 
precisos soldados por serem os Padres muito humanos e 
trataveis, e que elle todos os dias hia ter com elles sem 
strnto, mas não foi possível accomodalo para que desii!tisse 

.,. da imprezá por mais ra.zões que lhe dessem pello que veiou 
a fronte delles accompanhado do Comrnendante e do sar
geuto major da. Praça e de alguns outros para o .Jugar 
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, 
adonde já estavão os Padres ajuntados, ficando os sold·ados 
em quatro fileiras na intrada da porta do Corridor cm que 
se executou este famoso auto, intimando a Ordem Regia
e o D~creto dizendo que por Ordem de S. Mgª 0 vinha a · 
fazer a presente mtimação, entregando-a ao Escrivão 
para a ler. Nella recapitulava o Breve 13 dizia que S. Mgª0 

o approvava e o mandava executar nos Reos; que alli 
- estavão. Sendo _tantos os feridos desta setta (l) he pará 

admirar que ·nenhum desse sinal da dor . .So-ffrerão a in
juria c.om religiosas paciennia e grandeza de animo. Poís 
reo não se pode chamar qu·em nunca foi culpado, nem ou 
vido, nem -condemnado ou sentenciado, como os que alli 
estavão,- dos quaes só hum ou dois erão de Portugal, . os 
mais edlo Missionarios de diversas partes do mundo. 
_ .Ac0abado este acto pouxou pello Breve impresso em 

Lati·m e Portuguez, dizendo: que o podião ler se querião . 
Em tjuant0 os Padres leram o Breve se forã:o para sima. 
Depois voltai·ão, e o Ouvidor mandou que os Pad1~es alli 
mesmo despissem as Roupetas e as pouzessem sobre huma 
banca que alli estava dizendo -que sem ellas não se hia 
dalli. -

Algúns logo obedecerão e commeçarão a despirse ; a 
outros me•ttia isso horror pol' verse descompostos, estando 
mal cobertos sem r.oupeta por falta do vestuario interior, 
pello q1:10 pedirão ao commendante que por menos os dei
xasse hir.~para os seus carécres -para se cobrir• com algu
ma cousa : concedeo-se isso, e todos com summa dor do 
seu c-ora().lào entregarão as suas "sanctas e religiosas Rou 
petai'!, que com summa veneração costumavão de beijar 
quando as vestião e despião como Habito de Christo, de 
quem erão socios, e a que_m imitav_ão n~ste acto, lembran:. 
dose de como antes de ser- crucificado se deixou dispit· 
tãobem por soldados, que jogarão os dados sobre os seus 
sanctm3 vestuarios a sua vista quando ja estava na Cruz ; 
parte dos q' levavão estas sanctas e algum dia tão respei
tadas roupetas já tinhão jogado o intrudo com outras se
melhantes a ell3:s, (que tinhão pilhado dos defunctos), na 

- - ---- ----

( 1) No manuséripto acima da pahwra setta lê~s(l a .pala vra g olve 
cscripta com tinfa differente m as evidentemente do punho elo P -e 
Kaulem. 
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publica Praça da Torre, e em casa do Commendante fin
gindo-se confessores do sexo feminino, com que alli brin
cavão, e isso sendo catholicos, e em tão saneto tempo; 
acto tão escandaloso que me.tterá horror a posteridade e 
pasmo ainda ·aos emulos da Religião. E agora estas arran
cadas quasi a força e- com violencia dos corpos de Sacer
dotes e Pessoas consagradas a Deos irião para levar ainda 
mayores injurias e deshonras se Deos o permittisse, e não 
tivesse sido a cobiça do Commendante o qual para não dar 
outro vestual·io as mandou outrà vez para baixo corri a con
dição de se lhes cortar o cabeção. 

A profunda dor -deste golpe na realdade sentirão os Pa
dres primeiro de tudo depois que se recolherão para os 
seus carceres considerando, e vendo-se quasi nus, alguns 
só em camisa, outros só em hum c0lletinho rotto como os 
mais misera.veis do mundo, sem Religião, sem casas., sem 
l?ens, sem modo de viver, infamados, sem consolação cor
poral, attordoados do que se lhes tinha feito, e pasmados 
do que se d izia no Breve, que parecia ser mais sonho e 
cousa fingida do que cousa possível, não havendo algum 
entre tantos que soubesse, ou que se podesse persuadir 

_ que houvesse na sua Religião o que no Breve se dizia. E 
como o estilo e o modo de proceder com elles era o mes
mo que tinha usado com elles o Marquez suspeitarão va
rios que era engano; pois do Supremo Presidente da Igreja 
a quem erão dedicado&· por espêcial -voto, defendendo a 
Igreja e a Pessoa delle a risco da sua vida e dos seus 
bens, sendo já lançados antigamente fora de varias l'ro
vincias por obedecer e defender os Pontífices, não espera
vão nem podião sospeitar a resolução tão aspera para el
les ; mas quando das suas Trevoas vierão a luz virão as 
cousas como estavão. Dahi a do'is dias se lhes renovou es
ta tão amargosa dor do coração com a vista dos lumina
rios, que se fazião de noite em sinal da allegria da sua des
troição; ficarão as portas abertas no tempo da cea e· por huma 
e outra claraboya· virão este festim ... 

Emfim sentirão os Padres mais a:ffl.icção neste golpe do 
que em todos os trabalhos que tinhão tido a tantos annos, 
e sobre tudo sentirão na alma os desacatos feitos . a, Deos 
nos seus templos aonde hum poder absoluto e despot1co 
mar.dou cantar o Te Demn Lauclamits não só em todo o 
Reino, mas tãobem em todas as Conquistas em acção de 
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graças porque _o Papa lhe tinha dado o gosto de extinguit· 
a Companhia, acção justamente censurada ainda dos mayo
res amigos do Marquez e inimigos dos Padrns. Forão obri
gados os Povos para que pouzessem tres éJ.ias lumina1~ios, 
o que se executou por todos não por ~vontade mas peló te
mor da pena e violencia. 

Emfim aqui senti~u a Alma aquelle fatal golpe, que tal
vez a muitos acelerou a morte ; iss.9 he o da Extinção da 
sua May, isso he da Religião, que tanto-ama vão e por amor 
da qual tinhão padecido e atturado tantos trabalhos, sof
frendo antes q Lrn.ntas mISerias e penas houvesse e ainda a 
mesma m_,orte. de que larga1·-la por dezejarem de ser no 
grande numero dos homens illustres, que ella produzio nos 
233 annos que ella durou.>) 

Tornasse-se de olhos ven -:lados, ao acaso, q nal quer dos 
muitos centos dos membros da Ordem de Loyola espalha
dos pelo mundo, e fosse elle posto no lagar do P ° Kaulen., 
suas expressões seriam ·a-s mesmas,. isto é, um grito de de
sapont.amento e um protesto contra a ingratidão pontifi.cia. 

Roma cedia, diz-se, com medo de um schisma, como si. 
para evital-o fosso preciso macular a honra dos mais va
lentes soldados que ella possuía, como si a hom·a não fosse 
o bem por excellencia, a riqueza das riquezas. 

Abolisse-os Clemente XIV, mas não sob os fundamen
tos que um Cardeal Saraiva ou um bispo D. Miguel Bu
lhões ap1~azimn se em subscrever para· cortejar a realeza. 

Era que diante da vontade inflexível do ministro portn
guez, ene?·gico mas ter?·ivel 1nin1:st1·0 pa?"a quem o ca1•rasco 
foi sem.p1·e o g1·ande rneio de govet"lW (1) curvavam-se todos, 
rei, fidalgos, plebeus. -

E que não dobrassem a cerviz ... 
Ahi estavam os cadafalsos de Belem, os massacres de 

Porto, os incendios com-o· o ela Trafaria, os cavallos a 
esquartejarem João Pelle, o pez ardente a consumir Ma-
lagrida. · 

Negaram-lhe a mão de uma fidalga, etranha1,arn-lhe as 
pretensões aos primeirns graus nobiliarchicos, buscaram 
lavai- manchas atiradas á honra de uma familia respeifavel,
pois que subam ao cadafalso e que as cinzas atiradas ao 

( 1) Palavras de Pinheiro -chagas _na sua Historia de Portugal. 
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vento annuncicm a vingança de um ministro omnipotente. 
De que valiam os estrondosos serviços prestados á pa

tria nas terras longiquas da India? De que valiam a mo
cidade, a belleza, a fragilidade feminil? 

Por ventura o tigre enraivecido escolhe o banquete, que 
deve saciai-o? · 

Fugiam a fazer coro nas ovações e nos panegyricos 
ao ministro, que offuscava ao rei, mantinham a doútrina da 
independencia de acções e da liberrima manifestação de suas 
opiniões, mesmo sendo contrarias áquells a que não punha 
placet o ministro ou que o proprio rei preferia, pregavam · 
a supremacia da Egreja, pois que sejam banid0s, espolia
dos, tratados como malfeitores da peior especie, e como é 
neqessario illuminar o mundo com um exemplo, que se 
queime um anpião de quasi 80 armos por heresiarcha, 
idiota e impudico e que o inimigo da Egreja seja apontado 
como o guarda das leis e o defensor das doutrinas della. 

CLAo excesso do ridículo e do absurdo ajunta-se o ex
cessso do horror,, exclamava Voltaire ao ler a monstruosa 
sentença. 

E nos braços d'aquelle benemerito do Novo Mundo para 
·quem foram coroa do martyrio as labaredas de infamante 
fogueira morréra um rei portuguez ! ... -. -

Ah! Sebastião José de Carvalho foi um portuguez emi
nente, -de seu seculo o primeiro provam-o innumeros actos 
seus, provam-o a ·attitude, que assumiu ante as exigenciai:i 
estrangeiras e a energ·ia inquebrantavel, que desenvolveu 
por vezes differentes em momentos anguatiosos, que a pa
tria atravessou, o terremoto por exemplo. 

E' admiravel sua hombridade perante o Gabinete de 
St. James, perante a Curia Romana seu espírito é de uma 
sobranceria desusada. 

E tudo isso, que denunciava urna plena, inteira confiança, 
em _sua estrella de administrador e de político, porque el
le soubera, incendido em patriotismo, enthesourar la1·gos 
depositos .de numerario e promptificar tropas disciplinadas 
e aguerridas para os casos em que pela ímpotencia da di
plomacia fosse mister recorrer á sorte varia das armas. 

De outro lado,, é heroico no terremoto de Lisboa, po
dendo-se affirmar que o horrend·o cataclysma foi o pedes
tal em que firmou sua grandeza e valimento o protegido 
do .P.e Moreira, jes~ta confessor d'El-Rei. 
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Pombal, portanto, é um grande portuguez, é o Richelieu 
portuguez: Pode, por-em, alguem ser grande e ~o mesmo tem
po bom, severo e justo, energic9 e humano 13 Pombal foi a 
negação da humanidade e da justiça, e comprazet;1do-se com 
os expedientes violentos não conheceu escrup-rt1os àe con
sciencia. 

Mas nós Brazileiros em que conta podemos ter o Ministro 
de D. José ?_Devemos endeosal-o? Denegrir-lhe a memoria? 

1 Nem uma, nem outra cousa. Escrevendo uma tal conclusão 
tenho por cedo ir de encontro á quasi ~otàlídade dos que a 
respeito tem-se manifestado dentro e fora do pai..z. Que impor
ta, si a historia, a mestra e a conselheira uni ver sal, garante o_s 
elemento):! para a minha,_ convicção. Demais, si n~o sou op
posicionista por systenía, tambem n~o gosto de andar a ac~ei
tar opiniões alheias, embora seductoras, ou da moda, pelo 
simples facto de sei;em abraçadas com sympathia por este 
ou aquelle individuo. 

1 

Não 9ndeoso o mínisti'o -portuguez por muitas causas : 
A carta Regia de_ 19 de Junho de 1781 prohibindo a cul

tura da canoa no Maranhão é obra do Marquez de Pombal; 
a Ordem Regia de 30 de Julho de 1766 obstando o des
envolyimento rio Brazil das industrias de ourives, fiadores 
de ouro, linhas de prata, sedas tecidas e algodões é obra 
do Marquez de Pombal; a instrucção , de 30 de Ma10 de 
1751 enviada a Xavier de Mendonça sobre a introducção 
de negros escravos na capitania do Maranhão é obra do 
Marquez de Pombal, e si disserem-me que está ass.ignada 
por Diogo Corte Real ainda ~ssim não ficará salva a sua · 
responsabilidade por isso que não é de Corte Real mas de 
Sebastião de Carvalho a carta de 12 de Maio de 17 55 es
cripta sobre o mesmo assumpto e ao mesmo destinatario; 
a extincção dos jesuítas para o Brazil significou a disso
lução dos nucleos dos in_digenas, sua fuga para os bosques, 
sua exploração pelos brancos a começar dos celebres Di
rectore·s, sem a compensação do ensino religioso, sem o de 
coro á familia que os missionários garantiam, sem a mora
lidade e o ~esp.eito social que ensinavam, e a extincção dos ' 
missionarios foi obra exclusiva de Pombal. , -

E os privilegios da pescaria das baleias ? E as Compa
nhias de Pernambuco e Maranhão contra as quas reclamou 
a Meza do Bem Commum, o que v.aleu a seus membros.o 
degredo para Mazagão e outros lagares? 

12 



178-

Que beneficios i;ealisou este_ homem que pleiteem a seu 
favor e atenuem o que fez de adverso ao desenvolvimento 
e · ao bem estar do Brazil ? ' · 

As Ordens Regias de 6 e 7 de Junho de 1755 e 8 de 
Maio de 1758 ? 

Mas o que ellas encerram de bom, isto é, a restituição 
aos indios da liberdaàe de suas pess,oas, bens e. commer.
cio, havia-o promettido D. Jõâo V a Malagrida, q_iie para 
isso expoz-se á jlenosa travessia do Atlantico tend~ !l, fe
licidade de ouvir, pelo monarcha moribundo recommen
dada a execução daquellas ordens a D. José., seu suc
cessor. 

Dos dois quem o benemerito, quem .o ·protector dos ín
dios, o pobre frade todo zelo, todo- amor pelos infelizes 
sobre quem se exercitava torpe especulação, ou o minis
tro que lavrava leis fitando não aquelles a quem iam apro
veitar mas a inimigos seus, cuja queda ellas iniciavam, 
cuja ascendencia e valor moral aos olhos do índio feriam 
e deturpavam ? · , 

Não comprehendo certos desvios da opinião publica, 
ou antes porque os comprehendo tenho por certo que o 
tribunal da historia não proferiu sentença definitiva so
bre o valor real dos serviços prestados -por Sebastião 
de Carvalho ás colonias portuguezas e sobre a influencia 
por elle exercida na vida econqmico-financeira e sopial 
d"ellas. · 

O que ganhou a Africa portugueza com a expulsão dos 
jesuítas? Diga-o o povo portuguez de hoje. Respondam as 
difficuldades co:i:n que lucta o actual Portugal para garan
tir-se · a posse dos seus territorios, que ~utras nações pre
tendem avassalar. E o -que não perdeu o Christianismo, 
e o q.ue não perdeu a civilisação desapparecendo da
quellas terras · inp.ospitas os missionarios, que / as con
quistavam á verdade vezes innumeras a troco . do proprio 
sangue? 

Nos meiados do seculo XVIII perigava Portugal por
que os jesuítas ' missionavam a Africa; nos dias de hoje 
supplica o rei dos Belgas aos je.suitas que saiam a civili
sar o Congo e só obt~m delles o favor relevante porque 
Leão XIII lhes impõe que acceitem a importante com
missão. 

_O que lucr.ou o Brazil com a expulsão dos jesuítas? 
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Cresceu com ella o numero das · aldeas? Cresceu o nume-
ro dos indios aldeados? _ 

Não. Ao cont'i:ario, as aldeas que havia foram · sendo 
abandonadas e em breve algumas estavam aniquiladas. 

Estudemos a qne·stão com relação a,o Ceará, que é o 
que m_ais nos deve interessar. Escolhamos ·uma epocha bem 
proxüna daquella em que Pombal expelliu os jesuítas e 
ouçamos uma testemunha ocular, Domingos do Loreto, 
escriptor insuspeito. · 

No capitulo do L~vro III dos «Desagravos do Brazil e 
Glorias de Pernambuco,, obra offerecida ao Marqµez, ca
pitulo que -tem por epigraphe «Relação das_ Aldeas povoa
das de indios que estão situadas nas Capitanias de Per
nambucoJ> diz elle: 

As do Cíará são as Aldeas dos Tramambés, Caucaya, 
Parangaba, Paupina, Payaçu no distrito da Villa dos Aqui- , 
ras, Palma na Ribeira do Quicheremmobim, Alc;lea Velha 
na Ril:>eira do Quichelou, Aldea do Miranda, Cariris ,No
vos e Aldea da Serra da Ibiapaba na Ribeira do Acaracu. 

Todas estas Aldeas estão povoadas de innumeraveis In
dios de varias ,naçoens ; muitas são povoações bem orde
nadas em suas ruas e praças.· As Igrejas sumptuosas e 
bem ordena.das. Tem cada bua dellas capitão mór com 
patente do Governador e Capitão General, e divididos os 
maradores em Compa·nhias com semi Capitaens ·e mais of
ficiaes. São regidas no Espiritual por clerigos e por Reli
giosos, as que tocão ás religioens por costume são ,izentas. 
do Ordinario. Alguas ha que os Missionarios governão o 
Espiritual e Temporal, ficando os Capitaens mores s6 com 
o nome, sem mais exercicio que fazer executar as Ordens; 
que lhes dão os, Padres Regentes da Missão. 

A Aldea da Ibiapaba tem em si coatro diversas naçoens, 
as p'rincipaes são dos Tobayaras, e dos Topis, e desta hé 
o Go;vernador, C~pitão mor e Mestre de Campo cavalhei
ros do _Habito de São Tiago. He habitada esta , Aldea de 
mais de dez mil pessoas, e a sua milícia consta de doze 
companhias, que se achão sempre promptas para tudo, que 
he do serviço de Deos, de El Rey e do Estado, e a mes
ma promptidão se acha em todas as outras Aldéas e na~ 
çoens.» , 

Consideremos agora o que aproveitaram os ·índios do 
Ceará libertando-se do jiigo em que ge7?1iam no tempo do8 
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jesuitas, e já sob a p1·otecção dos regulamentos Pombalinos . 
e _di,recção dos cha!mados Directores e dos Parochos. , 

Comecemos a resenha pelos Paiacus, os menos rusticos 
de todos os inaios da capitania e os que na escola faziam 
progressos mais ctmsideraveis, talvez por ser-lhes como que 
ni;i,tivo o idioma portuguez. 

A aldea d0s Paiacus, sita nas margens do rio Ohoró, 'teve 
o nome de Montemor o novo, mas não poude ser elevada 
por Bernardo Casco á cathegoria de Villa ficando simples
mente como Lugar porque possuía 122 casaes e não o~ 150, 
que o § 17 do Directorio exigia. 

A ambição e a ganancia, porem, foram causa da remo
ção desses pobres Paiacus e da ·extincção de Montemor-o
novo. 

Em fi!}s de Dezembro de 1762 chegav~ alli o director 
da vi lia de Porto Alegre, tenente' coronel José Giz da Sil
va., com uma precatoria assignada por Migtiel Caldeira, 
e em virtude della conduziu com sigo Indios e tudo que 
lhes pertencia e á Egreja do logar . 

Como a mudança executou-se em tempo secco e impro_
prio, muitos morreram pelo caminho e perdeu-se e tres
malhou-se a maior parte do gado . 

As terras dos Paiacus- foram avaliadas em 150{1,, mas o 
eofonel J oào Dantas Ribeiro arrematou-as por 250,/$ osten
tando ( e com. elle o 011.vidor que presicl.iu a'o acto ), o gran-

1 de serviço que prestara dando por ellas muito mais do que 
valiam. Dantas Ribeiro, porem, fizera negocio magnifico, 
o ·sitio era o mais ameno e a-prazivel \da redondeza, "e muito 
maior valor e portanto obteria maior Ia.nce que os 250{/,, si 
não fôra o respeito que tinham todos ao' Coronel, homem 
ardiloso, vingativo e de grande consideração por ser rico 
e amigo intimo do Ouvidor. 

Tratando dessa venda em uma sua carta de Nov.bro de 
1766, diz Borg~s da Fonseca : 

«Ha a cumua opinião de q' ·o desejo das terras foi quem 
moveu' a intriga q' ocazíonou a mudança dos Indios Paia
cus e a extinção do lugar que se lhe avia cri-ado, sendo 
q' na realidade o Coronel João de Antas Ribr. 0 só se· apro
,veitou da ocazião e q' quem moveu esta mudança foi o abu
zo q' fez o Ten° Coronel José Glz da S.ª da sinceride do 
juis de fora :Miguel Carlos Caldr. ª, valendo-se do dez.~ q' lhe 
reconheceo de querer fazer vil~s populozas p. ª atrair a sua 

\ 
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de P@rtalegre, q' fora a primeira das q' criou este Minis
tro, os gados e ornament.os da Egreja dos Paiacus q' ao 
longe fazião gr. de vulto. ll 

As ruins paixões triumpharam, e os infelizes indios (o-
ram espoliados,. / 

Mas a mortandade qüe experimentaram logo ao chegar 
a Porto Alegre, quer de enfermidades quer de fome, foi 
ainda maior, e lastimavel. Fugiram, portanto, para sua an
tiga residencia, ç6mo fizeram egualmente muitas tribas <_lo 
Rio Grande e Parahyba. A estas conseguiu aconselhar e 
resolveu o governador Borges da Fonseca, mas não foi o 
tenente coronel José Glz da Silva tão feliz com os Paia
cus., de cuja recondução fora encumbido·. 

E assim os pobres índios so:ffriam o que nunca experi
mentaram durante o om·inoso governo dos padres, falta de· 
pátria, falta de alimentos porque as constantes , mudanças. 
impediam ou i-nutilisavam as ctilturas, falta de ensino, fal
ta dos sacramentos porque o governo negava-lhes vigario 
onde elles queriam estabelecer-se e elles recusávani ficar 
onde o vigario assistia. 

A final a piedade de Borges da Fonseca deu-lhes gua
rida na villa de Montemor o novo, erecta na serra de Bn,
turité e distante 16 leguas dB se,u antigo. sitio. 

Esse quadro desolador seria peculíar . aos Paiacus? 
Prouver,\l, aos ceus. Vae conhec·er o leitor o estado de 

. ontras missões. Encarrega-se de descrevei-o o citado go
vernador B. da .,Fonseca, o proprio que ordenou lumina
rias por 3 dias a todas as villas da Capitania para feste
jar a extincç_ão· dos jesuítas: 

cc • • • • cuja rezolução seguirei tão bem com os Indios 
Jucás, aos quaes considero em maior desàinparo espiritnal 
e maior perigo de se despergirem pelos matos por terem 
a sua antiga misão na freg.ª de N. Snr.ª do Carmo doi:; 
Inhamus, ult.mª desta Cap.nia pelo centro do sertão que a 
divide do Piauy. Estes Indios se anexarão a V.ª do Crato ; 
porem como todos os mais poco tempo se cletiverão, nela 
porque fugindo se meterão àos matos pelos qu~is analarão 
perto de dom, annos; ó Coronel Manoe l Fr. ª Ferro por or
dem minha os tem reconduzido com rn. 0 g.de trabalho a 
sua antiga misão, esperançando.'.os c om a creaç?'.o de lugar 
que per-tendem e oo q.1 os tenho mais seguros para se-

" . ,. 
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guir o• que V. Ex.ª determinar; sa o Cor.e! não uzase da 
d.ª industria ainda oje esta vão no mato. 

Ainda achei outra Misão sem direção nem meyos de se 
sevilizarem. Esta he a dos Tramambeis situàdos a m. o_s an°5 

nas praia:s vizinhas oos rios Aracati-aau e meirim porque 
vivem a maior parte do ano no mar como se fossem Mons
•tros Marinhos sustentando-se somente de peixes e tart-a-
rugas em cuja _pescaria são destrisimos. ~ 

Tem 'hua bela Igreja de pedra e c;:11 das milhores e mais 
ricas desta Capitania porque os antigos Missionarios e vi
zinhos tiverão cuidado de fazer-lhe bom Patrimoni0. 

Estes Indips se anexarão a V.ª de Soure, mas pouco 
tempo estiverão nela e fugindo uns para a sua costa, ou
tros procurarão a da Tútoía da Cap.nia do Maranhão ficanp.o 
desta sorte deteriorado o. seo numero cc,m prejui.zo daque~ 
la Marinha na qual sertam. t e são· nesesarios e uteid. \Teve 
o Director ordem do Ex.mo antesesor de V. Ex.ª para os 
ir reconduzir mas elles não quizerão obedecer, e se o· Di• 
rector teima fogem todos para Tutoia .e dando disto parte 
-teve em carta de 10 de Agosto de 1761 a resposta se
guinte: no que respeita arenitencia que mostrarão os pou
cos Trambabeis que vrn. achou no sitio da sua antiga rezi
dencia. em se unirem a esa V.ª como verificão as certido·ens 
que ,me mandou andou vm. m. to t>em em os não violen- · 
tar maiormente quando o D. or J u1,z de fora na ocazião em 
que chegar ao districto em que os mesmos -estão :;ttendendo 
ao seo limitado numero não deixará de os fazer conduzir 
aquella· Povoação ou V.ª que entender é mais conveniente 
agregalos por eonta do interese dos mesmos e em execu
são das reaes ordens como tenho praticado a respeito de 
outros. 

E como o D. or· uiz de Fora nunca câ veio , nunca mais 
se falou nestes Indios aos quaes· àchei no maior, desampa
ro; compadecido deles, vendo a bela vivenda daquele sitio, 
a imposibilidade de viver aquela gente em outro e a con
viniencia que nestes Indios tem aquela costa lhes mandei 
um cabo de ,esquadra deste prezidi0 em quem tenho re
conhecido capaciqade e prudencia p_ara que os dirigise, e 
um soldado âe boas letras e de bons custumes p. ª q' ad
mi tise os meninos a ler e a escrever. Villa da Fortaleza 
de N. Snr.ª da Asumpçrto a 9 de Novembro de 17Ü6.» 

Não é edificante esta descripção das felicidades do in-
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dio Cearense ? Pois não se vê .como crescia o nº delles e 
como progrediam as localidades ? 

O -leitor vae apreciar ainda mais. Percorra a correspon
den-cia do Ouvidor A vellar de Barbedo na administraç~o 
do sueces~or de Borges da Fonseca. Então o <;lespotismo 
e a avareza exerceram-se co_ntra_ o índio desbragàdamente 
e. . . impunemente. Pois não' foi por estes tempos que o 
direétor da Real Villa de Arronches 1·e~irou da escola e 
vendeu 41 meninos índios e' índias segundo um attestado 
firmado" a· Í de Outubro de 1786 pelo tabellião- e profes
sor Nicolao Correya Marr;eiros ? 

Não é' isso horroroso ? E de algum jesuita disseram al
guma vez que· se entregasse a tal trafico? Não, mas dis
se-se, como dir-se- á em todo o tempo, que os jesuitas lu
taram sempre pelo filho da floresta contra o colono ladrão 
de sua )iberdade: 

E os ruins tratos, {l,S violencias, os despotismos exerci
·dos contra o indio Cearense não ficavam nelle tão somente. 

O Ceará nã:o era a zona maldita no vasto paiz da pro
tecção e . do amor ao indio. Não. Por todo o Brazil o colo
no foi o mesmo, isto é, o homem do ganho e das explera
ções de todo genero em desproveito dos primitivos habi- . 
tantes. 

Não preciso para provar a minha thesé afredar-me mui
to do Ceará. Será o Maranhão, ,a · capitania p()r tantos an

. nos governada pelo proprio irmão de Pomb;:1.l, Francisc0-.. 
Xavier de Mendonça Furtado, que nos vae dizer si o in
dio lucrou libertandoJse do governo dos seus missionarios. 

Com que doculijentos provar isso? São elles tantos que 
fico perplexo na -selecção. Vou escolher um e basta. Será are
presentação de José Demetrio Glz Pereira, o principal dos 
indios da villa de ' Vianna . . E' documento um pouco exten
so, mas encerra uma como ·synopse dos aggravos, que pa
deciam aquelles infelizes e por isso não recuo diante de 
sua transcripção : 

«Senhora. Nesta Capitania ha hum cofre ou hua 'l'hezou
raria a q' dão ,o nome do Commum dos Indios, a qual ,sen
do erigida p.ª o benificio destes, se tem voltado hoje em 
ruína delles é utilidade dos seos opressores, e sendo eu 
(como Principal que sou dos Indios da .Villa d~ Vianna 
desta Capitania) tambem participante da desgntÇh delles 
vou pôr na prezença de V.ª .Ma~.e o seguinte: 1 , · 
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No tempo em q' o Brigadeiro Joaquim de 'Mello e Po
voas governou esta Capitania, ordenoh nella q' os n:~ndi
m.t0s dais roças e mais Fabricas do Commum dos Indios de 
cada Villa ou lugar destes se recolhes em a hum cofre p. ª 
isso destinado, e q' delle se tirassem os respectivos jornaes 
dos Indios, q' trabalhacem nas mesmas roças e Fabricas 
do Com'Inum, regulado - pelo liquido da · respectiva colhe
ta: deixando-se s~mpre de cada liquido hua porção nomes
mo cofre, q' hera p.ª d'ellas se coµ:iprarem ferram@tas e 
outras necessárias cousas p._ª as manufacturas dos mesmos 
Indios. Este justíssimo e sancto regulamento 'daquelle bom 
Governador (cujo nome sempre será eterno na nossa }em
brança) se praticou por todo o tempo daquelle Governo 
sendo esta pratica deduzida da disposição do Directorio 
dos mesmos Indios. 

Seguindo-se o tempo, se aumentou na d.ª Tb.êzour·aria 
hua crescida somma de mil cruzad9s por q' morrendo 
mtos dos respectivos Indios q' tinhão trabalhado p.ª formar 
aquelle monte, e d'ezertando destes mtos mais p.•a fóra da 
Capitania e p. ª os mattos deicharão os seos bem mereci
dos jornaes por cobrar : parando todo aquelfe dinheiro no 
respectivo . cofre, formando-se com elle ~ grande somma 
·de muitos mil Cruzados, neru se utilizão delles os herdei
ros e :parentes dos d 0 s Indios mortos e fugidos, q' com os 
seus trabalhos os adquerirão, nem os Indios das respecti
vas Povoaçoens, e antes exaurindo-F>e o d. 0 cofre e dever
tindo-se aquelle dinheiro pª outras partes a titulo de em
prestimo, feito aos i1:1imigos e opressores dos meAmos In
dios, vemos que estes só tra-balharão e trabalhão p.ª ali7 
mentar aos mesmos, q' os perseguem. 

Os restos destes infelizes Indios, q' devião existir nos 
seus respectivos dom~cilios, vivem sem ínstrucção algua, 
não passando o seu vestuario de hua camiza e hum calção 
de Pano groço de algodão q' he o seu commum traje (a 
exceção de hum~ poucos dos seus officíaes) vivem gemendo 
debaicho _ do mais .rigoroso jugo que ah inda entre a ba:rba
ria não o ti verão igual. A hum José Marçalino Nunes e a 
Luiz Lecont, criados do Governador e Cftp, am Gnª1 existen
te, são dados aos centos para trabalharem nas suas gran
des roças e manufactura.s pelo diminuto salario de quatro 
centos reis por mes, fazendo se p.ª esse fim descer dos 
certoens da ,Pernahyba e Tutoya mtos dos sobred.0 s Indios, 
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, alerp. d0s q' lhes dão do.s das Povoaçoens vizinhas a esta 
Cida ª, rezultando disto as dezerçoens destes~ originadas 
da inqULetação, trabalhos, castigos e desgostos em q' todos 
vivem. 

Os seos innoceptes fi-lhos são repartidos pelas pessoa~ q' 
estão no agrado -de quem os reparte, e sem t€lrem ·outra 
instrucção mais q' não seja a q' lhe dá o rustico exercício 
de pescar não dão esperanças de terem em tempo algum 
nerri a -sciencia dos Dogmas da Fé e da Religião p. ª pode
rem conhecer a Deos e cons'equentem,te salvarêm as suas 
almas, nem q' alg11m dia serão habeis p. ª o servisso da 
Republica: Servindo estairtiranias tão somte p.ª .os fazer se- ' 
pultar cada vez mais no abismo da b'arbaridade, porq' di
zertando <?ª mesmos infelices e entranhando-se nos mat
tos, amedrentando-se ,·igualmen. e os Pagaons que vivem 
nestes, escolhem por melhor a desgraça de rezidirem in
felizmte nas entranhas dos mais' asperos dezertos, de sorte 
q' a m. ª villa se acha quaze despovoada e vai crescendo 
esta desgraçà de dia em dia porq' tanto os Indios m_eos 
subditos como os alheos já não podem sofrer tiranias e in-
justiças. _ -

-As suas donzellas -e menores filhas são tiradas da tutel
la p.ª hir servir nas mais vis occupa'çoens dos seos prote
gidos, e entregues incautam. te com d is prezo a sua vil labo
riação sem mais instrucção nem educação algua, por dila
tados tempos fóra de seos pays e da sua Povoação; e ap
parecendo depois defloradas, deshone.stad.as, . sem doutrina 
e ignorantes ainda- das Oraçoens mais comruuns entre os 
Christaons, chorão _os seos desgraçados Pays as suas des-
graç~. • 

As Ind-ias cazadas são separadas de seos maridos p. ª 
fóra dà13 Povoaç')ens, e passando ao servisso dos mesmos 
protegidos, q. ªº os seos maridos vão p. ª outros, recolhem
se depois de larg-os tempos ,deshonestas, e por isso repu
diadas dos mesmos maridos; e eu com magoa contemplo 
estes successos sem lhes poder ·aar remedio. 

As terras, q. pertencem a minha Povoação ~ q. V.ª 
Mag,e por ~irtude da ,Ley de 7 de Junho de 1755. man
dou q. se adjudicacem a cada povoação dos Indios, são 
tomadas e possuhidas pelos oi.ltrós moradores não Indios, 
os quaes escolhendo ai:! melhores e mandando individaaí. te 

aos Ind-ioi; p.ª as terras innuteis e _mcapaz~s de cultura~,. 
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os poem na percizão de lamentarem a sua maioD desgra
ça, pois se recorr!'lm ao Gn_. "'1 existente deste Estado, este 
lhes não differe antes favorece aos q. perseguem os In
diós, q. só tíverão prote.cção no tempo em que forão go
vernados por Joaquim de Mello e Povoas. 

Emfim, Snr.ª, valha-nos V.ª Mag.e pois no tempo pre
zente tudo neste Pays· he tirania e opressão sobre opres-, 
são ; de tal sorte q. ahinda q. hum Indio ache pessoa, a 
quem trabalhe por jornal; q. corresponda a sua exacção, 
pão se lhe permitte, porq' a força hade ser obrigádo a 
hir p.ª o servisso de José Marçalino Nunes e de Luiz Le
cont, criados ,do Geµeral, e p.ª p de _Manoel Alberto Co
laço, seu Ajudante de Ordens, pelo deminuto salario de 
quatro centos réis por mes, bem como succede ao prezen
te com huns, os quaes tend0-se contratado com Luiz An
tonio Ferreira de Araujo a lhe trabalharem pelo preço de 
cento e vinte réis por dia, além do sustento, forão por 
isso prezos em calcetas, e depois denegados ao mesmo 
Luiz Antonio, e depois d'isso for ão p. ª o servisso dos d . os ' 

patrocinados vencer o deminuto salario de quatro centos 
réis por roes, q' he a treze réis por dia. 

Estes tristes acontecimentos tem sido a -occazião de 
vermos deturpadas as Povoaçoens, mayorm. t e a de q' eu 
sou principal, q' he a da villa de Vianna, porq' co_mo 
exasperados se auzentão, o q' he ~m prejuízo do Publico; 
e porq' eu como Princip~l dos mesmos Indios sou parti
cipante de todas estas tiranias, ao q' minhas forças ,nã,o 
poàem remediar, ponho na prezença de V.ª Mag.e com a 
mais profunda humildade, veneração e respeito os sobre~ 
ditos acontecimentos. Maranhão a 18 de Julho de 1782. 
José Demetrio Glz. Pr.ª» 

Mas esse Principal, digo eu, podía bem ser um despei
tad0. Não menteria elle? Sua vida e dos seus subordinados 
não seria muito outra que não a que elle pintava nessa' re
presenção? Nem por sonhos, e se não o Dez. 01· Procura
do1· da Faz.da. não lavraria um despacho em que reconhece 
a existencia de todos os agg·ravos mencionados nella : 

«Conheço q' com os Indios se praticào injustiças q' cada 
vez os afastão mais, e em lugar de os acarear os afastão 
e afugentão ; além de bastar a experiencia 'p. ª assim Re 
conhecer, nesta conta se referem algumas q' asi,im o per
suadem. Huma dellas he a obrigação q' se· po~m as,s ln-



187 

·aios de ~servirem a quem e'lles não querem e sem -mais 
ajuste· que o de, hum pequeno sàlario: esta obrigação he 
mais effeito de cativeiro e de escravo q·. 'de homem livre, 
e a isto he · necessario ocorrer, e me parece pode ser p~lo , 
meio de · se ordenar .ao G. or: q' não deve praticar dar por 
este modo os Indios·, q' se ocuparem na sua propria lavou- · 
!'a ou q' estão promptos a servir por aquelle q . seja con
veniente, como ine parec._e he .o de 120 rs por dia. 

Da mesma forma se lhe ~eve ordenar não obrigue a ' 
servir as mulheres contra vontade de seus maridos, nem 
aos filhos e filhas, q' estão naquella idade em q' s·e lhe's 
deve _ ensinar a Religião, e a aprenderem a doutrina, só 
se seus Pays p. ª este mesmo fim os quizerem em algumas 
casas em q' os •ensinem. . 

Aos outros escravos, q' não estiverem ocupados, -e q' 
forem tão inhabeis q' não tenhão genio p . ª se ajustarem; 
e for necessario q_' os obriguem, se poderá fazer por0m 
por tempo limitado e de sorte q' não fique o trafico da sua 
terra arruinado . e sem a necessr. ª cultura. 

Nestas circunstancias, e fazendo-se estas cautellas q' 
não são contrarias antes se conformão com o Directorio 
poderá melhorar a condição dos Indios e poderão elles co
nhecer q' são homens livres, e evitar-se a sua fugida e 
dezerç·ão ; e assim se deve reçomendar efficàsm~nto ao 
G. 0 r q' pratique estas regras, mandando-se a este Prin- ,_ 
cipal a copia desta ordem p. ª q. elle informe · se ella se 
observa, e se ella basta a conter e conservar· os Indios. 

Será ·tambem conveniente lembrar /;!.O G. 0 r que ·não fa
voreça de t~l sor_ty aos seus creados e, officiaes q' não . 
ofe~da a equidade e a ju_stiça, o que dá cauza a ·estas· 
queixas. » . 

Curiosa· a brandura de linguagem desse dezembargador 
diante dos soffri:meritos dos pobres escravos. Escravos cha
mou-os elle. E eram. Mas o domínio ,jesuitico já havia 
passado. Em todo o e-aso o procurador da Fazenda reco
nheceu verdadéiras as injustiças dos p1·otec~01·es. Vejaµios 
outro despacho. Agora vae manifestar-se: o relator do Con
selho de Ultramar acerca da representação de Gonçal'Ves 
Pereira: 

He certo q' a tyrania, a fal'ta qe éaridacle · e as oppres,- , 
sões com q' s:'to tratados os Indios são os motivos das de-
1,erções e de se aten~arem as povoa9ões habitada:s por elle:à. 
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He necessario prômpta e prµdente pr0videncià em- todas 
as partes desta represent'ação p. ª q' se evite a desordem, 
a impi.ed. e e a corrupção, p. ª que se augmen-te com a dou
trina e com as instrucções nos Indios a Religião catholica, 
haj ão virtudes, sendo bem m:otigerados, e p. ª q. se apli
quem as artes, as culturas e a civilidade., Quanto relata 
na conta 'este Maioral da aldea ou ·vila he verosímil., He 
necessario ordenar-se q' não se dê jornal a Indio alga me
nos de cento e vinte rs. por dia conforme o regular eos
tume do paiz e da mesma sorte q' recebem os escravos e 
pretos jornalleiros, quando não versa a força e o dispotis
mo. Que ,não sejão obrigados por coacção a servi1; a 
pessoa algua senão por espontanea convenção. Que as mu
lheres e filhas não sejão extraidas dos maridos e dos Pays. 
Se e-lias quizerem livrem. te asoldadar-se, o fação de livre 
yont.e e sejão em tudo .e por tudo como são os mais vas
salos livres de S . Magestade. Que hajão mestres p. ª a mo
cidade de ambos os sexos. O dinr. 0 prodgcto da cultura, 
dos fructos e da agencia dos Indios e depositado no cofre 
seja aplicad,o as necessidadeS' ~os mesmos, e se' deve or
denar q. se conservem nos mesmos cofres com tre_s cha
ves em mãos_ de Min.0 8, de Thesour. 0 8 e de algum tercei
ro depositaria, tendo cada hum dos tres a sua diferente 
chave: e q' se faça a receita e despeza a bw:.a do cofre 
com prohibição total de emprestimos e de usuras, p- ª q' 
esteja o dinr. 0 proinpto p.ª as necessidades e ferram.tas 
Qqe en;i todos , os annos haja exame e recenceam.t0 • dos 
din.ros e ,das contas pena de se dar em culpa ao Min_0 ne
gligente, q.do se lhe tirar a sua residencia, na qual seja 
perguntada esta materia, e de serem pagos dos bens dos 
tres clavicularios os prejuisos. Que haja prohibição total 
p. ª q'_ os Indios não sirvão os criados dos Governadores e 
dos Ministros. Aos mesmos Indios se ·deve dar terras li
vres p. ª as cultivarem desoccupando-se a s q' lhes forão 
dadas pelos povoadores intrusos. 

He conven. te q' se remetta ao Maioral q ' deo a conta 
a copia da Ordem Regia q' resultar de'sta queixa depois 
de se consultar a Sua Mag. de e a mesma Augusta Senho
ra resolver, p.ª que o Maioral tenha 11. certeza e sciencia 
de q' foi attendido e providenciad o, e se lhe ordene q' 
elle e os seos successores no emprego dem e m todo,i os 
annos conta a este T r ibunal, e pela Secretaria de Es.tado 
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se houve execução integral das determinações de S. Mag/0 

e que se for consternado e inhibido de o fazer disto mesmo 
dê conta. He conveniente que se lhe louve o zelo de o 
ter feito nesta conta p. ª se lhe dar o remedio oport1,,rno. 
Que se faça rest-itui_r ao cofre os dinr.05 q' a elle se deve
rem e estiverem nas mãos de padiculares. Posso segurar 
q' com a obseryancia do referido methodo não haverãô 
deserções e se restituirão as Aldeyas os Indios auzentes e 
cederá em utilid .0 do serv, 0 de D.• e da Coroa:» 

Por toda a parte as mesmas queixas: «viviam gemendo
debaicho do mais rigorozo jugo q' ahinda entre a barbaria 
não o tivera igual.» E a verdade das ·queixas era acceita ·e 
a:ffi.rmada pelos procuradores da coroa. E os Tribunaes Su
periores do Reino reconheciam a ty1·ania, a falta d t; carida
cle e as oppressões com que eram tratsi,dos os indios pelos 
bemfeitores, que a reforma de Pombal lhes havia propor
cionado. 

Ein nome de que principios foram expellidos das colo
nias os missionarios? A liberdade das pe~soa.s e dos bens 
dos indígenas. _ E eram elles escravos dos missionarios ?. E 
dado que fossem, que lucro houveram em trocar senhores, 
que ao menos lhes garantiam alguma cousa, por senhores, 
que tudo lhes roubavam ? 

'l'ão boa foi a reforma de Pom]Jal, tanto ella fa.: 
vorecia os habitantes das aldeas e éonsultava-lhes os in
teresses que ao findar o seculo XVIII até aquellas aldeas 
que estavam proximas ~ .E'orta!eza (Parangaba, üaucaia e 
Paupina) eram um montão de ruínas, como declara Ber~
nardo de Vasconcellos em um dos seus relatorios. - ' 

E' que o ámo1, ao índio mascarava o odio ao jesuíta. 
E' que a civilisação, em· cujo nome á lucta se feriu e 

que era o fim apparente, pouco poderia aproveitar,' porque 
já havia produzido seos fructos o fim real, isto é a liber
tação da· colonia da influencia sacerdotal, mas sacerdotal 
pelo modo porque a Ordem ele Loyola sabia preparar e 
pôr em pratica, a victoria do regalismo, o predomínio da 
indifferença em materia religiosa, e portanto alcançado o 
fim real, nem mais se cogitou do indio. 

O golpe dado á Ordem de Loyola em Portugal foi trans
mittido e tev~ uma execução nas colouias eomo seu autor 
nunca sonhara., 

Abundavam nellas os instrumentos, uns por tertor, 



190 

outros por dobrez de !l,nimo, estes' para conquistar as boas 
graças e obter portant~ os postos bu, as propinas que al
mejavam,. aquelles por vindicta, ou çupidez. A m~ior par
te por- fraqueza- de caracter. O clero então, esse foi qe 
upia co~placencia pelo vencedor e de 9dio ~os' p.roscriptos . 
verdadeiramente dignos de nota. Uma excepçao o Arce
bispo da Bahia, que por isso mesmo p~ra não morrer á 
fome mendigava o pão. Castigo do Marquez a.o sacerdote 
virtuoso, que não soube •encontrar vícios nos h~mens, que 
o governo asseri tara perder. . · 

Obtidas · do Pontifice quantas conces~ões ·quiz Pombal, 
lavrados quantos decretos o ordens regias lhe aprouve, só 
restava serem executadas. 

Vejamos n'umà sumrrrnla como as cousas se passaram 
no Bràzil. , , 

No ,Maranhãn e Pará encarregou-se da tarefa, e com que 
ardor é facil comprehender; p proprio irmão do ,marquez, 

' Franci1?GO X,Lvier de Mendonça Furtado, que, naturalmen
te para ir habituando-se, já havia desterrado em 1755 os 
];'. es Hunderlpfundt, allemão, Theodoro da Cruz e Anto
nio José, portug.uezes, e no anno seguinte outros dois, o 
missionaria Manoel Ribefro e o P .e Aleixo Antoúio, o no
tavel pregador rias exequias de D. João V. 
, Para o . Espírito Santo seguiram o -desembargador João 
Pedro de Souza "d~ Sequeira Ferraz, o escrivão J ·<?sé Pe
-reira de Bríto e tantos soldadcrs quantos o Conde de Bo
badella julgou !:\Ufficientes contra os 6 professos, 10 lei .. 
gos ·e 2 noviços, que lá havia e que a 4 de· Janeiro de 
1760 sabiam porto a fora em' demanda de Lisboa. . 

Na Bahia as cousas foram feitas de modo a alarmar a 
p~'pulação. · , · , . 

A 7 de Janeiro de 1760 entrava a harra um navio 
trazendo signal de Vice-Rei. apezar ·ao então .existente, D. 
Marcos Conde dos Arcos, estar governando a contento ge
ral e não h1;1,ver dado a.o ministro motivos parà acreditar 
que 'elle fosse intenso á sua política. Era que o Conde de 
Arcos tinha o caracter m.to alev.anta,do para servir de ductil 
instrumento nas mãos dO' governo, como provou ao depois, 
valendo-lhe sna sobranceria desgoE}tos cru_eis. Vinha, com 
effeito, um successor, o Marquez de Lavradio e com elle 
um novo Coronel, porque da interpretação falsa d'um . topico 
de uma carta do que lá estava suppoz o gover,no ou fingiu 



suppor qué a tropa estava disposta a garantir os Padres e 
a impedir que fossem retirados. -' 

Gomes de Andrade logo que teve .noticia das occorren
cias no Reino prendeu os padres de sua Capitania con_si-
gnando-lhes a diaria de, tres tostões. . . . 

O governador e cap.m_g.ª1 de Pernambuco cercou os colle
gios dé Olinda e Recife e encarcerou seus hab,itantes, man
dando dar para sustento a cada um a quantia de 100 rs por dia. 

Para o Ceará e Rio Gránde do Norte, de acordo com 
esse governador e por escolha do ministro, foi encarre
gado de levar a effeito as medidas de salvação publica o 
Dezembargador Bernardo Coelho da Gama Casco. 

O leitor vae entrar no conhecimento das instrucções de 
que elle _veiu munido para a execução do seu papel fazen
do a leitura destes muito interessantes documentos: · 

«Pela copia da Carta Instructiva que nesta océ'azião es
crevo ao Gov.or e Cap.m Gen.ª1 dessa Capitania e papeis 
que ella acuza ficará -vosamercê en'tendendo o que S. Ma.de 
tem determinado quanto a comissão de que o encarregou 
pella. Carta Regia í~bem junta, a que tudo vos~amercê fará 
dar execução- com aqueJla ·circumspcção- e activrdade que 
o mesmo Senhor de vosamercê espera. ns 'g.de a vom: 0 êBe-· 
lem a quinze ele Setembro de mil e setecentos e sincoenta 
e oito. Senhor Bernardo Coelho da Gama C;:tsco. Tbomé 
Joaquim da pqsta Corte Real. · 

Carta Regia. Eu El Rey faço sab!3r, ~ vós Bernardo Coe
lho da Gama Casco Ouv. 0 r de Pern. 0 0 que sendo tão an
tiga como estes meus Reynos a. probibição de adquirirem 
bens de rais as éomu·nidades Eclesiasticas que foy v-igoro
samente citadá na Ordenação do livro segundo titulo de
zoito, e depois della não só no Alvará de trinta de Julho 
de mil e setecentos e onze pello qual se ordenou que os _ 
Corregedores das comarcas e os Provedores nos Lugares 
onde elles não entrão fizessem nesta materia hum rigoroso 
exame obr,igando -os mesmos eclesiasticos a mostrarem as 
licenças Regias com que posuiam os bens de rais de que 
estivessem de posse ·e que àquelles que achassem pesuidos 
sem ellas os tomassem para ª' Coroa com a pena de que 
não o fazendo os referidos Ministros as ditas diligencias 
se lhe dese em culpa, ma" tambem na P_rovizão de treze 
de Agosto de mil e seis centos e doze e noutro Alvará de 
vinte e trez de Novembro 'do mesmo anno :. E apertando as 

1 



192 

rezões da nececidad'e publica que-fundarão as referidas Leys. 
muito mais indispençavelmente no coutinente do Brazil 
pera remover os que a elle passão como Missionarioa de se 

' entregarem á cobiça de adquerirem e acoumularem bens 
temporaes com prejuízo e escandalo publico abandonando 
pera , isso o Apostollico fervor com que devü'i'..o -empregar 
todo o seu - disvello na converção e salvação das Almas. 
Em rezblução de sinco de . Dezembro de mil seiscentos 
oitenJa e quatro tomada sobre consulta da Meza do De
zembargo do Paço e do Cons:0 Ultr. mo foy determinado pelo 
Senhor Rey Dom Pedi·o S€g do meu Sr e avô que em to
dos os Domínios Ultramarinos se . executassem irrefraga
velmente as sobreditas Leys ~ Ordens eom as mais que 
thé então se tinhão promulgado e expedido sobre esta ma- . 
teria : _g porque não &Ó não tiverão ahinda execução as 
sobreditas Leys e Ordens mas todas as mais. que depois 
daquelle9 tempo se requererão forão sempre frustadaa _com 
a perniciosa consequencia de &e haverem . os Religi·oaos da 

' ·Companhia de J eaua internado pelos aertoins do mesmo 
continente arreigando-se nelle o clanq.estino domínio não 
só das terras aonde entravão mas athé-, o que mais he, doa 

· mesmos Indios habitadores dellas, como se os · 1omens li
vres poq.essem estar no comercio pera serem poauidos co
rno 'escravos contra as dispoziçoens de direito natural e Di
vino, corno se os sobreditos Indios podesern ser espoliados 
do domínio que nas mesmas teri·as lhes tocavão com

1
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turaea e primeiros habitantes e ocupantes dellas, e como 
se , ainda as outras ·terras que se achl;!:!-!ern legitima!Ilente 
pos11idaa por vasallos meus civilisados podesem pasar aos 
mesmos, Religiosos seIQ licença especial minha com a ex
preça declaração e taxação das certas somas ou importan
cias dos bens nas sobreditas licenças facultadas: accre
aendo a tudo outros ainda maiores e maia escantlelosos ab
surdos com que os sobreditos Relligiosos se t em prostituído 
e secularisado pella animozidade que nelles influirão aquel
las clandestinas e reprovadàs uzurpaçoens pera nellas se 
levantarem contra os meus Governa.dores e Ministros oom 
tantas, tão repetidas e tão inveteradas perturbaçoens do 
sucego publico · dos meus vasallos que já não pode despen
sar a minha Regia authoridade ~a efficaz' proteção~com 
que devo mantellos em justiça, em paz e em sucego. Em 
consideração de tudo o_ referido sou servido qúe logo que 
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chegares · a Pernambuco façaes intimar a todos os Prella
dos de cada hum dos Collegios, cazas;residencias e quaes
quer outros lugares aonde tiverem habitação os ditos Rel
ligiosos da Companhia que no ter-mo dos primeiros vinte 
dias depois da intimação que lhes fizeres por carta feita 
pello Escrivão do v9sso cargo e • por vós· asignada hajão 
de exhibir perante vós as relaçoens dos bens de raiz que 
cada hum dos ditos Collegios, cazas, residencias e lugares 
tivere~ sua pose ainda que seja debaixo do pretexto de 
administração de cappellas sem pera isso haverem prece
dido Licenças Regias concernentes a cada hum dos refe
riilos bens corri a taxação da sua importancia: E isto c·om 
a cominação de que não exhibindo as ditas Licença2 no 
referido termo procedereis como logo deveis éffectivamen
te proceder a irremicivel sequestro naquelles bens de raiz 
em que o não achares feito por vertude das minhas ante
cedentes ordens, o que se intende a respeito dos ditos 
bens possuídos sem, faculdades Regias expedidas na forma 
da Ordenação do Reino_ com a expreção dos vallores por 
ella facultados. Poi:em ainda a respeito destes bens pos
suídos com faculdades Regias deveis exzaminar com toda 
exctidão se se achão nos Lemites que forão permetidos 
pera os coms~rvares no domínio dos referidos religiosos 
ou ·se forão ampliados com acquisiçoens não facultadas pe
ra tomares pera a minha coroa aquelles em qué se verifi
car o e:x.ceso reprovado pellas sobre ditas Leys e ordens, 
sendo os ditos bens cituados nos certões e Aldeyas de In
dios que novamente se devem erigir ém villas e lugares 
com-,vigayraria~ providas na forma das minhas ordens em 
clerigos secula·res ; depois de estabelleseres a caza da re
zidencia. do Vigario com os seus competentes pasais de 
acordo com o Bispo daquella Diocese repartireis as terras 
que restarem pellos Indios ·e abitantes das referidas villas 
e lug~res tarnbem de acordo com o Gov.º" e cap.m gn.ª1 

claquellas capitanias e coro o mesmo Bispo, vensendo-se 
pella pluralidade dos votos qualquer duvida que haja so
bre as purçoens desta repartição para que se não suspenda 
o effeito della athe se me dar conta pa1·a eu resolver o 
q"4e julgar mais conveniente segundo a exigencia dos ca
sos. Os predios urbanos e mais bens cituados nos suburbios 
e lugares adjacentes a capital e mais terras 'notaveis, depois 
dos sequestros que nelies ho'uveres feito, serão ademenis-

13 
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trados athé segunda ordem minha pellos sequestrarios que 
em junt~ com o mesmo Bispo e Governador se julgarem 
-mays idoneos, dando-me conta das propriedades e da im
portancia dos rendimentos annuais· do que produzir cada 
huma dellas pera eu ordennar o que me pareser oportuno, 
o que tudo executareis nesta comformidade não só na ca-' 
pitania de Peru.eº mas em todas as m~is pertencenteti 
uquelle Governo com o zello e actividade que ·de vós con
fio e requer de sua natureza huma deligencia em que tan
to se •ioteresa o serviço de Deus e meu, como o bein com
mnm e socego publico dos meus vasallos que habitão nas 
referidas capitanias, sem ademetires recurso algum que 
não seja devolutivo e imediatamente reservado para a mi
nha Real pessoa. com inhibição de todos e quaesquer _minis
tros e de todo,i quaesquer tribunaes, e pera Escrivão des
ta co_mmissão nomiareis a pessoa que vos parecer mais 
capaz _ e l,he dareis o juramento não sendo official de jus
_iça, o qual hey por bem que tenha fé e em juizo e fora 
dell e, em tudo o que de ordem vossa escrever. Escrip_ta 
em Bellem a quatorze de setembro de mil e sete centos e 
sincoenta e oito. Pera Bernardo Coelho da Gama Casco, 
011vidor de Pernambuco. Sobsdripto da ordem Real Por 
El-Rey. A Bernardo Coelho da Gama Casco, ouvidor de 
Pern.co 

Cartá Instructiva. - S . Màg. de me manda remetter a 
V. Ex.ª as cartas Regias que constão da Rellação ~nclu
za, as quais V S. ª deve goardar no mais inviolavel segre
do athé a hora em que as for dando a sua devida execu
ção pella ordem que abaixo direy. . 

Ante_s de tudo he precizo que V . S.ª confira com o R.c1° 
Bispo desa Diocese e com o ouvidor desa capitania o Ba
charel Bernardo Coelho da Gama Casco que embarca na 

-~ prezente frota sobre o auxilio que tem ordem do dito se
nhor pera dar ao mesmo Prellado em todas as materias 
pertencentes a subdelegação que o mui. 0 R. mo cardeal Sal
danha, eleito 'Patriacha de Lisboa, fez na pessoa do mesmo 
Bispo pera reformar na sua diocese os a~usos em q,ue 
nella se tem deslizado os Religiosos da companhia de Je
sus principalm·ente pello que pertence ao commercio de
fendido peito dir<;l ito Devino e canonico e pellas constitui
çoens Apostolicas que v~o referidas no mandamento de 
sua Em.eia ajustando-se o tempo comodo de se executar 
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o 1·eferido com todo o acerto e corn o mesmo recato qu..e 
aqui se 'pratico ti . . 

Logo que o mesmo R.do Bispo houver intima.do a sua 
subdelegação aos ditos Religiosos para o reconheserem por 
seu reformador, que lhe houver tambem intimado com' in
t~rpolação de algum dia o dito Mandamento e. que depois 
daquella intimação se tiverem espalhado nesa capital os 
exemplares do mesmo mandame,nto que couber de possí
vel se passará a fazer-se aos ditos Religiosos pello mesmo 
Rd0 Bispo a notificação pera sahirem das Missoens e se. 
introduzirem nellas os Parochos do habito de S. Pedro na 
conformid~de da _Cai"ta regia que S. Mag.de 'CO~O Gover
nador e Perpetuo Administrador das ordens militares deri
gio ao mesmo, a 4'ual será util q' da mesma sorte se p~
blique ahi por copias manuscriptas ajuntandose a ella,s em 
:figura de adição, que pareça feita nesa capital, a Allega
ção das Bulias Pôntificias e Doutores que provão os fun
damentos da s6bre dita carta ou que os Religiosos da com-, 
panhia de Jesus não podem comservar-se nas missoens 
administrando como Parochos os sacramentos aos índios 
logo que fossem nomeados os clerigos seculares .. E como a 
este tempo recorrerão verosivelm•:mte os •sobre ditos Re
ligiosos, como he seu costume, a ideia dé se fazerem for
tes com os Indios no caso em que àsim suceda por uma 
parte dará y. S. ª ao Bispo todo o illimitado auxilio que 
necessario for pera effectívamente se estabelecerem nas 
Missoens como os Parochos os clerigos seculares e pella 
outra parte (atá V. S.ª publicar nesa capital e em toÉlas 
as villas e Aldeyas -dos sertões dessas capitanias o AI vará 
de oito ·de mayo do presente anuo e as leys de _seys e se-. 
te de junho do anno de mil e sete centos , e sincoenta e 
ci,nco, que.estahellesem a liberdade das pessoas, bens e com
mercio dos referidos lndios e o seu governo civil reduzin
do-se as Aldeyas que elles habitão a villas e ' lugares da 
jurisdição real e sesando o governo temporal que athé ago
ra exercitaram os ditos Religiosos tam individa e illicita
mente como se. manifesta do .que a este respeito constar~ 
do mesmo papel que acompanha esta. 

Todos os incidentes que occorrereni na execução destes 
importantes negocios se decidirão prompta e oportun~men
te por V. S. _ e pello Bispo dêsa Diocese na conformida 
de das cartas' Regias que se lhes dirigem sem algum outro 
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recurso mais que o que for immediatamente interposto para 
.. a Real pessoa de S. Mag.ªª sem suspenção dos procedi

mentos que V. ,S.ª e o ... mesmo R.ªº Bispo tiyererri para 
que não ,parem tão consideraveis estabelicimento's. Es·pe
rando o mesmo Senhor que nestas circumstancias não haja 
·ahy menor dillação do .que houve nas capitanias do Grão 
Pará 'e Maranhão com restituir a administração dos '.sacra
mentos · aos clerigos seculares a quem toca na forma do 
Direito Canonico e Bullas Apostolicrus estabelecer a Liber 
dade das pessoàs, bens . e comercio e Governo temporal 
dos miseraveis Indios. 

Emquanto estes consideraveis estabelecimentos se não 
acha1;em inteiramente feitos, manda S. Mag.ªª prevenir a 
V. S. 5 que s~ i;ião deve passar a algum ~utro procedimento 
antes se devem guardar em hum inviolavel segredo os 
mais 'que vão determinados pello dito senhor pera serem 

' executados pelo ouvidor Bernardo Coelho da Gama Casco 
na forma da carta regia de que a esta ajuntareis a copia 
sem delles transpirar · cou.sa a:lguma. . 

Depois de . se acharem 08 , ditos estabelecimentos COO· 

solidados, os clerigos seculares na pose das igrejas e os 
Indios nas das suas referiàos libe1~dades com os seus res
pectivos Magistrados pera os governarem, será então opor
tuna a deligencia de que vay ' encarregado o dito ouvidor. 

Pera; aquelle caso manda S. Mag.ae prevenir a V. S. ª que 
os Religiosos da companhia de J t:isus contra as leys primor
diâes deste Reino e nelle sempre renovadas desde a sua 
fundação athé agora, se devem reduzir aos bens de raia 
que são somente aquelles que fizerão objecto das referi
·das leys. Os bens moveis dos ditos Religiosos n~o podem 

., nunca estar sobjeitos á jurisdição real, sam porem s-ubor
dinados á jurisdição espiritual do R.'do Bispo por dous prin
cípios certos, · os quaes sam os seguintes : · As alfaias do 
ornato e serviço das igrejas sam das mesmas igrejas aonde 
se acbão ; Dellas não podem ser extrahiaas sem roubo ma
nifesto e sacrilego pellos solidos fundamentos que vão re
feridos · na carta Regia derigida sobre esta ma teria ao R . d? 
Bispo o qual porisi:io pode e deve co:hibir aquelles sacrile
gios pella sua jm;isdição ordinaria qLle V. S,ª deve auxi-
liar com toda a eficacia. · 

Os outros bens semoventes e moveis qµe se acharem 
nas residencias, emgenhos e fazendas com.t> pretos, éscra-
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vos, bestl:!,s, taixos, caldeiras, e outros semelhan.tes, são 
todos produo.tos do commercio illicito que teI!'.l feito os 
taes Religio.sos e s·endo lucros do seu commercio se achão 
mandados sequestrar nas Bullas Pontificias, que vão . ex
pressas no mandamento _de S. Em.ela a favor dos pobres 
das enfermarias dos Hospitaes e das mais aplicaçoens de
claradas nas referidas Bulias, em cujos_ termos tem o R.do 
Bispo dous titullos legítimos para sequestrar e repartir 
estes bens, hum como delegado da Sé Aposto'lica para a 
execução dis pennas irrogadas pelas referidas Bullas, ou
tro como ordinario a quem as mesmas Bullas cometem a 
tal 1:1xeoução. 

Sobre tudo manda S. Mag.de participar a V. S.ª que a 
noticia do mesmo Senhor tem chegaçl.o que os ditos Reli
giosos accumufarão aos excesos que tem commetido nesse 
estado o absurdo de fundarem nelle huma nova Província 
chamada do Rio de Janeiro que desmembrarão da da Ba
hia sem pedirem faculdade Regia, e o que mais he sem 
que ainda depois deste facto fizesem delle sabedor ao 
mesmo Senhor antes o tem recatado sempre de S. Mag.de 
como estão praticando ainda nesta hora. E sendo imprati
cavel a tolerancia de huma taro grande liberdade he o 
mesmo Senhor servido que V. S. ª a imitação do que se 
tem praticado nesta corte mande inhibir ao Provincial e 
mais Relligiosos da companhia. de .Jesus dessas capitanias 
de hirem a sua presença declarando ao mesmo tempo ao _ 
dito Provincia] que não reconhece nem reconhecerá nun
ca o outro Provincial clandestino e chamado do Rio de Ja
neiro emquanto . S. Mag.de recorre á Sé ApClstolica sobre 
esta ma teria e ao Governo do mesmo Rio do Janeiro se 
aviza pera fazer sahir daquella capitania o tal chamaq.o 
Provincial e que nem elle nem outro que o substitua sejão 
reconhecidos emquanto não constai· que o forão por S. 
l\fag.de. 

Porque a experiencia do sucedido no M'aranhão mos
trou que entre os ditos Relligiosos costum haver alguns 
revoltosos e pertnrbadores do soeego publico pera o cazo 
em que asim sucedà nessas capitanias ordena S. Mag. ª 0 

qµe V . S.ªfaça sahir della,s na primeir~ frota para. este Rei
no todos e cada hum dos ditos Relligiosos que tomarem a 
referida li:herdade como se praticou no G1•ão Pará e Ma
ranhão com o vice Provincial Francisco de Toledo e com 
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que primeiro nã0 haja asim executado' o R.do Bispo Re
formador. O mesmo Senhor he servido outro sim ·qu.e V. 
S.ª faça sahir desas capitanias todos os Réligiosos da . ComJ 
panhia estrangeiros que nellas se acharem ou seja nas e.idades 
e villas ou .certoins sem exceção de algum obrigando-os a 
embarcar-se na primeira frota fazendo-o ·primeiro saber ao 
R.do Bispo como· tal reformador que a introdução ' dos Re
ligiosos estrangeiros no Bra~il alem de ser apartadam<;inte 
prohibida por or<lens repetidas dos senhores ;Reys deste 
Reino tem mostrado a experiencia que he de- tatb pern:i
ciosas comsequencias como provarão as perturbaçoens, 

, que os mesmos religiosos estrangeiros tem feito no Mara
nhão e Paragua.y. Deos guarde a V .'• S.ª B~llem, a quator
~e de Setembro de mil e sete centos e sincoenta e üito. 
Thomé Joaquim da Costa Corte Rehl. Senhor Luís Diogo 
Lobo da Silva.» 

Munido das instrucções precisas partiu o Ouvidor à seu 
destino trazendo em sua companhia escrivão e· meirinho . 

Como possuo um muito interessante documento, a des
crípção da viagem que elles fizeram do porto dô Recife 
até o Ceará, não quero' privar o leitor de conhecel-q. E' 
o roteiro do Piloto M~nuel Rodrigues dos Santos, piloto 
da sumaca Nossa Senhora da Graça Santo Antonio e Al
mas,. que transportou Bernardo Casco ao Ceará. · 

Para não· tirar-lhe qualquer valor, publico por extenso 
esse inedito. Antes porem devo ajuntar que como comple
mento a aquellas instrucções, cujo machiavelismo &alta aos 
olhos do 1eitor,i, mais innocente, o governador Luiz Diogo 
Lobo da Silva por, seu lado expediu despachos a chefes 
índios influentes e ás diversás authoridades do Ceará afim 
de pro.digalisarem ao ouvidor Gama e Casco todos os au
xílios de que por ventura carecesse no desempenho de sua 

. missão. São estes os principaes despachos : 
ccComo o Dez.ºr e Ouvidor Geral desta Commarca Ber

nardo Coelho a Gama e Casca vay aos novos- est~beleci
mentos das Aldeias que adminístrão os Religiosos da Comp.ª 
que · S. Mag. de Fidelisima foy sérv-ido encarregar lhe, e lhe 
pode ser preciso fazer alguma despeza para completar sem 
que se não possa participar a sobre dita necessidade pela 
distancia o não permitir e ser conveniente se não demore 
esta diligencia: Ordeno a Vm . comcorra oom o que o dito 
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ministro lhe pedir . com o conducente ~ indispensavel ~o 
fim que se procura para deste modo se concluir com abre
vidade preciza o recolher-se o mesmo ministro e acodir as 
urgentes e lab9riosas occupaçoens do seu lugar, man,dan
do-lhe o referido relação por onde conste em que se des
pendeo para por ella eu passar as Portarias respectivas e 
levai--se -em conta esta despeza ao Almoxarife ~esta repar
tição. P'·s G.ª0 a Vm. Reci:ffe 18 de mayo de 1759. Luiz 
Diogo Lobo da Silva. Provedor da Fazenda Real da Ca-
pitn.ª do Ceará. . 

O Dez. 01
• Ouv.ºr Geral desta commarca Bernardo Coelho 

da ·Gama e Casco vay a essa Aldeia, por especial Ordem 
de S. Mag.de Fidelíssima, não só para a graduar com o ti 
tqlo mais decorozo que a vastidão dos seus habitadores 
merecer afim q.e que por elle se fique daquy por diante 
abominado e abolido o rustico e desprezível c<,m que se 
destinguia, mas restituir a todos Vm. s a justa e decente li
berdade que athé o prezente com ímpios e escandalozos 
pertextos lhes. tiravão os · P. P. que os governa vão com ' 
uzurpação do que adquerião sem respeito as ordens do 
dito Snr., nem attenção as piissimas providencias que sem
pre com _regia piedade destribuio em beneficio de V m. E 
como nas que prez.te vay estabelecer o referido Ministro 
consiste · passarem V m. s da apertada escravidão, desprezo 
e mizeria em que vivião sem que nella. lhes deixassem a 
posse do que adquerião pela sua agencia no pouco tempo 
que com escassez· lhes dizpensav ão para o seu trabalho, 
e ajusta e estimavel liberaade que as Leys da justiça e 
equidade tem regulado, p~ra a policia, augmento e civili 
clade dos povos de que rezulta aos seus habitadores que 
vivem unidos as leys do brio e ínseparaveis do louvavel e 
decente trabalho da Agricultura, Commercio, Officios e 
outros ramos indispensaveis da boa policia das terras e 
opulencia dos que as habitão, se faz percizo que Vtn. 8 

cooperem quanto estiver da' sua parte para a observancia 
elas novas leys do mesmo Snr., dirigidas ao preciozo fim 
das suas mais solidas utilidades, não faltando em se uni · 
rem a s direc9oens do dito Ministro que na sua auzencia 
fica praticando o- Director a que Vm. s prestarão toda ajus- . 
ta obediencia no conhecxmento de ser des tinado para ins
truir e regular a V m. s a dirigirem-se com o acert6 que 
lhe determinarão as leys e dírectorio de que se aconipa · 
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' nha athé que pela experiencia tenhão adquirido as luzes 
necessarias para bem o fazerem sem assi&tencia de quem 
os_ instrua chegando a piedade de S. Mag.de a tanto excesso 
que não se esqueceu de lhes mandar Mestre para educa
çam de seus filhos: Espero que V-fn.s em reconhecimento 
da incomparavel obrigação com que ficão ao dito Snr. por 
tão relevantes e não esperados beneficias em que sem se 
poupar a consideravel despeza que faz da Sua Real fazen
da nesta nova forma que em sua utilidade foy servido 
dar-lhes continuem em procurar pelos seos distinctos e 
justos procedim~ntos merecerem da generosa mão do mes
mo Snr. as mais honras que lhes póde dispensar aos que 

_ nelles se habilitarem renunciando a ociozidade, preguiça, 
e todos os maís vicios de que athé o prezente se deixavão 
pr,eocupar no despr,ezo em que vivião. Fico na certeza él.e 
que Vm. s não d~ixarão de tratar com a mayor attenção 
ao dito Ministro que com tanto zelo se e'mprega na exe
cução das ordens que se dirigem fazer a Vm. 5 folices. 
D. 6 g.e a vm. 8 Reciffe dezoyto de Maio de 1759. Luiz 
Diogo Lobo da S.ª. Snr.e Cap.m mor, off.es e habitadores 
ela Aldeia do Payacú. 

O Dez,ºr e Ouv. ºr Geral desta éommarca Bernardo 
Coelho da Gama e Casco vay por or~em especial de S. 
Magestade F idelissima estabelec.er as antigas Aldeas que 

' administravão os P. P . da Comp.ª em novas Villas e lu
gares com os Vigarios, coadjutores, Directores e Mestres 
que o acompanhão e como para os referidos estabeleci
mentos lhe p6de ser precizo por algum incidente auxílio 
de braço militar : V m. lhe mandará sem demora e com 
toda apromptidão todo o que o mesmo pedir pondo os Ca
pitaens mores, Regentes e milicias da sua jurisdicção de 
acordo para que concorrão com elle logo que pelo men
cionado Ministro lhe for pedido, pois a distancia do ser, 
tão não admite as longas demoras que pelos remontados 
se fazem indispensaveis. O mesmo practicará a respeito 
de terem prevenido os respectivos Commandantes dos 
tranzitos por onde passar todos os viveres, for;agens e ca
vallariças percizas a facilitar a continuação e exito desta 
deligencia advertindo-os que toda a ommissão que nesta 
parte tiverem lhes será não só estranhada porem castiga
da com o rigor que merecem para o que o referido Mi- -
ni.stro (ará os avizos necessarios. Da parte de Vm. espero 
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e lhe recomendo coopere não só para se publicarem logo 
sem demora em todas as Villas e Lugares dessa Cap.nia 
as Leys que mando e S. Mag.de Fidéllissima foy servido 
expedir sobre esta materia, as quaes fará registfl,r nessa 
secretaria, Provedoria da Fazenda e Camara remeten
do-me · certidam de assim se ter ex~cutado, porem c.uidan
do com o ·mayor desvelo em que não sejão interrompidas, 
p~la inobservancia e transgressão que alguns moradores 
intentam fazer, porque havendo-os serão castigados como 
nellas se expende. Aos Direetores toca o cuidado dos In
dios ha,bitadores das suas respectivas Villas e lagares a 

.que se .destinãp, e a Vm. o concorrer par-a que s_e não em-
barasse nem encontre em couza alguma as acertad'as di
recções que aos mesmos se prescrevem para se dirigirem 
em beneficio dos mesmos Indios e augmento do que a Real 
intenção de S. Mag. de procura fazer populozos e florentes 
estes estabelecimentos. D . 8 g_ ae a Vm. Reciffe 18 de Mayo 
de 1759. Luiz Diogo Lobo da Silva. Snr. Cap.m mor do 
Ciará. 

Como s: Mag. de Fidelissima foy servido mandar erigil' 
em villm, e · lugares as antigas Aldeas da administração dos 
Religiosos da eomp.ª facultando-me e ao Ex.mo e Rm. 0 Snr. 
Bispo e Ouvidor geral desta commarca assignar as con
gruas que hão de vencer os Vigarios e coadjutores desti
nados a cada huma das di ttas villas e da mesma sorte os 
justos ordenados que correspondem aos Directores e Mes
tres segundo a graduação em que estavão para mais soli
damente se poderem conduzir ao justo fim que a Sua in
nata piedade premedita, se faz percizo que Voi. entre por 
essa Provedoria a satisfazer a cada hum dos preditos no
meados, que constão da ré'lação incluza, as congruas, fa-~ 
bricas, gnizamentos e soldos que na rne~ma se declara 
sem que apontualidade d~ sua satisfação haja pertextos ou 
motivos com que se lhes demore advertindo que deste 
primeiro anuo vão pagos do guizamento os predictos Vi
garios pela comodidade de levarem de melhor condição e 
emdiminutos preços os genetos porque se lhes de·stinão e 
<1ue a seo tempo remeterei a Vm. a desReza que se fez 
com os preparas indispensaveis. para estas n,ovas ereçoens 
para se_ remet~r a sua irnportancia a esta Provedoria' que 
por emprestimo assestio a fim de não experimêntarem as 
demoras _que havel'Íão na exeéução do que S. Mag. de man~ 

• 
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ela se praticassem- por ella. No accrescimo que annual
mente ha e prez_entemente se augme,ntQu com a cesasã.o da 
despeza dos Kariris donde veio agu.trniçam cóm oyto me
zes de divida se facilita toda a prom'ptidão que deixo dito 
e que vm. com a mesma executará. Espero que Vm. sa
tisfaçn de trez em trez mezes do rendimento dessa Pro
vedoria o vencimento que a cada hum dos Vigarios, Coadjn
tores, fabricas, Directores e Mestres lhes compete na for 
ma da _rezolução dita. D. s Gr. 0 a vm. Recifre 18 de Mtüo 
de 176.9. Luiz Diogo Lobo da Silva. Snr. Prov. ºr da _Fa
zenda R.1 da Capitania çlo Ciará. 

Como se carece de to4a a prompta expedição na deli
g encia a que vay por ordem especial de Sua Mag.de Fide
lissima o Dez. or Ouvidor geral Bernardo Coelho da Gama 
e Casco e esta se não póde por em pratica sem que os ca
pitaens mores e commandantes dos destrictos e todos os 
officiaes das ~ilicias lhe assistào nas partes por onde pas
t3ar e ainda naquellas a que o mandar pedir, com o auxi
lio, que lhe for p.recizo: Ordeno a todos e a cada hum em 
especial que logo que pelo dito Ministro lhes for pedido 
tanto o referido auxilio militar que se ihe fizer necessario 
como o de outra qualquer qua-Iidade que consista em guias, 
mantimentos, forragens e cavalla-ria para o seu comboyo e 
das pessoas, que o acoD?-panhão, lhe fação pronipto como 
se na. realidade eu especialmente lho pedisse sem que para 
lbo darem seja necessario mais que m::indar-lhes a copia 
desta minha ordem escripta pelo seo _ escrivã<Y e cuberta 
com a sua rub1;ica para por ella darem parte em todo o 
temp·o que lhes for precizo depois da execução da referi • 
da assisteucia de braço militar JW seu officiàl mayor adver
~tindo que a todo o que nella se ou ver com alguma froxidão 
e menos expedição do que confio no zelo com que .ser.vem 
a S. Mag.dc não só lho estranharey porem procederei com 
o castigo que for j_usto. Reciffe de Pernambuco em 18 de 
lVIayo de 1759. Luiz Diogo Lobo da Silva. 

O Dez. º" e Ouv. or Geral desta c0mmarca Bernardo Coe• 
lho da Gama e Casco vay por ordem de S. Mag.e Fide
lissima estabelecer a estimavelliberdade qe que V. M. s ca
recião e ha tantos annos lhes havia uzurpado a iniquida_de 
dos P.P. que os governavão. E para que esta se consolide 
leva ~s ordens necessarias, Leys respectivas, e Directorio 
para com facilidade se instruírem por meyo das suas de-
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. terminações, e Director que na auzencia elo dite? Ministro 
fica vivendo nessa Villa, com ~L obrigação de dar a vm." 
as luzes nec~ssarias e p~lo decurço ~o tempo o poderem 
practicar quandô se c_onhecer não terem percizão de ' Pt?S
soa practica que lhas dis-tribua e para que estas se não 
difficulte vay Mestre para educar seos filhos ensinando-os 
a ler e escrever e os principio a da nossa sagrada Retigião. 
Ao mesmo Ministro acompanha o R.do Vigario e dois coad
juct'ores _destinados a dirigir a · vm. s espiritualmente: a huns 
e outros espero que vm. 8 concorra e trabalhe quanto es
tiver da sua parte para .que estes povos não faltem a toda 
a Justa e divida obediencia não se esquecendo da· inteira 
civilidade com que os devem tratar e respeitar pois tendo 
estes o trabalho de largarem as suas cazas por obediencia 
as Reaes ordens e notoria utilidade a vm. 5 se faz indes
pensavel e de justiça esta pequena retribuição da sua gra
tidão · e não menos a do vivo recqnhec1mento em que es
pero subsistão dando as provas mais vehementes do amor 
e fidelidade que devem ao nosso Invicto So_berano, pehi 
augusta generozidade ·com que lhes dispença tão generosos 
e eníportantes beneficios. Deos G.e a vm. 5 R.e de Pernam
buco em 18 de mayo de 1769. Luiz Diogo Lobo .da Silva. 

, Snr. D. Filippe de Souza Mestre de Campo, e mais offi
ciaes da antiga Aldeia de Ibiàpaba.)) 

Diogo da L. Silva fazia acto de político dirigindo-se nes~ 
ses termos ao illustre lVIe::itre de Carppo da Ibiapaba, cuja 
extrema fidelidade á coroa Ponugueza era conhecida e 
admirada em toda a capitania, o que lhe alcançara o ti 
tulo de Dom. ~ a Ordem de Santiago, honras com que ha
viam sido tambem galardo~dos os bons serviços.de seu pae 
D . .. José de Souza e Castro. 

O a·utor dos (< Desagravos do Brasil e Glorias de Per
nambuco» dedica a esses dóus cearenses phrazes de ele
vado e merecido apreço. Vou reproduzd 0 as, e como nunca 
é !:arde ou fóra. de logar apresentar á admiração publica 
os feitos de nossos concidadãos illustres, transcrevo egnal
mente · o que elle diz sobre D. Sebastião Saraiva e João 
Doy e sobre duas indias cearenses cuja fama será irnpe
recivel. 

«D. Jozé · de Souza e Castro, Cavalleiro da Ordem de 
Santiago, Governador da serra de Ibyapaba, nasceo ontre 
os Indios Topis com distincta nobreza, herdando de seus 
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maiores com o sangue o valoF e lealdade. Frondosas pal
mas, e louros colhe\} o seu invencivel braço dos rebeldes 
Pitiguares e outros Gentios, Para vinga\· as hostilida4es 
causadas pelas formidaveis armas de tantos barbaros cor
reo triunfante desda o Seará até o Maranhão, e rendeo 
menos a violencia do ferro que ao respeito de seu nome 
as naçoens contrarias ol;>rigando-as: a que rendidas, e obse
quiosas~o buscassem pat·a Tutelar das suas .Aldeas. Cons
tando ao fidelíssimo Rey D. João V o valor, zelo e leal
da;de, com que o servia este insigne Indio, lhe fez varias 
mercês, que. serião maiores se a morte o nã9 arrebatara 
intempestivamente no anno de 1730. 

D. Felippe d~ Souza e Castro, Cavalleiro da Ordem de 
Santi::i,go, nasceo na famosa Serra de Ibyapaba, e teve. por 
Pay o dito D. Jozé de Souza e Castro. Foy educado na 
Campanha, em cuja marcial Palestra anhelando unicamente 
ser .emulo de seu Pay, mostrou que o valor para ser he
roico não depende da dilação do tempo. Não foy inferior 
a gloria que então conseguio o seu braço em v~rias expe
diçoens, . nem a que alcança agora em to.das as occasioens, 
que se •offerecem do serviço dei Rey, em que sempr~ tem 
a maior parte o valor que a cobiça. He Mestre de Campo 
do Terço, que existe na dita Serra, e em seus robustos 
hombros sustenta toda aquella dilatada Província incon
trastavel a violentas invasoens. 

D . Sebastião Sarayva, cavalle'Íro da Ordem de Santia:go, 
parente muito chegado dos ditos D. Jozé e D. Felippe de 
Souza. Não sendo em os dotes do espirito inferior aos seus 
.maiores não o tem sido no exercicio das virtudes milita
res e políticas, merecendo pela sua singular capacid~de 
e insignes merecimentos que J,~L Rey D. João V o nomiasse 
capitão mor da dilatada e opulenta serra da Iby-apaba. 
Ao ardor militar excede o .pio e ca(holíco, que lhe inflama 
o coração, sendo ao mesmo tempo capitão e catequista, 
igualmente vigilante em augmentar o Estado para seu 
Príncipe, como em estender o Imperio para Christo. 

João Doy, de nação Potiguare e entre os seus Indio 
principal, foy Mestre de Qampo Governador dos Indios 
do Seará e Rio Grande por patente do Mestre de Campo 
General Francisco Barreto de Menezes . Seguirão algumas 
das Aldeas destas Províncias, que permanecião na genti-
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lidade, aos Olandezes, e depois de serem lançadós fora 
destas Praças se conservavão sem sujeição, a nosso impe
rio, commettendo horriveis hostilidades contra os morado
res. -Em 24 de Mayo de 1654 se lhes deo em nome dei 
Rey hum perdão geral, de que não faz'endo 'cazu· aqU:elles · 
Gentios, continuavão em commetter delictos .-- Contra estes 
rebeldes. se poz em campo · João Doy, e ,deu logo não vul-. 
gares ,;nostras do seti , valor. Venceo e castigou a todos os 
que se lhe · mostrarão cohtrarios, e tendo por esfera es
treita .a seus espíritos os inimigos da sua n;i.esma nação 
resolveo estimulado dos brios ir buscar maiores perigos, 
do que ,ge lhe reprezentarão na ~pposição dos seul:!. Passou 
.a conquistar outras naçoe1_1S, o que CO!).seguio apezar de 
immensas contràdiçoeus famosas por,que bastalhe para cre
dito a · constância, com que esforçado soube vencer matan
do, e a gentileza com que valente chegou a triumfar mor-
rendo. (Pags 470 e 472.) , 

No prE}sente tempo vimos renovado o heroico valor, com 
que às antigas Pernambucanas perderão a vida em defen
ça da castid,ade . .Ioanna Nhanupat'yba, India caifl,da e na
tural da serra da Ibyapaba, na Província do Ceará, sendo 
accommettida muitas vezes por hu Indio da mesma serra, 
que com promessas, a:ffagos e ameaças procurava render 
a fortaleza d~ sua honestidade, ne0huro 'abalo fazião nó 
seu constante e fiel coração os fortes assaltos, que lhe da
va, vendo o Indio que ella sempre ficava triunfante a es~ 
perou em hum bosque em dia de Nossa Senhoi:a das Ne
ves cinéo de Agbsto de 1753, e pondo-~he hua faca no 
peito a amea,çou com a morte se não satisfazia seu de::ior

. denado apetite. A valerosa e casta matrona mostrou tão 
pouco temor do ameaço, que com he_roico valor lhe offe-
réceo o peito -' dizendo : que nelle ._livremente podia em
pregar seos .golpes, porque de nenhua sorte consentiria 
acção , em que pudesse offe~der a Deos e a seu ma
rido. Cego · o Judio com o fumo que exaltava o sensual 
fogo, em que ardia seu coração torpe, lhe tirou a vida 
com muitas e penetrantes fac:1das, e -com fim tão glorioso 
passou sua bendi:ta alma desta vida mortal a coroar-se na 
eterna .. 

Vivia na mesma serra hua India chamada Catharina don
zella de angelic

0

Ós costumes e vida innocente. Cazarão _na. 
seus Pays com hum- ,Indio da mesma nação, que havia pro-

a 
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vado do' bom 'natural: porém c'omo não basta grangear 
bom nome, porque he preciso conservallo, offu.sQou depois 
de cazado a gloria de suas passadas virtudes offendendo 
muitas vezes o thalamõ conjugal, e· não ·podendo soffrer as 
admoestaçoens,. que brandame,nte lhe fazia sua mulher p,ara 
o desviar da concubina, lhe deu uma facada tal e em tal 
parte, que . não s.ó a matou, senão que ouvera occultado 
o seu delicto a não haver quem o descobrisse. Carregou 
elle mesmo com o corpo de -sua mulher defunta, e trazen
do-o para a Aldeia disse tinha-fallecido no mato de hum 
executivo accidente, pedindo ao Padre Missionario a en
terrasse logo, porem come, se fizesse publico o se_u delicto, 
fugio apressado, ~ o seu Governador o procura com boas 
deligtoncias para que seja o s~u crime ,castigado como me
rece. Foy esta India de tão boa vida desde sua infancia, 
que se fez_ ce.lebre entre as demais Indias como exem-

. plo da virtude. Foy a morta por seu marido no anno 
de 1754, quando contava desaséte -d~ idade. (Pags. 484 e 
485).)) . 

A aquelles princip~es Pelippe de Sousa, Sebastião Sa
raiva e mais a José de Vasconcellos diz João Erigido 
á pag. 71 do Res. Chron. foram concedidos em 1723 o 
tratamento de Dom e o habito de Santiago por servi
ços prestados á catechese. 'Quanto a Qata em qne lhes 
foi feita a mercê discordam Araripe, que diz foi em 
1721, e J. Perdigão que cita as concessões feitas por 
Manoel da Fonseca J ayme e Salvador Alz da Silva a 
índios da ,., Ibiapaba e prova, portanto, que em J?,neiro 
de 1718 já tinham elles titulo de Dom. 

Procedamos agora á leitura do Roteiro de Manoel Ro
drigues: · 

«Derrota e , jornada do mestre Piloto Manoel Rois dos 
Santos por onde Consta as qualidades de que se reveste 
a Serra da Ibiapaba desde que chegeu ao Porto do Comos• . ' 
Slll. 

Jesus Mari~ José de 1759 e de mayo 1::).' 
Derrota com o favor de De9s feita pelo Mestre e Piloto 

Manoel Roiz do R.e . de Pernambuco para o Porto 
,do Ca.mosim em a somaca que Deos sálve e goarde por 
invocação Nossa Senhora da Graça Santo Antonio e Almas ·, . 

.. 
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de q' he Mest1·e e Pratico F_rancisco da Sylva Neves, as 
orcfons do Illustrissimo e Ex.mo Snr. Luís Diogo Lobo da 
Sylva Governador e Cap. General da Capitania de Per
nambuco. Fizemos a vela do R. e de Pernamb!lco pelp.s 9 
horas da rnanhâ do dia 19 de mayo a sima mencionado 
em companhia do Senhor Doutor Dez.embargador Be.rnardo 
Coelho da - Gama Casco e do Escrivam da deligencia o 
Cap.m Luiz Freyre de Mendonça e do meirinho Manoel 
Pereira Lobo e de mim Manoel Roiz dos S.tos para effeito 
d.e erigir e crear 2as novas Villas, Lugares e , seo8 termos, 
que por ordem de Sua IVIagestade Fidelíssima o- dito Mi
nistro cre(>U. No dia asirna mencionado sabbado de nossa 
Senhora sahidos que fomos da barra ao mar e bordejandCl 
até montar os bayxos àa cidade de Olinda ser lào 2. hor.as 
da tarde quando passamos pelo seu paralelo, viemos cor
rendo costa e no mesmo dia e noite ficamos com o para
lelo da villa de Goyana. No domingo 20 do mesmo mez 
amanhecemos com a ponta da Pipa seguindo o nosso -rutno 
correndo costa e sendo pelas 5 horas da tarde do mesmo 
dia distante do· cabo de San Roque 3 legoas quando se 
nos ofuscou a terra com -muytos agoasseiros de xuva e 
serração aqual durou toda a noite, e nos foi persiso fu
gir da terra para o mar por causa dos baixos (l I mesmo 
nome. Na segunda feira 21 do dito mez pela manhã fo
mos correndo do es-sudeste emprocurá da terra por nos 
acharmos mui to longe della pel,o sucesso da n01te passada 
e nos termos muito distanciado delfa velejando todo o dia 
té as nove horas da noite do mesmo ao tal rumo nos foi 
persizo pelas mesmas 9 mudar de rumo seguindo. o do 
es-norueste por levarmos na prôa os bayxos de J oam 
da Cunha, que ficão ao mar da enciada redonda e de so~ 
tavento da ponta do Mel e seguindo o mesmo rumo té 
pela manhã do dia seguinte. Na terça feira 22 do dito 
logo pela manhâ avistamos a enciada da Pripueyra, que 
fica ao Suduest~ de J agoaribe 4 legoas, fomos correndo 

. C?sta até a ponta de Mucuripe q' fica ao nord'este do 
Cearâ legoa e meya e continuando a correr costa a vista 
de terra té o dja seguinte. Na quarta f.ª 23 do dito mez 
clapoez de correr costa todo o dia pelas 6 horas da tarde 
demos fundo no Parcé do Acaraku em trez braç~s de agoa 
fundo de area grossa e muyto capim no mesmo fundo ; 
aqui se tomou infinidade de peixe croz-croz. · 
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Na quinta fr. ª 24 do dito logo pela manhãa larguemos 
vela e serião 11 da mesma manhãa quando demos fundo 
na enseada de Jaracaqua'ra junJ;o aci morro do mesmo no
me aonde estivemos fundiados com 3 braças de agoa té 
o dia seguinte. . 

Na sexta feira 25 do mesmo pelas 9 horas da manhãa 
largamos com pouca vela por caus·a da maré ser azedada 
lmscando a barra do Camossim serião 3 para as 4 horas 
da tarde quando estavamos dentro da barra do Camossim 
livres de perigo, Deos nosso Senhor seja louvado, e pelas 
5 da mesma tarde demos fundo a sima <;lo Camossim 3 
legoas donde chamão a camboa, dos machados em 15 pal
mos de agoa de baixa mar e 27 de preyamar e medindo 
o Rio estando cheyo de marés vivas achei ter d-e largo 
394 palmos ou 39 braças arquitetas e 4 palmos. , 

Advertencia. Todos os barcos que vam comerciar ao 
Rio Camossim ou Parnahiba infalivelmente ham de bus 
car esta enciada de Jaracaquara para daqui formarem_ as 
horas competentes para buscar as ditas barras cuja en
siada he muyto ccuhecida de todos que navegão para o 
Maranhão e Pará por ser m.to conhecida por verdadeira 
demarcação para formarem o seo ponto do hírem corren• 
do costa a bayxo. . 

Acha-se a tal enseada ao rumo do nordeste da barra do 
Camossim em distancia de 7 l~guas ficando a d.ª ao su
dueste; a qual he J?lUY aprazivel e deleitosa a vida huma
na· ruas o que a faz muy aprazível he a comunicação que 
tem com o morro do mesmo nome do qual morro se for
ma a mesma enseada na face que olha para o sudu~ste, a 
qual nam he como se pinta na carta, cujos authores a pin
tão quadrada mas a dita he formada como um triangulo 
acutangulo a rectuzangulo e nada tem de recta mas sim 
principia junto do morro em que a sima se falla na parte 
que olha para o sudueste com hua linha cruvelinia da par
te de terra vay fenecer com a sua paralela da parte do 
mar em distancia de 7 legoas que na ponta do sudueste · 
da barra do Camossim acaba. fazendo um saco na sua mayor 
concavidade de pouco mais ou menos 600 braças de largo. 

O morro de qU:e asima se fala de cuja origem se forma 
a dita enciada he a terra mais conhecida que ha em toda 
costa por estar ligado com o mar e não só po11 esta cauza 
mas sim por ter nas duas extremidades tanto na do su-
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dueste como na do nordeste tudo ariaes. brancos motivo 
porq.ue he visto de muyto longe e lhe dá muyta graça o 
ver-se ô matto pretto entre as areas brancas ; por toda a 
sua circumferencia se sobe ao dito monte sem molestia algu
ma. Nella entra gado vaccum e cavallar a pastarem e iam
bem dizem se cria nelle viados, emas e outros animaes 
silvestres. Terá de altura 580 palmos e de comprido 6:500 
palmos e na face que fica da parte do nordeste está huma 
fazenda de gado. Na que fica da parte do sudueste afas
tado algum tanto como 2 tiros de espingarda se acha hum 
Riacho de agoa doce para refugio dos animaes que por aly 
andão pascendo, e da parte do mar tem algumas pedras 
entre as quaes se achão huma chamada a pedra furada com 
uma grande furna feita da propria natureza onde dizem 
que se .recolhem animaes indomitos. O morro em que a 
sima se falla ve-se claramente da barra do Camoss'im dis
tancia de 7 legoas e de muito longe se vê por cauza das 
montanhas de areas brancas que jurito aly tem. · 

Nota. O fundo onde os Barcos fundeão na enciada da Ja
racaquara onde esperão maré para entrarem no Camossim 
e Parnahiba em trez braças de agoa tudo he area dura no 
fundo com algumas pedras em terra mas tem bom desem
barque em toda a parte e do morro para o sudueste toda 
a terra he raza como tambem para a parte do nordeste- o hê. 

Estando dado fundo na dita enciada junto ao morro em 
que athé agora tratey abriga o dito morro dos ventos nor
deste leste sueste e sul. 

Tomando a derrota que traziamos e barra do Camossim 
na qual entra.mos no dia 25 de · Mayo sesta-feira pelas 5 
horas da tarde demos fund9 como asima digo. 

Tem a . barra do Camossim de largo da ponta dos pon
taes para fóra onde já comessa a correr o mar e se prezu
me perigo tres quartos de · legoas de largo com dois canaes 
por onde se entra hum da parte do Nordeste e outro da 
parte do sudueste e o bayxio fica no meyo o qual ocupa 
mayor parte da barra com algumas pedras alagadas e o 
mais fundo he aréa dura fundo muy perigoso. 

Tem de agoas vivas os taes canaes 18 palmos de agoa 
mas o bayxio he muyto comprido o qual faço ter hum bom 
quarto de legoa motivo porque se faz muy perigoso. 

He o Rio Camossim muy ,aprazivel e· deleitoso a vista 
depois que se entra dos pontaes para dentro · té a sima da 

14 



·210 

foz distancia de 4 legoas tudo cheyg de canaes com ilhas 
pelo meyo, as quaes ilhas tudo sam mangaes dç mang11es 
muyto àpraziveis e dentro' tudo he fundo de saiam e va
zadura, todos. os canaes tem entradas e sabidas para o 
mesmo Rio e corre agoa com muyta violencia sem embar-
go que a sua origem seja terra planice. \ 

No dia 26 do dito· mez sab&.do dezembarcou o dito Mi
nistro e mais alguma cometiva para as ofecinas do camos
sim distancia de donde os , barcos carregão 4 legoas por 
daqui para sima nam poderem passar barcos. · 

No dia 27 do mesmo mez Domingo ao amanhecer saltey 
nas ditas officinas do Camossim e não faço mensão deste 
caminho por totalmente passar por elle de noite. Estivemos 
esperando nas officinas do Camossim pelo comboy dos Indios 
té Ó prirueiro _ de junho dia em que nos puzemos de mar
cha para a serra da I biapaba serião 8 para as 9 horas da 
manhã do dia sesta fr. ª e serião 11 para meyo dia do 
mesmo quando chegamos ao Riacho do Mucambo a pas
sar o calor do sol distante do Camossim 2 legoas e no mes
mo dia a noite viemos donmr a fazenda de Jaburanna dis
tante do Riacho do Mucambo 2 legoas. 

No dia ' seguinte sabbado 2 de junho pela manhã pon
do-nos em caminho segundo nossa derrota seria meyo dia 
quando nos arrancha mos no Riacho de dentro distante da 
Jaburana 3 legoas e continuando a derrota no mesmo dia 
a noite viemos dormir a fazenda do Ibuasú distante do 
Riacho de dentro 3 legoas. 
· No dia seguinte Domingo do Espírito Santo 3 de junho 
. epois de ouvirmos missa nos pozemos a caminho ao meyo 
/dia e viemos descansar junto da fazenda do Sarayva dis-

/
tante do Ibuasú 3 legoas . 

J No mesmo dia a noite viemos dormir junto da serra da 
Ibiapaba onde charoão a Ladeyra do Tubarão distante da 
ladeyra digo da fazenda do Sarayva 3 legoas. 

No dia seguinte 4 do dito mez segunda fr.ª logo pela 
manhãa entramos a subir a ladeyra da qual huma legoa 
viemos a cavallo e a outra a pé e em parte de pés e mãos 
e algum em redes as costas dos Indios ; de donde dormi
mos asima a povoação fazem 2 legoas. 

Do Camossim a serra ou villa viçosa Real fazem 18 le
goas conio se mostra pe,lo roteiro atraz e do Camossim a 
barra 7 que por todas faz o numero de 25 legoas. 
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No dia 4 do dito mês pelas 10 horas da manhãa entra
mos na aldeia da lbiapaba, Freguezia de nossa Senhora 
da Assumpção, e toda a cometíva que vínhamos receberão 
os dous Reverendos Padres da Companhia com todo o amor 
e caridade. · 

Comprehende , em sy todo o terreno 24123 braças qua
dradas pela planametria em 187 braças de cumprido e 
129 braças de largo que multiplicando hum numero por 
outro faz a mesma conta, o qual plaino tem o seo caymen
to para ã parte do Su-sueste centro para onde caminha a 
serra e para onde tem o lado mais comprido, e da parte 
de oeste tem huma lombada de terra alta levantada sobre 
o orizonte mais de 28 gráos a qual encobre ver o ocaso 
do sol, cuja lombada de terra se estende por espaço de 
mais de hum quarto de legoa a qua_l lombada parte he fru-
ctifera e parte •infru.ctifera. - ' 

Acha-se o tal Paiz na latitude do polo do sul 3 gráos e 
7 minutos e na longitude de 336 gráos e 57 minutos por 

· va'rias observações que fis com o Estrolabio e mais instru• 
mentes mathematicos ; e demarcando eu o sol varias vezes 
ao nascer por nam poder ser ao pôt• por causa da lombada 
a sima mencionada e fazendo o calculo me mostrou a agu- , 
lha do verdadeiro ponto de )este para o nordeste a que 
chamão nordestiação 2 gráos e 36 minutos. 

Vamos a medir ·a serra e o limite que lhe pertence e 
ver quantas entradas tem para dentro. Principia a ditta 
serra na ladeyra da Ubatuba distante da villa Viçosa Real 
5 legoas onde ao prezente estamos com repartições de ter
ras principiando na ladeyra asima mencionada do Norueste 
para o , sueste segundo a observação que lis, cuja ladeyra 
tem de comprido meya legoa caminho muyto enfadonho 
qne só apé se passa, de muytas pedras ainda que com sa- · 
hida para gado vacum e· cavallar mas para criaturas hu
manas só apé se pode invadir. Logo em sima da dita serra 
se acha uma planice com bastante distancia de muytos cam..
pestres para gados, alguas restingas de terras cleliciozas 
com muytos olhos de agoa salutifera como tambem ter
ras de planta, vista aprazível e a melhor que no tal Paiz 
tenho encontrado. Nelle tenho dado e vou dando varias 
dattas de terra sem ·embargo que nunca achey mais- de 
300 braças de largo no lugar de qualquer das dattas. e 
em outras partes menos por ter muytas chapadas de pe-
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dra, mattos, terras de areas infrutiferas na face que olha 
para o sudueste cituada na do Nordeste ju-nto despenhadr.0 

de . penedia com huma altura o qual despenhadr. 0 vem 
mostrando a devisa da dita serra. Do rumo do Norueste 
para o sueste se acha hum morro que chamão do chapéo; 
aqui he a mais 'alta terra de toda ' a serra como muit,as ve
zes tenho -observado. 

Do prineipio da ladeyr~ asima mencionada com o titulo 
Ubatuba ao Burity fazem 2 legoas, do Burity a Taboca 1 
legoa, da Taboca a Tranqueira 1 legoa, da Tt·anqueira a villa 
1 legoa, total das leg. as f>. Da villa ao Chiqueiro das cabras 
1 legoa, do Chiqueiro das cabras pilra .a mão esquerda da 
estrada se acha hum olho de agoa permanente .de todo 0 

anno; a mão esquerda' neste cazo he o no'rdeste indo do 
norueste para o sueste; do Chiquei4o das cabras caminho di
reyt9 em distancia de i:neya legoa se acha hua estrada que 
vay dar ao citio por nome Olho d'agoa di:stante da estrada 
para o nordeste legoa e meya; àqui se segue outro caminho 
q úe vai sahir ao Acarape ·onde · s·e achão muytos 'Indios 
desta villa cituados por ser a terra boníssima: 

Do Chiqueiro das cabras ao olho d'agoa da Catiquaba 2 
legoas, do olho d' agca estrada direyta ao corgo da Cao
acoara 1 legoa, do olho d'agoa a passagem da Cáo-acoára 
tudo sam campos com fe r tilízamento de muytas agoas e 
hua lagoa de todo o teinpo do anno e desta lagoa a parte 
do nordeste em distancia de fiüa legoa tudo sam campos 
e alagadissos . Da passagem da Cáo-acoára as Cacimbas hua 
legoa tudo campos ; das Càcimbas ao caminho que say de 
Teparanima a cahir na estrada 9 legoas. De Taparanima a 
l?aU:una 3 legoas tudo de mattas -virgens. 

Com rnuyta abundancia de agoas da Pauuna a Maria Pi
na 1 legoa com hum riacho de agoa corrente; de Maria 
Pina a Agoa Petuba 1 legoa; de Agoa Petuba a Pigoaba 
2 legoàs ; da Pigoaba as Pimenteiras -1 legoa ; das Pimen
teiras ~o Corgo grande 2 legoas ; -do Corgo grande ao Ca: 
vallo sem cabeça 2 legoas ; do Cavallo sem cabeça ao ria
cho do Inusum 1 legoa. Aqui acaba o limite da villa cQm 
distancia de 25 legoas de comprido ainda que a serra sem
pre segue paTa adiante ao mesmo rumo a qual v-ay acabar 

, na altura ·de 11 . gráos e 1;? minutos que he na serra da 
Tabayana que fica ao sul do Rio de sam Francisco com 
Sergipe de El-Rey, Arcebispado da Bahia. 
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Por varias informações de pessoas de credito as quaes 
muyto bem inquiry tambem em distancia de 1 legoa ,da 
Villa para o sueste centro da mesma serra té o Riacho 
Inusum tudo sam terras de planta com mattas virgen_s ca- ,, 
paz de formar muytas fazendas a sim de gado .como enge -
nhos de asucar por ser terra de seo natural. criadeyra. 

Do Riacho Inusum para adiante continua o campo grande 
o qual que_rem dizer alguns que pertence ao termo . desta 
villa mas na verdade nam he . Vamos a largueza da dita 
serra·. Da lagoa do Obary que 'fica da parte do nordeste da 
mesma a face do sudueste extremidade da parte do puen
te na menor largueza se achão . sem. questão algua 6 le
goas de largo pelo que tenho observado e em· varias par
tes dizem as mais ajustadas opiniões ter a ditta de largo 
9 legoas o que ·se deve crer possível que hum corpo de 
tanto comprimento deiche de ter tal e mi:tis largueza e 
multiplicando hua couza por outra 6 por 25 faz o numero 
de 150 legoas quadradas. ' 

Ainda que nam faltam opiniões de que a tal serra tem 
9 legoas de largo e 30 de comprido porem eu sigo a opi
nião do mesmo numero. Aqui se segue as entradas para a 
dita serra vindo de fora para dentro que he do exteriór 
principiando do norueste para a parte de leste até outra 
vez tornar ao mesmo rumo, primeiram. te huma a ladeira 
da Ubatuba por onde saem alguas boyadas ainda que com 
muyto trabalho por ser muyto fragoza e comprida; 2 a la
deira do Orocá que só serve para a gente de pé ; 3 a la
deira do Obary por onde saem as mais das boyada!:! que 
vem da parte do Maranhão e esta cuydo eu que he a milhor 
de todas ellás por se sobir e descer a pé e a cavallo o que 
nam acontecem nas mais segundo enformações que tenho ; 
4 a ladeira do Tubarão pela qual entramos, e hé pri,ncipal 
entrad_a dos comboyos das oficinas do Camossim para a dita 
villa e quando a sobiy foi a pé; 5 a ladeyra da Imbuéyra 
principal entrada das fazendas ' pertencentes a esta villa 
como tambem para as officinas; 6 a ladeyra da Pi tinga en
trada da fazenda do mesmo nome e tambem das outras; 
7 a ladeyra do Acarape cultivada de todo criúcá-um e de 
todo o Acaracú para á dita villa; 8 a ladeyra do Canhotim 
cultivada de toda a gente do Campo grande; 9 a ladeyra da 
:;raparga tambem cultivada ,da mesma gente do Acaracu e 
Campo grande; 10 a ladeyra da Boa vista que ·vem da Ta- 1 
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,pirangoara a qual vem sahir a Maria Pina pouco cultivada, 
11 a ladeyra que sobe para o Espirito Santo destrito d,,o 
Campo grande; 12 a ladeira que entra da Epueyra do Cap•.1° 
mor .Jozé de Ar.º Chaves para sam Gonçalo da serra dos 
coquos onde hoje é Matris; 13 a ladeyra que sobe das ca
biceiras do Acaracú a qual vem sahir ao citio de sam Jorge 
pertencente a serra dos CO(lUos; 14 a ladeyra que vem dos 
Caratiuz pela qual entrão m.tas boyadas e alguas.couzas co
metivei§; 15 a ladeyra chamada Carnaúba! a qual vem do 
de_stricto do Maranhão para a dita villa; 16 a ladeyra que 
vem sahir a Pauuna destrito da mesma villa a ·qual vem do 
Piauby e Maranhão; 17 a ladeira que sobe pelo engenho 
do R.ªº Padre Felipe Dias Sam tiago cultivada da gente 
do Campo grande; 18 a Ladeyra da Guritinha que vem 
do Piauhy e Maranhão; 19 a Ladeira do Asimim que vem 
da Parnahiba, Longa Maranhão, villa da Mouxa e Bahia, a 
qual ·vem sahir a Taboca pela qual entrão as ma,is das boya
das que vão para o Camossim como tambem para esta villa. 

Tambem tenho sahido desta villa distancia de 2 Legoas 
para o sueste centro da mesma villa para efeito de dar al
gumas dattas de terra aos moradores, cauzando-me admi
ração v~r em terra vermelha planta de pé de milho de al
tura de 22 palmos e a raiz da mandioca q' 4 das. taes car
regão hum homem. Me certificarão q' toda a terra do tal 
Lugar se continuava té o Riacho Inusum, era da mesma 
ou melhor qualidade, com tal' admiração que no mesmo 
lugar onde tiravão a raiz da mandioca metem logo outra, 
e he voz publica que toda aquella terra que cay para a 
parte do Campo grande be, deliciosa, e por antenõmazia 
lhe chamão a matta, da qual couza tenho feito larga expe
riencia por ver que os mais dos mantimentos que entrão 
para esta villa he daquella parte •para a qual ainda _ nam 
fu-y; mas sim estou bem informado que nas paragens a q' 
por forsa das medições tenho sido levado algumas cousas 
tenho visto dignas de memoria como a q' observei agora 
de proximo distante desta villa para a parte do norueste 
5 legoas, q' nam permetindo o terreno mais q' 4 dattas 
de terra a 4 pessoas, achei no tal 3 Riacl:10s de agoa, couza 
maravilhosa e digna de notar ; a terra em sy níais delicioza 
que até o prezte tenho encontrado, a cor como sinza do 
lume, e huma caxoeira de agoa sahindo, pelo interi0r ~ 
mesma pedra, a qual couza cauza admiração aos olhos hu-
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manos ; mas ainda que dizem que a terra em sy tem varias 
couzas boas, té e prez.te não encontrei oleo, nem balsamo, 
nem pedra de ,sevar que quaze em toda a parte do mundo 
as ha ;· sem embargo q' só as da Noroega sam cap{l,zes. 
Tambem não me consta q' haja canella .nem safsa, o q' se 
achá em muytas partes d0 Brazil, e ~e ha alguma destas 
couzas nam s.abem dar noticia dellas os naturaes da dita 
serra, ou seja pela sua brutalida._de, q' na verdade sam 
ignorantissimos, ou pela muyta preguiça que nos taes se 
acha. 

Ainda q' nam falta quem diga que a serra tem grandes 
haveres, nam . ha duvida que tem cobre e muyto xumbo, 
muyta malacaceta, mas eu ainda não encontrei com algu
ma -destas couzas e falo pelo que ouço e nada ;1firmo de 
vista só sim de ouvir a pessoas q'· de alguma sorte se 
pode acreditar seos ditos ao q' me reporto, e só sim se.i 
pelas .ter conversado a alguns confinantes da dita serra, e 
tudo nelles he uma pobreza pelo q' infiro q' se ha alguns 
haveres q' dizem estam incognitos e não manifestos.)) 

No dia seguinte ao da chegada de Gama Casco á Ibiapa
ba, s_cientes os Padres, que eram o Rev. -Canisio e dous 
leigos, das Ordens Regias qcte os esbulhavam da Egreja 
e Hospício, e àas Ordens ecclesiasticas, que os exautora
vam, fizeram entrega de tudo ao Rev.d0 Vigarío seu substi
tuto, e puzeram-se á disposição çio De~embargador. 

Nem uma queixa, nenhuma opposição. 
E todavia comprehende-se a dor, que devia feril-os, ao 

· abandonar aquella região, campo de seus trabalhos apos
tolicos, aquelle hospício, cujas paredes retumbaram tantas 
vezes com suas predicas e com os cantigos sagrados, 
aquella Egreja sob cujo' chão suppunham encontrar a se
pultura. 

Existe de Lobo da Silva um officio ao ministro Qorte 
Real com data de 22 de Maio de 1759 communicando ter 
fe'ito ~eguir pará a Bahia a Rogerio Canisio, qiie poi· estar 
n'uma distancia de 300 legoas e have1· muita secca não pou
de ser remettido na nau de giierra do comboy da Frota da 
capitania. -

A Egreja da aldea da. Ibiapaba estava fundada em uma 
planície no alto da serra, e com 40 palmos de intervallo 

- seguia-se-lhe a habitação dos missionaríos . . 
Tinha ella de comprido do arco ou cruzeiro á porta 
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principal 110 palmos de -vão e · de largo 45 palmos. A ca
pella mór tinha 41 palmos de comprido e 31 de largo e 
a tribuna 10 palmos de comprido 'de forma que era qua
drado o corpo da capella mór da face da tribuna para 
baixo. P!:!,ra se poder ir ao throno era preciso passar pelas 
portas que havia nas duas sachristias de um 1 e outro lado 
em parallelo com a capella mor. Tinha o altar principal 
13 ' palmos de comprido, e subia-se a elle por 5 degraos 
de madeira. 

Ornavam-o as imagens de Santo Antonio, S. José, S. 
Fran.cº Xavier · e Santo Ignacio de Loyola. Nos altares 
lateraes viam-se Santa Anna e N.ª S.a, de rara perfeição, 
e o archanjo S. Miguel. O coro estendia- se por toda lar
gura da egreja sobre 17 palmos de comprimento e tinha 
2 janellas botando para a rua. 

As 2 sachristias tinham o comprimento da capella-mor 
e de largura cada uma- 20 palmos ambas com portas para 
o corpo da Igreja e para a rua e ambas com janellas para 
a cerca dos Rev. Padres. 

Ao lado ficavam o presbiterio com suas paredes de pe
dra de alvenaria e um pequeno cemiterio com 78 palmos 
de comprido e 45 de largQ ostentando na extremidade 
uma elegante ciuz de páo. 

Aos lados da Igreja estendiam-se em 3 carreiras as ca
sas ou antes as caban:,;1.s- cobertas e feitas de palha, que 
pompunham a aldeia, cujos habitantes eram tabajaras (1), 

. anacés, carius e coasus ou· camassus. Estes mui despreza-
dos das outras tribus e constantemente a revoltarem-se 
contra os tabajaras, que os traziam subjugados. 

Não havia m.to que os Padres tinham construido ahi o 
seu hospício. E' facto que para erecção ·delle haviam sido 
expedidas ordens desde os tempos de El-Rei D. Pedro, 
mas só tiveram ellas execução decorridos muitos a:i;inos. 

" 
( 1) As terras que constituem o Bispado e governo Gera~ de Per-

nambuco erão habitadas pelos Indios que entl·e todas as nações do 
Brazil logravão a premineneia de primeiros senhores e povoadores 
destas terras. Os principaes entre todos erão os Tobayares ·cujo no
me mostra a sua primazia, p01·que yara quer dizer senhor e Toba 
significa rosto, e vem a .dizer senhores do rosto da terra, que enten
dem pelas terras marítimas de toda costa. 

' (Domingos ele Loreto Couto. Desagravos de Brazil e Glorias de 
Pernambuco :Pag. 19.) 
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O leitor vae percorrer commig.:> os documentos maia an~ 
tigos que existem so,bre o hospício da Ibiapaba. 

ccPa,ra o Gov.ºr, e Vap.m g. ª 1 de Pern. 8 ° C~etano de Mello 
de Castro. Eu El-Rey vos envio m. to saudar. Mand,ando 
ver a relação q. o Padre Assenço Gago fez do que tem 
obrado com os P.es seos companheiros na Missão do Seará, 
e o incessavel espírito com que os Religiosos da comp. ª 
de Jesus trabalhão nas d. as misl'.loes e ·o que tem obrado 
na converção dos Indios desprezando discomodos e não 
temendo os evidentes perigos da vida, glliados do zello de 
q. se logre p.ª o serv.'"º de Deos e bem espiritual da sua 
redução e p.ª o meu serviço e de se acrescentar em meus 
dominios ma,yor numero de vassallos em g.de utilidade e 
defença da mesma conquista: Fuy servido resolver que 
no Ceará se faça hum hospício ou caza de rezidencia p. ª 
asistirem os Padres da companhia q. tiverem a sua conta 
esta Missão, p. ª que desta tal ca:za ou hospício possão en 
trar nas ·terras e asistir nas Aldeas, servindo como cabe-

.. ça principal da d.ª missão, em que se criem os sojeitos e 
possão sahir os operarios p. ª a cultura e seara das almas 
dos Indios continentes naquellas terras e divedirce p.ª as 
partes onde forem necessarios, e p. ª q. tenhão os mesmos 
Missionarios lugar onde se recolhão para se refazer do tra- _ 
balho padecido na sua Missão ou p.ª se curarem os que 
adoecerem nella; e para este e:ffeito Me paréceo ordenar
vos lhe asineis terra bastante para nella se plantarem dous 
curraes de gado com cujo rendimento se possão sustentar 
os Padres que asistirem no tal hospicio e que estiverem 
nas missões com a declaração q. _não terão o_utros alguns 
bens de raiz, e para esta despeza asim da edificação do 
dito hospício como da compra do gado vos ordeno tam
bem lhe façaes dar do rendi.10 de minha faz.da dessa Cap.nia 
seis mil cruzados por hua só vez e que se lhe continue 
com a congrua necesaria p. ª os mesmos Religiosos por 
tempo de 6 annos q. são os em q. se entende não pod_erão 
ainda os ctlrraes ter rendimento p. ª acudir ao seu alimen
to, advertindovos q. ainda q. falte o Bispo, com o qual 
hajaes de conferir e arb.itrar o q. for necessario p.ª o gas
to da mesma missão1 como vos tenho ordenado, não (l.ei
xeis de mandar dar tudo o de q, ella necessitar, e porq. 
o d. 0 P. e Acenço Gago avisa con-vem situaremce estes In
dios junto da cósta q. dista do Ceará ao Maranhão du-
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zentas legoas e q. se lhes dêm de sesmarías ·as terras q. 
ficão desde a Barra do rio Aracatymirim até a Barra do 
Themona, cortando desde , as barras dos d. º-5 rios a rumo 
direito p.ª a serra de Ibíapaba, entrando na sesmaria tudo 
o q. os rumos -apanharem. da serra athé entestar CQID os 
Campos Geraes, q. lhe 6.cão da outra parte: Hey por bem 
se continue nesta mesma diligencia e vos ordeno concor
raes com todo o favor e ajuda p.ª que não se inquiete esse 
gentio nem a parte daquelles si tios de q. se fizer escolha 
p. ª a sua habitação, e lhe mandeis dar de sesmaria todas as 
terras que lhe forem necessarias no destricto q. tocar a 
vossa jurisdição a datta dellas na parte q. o d.º religioso 
representa, fazendo q. de nenhua maneira se altere a sua 
posse, nem lhas tirem os brancos de q. elles se receão 
mandando proceder com aquellas penas comdignas ao di
licto dos q. obrarem o contrario para q. experimente este 
gentio a fé q. se lhe guarda e como a minha grandeza e 
piedade os ampara a lograrem o q. he seu, e seja este 
exemplo q. mova aos niais a abraçarem a nossa amizade, , 
e o mesmo se ordena nesta parte ao Gov. or do Maranhão 
pella q. lhe póde tocar da datta de sesmarias das terras 
da jurisdição daquelle Governo. Escrita em Lx. ª a 8 de 
Jan. 0 de 1697. Rey. 

P.ªo Gov. 0 r e Cap.ªm G.ª1 do Estado de Maranham, An
tonio de Albuquerque Coelho de Carvalho. Eu El-Rey vos 
envio m. to saudar. Tenho rnzoluto q. no Seará se faça hum 
hospicio p. ª assis tirem nelle os Padres da Uomp. ª q. tem 
a sua conta a missão daquelles certoes. E porq. o Padre 
Assenço Gago aviza ser conveniente situaremce os Indios 
em Aldeas · pella costa q. dista do Ceará ao Maranhão ·du
zentas legoas e se lhes dêm de sesmarias as terras q. :fi
cão desde a barra do Rio Aracatiymirim athé a barra do 
Rio Thémona, cortando desde as barras elos d,05 Rios a 

·rumo direyto para a Serra de Ibiapaba, entrando na ses
maria tudo o q. os rumos apanharem da serra athé entes
tar os campos geraes q. lhe ficão da outra parte, cuja di
ligencia se hade continuar porq. assim o hey por bem: 
Me pa;receo ordenarvos concorrais com todo o favor e aju
da p. ª q. se não inquiete este gentio nem aparte daquelles 
sítios, de q. se fizer escolha p. ª a sua habitaçãQ, e lhes 
mandeis dar de sesmarias todas as terras q. lhe forem ne
cessanas no destricto q. tocar a vossa jurisdição a datta 
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clellas na parte qw~ o dº religioso representa fazendo q. de 
nenhua maneira se altere a sua pósse nem lha tirem os 
brancos de que elles se receão, mandando proceder com 
aquellas penas condignas ao delicto dos q' obrassem o co!1tr.0 

p. ª q' experim~D;te este gentio a fee q' se lhes guarda e 
como a minha grandéza e piedade os ampara para lo
grarem o q' he seu, e seja este exemple q' mova aos mais 
a abraçarem a nossa amizade. Escripta em Lix. ª a 8 de 
Janeiro d'e 1697. Rey.» 

No entretanto já ia bem avançado o seculo XVIII e ainda 
era um simples desejo a erecção daquelle estabelecimen
to, que tanto api-oveitaría ao Ceará e capitanias 1imitrophes 
e isso explica os passos dados e os esforços empregados 
pelo P. 0 João Guedes, superior das Miss~es do Ceará, a 
quem deu razão o monarcha expedindo a seguinte Ordem 
Regia depois de extenso parecer approvativo do Conselho 
Ultramarino que tem a data de 9 de Novembro de 1720. 

ccDom João por Graça de Deos, Rei de Portugal e dos 
Algarves da quem e d'além mar em Africa, Senhor de 
Guiné etc. 

Faço saber a. vós governador e capitão general 'da ca
pitania de Pernambuco que sendo-me prt:isente a repre
sentação que me faz o· padre João Guedes da companhia 
de J esua, missionario na .missão do Ceará em que me ex
poz o bem espiritual que pode resultar aos moradores da 
serra da Ihiapaba em se fundando n'aquella aldeia um hos
picio d~ religiosos da mesma companhia para sahirem em 
missões ás capitanias do Ceará e Piauhy, concorrendo 
os índios da mesma serra com o empenho de descobrirem 
uns seus parentes que ha muitos anoos estão escondidos 
nas dilatadas serras do Araripe, para cujo effeito recorria 
a minha real grandeza e piedade para mandar dar algu
mas congruas moderadas -para o sustento de .dez religiosos· 
de que se deve compôr o dito hospício e passagem livre 
no barco da J\IIuda que todos os annos vai ao Ceará, assim 
para as suas pessoas como para seo provimento que lhe 
hade ir desta Cafitania, consedendo-lhes licença para man
dar vir algm;rn religiosos do lmperio para se obcuparem 
nas ditas missões, por ser muito da minha obrigação o 
concorrer com todos os meios para se conservar a religião 
catholica nos meus reaes . domínios e se reduzir a genti
lidade continente n'elles se procure a sua salvação como· 

/ 
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negocio mais importap.te que pode haver no mundo, pois 
por este titulo · tão auspicioso foi dado pelo Summo Ponti
fico a investidura das conquistas aos Snr. s Reis ~eus pre
decessores, Me pareceo · ordenar por resolução de 12 do 
present~ mes ·e anno, façaes pôr em execução um hospício 
no Ceará por ser a parte mais proporcionada· para o effei
to que se .procura, na qual estava já resoluto no anno de 
1697 pelo Snr. Rei D. Pedro que Deus haja em Gloria 
em tempo ·que governava a mes:::na,_c~~itania Cae~ano de 
Mello de Castro se fizece o tal hosp1c10 que se deixou de 
conseguir por algumas defi.culdades que então se offerece 
rão,' sendo a principal não haver segurança na congrua 
para os padres, no qual hosp_icio que por ora mando esta 
belecer hade p.aver 10 missionarios da companhia de Je
sus e entre elles alguns Alemães para o que mando escre
ver· ao tenente geral da companhia os mande para este 
reino, por ter mostrado a experiencia de grande zelo e o 
fervor de espírito com que se empregão neste santo mis
terio e para a despeza . de dito hospício Hei por bem se 
dê 6:000 cruzados por tempo de 3 annos a 2:000 crusados 
por anno'; que estavão determinados para a fabrica do pri
meiro hospício e que se dê de congrua ·a cada um dos 
missionarios 40:000 e que esse pagamento fosse sendo fei
to pela verba existente em quanto se creava um novo im
posto de uma cabeça de gado sobre cem 2 por 6000, vis
to se achar a capitania cheia "de curraes, assim como que 
no ba1•co que vai todos os annos para Ceará chamado da•; 
mudas mandarei os missionarios e tudo quando for neces11a
rio para. o hospicio, assim como que os missionarios sejão 
tratados com toda perfeição, veneração e respeito e tenho 
entendi-do q' para a serra de Ibiapaba se mande mais dous 
missionarios Lisboa occidental 17 de Março de 1721. » 

Essa Ordem foi mandada cumprir e r-egistrar em 14 de 
Julho de 1726 por João do Rego Barros. 

A 'propo•sito desse facto importante de- nossa historia. 
J oã:o Brigido commette, como de costume, tres graves 
erros: dá o anno de 1697 (Res. Chron. pag. 34) como o 
fa fundação do hospício da Ibiapaba quando é o da p'i·i
meira Ordem Regia mandando estabelecel-o, ordem a que 
reporta-se a segimda de 17 de Março de 1721; dá a data 
de 16 -de J_\farço de 1721 (Res . Úhron. pag. 66) como a 
da Provisão do Conselho Ultramarino mandando erigir 
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um hospicio na Capitania ( que é o mesmo da lbiapaba) 
quando a co.nsulta do Conselho Ultramarino a que elle 
quer referir~se é de 9 de Novembro de 1720, e em virtude 
dessa consulta houve a Resolução Regia de 12 de M~r90 
de 1721 expedida em 17 do mesmo mez e anno, mas mm-
ca a 15 de Março. ' · 

Em resumo. João Erigido adianta de muitos annos a 
fundação do hospício da Ibiapada, desconhece . que o hos-· 
picio que o P.e João Guedes reclamava era o mesmo da 
Ibiapaba, confunde a Provisão dq Conselho Ultramarino 
com a ~esolução Regia. 1 

Mas como si não bastassem essas suas confusões, á pag. 
69 cita ainda uma Carta Regia de D. João 5. 0 de 29 de 
Outubro de 1722 mandando ewecittar a ordem de D. Pe
d1·0 II relat'iva á Jundagão do hospicio dos -Jesuitas no 
Aqiiiraz quando de um convento em tal localidade nunca 
cogitou a ordem de Pedro .II e á pag. 'i'l diz que itm acto 
1·egio de 1 de Agosto de 1723 elevoii a 60000 a congrua 
dos seiis Padres quando esse acto regio é de 12 ele Janei-
ro de 1732. · 

Araripe engana-se tambem quanto a essa ultima parte. 
O hospício da Ibiaj:>aba não foi o unico, que os jesuitas 

montaram no Ceará. Quatro ánnos depois de estabele
cerem sua residencia na serra montaram elles um outro 
no Aquiraz, substituído mais ta:rde por novo edificio do 
qual veem-se ainda os vestígios. Era ainda uma fundação 
devida ao zelo admiravel do .P. ê João Guedes. E nelle de
via ter a sepultura o heroico missionario. 

ccO in~igne: Padre João Guedes, da Companhia de Jesus, 
natural do Reyno de Bohemia e Fundador do Hospício 
do Ceará, foi hurna perfeita idéa de religiosas virtudes .. 
Ha:vendo empregado sua vida e~ Apostolicos exercícios 
acabou santamente no dito Hospício». (1) 

Como os do fundador do hospício do Aquiraz guarda o 
Ceará os restos do P .e Manoel Baptista. 

«O Padre Manoel Baptista da Companhia de Jesus, na
tural da Freguezia de Santa Christina, Arcebispado de 
Braga, trinta annos viveo .na continua tarefa de ganhar 
almas a Deos. Assistio aos Indios do Ceará com summa 

(1) Desagravos do Brazil e Glorias de Pernambuco, pag. 362. 
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caridade, instruhindo-os com seos exemplos e santas di
recções. Os ultimos sinco annos da sua .vida se recolheo 
ao Hospício da dita Provinci'a do Ceará, onde com grande 
esplendor de virtudes finalizou a vida no fim ~e Julho de 
1756 quando contava 75 annos de idade e foy o primeiro 
sepultado na Igreja de Nossa Senhora da Assumpção do 
dito Hospício.» (1) 

Morte placida tiveram elles. Mort~ melhor Ih. tas ve.zes 
que a do apostolico Canisius, a quem tanto devem os ín
dios da Ibiapaba e que foi expirar falto de tudo na lu
gubre masmorra de S. Julião. E não foi elle a unica vi
ctima innocente sacrificada aos odios de Pombal; aquel
las humidas abobadas recolheram o ultimo suspiro de mais 
quinze sacerdotes, grandes, como Rogerio Oanisio, pelo 
amor á Religião, e pelos serviços á catheq ueze do Brazil. (2) 

.A' pag. 14 do vol. 672 dos ~anuscriptos existentes na 
collecção Pombalina da Bibliotheca de Lisboa ha uma 
carta, que em parte refere-se a 'esta fundação do bospicio 
do Aquiraz. 

«Sua Mag.tle tem· mandado levantar um -collegio de 
P.e• da Oomp.ª na Capitania do Ciará, que he da jurisdi
ção do Governo de Pero.eº, donde dista duzentas a sincoen
ta leguas por terrà, d~- que he fundador o ·P.e .João Gue
.des, q' se acha lidando e tratando da d.ª fundação em 

( 1) Desagravos do Brazil e Gloi·ias de Pernambuco, pag. 362. 
( 2) Nomes dos jesuitas que estavam no Bi·azil e foram enviados 

presos p.ª a Torre de S. Julião da Barra: P.es João Honorato, Fran
cisco de Toledo, Manoel da Silva, Bento da Fonseca, Luiz Alvares, 
Francisco Wolf (allemão), João de Sousa, Manoel Affonso, Aleixo 
Antonio, Manoel Ribeiro, Manoel Gonzaga, Rogerio Canisio (alle
mão ), Antonio Baptista, DominR;OS Antonio, Theodoro da Cruz, Joa
quim de Carvalho, Ped1·0 Tedaldi (italiano), Máúoel dos Santos, An
tonio Meistei-burg (allemão), Lourenço Kaulen (allemão), David Fay 
(11tmgaro), Anselmo Eckart (allemão), João Daniel, José Kayling 
(hungaro), Martinho Schwartz (allemão), José Ronconi (italiano),· 
Joaquim de Barros, e os Irm. João Baptista e /oão Ferreira. 

Nomes dos jesuitas, que estavam no Brazil, foram remettidos pa
ra Azeitão, e d'ahi para a Torre de S. Julião em 1769 : P .e~ Fran· 
cisco de Sampaio, Ignacio Estanislau, Estevão de Crasto, Antonio 
José, João ·de Sampaio, Agostinho Lourenço, Francisco Bernardes, 
Luiz Barreto, João Brewer ( allemão ), e os Irmãos Francisco A tkins 
(inglez), Antonio Gonçalves, Guilherme Li.nceo, Manoel Coelho, 
'l'homas Brailla, Mathias Piller e Pedro Mazzi (italiano), 
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hum bom citio que dista da fortaleza que lá . ha huma le
goa, o qual hade ter des P.es Missionarios, e entre elles 
alguns Alemaens para doutrinarem e ensinarem a dou
trina a grande gentilidade, que por alli ha, achando
se aquelles c<':rtoens muito povoados de brancos pella 
grande abundancia que alli ha . de gados e criação de ca
vallos de que se provê Pernambuco, Bahia e Minas ge
ra~s, dando Sua Mag.de da sua fazenda quarenta mil réis 
de congroa a cada Riligioso perpetuo, e mandando assistir 
para dita obra tambem da fazenda Real, e alem da dou
trina aos Indios hamde ter os R.es Miss .05 que ensinarem 
latim e Móral aos filhos dos que morão naquelles certoens; 
e para commodam.te poderem aprender se lhe hade fazer 
hum Hospício perto do ·dito collegio.>> 

A carta não traz assignatu.ra nem é datada. Quanto a 
data, porem, ou ao menos o ªº!:\º em que ella foi escripta 
facilmente deprehende-se do principio della : 

«O Governador e Cap.m-General Duarte Sodré Pereira 
chegou a Pernambuco com todos os navios da Frota errl 
tres de Novembro paçado, a quatro desembarcou em ter
ra hiodo para o Collegio dos P.08 da Companhia como he 
costume.)> Ora, pois que Duarte Rodré Pereira, filho de 
José Pereira Sodré e que foi o antecessor de Henrique 
Luiz Pereira Freire de Berredo, tomou posse em 1727 aos 
6 de Novembro e governou até 24 de Agosto de 1737, 
pode-se concluir que o Collegio do Aq uiraz data de 1727. 

Nomes dos que alcançaram liberdade da prisão em que estavam 
na '1.'orre de S . Jii.lião da Barra em Março de 1777 : Da Província 
do Brazil: P .es Domingos de Sousa, Francisco de Sampaio, Estevào 
de Crasto, João de Sampaio, Agostinho Lourenço, Francisco Ber
nardes, João Brewer, Franc. Atkins, Thomas Brailla, Manoel Coe
lho, Jo~o Ferreira, Pedro Mazzí, Mathias Piller; Da Provincil?, do 
Maranhão: P.es Franc. de Toledo, Bento da Fonseca, Aleixo Anto
nio, Manoel Ribeiro, Domingos Antonio, João de Sousa, Manoel dos 
Santos, Antonio J ozé, Luiz Barreto, Antonio Meisterburg, Louren
ço Kaulen, Anselmo Eckart, José Kayling, Martinho Sehwartz, José 
Renconi, Joaquim ele Barros e Saintmartoni. 

Nomes dos jesuítas das 2 províncias do Brazil que morreram nas 
prizões de Portugal: P.~s Manoel da Silva, Luiz Alvares, Francisco 
Wolf:!', Manoel Affonso, Manoel Gonzaga, Rogerio Canisio, Antonio 
Baptista, José da Rocha, Theodoro da Cruz, Joaquim de Carvalho, 
Pedro Tetlaldi, David Fay, Ignacin Estanislau, Antonio Moreira, e 
os Irmãos Antonio Gonçalves e Guilherme Linceo. 

... 
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Quando delle foram exoellidos os fundadores, · os cama
ristas do Aquiràz lembra;am-se de aproveitai-o entregan
do-o á direcção dos Franciscanos, c\rja introducção . na 
Capitania alguns annos atraz havia sido t.entada, mas im
proficuamente. 

A proposito dessa pretenção consei:vam .. se na Bibliothe
ca Nacional de Lisboa duas petições, que ora offereço á 
publicidade. · 

, Repare o leitor para a linguagem dás petições. D'ella 
poder-se-á perfeitamente concluir para as ideas, que tinham 
curso nas regiões do governo n'uma e outra epocha. 

Até ahi vae a influencia do Estado sobre os indivíduos 
,. ou a s corporaçõ·es po,uco preparadas para a liberdade. 

ccSnr. A certeza e conhecimento que temos da singular 
devassam com que os gloriosos progenitores de V.ª Real 
Mag.e nossos Reys e · senhores, que Deos, haja, se expe~ 
cializaram entre os mais Monarcas do mundo despenden
~o libe1·alicimamente pera os templos sagrados e casas de 
Religiosos nos anima esperar da Real clemencia e , a beni
gnidade de V.ª .Mag.e a mesma graça para hum Hospício 
de Religiosos de ' Sam F1·ancisco que pedimos a V.ª Mag,de 
seja servido premetir se funde nesta V.ª de S:hn J ozé de 
Ribamar do Aquiras cabeça da commarca desta cappitania 
do Ceará grande, cuja obra sendo como esperamos da, Heal 
proteçam de V.ª Mag. e não se premetindo que outros re
ligiosos venh am tirar esmolas â esta cappitania: ficará sen
do mui util ao serviso de Deos e de V.ª Mag. de e junta
mente ao augmento desta villa e por quanto para melhor 

\ fromusura do d.to Hospício, commodidade dos Religiosos e 
largueza de. seus muros he perciso se comprem' algumas 
moradas de taypa contiguas ao lugar da fundaçam que 
pertendemos nos ' sam percisas as ordens necessarias para 
esse fim e as pedimos tambem a V.ª Real Mag.e .que Deus 
Guarde. Escripta em Camr. ª de vinte seis de julho de mil 
sete centos e cincoenta e hum. Crispim Gomes de Olivei
ra escrivão da Camara · o escrevy. Juis José Ferreira 
Ramos. Vereadores Francisco Pereira Façanha, Manoel da 
Costa do Valle, Manoel de Carvalho Lima. Procurador 
Francisco de Paiva Machado e não se continha mais nem 
menos em ditta copia da que registei em o livro do Re- · 
gisto que nesta Camera serve de registar as cartas qu·e · 
se expedem deste conselho, E vai este na verdade sem 



coisa que · duvida faça escryvi e assignei de meu ;signal 
custumado. Em.' fé de verdade o escrivão da Gamara Cris-
pim Goi;ües de Oliveiraa~ >l. · · _ 

ccS:nr. No anno de mil sete centos e cincoenta e. hum deu 
esta camara conta a V.ª Mag.de Fidelissima -com0 :consta 
da copia junta do muito que hera conveniente estabelecer 
nesta villa I:lospicio em que asestissem Padres, d,a Reli
giam de S. Francisco para serviço de Deos e aproveita
mento das Almas e foi V.ª Mag.de sérvid@ ·mandar informae 
pello Ouv.ºr G.ª1 que entam hera Alexandre de F -roença , 
Lemos que fazendo-o rezultou não sei; ditta conta deferi-•. 
da o que supomos seri~ pello ditto não infor1:llar comÔ de- ' 
via em attenção -aos Padres Jesuitas que aqui asestiaµi, 
e como estes pellas suas deabolicas dezemvulturas fo
ram evacua'dos e o Hospício em que .residiam está dezam
parado e da mesma maneyra a Igreja erecta eom muita 
despeza com que V.ª Mag. 0 mandou asestir por hberali., 

' dade ~ grandez,a da · Real Coroa, nos parece que, sendo 
aquella a causa ·he agora tempo de V.ª Mag.de attender 
ao bem commum destes povos fazendo delle graça aos dit
tos Religiosos e mandando-os nelle .asestir para com mais 
exortações ;e milhares e·xemplos servirem de eclificar ao 'po-- · 
vo. Assim o 'esperamos d/a piedade ,com que V. Mag.de, at
tende ao bem dos seus vassalos como Rey e senhor tam 
catholico q-.dÓ este ~·eq_uerimento não encontre em alguina 
c~rnsl;). o agrado Real e servi·çó de V.ª Mag.dc Fidelissima 
que Deos g~de V.ª do Aquiras escripta em Camara de 7 
de Outubro de 1764. Cridpim Gomes de Oliveira escriv:ão · 
ela Çam/;\ra o escrevi. J uis Joseph A. • Barros. Mathias de 
Mendcmça e V a:sconcellos. Manoel da Costa do Valle. M'a
no.el Vieira de Azevedo. Manoel ·Braz -Se-rpa.» _ 

Em 12 de Novembro de 1827 a cleputação do Ceará 
apresentqu á Camara Tempóraria o projec.to da creação 
de nm. Lyceu•em ViUa Viçosa, serr~ da Ibiapaàa, servin
do para isso a casa Collegial -dos extinctos padres je_sui-_ 
tas. , , , 

Como . viu-se· das In.strucç5es, Bernàrdo Casco ~lem de 
expellir os missiona~·ios das aldeas, em que estavam esta
belecidos, devia erigir a·s mesmas aldeas á cathegoria de 
•villas,_ proceder ás diversas formal,idades, que lhes assegu:. 
rassem .essa regalia e faze:r a partilha das terras -e dos di
versos bens encontrados, tudo de acordo com as ditas Ihs-

15 
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tracções e o Directoriõ", que era um como regimento, um 
codigo por que deviam .reger-s~ as ·diversas authoridades. 

A prim.eira aldea el~vada á villa foi a da Ibiapaba, que 
recebeu o titulo' de Villa~ Viçosa Real; seguira_m-se-lhe as 
de Caucaya com o titulo de Villa Nova de Soure, de· Pa
rangaba com _o titulo de Villa Nova de Arropches, de 
Paupina com o titulo de Villa Nova de Mecejana, e final
mente a aldeia•. do Payacu por não ter o numero de ca
zaes exigido pelo Directorio foi elevada a Lugar com a 
denominação de Montemor · o Novo d' America. 
, São estas as datas das respectivas ei•ecções: para 

Viçosa o dia 7 !le Julho, Soure o dia 15 9e Outubro e 
Arronches o dia 25 de Outubro de 1759, Mecejana 1 de 
Janeiro de 1760. 

Existem conservados felizmente os autos das erecções, 
com exicepção do de Montemor o_ novo, os q~aes são os 
seguintes: 

«Termo porque se erigio e- ciiou esta Aldea em villa 
com o titulo de Villa Viçoza Real. Aos sete dias do mez 
de Julho, de mil sete centos cincoenta e nove · annos, em 
esta Aldea· da Ibiapaba, no lugar da Matriz d~ Nossa Se
nhora ·aa Assumpção defronte das cazas que ,interinamente 
ham de servir de Paços do conselho desta nova villa, de 
qu

1
e fica sendo orag6 a ~esma Snra, adonde fo1 vindo o 

D. 0 r Dezembargador Ouvidor geral da Comarca de Per-
, ncº, Juiz executor desta deligencia, e sendo ahy com.migo 
Escr~vão de seo cargo e o Meidnho Manoel Per.ª Lobo, ~ 
estanQ.o junto e convocado a toque de sino tudo este favo, 
logo o dito D. 0 r Dez.ºr, e ouvidor geral, em virtude dâs 
Ordens Regias que que já forão publicadas pelas quaes 
manda S. Ma:g. ° Fidelíssima reduzir a liberdade de suas 
P,essoas, bens e comercio a todos os Indios que assistiram 
neste continente do Brazil para se regerem e governarem 
per sy, sogeitos só a jurisdição Real · como foraneos della, 
mandando crear em Villas e Lugares as Aldeas .ém que 
os sobreditos assistem, e em_ virtude das ditas Ordens Re
gias m_andou elle dito D. or Dez. or Ouvidor g~ral na pre
zcnça de todo este Povo levantar hum Pelouflnho alto de 
madeira c.9m seos braços por , rião haver pedra com sufi
ciencia, o que se practicou i;io referido lugar da Praça 
deeta nova Villa, que denominou com todo ·o s~o termo, 
destricto, e mais logr~douros de que, está de posse com .o 

,, 
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titolo de vill'a 'Viçosa real para daquy em diante se .fa
ze11em junto ao dito Pelourinho toctas as .arremata.çoens e 
mais actos Jqdiciaes que pertencerem tanto ~ justiça 
com.o a Real fazenda e -tudo o mais que for em beneficio 
commum de!'l,._te Povo na forma , que s·e pratica nas mais 
cidades e villas destes Reyn@s a q1+eni o dito Senhor con
ccdeô a . ·mesma graç~ e previlegio _de que todos :ficarãq 
bem entendidos e scientes di'zendo em altas TOzes viva o 
Snr. Rey D. Jozé de Portugal Nosso Snr. que a mandou 
criar e para que a todo o tempp conste · de todo o r,eferido 
mandou fazer este termo que comigo Escrivão· e Meirinho 
~rnsignolil. ordenand'o sé registasse ,com as d itas 0rdens r~
gias no L ivro do registro da Camera cilestà' V.ª Eu Luiz 
F1·eire de Mendonça Escdvão desta deligencia o escrevy 
e assigney. Bernardo Coelho du Gama Casco. Luiz F1·eire 
de Mendonça. Manoel Pereira Lobo. 

Termo porque se crio.µ e erigio fü1ta Aldea em V.ª com 
o titulo de villa nova de Soure. Àos quinze dias do mez 
de outubro de mil sete centos cincoenta e nove annos 
nesta alqea da Caucaya no largo da igreja Matris de N. 
Sm·a. dos Prazeres lugar destinado para servir de Praça , 
desta nova villa de que fica sendo orago a mesma Snr.a, 
defronte do sitio que , ficá abalizado e medido para se fa
zerem as cazas da camera aonde foy vindo o D. 0 r Dez.or 
Ouvidor· geral da Comarca de Pernambuco, Bernardo Coe
lho da Gama Casco, Juiz executor desta del igen_cia e sendo 
ahy commigo Escrivão de seo cargo abaixo nom~ado e o 
Meir.0 da deligencia Manoel Per'.ª Lobo estando junto e 
convocado todo eate Povo ~ toque de sino logo 0 dito 
De~.º" Onvidór geral em virtude das ordens regias que já 
forão publicadas pelas quaes manda sua Mag.e Fidelíssima 
reduzir a liberdade das suas pessoas, bens e , commercio a 
todos os Inãios qu.e assistirem neste continente do Brazil 
para se regerem e gove-rnarem por sy, sujeitos sõ ajurisdição 
Real como foraneàs d·ella ·mandando criar em villas e lu
gares às mesmas, Àldeas em que . o·s sobre ditas a;ssistem, 
em virtude das ditas ordens mandou elle clito D. or e De-
z embargador Ouvidor 'gg,ral nq_,pr~:l-'· ª de todo este Povo le
vantat· hum Pelou.-ri1í'ffo ,::\,lto, d:~ inade-ira com seos braços 
por não. have1/~df~' c:om·Z~~•ficién_cia· o . q_ue se _,praticou 
110 refendo l~_g~t ,,) fa P~·açi:i. d:est~ v1lla ·que ·<'\enommou com 
todo o seo term.o".,êle,.stricto e mars logradouros de que está -
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de posse eo:m o ,titulo de v:illa nova de S·oure para daquy 
em diante se_ fa:zerem junto ao â.ito Pelourinho as re.ma
taçoens e mais acfos j_udicia.es que pertencerem tanto as 
jtfstiças como a Real fazenda -em benefi~"io cornmU:m do 
Pov~ D{I, mesma forma que se pr;atica_ nas -,mais cidades 
e villas destes Reynos a quem · o dito Snr. <ilOncedeo a 
_mesma ,graça e previlegiQ. de q11e todos ficarão bem enten
didos e scie~tes dizendo em altas vozes viva 'o Snr. Rey 
.D . .J ozé de Portugal, e Nosso senhor que a, mandou criar, 
e pa-ra · que em todo o tempo conste de todo o referido, 
mandou fazer este termo que comigo Escr,ivão e Meirinho 
assignou ordenando se ·registace com as ditas ordens Re
gias , no L. 0 da -Carn~ra desta_ villa que hade servir de Re
gistro das ordens. · Eu Luiz Freire de -Mendonça Escrivão 
da deligencia o es.cr~vy e assigney. Be:r-nardo Coelho da 
Gama Casco, Luiz Freire de Mendonça, Manoel Pereira 
Lo!;>o. . · - -

Termo por que se criou e erigio esva Aldeá em Villa 
corµ o titulo de Villa Nova de· Arronches , 

Aos vinte e 'cinco dias do mez de Outubro de· mil sete 
centos, cincoenta e nove annos, n 'esta. Aldea da Paranga- , 
ba, no Largo da Igreja Matriz de Nossa Snr.ª das Mara
vilhas, -lugar destinado para servir de Praça desta nova 
Villá, de que fica sendo , orago a mesma Senlwra, defron
te do terreiro que fica medido e balisado para se fazerem 

. as casas da Camera della aond'e foy vindo o D _. or Dez. or 

e. Ouvido1~ geràl_ da Comarca de Pernambuco, Bern;:i,rdo 
Coelho da Gama Casco, Juiz executor d'esta deligencia, 
e sendo àhy cõmigo Escrivão d'e seo cargo, e o Meir. 0 

Manoel Perei.rà Loh,o, estando junto e convocado todo este 
Poyo a toque de sinà, logo o dito D.0 r e Dez.0 r Ouvidor 
geral, em_ virtude das Ordens Regias, que forão publica
das pelas quaes manda ·S. Mag.e Fidelíssima reduz-ir a li
berdade das suas pessoas, bens e commercio todos os In
di.os que assiste'm neste continente do Brazil p'ara se 11ege
rem e governarem_ por si sujeitos só à jurisdição real como 
foraneos della'., mandando criar em villas as mesmas Al
deas, em que o.s sobr-editos assistem, e em virtude das di
tas mandou elle dito D, 0 r e Dez. 0 r Ouyidor geral na pre
zença de todo este Povo levantar hmu Pelourinho de ),Ila
deira alta com seos braços, por não haver pedra com su
ficiencia, o· que se praticou no 1·eferido lugilr da Praça 
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desta V..illa, que denominou. com _todQ seo termo .e d·estri
cto . e mais logradouros de que está de posse com o titul,1 
de Villa _ Nova de Arronches, para daquy em diante se 
fazerem júnto ao dito Pelourinho ás árematações e mais 
actos judiciaes que pertencerem tanto ajustiça como a Real ~ · 
fazenda, em beneficio commum do Pov<?, na mesma forma 
que se pratica nas mais cidades e v.:illas deste1;1 Reynos ·a 
que o dito Snr. cogcede.o o mesmo ·ptevilegio, de que to
do; ficarão bem entendidos e ' scientes dizendo em altas 
vozes viva o Senhor. Rey D. J ozé o 1. 0 de Portugal Nosso 
Snr. que a mandou criar, e parn que a todo o tempo o 
referido conste mandou fazer este .termo que comig9 Es
crivão e Mei.r. 0 assignou, prdenando se registas'se c<>m as 
ditas Ordens Regias no L. 0 da -Camera desta ~~a ViUa 
que hade servir no registo das Ordens. E eu Luiz Freire 
de . Mend. ª Escr. ª~ nomeado para a · deligenciá que o es,- , 
crivy e assigney. Bernar;do Coelho -da Gama,, Casco. Lu_iz 
Freire de Mendõnca. Manoel Per.ª Lobo. 

Ao primeiro dia'.' do 'mez· de janeiro de mil sette centos 
e sessenta annos n·esta Aldea do Paupina no lugar da igre-

. ja Matris de Nossa Snr.ª da Conc.ª11! lugar destinado para 
servir de Praça desta nova V.ª de que fica sendo orago 
a m!3sma Snr. ª defronte de terreno que fica ::nedido e ba
lizado para: se fazerem., as casas da camera délla -aonde 
foy indo o D,0 r e Dez.~ Oµvidor Geral da Comarca de 
Pernanbuco Bernardo Coelho da G.ama Casco Juiz execu
tor desta del,igencia e sendo ahy comigo Escriv_ão- de ~eo 
cargo e o Meirinho M.anoel Per.ª Lobo estandojm;ito e con
vocado , todo este Povo a toque de sino logo o dito D. 0 r e 
Dez. or Ouvidor Geral em virtude daS' or-deQs Regias q u·e 
já forão pu"bli~adas pelas quaes manda sua .ivrag.° Fidelís
sima reduzir â liberdade dàs suas pessoas, bens e commer
cio a todos os Indios que assistem· neste~ continente do · 
Brazil para se regerem e governar,ein por sy subjeitos só 
a jurisdição Real como foraneos della mandando criar em 
villas as mesmas . Aldeas em que os sobre ditos assistem, 
em virtude das d.itas orden& elle <li.to :p.or e Dez.ºr -e ou
vidor geral na prez. ª de todo este Povo levantar hum Pe
lourinho .alto de ~adeira com' seOI:\ braçps .po_r' não liaver 
pedra · com sufic~encia o que s'e praticdu no referi.do_ lu
gar da Praça desta villa que denominou com todo_ seo t~r
mo e destricto e . màis logràdouros d.e que está de poss)e . 
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com o titulo de v ill~ nova de Mecejana para -daqt1y em 
di"apte se fazerem junto ao dit0 ,Pelo·urinho as remataçollls 
e mai

1
s actos judiciaes que pertencerem tanto ~ justiça 

come a ·Real fazenda em benefici'o commum do Povo na 
mesma forma qu~ se pratica nas mais cidades e villas 
destes Reynos a quem o _dito Ser. cnncedeo o me.sino pre• 
vilegio de que todos ficarão bem entendidos e scientes di
zend,o eui altas vozes vivas o· sr. R~y Dom José· de Por
tugal Nosso Snr.' que a mandou criar e para que a ,todo 
tempo conste de tQ.do o referido mandou fazer este termo 
que commigo Escrivão e Meirinho :;i,ssignou ordenando 
se registace com as ditas ordens Regias no L. 0 da Çame
ra desta dita villa que hade servir de registro das ordens; 
Eu Luiz Fr.e de Mendonça Escrivão da deligenc_ia o es
crivy e assigney. Bernardo Co~lho da Gama Casco, Luiz 
Freire de,.. Mendonça, Maneel Pereira Lobo,, 

Não conheço o auto de erecção de l\'[ontemor o Novo 
d'. America,. que alias deveria ser em termos identicos aos 
outros, com as modificações exigidas pelo facto de ter a 
aldea · sido elevada apenas á cathegoria de lugar, tenho 
porem uma certidão que refere-se á aquella cerimonia e 

• é a seguinte: 
Certidam.- Ignacio "da Assumpção Escrivão e Mestre 

da Escolla de Monte-mór o novo d~ America por S. 
Mag. ° Fidelissima que Deps guarde - Certifico e~ ju
ro aos Santos Evangelhos qlie revendo o Livro donde o 
D,:t e Pez.º" Ouvidor geral .Bernardo C9elho _da Gama 
Casco mandou fazer termo pelo seo Escrivão Luiz Freire 
de Mendonça para mudança da Aldea que então hera 
Payacú para_ o Monte-môr o novo da Am~rica dellc não 
consta consinar <? dito Ministro terra alguma p. ª patr.imo
nio da igraja e menos deixar logradouros publicos. para 
beneficio dos moradores só sim lhes deo dattas de terra 
del)tro do·s marcos antigos que se achavão d-emarcaclos 
que toda a terra tem uma legoa em quadro e não consta 
ma-~s que o sobre dito Ministro determinasse couza relati
va· em livro algum :nem por palavra o fizesse pois dou fé 
de tod·o o referido e me, achar na occasião em ·que asses
tio o sobre dito Ministro á factura do .dito lugar thé a sua 
retirada. Passa o referido na verdade e passey a prezente 
e ertidão em observancia da Portaria retro .de n1.mo e .Ex.mo 
Snr. General Luiz Diogo Lobo da Silva aos vinte de julho 
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de mil sete centos sessenta e hum. Em fé de verdade 
Ignacio _da Assumpção». 

Será mui conveniente conservar os nomes dos indivi
cluos a quem foi entregue a direcção dos 'diversos serviço!! 
nas: villas novamente erectas. 

Com l'!,lgum trabàlho po.ude para isso organisar duas Listas: 
uma com os només dos di vkrsos missionarjos e daqµellas pes
soas que os substituíram nos multiplos enC'argos que -ellea 
tomavam a si, p01s, como sabe -se, o jesuíta er.a parocho, 
coadjuctor, director, medicÔ e mestre-escola ao mésmo 
tempo;, a outra lista \comprehenderá Ofl habitantes designa• 
dos para os postos de authoridades civis e caruararias. 

Veja.mo·s a prim(>ira : 
' . 

Al~eia da Ibiapaba 

J esuita. P. e Rogerio Caeisio. 
Vígario. P. 0 Luiz d_o Rego l?arros. 
Coadjuctores. P. º" José Machade F!·eire e Franc. ºº Fel'• 

reira da Silva. 
Director. Diogo Roiz Correa~ 
Mestre. Albano de Freitas . 

Aldeia de S. Sebastião de Paupina 

J esuita. P . 0 José d'e Amorim. , 
Vigario. P.e Manoel Pegado de S_equeira Cortes. 
Coadjuctor. P.e Caetano Ferreira da Silva. 
Director. João Caetano Martins-. 
Mestre. Elias de Sousa P l:!,es. 

Aldeia de Caucayq, 

Jesuíta. P .e José Ignacio. 
Vigario . . P,c Antonio Uarvalho da Silva. , 
Cqadjuctor. P. e Antonio do Canto de Almeida. 
Director. José Pereira da Costa. 
Mestr e. Manoel ,Falix de Azevedo. 

Aldeici da Parangaba 

Jesuita. P .'e Antonio Dantas. 
Vigario. P. e Antonio Coelho do Amaral. 
Coadjúctor. p :e Francisco Jorge. · 
Director. Manoel de Oliveira. 
Mestre. João Dias da Conceição. 
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Aldeia do Payacii 

Jesuita. P,e José Caetano. 
_ Vigario Pc. · Antonio Peres e Cardenas. 
Director. Joaquim Pereira de Mello. 
Mestre. Ignacio d'Assumpção. 

A organisação das Qamaras fiçott assim disposta. Focam 
jµizes or<linarios de Viçosa o Mestre de Camp-o D. Felip
pe de - Souza e Castro e o Sargento mór Antonio da Ro
cha Franco, veriadores Ago'stínho de Brito, o ,;mrgento' 
rnór João de Vasconcellos e o cap.!11 Manoel de Souza, 
procura.dor José de Souza e Castro e escrivão Pedro Ma
xado de Souza, natural da Ilha Terceira. Proéedeu-se 
egualmcnte á eleição de juiz de' ,orphãos sahíndo eleito 

_ Balthazar de Amorim da Camar,a, natural de Boa yista. 
Na villa de Mecejana o pessoal camarario fiqou consti

tuído ela seguinte forma: Juizés ordinarios João da S.ª 
· Campellim, e Franqisco Fer'r.ª 'Pessoa, veriadores Isidoro 
dos Santos, Angelo de Fr. ª e procurador José Tavares. 

Em Soure os juizes ordinarios foram os sargentos_ mó
'res Agostinho de Souza e André de Souza, ';ve1·iadores o 
sargento-mór Mathfas da Silva, e o ajudante Bernardino 
da Costa e procurador o ajudante Clemente Viela! de Ne
g1·eiros; em Arronches juizes o M. 0 de Campo João S9a
res Algodão_ e o . Cap.m João <;Ie Sousa Fetal, veriaddres 
Feliciano Dias de Moraes, Manoel de Almeida e An,dré 
Gonçalves e procurador José Felix de Queiroz Vellosõ. 

Gama Casco proveu no mestre de 1escola J •oão Dias da. 
Conceição , os officios de escrivão da camera, judicial e no
tas, orphãos, e almo.taceria, por falta _ de pess,oa, que os 
podésse exercer. • 

Grande numero das novas authoridades eram pouco re~ 
commendaveis; e senão vejamos. 

Que exemplos de moraltd~de davam oe Vigarios e os Di
rectores das aldeias do Payacu e Paupina dize·m os se
guintes topieos dé cartas de 7 de ,Setembro e 10 de No
vembro de 1759 escriptaR-por Pedro de Moraes Magalhãei:i 
vindo de pi:oposito ao Ceará por _ordem do governador de 
Pernambuco : «Examiney o que V EK1" me mandou sobre 
o Director e Vigario g_o Payacµ, e achey ser certo de 
ambos, e como o Vigario he parente lhe escrevi se1rnu
rando-lhe a com-p:mhia, respondeo-me d'izendo que se fora 
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maliciosamte não se havia afoitar a procurar-lhe despacho 
sem rebuço, 'mas que como ~u lhe afeiava tanto aquillo 
que a botaria fora .. ... ... Me puz a caminho para o Paya-
cu 'distante deste lugar quinze legoa.s a deligencia de tirar 
ao Director Joaquim a ma companhi~ em que estava e ' 
porque já a t~nha lansado fora recommendey ao vigario e 
ao sugeito que me passOU-0 papel Íncluzo me avizassem 
se tornace l)Or já; o ter feito duas vezes. Tarmbem fiz a 
mesma deligencia c,om o Director de Páupina João Cac
t:1.00 por me constar estava no mesmo ~stado com escan-:. 
dalo de todos aquelles moradores tomando por pretexto o 
ser sua cátiva.· ao temP,o que me Megurãó a fo1+ara quando 
veio de cativeiro difeí·ente por lha não · quererem vender; 
estes dois sugeitos vivem com,- muita discordía com seus 
Parrochos e tenho poucas esperanças de união, não sey 
se pellas ocazioens que tinhão ou por pouca prudencia em 
tod~s. Tambem tive humas ruins not_icias do Director da 
Parangaba» 

Como se isso fosse pouco havia ainda para escandalisar 
aos indios as luctas entre o regente e o directo·r da dita 
alclea de Payacu, ás quaes referem-se cartas deste a Lobo 
da Silva e de João Fernandes Barreto ao dírector (13 ele 
Março e de 1 ele Março de 1760), as omissões ae Antonio 
do Barros de que trata a carta de Lobo da Silva a Ber
nardo Ca~co em data de 9 de Maio de 1760, o proced~
mcnto abusivo de um dosjuizes de orphíi.os introd_uziodo en
tre os indios· agua-ardente com notavel niina daquelles povos. 
(carta de Lobo da Silva ·de 9 de maio), os escandàlos do 
P. 0 -Cardcnas que valeram-lhe uma suspensão, a tyrannia 
elo Director ele Soure que parli). obrigar os Tramambeze8 
a ajuntarem ,se á aquella villa poz fogo ás cazas .da aldeia 
em que viviam, e outros innumeros abus.os que faziam 
lembrar com saudade o governo immo?·al dos jesuitas. 

Posso fazer um r-esumo do itinerario s'?guido por Ber
narc1o Casco no desempenho de sua comm_issão ã:s capita
nias subordinadas a Pernambuco. 

Sahiu · a 19 de Maio de 17 59 do porto do Recife a bordo 
ela sumaca Nossa Senhora da Graça Santo An:tonio e Al
mas, cujo mestre era Francisco. da Silva Neves, chegou 
ao Camos~m a ,25 do mesmo mez · e entrou na ald.ea da 
Ibiapaba a- 4 de Junhõ, .elevou-a a villa a 7 de Julho, fez 
o sequestro dos bens dos jesuitas (ha delle a esse respeito 
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uma carta de 26 de Agosto de 1759 a Lobo da Silva), sa
hiu da Viçosa a 9 de setembro para Fortaleza com toda 
a comitiva, ficando alli o piloto e o di'rector para conti
nuarem as medições ; de ]fortaleza partiu para Soure onde 
chegou a 29 de Setembro, elevo'u a villa em 15 de Ou
tubro e partiu· para Arronches a 17, estabeleceu a villa , 
a 25 e a Camara a 27 de Outubro, voltou a 4 de Novem- · 
bro a Arrol;lches donde sahiu a 20· dci Dezemb1;0 para Me
cejana, erigiu a villa a 1 de Janeiro de 1760 e seguiu 
par·a a aldea do Payacu que elevou á cathegoria simples
mente de l1:1garpor faltar-lhe · o numero de habitantes, que 
o Directorio e·xigia.. ' 

Resolvid;o a s~guir para o Rio Grande 'do Norte tomoL1 
o porto de Aracaty e chegado á aquella capitania elevou 
a 3 de Maio e 15 de Junho de 1760 as aldeias do Gua
jaru e dos Guarayras a villas com os nomes de V.ª Nova 
d.e Estremós do Norte e Nova Villa de Arez. · ; 

A proposito do bi:;ziimento dos jesuítas e medidas t0ma
das . pelo governo com relação a9s Indios do Ceará escre
veu João Erigido o seguinte: 

«Anno de 1759.
1 

19 de Janeiro. Ordem Regia banindo 
os jesui-tas e mandando sequesti,ar e eucorporar aos pro
prios nacionaes os seus bens, entre ,elles uma legoa· de 
terra em . redor da villa do Aquir:J.z. Esta ordem foi :man
dada cumprir em 11 de setem.bro de 1760 ficando extin• 
cto o hospicio d'alli e todos os estabelecimentos da ordem . 
. A 19 de Janeiro foi , creada no .logar ou"tr'ora denomi
nado· 'l'aboinha a Villa-viçosa-Real-p.' America antiga mis
são dos índios Camucins, Anacés e Ararihus, administra-
da pelos jesuítas. . 

6 de . Fevereiro. Creação da freguezia de Soure (Cau
caia). ~~ de Maio. Creação da villa de Mecejana na .aldea 
de Paupina por acto do governador de Pernambu_co. A 
inauguração teve logar no 1° de Janeiro 'de 1760. A crea
ção d.a freguezia de Arronches (Porangaba) é de 26 de 
Maio de '17'69.» _ · · · 

E' incrível, mas isso contem-se nas pags 101 e 102 do 
' Resumo Chr,onologico. , 

De todas aquellas linhas só · ha de verdadeiro a d-ata 
da inauguração da villa de Mecejana. - · · 

As primeira-s sessões das camaras recentemente c1;ea
das foram occupadas eom :vepaFtições de terras, partilhas , 
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de _ gados, estabelecimento , de talhos e açougues, etc. Ler 
as actas da camara de uma villa é ler as das mais villas. 

Aqui tem o leitor as actas de duas â.as P,rimeiras sessões- -
celebradas pela camara de Soure. '· . 

1 

• • 

lc Aos vinte e hum do roes de Novembro de mil e sete
cent,os e cincoenta e nove an1;1os .estando juntos em veria:
çam os Juize~ e ·veriadores abaicho asignados fizeram ve-
riaçam pella maneira seguinte , , .- _ 

Log.b na mesma veriaçam _ estando pr esente o Doutor 
Dezembargador Bernardo Coelho da Gama e Cascó Ou
vidor Geral da Comarca- de Pernambuco Juiz executor da 
creacam das · novas villas foi dito aos Juízes e mais Offi
cia<il;, da Camera que sem embargo do. determi-nado em 
veriaçam de dezasete do mes de Oitubro passado as pos.: 
turas porque .se devem governar os moradores desta villa 
e seu termo lhe parecia nao serem bastantes as que esta
vam feitas e que deviase observar as que constava se man
daram servir. na cabessa c1a Comarca por serem mais con
formes ao paiz e heram as que se encontrav.am na copia 
junta que sendo lidas e ouvidas por todos uniformemente 
as aprovaram, asígnaram e mandaram se cumprisem e 
goardacem e se ajuntacem ao Livro das posturas para se 
darem a sua devida execuçam. 

E logo pelo ditto dezembargador foi dito-e encarregado 
aos ditos Juizes e veriadores que visto não poder elle 
dezembargador executar a repartiçam das terras pellos 
moradores desta villa por lhe ser perciso continuar nas 
mais deligencia.s de que Sua Magestade lhe tem encarre
gado que de parte do mesmo Senhor lhe ordenava con
tinuacem elle·s Juizes a dita repartiçam e mediçam de 
terras a que asistiria o Duector ~ a tal repartiçam se fasa 
conforme o Directorio e elle dito Dezembargador as tem 
principiado mandando abrir traveções e picadas as quáis 
se continuarão para com mais facilidade se poderem fina-
lizar. . 

E'' logo -na mesma veriaça~, estando presentes o Reve
rendo Vigario Antonio Carvalho da Silva e o Rev~rendo 
Coadjutor An.'tonio do Canto de Almey:da, pelo •dito Dou- -
tor Dezembargador Juiz executor da creaça:in d:1s novas 
yillas que em virtude de huma carta do GoverJ:lador e 
Cappitam · General de Pernambuco de dezasete de Mayo 
pasado em que lhe ensinua que de acordo com o E~.mo 
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' 1 

Bispo de Olinda asentaram que s.em embargo dos debates 
qu~ hóverão nas conferencias em cal1iª' do dito Prelado 
sobre a repartiçam das rezes que os Padre~ deixaram em • 
cada huma das · villas se não repartirião estas ..... ,: .. ho
vese numero c_ompetente delle para se repartirem co'm 
igualdade e que só o faria pello Reverendo Vigario, Coa
djutor, · Principaes e eamaristais e que eBtes receberiam as 
ditas rezes asignamdo termo de as torna,r a restituir no 
cauzo em que l:}ua Magestade n_ão aprovass~ esta determi
nação, e querendo elle dito Ministro por em pratiqua a 
repartiçam pello Reverendo vigario foi dito que elle c.0m 
semelhantes onus. não queria rez alguma, e pello Re'\?-e
rendo coadjutor foi respondido aseitaria as rezes que se 
lhe distribuicem e pellos J uizes e oficiaes da Camara foi 
dito que a porçam que lhe cótr!lspondesse conforme seos 
cargos queriam e heram contentes se aplicasse o seo pro
duto para se acabar a Igreja de Nossa Senhora dos Pra
z,ere_s por estar COjIXl indecencia coberta de carnauba em 
lugar de telha, ó que visto pello dito Dezembargador não 
fes a repartiçam e mandou que- as rezes e mais gado se 
éonservacem · em ser athé em junta conferir com os 111mos 
Bispo e Governador o meyo que deviam seguir. E para 
asim constar mandou fazer este termo que é,om os sol:ire
ditos asignou. E eu Manoel Felix de Azevedo escrivam 
da camera que o escri'vy. Gama e Casco. pe Antonio 
Carvalho da Silva. Antonio do ' Canto de Almªª· + do juiz 
André Vidal Negreiros. + do juiz Diogo Pereira L _opes. 
+ do veriador paullo de Souza + do vereador João da 
Costa de Olivª + !(lo :vereador- João Pereira Lopes + do 
procurador An~º de Souza -

Aos vinte e nove dias do mes de Dezembro de mff e 
sete:centos e sincoenta e nove annos nas cazás da Camera 
desta villa de _ Soure esta.ndo presentes os Jni~es e ml;J,is 
'veriadores abaixo asignados fizeram . veriaçam pella ma
n (}ira -seguinte 

E logo na mesma veriaçam acordaram os Juízes ordi
narios e mais officiaes da Camera_ abaixo asignados uni.
formemente prezente o Director da mesma villa J oze Pe
reyra da Costa, que. suposto no capitullo trinta e ' seis dd 
Directorio que havya vindo para a regencia desta villa se 
ordenava que dos . gad~s que criacem os ,nioraàores ,della 
pode:ssem ter talho e asogue .pagando a esta CaÍnerai o 
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rendimento racionavel como 13e pratica>entre os Brancos 
alem do subcidio de coatro sentos. reis por · cabessa que se1 

· recadará por ', ademinístraçam da d~ta Camera para se em
pregar nas obras Po.blicljls e necesarias · cQmtudo terq mos
trado a expriencia que sendo mu,y util esta providencia 
para o socorro e sustl:}nto díario dos pobres moradores 
della se acham expresamente privàdos desta crecida utili- . 
dade por quanto os moradores e paizanos da mesma villa 
não tem 'gados nenhuns para co~tarem, no dito ~sogue e 
nem dii:ih~eiro com que compre os ditos gados para o dito "' 
suprimento sendo serto que· desde .quinze de oitubro que 
se criou esta villa n ão · ha pessoa alguma dos moradores 
Brancos senhores de 'fazendas de gado que se sugeitem a 
por talho e cortar carne ao povo por acharem excecivo 
coatro centos i'eis por cada rez quando estas muyt-as ve 
zes pella exterilidade dos paRtos e carência dos donos 
nunca chegam os bois a serem de conta e por hisso de 
muito ten,ue arobaçam de sete a oito ou nove arobas de 
maneira que em todo o dito tempo que está criada a villa 
só veyo cortâr huma rez para exprimentar ·o Tenerite Ma
noel .B'erreyra da Silva morador branco que por querer -
apurar todo o din'heiro sofreo o incomodo de lhe ficar coa
ze meya. res sem- sahida por cujo motivo não quis mais 
cortar e os mais moradores dezenganados e tin:iidos para 
apoderem fazer,_ por serto sem a menor duvida 9.ue só po
derá esta villa e se'os moradores gastar duas ,rezes ou tres 
po·r semana sugeitapdo-se o contratador a recebei· o di
nheiro que ouver e todos os mais efeitos da-terra expecial
meç.te o fio de . algodaf?- divididos em nimbos ' a preço cada 
hum de hum vintem: com que coinmumment~ se custuma 
comerciar e pella referida falta de não haver contratador 
serto que sejam obrigádos a por carne no asougue a.s ter
ças e- sabados como nas mais vi'llas se acham os morado- . 
res e -'tlaizanos della, sofrendo excecivas necesidades po1; 
ser a carne de vaca o sustento- mais prompto e acomo -, 
dado para as creaturas de maney.ra que alguma carne que 
vem a esta villa por ·negocio he_sequa, chamada do cer• 
tam e se custuma vencler pello p. 0 de trinta -reys a libra a 

' rezam de tres pataca aroba, ao· meJ;lmo paço que_avendo nesta 
villà contrato fixado e con~rataâor serto ,ou rematante 
delle como em todas as mais villas, dêsta capitania e.orno 
seja a do Forte, Aquiraz e Aracaty e mete:ndo-se a pregam 

1 -
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em praça publica e arematarido passado o novenio da 
Ley a pessoã. que por elle mais der não só ficava este 
rematante e contratador obrigado a por carne fresca no 

;-- asogue as terças e sabados para socorro e s.u~tcnta;çam 
; µesta vílla e seu termo senão a inda que não pasaria o preço 

· della ~e duzentos e corenta reys a aroba sendo a dinheiro 
o sendo a efeitos da terra e fio de aguldam atrezento5 e· 
vibte reys como athe agora si pratieou, no que recebe o 
Povo grande utilidade' e o conselho tambem porque ficava 

.. serto da quantia liquida que 1~ende por -anno o mesmo 
contrato regulando-se pello preç.o da sua aremataçam pa ·a 
com o prod.uto dos quarteis que se forem arecadando da 
µião do contratador se hir suprindo as indispensaveis ho
b-ras dé meza:s, bancos e mays despezas da c~za ·da Ca
mera para milhor sustentação e fermosu:ra della cujas cir
cumstancias ponderadas só se poderiam suavizar avendo 
contra_to fixado some_nte para os moradores destf~ villa e 
seu te:rrr10, no que acordaram _· todos de commum 'e que 
pa.ra mayor força e rigor ordenàvam se conwcacem os 
homens bon.s da governança na forma da ley par~L darem 
o · seu parecer e sendo convocados a.sentaram todos uni 
formemente ser justo aver o referido contrato e asougue 
prompto para os moradores desta vil~a e seu termc:· para 
desviar as nececidades que já estão exp.rimentando da 
falta do sustento que o Povo está recebendo recorrendo
se primeiro ao Ill111º. e Ex1110

• Snr. General de Pernambuco 
com o theor deste para dar a suR intervenção e deferir 
como lhe· parecer justo por ser esta reprezentaçam em 
bem cummum do povo de que de tudo mandarao:! f.aizer 
este termo em que asignaram os J úizes e mays officiacs 
da Camera com as pessoas da governança que se convo-

- caram e prezentes se acharam 'promptos. Eu Manoel Felix 
de Azevedo e'scrivam da Camera que o escrevi.Juiz Diogo 
Pr.ª Lopes. + do juiz André Vidal de Negreiro's; + do 
vereador Paolo de Sousà. + do vereador João da Costa 

· de Olivª. + do vereador .João Pr.ª Lopes. · O Direetor 
José P.ª da Costa. Antonio de ,Sousa p1:ocurador. + ,de 

. Agostinho da Costa. + de Gaspar Dias. + de Matheos 
da Costa. Francisco Xavier de Faria. , 

Na sessão de 17 de Outubro, a que refere-se a primei
ra das actas transcriptas por mim, _Gama e Casco apre
sentou aos Officiaes da Oama1·a e fez transcrever no com-
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patente livro as diferentes posturas por qué de~iam re
ger-se os · habitantes da villa. 

O 1 ° Titulo das Posturas trata dos Veriadores e Pro
curadores do Cop.celho e modo por que se dev-em fazer . 
as veriações, principiando o Cap I desta forma: «'rodos~ 
os veríadores representão a cidade ou villa que está de
baxo d!'l sua açlministr~ção nã:o só por •serem os primeiros 
011 cabessas da sua Re·spublica mas . porque a elles per
tence o governo da mesma Respublica que em tudo devé ✓ 
estar pella recta vontade dos se~s mayores: e por es_tas _~ 
razoins devem os ditos, veriadores coidar muyto na sua 
obrigação para corresponderem a hom,a que lhe . resulta 
dos ditos cargos.>) ' _ , 

Bom ensinamento aos intend~ntes e camaristas dos nos 
sos. dias, que esquecem o mu-nicipio para só cuidar dos in·
teresses do grupo ou facção a que- pertencem.-

As posturas tratam de ca1çadas e ruas, an:irnaes mortos., 
porcos, generos corr1,1pt_os 1 atravessado1,.es, prisão de_bRba
<Jos, prohibição 'do ' tingui n'agoa, pezos e medidas, almo
taceis e sua~ 

1
ohrigaçõ.es, um mundo de assumptos em-fim; 

deixo _ de fazei-as conhecidas na integra em virtude da sua 
grande ex-tensão, mas ellas bem como os cem capitulos de 
que compunha-se o Directorio, a que mais de uma vez-
ten,ho-,me referido, ficam á disposição dos leitores a~antei:r 
de mini.tciosidades.- , 

N.ão resisto, todavia, ao desejo de publicar tres mappas , 
que constituem -o resumo do que foi encontrado em puder 
dos rnissi_Qnarios. na occasião ele ~ma sahida da Capitania, ,• 
e prestam outi:as informações sobre _os moradores elas al 
deias tiradas- á sua administraç~~-
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Nas outras villas fez-se a repartição do gado pela se
guinte forma :-

Villa de Mectdana 
A N.ª Senhora 20 vacas, 25 bois, 5 egoas e -4cavallos. 
Ao Vigario 8 vacas~, 1 egoa e 1 cavallõ. 
Ao coadjutor 6 vacas, 1 egoa e 1 cavallo. 
AO' Mestre de Campo 5 vacas, 1 egoa e 1 cavallo. 
Ao Caprn mor 4 vacas, 1' egoa e 1 cavallo. 
Ao Sargento-mor 3 vacas. 
A 6 Capitaes 2 vacas a cada um. 
Ao Ajudante 1 vaca e 1 cavallo. 
A .,.6 Alferes 1 vaca a cada um. 
Ao Director 2 cavallos. 
Ao Mestre-escola 1 cavallo. 
Totktl 65 vacas, 26 bois, 9 egoas e 12 cavallos. 

Villa de S om·e 

A ::N. ª Senhora"_ 23 vacas1 6 egoas e 3 poldros. 
Ao Vigario 12 vacas. 
Ao Coadjutor 8 vacas. 
Ao Capªrn-mor 6 · vacas. 
Ao Sargento-mor 4 viacas; 
A 6 Capitaes 3 vacas a cada um. 
Ao Ajudante 2 vacas. 
A 6 Alferes 2 vacas a cada um. 
Pª as obras da Egreja e Camara 8 bois• e 2 carros. 
Total 85 vacas, 8 bois, 6 eguas, 3 poldros e 2 carros . . 

_ Villa de Á1Tonches 

-A N.ª Senhora 21 vaca,s e 24 cabras e ovelhas. 
Ao Vigario 12 vacas e 1 cavallo. ' 
Ao Coadjuctor 10 vacas e 1 cavallo. 
Ao lYI~stre de Campo 8 vacas. -
Ao .Sargento-mor 6 vacas. 
A 8 Capita:es 4 vacas a c1:1,da um. 
Ao Ajudante 2 va.cas. 
A 8 Alferes 2 vacas a cada um. 
Ao Director 1 cavallo. 
Para as obras da ~ Egreja e Camara 6 ·bois e 1 carro. 
To't;:i.l 107 vacas, 3 cavallos, 24 cabras e ovelhás, 6 bois 

e 1 carro. 
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Luga,_r de Montem,01· · ,, / 

A N. ª Senhora 20 vacas e 25 bois•. 
Ao Vigario 10 e 20 bois. , 
Ao Capitam-mor S vâcas e 15 bois. 

_Ao Sargento -mor 5 vacas e 10 bois. 
A ' 2 Capítaes 4 vacas_ e 8 bois a cada um. 
Ao Ajudante 2 vacas e 6 bois. 
A 2 Alfer~s 2 vacas e 6 bois a cada .um. 
A 2 Sargentos 4 bois a cada um. 
Ao Director 10 bois. 
Ao Mestre-escola 6 bois. 
Tótal 57 vacas e 128 bois. 

Villa de Esfremoz 

P. ª a Egreja de s ·ão Miguel '35 vacas, 5 cavallos e 15 
escravos. 

Ao Vigario 6 vacàs e 1 cavallo. 
Ao Coadjuc.tor 4 vacas e 1 cavallo. 
Ao Capm mor 3 vacas. 
A 6 Capitães 2 vacas a cada um. 
A 2 Ajudantes e 6 -Alferes 1 vaca a cada um. 
Ao· Director. 1 vaca e 1 cavallo.' 
Ao Mestre-escola 1 vaca e 1 cavallo. 
Para _ o serviç9 da Egreja e obras publicas 4 bç,i s e 1 

carro. 
Total: 70 vacas, 9 cavâllos, 4 bois, 1 carro e 15 es

cravos. 

Villa de A1·ez 

A N. ª Senhora 12 egoas. / 
P.ª a Egreja de S. João Baptista 53 vacas e 48 bois. 
Ao Vigario 12 vacas, 8 bois, 2 egoas e _3 cavallos. 
Ao Coadjuctor ' 7 vacas, 6 bóis, 2 egoas e 1 cavallo. 
Ao Capm-mor 5 v~cas, 3 .bois, 1 egoa e 1 cavallo. 
Ao Sargento mor 4 vacas, 3 bois, 1- egoa e 1 cavallo. 
A 6 -Capitae; 3 · vacas, 2 bois e 1 egoa a cada um. 
A 6 Alferes 1 vaca, 1 boi e 1 poldro a cada um. 
Ao .Ajudante 1 vaca, 1 boi. e l cavallo. 
Ao Director 5 bois e 1 cavallo. 
Ao Mestre-escola. 3 ·bois e 1 cavallo. 
Total 1Ô6 vacas, 95 bois, 24 egoas, 9 cavallos e 6 

p·old.r_os. ' 



245 

Quanto custou ao governo a retirada dos jesuitàs do 
Ceara vae dizer-nos o seguinte «Rezumo ·da despeza an
nual que se faz com as sete Missoens que se erigirão em 
villaf!, e Lugares nas congruas dos Vig. os Ooadjutores, , 
Guizamentos, Ordenados de Directores, e Mestres, e do 
que se gastou com, as resp~ctivas ajudas de custo que se 
lhe derão ~ mais generos de que foy necessario fornecellas 
na sua erecção o que tudo mostra individualmente a conta 
do N. 0 99. ' -

Villa Viçoza Real. Pelas congruas, guizamen
tos, e ordenados certos em cada hum anno 
como se vê da conta. . . . . . - . 

Pelas' ajudas de c4sto, ferramentas, Livros, · 
preparos p. ª a Camera, e outros generos 
prC}cizos p. ª o clito Estabelecimento . . . 

Monte Mor o novo: Pelas Congruas, guiza
mentos, ,e ordenados certos eni- cada hum 
anno na forma declarada. . . . . 

Pelas ajudas de custo, ferramentas-, Livros 
e preparas. . . . . . . . . . . . . . 

Villa de Soure. Pelas Congruas, guizamentos, 
e ordenados . . . . . . . · . . . . . . 

Pelas ajudas de custo, ferramentas e Livros 
Villa de Arronches. Pelãs congruas, guiza

mentos e ordenados. . . . . · .' . . , . . 
Pelas ajudas de custo, ferramentas e Livros 
Villa de Messejana. Pelas congruas, guiza -

mentos e ordenados . . . . . . . 
Pelas _ajuda's de custo, ferramentas, Livros 

e etc ........ . .. • • 
Villa de Esti·emós. Pelas Congruas, guiza

zamentos e or_denados . . . . . . 
Pelas ajudas de custo, fertamentas, Livros 

e etc .. · . . . . . . . . . . . 
Villa nova de Arés. Pelas Congruas, guiza

mentos, e ordenados. . . . . . . - . . . 
·Pelas ajudas de custo, ferramentas, Livros 

e etc. 

Total. 

217,/$480 

557/-p077 
', 

192a430 

3701$691 

1!;)2~480 
31oa691 

' 192#480 
3801$970 

192~480 

395~77-l 

192~480 

3Gl,a731 

192~480 

361J 531 
' 

7113as22 

) 
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-
-Não· dou a conta nº 99 por ser muito prolixa. Elia co-

mo outros d_ocumentos relativos a esse período da nossa 
historia seram em brey(;l .publicados por mim ein nma mo
nographia sob o titulo Os Jesuit'as no Cem·á. 

E' cr~nça popular que ao serem surprehendidos pelas 
medidas de Pombal os membros da Ordem trataram de 

•esconder grandes thesouros. Ha ·mesmo quem falle em ro 
teiros, quem aéredite na existencia de riquezas encerra-
das em subterrane-os dos a_ntigos c onventos. -

. Os jesuítas do Ceará eram pauperrimos e o ponêo que 
tinham entr·egtiram escrupulosamente ao e missario ele ~obo 
da S ilva. Aqui tem o leitor• a prova : . 

«Summario pôr onâ.e sé pertende persuadir se não occul
tarão nem descaminharão bens alguns pertencentes ao Hos
-picio do Seará. P~uto sumario para por elle se pergnntà
rem . testemunhas . Escrivão Freyre. Anno do Nassimento 
de Nosso Senhor Jezus Christo de mil sete centos e cés
senta annos nesta nova Villa de S. Jozé de Ribamar do; 
Aquiras nas cazas de apozéntadoria do D.0 r Dez. 01

• Ber
nardo Coelho da Gama Casco, Cavalheiro profeço na Or
dem de Christo, Ouvidor g.ª1 da Comarca de J;ernambuco, 
Juiz executor das novas Villas e Lugares, e dos seques
tros feitos aos P.P. J ezuitas aonde eu e 1;1crivão de s'eu 
cargo vim, . e sendo ahy por elle_ me-foy dito q. po_r ordem _ 
de S. Mag.ª" Fídelissima tinha mandado proceder a se
questro de bua e outra especie nos bens dos P.P. da 
Comp. ª do Hospicio desta Villa, e para informar o· dito 
Senhor da ' ve1·dade e _inteireza com .q. se procedeo na dita 
deligen0ia lhe era perciso preguntar testefl;lunhas p. ª ave
rigoar se _ os ditos P.P. ocultarão ou descaminbarão algJrns 
do.s bens pertencentes ao dito Hospício, e se alguma pes
soa concorreo com ajuda _ ou conselho p'.a ·o d.º, efeyto, e 
p.ª constar màndou fazer este auto p.ª por elleJazer ave
rigoação necessaria a quaLassignou, e eu Luiz E'r.e de 
Mendonça, Escrivão da_ deJigencia o escrevi. Gama Casco. 
Assentada. Aos vinte e nove dias do m:s .de Fevereiro de 
:tnil sete centos e sessenta annos nesta Villa de S. Jozé ·de 
Ribamar do' Aq uiras e cazas de apozentadoria do D.0 r 

Dez.or Bernardo Coelho da Gama Casco Ouvidor G.ª1 da 
Comarca de Pernambuco, Juiz Comissario da creação das 
novas· Villas onde eu Escrivão de seu cargo -vim, e sendo 
ahy por elle foram preguntaclas as testemunhas seguintes 
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de que fiz -este termo, e Eu Luiz Fr.e de Menàonça Es
crivão da -deligencia o escrevi. Pr. ª testemunha o Licen
ciado :iqa1Íoel Ribeyro do Valle, homem cazado q. vive da 
sua agencia, e morador nesta V.ª, de· idade q. disse ser 
ele ·cincoenta e nove annos pouco mais ou mençs, testemu
nha jur~da aos Sanfos Evangelhos, em que pos sua mão 

. direita e prom.eteo dizer verdade, e do costume disse nada 
e p eguntado elle testemunha pelo ~ontheudo no auto, 
disse que elle -não sabe nem tem . ouvido q. os P.P. da 
Comp.ª do Hospiéio desta Vílla ocultassem couza alguma 
dos bens q. pessubião, tanto antes de se lhe fazer seques
tro como depoi~ delle feyto, e mais não disse do dito atúo 
q; tudo lhe foy lido e declarado pelo d. 0 D.0 " Dez. ºr Oua · 
vidor G.ª1 com q.m assignou, e Eu Luiz Fr. 0 de-_ Mendo-n
ça Escrivã0 µa deligencia o escrevi. Gama Casco. Manoel 
Ribr. 0 do Valle. Segunda testemunha. Mathias Tavares da 
Luz, homem cazado, escrivão do J uizo dos bens dõs de
funtos e auzentes, e morador -nesta Villa, de idade que 
disse ser de qua1•enta e quatro annos pouco mais ou me
nos, testemunha jurada aos .Santos Evangelhos em q. poz 
sua mão direita, e prometeo dizer verda_de, e do costume 

_ disse nada, e preguntado elle .testemunha pelo contheudo 
no auto disse . que elle não sabe nem ouvio dizer q. os 
P.P. da Comp.ª antes q' se lhes fizesse o sequeritro nos 
seus bens nem depois delle feyto ocultassem ou sonegas
sem cou,za alguma do q. ri-ertence a caza do seu Hospicio, 
e mais - não disse do dito anta q. tudo lhe foy lido e de
clarado pelo d. 0 D:or Dez.ºr Ouvidor G. ª1 com q.m assignou, 
e eu Luiz Fr- 0 de Mendonça Escrivão da deligencia o es
crevi~ .Gama Casco. Mathias Tavares da Luz. Terceira 
testemunha; Marçal de Carvalho_ Lima, Almutacé actual 
nesta Villa .e nella morador, de idade q. disse se!' de cih
coenta e oyto ao.nos pouco- mais ou menos, testemunha ju
rada aos Santos Evangelhos, ·em q. pos .sua mão direita, 
e -pr·ometeo dizer verdade, e do costume disse nada, e pre
guntado elle testemunha pelo contheudo no auto, disse .elle 
testem-unha não sabe nem ·tem -noticia- nem ouvido dizer 
q. os P.P. da Comp,a do Hospicio desta villa sonegassem 
n_em ocultassem bens algun.s dos que _pessubião per sy .e 
em nome de sua comunidade, tanto ante1:, de S:e lhe fazer 
o sequestro, como depois delle feito, antes sim tem ouvido 
dizer publicam. te q. -os sobre d. os derão, a inve ntario todos 
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os bens de que estavão de posse e ain~a dos q .. pertencião 
á sua Igreja com toda · a indiv.iduação e verdade, e ,.,mai_s 
não disse do dito auto q: .tµdo lhe foy lido e declarado 
pel9 d.º D.ºr Dez::-or Üúyidor G.ª1 com q.m assignou, e eu 
Luiz Freire de Mendonça escriv·ão da deligencia ó escrévi. 
Gama Casco. Marçal de Carvalho Lima. 

E não se continha mais no dito ·sumario. e auto delle q . . 
eu Luiz Fr.e de Mendonça Tab.ªm do publico judicial e 
notas da Qid. e de Olinªa, e Villa de Santo Antonio do Re
cifre e seus termos, Capitania de Pernambuco por Su?, 
Mag.ac Fidelissii::na q. D.• G.'1" q. de prezent(;l sirvo de 
Escrivão da Creação das novas ,Villas ~ Lugares e das 
mais de_ligencias em q. por Ordem do d.?--Senhor está pro
cedendo .o D. 0 r Dez.ºr Be·rnardo Coelho da Gama Casco 
por _nomeação do sobredito, q. trasladey e bem e fielmen
te dos propriof) a q. me reporto, q. ficão em meu poder e 
cartorio, com,os quaes est_e tresllaà.o_ comigo próprio con
fe1·i, concertey, escrevi e assigney nesta Villa do 4"quirns_ 
aos vinte e nove dias do mes de E'evereiro de mil setecen
tos e sessenta annos. ·Em .fé de verd. 0 Luiz Fr. 0 de Men
<Jonça e passado por mim Escrivão Luiz Fr. 0 de Men-
donça. , 

Expellida de Portugal em 1759, de França em 1764, 
de Hespanha e Napoles em 1767, a Ordem de Loyola re
cebeu o ultimo golpe sendo supprimida em toda a Chris
tanda<le pelo Br~ve de 21 d.~ Julho de 1773. 

-Pombal celebrou o acto do Pontífice com festas .cm. Por
tugal e todas as coloniás; 

O Ceará não escapou ás alegrias do servilismo, d~n -se
lhe tambem um talher n.o banquete da ingratidão. 

«O Padre Francisco Xavier Marr(;)iros da Silva, Pres
bítero do Habito de S Pedro, Parocho na Igreja Matriz 
de N. S. d' A ssumFção da villa da Fortaleza e Vigario Ge
ral em toda esta, comarca do Ceará Grande pelos Illms. e 
Rvclms. Sr?. Governadores deste Bispado de Perna~buco: 
Certifico que recebi os exemplares, Caf.ta Regia e a Bulia 
da ex:tincção dos denominados J esuitas no 5 ás 7 h9ras 
d6t noute do presente mez e anno, e no dia· 6 do dito mez 

1 
e anuo publiq.uei esta e cantou-se um Te-Deurn Laticlamus 
no dia 16 do mesmo mez, e no dia 19 do dito mez e anno 
remetti qs exemplares, Cada Regia e Bulia ao Rvd. padre . 
Antonio de Aguiar Pereira, vigarío da frcguesi-a de S. 

/ 
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José ele Ribamar elo Aquiraz; ficando todos os exempla
res, ordem, carta regia e bulia registrados pos livros dos 
registros, que serv:em nesta freguesia de fl.s. 350 á 490. 
Passo o referido na verdade, e juro debaixo do cargo de , 
·meu officio. Villa da Fortaleza de N. S. el'Assuuipção aos 
19 de Fevereiro de 1774 . . O padr~ Francisco Xavier Mar- · 
reíros da Silva, Cura na Villa da Fortaleza ~ Vigario Ge
ral da comarca elo Ceará-Grande.)) 

«Carta Circular para 'OS ·Rvds. Parochos deste Bispa
do ele Pernambuco, prin qipiando da Villa Fortaleza do 
Ceará até á ulti1úa que se coipprehender na comarca 
e districto da .. Capitania do Ceará, como nella se de
clara. 

«O Exm. e Rvdm. Sr. D , F1 ei Francisco d'Assumpção 
e Brito, por Divina Providencia Bispo deste Bispado de 
Pernambuco, nas Instrucções que me incumbiu do que de
via -praticar a respeito das solemnes graças que devemos 
dar ao Altissimo pelo beneficio· de haver suprimido o nos
so Santo Padre Olemen~ XIV, ora reinante na universal 
Igreja de Deus, a Companhia chamada de Jesus, confian
do do meu zelo e fidelidade a 'execução ·deste tão impor
tante negqcio, me ordena faça expedir para ~odo este Bis
pado as ordens necessarias para que em cada uma das 
suas ig.rejas matrizes sejam lidas sem perda de tempo em 
occasião de maíor concurso de povo . a Carta Regia, que 
sua lVlagestade Fidelissima foi servido escrever-lhe, e jun
tamente a Bulla da extincção total da sobredita Compa.
nhia, a -razão pela qual com esta r emetto a Vrnc~ as so
breditas Carta Regia, Bulla Pontificia e lei e as lettras do 
mesmo _nosso Exm. Prelado, que vão· insertas no corpo do 
meu Edital, que tambem vae com esta, o qual se publica
rá na fórma nelle expressada, e conservará affixado no lu
gar publico da Igreia até o dia da. lição das sobreditas 
Carta Regia, Bulla Poritificia e ] ei, · estando porem de for
ma que se não dilacére, afim de ser remettida com esta e 
com os subreclitos exemplarei; para as mais parochias a 
que pertencer, e de que, assim se executou me remetterá 
V mcê, certidão, e na mesma forma do dia, rnez e anuo 
em qne recebeu esta com 'os exemplares e edital inélusos, 
elo dia, mez e anno, em que se remetteu para a paroclíia 
mais visinha, que será a da villa do Aquiraz, segu.indo por 
diante as mais, que se compt:ehenderem na co'marca e di:'s-
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tricto da Capitania do sobrédito _ Ceará-Grande. E çomo 
nestas indispensaveis dei:nonstrações deva V. M;ee confor- · 
mar-se com o que se praticou nesta Cathedral, depois da 
lição · dos sobreditos exemplares, fará cantar o Te-Deurn. 
com a maior solemnidade que permittir o lugar dessa pa
rochia, e com toque de sino, que tàmbem ·haverá de noute, 
acompanbanclo as luminarias que devem ser po_r tres dias 
sucessivos.; e P?r ultimo o· Rvd·. Parocho, a quem à pre
sente é dirigida, me remetterá com os exemplares~ que 
com ella vão. Da fidelidade e zelo de V. M. cê cõnfio se 
execute todo o sobredito, sem perda de tempo. Acceite V. 
Mcê. os ardentes desejos que tenho· de que lhe assista a 
graça do Senhor pa.r"a me ajudar com ~eló e fervor neste 
ministerio -Olinda 16 de Dezembro de 1773. Dq Gover
nador e Vigario Geral do Bispado Dr. Manoel Garcia 
·velho do Amaral. i> 

Nada esqueceu ao clero nas indispensaveis demonstra
, ções; -nem mesmo as taes luminarias a que referia-se o 
P.° Kaulen. , ' ~ 

Já então era Governador do Ceará J"osé Antonio Viéto
riano Borges da Fonseca. 

E todavia à 'administração de Homem de Magalhães pro
longou-se por muito mais tempo do que dizia a carta de 
EJ.eu provimento -no posto de capitão-mór. -

E' verdade que estando a findar o praso dos seus 3 an
nos, o govei:no mandou pôr,-editaes em Lisboa por tempo 
d'e vinte dias convidando as pessoas que quizessem pre
t ender · o posto a apresentarem seus papeis, e a · elle forám 
candidatos José de Araujo de Aguiar, Marcellino da Silva 
e Manoel da Silva Figu~ró; é verdade tambem que reunido 
o Conselho Ultramarino a 5 de Novembro de 1761 resolveu 
classificar o-s candidatos pela ordem em que estão escriptõs 
por mim, mas- por motiv•os, que me escapam, Homem de 
Ma.ga!hães continuou na Capitania até que arrebatou-o .. 
a morte e isso quatro annos depois da decisão do Conse- · 
lho Ultramarino. 

Com effeito a 24 de Janeiro de 17 65 a população da villa 
de N.ª S.ª d'Assu·mpção da Fortaleza era sobresaltada com 
o fallecime,nto do governador. 

Com a 1·àpidez do _relampago transmittia-se a todas as 
localidades a nov~ do triste successo, e cada qual com
mentava-o segundo as paixões e os intcres:3es. 
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Fallecera, qom effeito, r5 capitão-'mór João Balthazar 
de Quevedo Homem de Magalhães. Matara-o uma hydro
pesia. 

A intriga encontrou no aconteci-r.ç.ento vasto campo 
para explorações. Indicios ou p1:en~ncio dos habitas do 
Cearense moderno; que á falta ae occupações serias en
trega-se apaixonadamente aos corrilhos e ás rodas de cal
çada, em que os inin:;i.igos da _reputação aiheia cevam sem 
re8ponsabilidade seu _gosto deploravel. 
· O governado1· estivera em guerra accesa com õ ou-vidor 

Victorino Soares Barbosa, e, os dous adversaríos, jogan•• 
do-se as pefores armas, chegaram a accusar-se mutua
mente de tentativa de assassinato; d'ahi _farejavam os 
maldizentes scena~ de san9ue, ciladas, envenenamen
tos. · 

Nada mais nada menos qne a eterna luta dos governa
dores e ouvidores do Ceará, desde Manoel Ft'ancez e Men
des Machado até Sampaio e Carvalho, o prisioneiro da 
escuna S. José Jequiá. ( 1) 

Mais tarde a voz "publica explorará o faUecimento de 
Bernardo Ma_noel de Vasconcellos e quererá explicar pelo 
veneno um facto natura]issimo, uma consequencia neces- -
saria do diabetes-de que aquel1E;_ governadoi' sqffria ha lon• 
gos annos e que teria seu desenlace fatal sem qne para .._ 
e llo precisasse callaborar Luiz Antonio da Silva Vianna, , 
a victima da aleivosa imputação. · 

( 1) Joã.o Erigido cban:rn, simplesmente Jeqniá o navio que tram1-
portou o ouvidor para Europa (Re_s. Clu;on. pag. 135), mas o verda
deiro nome é o que dou acima. 



CAPITULO ,V 

Governo de Borges da Fonseca. O ouvidor 
1 

Carneiro e Sá. Creação de villas e freguezias. Devassa 
instaurada contl'a Victorino Soares, Capitulo da queixa com relação 

ao assassinato de Homem de Magalhães. O ouvidor Dias e 
_ Barros. A questão das propinas. Costa Tavares. 

Morto Homem de Magalhães, ~ foi necessar10 dar-lhe 
substituto. · 

Reca.hiu a escolha éj.o Conde de Villa Flor, que então 
era o Governador e Tenente General de Pernambuco, em 
Antonio José Victoriano Borges da Fonseca (1), ,homem 
de sua confi.ança e reputado digno do posto. 

Eis como o Tenente Gen,eral dá conta da ·nomeação ao 
ministro Ii'rancisco Xavier de Menp.onça Furtadõ: -

«Em 24 de Janeiro do cori'ent~ anno falleceu o Capitão 
Mór do Siará, Joã.o Balthaza11 de Quevedo Homem de Ma
gnlhães, e como o official a quem competia a commandan
c ia da- Capitània durante a âemora de melh.9r providencia 
hei'.a hum subalterno do destacamento, que guarnece a 
Praça ela mesma, me pareceu iIJ.dispençavel dirigir interi
namente a governar aquelles Dominios o Tenente Coro
nel do Regimento do Rei Antonio José Victorianno Bor
ges da Fonseca, ·porque fiando na_ honra e capacidada que 
lhe reconheço todo do serto o acney capaz de entregar-lhe 
se1nelhante empreg?, qual foi ,exercitar a 28 e o hirá con-

( 1) Theberge dá-lhe o' nome d~ Antonio Victorino Boi:ges da Fon-
seca. (Esb. Hist. Pag. 176.) . 
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tinuando emqµanto V. Exc.ª me não segurar s: l\fagesta
de manda o contrário, a quem rogo a V. Exc.ª faça sabe
dor deste_ suceésso para que na sua determinação teqha 
exercício a minha obediencia:, que tambem será insepara• 
vel dos preceitos de V. Exc.a., que Deos Guarde muitos 
annos. Reciffe de Pernambuco 6 de Abril de 1765. Conde 
Copeiro~mór. iJ · -

O recem-nomep.do nascera no Recife a 25 de Fevereiro 
de 1718, sendo semi paes o Mestre de Campo da Infanta
ria de Olinda Antonio Borges da Fonseca, portuguez, e._ 
Don.a Francisca Pe:i·es de Figueirôa, pernambucana. 

Era, portanto, pTimo legitimo do ex-governador Tte 0. 01 _ 

Pedro de JVIoi·aes Magalhães. - • 
Não se tratava de um nome novo na •milicia, não vinha 

elle ao Ceará fazer as primeiras armas. Bem moço ainda, 
aos 18 annos, tomou ·parte na expedição, que fora em soe
corro da Colonia do Sacramento e _cl' ahi voltou feito te
nente; elevado ao po::; to de capitão, mereceu ser despacha
do commandante (1741) da guarnição da ilha de Fernando 
de Noronha, não havia mui~o restaurada do poder dos Fran
cezes, e foi durante o seu con;imando que se fizer.aro as 
fortificaçõe.s da dita ilha; de volta de um passeio, que em
prehendera a Portúgal, recebeu as nomeações-de sarg.ento 
mór, ajudant.e de ordens do Governador de Pei·nambuco, 
tenente Coronel (Patente Regia de 27 ele Outubro de 1755) -
e finalmente governador elo Ceará. . 

No meado a 26 de Março, Borges da Fonseca prestou 
no dia immediato o juramento de seu cargo nas mãos do 
Conde Copeiro mór .. no Pak.cio das duas torres, e, embar
cando a -28, tomou posse perante a Camara do Aquiraz a; 

25 do mez ,seguinte. 
«Era este capitão mór, diz Araripe, homem activo ,e 

animado de bons desejós. Chegãndo a Capitania logo re
conheceu a .falta de prganisação da autoridade publica sem , 
agentes e meios, com que podesse levar a effeito as suas' 
ordens e pensamento. Portanto ao governador de Pernam
buco expoz a palpitante necessidade 'de crear agentes do 
poder e regularisar a marcha da' administração, e antes de 
findo o primeiro anuo do seu governo, competentemente 
autorisado, havia elle creado em todas as freguezias da Capi
tania um com mandante, a cujo cargo estivesse· o bom gover
no e quietação dos moradores e execução das ordens reaes. )) 
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E' de 17 de Maio o Regimento aos, commandantes de 
freguezias, a cuja c_rea,(~!"ã--o refere-se Araripe. _ 

A medida posta em pratica vinha satisfazer uma urgen
te necessidade qual a de incumbir a ag·entes de confiança 
a immediata execução das ordens emanadas do Capitão 
mór em regiões inféstadas por b~ndos de malfeitores e oci'o
sos, que, sem domicilio certo, escapavam a toda especie 
de justiça. e, portanto, 'de correcção; como complemento 
dclla foi endereçada em data de 22 de Julho de 1766 uma 
Ordem Regia ao . Governador de Pernambuco estatuindo 
que os vadios e faccinorosos, que vivião a vagabundeai· 
pela Capitania, se ajuntassem em povoações civeis coxp maiB 

_-ae 50 fogos, repartindo-se ' entre el-les .com justa proporção 
· as terras adja:-centes, sob pena dos refractarios sereia. con
siderados salteadores ~ 1nimigos communs e como· taés se
veramen·te punidos. 

~m virtude das disposições contidas nessa Ordem foi 
que se crearam as villas de Sobral, Quixeremobim, S. Ber
nardo de Russas, S. João do Príncipe. 

Uma origem mui semelhante a que teve a poderosa Ro
ma, em principio verdadeiro .valhacouto de ladrões e cri
minosos, e após avassaladora do universo. 

Pena é que s'omente_ na primeira parte ficasse a seme
lhança. 

João Erigido (1) suppõe sem razão que a Ordem Regia 
de 22 de Julho mandava que fossem elevadas á cathegoria 
de villas os povo~dos da Capitania, que tivesseiµ f>O fogos . 
Não ha tal. Outros fins visava ella, como ficou explicado. 

Ao mesmo tempo que pro0urava augmentar a população 
das diversas villas, encorporando-lhes homens validos em
bora estragados pela indolencia e pelo vicio, foi empenho 
de Borges da Fonseca retirar das brenhas os indigenas e 
aldeial-os convenientemente. O numéro dos selvicola_s a que 
aproveitou sua boa vontade pode computar-se em mais de 
quatro mil, notadamente as ,relíquias da 'importante tribu 
dos Payacus, · ou Bayáçus, enan tes pela ribeira do · Oh.o ró 
e que foram r'ecolbidos na aldeia de Monte Mór o velho, 
tudo de accordo com uma 'deliberação do governo de Per
nambuco, que traz a data de 30 d.e Abril de 1765. Sobre 
isso disse eu alguma cousa no capitulo anterior. 

(1) Res. Chron. P ag. 108. 
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João Bl'igido em seu Resumo Chronologico (1) diz que 
cw governo de Pernambuco mancla1•a recolher os Nayacus (2) 

dispersos-pela Ribeira do Choró á villa de Monte, m?r no
vo, ordenando que fosse preso qiiem oppozesse erp.baraço a 
esta :µiedida e o 1·enietessem, para o Ar~caty, afim de ser 
env-iado d'abi para J?erna~bu.co. » 

O período transcripto encerra o • erro de confundir-se 
Monte mór o velho ou Missão dos Paiacús com Monte mór 
o novo ou Batu-rité, a ant iga Missão de Nossa Senhora da 
Palma. 

De boa mente eu accei-taria que só por ligerra troca de 
adjectivos João Erigido co01mettera tal equivoco, ainda 
mais p_or h!lver uma attenuante em seu favor, porque por 
occasião de sua erecção em lugar a aldeia dos Payacus foi 
baptisada realmente de Montemór o novo da America, mas 
affirmando o mesmo Resumo Chronologic-o (3) que a 14 de 
Outubro de 1764 celebrou-se a inauguração da villa _cle Mon
te1nór-novo ou Batitrité, antiga aldeia dos Paiacits~ tira-se-

- me do coração toda vontade de absolvel o do engano. 
A data 14 1de Outubro de 1764 acceita pelo Resumo 

Chronologico como tendo sido a da inauguração da villa <le 
Monteruór o Nbvo ou Baturité tambem está el]-·ada; o dia 
em que foi -erecta essa villa é 14 de Abril e não 14 de 
Outubro, como se poderá ver no respectivo documento. 

Como um mei~ de dar força, facilitar e regularisar o 
serviço da administração, ainda ernbryonario, gostava Bor
ges da Fonseca de pe:ccorrer as villas da Capitani_a, e por 
muitas vezes fez residencia no-·dito Montemór, em Mece-

. jana e em Arronches . 
Um dos r~sultados dessas_ excursões annuaes, que pu

nham sob os olhos do governador as necessidades das di
versas localidades e obrigavam• o a ligar· a ellas attenção 
immediata, foi a creação de novas freguezias e villas; dahi 
vem a creação da freguezia de Almofalla (1766), a eleva
ção da aldeia dos índios J ucás á villa com o nome de-Ar
neirós (1767), da povoação de Caiçara á villa com o no
me de Villa Distincta e Real de Sobral (a 5 d~ Julho -de 
1773) e a de ,Cm;uahu á villa com o nome de Granja (1776). 

(1) Pag . 106. . 
(2) Naturalmente é erro typographico. 
(3) Pag. 105. 
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Tambem em 1778 foi installada por desmembração da 
freguezia de Missão Velha a de Nossa Senhora da Penha 
de França na aldeia do Mfranda, hoje Crato, creada em 
Março, de 1762, e 2 ~annos .depois, a 20 de Junho, foi 
creado _o novo·curato ' da villa d·e _S1ª C.i:uz do Aracaty pelo 
Bispo D. Thomaz da Encarnação Costa Lima pQr i'nfor
ma·ções e a pedido do Visitador P.e Manuel Antonio da 
Rocha. _ 

A erecção da 'villa de Sobral deu ense}o a um novo en-' 
gano de João Erigido, e, pois, mais uma vez sou forçado 
a contradicta~ uma affirmação do seu Resumo Chronolo-
gico. . 

Diz elle ( 1): cc5 de Julho de' 1779 - Ordem do gover
nad9r de Pernam·buco mandando erigir a villa · de Sobral 
no logar denominado Caiçara. >) 

Em 1.0 logar, o que se deu foi um accesso na ordem 
administrativa, o governo julgou uma povoação capaz de 
gosar das regalias. de villa, não mandou erigir uma villa 
n'uma localidade, que tinha p'or nome Caiçara; em 2. 0 .lo
gar, peza-me deixar consignado que aquellas -lip.has equi
valem a atrasar de cerca de sete annos a realisação_ de 
acontecimentos, sobre os quaes abundam os documentos. 

O que e':ltá apurado é q1:1e a 14 d.e ·Novembro de 17_72 
o governador de Pernambuco, JHanuel da Cunha Menezes, 
authorisou ao ouvido1: Carneiro e Sá a erigir- em villa a 
pClvoação de Caiçára ·e a '5 de Julho de 1773 realisou se 
a solemnidade, levantando-se nesse dia o pelourinho. 

Aberto o primeiro pelomo, sahiram eleitos J uizes Or°di
narios o Sargento-mór Sebastião de Albuquerque Mello e 
o Capi'tão Manoel José do Monte, vereadores os Capitães 
Vicente Ferreira da Ponte, Manoel Ferreira Torres> Ma
noel Coelho Fei-reira e procurador Antonio Furtado dos 
Santos. · -

No entretanto diz o Major João Erigido que a ordem pa
ra a creação da villa é de 1779 ! No tempo em que já era 

, ouvidor Dias e Barros ! 
Uma differença de quasi sete annos. 
Em que estribou-se e1le para dizer assim? Verdade é 

que Pompeu cahiu no mesmo engano (2) . e o illuf:ltre Sena-

(1) P ag. 114. - ., 
(2) Ensaio E s tatitico . P f g- 276. 
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dor é aquelle <1, quem de -preferencia socéorre-se , o alludi-
do chronista. _ 

Qu~ ?, viUa ·de Monte-mor foi inaugurada a 14 de .Abril 
e não a 14 de Outubro de 1764 como escreveu João Bri
gido, que a villa de Sobral foi er9cta a 5 de julho de 1773 
e não existiu portanto a Ordem de 5 -de Julho ,.de 1779, 
que cita o dito J'oão Erigido, demonstram com exhuberan
cia os seguintes documentos: 

Termo em como ~e levantou o polourinho na Real Villa 
de . Montemor o Novo da .America. 

Ao!> 14 dias do mez de Abril do dito anno de 1764 na 
p1·aça publica e termo della, onde foi o di.to doutor e ou
vidor. geral e corregedor desta comarca Victorino Soai;es 

.Barbosa, commigo escrivão do seu cargo, pelas tres horas 
da tarde do mesmo dia, estando ahi todos os moradores 
da· terra e de fóra; logo no meio da dita praça e e.entro 
d'ella, depois de repetidas todas as ordens -de' Sua Mages,- · 
tade Fid_e.lissima, que acima estão copiadas, immediatamen-
te mandou .o dit9 ministro levantar o pelourinho que no 
dito lqgar est.a;va feito e posto no em que havia de ficar, 
e em e.Iara~ e intelligiveis vbzes acclamou esfa dita villa, 
dizendo as seguintes que o porteiro do seu juízo João Pi
nheiro proferio tambem : Real, real ! Viva o nosso augu,s~ 
to sob.erano· fidelissimo rei o Sr. D. José I de Portugal, 
que mandou crear esta _villa, cujas vozes repet.io o mesmo 
povo e circumstantes d '.elle, como fi~is vassallos, em re
conhecimento do que receher&m pela mercê da sua crea
ção, e- logo o mesmo ministro a denominou por Villa Real 
de Monte-Mór o novo da America, de~larando que o seu 
orago ficava sendo a Mãi Santíssima a. senhora da Palma 
da s~a propria freguezia e que •º padroeiro da dita fregue-_ 
zia era o Senhor S. João Nepomuceno, e que a ambos de
viam por tal reconhecer e festejar, pedind.o-lhe o áugmen-
to d'ella, e taro.bem determinou que junto ao dito pelouri
nho .se fariam todas· as ari em atações, que houvessem e 
mais actos que se devessem celebrar em publico; _ e para 
const.ar todo referido _ mandou fazer este termo que· assigou 
com o dito porteiro e mais pessoas da nobreza e povo que 
sabiam escrever. E eu Elias Paes de Mendonça, escrivão 
nomeado para esta_deligencia o escl'evi.--Barbosa.,-O pa
dre Theodosio de Araujo e Abreu;--· Ignacio lVloreira Bar-

-ros, - João Roiz de Freitas, - Francisco Simões Tin0-
17 
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cq, -Thomas Pinheir"o de M:(:}.Uo,-'-Francisco Tebreira do 
Magalhães e Almeida,-::- Francisco Barbosa de So~sa,
J osé dos Santos e S'ilva,-Amaro Rodrigue~ Moreira,-Ci
·priano Ferreira Vieira. 

Te_rmo do levantamento do Pelourinho na povoação de 
Caiçara. 

- Aos cinco dias do mez de g-ulho de -mil setecentos se
tenta e tres annos n'esta povoação da Caiçara, Capitania 
do Ceará grande, no terreno do · meio d'ella onde veio o 
Doutor Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca, João da 
Costa ·Carneiro e Sá, commigo escrivão do seu cargo adian
te nomeado, e maior parte das pessoas mai~ capazes do 
povo d'este termo, e sendo no 11.!gar do pelourinho, que o 
dito Ministro mandou fazer, e ahi por mim escrivão foi 
commnnicado a todas as pessoas presentes o transumpto 
da Carta do Exce-llentissimo Governador de Pernambuco, 
edital e ordem de sua. Magestade Fidelíssima, tudo copia
do na certidão retro, depois do que por 0rdem do dito mi-

- nistro em voz alta e i•ntelligivel pelo meirinho geral da 
·correição João dos Reis foi dito tres vezes Real ! Real! 
Real! Viva o nosso Rei -Fídelissirno., ·o S enho1· Dom José 
de Portugal ! Cujas palavras repetia todo o põvo em 
signal do reconhecimento da mercê que recebiãó do 
mesmo Senhor pela erecção ,resta _!lOVa villa de Sobral. 
E _çle tudo para constar mandou o dito IIJ.Ínistro fazer este 
tei·mo em que assignoli cõfu todos os que presentes esta
vão. E eu, B _~_rnardo Gomes Pessôa, escrivão da correição, _ 
o escrevi. Carneiro e Sã. - Bento Pereira Vianna. -
Jeronirrio Machado Freirê. - José de Xerez Fu-rria Uchôa. 
:_ Sebastião de Albuquerque Mello. - Luiz de Souza Xé
rez. -Alexandre de Hollanda Corrêa. - Vicente Ferrei
ra d.a Ponte. - Manoel Coelho Ferreira. - José de Arau
jo Costa. - Manoel da Cunha. - Antonió Miguel Pinhei
ró. -João Marques da Costa. - Feliciano José de Almei
da. - Manciel Ferreira _Torres. - André José 'Mor'eira da 
Costa· Uavafoante. - Manoel de _Spuza de Carvalho. -
Miguel Alvares Lima. -_ Antonio de Carvalho e Souza. 

Termo da facção do pelouro e abertura de um dos que 
forão eleitos para servirem cargos da republica atê o fim 
deste corrente anno nesta Villa distincta Real de Sobral. 

Aos cinco dias do mez de Julho de mil setecentos seten
ta e tres annos n'esta Villa Distincta Real de Sobral, Capi-



tania do · Ceará g1:~nde e em casas da aposentadQria elo 
Doutor Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca - João 
da Costa Carntúro -e Sá, onde eu, escrivão de seu cargo, 
fui vindo, e -.sendo alíi, depois de ter o dito m~Iiistro le~ 
vantado o_ pelourinho, e creado villa, e procedidb o pelou
ro das pessoas que de_vião o~cupar os cargos de J uiz~s or
dinarios e õrphão~, ~eriadores e procurador do Conselho, 
e esta~do presentes a · maior par.te das pessôas principaes 
d"esta viUa e termo, houve o -mesmo ministro p·or aberto 
um dos pelouros d_os' que havião de servir no remanescen
te do presente anno, ,;io qual se achou estarem eleitos .para 
Juízes .ordinarios o -sargento-mór Sebastião de Albuquer
que MellQ, ~ o' capitão Manoel José do Monte, para verea
dores o capitão Vicente Ferreira da Ponte, o capitão ·Ma- _ 
noel Coelho Ferreira, par::i, procurador Antonio Furtado dos 
Santos, e para Juiz de Orphãos Gregorio Pires de Chaves, 
como consta da mesma pauta infronte, e por se achárem pre
septes os -J uizes, e Vereadores; e procurador du Conselho~ 
lhes mandou o dito ministro -Pª!lsar Suas Cartas de uzan
ças por não duvidarem da acceitação dos seus respectivos 
cargos; de que fiz este termo em que assignou o dito mi
nistro so~ente. - Berr;,.ardo Gomes Pessôa, escrivão da 
corveiçãu, o escrevi. Carneiro e S;i. » 

Como dócuníentos de importancia egualmente ficam aqui.. 
consign_si9-os ós autos de creação e divisão do Curato do 
Aracaty: de que acima fallei~ 

cc Porque se axe impedido por m0lestia o R. Secretario, 
o Escrivam da Vara do novo Curato desta V.ª de S. Cruz 
do Aracati copie neste Livro asim a Pr9vizam de divizam, 
q' veio - do Ex.mo e R.mo Sr. Bp.0 como tambem o termó, 
que em virtude dela se fés da mesma divizam e desmem
brasam deste novo Curato do seu· antigo das Russas para 
que asim fique entendido o _R. Cura da Russas dos _Limi
tes, e dos Freguez,es que lhe pertencem para os curar e 
atender com o pasto espiritual. V.-ª do Aracati 28 de Julho 
de 1780. Rocha Viz. 0 r-. 

- Manoel Rodrigues Pereyra Escrivão da Vára do novo 
Curato desta Villa _de Santa Crus do Aracaty por S. Ex_.ª 
Rm.ª q_ue . Deos G.." etc. _.etc. 

Certifico que revendo o livro da criação do novo Cura
to desta Villa de Santa Crnz do Aracaty nelle a fl. 2 
achei a Provizam do theor seguinte : 



) 
260 

Dom. Thomas da Encarnação Costa-e Li_ma, Ooneg0 Re
grante de Santo Agostinho, por mercê de- Deos e da Sarr
ta _Sé Apostolica Bi-spo de Pernam!?uco e do Conselho de 
Sua Magestade Fidelis_sima, que Deo~ -G.de. 

A todos os nossos amados subàitos saude e pax para 
sempre em Jesus Christo, Nosso Senhor. Por ser do nosso 
cargo e Pas-toral officio atender as necessidades dos nossos 
subditos e fazer apascentar o rebanho que nos foi entregue, 
vigi~ndo sobre elle, para que não peresa faltando-lhe a 
L,ux do Evangelho, a Doutrina Santa e a freqqencia dos 
Sacr~mentos e · por nos -constàr que grande porsão deste 
Nosso Rebanho na freguezia das Russas padesse falta do 
Pasto 'Espiritual por ser muito vasto e dilatado o termo 
dessa freguesia e não poder o proprio Parocbo, ainda que 
deligente, acudir por sy mesmo com p_rompto remedio à_ 
todas as suas necessidades, cuja falta nos tein já ·proposto 
o aosso Reverendo Doutor Visitado1· daq_uella repartição 

_ e o mesmo Senado da Camara do Aracaty requerendo nos 
d~vizão de Parochia para utilidade dos Povos e mayor au
gmento dà m~sma Villa: 

Portanto desejoso Nós de àccudir com prompto remedio 
as necessidades destas Nossas Ovelhas, e querendo apas
cental-as do melhor modo que D,OS é poss_ivel com o· sau
davel' pasto da Doutrina Ohristã e todos os Sacramentos : 
atendendo a grande extens_ão da freguezia de Nossa- Se
nhora do Rosario das Russas, e' que pode mpito bem sus
tentar dois e mais Parochos, e ser a Villa do Aracaty a 
ella anexa a mais populoza e de mayor comersio em toda 
a Oommarca do Ceará, pois contem em seos Limites qua- · 
hocentos fogos e _mais d'e mil pessoas de communhão; con
formanchmos com as Ordens de Sua Magestade Fidelíssi
ma pelo Conselho cJe Ultramar de 13 de Dezémbro de 
17 46 e Pela Meza da Consciencia e Ordens de 14 Dezem
bro do mesmo anno, que nos concede e manda fazer divi
zoens ainda nas Igrejas coladas quando a necessidade o 
pedir : 'com madur.a ponderasão avemos por dividir· a fre . 
guezia das Russas· e criar e erigir em novo Curato a Vil
la de Santa Crus d0 ·Aracaty, ficando ' este desmembrado 
da sua antiga freguezia de Nossa Senhora do Rozario das 
Russas, da qual o desanexamos pelaio Nossas presentes Le
tras e lhe consinamos por termo o· que pFudentemente ar
bitrar o Nosso Reverendo Doutor Vizitador, a quem ,come-
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temos os seos limites, o qual atenderá· milito a que· na di
vizain de seo Destrito não fiq_ue notavelmente desfalcada a 
freguezia ~as Russás. E para que chegue a noticia de todos 

· erJta no.asa divizão e saibão os Parochos de oa e outra fre
gu-e:zia o que lhe pertence e a quem devem aà.mi'nis.trar os 
Sacramentos e todo o mais pasto· espiritual, manda.mos 
p_assar a presente Provi:;,;am de divizam a qual se registra
rá nos Livros 1das duas freguezias, Ru.ssas e Aracaty, de
pois de ser publicada nas principáes tres missas Conven
tuaes da nova Ma-triz, que será a. Igreja de Nossa Senho
ra do ·Rosario da mesma Villa do Aracaty peJas boas in- · 
formaçõens que temos da sua capacidade e haver já nella 
Sacramento. 

Pada em Olinda sQb no,sso Sinal e Sello das Nossas Ar
mas a0s 20 de Junho de 1780. E eu o Padre~ Alexan~lre 
Berna1~dino do_s Reis, Secretario de Sua Excelencia Reve
rendíssima a fis esc1'ever e sobescrevi. Dom Thomás, Bis-
po de Pernambuco. · 

E não se continha mais em dita Provizam de divizam, 
que bem e fielmente copiey ne~te Livro propdo em que 

·se- achava lansada conforme a Portaria retro do muinto 
Reverendo Serih~r Doutor Visitado1 reeleito, - Manoel An
tonio da Rocha. -

E l@go ·mais abaixo estava o termo de divizão, q~e é 
do theor _seguinte : · 

Termo de diviz~o <lo novo Curato desta Villa da Santa 
Cruz do Aracaty, desmembrado do da freguezia de Nos-
sa Senh0ra do Rozario das Russas. , 

Aos vinte e um dia do Mes de Julho de mil e settesen
tos ~ oitenta _annos nesta villa de Santa Crus do Aracaty 
Gtn cazas de residencia do Muinto Reverendo Senhor Vi
zitador • reeleito Manuel Antonio da Rocha onde este se 
axava e forào convocados os officiaes da Ca,mara e mais 
pessoas das principaes da mesma Villa aos quaes logo o , 
ditto- Reverendo Senhor Vizitador apresentou a 'Provizão 
de divizão do Rxcellentissim.o e Reverendíssimo Bispo Dio

'cesano Dom Thoma:s da Encarnaçfío Costa e Lima de iO 
. de Junho dó mês preteri to, neste Livro exarada; e publi. 

cada já em tres dias fe::,.tivo'©, dizendo que por ella lhe co_ 
metia o mesmo Senhor a divizão e creaRão destá fregue_ 
zia da Vil.la de Santa Crus do Ai·acaty em novó Curato 
desmembrado do antigo ,e capital da Matrix das Russas,' -



para que lhe prestassem os aeos pariseres afim de que o 
novo Curato ficasse com extensão proporcionada e _c.omino
didade para sustenta.são do seo Parocho e mais operarios · 
que a elle viessem, e aqrielle antigo nunca defraudado. e 
desfalcado e sim com a mesma e igual commodidaâa, e 
àmbos os Parochos contentes e satisfeitos, cujàs"concorda
tas e pareseres oúvidos pello ditto· Reverendo Senhor Vi
zitador, atentos aquelles que lhe pareserão mais conformes 
e •acommodados ·a boa razão e discernencia: determiu-0u 

, que o novo Curato desta Villa da Santa Crus do Aracaty 
compreendesse em seos- limites alem da dita Villa e termo 
da Barra do J aguaribe rio asima por hua e outra·parte té 
finalisar na ponta _de sima da Ilha chamada Poró, com
preendendo da mesma sorte da parte da serra a fazenda do 
Estreito, e pello áacho das Russas asima por hua, e outra 
parte a confinar na fazenda de Bento Pereyra com. um 
desa.guadouro, que fica na estrada das Russas que fás bar
ra . e desaguôa no mesmo riacho, atrevessando linha recta 
para a ponta da referid'a Ilha Poró, incluindq Juntamente 
o riacho chamado Palhano, Mattafresca, Cajuaes, Retiros 
e Capellas neste destrito compreendidas. 

E pelas ordens, que tem o mesmo Excellentissimo Se
nhor B ispo de Sua Magestade pellog Concelhos do Ultra
mar· e da lVIeza da Consciencia em ditta Provizão aponta
das de decotar _ainda nas freguezias coladas quando a 
necessidade o pedir, detei··minou outrosim o mesmo Reve
rendo Senhor Vizi.tador, e por Uíe ser requerido, a,nexar 
e addir a esta nova fregu:ezia todos os moradores sómente 
do Lugar ôa Paripueira a confinar com o Carrego dos Üa· 
valos por serem elles mal curadas espiritualmente pelfo 
seo Reverendo P..arocho da freguezia di Sam José de Ri
bamar da Villa do Aquiras pella grande distancia, que 
medea do tal Lugar a aquella Matriz, quando de outra 
sorte ficão aquelles moradores muinto mais vizinhos a este 
novo Cura_to, onde já_ a muinto recorrem e procurão todo 
o bem espiritual e da Igréja. 
~ Mais determinou o mesmo Reverendo Senhor Vizitador, 

depois de ouvidos os convoqado,s, que o Santo . Titular da 
Nova Matrix fosse a mesipa Senhora do Rozario já nella 
collocada; sendo juntamente advertidos os novos fregue, 
zes e P[.rochianos_ de que ficavão obrigados e sujeitos a 
concorrerem em todo tempo com o maycH' zollo pat'à o Clll-



to da mesma nova Matriz, sustentasão do seo Parocho Q 

maii,:1 operar10,s necessarios para a administração dos Sa
cramentos, o _que por elles ouvido assim o prometerão f~
zer, sugeitando _ suas pessoas e beins : de que tudo para 
constar mandou ditto Reverendo Senhor Vizitador fazer 
este termo, em que asignou com os o:fficiaes da Camara 1 

e convocados, e eu José de Castro Silva, Escrivão dáC::i.
mara, que por impedimento do_ Reverendo Secreta.rio actual 
da Vizita desta Commarca, o Padre João Baptista da Con
ceysão _ Rocha, o escrevy. Manoel Antonio da Rocha, Vi
zitador reeleito. José Roiz Pinto. Pedro José da Costa 
Barroll. Manuel Rodrigues da Sylvã. Mateus Ferreyra ·Ra-

' bello. Bernardo Pinto Martins. José Montenegro de Saa. 
Manuel Ro~rigués Pereyra. Jozé Ribeyro Freire. Jozé 
Rodrigues Péreyra Barros. Venancio Jozé Ferreyra. Jozé 
Ignacio de Souza Uchoa_. J ozé Francisco Bastos . .J'ozé 
Lopes da Sylva. Antonio Nunes Ferreyra- Antonio Ro
drigues L1:1,pa. Joã9 de Araujo Lima. Jozé Balthazar 
Augeri. -Lasaro Lopes Bizerril. Domingos Nunes Vyeira. -
Francisco de Brito e Menezes. Francisco do Rego e Mel
lo. Reinaido Francisco de Souza. José de Mattos Sylva. 
Francisco da Costa Maya. J ozé Gomes dos Santos. E não 
se continha tão hem mais em ditto termo de devisão da 
nova Parochia, que bem e fielmente copiey :µeste livro do 
proprio em que ·se axava pela mesma Portaria retro do 
muito Reverendo Senhor Doutor Vizitador reeleito Manoel 
Antonio da Rocha, ~ que tudo me repodo. Villa do Ara
caty aos 28 de Julho de 1 780. Manoel Roiz Per-eira, 
Escr. am da Vara. » 

Como.-de dia _a dia faz-se- menos certa a histori~ re
ligfosa do Ceará convem conservar-se todo e qualquer · 
documento que ;venha. a esclarecel-a. . 

Aquelle Carneiro e Sá, a quem Cunha lVIe-nezes dirigia
se, fora nomeado Ouvidor do Ceará por C. R de 12 de 
Junho de 1769. Araripe (•) chama-o João d~ Costa Cor
reia Sá, mas o nome verdadeiro é J o:ã.o da Costa Car
neiro e Sá. O dia '. da sua poss~ é 1 de _Janeiro de 1770. ~ 
Do Ceará foi desp_achado para a Relação da Bahia. 

A elle foi commettid.a a tarefa .de. tirar resideuda a_ Vi-

(1) Hist. do Cead .. Pag. 106. 
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. ctorino Soares Barbosa. Tirar residenci-a era o mesmo que 
syndicar do.a actos de alguem e dar emita delles a um fo.nc.,. 
cíonario ~uperior. 

Victorino Soares Barbosa apiargurara os dias do gover
nador Homem de Magalhães, com· quem vivera em aberta 
hostilidade,. e estava a merecer tambem de Borges da F<:n1-
seca as mais terriveis accusações; accrescia ainda que o 
povo da Qapitania fül;era pnra o Reino queixas e reclama
ções contra seu procedimento e entre os capitufos de ac-

. cusação fig.urava o de lezar ellé a· Fazenda Publica de pat"
ceria com o Padre José Pereira de Mello. 

A Côrte de Lisboa cerraria os ouvidos -ás lamentacões 
e aos protestos si os latrocinios, de que havia queixui1es, 
reeaissem tão somente sobre o povo, a eterna besta de cm< 
ga, mas á plií tomania do Ouv:idor, dizião os acc:msadores, 
não . escapavão nem arcas do thesouro _e portanto foi j)1lga- _ 
do de necessidade ,tomar prnmptas e severas medidas, apóz , 
de apurada a verdade. .., 

~Com esse fito Marroal da Cunha Menezes dirigiu-se por 
ofücio de 23 de Dezembro de 17.69 ao- novo Üu:vidor or
denando-lhe que, logo q.ue chegasse á Capitania, inq~eris-

- se e averiguasse do procedimento de seu antecessor com 
esp_ecialidade na parte, que se referia aos contractos lesi
vos á Fazenda Real. 

«Havendo, diz elle, meu antecessor Conde de Povolide 
dado c,onta a S. Magestade, por carta de 15 de Dezembro 
do anno pToxirno passado, dirigida pela Secretaria de Es
tado ela Repartição da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
das _importrintes_ quaptias, que se estavão devendo a Real 
·Fazenda ,na Provedoria do Seará e os conloyos, que ha
vião entre o Provedor da mesma Fazenda ,Victorino Soa
res Barbosa e o Padre José Pereira de- l\follo, o que con,s
tará a . V. Mce. pela' .copia inclusa da dita carta, foi Sua 
Magestade servido ordenar pe-la dita Secretaria de Estado 
em Carta de 5 de Abril do present.e anuo, que t{lndo-se 
verificado os factos deduzidos na referida Carfa mandasi,e 
logo suspender ao_dito Ministro pelo Ouvidor desta Capi
tania e sequestrar-lhe . todos ,os seus bens e os do Pad11e 
José Pereirà de Mello e praticar os mais procedimentos 
·que constão da mesma ca1·ta, de q.ue com esta vay copia. 
Chegou_ esta Real Determinação no primeiro d(:! Out11bro 
do presente anno a tempo que conferindo eu com o dito 
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meu antecesso,r pãrn- sua de.vida . execução se achou o obs
taculo de que por cauza da d~stancià- de mais de duzentas 
Iegoas, que medeão desta capital a g.o Siará, não foi pos
sivel a meu A_ntecessqr ter verificado aqueles -factos_ men
cionados, ·que ~ecessitavão de may0r averigação., qne os fi
zessem indubitaveis,.., para logo s.e proceder na form.a refe
rido-; accre13ce,ntou -mais a ponderação da falta, que fo~ia 
nesta capitania de Pernambuco o seu Ouvido1:, por ser a 
sua assi.stencia;_ preciza a 9utras dependencias do Real Ser
viço a que devi?, pessoalmente acodir; ·se t0mou o expe
diente entre mim e ~ o dito meu Antecessor de que co.mo 
Y.mcê. &e achava já provido no lugar de Ouvidor do Siará 
e proximo a aportar nesta C.apita] 1 fosse Vmcê encarre
g·ado da averiguação dos factos referidos, e áchando-os cer
tos, procedesse na forma da dita Real Determinação. 

Nestes termos ordeno a Vmçê. que logo que cl;iegª-r á 
Capitania·- do Siará sem perda de tempo indagará com. o 
mayor seg,redo e cautela se eJ;1tre o Provedor, seu Anteces
sor, e o dito Padr.e José Pereira de Mello havia as malver
gicaçoens e coluzoens ~m que herão socios em prejuízo da 
Real Fazepda; e achando serem ·certas, procederá Vmcê 
logo ,á devida execução da forma que aponta a Re~l De
terminação, qi1e consta da referida carta de 5 de Abril; 
servindo de principio da d-evassa oe papeis, que acompa
nhavão a carta de meu Antecessor da data de 15 de De
zembro, que vai por copia; e de tudo me dará Vmcê con
ta indi.vidual para fazer pres&nte a S. Magestadé. 

Deos. guarde a Vmcê. Recife 23 d.e Dezembro de 1769. 
Manoel da Cunha Menezes. Sr. Dr. João da Costa Carnei
ro e S:á, 9uvidor Geral .e Provedor da Fazenda da Capi.• 
tani a do Siará. 

Porquanto · he · S. Magestade servido ordenar por carta 
da Secretaria de Estaé,l.o da Repartição da Marinha -e Do
min ios. Ultramarinos, da data de 16 de Julho do correnté 
m~no, de _qu_e- com esta vai copia, que havendo de se estar 
devassando pelo Pernambuco _das desordens, que havião 
praticado na Capitania do- Siará o Ouvidor dela e o cleri
go José Per;eira de lVIello, sé juntasse a mesma d,evassa 
do Siará, e a elita devassa fJe n!to proced~u a ela em re
zão Je não estarem verificados os factos de duviàas na con
ta ele meu antecessor e apontados 1;_1a Carta dá Secretaria 
de Estado de 5 de Abril,, os quaes determino de presen-
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te ao novo Ministro que vay substituir ,o referido ' os ave
rigue, e sendo · certos proceda na · forma dete-rminada na 
1·eferida Carta. de 5 de Abril. Ordeno ao díto novo Minis
tro Dr. Ouvidor Geral João_ da Oosta·Carneiro e Sá que 
autt1and.o a dita copia authentica· da cart:t de 16 de julho 
asima referida e juntamente a representação e queixas dos 
moradores do Siará e rep~esentação nela' inclusas, inquira 
por· modo de devassa sobre o contheudo nelas, e do que 
achar a respeito d~s queixas doJ! ditos moradores me dará 
parte para· eu o fazer presente . a S. Magestade. Recife 
23 · ele dezembro de 1769. Ru_brica de V. Exc. 

Illm. 0 Exm.0 Sr. Pela Carta de 16 de Julho do anno 
passado em q e ·veyo inclusa a copia da de 5 de abril di
rigida _ a meu antecassor, foi S. l\fagestade servido deter
minar as provi -lencias a respeito das dez ordens, que na Ca
pitania do Ceará practicav_a o Ouvidor Victorino Soares 
Barbosa junto com o Clerigo José Pereira de Mello; po
rém devo dizer a V. Exc.ª o qq_e _se oferece a este res-
peito. _ . ~ 

Como - os factos dedu,idos na conta de meu antecessor 
:p.o que respeitava ao -conloyo do dito clerigo e- Ouvidor 
não os achei verificados, e a Real Ordem de S. Magesta
de me determina que no caso de verificados os ditos factos 
devia h ir o Ouvidor desta comárca a suspender o dito mi-
11.istro e sequestrar-lhe todos os bens e . os. dó dito clerigo 
José Pereira de lYieUo, remetendo o primeiro a ca.d,ea do 
Limoeiro e o segundo 9 fizesse embarcar para o· Reyno; 
conferindo com o dito meu antecessor esta materia, e pon
derando a distancia do longo- caminho, que medeya desta 
Capitania ·áquella e falta_ que o Ouvidor de_sta Comarca fa
zia_aos Povos della assentamos que est_ando a chegar o no
vo Ouvidor para o Ciará, poderia este mesmo Ministro exa
minar os dictos factos e culuzoens, · de que havia meu an
tecessor dado conta, · e achando-os verificados executasse 
a Real DetermLnação mencionada; assim o pr.atiquei, co
mo V. Exc. verá da Instrucção e Podada, que passei ao 
dito novo Ouvidor., que constão das copias juntas tanto ·a 
respeito das ditas culuzoens como do novo Requerime.nto, 
que os moradores do Ciará ~havião feito a S. ·Magestade, 
que me foi remettido com a dita catta de 16 de Julho. 

Da rezulta, que <_mver desta deligencia, darei- conta a 
V. Exc. para que fazendo-2. presente a S. 1Yiagostade de-

, 



terminar -o mesmo Senhor o que for mais conveniente -a 
seu -Real Serviço. 

Deus Guarde a V. Exc. muitos anno~. Recife de Per
nambuco em 7 . de Fevereiro de · 1770. Ilh:n.0 Exm. 0 Sr. 
Martinho de Mello e Castro. Manoel da CunKa 'l\'.Ienezes.i) 

Como vê-se, dupla era a incumbencia, que trazia Cat
neiro e S_à a respeit~ de seu antecessor; tinha que-verifi
car a verdade do que se dizia das malversaç_ões por el
le p.raticadas como exactor da fazenda, e tomar conta e 
syndicar da accusação, que lhe faziam alguns moradores 
da Capitania, de magistrado corrupto e tyranno. 

Era curial que nas indagações, ·a que tinha de proceder, 
Carneiro e Sá consultasse, como o fez, o juiso do gover
nador a res·peito do- accusado, si bern ·que á primeirá vis
ta parecesse isso um passo inutil ou an-tes um acto de par
cialidade, porq·uanto Borges da Fonseca já se h~via pro- _ 
nunciado abertamente em- officío de 11 de Setembro ele 
1768, sendo para notar que esse officio reproduzia con
ceitos já. emettídos a 12. e 15 de Março do anuo anterior. 

A' chegada, porém, de Carneiro já havia Borges da Fon
secà mudado de opinião sobre Victorino Soares ; o accu
sador de 11 de Setembro de -1768 convertia-se em advo
gado a 14 de Jarn~iro de 1770. 

Aos olhos de Borges da Fonseca não era mais o ex
Ouvidor um instrumento na's mãos do escrivão Elias Paes 
de Sousa e Mendonça, não era mais o magistrado venal e 
ladrão, a cujas dúenvolt'lwas arrojadas, f1·eneticas ~ redicit- . 
las deviam-se o atraso da Capitania, os p'rejuisos das vil
las dos Indios, as desordens na arrecadação e administra
ção da Fazenda Real; já tudo explicava-se pela enfermi
dade de qúe · o ex Ouvidor fôra accommettido em Lisboa, 
·wn acliaqiie de q_ue se devia_ q_neixa1· a Capitanict por algiins 
f(n·çosos excessos e:n que elle (Victorino) facilr)l(}nte prorom
pia e que .lhe adquerú·ão bastantes e'Tlmlqs. 

Sapíentíbus est mutare consilium diz um a-dagio, mas 
essa contradicção de Borges da ]'onseca com relação ao 
Ouvidor Victori·no valeu-lhe acres reparos -do ministro,:fran
cisco Xavier de _Mendonça -Furtado, coi:uo se poderá veri
ficar- da nota posta no Officio de 11 de Setembro de 1768. 

O que diria M~ndonça Furtado dos nossos homens de 
hoje, que mudam de opinião como de camisa e giram fl mer> 
cê dos interesses como as ventoinhas .aos o~prichos ela bri-



za 't De individ1,1os sei eu que _são tnstr~mentos doceis .dos 
oàios e paixões alheias e estão a contradizer-s_e a cada insc 
tante e nem por isso 'abandon:;i.-os a co_nfiança do governo 
nem faltam-lhes circulos _de louv11minheiros; individuos 
aponta com o dedo a consciencia publica, .que em 24 ho
ras são amigos e inimigos de uma ideia, são catholicos e 
atheus, republicanos sans-cu!ottes e monarch1.stas do reªi
men absoluto, e não obstante corteja-os o -favor official, 
são elles os aproveitados para os empregos rendosos e as 
commissões honoriffoafl, e não perd~m en.sejo de espezinl1ar 
os µomens virtuosos e de caracter sem jaça. 

Si ao menos possuíssem esses beduínos da política uma 
Riquer daquellaR grandes qualidades, que resgataram os 
erros de -um Mirabear~ ou de um W entworth ... 

O que vai é que no maior numero os homens, a que 
me refiro,- sR'.o ou serão outros tantos Olibrius. 

Mendonça Furtado revelou-Ele injusto com o governador. 
E' certo que no começo da administração Borges da Fon
seca havia se manifestado em opposição desabrida contra 
o Ouvidor, mas com o 3:ndar dos tempos julgou dever par
tilhar do opinião diversa. Onde seu crime? Peior _seria, e 
muito menos· lhe deveria perdoar o tribunal da historia, .si 
r~conhecendo a leviandade ou a injustiça de suas accusa
ções houvesse persistido ern acabrunhar a víctima só com 
o receio de ver-se apanhado em contra.dicção. 

Após 1•igorosas investigações Carneiro e Sá proclamm. 
a innocencia de Víetorino do crime, que se lhe irnpútava 
de sacio do Padre José Pereira; não será isto bastante pa

. ra attenuar tambem o procedimento de Borge~ da lfünseca? 
Vejamos o officio em que o Ouvidor dá conta do resul

tado das pesquizas feitas : 
cclllm ._0 e Exm. 0 Sr. Em observancia da Ordem expedi.

(cda por V. Exc.ª com a data de 23 de Dezembro do an
'<cno proximo passado em que me ordena que logo qu~ che
<cgue 'a esta Capitania do Ciará sem perda de tempo inda
((gue e averigue com o mayor segredo e cautella se entr~ 
«o Provedor meu antecesso1.· Victorino Soares Barboli!a e 
«o Padre José Pereira de Mello havia malvergicaçõ~s e 
<<coluzoens em que herão socios em prejuizo da B,eal :F'a
cczenda, e se achasse serem certas as ditas dezordens pro
c<cedesse logo a devida eJxecução na forma, qne aponta a 
«Real determinação, que consta.da Cl:lrta de 5 de Abril expe-
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«dida pella secretaria de Estado da repartição da: lVIarinha 
«em que Sua Magestade mantta executar o que nella se 
«contem. Entrando logo nesta deligencia como V. Exc. 

· «me manda com o maior cuidado, cautella, e vigilancia, 
«indàgando extrajuducialmente e ·pelo meio qué julgava 
cernais conveniente achei não ter na _verdade coloyos, ou 
«oegociaçoens o Provedor da Fazénda com o dito Padre 
«José Pereira de Mello e isto me constou plenamente pe
ccla residen9ia, que tirei ao mesmo Provedor da Fazenda 
« Victorino Soares por Ordem do Sua ~agestade. Esta mes
«rha verdade me affirmou o Tenente-Coronel Antonio J o
<csé_ Vietoriano, que interinamente governa esta capitania e 
c<es.tá aqui a cinco annos, o perguntei nesta materia, e me 
ccrespondeu na Carta, que remeto- ·O V. Exc. Consta-me 
«porém que nos primeiros annos que o d. 0 Ministro veio 
«para esta Capitania tivera algua arnízade com o dito Pa
«dre José Pereiro de Mello e que este coin incrível astu
rni::t e má actividade obrava factos, que a summa. creau: 
«!idade · e falta de perspicacia do dito Ministro não attin
c< gia a couza a lgua, causa ·porque ·só cahio em discuidos 
« bem diferentes de roubos, interesses, ou coloyos, que hou
«vesse de· ter com metido, motivos estes porque não exe
«cutei procedimento algum na forma que manda a Real 
c<Determioaçp,o de 5 de Abril, por não ver, como dito te
ltI1ho a V. Exc., verificados os fac.tos mencionado;:, na mes
«ma ordem de coloyos, e .roubos a Real Fazenda. Coústa
(( ffie tarng em que o dito Padre José Pereira está devendo 
c<a Fazenda Real a quantia que pelo documento junto, que 
c< tão berp. remeto a N. Exc., constará pelo qual se vê. es
cc tar o -mesmo Padre José Pereira sequestrado e penhoca
ccdo em todos os s·eus bens e me afirmão ter a mesma di
c< vida alguns fiadores abonados e que pelo discurso do tem
cepo virá a ter a Real Fazenda a sua efectiva cobran.ça: 
cc Em outros muitos diversos terí'i pos tem havído igua~s de
c< vedores por- lhe não 8'81º facil fazerem logo seus pagamen
<< os por sêcas, que sobrevem e deterioramento de Gados 
«que de continuo está succedendo. Estes são os factos 
<c que t enho observado, e V . E x c. mandará o que for ser
ccvido. Deos Guarde á V. Exc. por J?lUÍtos annos. Villa 
«do Aquiraz, 2 d e F evereiro de 1770. De V. Exc. Me
<<nor Se1·vo O -Ouvidor da Comarca Jo.ão da· Costa Car
«neiro e Sá.,> 
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Em vista de tal officio Manoel da Cunha Menezes diri
giu-se nestes termos a Martinho · de Mello e Castro : 

((E·m carta de 7 de Fevereiro p1~ox_imo prece!Jente dei 
«conta a V. E-x:c. do que tinha ob._rado a respeito da Real 
«0rdem d~ 5 de Abril do anno passado, dirigida a meu 
«antecessor. Das cartas originaes inclusas verá V. Exc. o 
«não se verificar os factos e. coloyos, de que havia dado 
«conta meu antecessor, o que V. Exc. se servirá pôr na 
«Real presença de S. Magestade para o mesmo Senhor de
« terminar o que for de seu Real Agrado. 

«Deos Guarde a V. Exc. muitos -annos. Recife de Per
«nanbuco em 29 de Marco de 1770. » -

O outro accusado, o Padre' José Pereira, (í) não· con
seguiu defender-se e mostrar-se limpo de cu,pa, e d.a c~r
ta de Carneiro e Sá viu-se que foram-lhe os bens· submet
tidos a sequestro. 

Este sequestro fora executado a 8 de Abril de 1769, cor
rendo o .processo perante o proprio Victol'Íno Soar(;)s Bar
bosa a re.querimento do 'Dr. Felix Alexandre da Costa 'fa
vares, procurador da Coroa e Fazenda. O motivo invoca
do foi o pagamento de 4.058a618, que o Padre estava a 
dever dos Dízimos das Ribeiras de Russas -e Icó. 

Apreguou ao réo o porteiro dó auditorio José• Pinheiro: 
não tendo elle comparecido nem pessoa alguma apresen
tando-se em seu logar, foi condemnado á revelia e fez-lhe 
sequestro nos bens Francisco de Oliveira Guerra, · Meiri 
nho Geral da Ouvido1-ia e Correicão. 

Tudo isso se encontra no auto d~ ·sequestro, do qual exa
minei uma copia existente nos Archivod de Bibliotecá Na-

. ci,onal de Lisbo~, escripta pqr Paulo Teixeira da Cupha, 
Escrivão da Fazenda J;{eal e Matricula, Contador da gen
de Guerr:a .da- Capitania do ·ceará, qne con~ertou-a com 
o Escrivão de Orphãos, Ignacio José Gomes da Oliveira. 

Restava ao ex-Ouvidor o processo por queixa, que lhe 
movião os moradores da Çapitania, o qual na minba opi
nifto é 3:.irida antes um req uisitorio contra José Pereira de 
Mello do qµe a pessoa, que se intentava perder ou inutilisar. 

(1) Era Pernambucano e tinha a alcunha de palangana. Natural'
rneute pêrteucia á familia de que trata à carta de 14 de Junho de 
1759 escripta a Homem de Magalhães pelo governador ~e Pernam-
buco. -
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Foi mandado proceder por Ordem de 16 <il.e Julho de_ 
1769, aasignàda por ])fondonça Furtado, a que Cunha Me
nezes · fez dai• execução põr Ordem de 23 de Dezembro. 

Tudo isso verifica-se bem dos documentos ~eguintes : 
«Auto ile Devaça~ que mandou fazer 6 Dr. Ouvidor ge

ral e corregedor ·da Comarca,. João da Costa c~rneiro e 
Sá, em observancia da Ordem do Illm.0 e Exc.0 Sr. Ma
noel da Cunha Menezes, Governador e Capitão- General 
de Per-nanbuco, e mais Ca.pitanias annexas. Escrivam Pes-

« Anno do nascimento de nosso Se
crnhor Jesus-Christo de mil sete cént0s e setenta aos oito 
«do mez de Fevereiro do dito anno nesta villa de Sam Jo
ccsé de Ribamar do Aquiraz, capitania qo Seará grande, 
crem · casas da aposentadoria do Doutor Ouvidor geral; e ' 
<<coiTegedor da comarca Joam da Costa Carneiro e Sá on
«de eu Escrivam ·ao seo cargo vim; ahi por elle me foi 

. ccdito que em· observancia da Ordem âo Illustrissimo e Ex
«cellentissime Senhor Manoel da Cun·ha Menezes, Gover
ccnador e Capitam Genei·al de Pernanquco, e mais capita
«Dias annexas, devia proceder a devaça pelos capítulos e 
c<reprezentação, que o··mesmo Senhor lhe entregara sobre 
((os procedimentos,-- e queixas que fizeran os moradores des
c<ta capitania do seu antecessor Victor:ino Soares Barbosa, 
c<que tudo logo me entregou para eu fazer este auto, e nel
(( le incorporar a dita ordem, e copia da carta da Secreta-
« ria de Estado, e capitulof:l, a que eu escrivam satisfiz, e 
«logo mandou notificar te~temunhas para se proceder na -
((forma da dita Ordem, e de tudo fiz este auto em. que assi
«gn·ou, · Bernardo Gomes Pessoa, Éscrivam da ·ouvedoria 
«ge11al, _e ·correyçam, o escrev:ia. Carneiro e Sá~ 

((Por quanto he S. Magestado servido ordenar por car;
c< ta . da Secretaria de Estado da Repartição de Marinha e 
ccDôrninjos Ultramarinm1, da data de 16 de Julho do cor
c<rente anno, de que com esta· '1ai copia, que havendo de 
((Se estar devassç1ndo pelo Ouvidor de Pernanbuco das de• 
cc zordens, que havia praticado na Capitania do Ciará o 
<<Ouvidor della, e o clerigo José Pereira de Mello se jun
«tasse á mesma Devassa a con_ta e representação dos mo
«radores da. mesma Capitania do _ Ceará;_ e a dita Dev_!ts
<c sa se não procedeu a ella em razão de não estarem ve
«rificados os factos dedllzidos na conta do meu antecessor, 



, 272 

«e apontados na Narta da Secretaria .de Estado de ·~ de 
« Abr·iI, os quaes determino de presente ao novo Ministro 
ccque vai subgtítu.ir o refe~·ido os averigue., e sendo certos 
ccproceda na ~rma determinada no referida carta de cin
ccco de Abril. Ordeno ao dito novo M_inistro o Dr. Ouvi
ccdqr Geral João da Costa Carneiro e Sá que a_utoando a 
ccdità copia au-thentica da carta de 16 de julho assima . re
cderida e juntamente a repTesentação, e queixas dos mo
«radores ·do Ciãrá, e representação nella inclusas, inquira 
«p0r modo de devassa sobre o contheudo nellas é do que 
«achar a respeito das queixas dos ditos moradores me da
«rá parte para eu a fazer 'presente a S. Magestade. Reci
«fe de Pernanbuco em 23 de Dezembro dy 1769. Manoel 
cc da Cunha e Menezes. 

ccPela copia incluia ela carta, que na data de 5 de Abril 
«do prezente anno dirigi ao Antecessor de V. S. ficará 
« V. S. entendendo o que S. Magestade foi servido d~ter
«minar quanto ás desordens, que havião praticado na Ca
ce pitania do Ceará o Ouvidor actual da mesma Capitania, 
« e o clerigo José Pereira de lYiello, e as providencias que 
(\ mondou dar a este respeito: E porque novamente che
«garão á Real Presença do mesmo Senhor a conta e re
<!presentação inclusas dos moradores da mesma Capitania 

· cc do Siará, He servido que V. S. ª fazendo ajuntar a refe
(( da conta, e representação á Devassa, que em consequen
«cia da referida carta deve · achar-se tirando o Ouvidor dea
«sa capitania, lhe ordene pergunte nella pelos factos de
«duzidos nellas; para que sendo tudo presente ao mesmo 
c<Sen_hor, possa _resolver o que for servido. Deos guarde a 
(( V, S.ª Pala.cio de N. Sra. da Ajuda ' a 16 dé julho de 

,,,, « 1769. Francisco Xav.ier de Menc].onça Furtado. Sr., Ma
ccuoel da Cunha e Menezes. Íl 

A queixa é dada do Icó e traz a data de 1 de Abril dé 
1769 ; consta de 90 capítulos :i,ccusatorios, e é assignada 
por João Bento da Silva -e Oliveira, Pedro Antonio Perei-

1 rn Maia, Domingos Alves de Mattos, Joseph Roiz Pint~, 
Manoel Ferreira Braga, Francisco Pinheiro do Lago, J uão 
Lopes Raymando, Joseph Roiz de Mattos, Fancisco Ro
berto, Manoel Roiz da Silva, Joseph de_Xarez Furna e 
Jacintho Coelho Frazam. 

Assim começam elles sua representaçã,o : 
cc Senhor. Representam a V. l\'lagestade, em nome dos 
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morádores da Comarca do Seará Grande, as . pessoas H.O 

diante ass'Í.gnadas a mizeria e consteroaçam em que vi ~ 
vem oprimidos 0s vassalos su,bjeitos a: Real coroa Portna 
gueza, moradores na dieta , Comarca : pois send9 provido 
o Dr . . Victorino_ Soares Barbosa no. logar de Üµvidor, e 
devendo .cumprir .com as obrigações de seus cargos, na 
forma de seu Regimento, para conservaçam e pas dos Po
vos-, o tem hohrado tanto pelo contr~rio no espasso de 
onze aonos, que está exerce-ndo, que pelos factos, que tem 
praticado1 expressos nos Cap. os in~luzos, pareee indigno 
do Real serviço, e merecedor da mais severa. demonstra
çam. . · 

Porque nos persuadimos que a ' Real Clemencia e inten
ção de tam c1:J,tholico, e piedow Mooarcha ,nam. hé distruir 
seus vasf:lallod mas sim conter seus po'vos em justiça e temot· 
de Deus mandando -lhe administrar rectà · e igual por seus 
Ministros: E nestà confiança esperamos merecer a atten
çam e piedosa clemenqia de V. Mag·estade por meio desta 
representaçam para alivio da nossa oppressam dignando
sé mandar tomar hum exacto coµhecimento dos referidos 
factos por Ministro dezentereçado, para vir no conheci-

• IJíiento da mizeria, e cálamidade em que vivemos. , 
Sam pois, Senhor, a menor parte dos factos e jncivili- ' 

dades, que este Ministro tem hobrado nesta Capitania 
eom poder dispotico e absoluto os seguintes Ca:pitulos. » 

O Capitão Mor J~ão Lopes Raymundo, o Sargento mór 
José de Xerez Furn~, lVIanoel Ferreira Braga e o Coronel 
João Bento da Silva e Oliveira declararam, quando inter
rogados, qiie de taes Capítulos de a~cu,sação não sonbe1·ão., 
nein para elles coopera1·ão e· menos nel~es se assignarão. 

Trinta fotam as testemunhas no processo a saber : 
Licenciado Manoel Ribeiro do Valle 
Tenente-Coronel. João Baptis.ta da Costa Coelho 
Capitão mór J eronymo Dantas Riheiro, Ju.iz de Or-

phãos 
Capitão José Ferrefra Ramos 
Sargento-mór Ma1'çal de Carvalhp Lima 
Coronel Francisco Co,rreia · de Azevedo 
Sargento mór Manoel ·carneiro Ri6s, Escrivão do Juízo 

Ecclesiastico . 
Licénciado . Francisco Ferreira Castro 
Roq ne Correa Mai::reiro~, Tabell.iâ'.o pu.blico 

18 

1, 
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-Antonio Gomes de Freitas, ~scrivão da vara do Meiri
nho Geiral 

Capitão Mathias .Tavares da Luz, · Escrivão do J uizo dos 
Auzentes · 

Licenciado l\.polinario Gomes Pessoa 
Capitão mór1 José de Xerez Furna Uchoa, juiz Ordina-

nio da Caiçara, Ribeira do Acaracú · 
Capitão mói; Paulo José Teixeira da Cunha 

\ Manoel Ferreira Braga, Almoxarife da Real Fazenda 
TeD.ente Coronel Mathiás Pereira Castello Branco 
Capitão mór João Lopes .Ra.ymundo 
Alferes Ignacio de Lacerda Seabra 
Capitão Luiz de Lavo~ Paei, 
José Ignacio de Azevedo , ' 
Tenente CorQnel Manoel Ribeiro Campos 
Ten~nte Coronel Antonio Fernandes Bastos, Juiz Ordi-

nario do Icó 
Sargento mór J oãó Ferreira Lima 
Manoel da Silva Chaves _ 
Capitão Francisco Xavier de Oliveira Campos 
João de Alvedo 
Coronel João Bento da Silva e Oliveira 
Doutor Felix Alexandre da Costa Tavares, Procurador 

da Corôa 
Capitã~ Francisco Ferreira Lima 
Antonio Carvalho do Va:lle, Escrivão da Came1'a e Or

phãos. 
E' para notar que -uma das testemunhas, o Coronel 

João Bento, figura tambem entre os signataríos da queix..a. 
Serviu como escrivão Bernardo Gomes Pessoa. 
O Capitulo da queixa, que tem o titulo 79, é o que se 

refere ao. supposto assassinato do governador João Balt.ha-
zar a'e- Quevedo Hogiem de Magalhães. ~ 

Como curiosidade historica transcrevo-o , aqui ipsis_ l·it
teri-s: «Cap. 0 79. Que se intromete em toda a quahdade 
de Governo ou seja Ecclez. 0 , secular ou militar, e tem 
grande odio a tndos os mais que Governam, e pelo gran
de odio, que tinha ào Cap.m lVIór Governador J oam Bal
thazar de Quebedo Homem de Magalhães lhe tr?-çou a 
morte em hum ~omitorio . inficionado de veneno, para cu
jo effeito. cooperaram o Ld. 0 ,Joseph Pereira de Mel1o 
aeu socio por roubos e insultos, que tem feito nesta Co-

' 
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rnarc~, o Corp.nel Joam Dantas, Manoel Pe~eira de Sou
za e_ o Medico o Dr. Joseph Balthazar_Augeri, que todos 
eram accerrimos a favor do Ouvidor, e contrarios ao Ca
pitam' mór, o que foi notorio a tod'o o povo da Capitania,, 
e ficou tam denegrido que achando-se ahi-hum Capitão do 
Acaracu, e perc·ebendo ser aquella morte feita com vene
no lhe meteo nà .boca o castam de pr~ta da bengala e im
mediatamente ficou preto como hum carvam ; e -assirp. fi
cou o Dr. Ouvidor a sua vontade, e lhe rematou- seus bens, 
que todos se repartirap:i. entre elle e os mais officiaes assim "' 
da mesma Provedoria como da ·ouvidor-ia, e delles se estam 
servindo e lhe subnegou· onze mil cruzados em ·dinheiro, 
que tinha o defonctõ em um cofre. r 

Testeínuuhas o Adjudante Francisc0 de Paiva Machado, 
Manoel Ferretra Braga, o Alferes Paulo Joseph Teixeira 

. da Cunha, O l,,d.° Franci•sco Ferreira Castro, o Cap.m, An
tonio da Cunha, o Coronel Joam Bento da Silva de Oli
veira, o Capitão Francisco Pinheirç, e todo Q povo-do Ara-
cati.ii· ' 

Singular maneira de comprovar o envenenamento a ín
troducção de úrri pouco de prata na bocca do caaaver ! 

Falla-se muito ~a: agua tophana, ,nos philtros dos Bor
gias, nos' pós -da. Brinvillier: eis uma substancia a accres
centar á lista das drogas celebres - o vornitorio inficiona
clo de Vic:torino Soares e do medico Augeri. 

Não será por demais fazer conhecidos tambem ós de
poimentos, que a respeito offereceram as testemunhas apre 
sentadas po libello : · .·• \ · · -

, « 1. 0 Manoel -Ferreira Braga, homem branco, casé}do e 
morador · nesta viÚa do. Forte, A)moxarife d~ Real Fazen
da, de ictade que disse ser de -qúaren1a e cinco annos pou-
co mais ou menos, testemunha jurada aos Santos Evange- , ,· 
lhos em hurri livro delles em que poz sua mam dir.eita e 
prometteo dize_r a verdade. . 

E perguntado elle testemunha _ pelo contheudo no Ca
pitulo setenta e nove di,sse que he ;verdade .que o Doutor 
Victorino Soares Barbosa tinh;i, apetecimento de governar 
e administrar a justiça e o governo político, porem que- o 
não culpava por f~lta do que Deus dele não fiara., pr_inci
palmente no tempo em que faltara o defunto ·Capitão mór 
Joa,m Balthazar de Quebedo, e ,que outrosy sabe por ou
vir dizer, e não vei• por se axar então Pernambuco, que 
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era .. voz ,publica dizerem tucló .o que contem este a1'tigo a 
respeito da morte do ditto ' Capitam môr .porém elle teste
munha nada viu veri~cado e nem acreditava pelo conhe-

1 

cimento que tem desta terra no decurso de -vinte e sete 
annos, na : qual raras vezes se falia ' a verdade, e outrosy 
disse que elle nunca soubera destes Capítulos; .e nem os 
assignara e menos para elles cooperara., e se se diz elle os 
ássignara que não tem duvida mostrar a falsidade da suá 
firma em juízo ou fóra delle, · e que do dinheiro do dito 
Capitam mór não sabe o que tinha e nem o que s~ lhe 
axou, e al nam disse. 1 

, 2-. 0 O Capitam mór Paulo José Teixeira da Cu.pha, ho
mem branco, viuvo e morador nesta villa do Forte, que 
vive de sua agencia, de edade_ que disse ser de cincoenta 
e seis annos pouco mais ou ·menos, te stemunha jurada aos 
Santos Evang·elhos em hum livro delles em que poz sua 
mam direita,· e prometeo dizer verdade. 

E perguntado pelo Capitulo setenta e nove disse que 
nunca vio, nem ouvio dizer que o Doutor Victorino Soa
res se intrometesse nos gov0rnos alheyos e ll!-enos que 
cooperasse para ·a morte do defunto João Balthazar Capi
tam , mór que foy desta Capit:rnia, pois ,he certo e sem du
yida alguma que o dito Capitam ruór morreo de hurÚa hy
dropezia e o mais que contem este Capitulo he tudo con
tra a verdade pois tal nunca succedera e al nam disse. 

3. 0 O Coronel Joam Bento da Sylva e Ohveit:a, homem 
branco, casado e morador nesta villa do !có, que vive de 
seos· negocios . e gados, de idade que disse ser quarenta ioi 

quatro annos pouco_ mais ou menos, testemunha jurada 
aos Santos Evangelhos em hum livro delles em · que poz 
sua roam direita e prometeo dizer a ve1,dade; e do custu-

,- me disse ser compadre do DoutoE Victorino Soares Bai· -
bosa .. 

E perguntadll elle testemunha pelo contheu·do no · auto 
e capítulos desta devaça, que todo ; lhe forµ,o lidos e de
clarados pelo Ministro\ disse que elle testemuuha não as
signara os dit?s Capítulos e m enos soubera delles senão 
agora por ser xama.do para este depoimento, e só sabe por 
ver que o ditto Doutor Victorino Soares Barboza em quan 
to serviu de Ouvidor , sempre obrara em tudo rectamente 
por ser muito diligente no serviço de Sua 1\fagestade Fi
dehssima, bom despaxador das partes, muito linipo de 
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, ,qne se empregarlL- com gnu1Je · zelo e actividade, e ai nam 
-disse por não sa~er ,nada do que os ditos. Capitulo~ con-
tem.>> , : 

Diante de . provas taes não admira que se desmoronasse 
o edificio da iniquidade. - · 

As- outras testemunhas dadas pela accusação deixaram 
de ser ouvidas, por motivo de auiencia diz o _ Ouvidor. 

No~ demais quesitos· pode-se dizer que o processo reve-
lou-se tamb~m um triurnpho para o, reu. _ _ , 

Não -obstante, · o gvvernador· Montaury n tu:ma daquella-s 
suas ,celebres objurgatorias contra os Ouvidores de seu 
tempo escreveu .horrores contra Victorino a proposito da 
morte de Homem de Magalhrl.es> o' que não faria por certo 
se houvesse 'folheado a correspondencia official de' seu im
mediato a,ntecessór, cuja opinião sobre o caso se manifes
ta clara no penodo seguinte de uma sua carta de 16 de 
Maio de 1765: ~ 

«Tomando pose do -governo desta Capitania, fui plen~
mente iJ?,formado ela grande necesidade, q. avia de se p~
sar mostra ás r.rropas ·Milic,~anas, pq. o capitão mor de'
foncto João Balthezm· de Qucvedo Omen de Magalhãea 
p. cauza das molestias, q. padesia e de q. ultimamente 
veio a morrer, as não pasara de cinco anos a esta parte, 
estando p.r este motivo vagos m.108 postos, os districtos 
confundidos e sem listas, e tudo tão desordenado q. nem 
as Milícias sabião quaes erão os seos cabos, nem estes co
nheci:ão os -seos soldados . >> 

Para corrigir essas inegularidadei,1 e faltas de disciplina 
e para preencher certas vagas a - que refere- se" nessa sua 
carta de que ·acabo de aproveitar mé para defeza de Vi
ctorino Soares, foi que Borges da Fonseca fez a escolha 
de Jos,é P_ereira 'de Mello, ouvida a Camai:a do .Aquira.z, 
para sargento mor de Ord·enanças. - ' 

Coresma Dourado provera ne~se posto a Agostinho de 
Bulhões e Mello, que ' havia o· annos -ostava preso e não 
fizera cbnfi.rmar a patente efu Lisboa , o. qúe equivalia a 
nullidade della, ,por isso Borges da Fonseca necessitando 
de um auxiliar para passar a mostra das'tropas em quanto 
o terupo o permittia procedeu a nomeação de Pereira de 
Mello e r ~qu'isitou para. Lisboa a confirmação de , sua pa-
tente. .,. 
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Do mesmo modo l:i'aviam pr~tic~do os capit~es mores 
da Parahyba e Rio Grande corn João Nunes e Manoel 
Antonio Pimentel de Mello. · 

Assim eoncl~in-se a devassa geral que have,ndo come
çado no Aquiraz a 8 de Fevereiro foi encerra-d~ no Icó a 
i7 de novembm e remettida a Cunha Menezes a 19 de 
novembro de 1770. , 

Possuo copia .de todas as suas p~ças, que ponho ,á dis-
posiçã? de quem quizer consultal-as. · 

~inda desta feita ficou comprovada a innoc-enc;iia do ma
gistrado · accusado_, a quero. com verdad·e e justiça só se 
poderra assacar a pecha de nimiame-nte irasciv~l e ilgil()
rante; me~ino assim não estava encerrado para _elle o cy
clo, das infelicidades- e amarguras, com que o destino apra-
zia-se em acabrunhai-o. · 

A Victorin'o'_ Soares ~om certeza ninguern recordaria o 
annel de: Polycrato. 

A0 tempo em que effectuava a d·evassa, longo P- compHcado 
p1:oce::1so no qual forãó ouvidas pessoas de to.da gerarchia, 
algumas . dellas vindas das mais longínquas loca\idades, o 
ouvidoi- Carneiro e Sá julgou necessario tcansportar-se dà 
villa do Aquiraz á Fortaleza afim de examinar a escriptu
ração dos livro;, da Ouvidoria e conhecer da maneira pela 
qual o serviço se ia fazendo n'aqu~lla repartição. _ 

O exame revelou a insuffi.ciencià intellectual, a falta de 
habilitações do respectivG, escrivão, o que levou o Ouvi
dor \ a re<iuerer que viesse algum o:fficial dos Contos de 
Pernambuco a reduzi1· á ordem, e clareza os desor·denados e 
confusos livros da P1·ov6do;·ia . 

Até aqui nada affectava os interesses de Victoríno Soares. 
,Acconteceu, porem, encontrar Carneiro e Sá uma lista. 

immensa de devedores da Fazenda, e comqu.anto a maior 
parte dessas dividas estiveese perfeitamente garantida afi
gurou-se-lhe, e nesse presuppostp confinnarám-:ho pesso~s 
de maior excepç.ão , que á. vista dos tempos calamitosos, 
que a Capitania atravessava, seria de mais .em .mais di:ffi
cil a effectiva cobrança dellas. Ora, havendo uma Ordena 
ção Regia que , fazia os- ouvidores responsaveis nos seus 
bens por todo ~ qualquer d~sfalgue, __ que a, Fazenda vies
se a experimentar, entendeu elle dever mandar notificar 
a seu anrecessor para que não sahísse da; Capitania até r'e
sólução do governador de Pernambuco, porqiie não pare-

' 
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cia"justo que fosse elle '1:esponsavel do prej1.tizo~ q_ue p'ode1·ia 
resultar da omissão de oitt1·cm. 

Pr-ocedamos á leitura d' essa peça : 
cclllmo. e Ex.mo Snr. Log'o que conclui a rezjdencia de 

me~ Antecessor e pude expedir outras dependencia.s que 
íizerlto necessaria a minha. prezença na Villa do Aquira~, 
pasE'i a esta da Fortaleza, on_de reside a Provedoria a dar 
execusão· as ordens, gne para ella me ·aestribuio V. Ex.ª 
e não forão necessarios muitos dias para que eu viesse no 
conhecimento da insufficiensia, · e falta de intelligencia do 
escrivão della, e do qual não posso esperar que se executem 
perfeitamente as escrípturassoens das c~ªs da real Fazenda; 
pelo que parece seria .de utilidade á mesma real , fazend/:1, 
que --y;iesse aqui por algum tempo algum offi.cial dps Cun-; 
tos dessa capital a reduzir a ordem e clareza os de,sorde
nados, é confuzos livros desta Provedoria. Ainda he mayor 
o _cuidado que me cauza a cobrança da grande somma de 
dividas àtrazadas, que a. V. Ex.ª constará da relação jun
ta, pellas insuperaveis ,diffi.culdades que nella me poncle
rão alguas pessoas que julgo ele credito, e me sigurão que 
só duas, ou tres dividas se julgam falidas mas que muitas 
podeFãQ vi_r a s~r pelo lapso do tempo, por se não pode
rem fazer execuçoens no'S bens existentes dos devedor13s, 
e seus fi.~dores p·or falta de quem os arremate, só sim Óos 
fructos e rendimentos das mesmas fazendâs existentes; 
razão esta porq·ue se não poderá concÍuir a sua· cobrança 
com a brevída-de· e promptidão que se deseja, cauza desta 
desordem a qualiclade , de arrematantes e fiador~s que aqui 
se costu,mavão- admittir, abuso este .que se acha já evita
do com· a advertencia que V. Ex.ª me fez. Nestas cir
cumstancias -me pai·eceo devia mandar notificar ao men 
antecessor p?'ta. que não sahisse desta capitania. athé re-

1 solução de ·V. Ex.ª a quem sou obrigado a representar
lhe porque nãÕ parece justo que seja eu responsavel do 
prejuízo que poderá resultar da omissão de outrem. De
sejava merecer de V. Ex.ª huá resalva pelo que. perten
çe a faleocia destas divi-dàs atrasadas em que fico com a 
mayor vigilancia em as cobrar como igualmente promto 
e_m executar todos as ordens que por V. Ex.ª me forem 
determinadas. D. s' G. 0

· a V . Ex.ª V.ª d.a Fortaleza, 1.º de 
Março de 1770. De V. Ex.ª Menor Se1~vo. O Ouvidor da 
Comarca do Seará João da Costa Carneiro é Sá. i> 

1 • 
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Nuvens negras, pol'tanto, accumulavam-se sol;>re- a ·cabe~ 
ia de Victorino Soares; já não ·era pouco estav sob. a pres
são de um~ devassa por factqs os mais, d.epow;nites, dos 
quaes p1:ec~sava mostrar-se iilnocente', vinham ª&'ora os es
crup.ulos do Ouvidor engendrar para a victima novos dis
sabôres. 

Em resposta a a-q uelle seu offi.cio de 1 de Março de 1770 
em que comm1rnicava o alvitre tomado, recebeu Carneiro 
e Sá a seguinte carta: 

«Recebi as duas cartas àe V mbê. de ·2 de Fevereiro e 
cedo 1 de .Março t devo dizer. a Vmcê sobre a p1=imei; 

· «ra que fico na -iriteligencia do que obrou a rea_peito da 
«or,dem de S. Magestade de 5 de Ab_ril do. anno passado, 
<co que tudo pu?, na prezença dó mesmo Sen_hor e pelo que 
<e respeita a segunda, como V mcê não declara os motivos 
«qu~ o oprigarão a mandai; not ifrcar a Victorino Soares 
«B::1,rbosl:J., q.ue foi seu antecessor, para não fazer viagem 
<c_r,ara este Recife dá occasião a suspeitar que o dito ;Mi-

. <mistro está incurso em alguma daquelas materias, que ·eu 
ceá V mcê fi!alldei indagar co.m a mayor cautela e ·reco
<cmendação. · Nestes •t~rmos ·não me resolvo a mandar sahir · 
ccdessa comarca dito seu a_ntecessor. sem Vmcê primeiro 
<<lll;e fazer presente o motivo da notificação, que lhe _ma1f
«dou fazei· para qu.e a vista do merecimeQ.to do dito exe
«ctttar as H.eaes Ordens de S. Magestade, que, me· es tão 
<< incu;rnbidas .. Tamb~m com a mayor brevidade me manda
«rá Vmcê a dev~issa . ']Ue resultou da queixa, que os mo
«radores dessá' Capitania ,fizerão a S. Magestade contra o 
«d<ito seu antecessor : tudó espero que VÍncê execute, sem 
«perda de tempo p,ois estes casos não permitem a minima 
c<demora . . Deus Gua'rdé a Vmcê. Recife ·11 de JY-[ayo de 
e< 1-770. Manoel da Cunha Menezes. >i 

Como vê-se, o Governador d:e Pernambuco, manteve 
a notificaç~o feita ao .ex-Ouvidor, porem sentindo· a pou
ca claresa / das explicações dadas exigiu de Carneiro e 
Sá mais amplas imformações, o que este procurou satis, 
fazer em Offi.cio com da-ta de 2 de J ulh,o, · endereçado de 
Caiçara e recebido em Pernambuco a 15 do mez se-
guinte. · . ', _ · 

Cumpria ao governado,r .dar conta tambem para Lisbôa 
de todas_ essas .occurrencias, e fel-o então nos seguintes 
ter.mos: 
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«Illm.0 Exm. 0 Sr .. Em carta de trinta de Março (1'.) do 
«corrente anno dei conta a V. Exc. ª âo que havia prati
<ccado a ' respei,to do Bacharel Victorino Soares Barbosa, 
<e Ouvidor que foi da Capitania do Ceará, com os Bocumen
((tos Originaes de que ago1:a faço presente as copias n. 0 1; 
_<ccomo depois accreseu a noti~cação, que o Ouvid_or , actual 
<(daquella Capitania fez ao ditto Bachl:J,rel Victori·no Soa
<cres Barbosa ,para não sabir de l~ sem minha oràem, como 
«se vê da Cart-a n. 2 na qual não expliçava claramente a.s 
((duvid~s p"orque pi·ocedera ·a dita notificação, fui obriga
<cdõ a responder o que, consta do n. _3 em :virtude do que 
"declarou em cai:ta de 2 de ·Julho do c,orr.ente anno, cu-. 
«jo original envio com o. n. 0 4, que o motivo daquelle pro
cccedimento não , fôra p·elo achar incurso em algumas -das 
<cmaterias em que o suppunha delinquente a Ordem de S. 
((Magestade de , 5 de Abril do anno passado, mas sim p9r·
((que tinha açhado algumas, dividas da Real Fazenda sem 
ccaquella segurança, que presentemente tenho fe.ito obscr
<cvar na conformidade das Orde~s .de S. Magest'ade, as 
c<quaes se achão já remediadas pelo mesmo Ouvidor actual 
cccomo na dita carta n. 0 4 faz · mencão. 

((N~stes termos ténho determin~do b'l:deriar qu~ se lhe 
·,elevante a suspensão e que seja obrigado a fazer viagem 
cca ,esta ·Capital, aonde faço tP-nção demoràl-o até Real De
ccterminação de S. Magestade depois que lhe for presente 
((a rezulta da Devassa a que o mesmo Senhor mandou pro
<(Ceder contra o mesmo Bac}tarel Victorino ·soares Barbo
ccsa na queixa, que delle :tizerão os moradores dàqu ella 
ccÇap itania, ~mjo p1'0Cedimento ainda n~o .foi possível ave
cctiguar •se como-c·onsta da dita carta n . 0

· ,4 no · fim della. 
cc V. Exc. ª se servirá pôr· o referido na Real 'Presença 

<(S. Magestade para o mesmo Senhor determin:.tr o que for 
cc servido. · 

ccDeus Guarde V. Exc.ª muitos annos. R. e de Pernam
« buco em 22 de Agosto de 1770. Illm. 0 Exm.0 Sr. Mar
tinhõ de Mello e Castro. Manoel da Cunha Menezes. 

«IUm. 0 Exm.º Sr. A queixa que os mõradores da Ca
pitànía do Ci&rá fizerão· a S. Mag.e do Ouvidor. Victorino 
Soares Barbosa, que .me foi remettida com carta de 16 de 

. . 

( 1) E' engano de Cunhá Ménei:i~s 1/a , Carta tem d'ata de vinte e nove.' 

\ ' 
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J alho do anno passado para a sua ave,riguação·, 1uandei fo
zer· esta pelo Ouvidor da dita Capitania, na forma que 
avisei ·em carta de sette de Fevereiro, e pelo ,que me res
ponde o mesmo Ouvidor n a cp.,·ta que faço presente ,,a V. 
Ex.~ consta ser preciso na occasião da correição . fazer -as 
indagaçoins necessarias para dar completa satisfação ao 
informe, que deve fazer dos factos na dita queixa aponta
dos, e logo que esta ailigencia chegp,r .a me,u poder exe 
cutada a rem~terei a V. E.ª para ser presente a S. Ma
gestade. 

D. 5 G .e a V. E.ª muitos anno ~. Recife de Pernambuco 
em 30 de Março de 1770. Illm. 0 Exm. 0 S_r. Martinho -de 
Mello e Castro. Manoel da Cunha Menezes. 

Illm. 0 e Exm.0 Snr. Em carta de 22 de agosto do anno 
passado puz na presença de V. Ex.ª o que se me oferecia 
a respeito do B .01 Victorino Soares ·Barbosa que foi Ouvi- ' 
cfor na capitania do Oiará e conc1uia a minha carta dizen-• 
elo a V. Ex.ª que determina va lhe fosse levantada a sus
p,ensão em qne eu o tinha detido naquella capitania, e que 
viesse em direitura a esta capital aonde ficaria demorado 
até a Real Determinação de S. Mag. 0 depois que lhe fos 
se presente ·a Devassa, que o mesmo Senhor foi servido · 
ordenar-me mandasse proceder contra o dito B.01 a res: 
peito da queixa, que delle fizerão os lJlÓradores da dfta Ca-
pitania. . · _ 

A dita Devassa e capitufos nella autoados remeto inelll
sa a V. Ex. ª e como da mesma se pro.va a falsidade com 
que o Autor dos capitulos intentou perder ao dito B el ' o 
que bem expressa a carta original do Ouvidor'actual daquel
la capitania, que . fez a d el.igencia, no_ Paragrafo 8. 0 que 

, tam'bem remeto incluso, e os factos antece~entes contra 
elle arguidos se não haverem -verificado como já dei con
ta em carta de 30 -de maio do anuo passado, accrescendo 
mais os ditos de algumas,testemunhas, quejurão não terem 
sáhido aos ditos capítulos ainda que nelles vip,lrão nomea- . 
dos por At\tores me pareceu a vista de tão claras e evi
dentes provas da innocencia deste B.el e que tudo o que 
se lhe maquinou foi em odio de vingança e rasões parti-·' 
culares resolver-me o , permittir-lhe a • licença para se em
barcar para esse Reyno nos primeiros navios; que deste 
porto sahirem; na intelligencia, de que a Real Piedade de 
S . Mag. 0 haver!1, por b~m que' eu assim execute por não 
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vexar coni mais clemora nesta Capital ' hum vassallo, que 
das acuzaçoens · qne lh~ fizerão lhe não resultou ·culpa, o 
que tudo espero porá V. Ex.ª na Real_Presença do me§mo 
Senhor e o mesmo navio em que ' o dito B.ei se ti;ansportar 
darei parte a V. Ex.ª D.s G.e V. E. muitos annos. R.e de 
Pernambuco . em 18' de Janeiro 1771. Illm. 0 Exm.0 Snr. 
Martinho de , Mello e Castro. lVIanueÍ da Cunha Menezes. 

Illm. 0 Exm. 0 Snr. Dei conta a V. Ex.ª em carta de 18 
de janeiro do corrente anno da disposição em que ficava 
de não embaraçar nesta capital ao Bacharel Victorino Soa-

' res l3arbosa que servia â.e Ouvidor do Siará a recoLherse 
a Lisbôa, em resãQ de se não provar na devassa, que com 
a -mesma carta remeti a V. Ex.a, •coisa alguma do que lhe 
foi maq1;únado em huns capitulod que contra elle se offe- ' 
recerão em nome dos moradores daquella capitania e co
mo na dita carta asseverei a V. Ex.ª daria parte do Na
vio em que o dito B: el hiria embarcad·o, satisfaço nesta 
certificando -que se transporta na Nau S. Senhora do Ro
sario e S. José, que na presente ocas_ião faz viagem desta 
Porto para Lisbôa. D.s G. 0 a V . Ex.ª m.tos annos. Recife 
de Pernambuco 18 de março de 1771. Illm. 0 e Exm. 0 Snr. 
Martinho de Mello e Castro. M anoel da Cunha Menezes . ii 
• Leya,ntada a suspensão imposta a Víctorino Soares or
denou-lhe o governador que, se transportasse para· Pernam
buco afim de aguardar ahi o resultado da devassa a que 
se procedia na Capitania, ordem que foi exeé1J.tada sem · 
detença. , 

Como nãq se apres-saria o -infeliz magistrado em abau~ 
clonar o theatro de snas amarguras e humilhações ! O , 
Ceará lhe era synonymo de desastres de toda ordem, era 

_ ,justo _que lhe não merecesse a lagrí~a da saudade. Onde 
o homem encontra a tranquilidade, o conforto e a consi
cleraç:1.o, a que tem jus, ahi apràz-se em construir seu ubi, 
entregar-se aos gosos e ás caricias geradas na' doce tem
peratara do lar, em exercer em beneficio da collectiviél'a
de as energias de que se sente dotado, e sorri-lhe a ideia 
de ter a sepultura sob o ceu de seu:s amores; a Yictorino 
Soares, porem, nada prendia ao Ceará, que não lhe dera 
o berço, cujo progresso lhe era quasi indifferente, 0nde os 
dias correram-lhe amargurados e cheios de disillusõe!;l. 

Quanto mais do que o de Victorino devem sangrar os 
corações daquelles, que tudo dão ao Ceará-amor,· intelli-
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gencia, serviços-e não colhem de seus concidadãos, dos 
filhos de s~a patria querida 'senão ;.:i. indi:fferença quando 
não os apodo~ e as pérseguições ! 

Nó emtanto a Devassa proseguia com ,muita morosida
de, aproveita11d-o-se · o Ouvidor ' da correição, que esta:va 
fazendo, para proceder a indagações, que lhe dessem ba
se a, um informe justo _e inteligente, segundo vê-se 'de sua 
comrq.unicação a Manuel da Cunha Menezes e-m carta e&
cripta da villa d0 Aquiraz e que traz a data de _4 de Fe'
vereir.o de 1770-, mas afinal, como ficou ditó acima, Car
neiro e Sá e C'unha Me{!ezes co,ncluiram por af,E.rill'ar a in
•nocencia de Victàrino Soare!,1 'Barb(l)sa, a quem aliás, sem· 
du•vida por ign9rar os 'documentos, que ora dou-á- luz da 
publicidade, Araripe emprt,sta. pessimos qualificativ,os á 

-pag. 105 de sua -Historia do Ceará. 
Livre dos botes da maledicencia, , retirou-se Víctorino 

Suares Barbosa para Lisboa no navio No ~sa Se,'blfora do 
Rosario e S. José, que sarpou do .Recife a 18 de Março 
de 1771. 

Encerrou-se dessa sorte um dos capítulos m~is curiosos 
da :iistoria ,do governo d_e Borges da Fonseca. 

,'.\pezar de tràtar-se ·de um proces.so em que o r,eu era 
rnàgistrado, o procedimento de Carneiro e Sá em todo seu 
curso escapa a qualquer suspeita de parcialidade. 

,Elle foi um juiz , integro e severo. Prova-o a linguagem 
de seu.s officios ao governàdor da Capitania, e ao Capitão , 
General de Pernambµco : prova-o ~ntre outros act9s seus 
o que praticou com João Bento da Silva e Oliveira, Juiz 
Orclinario e Corone1 da· -Cavallaria do Icó, o alliciador de 
índios · e sold_ados para ti·opelias e disturbios, aquelle ,J.nel:!-
mo que figorou na devassa contra Victorino, _ 

Representando contra esse potentado os moradores da 
Ribeira do Salgado, Carneiro e Sá syndicou dos factos, 
que se Jhe attribuiarn, e achando-os éxactos e· confo1:mes á 
queixa demittiu-o do cargo de Juiz e escreveu ao Capitão 
mór µa-villà, João Lopes Raymundo, para que lhe retirasse 
o coronelato, o que tambem foi executado com gaudio da 
população. • , 

Igual conceito , de ,integridade não me merece José da 
CQsta Dias e Barros, ímmedíato successor de Carneiro e 
Sá, n0nieado por C,. Regia · dé 4 de Outubro de: 1776 e 
empossado ·a 14 de Março do an·no seguinte, aliás magis-

1 
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trado energico _e a quem se deve!D im-po1:tantes medidas 
tomadas contrà os çrirninosos e faccinoras, que ,infestavam -
a capitania. (l) · · 

Esse, sim, pintam as chronicas · como demasiadamente 
avarento e pou,co escrupuloso em negocios de dinheiro. 

O que sei delle dá razão á ruim fama, de que gosóu na 
colonia .sob e~se. ponto d~ v[sta. . ; 

_ Q,rn foijuiz parcial démo_nstra-o a ,parte saliente por el
le torhaaa no -pfo_césso de responsabilidáde instaurado con -
tra o escrívão ela Provedoria, o pernambucai::10 Antonio de 
Castro Vianna, por denuncia dê Joã.o Alves de Miranda 

·Varejão, processo que tantos desgostos aecarretou a An
dré Ferr@ü:à Guimarães· e ao proprio Varejão, que viu'-se 
forçado a fugir para a Bahia e depois para Lisboa; que 
era avido de dinheiro provam-o o '.referido processo ,e a ques
tão das propina·s por lutos ofíiciaes e -lumiQárias, que agi
tou no seu. tempo . as O~maras da Capitania. 

Es•; e negocio de propinas foi motivo ás vezes para ex- , 
torsões @os Ouvidores. ' · 

A. morte da Rainha Mãe, Dona Marianna Victoria, deu 
occas'ião a que mais uma vez fossem em nõm_e da lei as-· 
SftltadO's, os mágros cnfres dãs diversas Camaras. 

Como já disse, era ·então o protegido da morte o Ouvi
dor Dias e Barros; . o mesmo que locup1etara-se po1: occa
siâo do fallecer D. José I, have_ndo dd cada Ca111ara'a quan
tia de 108#400. 

E~igidas ,as propinas pela movte da Rainha ..-Mãe, rece
beu 1elle boa quantia da môr parte das villas .; resistiu, po
rem, ao pagamento a Camara dB Fortaleza, allegando ser 
esta Capital e faz,endo constar (carta-de 26 de Junho d~ 

1 
1782) ao Ouvidor .as di:fficuldades :6,_nanceiras em que la
borava -para o,ccorrer _até as despezas de mero expedien
te, mas ·ell-e já por si, já por um seu proeuradqr, Antonio 
de Casfro Vianna, parcial seu Bm t0dos os c_ont·ractos e ne. 
gocios~ como é piiblico nesta Capitania (diz um Officio dos 
Camaristas d'atad_o · de· 2'f de Setembro de 1783) levou a 
questãõ ao Tribunal da_ Junta da Administracção e Arre -

.. , 
· ( 1) Diz Theberge (Esb. Hist. Pag. 193) que· a posse de José 'dá 

Costa Dias e Bai-ros foi a 13 de Maio ; diz Araripe (Hist. do Ceara, 
Pag. 107) que foi á 14 do Outu'bi:o. 

.. 
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cadação da Real E'azenda em Pernambuco, o qual,por des
pachos de 26 de Fevereiro e 16 de Maio de 1782 orde
nou que _as Camaras satisfizes·sem as propinas e~igid~Ls. 

A de Fortaleza, todavia, não descoroçoou e fez v'âler 
suas queixas perante o throno, alcançando afinal que fos
se decidido que era illegal a pretensão do ,Ouvidor, o que 
-moveu-a a escrever um officio do agradecimento, que tem a 
data de 27 de Setembro de 1783. A tudo isso referem-se 
tambem os Officios de Azevedo de Montaury aatados de 
10 de Nov~mbro de 1783 ' e 15 de Janeiro de 1785. -

Não era somente por occasião dos lutos nacionaes que 
os Ouvidores reçebiam propinas; ganhavam tanibem das 
alegrias. Era então o imposto chamado pa1·a liiminarias. 

Segundo vejo em acta da sessão de 26 de ' Julho de 
1777, escripta pelo Esçrivão Miranda Varejão, o mesmo 
Dias e Ba.rros recebeu -da Camara de Fortaleza 20/%480, 
importancia do 16 .libras de cera, á razão de li;í280 _cada 
libra, para luminarias pelo casamento do Príncipe da Beira. 

Os Juizes Ordinarios e -os Officiaes das Camaras diziam
se igualmente com di i·eito a propinas nos ·lutos e reg0sijos 
publicos, cabendo.lhes a metade do que recebiam os Ou
vidorés. ,E~- ~ssim que ·segundo a actajá ,citada, o 1. 0 ~ 2.0

• 

Juízes Cãpitães Joaquim Feúeira da Silva e Joaquim Al
ves Ferreira, os vereaélores Agostinho de Sousa Leal, Ma
noel Rodrigues Barreto, ,J eronymo Fernandes Tabosa, o 

·escrivfto Miranda Varejão ·e o procurador Gregorio Alves 
Pontes receberam cada um 54~000 para luto e 10i$240 pa
ra luminarias. 

lVIais tàrde qbedecendo ao provi~ento do Ouvidor, A. 
l?. d' Almeida . Guimarães em correição de 1785 accordou 
(sessão de 20 de Março de 1786) a Camara de Fortaleza 
em exigir delles a reposição .das quantias recebidas. 

·A' pag. 117 de seu Resumo Chronologico diz João 
Erigido ccNeste anno (1783) tendo havi'do luto official pe
lo fallecimento de uma pessoa real, o ouvidor Barros foz 
a camara da }fortaleza pagar-lhe as despezas que eom 
elle fizera. O governo portuguez o obrigou a restituir, bem 
que não tivesse mais razão do que o ouvidor.» 
'· Essas seis linhas do Resumo -encerram mais de uma ine.· 
xactidão. 

Em 1783 não houve ln.to official por fallecimento de pes
soa regia. A morte mais recente na realfamilia havia sido 



287 

a da irmã de , Carlos _ III, e o luto officiai por {)lla foi. em 
1781. ~rovam-Õ o requerimento de propinas feito pelo Ou
vidor Barros á Junta da Real Fazenda de Pernambuco e 
o Despacho d~lla em 2.6- de Fevereiro de 1782; provam~o 
a certidão desse requerimento e despacho passado em 6 
de Maio d_e 1782 pelo .Escrivão da Correição, José de Bar
ros de Araujo, e o Officio do dito Ouvidor em data de 12 
de Maio requerendo á- Camara da Fortaleza as propina:s a 
que suppunha-se com di,reito ; provam-o a carta da Cama
ra da Fortaleza á Rainba em data de .18 de Marçoe o 
bfficio de 7 de Ago~to aos m e mbros da Junta da Re~l Fa
zenda, mostrando á_ aquella a impossibilidade em que acha
va-se de distrahir qualquer quantia ·de seu _cofre, e expli
cando a estes os motivos porque não derá execução ao des 
pacho de 26 de Fevereiro. 

Assentado que nã o houve luto official algum em 1183, 
facil é demonstrar agora qne. a0 Ouvidor Barros ( era me
lhor que João Brigido dissesse ex-ouvidor, porque assim 
evitaria que alguem suppozesse _gue o ,Ceará tinha então 
dois ouvidores ao mesmo tempo, André Ferreira e Dias e 
Barros) a Camar~ da Forta-leza não pagou quantia alguma 
alem das propinas por moF-t e de D. José I, succedída a 
24 de Fevereiro de _1777 tres dia_s depois do casamento 
de seu neto com a infanta, D. Maria Benevides. 

Provam-o, e exhuberantemente; todos os documentos já -
acima citados, prova-o ainda o officio de 27 de Setembro 
de · 1783 em que os Camaristas Domingos Roiz da Cunha, 
Antonio de Sousa Uchoa, Bernardo de Mello Uchoa, Vi
cente Ferreira Fo_rte e Luiz Barbosa de Amo1~im agrade
cem á Rainha a graça, ·pela qual eximia-os do pa'gamento 
das propinas exigidàs pelo O üvidor por motivo do f_alleci
mento da Rainha Mãe. 

O Ouvidor, é certo, lançou mão de todos os recursos já 
por si já por amigos e parentes para haver de todas as cama
ras o que, dizia elle, a lei facultavaorlhe receber; aquellas 
camaras, que podiam pagar ou não queriam entrar çm lucta, 
mandaram os 108/} exigidos, a do Aquiraz enviou-lhe 60,f/J 
por nfü~ ter oliko rendimenro senão o contracto das car -. 
nes e este não e-ncontrar arrematante, as de Soure e l\!I:e 
cefana nada p'uderam dar, finalmente a de Fortaleza re
cusou tambem entregar sua cotisação. 

Como eu já disse, o Ouvidor reclàmou para, o Tribunal 
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· Superioi:, que mandou que fosse o pagamento e:ffectllado, 
mas-·ós vex:eadores a:ffectaram a questão 'á 'Rainha, que de 0 

· cidiu-a em favor delles . 
. -0 ouvi.dor,_ portanto, , não fez · a eamai•a da Fortaleza- pa

gar-lhe- as despezas com o luto d,e 1781. 
Fica tambem prejudicada a 3.ª parte da _affirmação do 

Resumo Chronologicó, p dis o Gdver:rio Portuguez não po
deria obrigar o Ouvidor a restituir o que nunca recebera. 

Manda, todavia', a jastiça que éu consigne que· a Bor
ges da Fonseca e sobretudo ao ouvidor J:?ias e Barros de
ve-se a construcção •de cadeias em Arac(:tty, Sobral e Aqui
raz e .de pontes sobre os rios Cocó e Tamatanduba. 

Outros serviços · de Dias e Barros ha que não deixarei 
em olvido mesmo p01·que verberei suas ruins qualig.ades e 
é. condiç_ão essencial , n'um historiador -a inteira imparcia
lidade:. Delles os mais importantes foram: para combater 
e dispersar os faccinoras que abundavam. no districto de 
Carathous e serra dos ·C0cos, extremas -da capitania, par
tiu ,elle para '1á, o que ninguem havia ainda feito, com 
tropa militar e -de indios, e dispersou a uns e prendeu a 
outros ~çando mais tral:J.q uillo' aquelle remoto districto; 
deu á villa do Crato um Provimento ' para o regulamento 
e aforamento de casas e .ás do Icó e S.obral, Ptovimentos 
para .afóramentos de terra;:1; dotou finalmente as diversas 
camaras de livros de que careciam, .os quaes lhe foram 

, enviados por José Cezar de Menezes pelo barco' cujo mes· 
tre era José Alvares. 

<< Depois destas providencias escriptas, diz um pouco im
modestamente Barros ·e Silva a El-Re.i em carta- de 25 de 
Junhy de 1779, eu as tenho feito execut~r de tal sorte 
qU<;l tenho a complacencia de haver acertado - em faztir 
dentro de dous annos, qne aqui rezido, hu muito conside-
ravel serviço a . _esta' Commarca. _ . 

Por todas as partes se trabalha nns referidas .obras (ca-
- deias etc.) a que eu mesmo tenho dado os ,-ris'cos ~ plan

tas e. todas as dispoziçoins para se promoverem ao estado 
que a todos parecia impqssivel; poi• carecer,esta Cqmarca 
.de todos os meios e subsídios, a que a minha diligencia 
difficultozam:ente fez apromptar. Já se vê grandes Lévas 
de prezos criminozos para o Prezidio da Fortaleza, já se 
respeita a Justiça, e_ vão sessando os insultos com a ca 
ptura e fuga dos ins9lentes. Já os viajan_tes e comboeiros 
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cruzão ..comodamente toda a Comarca e achão as estrãdas 
abertas e pontês bem fabricadas nas mais importantes pas
sagens . dos rios, que er~o invadiaveis com as cheias.» 
· O provi_mento sobre o estabelecimento dos foros 'das ca
sas do Crato e seu regulamento tem a data de 7 de J a
neiro de · t 778 e compõe-se de 7 _§, o dado para a villa do· 
Icó tem a data de 26 do me-smo mez e consta de 8 § e o dado 
na audiencia geral da correição da villa de Sobral para 
estabelecimento do patrimonio da camara da villa nas ter
ras da serra de Meruoca e U ruburetama é do mez de 
Julho ainda do · mesmo~anno.\ · _ 

A Dias e Barros succedeu na Ouvidoria André Ferrei-
ra de Almeida Guimarães, cujos actos seram referidos e 
commmentados _no capitulo desta obra dedicado ao gover- -
no de Coutinho de Montaury, com quem elle serviu. 

Lêio, comtudo, n<> Esboço Historico (Pag. 193) de Tbe
berge e no Ensaia Estatistico (Pag. 276) de Pompeu que 
o Dr. José da Costa Dias e Barros foi substituido,por Fe
lix Alexandre da Costa Tavares em 20 de Junho de 1780, 
e a este seguiu-se André Ferreira de Almeida. Guimúães 
cm data de 26 de Maio de 1782 ; leio igualmente a mes
ma affirmação n'um trabalho ·do meu collega do Instituto, 
Snr. João Baptista Perdigão de Oliveira, trabalho que tem 
o titulo - O Resumo Chron ologico para a historia do Cea
rá ·pelo Snr. Major João Erigido dos Santos. Ligeír~ Apre-
ciação - (1) . # 

E' chegaçla a vez de tomar a defesa do Major João Bri-
giêlo. . . -

Não conheço ,p~pel publico ·ou documento em que l:!..,elix 
'l'avares ·figure em cargo differente d'aquelle que occupoú 
na Capitania, isto é, o de procurador da. Coroa; ao con

. trario, dos documentos • que possuo, só se }?Ode inferir que 
A11dré Ferreira substituiu immediatamente a Barros e Sil · 
va. 

PaTa resolver a questão dois .d'elles bastam. 
O primeiro é um longo e interessanJ;e Officio, escrjpto 

de. Sobral em 5 de . Janeiro de 1787 pelo Dr. Manoel de 
Magalhães ' Pinto_ e Avellar de Barbedo ao Ministro dos 
Negocios Ultramarinos. , 

(1) Revista do Instituto do Geará 1888. Png. 40. 
19 
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Esse o:fficio começa assim «A Sua Magestade e a Vos
sa Excellencia tendo-se dado_ h·a_ seis annos a esta parte re-

- petidas contas pelo Capitão Mór desta .Capitania do Seara 
.contra os Ouvidores, que nella tem servido, e po.r infelici: 
dade minha hindo-se perpetuando aquella eterna desordem, 
qu~ nãó pôde compor posto que enviado para este fim, me 
resolvo_ Cóm a mais profunda submissão · e re.speito a pôr 
na presença de V. Exc.a origem toda desta antiga perse-

- guição e jurado odio contra os Ouvidores.» r 

De accordo com o plano traça,do, entra Manoel de Ma
galhães a descrever detalhadame~te os acontecimentos ·ha
vidos na Capitania a datar da chégada do Escrivão da Fa0 

zenda Real, Antonio de Castro Vianna, em 1770, e faz sa
liente o papel, que nelles representaram os ouvidores Ba
chareis João da Costa Carneiro e Sá e José da Costa Dias 
e Barros. 

Depois de ter narrado a foga ' de Miranda Varejão para 
Lisboa e as syndicancias feitas pelo ouvi.dor Dias e Bar
ros e o escrivão Francisco Rodrigues Pai:va nos livros e 
mais papeis a cargo de Antonio Vian·na, prosegue Manoel 
Magalhães nos segui.nfes termos : 

<<Nesse tempo aconteceu nomear-se para Capitão-mór 
desta Capitania João Baptista de Azevedo Coutinho de 
Montaury e para Ouvidor o Dezembargador André _Ferreira 
de Almeida Guima.rães, e foi este ultimo encarregado etc.» 

Dada ' a hypothese de -ter sido Felix Tavares ouvidor do 
_ Ceará em 1780, como se explica o _silencio absoluto de que 
· o cerca Manoel de Magalhães Pinto e Avellar no seu mi
nucioso relatorio _ dos 'factos e dos homens da Capitania? 

· Co'mo se explica que os p~peis da questão Castro Vi.anua 
e , Varejão passassem das mãos de Barros e Silva_ para as 
do Dezembargador Andi:é Ferreira, segundo se vê clara-, 

_ mente do alludido relatorio, tendo havido entre ellés urn 
outro ouvidor, a quem caberia tambern · o dever de _zelar a 
Real · Fazenda, de syndicar de factos, que c.ahiam sob sua 
alçada, e de intervir,. port~nto, na questão? · · 

Outro docu_mento ha, que defroca igualmente· a a:ffirma
ção de Pompeu, Theberge e .... João Perdigão. 

E' elle de data mais antiga .e .de não menor vá.lia. 
Tra.ta-se daquella representação endereçada á Rainha 

pelos Camadstas da Villa da Fortaleza em data de 27 de 
Setem~ro de 1783, erri. que lhe agradecem tef-os dispen-
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· sàdo de pagar propinas reclamadas pelo Ouvidor Dias e 
Barros por morte da Rainha Mai D. Ma.rianna Victoria, 
representação de que o leitor já tem noticia. 

Para provar ' qqarp.anha luz e·sse documento derrama y;o
bre o ponto discútido não nec_essito de transcrever senão-
a parte fül'àl d'elle, que diz: · · 

«,E porque~ pobreza deste Senado' é tão .manifesta que 
« finalmente nã I tem uâ Casa de Camara e os ,p'recisos 
«aparatos, que se · fasem indispensavéis para o se0 minis
ccterio, qmi para o exercicio · das Veriasões e acordãos do 
«Conselho fizemos arrendar um1:1, casa particular, terrea;:__co
«mo já se fez reprezentação de 18 de Março do anuo pro-
« ximo passado : e como quer . que o dito Baclfarel José d,a 
«Costa-Dias e Barros ouvese deste mesmo Senado semelhante , 
propina de Sento e oito mil réis pelo fallecimento do Nossõ
((Augu_stissimo _Rey o Senhor Dom .Jo,s~ o primeiro de ~au
«dosa memoria, como juntamente mais a quantia de vjnte · 
«mil quatrocentos e oitenta réis, .que na mesma occasião 
«rece beo élestE: Senado, importancia de dezaseis libras de 
((Sera lavrada para lmninarias pela festiva demonstrasão 
«do casamento do .Noso Sereníssimo -Príncipe dá Beira, 
«cuja propina se faz bem verosimel a não podia aver de 
<(toâas as · Cam~ras, como a ouve, por não _aver tão bem 
«titulo algum a este respeito. 

«Assim rogamos incensanteménte a V. iiagestade quei
«ra ·por sua Real Piedade e Clemencia, por beneficio, e 

· bem deste S,enado' mandar que o dito Bacharel J?sé da 
«Costa 'Dias e Barros reponha todas aquellas ditas propinas 
c<pelas aver recebido sem _que lhe perten:,esem: e porque 
«o sobre ai_to proximamente se reti;-ou para essa Corte, e 
<(Cidade de Lisboa, por uma portaria _do _ General de Per
(<nambuco estando retido nesta Capitania e com termo pa
«sado para não sahir della pelo exatíssimo, e -prudentíssimo 
«Ministro, (André Ferreira de Almeida Guimarães), que 
«nesta mesma Capitania- serve de Provedo:i;- da Real Fa
« zend~, que a Divina Providencia nos destinou e V. Ma-

. (1 .gestade foi seryido conceder-nos, não s~ para o barií-, e 
«allivio g.os seus habitantes, como temos exprimentado, co
<crp_o ainda para o augmento da Real Fazenda de V. Mages
cctade, pois se acha o dito Ministro, desde que tóniou pose 
cedo seo ministúio corri o mais incansavel zelo ocu,pado nas 
((arrecadações da -mesmalReal Fazenda, e fina-lmente co-



292 

«nhecendo com o maior disvelo dos descaminhos, que nà 
«mesma avião do tempo do seo antecessor, e do Escrivão, 
c<que então era Antonio de Castro Viana, que para cnjo 
«fim o avia retido até afinal averiguasão de tão importan
«te part-icular. >J 

Nessa represent::i,ção não ha uma referencia siquer a 
Felix~ Tavares; antes ·affirma-se que1 já estando na Capi
tania o Ouvidor André Ferreira, conservava-se ainda nella 
por ordem superior seu antec~ssor Dias e Barros afim de 
responder por crime de peculato, ordem que elle conse
guiu burlar, retirando :õe para Lisboa. Proximamente se re
tiro1i para essa Co1·te dizem os ver eadores. 

Diante das conclusões e raciocínios, a qu-e se prestam os 
_documentos por mim apresenta.dos, a que reduz-.se a sup
posição de que foi undecimo Ouvidor do Ceará o Procura
dor da Coroa do tempo de Victorino Soares? 

: Esse Bacharel, que figura n'uma a cta de vereação, a de 
1 de Setembro de _ l 779, da Camara de Fortaleza como 
procurador do Secr-eta rio Ultramarino, ainda ,em 1783 
vivia na villa do Aquiraz, como sê deprehende da prqpos
ta de seu nome feita por Montaury para uma Junta de Jus
tiça e-', esteve na cadeia do Recife em 1787, e voltou de 
novo a Fortaleza, porque no anuo 1793 seu nome é encon
tl'ado entre os das pess◊as fintadas ,em dez tostões para a 
reconstrucção da ponte do rfo Cocó segundo resolução da 
Camara ·em sessão de 16· ·de Dezembro. 

A finta alludida importou em 55J320. , 
Essa circumstancia serve tambem para patrocinar o meu 

dizer, pois não sabe-se que Ouvidor algum do Ceará, coi:i-

(') H avendo um Juiz de Fora, podia, o Ouvidor ser o promotor, 
e podia suprir -se a falt;, dos mais Mini stros com sujeitos, que na 
Cabeça da Co1muca há formados em L ey s, como são os B achareis 
Joaquim de--Souza da F onseca Prata, Felix Alexandre da Costa Ta
var es, e Manoel F elix da Silva , fazendo- se com estes huâ pequena 
Junta de quatro pessoas, sendo P rezidente della o G overnador, como 
se pratica n as mais Capitanias aonde se costumão faz er as mesmas 
Juntas, convoc;:indo-se esta Junta duas vezes ao anno, aonde se ave·
riguem as culpas dos R eos, e conforme o mer ecimento dellas sejão 
sentenciados na forma das L eis ; porque de outra forma nem aquel
les rn izel·aveis podem ver o termo ele suas desg raças nem os mais 
que desenfreadamente commetem as mesmas culpas se contem, n_ão 
havendo exemplo de castigo , que os horrorize. (Extra cto de uma car-
a a Martiuho de Mello e Castro . Maio de 1783.) 

I 



cluido o tempo de seu emprego, preferisse de boa · mente 
as tristezas e os atrazos da Colonia á vida confortavel e 
descansa,da da civilisada Europa. . 

, A chronica registra, é verdade, a demora do Dez.º" An
dré Ferreira pop 7 mezes, já estando seu successor empos
sado, mas ninguem dirá que a victima do governador Mon
taury 'pr8'.ticando assim obrava voluntariamente. 
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CAPITULO ·VI 

O navio hollandez Princeza do Brazil ' , 

e seus caixas Colaço e Salazar. Construcção de novos 
adificios e1IlF~1·taleza. Os succe.ssores de Borges da Fonseca. Alvará 

de 12 de Dezembro de. 1770. Nobiliarchia Pernambucana .. 
Um inedíto de Borges da Fonseca . 

. Ao tempo em que Victorino Soares luctava por defen
der-se do monstruoso processo, que lhe armara o odio pes
soal, Borges da Fonseca tinha de responder tarnbem a 
accusações de que se lhe fazia carga em Pernambuco, e 
em consequéncia das quaes i-ncorreu no desagi:-ado de Cu-
nha Menezes. . 

Repetia-se o caso. de Bento Macedo de ]'aria ~ccusado 
a 22 de Agosto ~e 1684 pelo almoxarife Domingos F_er
reira Pessoa de vender a navios de Hollap.da pau violete 
e outras madeiras, gados _e cavallos em troco · de fazendas 
e mais generos do Norte. 

O primeiro elo da cad·eia accusatoria· é uma carta de 6 
de Outubro de 1769, em que o Capitam General dizia 
constar-lhe que um navio ' Hollandez pretendia enlrabolar 
commercio nas costas septentrionaes do Brazi,l, graças soe 
bretudo ao au~ilio de um piloto Portuguez de nonie José 
Henriques Cavaco ou Henrique . José Colaço,· e faúa-se 
preciza a maxima vigilancia para que os contrabandistas 
não.lograssem o malvado intento. 

Exigir Cunha Menezes toda vigilancia era cousa facilli
ma, mas o exercel-a, traduzindo-a por factos, isto é, re-

'· - batendo a audacia dos contrabandistas no caso de tenta-
rem qualquer desembarque no Ceará, essa era uma em
preza, de que Borges da Fonseca não tinha certeza de 
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sahir-se bem e pelo simples m,otivo de estar a Capitania 
'de todo desgqarnecida. 

O pouco con.becimento, que havia de sua costa; os arre
\ eifes; os bancos, a ignorancia da língua dos naturaes lhe 
~rifo em verdade as unicas defezas serias : que o_ digam o~ 
t'hipolantes de um navio Inglez naufragado no logar cha
m~do dos_ Cajuaes, do qual se occupam cartas do Mestre 
de ' ,Pampo do npvo 'terço de auxiliares, João Dantas Ri- · 
beiro (16 de Março,) _Borges da Fonseca (27 de Abril) e 
Conde de Povolide (13 de Julho e 30 de Setembro de 
1768); que o digam William Hawkins e Thomaz Austin, 
Capitão e Piloto do navio Black Prince, sahtdo de Bristol 
a 8 de Novembro de 1,768' e · que veio arribar ao Ceará, 
falto de victualhas, segundo se vê de uma communicação 
do Conde de Povolide a Mendonça. Furtado eni 22 de 
Março seguinte ; que o digam os seis marinheiros perten
centes a uma galeota Ingleza, que os deixara no porto do 
Camossim donde vieram a Pernambuco por ordem de Bor
ges da Fonseca ; que o diga a tripolação· de uma curvêta 
Franceza entrada em Mocúripe e de cuja arribada devas
sou João da Costa Carneiro e Sá por ordem do gover-
nador. - · • · 

Essa devassa foi feita em Fortaleza a 20- de Agosto dé 
1771 e remettida a Cunha Menezes a ~8 de Setembro, e 
por este a Martinho de Mello e ·Castro a 6 de Novembro _ 

. do mesmo anno. 
E' certo que a Villa da Fortaleza era guardada por um 

forte, mas taes eram suas obras de defeza, tal sua provi
são de petrechos bellicos, que o naufragto dos Cajuaes foi 

. recebido como . verdadeira felicidade, porquanto sendu de 
polvora o carregame_nto do navio 7 esta foi immediatamen
te comprada para supprimento do forte, o que 'era um 
achado nas circumstancias da Capitania. 

Em 19 de Julho de 1769 o Conde de Povolide remet
teu a . Mendonça Furtado a conta original da despeza fei
ta com 0 sustento dos naufragos e seu transporte até· o 
Reino e mais a quantia de 119~210. Essa quantia ei:a o sal-
do, que ficou da compra da polvora. . , 
- Si Borges da Fonseca poderia es.tar tranquillo e appa
relhado . para uma resi:stencia dil-o-á o seguinte trecho de 
uma carta, que possuo, de Azevedo Montaury: . . 

«Algumas vezes no Porto do Paraz-ioho ou -Curú, assim-
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«como no de Mocoripe tem aportado muitos Navios -Es
<< trangeiros, não só mercantes como tão bem alguns de 
«Guerra com o pretexto de arribados por falta de viveres 
«e agoada e isto com mais frequencia no tempo do meu 
«antecessor (Borges da Fonseca), que forçosamente ~devia 
«levar as cousas por bom geito, visto não estar nas cir
«cumstancias , de as fazer com forçii. pela mizeria em que 
«já ponderei se achão às forças -militares desta terra, e 
«huma occasião o mesmo meu Antecessor teve o diss9-bor 
cede se ver en~ovalhado por-. húa peq_uena -embarcação ar
«mada em Gu_erra, que se dizia Ingleza, que por elle não 
<(querer consentir que negociasse, depois de fazei·em na 
«sua mesma p resença huas poucas de desfeitas na mesma 
cc Villa da Fortaleza, aonde se acha vão em terra. alguns ho
<1 mens daquelb embarcação, que recolhendo-se abordo 
« della e ao de.pois fazendo-se á vella lhe largarão para a 
cc Villa hua bordada de t iros de Artilheria com balla e se 
>)forão embora depois de terem feito esta bella pontinen
«cia; no meu tempo porem até o prezente não tem aqui 
«aportado embarcação algua Estrangeira e peço a Deos · 
«assim succeda sempre afim de me não ver envergonhado 
«na prezença delles ou enxovalhado, como foi o meu An
cc tecess.or por algum outro cazo similhante.» , 

Ora, o que Cunha Menezes previra realisou-se: o tal 
navi,o hollandez, guiado per homem experimentado e se- _ 

· nhor da língua do paiz, ap_9rtou ao Ceará e _ em detrimen
to dos negociantes Portuguezes, Companhia Geral e Reaes 
Direitos de Sua Magestade introduziu nelle quanto pot1de 
de mercadorias, levando em troca dinheiro, ouro em pe
ças, 15000 rolos de paus de tinturaria, 205 arrobas de 
ipeca·cuánha, 68 arrobas de resína e gominas e 594 c_ouros 
em cabello. 

O eommercio dos couros, pois, em FortaÍeza é de data 
mais antiga do que ,muita gente suppõe~ 

E' digna de reparo egualmente a extensão da industria r 
extractiva a que se dava então a população, manifestando 
um certo incremento, a qu-e não erão estranhos os conse
lhos do governador, coi:no acertadamente affirma Ara
ripe. (1) 

-- --- -- ------
( 1) Este Capitão mór empenhou -se em animar a p equena agri-
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A colera elo Cap.m General não teve limites ao · saber 
do acontecimento e mais se exasperou ao dizerem-lhe que 
o proprio_ Gover~adoi.· vendera couros aos cóntrabandistas. 
Nesta occasiãa esteve lavrada a portaria de demissão de 
Borges da - Fonseca, a qual só não foi expedi_d~ por não · 
haver no Recife quem podesse sahir a .substituil-o. 

«ln.mo Ex.mo Srn. Entre os papeis do -primeiro caixa 
Henrique José Colaço forão achados os inclusos perten
centes a viagem que a este continente fi.zerão o anno pas
sadõ- como tambem todas a~ compras e vendas que no 
Ciará . Grande debaixo do pretesto de' arribada fizerão. . 

De hum caderno, que por não vir a _ sná escrita limpa 
vai tam:bem por copia verá V .. E.ª · a abundancia de fa
zenda; que em prejuízo dos negociantes deste Continente 
e Companhia Geral e Raes Direitos de. S. Magestade in
troduzirão naquella Capitania, levando tambem de lá di
nheiro, ouro em pessas COiljlO tambeJ:Q. 16000 rolos de pau 
de tintas e obra, mais de 205 arrobas de ipaquaquanha, 

· 68 de ri:zina e gomas_, ·594 eouros em cahello, como se vê 
elo mesmo extracto e caderno. 

Por estes Documentos, que todos são escritos e assina
dos pelo dito Henrique José Colaço me dão a conhecer 
que o Goveróador Interino daq_uella Capitania teve sua 
culpa, levado do interesse de alguns couros que lhe ven-

. deu. 
Conheço que hera da minha, obdgaçã.o mandalo render 

porem nas tropas desta Capitania não ha official que lhe 
. passa sucéeder, porque unicamente ha dous os quaes a sua 

muita idade os ~mbaraça até o sáir fôra de ,casa. 
V. Ex.ª se servirá por todo o referido ·nâ Real Presen

ça de Sua Magestade para o mesmo Senhor determinar o 
que for servido. -

D.s G.ª0 V. Ex.ª m.tos annos. Recife de Pernambuco em 
S de Novembro ·de 1770. 111.mo Ex.mo Snr.- Martinho de 
Mello e Castro. Manoel da Cunha Menezea. JJ 

Ao g?vernador, porém, não custou muito demonstrar a 

cultura da Capitania e com esse fim empregava dinheiros da real 
fazenda na compra de generos, qu_e remetia para Pernambuco, onde 
erão vendidos por conta da mesma fazenda: só em rezina- dejatobá 
empregou elle no anno de 1771 mais de 1: 600$.000 (Hist. do Cea~·á 
Pag. 107). 
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inànida.dc das accusações, que lhe faziam a proposito de 
um facto, que se rêalisara a contra got?to seu e éxplicavel 
aliás pela sagacidade da tripolação do navio, a que pres
tava mão o interesse de alguns dos filh@s do Iogar, e pela 
impossibilidade em que se encontrava a au'thoridade 9-e 
oppor-lhe uma resistencia efficaz. . · -
· Não é despida de lances a historia desse navio, de pro- . 

priedade de João Moolenaer. 
Chamava-se Princeza do Brazil e fora fretado ení ' J u

nho de 1769 a 'mil e quinheQtos , florins mensaes por ne
gociantes de Amsterdam, porto donde navegava ordinaria-
mente para Lisboa. . · . 

O- principal fretador era · Domingos · Luiz da Costa e 
Jorge, Consul Portuguez allí. · ' 

Commandava-o Jacob Blaw, hollandez, e era-lhe piloto 
o portugUez José Henriques de Olivt!ira Cavaco, natural 
da Figueira e casado no Recife, que para não ser conheci
do mudou o nome no de Henrique José C'olaço. 

Era de tres mas_tros, do pbrte de 260 a 270 tonelladas, 
e montava 10 peças pequenas de artilharia. · 
. . Na carta de fretamento se dizia que o referiq.o navio 
devia paBsar a Dover, de lá a Madeira e depo.is ás Ilhas· 
do Sal, o que era um simples embuste, aliás .cousa muito 
praticada entre os negociantes com todas as embarcações 
destinadas ao contrabando. 

Carregado de algumas faz~ndas de Hollanda, partiu 
de Texel a 4 -de Julho, veio a Do ver onde carregou ·q ua
tro caixas de chita.s e outras .fazendas, e com essa peque· 
na carga. fez-se · de vella em direitura á ilsa da Madeira 
onde chegou a 3 ·de Agosto. Ahi tomou refrescos e pro
veu-se de quatro pipas dé aguardente. 

O capitão, reéebido • abordo aquillo de que carecia, fez 
·duas petições, uma ao governado.r outra ao provedor da 
Fazenda, dizendo-lhes que por querer seguir viagem para 
as Indias Occídentaes com carga de mercadorias e lastro 
requisitava os despachos necessarios para a sabida. 

Concedidos esses despachai!, ajuntou-os a um passapor
te, que trazia~ dos Estados Geraes, e delles formou seus 
papeís de bordo. 

Alimentava-o a ideia, como depois · mostrou a experien~ 
eia, de enganar os offi.cia.es, que guarnecem alguns dos por
tos da America, mostrando-lhes os despachos portugue-. 

' 
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zes para melhor induzil-os a . dar-lhe entrada nos ditos por-
tos. · 

Da· Ma_deira tomou para o Brazil com destino a Porto 
Calvo, Rio S. ·Francisco e Sergipe d'El-Rei, mas a 26 de 
Setembro, a vista do cabo de S. Agostinho, ac.onteceu cles
cubr_il-o a nau de guerra p,or-tugueza que conduzia Manuel 
da Cunha Menezes a Pernambuco. 

F<'tz-lhe a nau signal para que fosse a seu bordo, tomou o 
navio o partido de fugir para não ser conhecido, e fazena 
do força de vela para a parte do Norte veio surgir , no 
porto do Qeara, onde lançou anchora no 1.0 dia de _Outu
bro. 

A 2 vieram á terra Jacob Blaw e Henriques· Cavaco e 
procuraram a Borges ela Fonseca. . 

O que passou-se entre os tres dil-o o aviso seguinte do 
governador ao ouvidor Victor,ino Soares : 

ccHorite_m a tarde apareceo h1im Navio que p_erto da Nou
te deu fundo para a parte de lVIocuripe em grande distan
cia da terra e hoge víerão a ella dois Hommens, que me 

' aprezentarão os seus Passaportes e por elles se vê vem à.a 
Ilha da Madeira, mas que sahirão de Amsterdam e s_eguem 
\·iagem para as Indias de Oeste : Pedem licença para fa
zerem Agoa e Lenha, e alguns Mantimentos mas como cu. 
lha não posso Conceder sem que primeiro se ·pratiqúem 
as deligencias que determina o Alvar·á ·de 5 de Outubro 
de 1715, fasso a V mcê. este A viso, para que as venha 
executar como Sua Mag.de manda. D. 5 G.c1e a Vmcê. V.ª • 
ela Fort.ª de N. S. da Assumpçã.o 2 de Outubro de 1769. 
Antonio José Victoriano Borges da Fonseca. D 

O ouvidor em consequencia desse aviso mandou que 
viessem á sua cása o capitão e o piloto para conhecer das 
causas da arribada. 

Da forma seguinte é a deposição do piloto. 
<cl:-Ienrique José Colasso, homem branco, solteiro, de 

Nação Catalam, caixa do Negoc_io e Carregação do Na
vio chamado 'Prilw.e2ia do Brazil de idade que disse ter 
de trinta e sinco annos pouco mais ou menos testemunha 
jurada aos S.tos Evangelhos em hum livro deles em que 
prometeo dizer verdade, e ·de cus·tume disse nada. 

«E perguntado ele Test.ª' pelo contheudo no Auto~ que 
tudo lhe foi lido e declarado pelo ditto Ministro, disse : 
que sabe pela razão que o dito tem de vir embarcado na 
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ditl .t gallera, como caixa do negocio della; a qual partio 
dá e. e de Amsterdam em quatro do mez de Julho do cor
rente Annd em direitura a Ilha da Madeira, e Porto na 
Cid. e · do Funchal, capital della, a f~zer o seu negocio, e 
do ditto Porto partira a sinco, de Agosto, seguindo a sua 
verdadeira derrcitta para as Indias de Oeste onde se diri
gia a sua viagem, e chegando á altura de tres gráos áo 
Norte da Linha, por encontrarem ventos rijos· e contra
rios pela proa nunca mais poderão seguir avante, descaindo 
a mesma Gallera com as correntes das Agoas para sotta
vento, e forcejando qnanto pod~rão nunca fi.zerão camfoho 
de sorte que com os mesmos ventos contrarjos chegarão 
a avistar os baixos da Ilha de Fernando de Noronha, e 
em semelhante Altura, vindo ' faltos já de alguns manti
mentos Agoa e lenha, obrigados da,· nececidade correrão 
pára a terra e por fortuna vierão a conhecer a costa desta 
Capitania do Ceará e no Porto de Mocuripe desta villa 
<lerão fundo, na costà dele, para se refazerem do necessa- · 
rio e continuarem a. mesma viagem. 

«,E mais não disse e assignou o seu juramento com o 
ditto Ministro Barbosa. Henrique José Colaço. >> 

O fl,nto foi feito· e assign~do pelo escrivão Elias Paes de 
Sousa Mendonça. 

Havendo o capitão Jacob Blaw prestado idehtica depo
sição, o ouvidor remeteu os autos ao governador, e este 
pronunciou o despacho segu-in!e : 

ccComo pelos Desp. 0 8 fl. 3 se vê que o Navio Princeza 
<Íl.o Brazil, foi despachado .na Ilha da Madeira e por esse 
motivo não pode haver nele suspeita, e no presente te~
po em q' sãio violentas as correntes das Agoas se não po
dem nesta costa praticar outras diligencias ,além das que 
constão destes Autos: Concedo líGença para que no Por
to de Mocuripe possa fazer a Agoada e lenha de que nece· 
citar- ' Villa da fort. ª de N. S. da Assumpção 4 de Outubro 
de 1769. Ant. 0 José Victoriano Borges da FonsecaJ>. 

Com este despacho e debaixo do pretexto de não ter o 
capitão hollandez dinheiro . para comprar as provisões que 
lhe eram necessarias, se lhe permitio desembarcar e _v.en
der em leilão as fazendas, que constam do seguinte : 

«Auto de Arrematação dos generos que sahirão do Na
vio por .nome Princeza do Brazil, de que he Cap.ªm Jacob 
BlçJ.w, que mandou fazer o D .01

· Provedor Vitorino Soares 



301 

,Barbosa, de vinte Pessas de Xitta a 8aooo; secenta que-
~ jos a 300 rs.: doze quintaes de Bacalháo a 6a40Q, de que 

foi rematante o - Tenente João Bautista da Costa Coelho, 
sendo o necessario para o Comestivel do ditto 'Navio, ao 
todo 334aS00..; mais 154 Arrateis de Polvora' comprada 
pela Real Fazenda a 250 rs, 38#500; faz tudo 313a 300. 

·Comprou com a referida somma em comestiveis e ge
neros da TerJ·a a importancia de . 352i$.108. » 

Estas são as compras e vendas que o navio fez no Cea
rá se_gundo o que consta dos papeis por Borges da Fonse-
ca remettidos a Cunha Ménezes: . 

E', porem, certo, pelo::.avisos, quede Hollanda vieram ,ao 
governo Portuguez, que o « Princeza d-o Brazil» fez n.o Cea
rá todo o commercio que bem quiz sem impedimento nem 
difficuldade .alguma e saliindo nos fins ·de Outubro~ depois 
ge' se ter demorado perto de um mez foi ter a Cadix, ven
deu a_hi algumas das mercadorias que ainda lhe restavam · 
e passou emfim a Amsterdam onde chegou a 28 de Fevei
ro de 1770 trazendo a seu bordo couro_s e solla, alguma_s 
drogn.s, uma sorte_ çl.e gomma Arabica, dinheiro portugqez 
etc. · · , · 

Gastara na v-iagem redonda sete mezes e v~nte e qua-
tro dias. · 

Co'mo desta especulação não tfraram os interessados 
as grandes vantagens que esperavam, antes ao contrario 
tive,ram .perda por não ser o Ceará o porto a que se dirigia 
seu contrabando, tornaram a fretar o-mesmo navio ainda -
pela quantia de 1500 florins m~nsaes, metteram-lhe a bor
do 1 fardo com 123 peU~s de bode, 1 caixa com 50 cha
peos, 1 com 12 espingardas, 1 outra com 80 duzias de 
baralhos de cartas, 2 com 30 pessas de panno grosso, 1 
barril com 112 duzias de facas flamengas, e 60 barris· de 
agoardeote contendo dois almudes cada um, e deram or
dem ao Capitam de segufr em tudo e por tudo as direc
ções do piloto Colaço. 

Com essa pequena carga sahiu do Texel a 19 de Junho 
de 1770, par.a de lá passará i.lha da Madeira, como~fiiera 
na precedente vi.agem, e d'alli a Porto ·Cálvo, Rio de S. 
Fraecisco e Sergipe d'El Rei a fazer o · contrabando, asse
gurando o piloto aos interessado8 que naquelles portos far
se-ia util commercio er:q assucar, couros, pao bra-zil e ouro. 

Não havia mais noticias do cc Princeza do Brazil» quan-

' 
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_ d~ a 22 de outubro do mesmo -anno receb'~tl Cunha, Me
nezes aviso com data de 12 de Francisco Manuel de So~ 
sa e Costa, ouvidor das Alagoas, de ter ' a~;ribado á barra 
Cororipe, situada entre o rio S. Francisco e a villa · das 
Ala-goas , um navio hollaridez de tres mas.tros. 

Pelos livros dos pontos, ,justificação e outros PªPí?is, que 
o onvidor remetten-lhe, co~prehendeu o governador que 
tratava-se do «Princeza do Brazil», e, certo disso, _:fez par
tir no mesmo dia 22 uma sumaca com gente competente 
afim de condusir navio, carga e equipagem - ao porto de 
Pernambuco. 

A 1 de Novembro entrava o navio á barra. 
Manoel da Cunha e Menezês deu para Lisboa conta do 

. o"ccorrido em 7- .de Novembro 1:emettendo varios documen
tos J ntre os qu_ii.es ~ carta de aviso do ouvidor So~tsa e 
Costa, a devassa a que procedeu, as yistorias feitas nos 
'livros de ponto e os interrogatorios da tripolação. 

Desses papeis colhem-se as seguintes informações. 
Na segunda viagem o oavio trazia. por caixas dois Por

tuguezei'J, Henrique José Colaço, nosso conhecido, e -José 
Monteiro Salasar, natural do Porto e casádo em Pernam

. buco com Antoma Francisca_ dos Reis. 
Arribado o navio a Cororipe, .foram _os dois caixas a 

terra ter _com o capitão do districto Manoel Ferrei
ra Ferro afim de satisfazer as exigencias Jegaes, e para 

• despezas que pretendiam. fazer trouxeram parà vender G 
peças de chita grossa o P espingardas por que o dinhefro 
que possuíam não tinha curso no Brazil. Começava o engodo. 

Avisado, o Ouvidor deu noticia para Pernam~uco, e em 
quanto não chegava a resposta, de accordo com o capitão 
mór de Penedo m.etteu guardas a bordo do navio, segurou 
em terra os dois caixas e teve a lembrança ,de so 
enviar para bordo agua e mantimentos) que dessem para 
vinte e quatro horas. Um bom meio de impedir-lhes are-
tir;:tda. ' . 

A devas<ia remettida a Cunha Menezes consta de vin-
. te e noYe tes.ternunhas, e para as perguntas e respostas 

da equipagem serviu-se o ouvidor de Guilherme Barbosa, 
inglez catholico romano, que vivia na America havia trin
ta am~os, e residente então em Quíbiba, termo da villa de 
Penedo. 
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Entre as p•rincipaes · testemunhas da devassa figuram 
·.o capitão, os dous caixas e pe:1soas da localidade • 

. Vou fazer um resumo de seus interrogatorios ._: . 
Jacob Blaw depoz sob juramento : Que erá o Capitlto

do Navio; a carga que trazia consistia alem de lastro· 
de area em algumas fazendas de Hambúrgo, chi.tas gros
sas do Norte, espingardas, polvora, agoa arcl.ep.te e outras 
miudezas pertencentes a Domingos Luiz da Costa e J or
ge; o navio constava ele tres- 3 mastros 10 peças de ferro 
montadas e 20 pessoas de equipagem elle inclusive ; sahi
ram de Amsterdam em Junho de-1 'líO em dire'itura a ilha 
da Grande Canaria _pertencente á · Coroa · de Castella e 
dahi em 23 ou 24 de_;J ulho para a ilha da l?oa Vista onde 
demoraram-se até 20 -de Agosto quando tendo recebido os 
despachos, ' que consta-vam dos seus papeis, seguiram a 
derrota e rumo da Costa de Guiné onde era sua direita 
de;carga, mas por caµsa dos · ventos cont.rarios, por virem 
faltos de agoa e manti'mentos e trazerem q:µebradas suas 
vergas arribaram a aquella costa dando fundo no logar 
onde estava o navio anchorado. Ajuntou que-.dois caixas 
administravam a _ carga do navio, Henrique José Collaço 
que se embareara em Amsterdam, e José Monteiro Salazar, 
que se embarcara na ilha Grande Caua1;ia. 

Henrique Joseph Colaço., natural da fregnezia de Nossa 
Snr, ª do O, districto do ·campo da Figueir~, bispado de 
Coimb1'~, depoz : Que elle-e Monteiro Salazar embarcaram
se em Arristerdam a 18 de Junho de 1770 como caixas 
do negocio da embarcação; tomaram passaporte · e carta 
de saude nas Canarias em data de 3 de Julho passados por 
D. Fran,cis.co Xavier; sahiram em 19 de Agosto da ilha 
da Boa Vista, de que era então c_apitão mor governador 
Joaquim Joseph de Oliveírst, e queriam ir em direitnra 
para C0sta de Guiné e porto · de Loango mas faltos de 
mantim·entos· e agua, batidos por v_entos contrarios e por 
trazerem duas vergas. de . gavea quebrad.as e fazer agua, 
o que tinham reconhecido nos baixos de Dom Rodrigo, 
foram forçados a dar fundo junto ao recife on.de estavam , 
anchorados; que elle e o companheiro saltando em terra 
trouxeram comsigo 6 peças dé chita do norte e cinco es
pingard?,s para com seu pro-dueto proverem-se de comida 
por não trazere.m dính_eiro do paiz e somente uns 200 pezos 
castelhanos do valor-cada u_r:p de 800 reis, moeda de-Portugal. 
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J óseph Monteiro Salazar, natural _ do Porto, de 36 annos 
de -edade, declarou q qe sendo · cn.orador ha 4 annos _pouco 
mais ·ou menos na cidade da Palma, ilha da Gran Canaria, 
alli chegou o cc Princeza do Brazil» e que o caixa· dessa em-

. barcação convidar~-o para seu segun·do caixa, emprego 
que elle acceitara. No mais repetiu mais ou menos ·os di- · 

• zeres à.e- Co•Maço , .. 
· Joseph Vaz Correa, homém branco, casado., morador 

na Pbvoação de Ponin, termo da -villa de Penedo, disse: 
que entrando na barra de Cororipe ~•um barco que vinba 

· da Bahia., avistara um navio holl,andez qu-e se achou ser 
- o «Princeza elo Brazih; que conhece ambos os caixas por 
terem sido moradores de Pernambuco, chamando-se um 
"delles Joseph Monteiro · Salazar, • casado em Pernambuco 
com um.a filha da Castelhana e de seu marido João Fran
c isco, e o outro Joseph Henriques, tamóem casado, e mo-. 
rador com a mulher @m , Santa Rita e emp!'egado por con
tra-mestre e sota-piloto n'um navio da Compan_hia para 
Angolla. 

Q _ capitão Manoel Ferreira de Mello Ferro, _ homem 
branco,. casado, morador nos Pastos de cima, termo de· . 
Penedo, disse: que no 1 ° día de Oútubro á tarde c_hegaram
lhe em casa dois Portuguezes, declarando chamar-se Hen
rique Joseph Oolla:ço e Joseph Monteiro Sa lazar e fazer 
parte da ti:ipolação do navio hollandez naquelle dia arri
bado e vinham dar entra:da perante elle testemunhà por 
ser o capitã9 do districto ;-que pedindo-lhe ellc testemunha 
os passaportes os foram buscar ao navio trazendo-os no 
dia seguinte; por. ter chegado ao districto o sargento-mor 
da v .. ª do Penedo lhos ma0dou entregar ; que o sargento
mor dera parte para o Ouvidor geral qu~ estava na dita 
villa ; os dois Portuguezes_ fallaram-lhe para ver o modo 
de se fazer aguada e concertar as vergas partidas e lan
çaram em terra oito b ái-ricas com uma jangada ; confessa
ram-lhe que não ·traziam dinheiro portuguez, pelo que fa
ziam deposito de 6 peças de chita grossa, cor azul, e de 
e-inco espingardas de carregação para sobre ellas abonai-os 
no gasto que precisavam fazer; elle testemunha respon
dera-lhes que acceitava as chitas e as espingardas em de- ' 
posito até vir a resolução do Doutor Ouvidor; mas não 
consentira que elles voltassem para bordo ne!ll que para la 
voltassem tambem as barricas . - / 
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\ 
São estas as _pr~ncipaes testemunhas ·da devassá, cujos 

depoimentos e bem assim os das demais pessoas Sousa e 
Costa remetteu para o Governador em 13 de Outubro. 

O segundo documento é o auto de exame mandado fa
zer nos livros de ponto, achados a bordo, sendo ' o do ca
pitão escripto em hollancle7.. e os dos caixa1:1 um em por- ' 
tLTguez e outro em castelhano. Todos elles encerram ape
nas o Diario da viagem até darem fundo na barra de Co
r1u-ripe, notando-se apenas que o caixa Collaço data seu 
livro de 19 de Junho, dia em que sahiu dq Tex~l, e Sa~ 
lasar data o seu de 24 de Julho, dia em que o navio sa
hiu das' Canarias, de.mon:stração evidente que Salasar em
ba·rcou nas Canarias e não em Amsterdam como jurou 
Colaço. 

Os outros documentos .são o auto de vistor~a feito no 
navio, intimações do Üq.vidor para entrega de passaportes, 
livros e todos os papeis de bordo e autos de ínterrogato-
nos. 

Esses interrogatorios fornecem ainda alguns esclareci 
mentos sobre a existeocia dos dois caixas, por exemplo 
manifestam que Colaço quando embarcou com Jacob B law 
mornva em Amsterdam havia trinta mezes e que partira 
de Setubal para lá p 'urn na\!io hollandez, bem como qu~ 
Salasar residiu a prin.cipio na cidade do Porto., depois em 
Vigo e de Vigo foi que embarcou se por piloto de uma 
clalupa castelhana para a Grande Canaria, onde engajou-se 
a bordo .do .ccPrinceza do Brazil ))' 

Juntos a devassa encontram-se um.a Relação das fazen
das caTregadas no navj.o em Amstcrdam, outra de manti
mentos, -quatro conhecimentos, sendo o pdrneiro de data ' 
de 2 de Junho de 1770, feito em Amsterdam, que traz a lista 
das mercadorias carregadas por Domingos Luiz da Costa 
e Jorge, e os. outros tres encerram a nota dos generos que 
recebeu o navio na ilha da Boa Vista, como urzela, anil, 
algodão, couros, em troca de ar.tigos que venderam os tri
polantes. 

Prova evidente de que o contrabando, a que o tal navio 
era destinado, começou nas Ilhas do Cabo Verde e ia aca
bar na costa do Brazil. 

Por esse tempo, aliás, parece que o contrabando era 
geral, do norte ao sul. 

Uma cada do Conde ele Povolide-de 30 ele abril.de 1769 
20 
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occupa·se do contrabando pratica<:i-o no porto de Camarn
gibe, districto da villa de Porto Calvo, por uma sumaca 
da Bahia, de propriedade de · Manoel Rodrigues Lemanha 
e Francisco de Passos Vienna, que es·tl\1-ndo a carregar 
assucar foi aprehendida sendo presos os proprietarios. 

No ultimo paragrapho daquella carta explica-se o Conde 
da maneÍra seguinte: ' 

«Ultimamente não posso deixar de dar conta a V. Ex.ª 
que toda esta capitania da parte do sul desde esta capital. 
athé o Rio de S. Francisco me consta com evidencia se 
acha contaminada de contrnbandos; e com tão pouc:,i ou 
nenhua actividad·e nos · Ministros para devassarem deles, 
nem por officío sendo-lhes constantes, nem tambem por 
obrigação o faz o juiz conservador da Comp.ª a quem pelo 
seu Regim.t0 pertence1 cuja negligencia tem occasíonado a 
relaxação em que se acha esta Negociação de tr·avessia, 
ele sorte que nem ha Denuncias nem resultas de algua1:1 
que tem accontecido antes do meu governo: E nesta con
cideraçào, inflamado eu do zelo do serviço mandei execu
tar a presente diligencia, de que dou' conta, para ao me
nos conter em algua moderação a ou ,adia com que se es
ta vão pràticando tão escandolosas Negociaçoes, quasi a 
minha_ face, e de todos os Ministros desta Capitania: E 
como o ditto J:i'ran.cº de -Passos Vienna, interessado com o 
mencionado Lemanha, tem trez Irm.-ws nesta Prassa, dois 
occupados na Comp.ª Ge,ral, e outro Escrivão da mesma 
conservatoria, que· he João Martins Vienna, em çiujo car
torio d.evem correr os tel'mos Judiciais da mencionada 
aprehenção, euido ine será precis-o usar de algua prefütU

ção pam este caso, que me persuado ainda assim não será 
bastante, pois não posso ter outra. semelhante com o juiz 
que hade sentenciar mais que as competentes exortaçõis 
dirigidaf:l a que fossa justiça, e se a experiencia mostrai· 
que não bastão (como assim me persuado) determino man 
dar suspender o Processo athé dar conta- a V. Ex.ª para 
obter hua eficaz Providencia em Ministro tal, de quem 
possa con.fiar rectidão, que não for fl exi vel as roga tivas e 
empenhos, que considero haverão, para o presente caso, 
e para os mais ·que a in ::. taneia da minha vigilancia. forem 
a.ccontecendo da mesm~t natureza.» 

A' 1uargem da sobredíta carta ha por mão do ministro 
a seguinte nota: · 
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ccDeve-se ordenar' ao actual g.ºr que informe sobre o 
processo elo referido contrabando, remetendo os Autos : 
e deve-se cuidar logo nos meyos efficaze·s cle··acautelar os 
mesmos contrabimdos, em que, h'e provavel que alguns dos 
Administradores da Comp. ª sejão interressados e cumpli
ces, como tambem que os Holandezes se achem de accor
do com alguns contrabandistas Portugue.zes _ para faze
rem o commercio clandestino que consta da carta de 
M. 01 da Cunha e Menezes com data de ~5 de Jan.ro de 
1770. )) . 

A carta de 25 de Jan.rº é a em que se -expõe ~om mi
nudencias o nego6o do navio ccPrinceza do Brazil». 

Conheço uma outra caáa de · Cunha Menezes ainda 
com relação a contrabandos por aquella tempo. 

E' de 8 de Fevereiro de 1770. Assegura nella que os 
sertões da capitania são muito hanitados e estam cheios 
de mercadorias de contrabando introduzidas pelo Rio de 
S. Francisco, notando-se que os Capitães mores1 Regentes 
e Directores de Povoações são os principaes empenhados 
no illicito commercio, que o Rio de S . Francisco, o· qual 
divide a Capitania de Pernaníbuco àa Capitania da Bahia 
a.té confinar com o Piauhi e Maranhão, tem nas margens 
quer de uma quer da outra banda povoados para onde por 
meio de facil e frequentíss ima navegação s.e transportam 
as fazendas e remontando depois o mesmo 1·io introdu
zem-as os contrabandistas nos sertões com · tocla a facili
clade, sem que esse cornmercio clandestino possa s·er evi
tado a ~sim pela g-rande extensão do paiz corno pela dis
tancia em que do Recife ficam os logares em que taes 
cousas· se passam. Accrescenta Cunha Menezes: t<Pela 
parte da Marinha he igualm.te fassil o contrabando, pela 
fassilidacle com que se navegão as Fasendas em J angada-s 
e Balças depois que as tirão das embarcaçõis e as levão 
aqueles· si tios e por que toda a Praya lhes serve de Porto. 1> 
E ajunta ainda: c<Üs Barcos dos portos livres, que vão 
faser carnes ao sertão da Paraíba e districto do Maranhão, 
introduzem tambem fasendas não só nas dittas duas Capi
tanias mas no Ceará pela vezinhança que tem com as pri
meiras e disto resulta que quando os moradores de Per
nambuco mandão os sens barcos ao s.ertão a fazer carnes 
não levão outra carga mais que o dinheiro para compra
rem as boyadas, porque as fasendas que antigam..te.tr0ca-
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vão ~e as levão he p. ª lhes ficarem ·empatadas ou fia:das a 
peçoas que lhes dão má cori:espondencia. » 

Não precisava a arribada do ccPrinceza do Brnzil» para fa. 
zer frias as relações de Cunha e. Menezes com o gove1·
nador interino do .Ceará. 

Poi:s si este tinha à disp.osição bastante para advogar 
altos interesses da colonia em assumptos de real ' ma
gnitude, como por exemplo sua independencia do gover
no de P,ernambuco e commercio directo com a metro
pole, e a creação de uma capitania no territorio do Rio 
S. Francisco, projectos que iam cercear a authoridade dos 
capitães gcneraes de Pernambuco e privai-os de proven
tos importantes ! Tambem não era mais capitão general 
o seu grande amigo, o Conde Copeiro-mor. 

Encontro _.. as provas daquelle ultimo projecto, que aca
lentava o j:l,nimo descentralisador de Borges da . Fonseca~ 
em papeis do governador do Piauhy, João Pereira Cal
das, existentes hoje no Arr~bivo Ultramarino -d:,1, Biblio
theca Nacional de Lisboa. Entre elles ha uma memoria 
concebida nos seguintes termos: 

«Memoria, que logo se deve propor a S11a Mag.de. 
Pr-imeiram. te; a Carta do 'I'en. te Cor. e l Antonio J oz;é Vi

c.toriano Borges da Fonseca escripta em 20 d~ J t1nho de 
1768, ~e que s~ mostra a grande nececídade, que ha de 
se cri-ar hum Governo e luia Provedoria no tenitorio do 
Rio de São Francisco, servindolhe de Cabeça a: nova Villa 
que se crio_u na Barra cha.mada do Rio Gnande, Chagas 
de S. Francisco Comarca da Jacobina, e tendo est.e novo 
Governo e Ouvidoria por districto tudo o que v:ay do 
Pajau para sima athé confinar com a da Jacobina e pella 
outra parte, athé a extremidade do Bispado de Pernam
buco: Ficando e::1te novo Governo sobalterno sobordinado 
ás ordens do Capp.ªm Gen.ª1 da Bahia- por ser o mais ve
zinho, e mais facil p. ª os recursos das Partes. 

'A Capitan'ia do Piauhy se deve unir: Primo, a nova Villa 
viçoza Real sobre a serra da Ibiapaba com todo o seu termo, 
pela difficuldade que a distancia faz de reco'rrerem aquelles 
habitant~s a Pernambuco, a que forão sujeitos athegora, e 
pela mayor facelidade com que podem recorrer ao Gover 
nador d.a, Moncha hoje Cidade de Oeyras no Piauhy achan
<lo-se todo o caminho cheyo de Povoaçõens e ,Fazendas de 
Gado; Secundo, a Fr~g1iezia de São Bonto de Pastos bons, 
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ou das Balças, onªe ha as duas Povaçoeos dos Indios Ama
naj:is e de São Fêlis, os quas pertencendo athé agora ao 
Maranhão, não podem daly ser facilm.te soccorridos, em 
rezão da distancia, quando péllo contra.rio assim_ os me.s
mos Indios como os outros · moradores da dita estendida 
Freigezia tem m.to facU accêço á dita Cidade Capital do 
Píauhy. » 

Mas será melhor que o leitor conheça o topico da carta 
de Borges da Fonseca dirigida para o Piauhy a João Pe
reira Caldas e da qual este aproveitou-se para a sohredita 
Memoria: · 

«O Rio de S. Frincisco,. com o qual divide esta Capi
tania pela Freguezia dos Kariris novos, em menos ele oito 
dias de jornada, dista de Pernambuco quazi trezentas le
goas, - e assim sendo inuteis os Destacamentos, como a 
experiencia mostrou nos sete annos, que lá esteve meu 
Camarada o Tenente Coronel J eronimo :Mendes da Paz, 
mandado pelo Snr. Duarte Sudré Per.ª po-r occazião da 
cobrança do Donativo, que se offereceo no anno de 28 p.ª 
os cazamentos Reaes: Nelle ha em diversos Destrictos 
dous Juizes Ordinarios feito's pelos Snr.es Generaes de 
Pernambuco, que só nestas eleiçoens que ordinariamente 
são má~ por falta de conhecimento dos sujeitos sabem os 
ditos Snr. es que aquelle Destricto he da sua jurisdição. Os 
Ouvidores ainda o sabem menos, porque de todos quan-

, tos tem havido em Pernambuco, só lá foy o Dr. Antonio 
Ribei. 0 Leite, mandado pelo Snr. Henrique Luiz e o seu 
Successor o Dr:.. Francisco Correa Pimentel, hoje Prior da 
Cartucha de Laveíra.s, sendo tambem mandado ,não che
gou lá.; -e do Caminho se retirou. E por este motivo foy 
Sua Mag. de servido annex~r, a nóva villa, que se criou na 
Barra, a que chamão do Rio Grande, á Uomarca da Jaco
bina, de onde tambem não tem vindo Ouvidor algum a 
fazer Oorreíção. O que eu julgo seria conveniente ao Real 
Serviço he que do Pajaú p.ª cima se creasse hum Gover
no, que comprehendece athé á extrema do Bis,pado, e 
huma Ouvedoria desde o ditto Pajaú athé confinar com a 
ele Jacobina. Mas quem se attreverá a dar este arbítrio, 
vendo que os Snr. 85 Generaes escepto hum oü outro 
muito raro querem governar a P,1rahiba Rio Grande e 
Ceará tão imme'diatamente como a mesma Praça do Re
cife, em que rezidem. ,, 
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Não he muito facil acharem--se as idéas com que os 
snrs. Conde de Boba.della e Francisco Xavier de Mendon
ça Furtado :fizerão tão distinctos e memoraveis os seus 
Governos.» 

·Não ,rei que destino deu a authoridade ao ((Princeza cl.o 
Brazil» e o que foi feito da tripolaç?to e da carga appre
hendida; mas é provavel que tratados como contrabandis
tas e -por sua quali'dade de estrangeü·os não tivessém cas
tigo menos l'igoroso do que teve o Bergantim «N. S.ª do 
Soccorro S. Antonio e Almas)> ao qual referi-me- á pag. 
64 e de que trata este documento: 

«P.ª o Prov.ºr da Faz.ª do Ceará. Dom José etc. Faço 
saber a vós Prov.ºr da Faz.ª ·R. 1 do· Ceará q' eu sou ser~ 
vicl.o mandarvos remeter as sentenças incluzas . q' forão 
profer~das na cauz!l, e apelação · vinda dessa P1<civedoria a 
favor de m.ª Real Fa.z.ª contra Ant. 0 Veríssimo e Compa
nhia em que se-julgou por bem feito o sequestro q' se fez 
em hu Bergantim e sua Escravatura o qual da Ilha da 

-Madeira -foi arribado ao porto d' esta Villa da Fortaleza 
do Ceará, por ter ido contra as minhas ordens fazer ne
g«:)Cios prohibidos a Tanarife trazendo fazendas de contra
band<J, pª que façaes arrecadar do cofre dos defuntos e 
auzentes todo o producto q' nele se recolheo fa;z;endo-o 
carregar em receita viva ao Thezour. 0 de minha Real 
Faz.ª na forma q' nas ditas sentenças · se declara, o q' se 
vos 0rdena cumpraes inviolavehnente. El-Rey Nosso Snor. 
o mandou pelos Cooselheiros do seu '. Conl:!.º Ultr. 0 abaixo 
assignados, e se passou por duas vias. Pedro Alexandrino 
de Abreu Bernardes a fez em Lx.ª a 14 de Dez.bro de 
1754. )) 

Antonio Veríssimo a qu·em pertencia o «N. Sn,r.ª do S.0 

S.to Antonio e AlmasJJ era natural da Madeira. A captura 
desse bergantim e ao saquestro dos esc'ravos achad0s nelle 
referem-se tambem uma carta do Ouvidor do Ceará de 28 
de Julho de 1744 e uma ordem Regia de 20 de setembro 
de 17 4õ. Os 2 conselheiros , que assignarm essa Ordem são 
Alexandre de Gusmão e Thomé J oachim da Costa Corte 
Real. ' 

Disse eu algures que a administração de Borg~s da Fon
seca fora assignalada por alguns melhoramer'ltos materiaes 
da ' Capitania como pontes e cadeias ; é -de seu ·tempo -tarn
bem a construcção de um quartel e prisão do crime na 
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villa da Fortaleza, obra já notavel pa·ra o Cea'rá em tempos 
de ta'lltO afraso e de tão mingoados recursos dfa Araripe (1). 

Para isso aproveitou:-se elle do offerecimento feito a; El 
Rey pelo Padre José Rodrigues, dono ·da Fazenda Solidade 
(Soure), o qual alem de doador foi o arcbitecto a.as obiras. 

O quartel, de cal e . tijolo, foi fabricado sobre um mon
te de area .de maior altura que os outros, eni seu centro ele-, 
vando-se um sobrado, destinado a servir de Caza dos Con
tos ou Provedoria da Real Fazen..-da, para o que, todavia, 
até a chegada de Montaury não fora aproveitado. Del;>aixo 
da Caza dos Contos eram os Calabouços, de solidas pare
des. Dentro do quartel, n'um pequeno atr_io de forma qt;1a
drada, erguia-se a capellinha em que celebrava-se para os 
soldados e os presos o santo sacrificio da missa; quando 
na villa apparecia algum sacerdote. 

A primeir-a egreja, que no Ceará foi levantada, excluin
do-se, bem se vê, a capella de Martins Soares sob a invo
caçà(i) ~e N:i. S.ª _do AmpaioeadeN.ªSªdoRo.sario 
edificada en:i J ericoacoara pel,os expedicionarios do. Mara
nhão, é do tempo do . capitão Alvaro de Azevedo, que a 
mandado de Francisco. Barreto de Menezes veio governar 
o Ceará após a expulsão dos Hollandezes, que haviam 
feito um presidio junto ao rio Camossim no lugar Maca
boqueira (2) e por alguns annos dominaram a capitania 
graças as suas allianças com algumas tribus. 

Data de 1654 essa ermida devida á piedade do emissa
ri.o de Francisco Barreto e teve o nome de Ermida ou Ca
pella da Fortaleza., de _N.ª Snr.ª d'Assumpção. . 

Serviu de parochia do Ceará (e, o ,que é curioso, ao 
Piauhy ·por algum tempo), até quando o .kqu.ira.z foi ·ele 
vado á villa e fi.cvu então ahi a matriz,. 

Emquanto a dita ermida gozou das regalias de parochia 
os actos religiosos -fizeram- se nell:i. com a precisa decen
cia porque possuta uma bem organisaa~ confraria e esta 
com os soldados do presidio situ_ara para patrimonio boa 
fazenda de gado em terras, que tinham pedido por sesma
ria, mas depois foi decahindo pouco a pouco e de tal for-

1 Hist. do Céa1·á. Pag. 107 
i Referindo-se a esse _presidio da Macaboqueii-a em carta de 18 

de Janeiro de 1767 a El-Rei diz Borges da Fonseéa que era o unico 
que então se conhecia n,:,sta dilato.ela costa. · 
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. ma que , Manoel José de Faria mandou ,no anno de 1746 
fazer pela Provedoria da Fazenda Real a arrecadação . das 
rendas do patrimonfo, _ 

A' primeira construcção religiosa que o Ceará 'conheceu 
está ligado o nome de um homem de quem a chi:onicajamais 
lembroµ-se, Domingos Ferreira Ch~ves, que depois ~e haver 
sido sargento-mór da Entrada dos sertões, posto ení que ce
lebi-isou-sé púr suas lactas com o gentio, ordenou-se de cleri
gt> e toda vida consagroy.-s~ ao culto da Padroeira da Forta
leza. Falleceu esse sacerdote com quasi 100 annos em 1752. 

Ella a velha capella, que serviu de Oratorio dos Solda
dos e Parochia aos moradores da villa até principios do 
seculo passado, foi reparada por ordem de Borges da Fon
seca com regular decencia. 

Junto á capellinha Borges da 'Fonseca fez construir 
mais .quatro compartimentos destinados a uma enfermaria 
e a depositos de viveres e munições. Devido, talvez, á 
falta de recursos ou mesmo a desleixo essa enfermaria ' 
nem por sonhos realisava os destinos de sua· creação: 

O Capitão de fragata Franci1,co Antonio Marques Ge
raldes, consoante o Dr._ Paulino Nogneira -(1), escreveu na 
sua Carta <;la Antiga Capitania do Ceará, levantada por 
ordem de Barba Alardo, que Borges da Fonseca havia es
tabelecido um hospital militar, o qual nessa epocha era 
um dos edifi.cios existentes na capital. 

Julgo pretenciosa a asser:ção de Geraldes: o hospital, que 
~iia, é essa miseravel enfermaria construida no quartel e 
que mei:eceu de Montaury, ao chegar ã Capitania, critica 
severa. 

Borges da Fonseca se ia fazendo velho e o governo da 
Capitania já pesava-lhe ao espírito cansado: ultimamente 
soffrera desgostos buscando ,minorar os effeitos de uma 
secca (1777 a t 778), que aniquilou ilS passagens e disimou 
o gado da Capitania e visinhanças. 

Apezar das provas q.e confiança, que lhe quiz 9car o go
verno da Metropole, apezar do aviso de 3 de Junho de 
1780, ·que o authorisava a manter-se na governação pelo 
tempo que lhe aprouvesse, preferiu voltar ao Recife, e em 
novembro de 1781 para lá transferiu-se, entregando a admi
nistração a um governo interino. 

1 Revista do ~nstituto do Ceará, anno de 1888, pag 129. 
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Diz. Theberge que elle conservou-se na Capitania até 
11 de Maio de 1782, e por beber nas mesmas fontes _;pe
reira da Costa commette a mesma inexaQtidão. 

Borges da Fonseca. não 'entregou as redeas do governo 
directãmente ao .seu successor, o qual foi João Baptista de 
Azevedo Coutinho de Montaui:y, mas a um govern0 inte
rino. 

Isso mesmo affirma Montaury ' em officio de 12 de Maio 
de 1783, escripto a Martinho de Mello e Castro. « Che
guei, diz elle, a esta Capitania no dia 3 de Mayo do anno 
passado, desembarcando no Porto ou Enseada de Mocori
pe, que dista quasi hua legoa pela costa do mar da villa 
da Fort~leza, _que he a d~ residencia dos "Governadores 
desta Capitania. Achei a mesma governada pelos tres, que 
dispoem a Ley da Successão de 12 de Dezembro de 1770, 
por se ter retirado o meu an_tecessor o Coronel Antonio 
José Victoriano Borges . da Fonseca para Pernambuco, 
aonde chegou ainda estando eu lá.» , 

Com Borges da Fonseca funccionaram diversos secreta
rios, uns effectivamente e outros pro-interím. _ 

Delles foi o primeiro ~elix Manoel de Mattos, que ser
vira com o anterior governador, e por sua morte foi no
Ip.eado Ignacio José Gomes de Oliveira Gato. Havendo 
este, sido suspenso do cargo de Secretario por faltas, que 
commettera como Procurador da Camara e Escrivão de 
Orphãos da villa de Fortaleza, succedeu-lhe a 8 de Julho 
de '1775 o Escrivão da Fazenda Antonio de Castro .Vian
na, que por sua vez foi substituído pelo Padre Francisco 
Xavier Marreiros da Silva, -nomeado e empossado a 11 de 
Junho cl.~ 1779. 

Fallecendo o P. º l\Iarreiros, foi nomeado secretario a 1 
de Fevereiro de 1780 Manoel Lopes de Abreu Lage,. e 
em . lugar deste, finalmente, Francisco Rodrigues Paiva, 
cuja nomeação traz a -data de 2 de Fevereiro ·de 1781. 

Alem dos citados, outras pess_oas serviram de secreta
rios no impedimento dos effectivos como José de Gouvea 
Campos, Felipe Tavares de Britto, João Baptista da Cos
ta Castro. 

Quem constituiu o gover~o interino, que veiu após Bor
gés da Fonseca ? 

O ouvídor Dias e Barros. era por lei um dos seus mem
bres. Quaes os nomes dos outros dous membros ? • 



Lendo os· termos de vereação do Senado da Camara de 
I!'ortaleza, encontrei o da vereação de 3 de Nove:mbro de 
1781 em que acordar.am o juiz p1•esidente e mais o:fficiaes 
«em dar posse deste Gqverno na, Gonfirmidade do Alvará 
de 12 de Dezembro de 1·770 per' se haver retirado o c0-
ronel governador desta Capitanià Antonio José Victoriano 
Borges da Fonseca pelo indulto, que lhe conferio Sua Ma- · 
gestade Fidelissima e licença~ que obteve do Illm. e Exrn. 
Senhor Governador e Capitão General.» , 

Com effeito nesse dia teve logar a ceremonia1 da posse 
e de tudo lavrou-se o competente auto, que transcrevo com 
a or,thographia original. . . 

«Auto de posse e juramento que dá este senado ao Te
nente Commandante da Fort.ª de Nossa Snr.ª da Assum
pção e -ao vereador máis velho d'esta Camera João de An
drade Faleiros deste Governó em conformidade do Alva
rá· de 12 de Dezembro de 17-7-0, por s~ aver absentado o 
coronel e governador d'esta capitania pelo indulto quelhe 
conforio S. Mag.° Fm.ª a q.m D. 8 G. 0 etc. , 

~os tres dias do mez de Novembro , de mil e setecentos 
e oitenta e -qm nesta vila da F..prtaleza de ·Nossa Senhora 
da A13sumpção capitania do Siará grande nos passos do 
couse-lho dela aonde se axam o juiz veriador e mais offi
ciaes da · camera comigo escrivão de seu cargo ao diante 
nomiado para effeito de darem pose e juramento deste Go
verno ao Tenente Commandante da Fortaleza de Nosa Se
phora ,d.a Assumpção e ao veriador mais velho João de An~ 
drade Faleiros na conformidàde do Alvará de 12 de De
~embro de 1770. E sendo a:hi por se axar presente o dito 
Tenente e o referido veriador lhes deferio a camara o ju
ramento dos Santos Evangelhos em ~m livro délles em 
que pozerão suas maóns direitas sub cargo do qual lhes 
encarregarão que bem e verdadeiramente cumprissem com 
as obrigações do dito ·cargo e os ouverão por, emposa.dos 
e eles asim o prometterão- cumprir e guardar na forma que 
lhes b,_era encarregado e de como asirn o dicerão mancla
rão os ditos veriadores fazer este termo ems que todos asi
narão. Eu Felipe Tava'res de Britto escrivão o escrivi. 
José Per.ª da Gosta. João de Andrade Fal .. ros Ign.~ Per.ª 
de Mello. Estev_ão José de Sousa. Vicente Fer.ª For-te. 

Do, documento, cuj.? the0r fica sendo conhecido agora, 
concluo que a retirada de Borges da Fonseca realisoa-se 
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a 3 de Novembro de 1781, e que o governo interino, que 
succede.u-lhe e administrou • a Capitania a-té 9 de-Maio do 
anno seguinte, foi constituido pelo Ouvidor Dias e Barros, 
o commandante da Fortaleza de .Nossa Senhora d' Assum
pção· José Pereira da Costa e o vereador mais velho João 
de Andrade l:!7 ~Üeiros. ·, 

E _sse l:!7 aleiros sabíu da arca de pelouros como vereador 
de Fo-rtaleza,, e pela primei11a vez, em 1 de Julho de 1730, 
ao mesmo, tempó que João Pereira de Oliveira, e Bernar
do Bezerra, e prestou juramento e to~ou posse a 1 de Ja
neiro do, anno seguinte. 

Com -a elevação de Faleiros ao posto do governador e 
por estarem impedidos os dois juízes ordinarios capitão 
Pedro Barroso de Souza ,e capitão-mór Antonio de Castro 
Víanna, um por ausente e outro por doença, nesse mesmo 
dia. 3 de Novembro a Camara de Fortaleza elegeu por juiz 
ordínario e deu posse ao Licenciado Manoel Lopes de 
Abreu Lage. 

Repare-se que quem redige o auto de posse e juramen
to dos governadores interinos é Felipe Tavares de Brítto, 
um dos muitos secretarios effectivos ou pro-interim, que 
sevviram com Borges da Fonseca. 

Faz--se preciso qae eu accrescen.te que nas actas sub
sequentes á alludida acima o vereador Faleiros con'tinua 
a figu-rar como tomando parte nos trabalhos da Camara, 
e sempre que essa corporação refere-se ou tem de dirigir
se ao governo da capitania fal-o tão somente ao Tenente 
Pereira da Costa, o que conduz-me a crei· que embora o 
Alvará de 12 de Dezembro e a ceremonia_ de 3 de No
vembro, · o Ouvidor e o vereador mais velho ou de motu 
proprio, ou por ordem superior delegaram ao commandan
te da fortaleza a suprema administração dos negocios do 
Ceará. 

E' do theor seguinte o Alvará que designa os substitu
tos. legaes dos governadores e que appÍicava-se então no 
Ceará pela primeira vez. 

«.Alvará em que se declarão as Pessoa;s, q' devem sue
ceder no -cazo de falescerem ou se auzentarem alguns dos 
Governadores e Capita~ns Generaes ou Governadores dos 
Estados dó Brazil e Pará, do Reino de Angola e Ilhas ad
jacentes ·a estes Reinos, tudo na forma abaixo declarada. 

Eu El Rei faço saber ao Vice Rey e Capªm Gen"-1 de 
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Mar e Terra do Estado do Brazil, a todos bs Governado
res e Capitaens Generaes- do mesmo Estado, do do Pará, 
Reino de Angola e Ilhas adjacentes a este Reino, e a to
dos os mais Governadores dos mesmos Estados, Ministros 
!le Justiça ' e Fazenda e mais officiaes da Administração 
della, Fidalgos, cavalleiros, Gente de armas, que nas di
tas partes tenho e a todos e quaesquer offi.ciaes de q-ual
quer 'qualidade, ~stado e condição que sejão; q' este meu 
Alvará perpetuo de successão virem, q' Eu bey por bem e 
mando q' todas as vezes q' acontecer faltar qualq.uer dos 
sobreditos Vice Reys, Governado1·es e Capitaens Generaes 
das sobreditas Oapi1anias, ou Governad0rea dellas, ou se
ja por causa de morte ou de auzencia dillat-ada do Destri
cto das mesmas Capitanias, ou por outro qualquer acont_e
cimento q' requeira de prompto providencia sobre a Sue
cessão do mesmo governo : Succedão e entrem nelle o Bis
po da diocese e na sua falta o Deão, o .Ohanceller da Rei
lação e o Official de guerra de maior Patente ou que for 
mais antigo na igualdade dellas. 

Nas Capitanias em que não houver B ispo substituirá este 
lugar o Ouvidor da Commarca, entrando o vereador mais 
antigo, e assim e da mesma sorte deverá executar-se na
q uellas Capitanias em que não h0uver Chanceller entran
do em seu lugar o Ouvidor. Na falta de alguns dos sobre
ditos nomeados succederá aquelle ou aquelles que os sub
stituirem nos sobreditos cargos, emquanto eu não der ou
tra especial providencia, e todos os acima nomeados me 
servirão de comum acordo, com' o mesmo Poder, J urisdic
ção e Alçada, q' compete aos Governadores e Capitaens 
Generaes das ditas Capitanias, e aos mais Governadores 
dellas. Notificovo-lo assim e vos mando a todos em geral 
e a cada hum em particular que recebais por Meus Capi
taens M6res e Governadores dessas partes aos sobreditos 
quando succedão os referidos casos e lhes cumpraes seus 
mandados inteiramente, assim como a meus Capitaens Mo
res sois obrigados a fazer sem a isso pordes duvida ou em-· 
bargo algum. Elles uzarão em tudo do Poder, Jurisdição 
e Alçnda que tenho, concedido aos Governadores. e Capi
taens Generaes das ditas Capitanias quando esta successão 
aconteça verificar-se em qualquer das ditas Capitanias, ei,
ta.ndo auzentes os sohreditos. Hey outro ),irn por bem e 
mando q' se lhe leve log0 recado com toda a deli~encia ~ 
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qualquer parte em q' estiverem, por mais remota que se
ja, sem embargo de quaesquer Leys, Regimentos, uzos e 
l.lostu~es q' haja em contrario. E logo que os ditos rece
berem recado de sua successão nos referidos gov~rnos po
derão exercitalos na forma acima declarada. Não e3tando 
porem . prezentes mais que duas da-s ditas pessoas, estas 
governarão até vir a terceira: E não estando prezente 
mais que huma, essa governará até chegarem as outras 
duas: E vindo huma das ditas pessoas pt·imeiro governa
rão ambas até vir a outra : E quando governem duas _so
mente e se forem differentes em parecer tomarão por ter
ceiro nos cazos em que ee não conformarem o Ministro de 
Letras de mayor graduação q' lhes ficar mais perto e -na 
falta delle o Provedor de Minha Real Fazenda e na falta 
destes o -Vereador da Camara mais antigo. Logo que che
gar o Gov01· e Capªm Gen.ª1 que Eu for servido nomear, 
não poderão mais uzar de jurisdição algua as Pessoas, q' 
·até a sua chegada governarem, antes lhe entregarão o Go
verno. E qu.ero e me praz que este l\1eu Alvarát enha per
l-'etua força e vigor, e q' se cumpra inteiramente como se 
fosse Carta principiada em Meu Nome, passada por minha 
Chancellaria e sellada com o sello pendente della, sem em• 
bargo da Ordenação do L º 2° § 40 q' diz q' as cousas cú
jo effeito houverem de durar mais de hu anno passem por 
cartas, e passando por Alvarás, não, nem se gurdem. E 
valerá outrosim, sem embargo da Ordenação do mesmo 
Livro § 39 q' o contrario dispoem. E deste Alvará se re 
metterã~ exemplares a todos os Governos dos mesmos Es
tados, Reipo e _Ilhas para na forma referida se executarem 
para o q 1 se mandará r egistar nas Secretarias dos mesmo!:! 
Governos e nos Livros de todas as Cameras e nas mais 
partes onde pertencer. Dado no Palacio de N. Senhora da 
Ajuda a 12 de Dezembro de 1770. Rey. Martinho de Mellu 
e Üfi,stro. Francisco de -Laage o fes. 

Do seu consorcio, celebrado a 16 de Julho de 1736 com 
D. Joanna Ignacia Francisca Xavier, nascida nt> Recife a 
27 de Junho de 1720, houve Ant. 0 J. V. Borges da Fon- ' 
:seca varias filhas. Foi tambem seu filho o Capitão An
tonio Borges da fonseca> que aqui casou em 1778 com 
D. Rosa lVIaria do Sacr•amento, natural de Fortaleza, mas 
de paes nascidos ·.em Santa Quitúia, e foi progenitor de 
uma grande prole, na q ua-1 se conta D. lVIaria das Graças 
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Nogueira, mulher de Francisco Xavier Nogueira. Dos no
mes proprios citados .vê-se que o governad<:>r do Ceará, que 
faz o assumpto destas ligeiras notas, é o bisavô do Dou
tor Paulino Nogueira Borges .da Fonseca e do Rev Fran. 
cisco Xavier Nogueira, vigario de Sant'Anna, neste Es
tado. 

D. J oanna Ignacia e seus irmãos, o jesuíta Veríssimo 
Bernardino Lopes de S. Thiago, nascido a 20 _de lVIaio de 
1724, e •Manoel de S. Thiago Correia, Familiar do Sant0 , 
Officio -e Mestre de Campo do 'I'ef:ç9 de A'.uxiliares .dos No
bres do Recife, tiveram por paes Manuel Lopes de S. 
Thiago e D.ª Maria ,Margarida do Sacramento, cas-ados em 
Pernambuco a 3 de Fevereiro de 1717. 

Alem dos postos e titulos já' enumerados, Antonio José 
Vic~oriano foi mais: fidalgo cavalleiro da Ca~a Real, fami
liar do Santo Officio (Carta Patente de D. Nuno da Cunha 
de 27 de Agosto de 1743), de que prestou juramento a 8 
de Abr:il de 1745, cavalleir!) professo da Ordem de Chris- · 
to (16 de junho de 1745) e alcaide mór das villas de Igua
rassú. e Goyana. 

Borges da Fonseca não foi somente um militar valente, 
empunhou a penna com a galhardia com que cingiu a es
pada, pois para a lucta incruenta das lettras habilitara-se 
no Collegio dos Jesuítas de Olinda, a cuja Ordem perten• 
eia seu irmão João Caetano. 

Esse sacerdote, que nas-c~eu em Orinda a 13 de Maio de 
1719, entrou na Companhia a 23 de Novembro de 1734, 
foi prez-idente de um curso de philosophia no collegio da 
cidade de S. Paulo e examinador em 9utro do Rio de Ja
neiro, onde professou o 4° voto pouco antes de embarcar
se para Italia. Sabia elle no amor aos livros ao il·mão mais 
velho, que na:;} horas de repouso, que lhe deíxàram os en
cargos publicos, escreveu uma 1\'1er:noria sobre- a Capitania 
do Ceará (1768) e nma Chronologia da mesma Capitania 
(1778). . 

Sobre os meritos da -primeira dessas obras assím pro
nunciou-se o Conde de Povolide em carta escripta a ,13 de 
Setembro de 17.68 : 

«A notícia que vm. me enviou com a ca:rta de 2 de Ju
nho, em que descreveu debaixo das graduações de longi
tude e latitude o tereen:o que se comprehende nessa 
Capitania, índividuandà villas, fregLrnzias e fazendas nella 
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estabelecidas, como taµibem o numero· des seus habitan
tes, e rendimento que tem a Fazenda.de S. Magestade ,nos 
dizimos reaes, me foi estimavel pela distincção e claresa 
com que se faz con;iprehensivel a substancia do , seu todo 

.depois de resumida explicação das suas partes,- motivoa, 
que fazem mui recorilmendavel a importaneia deste papel, 
que· deve a direcção de vm um distincto louvor.» 

Não são, porem, esses os trabalhos que mais recommen
dam-lhe a intelligencia e conhecimentos variados; seu maior 
titulo á admii•acão dos vindouros é a Nobiliarchia Pe1·nam

. bitcana, que co;tem as memM-ias ge~ealogicas das familias 
mais distinctas; com a noticia da origem, antiguidade e sue! 
cessão· de cada wnia dellas. 

Essa obra compõe-se de quatro grossos volumes ín fo
lio, 'dos quaes o primeiro foi escripto em 1771 e o ultimo 
em 1778 e tem por epigraphe duas sentenças latinas, uma 
das quaes tirada do Ecclesiastico. , 

<cA Nobjliarchia Pemambuc:1na, diz Antonio Joaquim de 
lVIello, é uma obra difficilima e de interminaveis diligencias 
e trabalho, a qual, posto q1l e incompleta, é todavia' digna _ 
de apreço por n9s dar a canhecer e conservar as genealo-
gias de muitas fa.milias da província.,, · 

ccAntonio José Victoriano Borges da Fonseca, escreve 
Cezar Augusto Marques á pag. 77 do Almanack H istorieo 
de Lembrat1ças (1862), pernambucano distincto por eru
dicção e amor ás lettras, com fadigas e enormes despezas 
obteve dos archivos portuguezes e d'outros reinos estran
geiros muitas noticias genealogicas e compoz em muitos 
volumes .uma obra Nobiliw·ch:f,a Pm·nam,bucana, onde tra
cta das casas .e familias do Brasil, principalmente de P er
mimbuco, verificando ~om grande crit~rio datas , erros e 
obscuridades, que até então existiam. Por sua morte legou 
este manuscripto ao's monges de S. Bento de Olinda, em 
cuja bibliotheca deve estar. 

Consta-nos· que os frades da Congregação do Orator.iQ 
,pretenderem comprair este manuscripto com o fim de o aa
gmentar com os factos occorridos posteriormente á epoclrn 
em que elle foi escripto, mas que seus po ssuidores não 
qnizerem perder tão preciosa obra. 

Pedimos ao governo e ·rogamos· aos hOOJ.ens litterarios 
que tirem da obscuridade imnrerecida este inediéto, que 
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tanto honrará ao Braúl, com.o perpetuará a memoria de 
· tão orudito pernambucano. JJ 

Julgavam-se perdidas a .Zl!Iemo1·ia e a Chronologia do 
Ceará., mas a primeira dessas obras consegui verificar que 
se encontrava em um leilão de manuscriptos e impressos 
feito em favor de uma associacão beneficente de Lisboa. 

Esse manuscripto com~ça· da ~seguinte maneira: - . · 
«A Capitania do Ceará grande governo subalterno da 

_de Pernambuco da qual dista 180 legoas, _tem 160 qe cos
ta, que principiandQ ao sul da Linha Equinocial em 2 
graos e 30 minutos de Latítude e 336 graos 'e 54 Q'.l.inutos 
de Longitude nos l\'Iatões do ,Rio Parnaíba, q. a divide das 
Cap.nias de S. Luiz do Maranhão e S. José do Piauhy e 
corre q uazi ao rumo de Leste 4ª de sues-te, at_é 4 graos e 
10 minutos de Lat. e 334 graos e 50 minutos de Longi
tude onde o rio Mossorô, q. o Regim. to de Pilotos chama 
Upaoema, lhe faz extremas com a Cap.nia do Rio G,de do 
Norte: e de certão tem em partes quazi as mesmas legoas 
confinando ao Poente com a d.ª Cap.nia do Piauy e ao sul 
tambem. com a _da· Paraíba pelq Rio do Peixe e com a de , 
Pern.ªº pelo grande Rio de S. Francisco.ii 
· E' de menor valoÍ· do que suppuz; prefiro a ella uma 
Memoria sern data mas escrípta pelo seu successor Aze
vedo de Montaury. Em todo o caso esse trabalho, que 
precede de 22 annos o primeiro recenseamento effectuado 
nos Est. Unidos da Amf!ricà, é o primeiro arrolamento 
que conheço da populaçí'\.9 Cearense, si bem que outros 
devem tel-o precedido e tanto que o p e Domingos do Lo
reto Couto escrevia: 

«O ultimo term~ do governo e Bispado de Pernambuco 
pela costa he a capitania_ do Siará. A villa da Fortaleza 
he cabeça desta grande Provincia, onde assiste o Capitão 
mór Governador._ Tem Ouvidor Geral; Corregedor da Co
marca, alguns engenhos e innumeraveis fazendas de gado. 
He habitada de mais de trinta mil pessoas de confissão, e 
no seu termo se descobrirão no annq de 1755 varias ter
ras, que crião· fi.nissimo ouro. (Desàgravos do Brazil e 
Glorias de Pernambuco. Pag. 164))) 

Aqui fica consignado o resumo da estatistiea, que dá 
Borges da Fonseca na sua Memoria : · , 
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O Senador Pom_peu em seus Apontamentos para a Chro
nica do Ceará consignou o seguinte: 

«Sei que o Coronel Antonio Victorino Borges da F0n
seca, · um dos ultimo('\ governadores subalternos, que . go
vernou esta Capitaµia em 1765, filho ·de Pernambuco, es
creveu a genealogia das familiàs pernambucanas, e por . 
conseguinte das do Ceará, e que sua obra assás curiosa 
existe ou ~xistia inedicta na livraria do mosteiro dé S. 
Bento de Olinda. 

Ahi - tãlvez se achem os primeiros colonisadores e proto 
parentes das familias' do Ceará, e por conseguinte muitos 
dados h.istoricos desses tempos. 

Consta-me que ur-n dos no'ssos patrícios muito illustradó 
e curioso por tudo, que diz respeito ao~ Ceará, o Snr. de
zembargador Figueira de Mello consultou essa obra, mas 

' ignoro o que nella erwontrou e collig-iu. >> 

O que era simples' supposição 1=>ara Pompeu afigurou-se 
facto indiscutível pn.r-a o Major João Brigido quando affir-

. ma (1) que o governador -Borges da Fouseca escreveu uma .· 
geneal@già das priucipaes familias desta Capitania, docu
'mento que algum tempo existio no mosteiro de S. Be'rito q,e 
Olinda e qq ,qual não ha no,{i,cia actualmen~e. 

Oonvem noüt:r que o Resumo Ch\onologico é publicado 
em 1887: 

Borges da Fonseca nunca escreveu esse estudo genea-· 
logico, que aliás bem pouca ext~nsão poderia ter atten -
~endo ·se ao que era a Capitania do Ceará até aq uelles 
te!llpos. Juão Brigido ' faz de uma duas obras. 

A' Nobiliar·chia Pernambu,canc~ muitos escriptor~s tem 
pedid0 de emprestimo curioso:;i da'dos e interessantes ob

, servaçõos, e não foi ella das fontes ' .em que menos bebeu 
Pernit-a da Costa· para sua obra intitulada Diccionario ~io
grnphico de pernambucanos ' celebres, publicaclq em 1882. 

- - - ----- - - -

( 1) Resumo Chron. Pag. 105. 
21 
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· Nelle mesmo figura a biograp_hia de Borges da Fonseca, 
que não é senão o desenvolvimento de uma outra pu~lica
da no Jornal ele Recife de 4 de-Janeiro de 1875 e transcri
pta-aqui na Constituição n. 0 86 de 30 de Novembro de 1879. 

Pode-se dizer que a Nobiliarchia é inedita, porquanto 
della foram dados á publicidade, que eu saiba, ·apenas o 
prologo com o titulo A quem le1· e as Memorias da Fami
lia dos Albuquerques a datar de J eronymo de Albuquer
que, alcunhado o torto_, comprehépdendo os filhos legitimos 
delle e os naturaes havidos ~m Maria do Espírito Santo 
Arco Verde. . . 

Deve-se a publicação desses capitulas ao Instituto Ar
cheologico Pernambucano (n. os 28 e 29 da Revista), qp.e 
fel-a preceder da seguinte Advertencia : 

«A impressão dá Nobiliarchia Pernambucana é um va-. 
lioso ·subsidio _para o estudo da nossa historia, e justa ho
menagem á memor!a do seu autor, Antonio José Victori
no Borges da Fonseca, illustre filho des_ta província. 

Es~a obra escripta ha mais de um ~eculo e até agora 
conservada inedicta, não obstante o seu grande mereci
mento, consta de quatro grossos volumes in folio, tendo o 
primeir.o a data de l 771 e o ultimo a de 1777. As infor
mações e noticias 'historicas, em que é abundante, a exa
ctidão ntL indicação dos factos, comprovada por frequen
tes e minuciosas citações, a ei;udição e competencia do 
escriptor, justificam o apre·ço; em que é tida a Nobiliar 
chia, e o· mujto que tem sido desejada a sua publicação. 

Antonio José Víctoriano Bo1·ges da Fonseca nasceu na 
cidade do Recife aos 16 de Fevereiro de 1718, ainda mui
to jovem sentou praça no exercito, e obteve successlva
mente, em remuneração de serviços relevantes prestados 
em diversas commissões, postos elevados e outras distin
ções ·honrosás. Foi coronel de infantería, fidalgo cavalhei
ro da cas&. real, cavalheiro professo da ordem de Christo, 
e governador e capitão-general da capitania do Ceará du
rante muitos annos. Tendo pedido, por velho ' e cançado, 
dispensa desse cargo, em que sempre merecêra a estima 
dos governados e . a . confiinça do governo da metropole, 
retirou-se pars esta provincia onde morreu poucos_ an'nos 
depois, em 9 de Abril de 1786. No claustro do Mosteiro 
de S. Bento de Olinda foram depositados os seus restos 
mortaes. 



A fidelidade da impressão · corpeçada neste numero da 
Revista vae ao ponto de ser mantida a 0rthographia_ d9 
autor, excrupulo que a muitos leitores · parecerá exagera
do. · Teve para isso a ~edacção um motivo ponderoso, além 
de outros de menos importància. Encontram-se nos quatro 
volumes · da Nobiliarchia algumas folhas escr~ptas coin le
tras differentes _da em que se acha escripta geralmente a 
obra;· essas differenças serã_o indicadas em notas procuran
do-se investigar se houve accrescentamentos feitos depois 
da morte do autor e quaes sejam elles; mas a identidade 
ou diveri;,iidade na ortlíographia é mais um elemento de 
investigação, e que pode ficar ao alcance de quem não 
tenha presente o manuscripto. >> • 

Na parte publicada pelo .Instituto encontro dizendo res
peito ao Ceará apenas uma referencia a Domingos Simões 
Jordam, cavalleiro da Ordem de Christo e que foi nosso 
Governador em 1735 e uma outra a Gonçalo Monteiro de 
Albuquerque, deséendente de Manoel de Albuquerque, ,fi
lho mais velho de D. Maria do Espírito Santo Arco Verde. 

São estes . os dizeres com relação a Gonçalo Monteiro de 
Albuquerque : . 

«N'este ano de 1778 vive n'esta vila da Fortaleza com 
pertp d.e sem anos, cazou trez vezes : a primeira com D,. 
Joana da Cunha Bezerra, filha de Antonio da Roxa Be
zerra e ,de sua mulher D. Iza,bel. . . deste primeiro ma
trimonio não teve sucesão: a seganda com D. lviaria de 
Barros Sueiro, filha de Beraldo de Barros Sueiro e de sua 
mulher D. Juana de Castro de Aguiar. Deste segundo 
matrimonio teve os dois filhos seguintes : Beraldo de i 1\1:elo 
de Albuquerque e Gonsalo Montei;·o de Albuquerque, 
que r.uorreo ·menino: e a terceira vez cazou com D. An
tonia de Barros, filha de Francisco Pereira da Cunha e 
de sua mulher D. Apolonia Dura: deste terceiro maki 
monio teve a filha seguinte -Maria Monteiro de_ Albu.-. 
querque. >> 

Esparsos, porém, pelos quatro volumes encontram-se 
inm1mei·os apontamentos e noticias para o estudo genealo
gico de muitas familias cearenses. 

Tenho uma copia da Nobilianhia~ qne considero au
thentica e fiel pqr ter sido tirada sob as , vistas de pessoa 
muito competente, o meu illustre amigó Sr. Domingues 
Codeceira. 
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,Fica á disposição dos curiosos e ·dos amantes da espe~ 
cialidade, que quizerem consultar esse the§!onl'o de iufor
:rp.ações, recommeadavel sobretudo pelo lado historico e 
merecedo1· realment•1 dos elogiós, que lhe foram dispensa
dos por Pompeu, Cezar Marques e Antonio Joaquim de 
Melio.- · 

Bem vê o Major João B-rigido que ha noticia dos est&
dos genealog-icos de Borges da . Fonseea,· q'lie guardavarn-

-se , no mosteiro de S. Bento. · 
O Il(')IDe de _Antonio Victoriano · Borges da Fonseca fi

gura no Catalogo dos Academicos Supranurrierl}rios d~ 
Academia Brazilica ·dos Renascidos, de 31 de Julho de 
1759, publicado _em ann.exo a0 Estudo Historico e Litte • ' 
tario intitulado «A Academia Brazilica dos Renascidosi> 
pelo Oonego Doutor Fernandes Pinheiro; 

Verifiquei a asserção compulsando o volume de 261 
pags. que existe na 'BibL Nac. de Lisboa com o titülo «Pa-

- peis da Academia Brasilica dos Renascidos com os seus 
Estatutos, e Memorias em Original e Copiail'. (Mss. B. 
10. 17.) 

Miranda Henriques tambem fazia parte dessa douta as
sociasão, que aos dous e a Jeronymo Mendes de Paz e 
João Borges de Barros' confiou a descri pção da Capita,nia 
Geral de Pernambuco (Parahyba, Ceará -etc.) na grande 
obra que ella pretendeu escrever sob o titulo Historia da 
America Portugueza. ·· · 

Foi pena que não fosse levada ao cabo empreza tão pa
triotica. Verdade é que aos socios pouco tempo poderia · 
sobrar dos louvores ao Mecenas Marquez de Pombal e ao 
Protector D. José I. (1) O que não impediu que Pombal 
perseguisse com odio encarniçado o fundador della Consº 

· José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Mello. 
O desastre, da Academia dos Renascidos e portanto o 

da Historia da Ameríca Portugueza é tanto mais ' pa1'.a la-, 

, (1) Em sessão de G de Junho de 1759 o secretario Antonio Gomes 
Fenão Castelbranco 'dissertou sobre a these «Paralello entre' 8. 
Magestade Fidelissíma e {J- Rcy Chrisfümissimo Luiz 14, examinan
do qual des tes Monarchas favo1·eceu mais o bem commum, as l\fanu
iacturas e ComDJ.ercio, e qual de ambos escolheo melhores meyos de 
fazer folices aos seus vassalos," · 

· Patl'iotisrnó ou ignoraucia'r ._ ' 
) 
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n1entar p·orque não ,se imprimiu a Historia composta· pói 
Diogo Gomes Carneiro a convite do rei D. Pedro II. 

E' de 10 de Maio de 16731 expedida em virtude d~ 
Resolução Regia de 15 de Abril em Consult!\ tdo Üonsº 
Ultrº d·e 12 do' mesmo mez e anno, a provisão pela qual 
D. Pedro fazia mercê ao Dr. Gomes Carneiro· do titulo 
de Chronista do Brnz.il, com duzent~.~ mil reis de renda 
em cada · anno repartidos pelas Camaras . da Bahia, Per
nambuco, Rio de Janeiro e Angola, declarando S. Mages
tade a g'rcmde estimáção que fazia' de qiie se, escrevesse a 
dita H(st01·ia pa1·a s_e publicarem os gene1·ozos feitos que 
nesse Estado ob1·arão os seu,s vassalos ' com, tam grande 1·e
piitação das suas a1·mas e credito deste Reino. 

Attente-se bem naquella data-31 de Julho de 1759. 
Demonstra ella que antes de prnduzir seus trabalhos so
bre o Ceará e a Nobiliarchia Pernambucana. Borges da . 
Fonseca tinha nome feito entre os litteratos da colonia. 

Com effeito assim era. A prova te.mos nas seguintes ·in
formações de frei Domingos do · Loreto, seu patrício, con-
temporaneo e amigo : , 

«Antonio Jozé Victoriano Borges da Fonseca, Fidalgo 
da Caza Real, Cavalleiro da Ordem de Christo, F::uniliar , 
do Santo Officio, A!cayde mor da Vill3t de Igoyana e 
Thenente Coronel do Regimento de Infantaria paga da 
guarnição do Reciffe 1 nasceo nesta celebre Villa em 25 
de Fevereiro de 1718, e foy baptisado na Parochial Igreja 
do Corpo Santo em 9 de lVIarçb do mesmo anno. Forão 
seus Pays Antonio Borges da Fonseca Mestre •de Campo 
de Olinda, e Governador da Parayba e D. Francisca Pi
res de TI:1gr.1eira filha do sargento-mór João Baptista Jorge, 
e D. Rosa Lourença Thenorio · igualmente nobres que 
opulentos. Logo nos annos juvenis deo evidentes sinaes da 
perspicacia do engenho e exforço do animo, com que o 
dotara largamente a natureza. Tanto que começou a rece,-

....!...._ ____ _ 

O conego F ernandes Pinheiro na lista, que apresenta dos mero~ 
bros numerarios e supranumerarios da Academia dos Renascidos, 
chama ao secretario Antonio Gomes F .erreira. Nessa lista apurei 
ainda as seguin;tes trocas de nomes: B ernardo Marques em vez de 
Bernardino Marques, João Pereh;a Velho do Amaral em vez de João 
Garcia Velho do Amaral, Manoel Ferreira do Couto e Sç1,boya em ' 
vez de Manoel ;Ferreira ela Costa Su.boya. 
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ber as primei•ras instrucçoens da lingua latina e letras hu-, 
' rn~nas ±orão tantos os progressos do · seu l:l-gudo engenho e 

penetrante cornprehensão, que claramente se distinguia tiê 
todos os seus Collegas. Depois de bem instruído na Gra
matica latina, Rethorica e Humanidades, se applicou ao 
estudo da Filosofia, ern q1,.1e fez grandes progressos e re
cebeo o gráo d.e Mestre em Artes. Porem corno pua natu
ral inclinação herdada de seus illustres Progenitóres o ar
rebatasse para as- armas, prefirio ab ocio de Minerva os 
tumultos de Belona, e julgando que servia melhor a P;:i.
tria com a espada que ~om a penna trocou a aula pela 
eampanha com animo rnayor que a ida.de pois não- exce
dia de dezoito annos, se embarcou para a Colonia com
mandando hua das companhias, que no anuo de 1736 fa
rão de soccorro para aquella praça útiada pelos Castelha
nos. Deste primeiro theatro . dQ seu valor voltou para a 
:fatria e ainda não tinha descançado de tão larga jornada 
quando emprendeo outra por ordem do General de Per
nambuco, que o mandou governar a Ilha de Fernão de 
Noron_ha, cargo em que mostrou ser digno de outros 

· rnayores empregos. A natural inclinação que tão bem tem 
para ,as sciencias o faz conservar entre ·o tum!Jlto das ar
mas . familiar comercio com as letras, altern_ando os seus 
cuidados entre Marte belicoso e .Minerva pacifica. He sum
mamente inclinado a lição da Historia Sagrada como pro• 
fana, versado nos ritos e · ceremonias sagradas e nas lin
guas mais pulidas· da Europa, e muito instruído nasrsciencias 

, e artes necessarias ao caraQter da sua pessoa. Parece incrí
vel yqe lhe reste tempo das suas grandes occupa:çoens 
para escrever :rnaterias tão diversas como as seguintes: An
tiguidades de Pernambuco em •Fol; Memorias para a His
toria E~clesi-astica de Pernambuco em Fol; Varios títulos 
Genealogicos de alguas familias de Pernambuco em Fol; 
Pereceres varios sobre os mais difficultosos pontos das ce
remonias e Rubricas Sagradas, em cartas; Palas armada, 
formaturas dos Esquadrons, em oitavo. Tem esta obra as 
licenças neuessarial\ para se imprimir.» (Desagravos do 
Brazil e Glorias dEf Pern.ªº Pag. 332). , 

Ao escrever aquellas ligeiras notas sobre• a Academia 
elos Renascidos não posso furtar-me ao desejo , de lem0rar 

• àinda uma outra associação litteraria que floresceu em 
1724 ' 'na Bahia, fund.ada . por V ~sco Fernandes Cezar de 



Menezes, sob · o -nome de Academia dos Esquecidos, mas 
só para consignar qne a Collecção dos livro:;i dos monge,s 
<le Alçobaça existente na Bibliotheca Nacional de Lisboa 
encer:ra quatr.o ricos Codíces (n. 05 ·ccCIXVa CÇCXVIII) 
contendo tratados sobre a~sumptos exclusivamente Brazi
leiros, dos quaes dous pei-tenceram a essa acadernia. 

O 1 °, que compõe-sé de 10 dissertações, é escripto por 
um anonymo; as 10 dissertações do 2c são·do Doutor Cae
tano de Brito Figueiredo ; as 8 do 3° de Ignacio Barbosa 
Machado e as 8 do 4° de Gonçalo Soares d?, Franca. 

Innoce_!lcio nada diz a respeito dessas dissertações, e dos 
autores apenas cita o irmão do celebre abbade de São 
Adi-ião de Sever. A Bibliotheca Lusitana falla em Brito 
Figueiredo· (Tomo I pag 555), em Soares da Franca e Ig. 
Barbosa Machado (Tomo II pags 406 e 532), mas não trata 
tarubem das dissertações de que ora dou noticia. 

Os «Papeis da Academia Brasilica dos Renascidos» alem 
de seus estatutos e rascunhos de actas enceri;.a.)Jl urna Me
moria de Bernardino Marques de Almeida sobre os gover
nadores interinos que tem tido a Bahia, cartas de varios 
de seus rilembros entre as quaes uma do pe .D 08 da S.ª 
Telles traçando ~ plano do seu poema epico «Brasileida)), 
uma de Marcos Duarte Fontes do Rozario, uma de frei 
Fran.co Xavier Feyo, duas de Domingos do Loretto Couto, 
uma de frei Gaspar da Màd11e de Deos escripta do Rio de 
Janeiro a 22 de Outubro de 1769 a Antonio de Oliveira 
e na qual elle diz-se :filho do Coronel Domingos Teixeira 
de Azevedo e de sua mulher D.ª Anna de Siqueira. e lVIen~ 
donça e declara ter nascido a 9 · de Fevereiro de 1 715 ·( e 
não . 1730, como escreve Innocencio á pag 131 do Dice. 
Bibliog; vol. 3°) no sitio de S. Anna pertencente naquelle 
tempo á freguesia de Santos, (1) uma outra de B01tges da 
Fonseca, e innumeras poesias, as m~is dellas, offerE1cidas ao 
Marquez de Pombal' inclusive umas decimas assignadas por 1 

frei Antoniõ de Sta Maria Jaboatão. · 
A Carta de Borges da Fonseca merece ser conhecida 

como subsidio para sua biographia de homem de lettras. 

(l) E' curiosa a emenda el'l'ada que·Innocencio se faz a si ã pag 
415 do tomó 9 elo Dice. acerca da naturalidade de Frei Gaspar da · 
Mad1·e de Deus. 

' ' 



bom sua publicàção rematarei este ·capitulo. 
((Carta para o Senhor J?irector Perpetuo da Acade-nua 

dos Renascidos. No ultimo do pasado me foi entregue a 
estirríadisima carta de VS. de 107 .e com ela a carta e pa
peis Acadernicos, que de ordem de VS. e dos Senhores 
Censores me enviou o Snr secretário Antonio -Gomes Fer
rão 'Castelbranco. · 

Logo que nesta Prasa se fes notorio que a zelosa eru
disão de VS. fizera instruir em obsequio do Rey Fideli
simo N. Snr. a 'Academia Brazilica dos Renascidos, se dise 
que me avião feito a onra de me elegerem p.ª socio dela; 
e eu não deixei de duvidar da ·certeza da noticia porque 
seguro a VS. que me não suppunha digno de em.prego tão 
importante, mas como tambem se dise que o senhor João 
Borges de Barros era o 1 ° Censor não deixei de suppor 
posivel, entendendo que ele me fazia lembrado porque á 
sua benevolencia devo a muitos anos uma estreita amiza
de, e esta não deixa de preocupar o animo. 

Por este principio julgo que se verificou a noticia: e 
nesta conciderasão devo eu cuidar muito em não coutra
dizer a informasão benevola, que d~ mim se à.eo, ao me
nos com o desejo de empregar-me no serviço da Patria, 
a quem a Providencia destinou em V. S. o remedio do 
esque1cimento, em que lamentavelmente se ião precipitan
do tantas e tão . generozas asoens, como os seos Naturaes 
tem' obrado em serviso do ·seo Príncipe. , 

Eu bem o sentia, e não sei se diga a VS. que em Per-
' nambuco ninguem tinha mais razão de o sentir do que eu, , 

porque ·me leva o genio a uma ideopica leitura de quantos 
papeis velhos encontro, e poso descobrir: em todos eles 
(e muito particularmente nos que me tem comunicado a 
infatigavel delígenncia de Manoel Alz de Moraes Navarro 

.Lin, capitão comandante da Freg.ª de N. S .. dos Prazeres 
de Marangoape, que neste prezª ano é o vereador mais 
velhq_ da Camera da Cidade de Olindà, e nela J.uiz pela 
Ordenásão, e de orfaons em todo o seo destricto, e no da 
Vila do Recife). medita a minha magoa a injustisa com que 
o tempo tem sepultado memoriaes tão estimaveis. 

Muitas e muitas vezes me lamentava desta sem razão 
com' 110S0 colega Ó Snr J eronimo Mendes de Paz e com O 

P. Fr. Ludovwo da Purifica.são Ex-Definidor da Ordem 
de S. Fran0isco1 e porquo me agr~da muito os seos crite• 
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rios, pois livres de paixão e de preocupasoens vulgarês sà
bem indagar a verdaue e examinar solidamente as noticias 
os persuadia a q' escrevesem em bimeficio da, Patria, pro
metendo ajudalos corp. as minhas fadigas, porq~e suposto 
as sei ter, d(:lsconíio de que as não sei coordenar: e esta 
desconfiansa junta ' ao ·receio que neles encontrava de se 
metere~ a Iscritores, ao mesmo tempo em q' neles dés
cobre a minha venerasão muito superiores ventagens, fa
zia maior impresão_no i.neo desalento. 

Porem este nunca me obrigou a dezistir da minha apli
casão, e não â duvida que tenho já muitas Memorias em 
estado de se porem em lirhpó e poderãó servir para di
versos assumptos, porque nelas se achão muitas noticias 
uteis a Ist0ria Eclesíastica, Civil e Militar de Pernambuco 
e todas quant~s pode aver com verdade pertencentes ~ 
Genealogia, na qual tenho feito maiores progresos, por 
aver composto mais ·de 300 Arvores de costado, c0m tanta 
verdade que não me perguntarão sobre elas por couza a 
t1ue eu , não posa respo.nder com documentos· viridicos e 
dignos de toda a fé umana e por aver feito no ·espaso do 
treze anos too.os quantos apontamentos são ·precizos pª a 
compozição dos Titulos de todas as fa_milias nobres, q' â 
na minha Pstria. 

Nunca tive a vaidade de querer ser conhecido na Re
publica Literaria, e sempre trabalhei sem mais objeto 
que o amor da Patria: e ese é o motivo porque eu .deze
java que ouvese querrí soubese expendyr ·o que eu- sabia 
indagar. . 

Já vejo satisfeitus os meus dezejos na instituisão, q' a 
VS · se dev,e da nosa Academia. Agora simreput.o bem em-· 
pregadas todas as minhas vigihas : Agora sim estimo ter 
feitos tantos apontamentos: agora sim poderão ser uteis os 
meus estudos. Não luzem os diamantes nas maons dos -mi'• 
neiros que os extrairão da terra senão nas dos lapidarios. 
que os souberào polir. 
_ A vista. destas minhas éonfisoens, que são sinceras, e 

' do que a este respeito i~á a experiencia mostrando a VS 
e a ese erudito Congreso, persuado-me que só se quererá 
servir de mim na remessa das ditas :Memorias asim CQn

fnzas como as t@nho. Isto . mesmo digo ao Senher João 
Borgês de Barros que é tão cego na amizade, que lhe de
vo, que seudo-nos destribuida a compósisão das Memol'ia·s 
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desta Capitani'a de Pernambuco me excita a que me ani-• 
me a escrevelas , porem eu aihda que ~dezejo em tudo dar
lhe gosto me excuzo desta incumbencia por credito da no
sa Academia, à qual não convem que aparesão as suas 
compozisões · em toscos períodos, e em metodo indigesto. 

Tenho muitas noticias, e brevemente poderei conseguir 
todas quantas são necesarias para se escrever, a 2.ª Parte 
da Nova Luzitania, que principiou 0 General Francisco 
de Brito Freire e a deixou incompleta por cauza dos seos 
trabalhos, privando-nos a sua morte de excelentes memo-

, rias, que com trabalho grande ajuntou nos 3 anos que go
vernou esta Capitania, vendo e examinando çmidadosamen
te os mesmos lugares em que ouverão as peleijas e se de
rão as Batalhas com asistencia dos principaes cabos, que 
nelas se acharão dos quaes curiosamente se informava de 
todas as circumstancias, que podião servir a sua narrasão 

Porem com as memorias, que nos restão, julgo seria 
conveniente completar-se uma, Istoria, que é a mais ver
dadeira que temos das guerras Brazilicas, para que se não 
veja·, a posteridade ei:nbarasada com a lizonja que ditou 
muitos periodos do rustico ainda que valeroso Lucideno e 
a maior parte dos do Castrioto Lusitano chegando a de
pendencia até onde chegou o ·proprio adio no caracter, 
que se fa.s a Antonio Cavalcanti de Albuquerque, a quem 
Pernambuco será eternamente devedor da ideia de que 
foi executor João Fernan:des Vieira ou por mais rico ou 
por mais feliz, e na omisâo de muitas acsoens valerozas 
dos cabos, q'ne tiverão a infelicidade de serem menos bem 
vistos do seo Eroe. Mas não me animo a impredelo porque 
conheso não saberei imitar a elegancia e energia da 1. ª 
Decada, e não mereceria por ese motivo' a minha conti
nuasão o nome de 2ª. 

As Memorias do estabelecimento, augmento ~ J estad(} 
prezente das '.l'ropas Militares etc são o 2° assumpto, que 
se me destinou. Dele muito milhor do que eu poderá es
crever qualquer dos colegas, a que tambem foi destinado; 
e asim não me eide descuidar de reinefor a Meza Censo
ria todos os Mapas pertencentes a esta· Qapitania e suas 
aneixas, para qne a Meza os mande entregar a quem ou
ver de ser encarregado desta compozisão. Mas porque de
zejo mostrar que não é a minha intensão-excuzar-me de 
obedecer e executar o q' se me~ determina declaro que no ,, 
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cazo qµe os ditos colegas se não posão empregar nestas 
Memorias, ou por o ~ras ocup_asoens, ou por algum, moti
vo, não terei duvida em at1 escrever, enviando-se-me os 
Mapas das mais Capitanias do noso Brazil, e prescrevendo
me a Meza Censoria o metodo, que devo executar, e a 
distribuisão, que devo seguir com cuja obediencia ficará 
menos defeituoza a minha compozis.ão. 

A Biblioteca Brazilica é o 3. 0 asumptô, que se me des
tribuio ; e como nele :gJ.e destinou a sorte a VS por cole
ga,. seria

1 
eu o ornem mais vaidozo de todo ô mundo se 

prezumise escrevela, e mereceria que por fatuo me , man
daae ese Nobilisimo Congreso ris~ar do seo Ca,talog~. Po
rem com.o a VS serão precizas as mem1?rias pe1:tencentes 
a P~rnambuco, direi. que quando noso colega o Sr. D. Do
mingos do Loreto Couto escreveo um Elogio de Pernam
buco, quazi pelo metodo da Evora glorioza do P.e ,Fonse
ca, o qual -perfende imprimir, me consultou sobre este ponto 
por me querer onrar. Dei-lhe noticia da Biblioteca Lu
zitana do Abbade de Sever, de que só trouxe o 1° Tomo 
quando vim de. Lisboa, por nã@ terem ainda então sàhído 
os 2 ultimas, e dei-lhe alguas 'outras noticias, que tinha. · 
Teve ele- a ventura de achar completa em mão de um cu
rioz·o a dita Biblioteca, e adquerio v~rias outras noticias, 
com que cuido fe um perfeito Catalogo dos Escriptores 
de Pernambuco. E como a sua, compoziçào tinha só por 
objecto as Glorias da Patria poderá ser que omitise a no
ticia dos Natm~aes de outros Paizes, a.inda que escrevesem 
em Pernambuco, e neste cazp não terl=)i duvida em adicio
nar as noticias, que eu tiver depois de as comunicar aó 
cl. 0 no_so Colega, que tambem não deixaria de corrigir al
guns erros ou faltas de noticias, que ao Abbade _de Sever 
ocazionarão as informasoens, que nã_o costumão ser mui 
exactas quando quem as dá não conhese a importancia 
delas. , ' 

Finalmente . sou n:i.andado disertar em 26 de Abr il se
guinte sobre a fertilidade e abnndancia da nosa America 
e sobre a variedade dos seos climas. Este ponto é impor
tanhsimo é muitas vezes tenho ponderado com noso Co
lega o S.r Jeronimo Mendes de Paz quam repreensível tem 
sido nesta parte o descuido dos nosos Escritores, porem 
eu não poderei nesta faculdade dar boa e.anta ·de mim, 
ainda que não heide faltar a (?bedi.encia, porque suposto 



que tenhà tido grande lisão do Atlas Geographic0 e Isto
rico (que na minha opinião é excelente, .e nele se achão 
belisimas disertasoens) e alguma do P. Labat, de Tavar-

. nier e de outros curiosos viageiros, e ·os Dictionarios de 
1\1oreri, Tr-eveoux e Martiniene me posão subministrar 
bastantes especies, não tenho propensão a esta qualidade 
de estudos, aos quaes só me teono aplicado quanto basta 
para a ,instrusão: e já VS. vê que vou in.uito arriscado 
em tudo quantó diser na minha Disertasão. · 

Estes são os asumptos, de ,que elevo dar conta, porem 
como não é pr oibido, antes se permite, · que a q ualqL1er 
asumpto, que se der, . posa escrever qualquer Academico 
ainda que se lhe não destinase em particular direi a VS. 
que tendo eu muitas vezes a oura de praticar com o Ex.mo 
e R :mo -S.r Bispo desta Diocezi em alguas antiguidades 
Ecleziasticas deste Bispado e devendo a sua pia afeisão 
que nesta parte formase algum conceito da minha deli
gencia, me dise a pouco mais de ano que extranha.va muito 
não achar nesta Catedral um livro, que costuma aver em · 
todas as do Reind 1a que chamão Censual, ·e me fez a onra 
de insinuar-me que seria muito do seo agrado que eu o 
escrevese e tive a paciencia de ·me 'fazer perceptível o 
metodo do de Miranda. 

Dezejei satisfazer a esta insinuas;o do meo Prelad·o, 
porem parecendome, milhor a dimtribuisão, que prescreveo 

' a Academia Real da Isto:ria Portugueza para as M~morias 
Eclezia sticas, que mandou escrever, a segui .com exasão: 
e mostrando a S. Ex.ª o que tenho escrito teve ·a bonda
de de se mostrar. mais satisfoito do que eu esperava, che
gando a _proferir que similhante obra devia imprimir-se 
e não conservar-se oculta em um Arquivo: e ainda ontem · 
me dise o Juiz dos Reziduos Francisco Guedes Cardozo 
de Menezes , que S. Ex. çª dezejava que· eu puzese a 
esta obra o ultimo complemento porque era merecedora 
da luz publica. 

Est~ aprovasão de S. Ex.ça me tem' ocazionado alguma 
complacen,cia do p:ieo trabalho, e porque ~stou certo das 
noticiae, com q' escrevi estas Memorias, entro na duvida 
se as · devo completar, para o que somente faltão· as das 
fundasoens de alguns conventos qeste Bispado, ·e de algu
mas Parochias, que· novamente se criarão, desmembrando· 
se de outras, pª as aprezentar a Me~a Censoria, ou s_e as· 
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devo comunicar aos Colegas, a quem se destribui_o este 
asumpto, para que· as corrija, e as aperfeisoe, indagándo 
o q' a inda. falta. -

A mesma duvida tenho a respeito das minhas Memorias 
Genealogicas. E no cazo que as deva· eu por na ultima 
perfoisão, estimaria muito que se me dicese se devo apre
zentar . as Arvores de Costado na forma em que as tenho, 
que é a corou, ou, se as devo ilustrar com Notas, para que 
fique mais c laro o conhecimento, dos sugeitos pelos cargos 
onrozos .que ocuparão, e tempo em que viverão, das quaes 
com avizo enviar.ei alguns exemplos para que na Meza 
Censoria · se julgue se devo continnar este metodo. E pelo 
que respeita ao d0s Títulos Genealogicos, p. ª os quaes, 
como já dise, tenho todos os apontamentos necesarios -en
tro tambem na duvida se devo seguir em todos o àa -ls
toria, como observou D. ~uiz de Salazar; e Castro com 
os das Cazas, que procedem da Real Portnguc~za, o q' me 
gastará muito tempo pelo grande numero de documentos, 
que me será precizo revolver novam.ª, ou. se basta que os 
escreva do mesmo modo ·com que o dito P.0 nos deo no-
ticia dos grandes de Portugal. . 

Exceptua-se desta minha duvida o Titulo da familia dos 
Albuquerques, porque se:q,do esta na minha opinião a mais 
clistiiicta .da minha Patria, por descender por linha recta 
do S.r Rey D. Dimz, e porque tem em Pernambuco a sua 
origem em um Irmão da Snr. ª da mesma Càpilania, não 
será justo q' deixe eu de escrever a Istoria dela em par
ticl'.llar, porem ainda neste suposto eritro em outra duvipa, 
e vem à ser se devo escrever de toda esta caza, por su
plemento a Istoria Genealogica da Caza Real Portugueza, 

· visto que o P.e D. Antonio Caetano de Souza, no Tom I 
L 2 cap 1 omite a continuasão da descendencia desta fa . 

. milia, ou se por Isto ria separada, devo unica:men-te escre
ver da sucesão que teve_ em Pernambuco J eronimo de Al
buquerque, dando na Introdusão clara e distincta noticia 
da sua ,alta origem e ascendencia. · 

Informado VS. por este m0do da qualídade dos meos 
Estudos; espero queira ter a bondade de exercitar comigo 
o seo autorizado cargo de Director in::iÍnuanclo me em que 
materias e · de que modo devo continuar .a minha aplíca
sã.o, para que eu com a pnrmpta obediencia com qu e eide 
executar OS seos preceitos posa IDO"!ti,ar a venerasão, COIT.l 
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que recebi as estimaveis ordens, que contem a carta ém 
que VS. me comunicou a noticia da minha e-leisão, e com 
igual gosto me empregarei em todas as ocazioens, em que 
a fortu'na me destinar algum emprego do serviso de VS., 
cuja Illustrissima Pesoa G e Deos . muitos anos. 

Pernambucó 7 de 8.hro de 1759. De V.S. muito afe
ctuozo veno,., e fiel criado. Antonio Jozé Victoriano Bor
ges da Fonseca. 

.. 



CAPITULO VII 

Governo de Azevedo de Montaury. 
Suas !netas com os Ouvidores ' André Ferreira e Avellar de Barbedo. 

Reformas propostas ou eliectuadas pelo governador. 1 

Invasões do Rio Grande do Norte em terras ' do Ceará. 'Perseguições 
- movidas contra pessoas importantes da Capitania. 

Francis·co Bento maria Targine. Governo interino, 

c<J oão Baptista de Azeredo (i) Coutinho de Montaury-foi, 
por patente regia de 19 de maio de, 1781, despachado ca
pitão-mór do Cea1·á, e das mãos dos governadores interi
nos ;ecebeu o cargo a 11 de maio do seguinte anno. 

Com elle veio o novo ouvidor da comarca André Fer
reira de Almeida GLümarães, . nomeado por provisão de 5 
de julho de 1781 e empossado a 26 de maio de 1782. 

Em nada fez-se notavel o governo do novo capitão-mór 
sinão em excessivo e mal entendido rigorismo. Não pro
moveu qeneficio algum da capitania, empregando o seu 
despotismo em puerilidades e incriveis arbitrariedade.s 
contra mizeraveis, em quem recabia a sua ogeriza. ' 

Conta-se que quando sahia para alguma villa ou povoa
ção · ordenava que po-r alli não tranzitassem carros para não 
o importunar ó canto d'elles, nem tolerava que gritassem 
galos; mandando praticar violencias contra aquellcs que 
por ventura qµebraritavam os seus preceitos. 

(1) Naturalmente é erro typographico, a ·não ser que ao tempo em 
que o autor traçava essas linhas atravessasse-lhe a monte distrahida 
a lembrança do ~:ande e illustre filho ele Campos dos Goytaguazes. 
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Q seu nome, repetido pelos contemporaneos com horror, 
passou aos posteros como symbola de infrene e louco des-

- potismo. 
Ainda em tempo do seu governo_ chegou o ouvidor da 

comarca Manoel Magalhães · Pinto Avelar de Barbedo, no
meado por provisão de 11 de outubro de 1785 e empos-
sado a '25 de janeiro do seguinte anno. , 

No mez de julho de 1789 deixou Coutinho de Montau
ry a capitania por permissão regia, .antes de chegar o seu 
successor, passando o cargo a um governo interino na con
formidade 'das ordens recebidas. (Araripe, Historia da Pro
víncia do Ceará. Pag. 107.) 

No anno de 17,82 succedeu no posto de capitão-mór da 
capitania a Antonio Victorino Borges da Fonseca o capi
tl'ío-môr ' João Bapt"ista de Azevedo Cautinbo de Montaury, 
que a 9 de novembro de 1789 fez- entrega ·do governo ao 
ul~imo governador subalterno Luiz da Motta Féo e Torres 
(Theberge, Esboço H;istorico, Pag. 193 e 194.) 

10 de maio de 1782. Posse do capitão João Baptista de 
Azevedo Coutinho de 1\fontaury, capitão-mór da capitania, 
nomeado por patente regia de 19 de maio de 1781. Ser
vio-lhe de sec1;etario José 'de Farias. Montaury era tenen
tr,-coronel de infanteri'a da primeira plan-a da Côrte. Reai
dio muito tempo em Aquiraz. Voltando a Portugal d'alli 
veio para e Rio de Janeiro, em 1808, fazendo parte do se
quito do rei na patente de -inarechaL (,J. Erigido;' Resumo 
Chronàlogico, pag. 115.) 

Eis tudo o que os nossos historiadores dedicaram a uma 
das mais longas, movimentadas e tyranicas administraçõeR7 

que teve a antiga capitania;' eis tudo o que mereceu-lhes 
um dos raros Portuguezes, que foram amigos do Ceará e 
conhecedores de suas necessidades ! 

Vou escrevinhar algumas linhas a respeito delle · e das 
cousas de seu tempo ;_ com ellas procurarei diminuir a ta
refa dos _que entregão-se a este geuero de estudos e que 
·de dia em dia irão espancando as duvidas, que circumdam 
e sse periodo da nossa vida colonial; nellas deixarei con- · 
signados não urnas frivolidades, que dariam a Montaury 
q uanclo muito uni titulo á idiotia e á imbecilidade mas 
actos reaes de despotismo e de excesso de poder, que a 
historia deve registrar e submetter á critica. 

Felizmente não vai longo o numero de 3;..~nos decorri-
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dos, e portanto o tempo não ha destruido os 'documento~, 
que ~onstituem as peças de seu processo perante a opi-
nião. ' -

Despachado governador do Ceará por Patente "Regia de 
19 de maio de 1781, João Baptista de AzJ vedo 'Coutinho 
d.e Monta~ry tomando passagem . a bordo de um dos 
navios, que faziam a carreira regular entre Lisboa e Per
nambuco, aportou á esta cidade após longa e enfadonha 
travessia. , 

Ahi demorou-se elle por quasi seis mez_es não só por 
falta de ,monções e meios de transporte como por ter sido 
accpmmettido de graves enfermidades, mas melhorando 
dellas e por soprarem ventos de feição, embarcou-se n'uma 
sumacá e chegou á Fortaleza a 3 de mai.o• de 1782, des
embarcando 110 porto ou enseada de Mocuripe. 

Achou a capitania dirigida por um governo interino, 
escolhido conforme a Lei da Successão de 12 de dezem
bro de 1770, por se haver retirado para o Recife seu an
tecessor, tenente-coronel Antonio José Victoriano. Borges 
ela Fonseca, segundo já vimos no capitulo anterior. 

A 9 do mesmo mez, e não a 10 como diz o major João 
Erigido, (') e muito menos a 11 como dizem Pompeu (2) 

e Araripe (3) foi empossado na villa do Aquiraz, cabeça 
da comarca, donde recolheu-se no mesmo· dia apezar de 
uma cquva torrencial, por ser o inverno então mui rigo
roso. Essa circum~t.,~ncia .e os preparativos necessarios, 
consoante o costume, para a solemnidade foram 'a razão·de 
decorrerem seis dias entre a chegada e a posse. 

Talvez devido ainda ás recordações dessa vi4-gem ao 
Aqui'raz é que por occasião de tratar da posse do ouvidor 
Avellar de Barbedo escrevia Montaury ao· ministro lYLu
tinho de Mello e Castro em data d cJ 14 de setembro de 
1786: 

«Em observancia e execução da Real Ordem de 8 de 
novembro passado passei logo a participar o referido por 
carta. (23 de janeiro) dirigida a Camara da Villa de S. 
José de Riba-Mar do Aqniraz, supposta e p1·etendid'a ca-

~ 

( 1) R esumo Chronologico pag ,llf>. 
(2) Ensaio Estatistico 2° vol pag 276. 
( 3) Hist. do Ceará pag 107. 

22 
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beç~ da comarca, aonde por hua successivà serie de abu
sos é costume tomarem posse dos logares desta' capitania 
tanto os governadores della como os Ouvidores, , porque é 
ce·rto que não aparece Órdem Regia algua pela qual -seja 
determinado que se haja a dit.a ·vil1a por cabeça de co
marca e nem CfUe se determine que a dita camara seja a 
que dev~ dar as posses mencionadas, porem pela posse um , 
tãnta ·antiga e ,abusiva em que se achão da. referida rega
lia se segue · o ponderado estilo das referidas posses serem 
por aquella camara e não• sem detrimento e incomrnodo 
de hua viagem -8.e · seis legoas, que tanto dista aquella 
villa desta, sendo esta, , como já disse, a capital o aonde · 
de · .ordinario costumão desembarcarem tanto os . goverr;i.a-
dores como os · ouvidores.)> · 

Movido provavelmente por essas e outras consideraçêles 
foi que ,a 17 de agosto ( e não a 7 como diz J ·oão Erigido 

_ á pag. 89 de seu Resumo Chroaologico e á pag. 2 do 
appendice ao seu Resumo da Historia do Ceará) ·de 174(3 
o ~apitão-mór li~rancisco da -. Costa prestou juramento e to
mou possQ perante a c~mara da Fortaleza, o que, todavia> 
valeu á dita camara uma forte repritoenda do ouvidor Fa
ria e ao eápitão~mór . ,ª massada de uma nova . posse pe
rante a camara do Aquiraz, segundo. lh:e foi ord~nado pelo 
cápitão-general D. Marcos de Noronha. ' 

Já anteriormente, em fins de, 1783, a aquelle , mesmo 
ministro manifestava Móntaury nos seguintes termos a ád-

- miração, que lhe merecia a preferencia dada a Aquiraz 
sobre Fortaleza. 

«Antes que termine esta carta sou obrigado a dizer a 
V. Eirn. que não sei com que fúndamento deva ser cabeça 
da c.omarca ,a ·villa do Aquiraz, porque ella em si é _mais 
humilde que. a da Fortaleza: a . sua situação é de sertão, 
sem vantagem algua par-a o commercio, e por isso só pode 
serv:ir de pretexto para ella ser cabeça -de ·comarca por 
ser aonde residem os. ouvid.ores e por isso a quiserão os 
mesm.os ouvidores fazer sempre cabeça de comarca . .Os 
moradores della são quasi todos Letrados, Rabulas, Escri
vães e mais,. gentes de justiça. Pelo que sa~indo os mesmos 
ou·vidores de correição, em que gastão quasi todo o anno, 
fi,.,a a mesma villa. denominada cabeça de comarcl:l um de-
serto. ' 

A villa da Fortaleza, que é , ao presente tão humilde 

-
• 
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como já pondáei a V. Exc. e que porém é tnuito mais 
vantajosa que ·a· outra · do Aquiraz, pela sua situação,. pode 
ser muito. mais augmentada por isso mesmo e nella costu
mão residrr o~ governadores da capitania e por isso capi
tal ; tã-<~bem nella se acha estabelecida à Provedoria da 
Real Faz..enda, tem a pequena guarnição da tropa e 'nella 
tambem ,reside o vigario geral Foraneo e por estes ·moti
vos todos 'é que deve ser a cabeça da- comarca e mandar
se positivamente que nella resida o .mesmo Ouvidor e não 
na outra do Aquiraz. » 

Não obstante diz João Erigido ( 1) que esse governador 
morou muito tempo e:rn Aquitaz; julgo que João Erigido 
equivocou-se ; si estivesse escripto Aracaty ou foó, de 1p.e
lhor gr,a;do eu acceitaria, porque de cartas e relatorios ve
rifico que- elle residiu com effeito alli, sinão por muito, 
ao menos por algum tempo sendo que por signal lhe foi 
bem regalaô.a a vida na primeira daquellas localidades. 
Dil-o a Camara 'em officio de 23 de Julho-de 1785: 

«Rezidindo o governador ' alguns tempos nesta V.ª toda 
a Respublica viyeo contente, este Senado ficou cheio de 
instruccõens, foi festejado 9-os Nobres e Plebeos com ma
gnificas .- festas não só nas Igrejas em solemnes sacrifü:ios 
mas tão bem em publicos ,theatros com aplauzo e ponteh-
tamento. >> _ _, 

As impressõ~s . de Moi;itaury ao assumir as redeas da 
administração foram tristes, pessimas mesmo, segundo de-
prehende-se d,e suas ·primeiras informações. · _ 

« V. Exc. terá. visto, diz elle ao ministro Portuguez, ele 
minha carta como se acha ainda na. infancia. esta Ü}tpit'ania, 
não obstante ser já tão. antiga- q1,1e desde o anuo de 1654 
por uma qonstante serie tem sido sem·pre governada até 
o pr,esente por capitães-móres ou governadores por paten
tys assignadas pela Real Mão, e interinamente, por falle
cirnento de algús assim nomeados, governada pqr outros, 
que vinhão mandados pela Bahia primeiramente, e ao de
pois por Pernambuco, com patentes ou nomeações. ~~si
gnadas ou pelos vice-Reys deste Estado ou pelos gover
nadores e capitães-generaes de Pernambuco, sendo o p1·i
me1ro de quem se acha esta constante -memoria por do-

--------- - . 
( 1) Resumo Clironologico pag 115. 

. . 
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cumentos AI varo de ' Azeved.o Barreto (1), que depois da 
expuls~o dos Hollandezes foi o primeiro que veio governar 
esta capitania, sendo tambein. certo que antecedentemente 
tinhão vindo . outros muitos a governar, de quem porem 
se não achão verdadeiras noticias, porque com a conquista 
dos Hollandezes se perderão aquelles documentos é só se 
sabe que quando os mesmos Hollandezes senlíorearão Per
nambuco governava esta capitania um Martjm ,Soàres Mo
reno : com esta antiguidade, pois, parece que devia pro
metter esta capitania d1fferente face do que aquelJa com 
que achei e fica.)) 

A fazer-se justiça outra não pod~ria ser a linguagem de 
Montaury; a capitania pouca ou nenhuma importancia 
tendo merecido da Metropole, e seus habitantes continuan
do a vivér quasi á primitiv~. 

O que e1:a Aquiraz dizem as transcripções já feitas; do' 
que sei pelos docnmentos refe~entes a tal epocha, tan;ibem 
a Capital não seria muito propria realmente. a alimentar a 
vaidade de um governador e de seus j urisdiccionados, pois 
nella a civilisação ensaiava apenas os primeiros passos e 
como bem diz o Rei-Propheta em uma de ·suas Parabolas, 
e commentou-o Severim de Faria em as ccNoticias de Por
tugal» a grandeza do ·príncipe está ~na ,multidão do po~o e 
dos poucos vassalos nasce a ignomínia delle. 

A ttendendo ás suas proporções e gráu de adiantamento 
pode-se affirmar que á villa de Fortaleza mal assentava o 
nome ·de aldeia, tão irregularmente dispostas € pobre
mente edificadas erão as choupanas de barro, que a com-
punham. 1 

O proprio governador habitava em casa. de humilde 
appareneia, pela qual pagava crescido aluguel, que defrau
daya _ainda mais os minguados soldos, com o.s qnaesjá mal 
podia ID!l,nter-se com decflncia. 

Essa falta de casa de residencia para os governadorns 
era tanto ' para · notar quando eram della providos os das 
outras capitanias, e aos ouvidores mesmo d-0 Ceará for
necia-se para esse fim annualmente a quantia de 1ooaooo, 
circui;nstancias que fiz bem salientes em capitulo anterior. 

(1) João Frigido cl ama-0 Alvaro Botelho á pag 19 do Resumo da 
Historia do Cmtrá e á pag 1 do Appendice. . . 

• 
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Protestando contra a injustiça, lembrou Montaury ad 
governo de Lisbôa «que não tendo a capitania casa de 
residencia para os goveí-nadores, qu'e por esta razão são 
ohi'igados a pagarem renda de casas pelo seu soldo, alem 
ele ser este tão diminuto, que ainda sem esse desconto não 
é su:fficiente para a sua sustentação ainda que seja a m;:tis 
pa1;ca, e sendo .. Sua :IYiagestade servida attender a estas 
razões tão dignas de sua Clementíssima Piedade pdderá 
coi;n a despeza de quatro mil cruzados erigir hua casa para 
residencia dos governadores.>> ' 

Com e:ffeito, so!,> o ponto ele vista ele emolumentos era 
melhor ser ouvidor do que governador ào Ceará. 

Ao passo que este tinha 400i$000 annualmente, ao ou
vidor competiam OS' mesmos 400J OOO e os 1008000 para 
cazas de aposentadoria, mais como Provedor da Fazenda 
'1288000 de propina na arrematação dos dízimos e 2 ¼ 
das dividas cobradas executivamente e mais como Prove
dor da' fazenda do; . defuntos e auzentes tambeÍn 2 ° J O dos 
bens arrecadados na forma do Regimento. 

Não será ocioso, aproveitando o ensejo, fazer _ponheci
dos os emolumentos e salarios que por esse tempo perce
biam annualinente os Ministros e o:fficiaes de justiça e fa
zenda no Ceará. Para isso me soccorrerei _,das iqformações 
prestadas em 17 de J uoho de 1779 a Martinho de Mello 
e Castro por José C\:)zar d e Menezes e José da Costa Dias 
e Bai'ros. · ' 

O escrivno da Fazenda Real tinha 50{/, de ordenaclo, 
G4a de propina pagos pelos arrematantes dos dízimos e 
1 •;"J. °7o nas dividas cobradas executivamente a custa dos 
devedores; O· escripturano 50,fj, de ordenado e 32{/, de pro -, 
pina; o procurador da fazenda 64~ de . propina e 1 1h1 ºr~ 
das _ dividas cobradas executivamente; o almoxarife '60,/$ 
de ordenado e 64/il de propina; o nfeirinbo, o escrivão do 
meirinho e o porteiro 81} cada um de propina nas arrema
tações; o thezoureiro dos auzentes 6 ºIo e o escrivão dos 
auzentes 2 º[o dos bens arrecadados; o escrivão da ca
mara 16{/, de ordenado . e mais- 4{/, para papel e tinta; o 
carcereiro 12//, ; o àlcaide 10.f/, ; o escrivão do alcaide 8./:/, 
e o porteiro 411,. . ...,-.--. ~ , 

· As camaras jlã§_..,,villas- cfô~Jndios h .~ sabei Vª Viçosa, 
Soure, Arronéli êj} Mecêjái1a; ._ J'Iontem0J· o ,novo e. Crato 
não pagavani ' Ôrd'ênado!i~ . ..,_ '' ..,. ,-;

__ ,.r-· ......... ...:!.; 
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~ra o Paço Múnicipal ou do -Conselho de Fodaleza uma 
casa de taipa, terrea, insignificante, si bem que uma qas 
melhores do logar .. 

Delle · dizia o propi·io Senado da Camara em officio de-
7 de agostQ de 1782, por occasiKo de tratar da extor
são, que lhe quizei'.a fazer o ex-ouvidor Dias e Barros por 
motivo de propinas: «Acc~·esce mais o .não haver uma 
casa de camar?, para as precisas vereaçõos e necessarios 
accordã.os do conselho que para dito fim está servindo 
umas casas terreas que este · mesmo· Stnado fez arrendar, 
com indecencia notàvel desta veterana villa, unica da co• 
marca que pade,!e esta falta, quando as novas villas de 
Indios as tem de sobrado e com outra sufficienciaJJ. 

Delle dizia tambem o gover,nador em carta de 4 de ou-
tubvo de 1786: · 

«No tempo que aqui foi ouvidor André Ferreira, quasi 
quatro annOS pagou a camara uma casa que O rriesmo OU· 

vi·dor se tinha reservado para sua aposentadoria cuja casa 
era uma das mell_10res da villa tanto que esta m(;}sma .ca
mara a comprou e lhe _ serve ' de Paço do Conselho posto 
que terrea, de taipa, pequena e nada propria e decente 
para uma easa de camara. 

A necessidade de se edificar uma casa de camara e ca
deia nesta villa é indispensavel porque nem uma nem ou
tra tém e não é somente esta obra publica de que a mes
ma villa necessita porque aqui não ha absolutamente nada 
que seja cousa de ·utilidade publica. >J 

A fortaleza, obra d.o tempo de seu antecessor, ainda 
bü1va por acabar e não tinha as accommodações neces
sarias para a tr9pa, e a capella, a que tão i:"ntimamente 

. se prende o nome do P.e José Rodrigues, si merecera a 
· attenção de B. da Fonseca, conserv2.va-se ainda em preto. 

A enfermaria, construida junto a capella e aos deposi
tos de viveres e petrechos bellicos, estava desprovida de 
to_do o necessarío desde .os leitos para os doentea até a luz 
que os .alumiasse, e assim continuou apeza·r de ,uma . tér
minante portaria baixada por Montaury ao' Provedor dá 
Fazenda em data de '10 de junho de 1782. 

Os calabouços, que ficavam por baixo da Casa dos Con
t.os; era~ ~s unicos da Capitania, afôra os de Aracaty, que 
corre1:1poud1am a seu -fim, sendo que a cadêa de Sobral 
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fura tão fraca que constantemente os pre~os evadiam-sé 
delfa. 

Junto ao aquartelamente, em torno de uni páo de ban
deira estavam postadas sobre _carretas na arêa dozé pe.ças 
de mui pequeno calibre, e já tão damni-ficadas quy por oc
casi&o de alguma salva o encarregado d_o serviço tinha o 
cuidado de metter lhes a terça parte da carga sob pena de 
vel-as voarem. em es~ilh~ços pelos ares, o que não evitou 
que uma vez ao festejar-se O'anniversario natalício do Rei 
arrebentasse a melhor dellas, facto que o governador apresr 
sou-se em coip.municar para Lisbôa. · 

Foi Féo o Torres quem toais tarde construiu um peque
no reducto di:; madeira, no qual as ditas peças foram apr9-
veitadas . 
. Isso quanto á fortaleza, a unica -de que dispoz por al- __ 

gum tempo a Capitama. Digo unica porque as primitiva
mente levantadas- na -costa haviam desapparecido, e porque 
apezar de Montaury propor a construcção d,e um fortim 
ou _ reducto na ponta de Mocuripe utilisando-se nelle gran
de porção de pedra e madeiras existentes junto ao dito 
monte, a idéa só foi executada nos ultimos 'tempos de seu 
governo ou no de Féo e 'l'orres. , 

Penso que Bernardo Manoel para constl'ucção de uma 
das 4 baterias, que fez con·strnir alli, aproveitou-se da 
situação e dos -materiaes desse fortim. 

Que navia lá alguma cousa com o nome de re-ducto pro~ 
va-o um offici.o de 31 de dezemhro de 1800, examinado, 
por mim nos archiv@s de Lisbôa. 

Nesse _officio diz Bernardo Manoel: <<Emquanto ao exa
me, que, fui •fazer no Reducto do Porto do J\iocuripe, achei 
que o parapeito actual de que · é formaé!.o se compunha de 
estacas mui delgadas e baixas de sorte que do mar se po
de bem contar a gente, que o Reducto encerra. Em con
sequen,cia disto principio a mandar construir um parapei
to de pep.ra e cal e com altura que possa encobrir perfei
tamente os homen13, que estiverem dentro. ii 

Para provar que tal reducto 'é do tempo de Montaury 
ou de seu immediato successor, Féo e Torres, valho-me 
ainda de um outro documento, inedito como o primeiro. 
E' um relatorio de Mo.ntaury enviado em data de 21 de 
Maio de 1783 ao ministro Màrtinho de Mello e Castro em 
o qual lêem-se as seguintes ]ir{has: «Proponho que na pon-



ta ele Mocoripe . se faça um 'Forte ou reductçi por sér o lo
gar mais proprío para a defeza daquelle sitio distante hua 
legua da vilta da Fortaleza em um logar1 que domina 
aquella parte do mar, por onde s·e pode fazer deselllhar
que. Para se fazer .o mesmo forte ha junto ao dito monte 
bastante pedra, ag1_;1a e mad~ira e se poderá para sua edi
ficaç·ão mandar um official engenheiro, que . tão bem pode 
ficar sendo· o commandante da artilharia. >l ' 

. Provado ' que no lV.i:ocuripe hou~é uina fortaleza antes de 
Bernardo Manoel governar o Ceará (offic10 de 31 âe de
zembro de 1800) e provado que a ,construcção dessa for
taleza é posterior a 1783 (relatorio de 2:).. de maio), cum
pre-me dar a razão da hypothese,· que aventei de haver
se aproveitado BernB-rdo Manoel da situação e materiaes 
do reducto já existente (Vide Revista do Instituto do Oea
fá, 1889. Pags. 15_2 é ,157.) 

Mjnha asserção estriba-se n'uma Planta, que possuo, da 
enseada de Mocuripe levantada por ordem do governador 
e na qual figuram apenas quatro baterias. Para que eu 
admitisse a ,falsid'ade de mi11ha proposição, devia ver fi
gurarem na planta as quatro baterias construidas por sua 
ordem e mais a que elle havia encontrado e de cujo exa
me deu conta na citada carta de 31 de dezembro. 

Mas de tod~s essas Gontrucções em l\tlocurip~ nã~ restam 
siquer os vestigios. ,. .., · 

Entretanto, o professor Alfredo Moreira Pinto, em :seu 
interessaqte livro i~press.o ha dons annos com· o titulo «Geo
graphia das Províncias do Brazil », descrevendo as forta
lezas do Ceará aponta col'no actúalmeBte existentes as de 
N. S. d' Àssiirnpção na, càpital, na ba:1·1·anca ern, frente ao 
fíindeadou1·0 dos navios, e o fo1·te de Muciwipé~ qiie se1·ve 
d_e paiol e fica na ponta ele Mucii1·ipe. . · 

A obra do auctor do IJicciona1·io Geog1·aphico teria es
capado a esse ligeiro senão, explicavel aliás po·r deficien
cia de informações, (1) si elle tivesse _manuseado _ 1;1ma me• 

(') O que não é falta de informação mas merece o.uÚo nome é, por 
exemplo, o Sr. R. Villa Lobos ensinar no seu Compendio de Oor.o
graphia do Brazil, q·ue a capital do Ceani é Fortaleza, com 12:000 
habitantes, assim. chamada por áw,sa ele i1,ma fm·taleza edificada i·un· 
to a ponta de Mucuripe, situada sobre 1u 1ia ]Jlanide na costa e a 600 
kilometros da fo;. 4o rio Ceara. · 



mona do tenente-coronel Augusto Fausto de S01:1za, 'sob 
o titulo <cFortificaçõçs no Brazil», publimtda na Reyista do 
Instituto Historico Brazileiro, (1875) em que lêem:se estas 
palàvras : Em toda a longa costa desta . provfr1,pia ( Cea
rá) ha somente a f01·taleza de N, S. d'Assumpção. E essa 
é que é a verdade. 

Por me occupar desse·assumpto e aproposito do trabalho 
do tenente-coronel Fausto de Souza, devo fazer um repar0. 

Diz el11;1: «O Senador Pompeu affirma ter havido um for
te na ponta de Mucuripe, a uma legua do po1·to do Cea
rá, o ciua1 desappareceu sob as areias ha muito tempo ; o 
Sr. J. Erigido diz que erão dous, o de S. Bernardo a O 
e o de ,S. Bartholomeu a Este.» , 

Posso assegurar que no tempo a que se refere .o májor 
J, Erigido houve na praia e enseiada, de Mocuripe não 2, 
mas 4 fortes, e que elles chamavam-se não S. Bernardo e 

E isso escreve-se no anno de 1885 em livros clidacticos, á venda 
na acréclitada livraria Oliveira & C.• ! 

E o que ahi está escripto refere-se a uma das cidades mais adian-
tadas e conhecidas do ,paiz ~ · 

Alem das muitas inexactidões encerradas naquellas cinco linhas, 
ensina m ~~is o dito professor que as serras do Ceará são afóra as 
qite o separão do Pia·uhy, a Ipiaba, a do Mundahíi, .a do Ceará, for
mada de um aggregado de quatro cabeços em forma de eorôa, dos 
quaes o mais alto tem o nome de .J.l(Jassctrangitape, ensina que as 
principaes pontas s ão as das Almas e de Itagu,y , e que a nossa sêcEa 
mai~ rec_cnte 'foi a que começou em 1875 e durou cerca de quatro 
annos. · · 

Essas serras do Massm·angitape, Ipiaba, etc., me fazem lembrar 
o p.ortuguez Dr. João Felix Pereira, autor da «Chorographia do Bra
zil» que diz (Pag. 119) que as terras do Ceará na vizinhança. do )nar 
se levantão insensivelmente em amphitheatro obra ele 6 leguas at6 
ao }Jé das serras Aracati, Canà·vieras, Ceara, Mandaltú, Boritama, 
Hibiqp'aba, que formão urh aggregado de monta¼fhas na direcção de 
leste a oeste. 

E riem-se alguns da Ordem R egia de 12 de maio de 1799 para o 
exame dos dos do Ceará, que desaguavam no Amazonas ! 

Corno curiosidade sobre cousas nossas convêm citar ainda um to 
pico mas este da Galeria Histor'icá da Revolução Brazileira (pag. 
98), obra publicada ha alguns mezes ,por meu collega Dr. Urias da 
Silveira na quàl · o Ceará é descripto como cortado pelos rios Acara
cú, Carµoc{n, Jaguaribe, canal de Russas e Salgado e apezar de tão 
cmtclalosos rios sendo de quando em vez assolado pelas sêccas. 

Não conheço epigramma mais feri'no ao Ceará do que cha~ar seus 
eabol'rnudadouros rios caudalosos. 

l ' 
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S. Bartholomeu, mas ,S. Pedro Principe, Princeza CarÍo
ta, S. João Principe e S. Bernardo d-0 Governador. 

Prosigo, rectificaçla essa dupla inexactidão do Resumo· 
Chronologico. 

Quanto á, gu~rnição da villa, o estado era igualmente 
deploravel. . . ' · 

Constava ella ao todo de 126 homens, sendo 114 de in
fanteria, constituindo uma c-ompanhia, e os outros 12 de 
artilharia descriminados assim : um c_ondestavel, um ca
bo, um artífice e nove soldados. 

A companhia de infanteria compunha-s,e de 101 solçla
dos, 2 tambores, 5 cabos, 1 porta-bande_ira, 1 furriel, 1 
sargento, l alferes e 1 tenente (Antonio Borges da Fon
seca) a quem competia o commando por estar vago, havia 
dez annos, o posto de capitão: 

Esse Antonio Borges da Fonseca é o filho do ex-gover
nador Bvrges da Fonseca, a quem já me referi; servira no 
Regimento de infanteria do Recife, e tq,mbem na Escola 
Militar do Rio de Janeiro no -tempo do Vice-l{ei Marquez 
do Lavradio. Tornarei a occupar-me delle ·na administração 

1 
Feo e Torres. 

Afóra elle figuravam como mais zelosos e intelligentes 
militares M[.,noel Felix de Azevedo, Ajudante pago da_. In
fanteria auxiliar, que servira igualmente na guarnição de 
Pernambuco, o alferes Jos_ç Henriques Pereira, com mais 
de 20 annos de serviço na Côrte de Lisbôa, o cadete Fran
cisco Barbosa Bezerra, e o sargento João Francisco Borges. 

Além das tropas já ditas, gua~·neciam a Capitania os 
terços de infanteria anxiliar das Marinhas do Ceará e Ara
caty (Mestre de campo· Antonio da Rocha Franco), o dos 
pardos da Ribeira do Icó e Cariry (Mestre de campo Ma
noel :Martins ~e Mello ), os Corpos de Ordenança branca de 
cavallaria do terµio de Villa Viçosa (Commandante Igna
cio de Amorim Barros) e de Baturité e Montemór o novo 
(Com mandante Simão Barbosa Cordeiro), e finalmente os 
Regimentos de Cavallaria Auxiliar do Jaguaribe e Quixe
ramobim .. o posto de coronel estava vago), Ribeira do Icó 
( cqronel Dnmingos Paes Botão), Ribeira dos Inhamuns 

-(coronel Manoel Ferreira Ferro), Ribeira dos Cariris No
. vos (coi;onel Alexandre Corrêa Arnaud), Serra dos Côcos 

(coronel Manoel Martins Chaves) e Ribeira do A.caracú 
(cpronel Sebastião de Albuqueique Mello). 
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Cada regim~nto de cavallaria auxiliar compunha-se de 
dez, , e : cada terço de infanteria ele sete companhias. Pelos 
preceitos da arte militai· aquellas deviam ser redusidas a 
oito para a formatura de quatro esquadrões em cada regi
mento ; as necessidades do serviço e os fins de sua crea
ção, que era a guarnição do littoral da capitania, demons
travam a exig·uidade, a insufficiencia das companhias de in~ 
fanteria . 

. Daquelles corpos de cavallaria alguns er~m verdadeiras 
inutilidades, o das Vhrgens do Jaguar ibe por exen:1plo. 
Como bem o d isse ivlontaury, «esse fazia-se desnecessario ' 
no referido districtô por ser mais proximo á marinha, para 
cuja defesa é inais ·propria a infanteria, e porque a caval
laria só é util para fazer diligencias no interior do sertã.o 
e não para guarnição effectiva àa costa de mar. 

O fardámento e o arnia"1ento dos soldados a pé denun
ciavam completa incuria em ramo tão importante de ser
viço. Segundo o regulamento a tropa do Ceará, como a 
da Parahyba., devia usar casacas e calções azues, vestias, 
bandas canhões e golas encarnadas, no que destinguiam-se 
da tropa do -Rio grande, · que tinha casaca e calção brancos, 
vestias bandàs canhões e golas azues, mais de facto ·anda
vam os soldados descalços, q,u.asi nús. O que melhor tra
java usava cam'isa e ceroulas de algodão tecido no paiz. 
Um bando de. maltrapilhos. 

Convém; porém, lembrar que de accordõ com uma Or~ 
dem Regia, cada militar tinha para fardamento direito a , 
uma certa consignaçã,o em dinheiro, mas essa Ordem era 
burlada pelos officiaes da Provecl.orià, que neste, como em· 
outros assumptos, de ha muito estavão habituados a mos
trar-se dispotas e gananciosos ; mesmo em relação aos sol-
dos dos soldados, , que deviam ser pagos ~rimensalmente, 
havia o atraso de seis ou mais mezes, como aconteceu na 
chegada d.e Montaury, o qual teve occas-ião de verific~r 
que havia oito mezes não se lhe fazia o pagamento~ pelo 
que lavrava géral desgosto e davam-se continuas deser
ções. 

Os officiaes, esses vestiam -se segundo o si3u bel-p'razer, 
donde 0 espectaculo dos trajes os mais disçordantes e dis
paratados. O mesma succeclia ·tambem po~· aquelles tempos 
nas possessões portugúezas · d' Asiá, segundo li em Sove.rim 
de Faria. 

" 
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O armamento era, uma ve'rgonha, si de arma~ento me
recia o nome meia <luzia de carabinas inutilisadas, amar
radas co~ cordas, _emfim e1;n tão bom estado que os sol
dados quando enviados a deligencias iam armados de ca-
cete (1). -

Verdade é que Borge~ da Fonseca havia remettido para 
Pernambuco algum armamento afim de ser substituído por 
outro em bôas condições, porém não mais voltou quer o 
que se reqnisitara quer o que fôra remettido para con-
cêrto. · ' 

QuantQ as armas c1os regimentos de Cavallaria Auxi
liar, eram ellas graí1des espingar·das, que serviam sómente 
para embaraçar aos soldados nas manobras e erri todo e 
qualquer movimento . . 

N'um 1plano de reforma, que apresen_tou ao governo, 
Montaury lembrou a conveniencia de substituir essas gran
des e pesadas espingadas por tt m par de pistolas nos col
dres de sclla e uma catana ou espada, o que faria mais 
exprditas as operações da cavallaria. 

Do mesmo completo atraso, por causas, que não esca
parão á perspicacia do leitor, ressentiam-se as out1·as seis 
villas da Capitania, podendo-se, todavia, fazer melhor men
ção ela de Santa Cruz do Aracaty. 

Essa, com effeito, era de todas a maior; a ma-is populo .. 
sa e commerciante, apresentava bons edificios, como a ca
sa . da camara, erecta pelo" ouviàor José da Costa Dias e 
Barros, ostentava emfim alguma riqueza. 

Davam-lhe vida e animação mais de 170 lojas de fazen• 
das,, algumas dellas com quantia superior a 150.000 cru-

(i) Das a1:mas que ha por aeaso alguma se acha em termos de ser
vir ; algumas sein fexos, e sem poder ter concerto outras, o que me 
obrigou · a mandar cons ei-tar algumas dellas, que o podião admit~ir e 
a minha custa até o presente, por cuja razão sendo os soldados man
dados a algumas diligencias vão armados de páus. (Carta de Mon-
taury a Martinho de Mello e Castro a 12 de maio de 1783). -

O armamento da tropa se acha em iguaes termos; sendo preciza
d_os os soldados a montarem guarda· e fazerem sentinellas com uns 
páus em que lhe mandei encaixar umas velhas bayonetas muito fer
rugentas e muito deterioradas, e com uns canos muito velhos de ar
mas, uns sem coronhas e outros ligados a ellas com cordas, e entre 
estas muitas-semfexos, e tudo tão diminuto que não excedem a trin
ra. (Carta de 25 de outubro de 1784 _ao mesmo Ministro .) 

'-
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zados em generos, como as cÍo capiti'to m6r João Pinto 
Martins, Mestre de campo Pedro José da Costa Barros, 
capitão Coelho Bastos e um filho deste, de nome Arrtonio 
Fràncieco Bastos. 

De sua casa da camara dizia Montaury que era edificio, 
que ainda mesmo no ' Remo entre algumas das villas das 
pro'vincías seria reputado ,por bom, e custou sem ainda 
estar acabada 3.600~000. 

Como vê-se, era uma, localidade florescente e muito me
lhor do que o que vou dizendo comprova.m seu adiantamen-
to os documentos da epocha. ' · 

Compare-se o Aracaty d'aquelles tempos com o Araca
ty de hoje e irnpossivel será deixar de reconhecer e lamen
tar o immenso regrel;lso, o quasi aniquilamento dessa im-
portante cidade. . 

Não mais existem alli aquelles ricos merc_adores, que 
ainda ha 40 e 30 annos faziam a inveja até dos filhos da 
Fortnleza; a vida c0mmercial, como a da sociedade, fu
gi,u d'aquelles logares, cuja população, longe de progredir 
ou mesmo ficar estacionaria, decresce a olhos vistos por
que os habitantes desertam e preferem levar a outras pa
ragens o contingente de seu patriotismo, os estímulos de 
s9,a in.telligencia .e amoi.· ao traba'lho; as propriedades se 
vão desmoronando e edificios, 'que hg,- pouco eràm cotados 
em contos de réis, são dados hoje gratuitamente por mo~ 
rada a aquelles que querem incumbir-se de os proteger 
contra a destruição das_ estações e a inva,são dos animaes 
damninhos. 

Por toda parte o desanimo, a cada canto a inercia. 
E o« Aracaty já mereceu que quizessem fazer delle a 

nossa capital! (i) 
Que causa ou causas tem concorrido para tal abati

mento? 
Tome-se de um Aracatyense, pergunte-se-lhe porque sua 

terra está tão decadente, e elle responderá sem detensa 
que ao odio e á invéja da Capital deve-se o e stado presen
te. daquella rica porção do nosso territorio. 

Não quem aprofun:iar o gráu de- vm·acidade dessa insi-

(1) Em 1829 na Camara dos Deputados foi apresentado um projec- -
to para ser transfel'ida para Aracaty a s,ede do governo, (Annaes, 
4,• anno. tomo 2.0 pag: 82). ' 
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naação: ella revela, todavia, a nunca_ esquecida rivalid~
de das duas cidades, a qual se manifesta. a todo o ,instan
te e por differentes maneiras. 

Para explicar a decadencia de , ·uma cidade, como a de 
um povo, é impossível destacar. esta ou aquella causa; a 
decadencia é sempre _a resnltante de f'actores multiplos e 
diversos, alguns dos quaes ele acção lenta e já antiga. 

Em relação ao Aracaty creio que _ ella se filia ás diffi.cul
dades naturaes de seu porto, á substituição de sua Alfan
dega por u:n;ia simples Meza de Rendas, á centralisação de
sastrosa ~ depauperante, e principalmente· ao systema in° 
feliz, que sempre tiveram nossas àssembléas provinciaes e 
0amaras rnunicipaes de entregar a confecção de seus 0rça
mentos a indivíduos incompetentes _e eivados de partida
rismo poli tico. 

A morte do Aracaty nasceu dos pesados impostos de · 
que a exportação e a importação foram sobrecarregadas 
sem piedade e que afugentaram pouco a pouco de lá o 
commercio honesto e intelligent~, transferin,do-o para 6U- , 

tros portos ~ 11?-axim<" para o de .Mossoró, seu visinho. 
E nem causa espanto o ter assim acontecido, o que admi

ra é que . as influencias da política, os proceres das diver
sas situações .não en~ergassem que trib~tando largamente 
o commercio inter-provincial forçavam os que delle viviam 
a ir importar e exportar mercadorías por pontos, onde a 
ganancia do fisco lhes airancasse sommas menos consi-
deraveis. -

Recordo-m.~ que, ha. 2 ou 3 annos, questionado por rriim 
o r·epresentante de uma casa Norte-Américana, qúe nego · 
eia com courinhos- de bode e ovelha, especulação que o 
Aracaty iuic_iou na Provineia, porque havia tão grande de
crescimento na exportação desse artigo de nosso commer
cio em • comparação com a dos annos anteriores, respon
deu-me que taes difficuldades encontrava nas repartições 
do governo do Ceat·á que ordenara que seus prepostos re
mettesserri para -1\íossoró os couros comprados. 

Supponha-se agora esses obices, que em Fortaleza eram 
dirigidos contra o commercío .de couros, fazendo-se sentir 
pezadamente, fóra de qualqu,er calculo sobre todos os 1•a
mos , da industria e commercio Aracatyenses, e ter-se-á a 
razão do grave erro economico dos, nossos deputados, erro 
que acarretou tão desast-roso desenlace. 
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Ha um outro motivo alem dos que já enunqiei; quero 
fallar do pouco escrupulo com- que negociantes ' dos sEl'Í'
tões, que proviam-se .de.·mercadorias no Aracaty, um, ver
dadeiro emporio, ião) fugindo a responsabilidad,e e men
tindo .á fé dos contractos, v·endef suas safras em Mossoró 
e- oll;_tros lug,a:res da modo que perderam-se verdadeiras 
fort]J.nas e . reduziram se á mi seria negociantes, cujo activo 
é representado'· nos livros por muitas ·dezenas de éontos de 
réis. 

O estabelécimento de uma fabrica de tecidos, para a 
qual poderiam sem esforço ser' aproveitados os recursos 
agrícolas das zonas circumyizinhas, que algumas ha 1:nui
to product_oras de algodão, União por exemplo, e sobretu
do a éoustrucção de Llma estrada do ferro, que Í(!sse ter _ 
até o Ic~S, constituem duas medidas sa,lvadoras para o Ara
caty. 

Das vantagens, que Jhe adviriam de uma ferro-via, en 
mesmo já me fiz propagandi~ta no anno de 1883 em um 
reJatorio, que tive de apresentar ao Góverno Inglez após 
uma visit_a a aquella parte do Estado. · 

Aos homens collocados .a testa q,o governo do paiz in
cumbe estudar e resolver no mais curto •período de tem
po_ estes e outros problemas, que se ligam estreitamente 
ao futuí·p do Ceará. _ , , · 

Em rE?lação ao -Aracaty, toda. protecção em favor da in
dustria agl'icola e 

1
commerc-ial do município compensará 

largamente os esforços f.eitos pelos poderes pnblicos e para 
proval-o b?,sta lembrar que as Estações Fiscaes daquella-
cidade arrecadaram no anno de 1890: · 

. , 

lVIeza de Rentlas por cabotagem. -: .. 
Idem do Estado ... , .... . ..... . .. . 
Exportação por cabotagem ........ . 
Idem pára o Estado .. . ........... . 
Idem ·• directa ................... . 
Rendimento d'essa repartição n'aquelle 

anno ........................ . 
Collectoria, · Importan'cia arrecadada 

no exerci cio de 1890 ........... . 

ImportaçãQ 
405:042:316 
323:079:700 

39:877:580 
179:403:320 
178:119:260 

16:733:728, 

' 49:517:272 

Devido á circnmstan<~ia de sua situação, e por ter muito 
pouco fundo a barra do rio Jag\rnribe, á cuja margem está, 

'./ 
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os interesses commerciaes do Aracaty eram altamente pre• 
judicados, como ainda hoje o são, por isso que as sumacas 
e ml:!,is navios, que d'ahi neg0ciav-am com as p.raças d 
Bahia, Pernambuco, e outras, eram forçadas, com receio · 
de bater nos bancos de areia, a, sahir Gm meia ·carga ~e ir 
completal-a na · enseada do Retiro Grande, distante 1;1ete 
legt)as, acontecendo ' apesar de tudo perdererµ 0 se a1gumaJs. -

Mesmo assim, li n'uma informação o:fficial d'aquelle 
tempo que a importação do .Aracaty era superior a seis

·ceútos mil cruzados e a exportação montava. a quasi o 
dobro. ' 

IGsse grande commercio consistia ·especialmente de car
nes e couràmas, matando-se ali para mais de dezoito mil 
bois, annualrnente. , , 

Pelos portos do Acaracú e Camocim era igualmente 
avultado o commerci0 das carnes, ao _passo que o do Al
godão fazia-se' 1:Jm maior escalla pelo porto de Mocuripe. 

Alem dos portos citados, a capitania-contava o do Curú 
.oü Parasinho, sem co;nmercio por s·er habitado apenas por 

-,,pescadores e homcn }l rniüto pobres, embora frequentado 
por navios mercantes e até vasos de guerra estrangeiros, 
que n'ell~ entravam para refazer-se de aguada, · lenha e 
mesmo v1 veres. 

R~ferindo-se a aquellas circumsta.ncias dedfavoraveis do 
porto do Aracaty, o governador Montaury 'exprjme-se as
sim em um de seus relâtorios ao ministro Martinho de ' 
l\'[ello e Castro : <cA não ser este <lefeito da natureza-seria 
hum dos melhores portos e da melhor vantagem para o 
commercio, e ultimamente qas villas todas da capitania .só 
esta do Aracaty merece o µorne, e até os mesmos habi
tantes d'ella, ou porque sejam a maior paí-te d'elles foras
teiros, que vem de o:utras partes ,fazerem o seu negocio, 
ou porque a Providenéia assim o perrnitte, são os mais 
quietos e pacificos d'esta capitania.,) 

Egual elogio não lhe mereceram os habitantes das 9,u
tl'as villàs, especialmente os da Fortaleza, Icó, Sobral, 
Acaracú e Granja, aos quaes acoimava de turbulentos, or-
gulhosos, intrigantes e até absolutos. , _ 

Quando ,emittia essa opinião achava-se precis;:i,mente o 
. gov~rnador entre os 'Aracatyenses; fazia ent.ão o giro da 
capitania, para o que sahira de Fortaleza em Setembro, 
isto é, quatro mezes depois de te1~ chegado a ' ella. -
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Fundando-se nas observações e calculos, que poude co
llier nesse passeio, computou elle em mais de cem mil al
mas' a população do Ceará. (1) 

De calculos feitos por Governadores effectivos é o mais 
antigv de que tenho noticia, e sinto-me contentê por ha
vei-o .encontrado como a ((Memoria>) de Borges da Fonseca 
entre as antigualhas, que compulsei em Lisbôa. 

Si os conhecera, não teria dito Varnhagen em sua His
toria do Brazil que em 1775 a população do Ceará en 
avaliada em 34::000 almas, calculo digno de 'todo reparo 
coino opposto ás leis, que regem o desenvolvimento da 
nossa população e áquellas que fornece a sciencia da esta- · 
tistica. Hoje se sabe por um documento da Bibliotheca da 
Ajuda qu~ aquella cifra de.vê referir-se tão somente ás p es-

, soas de desobriga. _ '· 
E sse valioso manuscripto da Bihliotheca da Ajuda em 

Lisbôa attribue ao Ceará, sete annos após a data_ npontada 
por Va:rnhagen, uma população de 61408 almas seguud,> 
as notas dadas pelos parochos. , 

Attentando-se bem em esse documento, que for~ece 
optimo's esclarecimentos acerca das cousas da capitania -
sob Cesa.i· de Menezes, pode-se pois concluir que o illustre· 
historiador considerou como população total dêlla a cifra dos 
babitantei:1, que frequentava m a confissão. 

Em matena de desdobramento e accrescimo de popula-

- ---------

(1) Tem de sertão es ta capitania mais de 350 leguas; quasi a 
rnaior parte com povos e se pode calcular ao presente por huajus ta, 
reflexão, e-stimando as cousas pela menor p a,rte que comprehendc 
mais ele cern mil Almas e este disetu-so se fund a por hua parte pelo 
fltte nie disse o Visitador Geral do Bispado nesta capitania, estando 
no giro da mesma visita, que p assavã,o de cincoenta mil p essoas as 
riue clle tinha chrysmru:lo, e ainda havia ele continuar a mesmu ch1·ys
m 1L par a diante, a lem elas muitas qu e se tinham crism.ado em duas 
visitas antecedentes, e\ por outra parte tendo eu sü.hido na forma do 
costume e pratica d e todos os meus antecessores a dar o giro da ca
pitania, ao qual sahi em setembro d·o anno passado e fiz mais de cem 
lcguas pelo interior do sertão, em a maio.r par te deste caminho achei 
povoações e outros Logares mais pequenos, p(?voados por muita gen
te que vivem huns nas suas fazendas que sã.o_ él.e gados e-outros l'la
quullas terras que permittem cultura, p or cuj tts razÕés fundo o meu 
ealculo no r eferido num ero de cem mil Almas o Povo desta capita
nia ao presente (Carta de 21 d e maio de 178H a Martiúho de M ello 
e Castro). 

23 
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ção o thema para quotidianos espantos é a União Ameri
cana, paiz que em 1790 contava apenas 393.827, tri~ta an
nos depois contava 10 milhões e ~em hoj<?' 63 on mafs mi
lhões de habitantes ; si fosse. verdadeiro o que ·v arnhageu 
consign;:t, e que o illustre Southey não dedignou-se de apa
driàhar, o -Ceará mereceria um logar ao -lado d'aquelle 

· c-olosso não, obstante a incalculavel •differença de meios e 
condições de prosperidade, · não óbstap.te _a diversidade das 
raças, factores incontestaveis do , progresso dos povos. 

Continuo, porém, com os meus apontamentos acerca do 
Çeará no tempo de Montaury. 

Alem das sete villas dos brancos, que •eram as de N. ª 
Senhora d'Assumpção da Fortaleza, S. José de Riba-mar 
do Aquiraz, Santa Cruz do Ar~caty, N. ª Senhora_ da Ex
pectação do , Icó, Real do Sobral, Real da Granja e Real 
do Crato ( 1), alem das vinte e uma povoações dos bran
cos Quixeramobim, Arrayal dos · Cari,ris novos, Inhamuns, 
Arneiroz, Serra -dos Cocos ou Campo Gi;ande, Russas, 
Telha, Amontada, Cascavel, S. João, Jaguarihe-merim, 
Mossoró, S. José do Aracaty, Ber~oca ou .Meruocà, Ca
juaes, Serra da, Uruburetama, Siopé, Trahiry, l\iata fres-• 
ca, Jiqui e Catinga do Góes havia o que se cham::,Lva vil
las e povoações dos Ind.ios, aquellas em numero de cinco 
e estas em numero de tres. 

A:.i villas eram Viçosa Real, Real de Soure, Real de Ar
ronches, - Real de J\llecejat1a e Montemór o novq; as po~ 
voações eram Montemór o velho, Almofala e Bayapina. 

E' _sabido que primitivamen.te tinham sido tambem des
tinadas aos índios do Ceará a ~illa do Crato e a poyoação 
de Arneiroz, mas -quando Montaury aqui cp.egou, já. en
controu-o& fóra dellas e dispersos ; não obstante o. Crato 

( 1) Os 'capitães-móres das villas dos ' Brancos eram: .Antonio de 
Castro Vianna (Fortaleza), Jeronymo d'Antas Ribeiro (Aquiraz). 
José Rodrigues Pinto (Aracaty), João Ferreira Lima (foó), José de 
Xarez F }u-na Uxoa (Sobral), Arna,ud de Hollanda C<wreia (Cvato), 
o da Granja estava vago; os Directores das villas e povoações dos 
Indios: Ignacio de Amorim Ba,rros (Viçosa Real e S. Pedro de 
Bay}1pina), Manoel .Felix de Azevedo (Soure); José Lopes Rosa do 
Amaral (Arronches), Florencio de Freitas Correa(Mccéjana), Manoel 
deJesusMarinho (Montemóro novo), Francisco Xavie-r de Mendonça 
(Montemór o velho), Matheue Correa de Sá (Almofala) ." 
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figura como villa de indios n'uma informação prestada por 
Bernardo Manuel de Vasconcellos qua1:>-do aind1;1, em Per
nambuco. , Diz elle: Examinando o Mappa (i) vejo que a 
capitania do Siará tem sete povoações de Indio~ denomi
nadas Arron,ches, Mecejana,, Soure, ,Montemór velho, Mon
temór novo, Villa Viçosa e Crato, hoje consideravelmente 
diminutas pello vexamen, que lhes causa o barbará costu
me dos Governadores, Ouvidores, Directores e Vigarios 
de arrancarem os filhos dos b1~aços de seus Pays e os man
darem servir a differentes capitanias, donde jamais voltam 
a sua Patria debilitando-se assim a cultura tão neçessaria 
d'aquelles· terrenos.-)) 

Os índios da povoação de Arneiróz por seus continua
dos furtos de gados, haviam despertado a colera dos habi
tantes da rondondez;a, os quaes estavam a fazer nelles de 
qua~do em vez cruel carnifieina; isso levou o capiJão-ge
neral D. José Cesar de Menezes a ordenar-lhes a retira
da par:a alguma das víllas proxi~as de Fortaleza, o que 
foi executado passando-se para ahi os poucos, que e~ca- , 
param ás mort!'tndades e ás epidemiàs. 

Só mais tarde graças ao bispo D. Thomaz da Encarna
ção voltou Arneiróz, por desmembração de parte dá fre
guezia de S. Matheus de Inhamuns, a constituir um cura
to (1784), para o qual serviu de matriz a velhá citpella 
à.os Indios. , -

A invo"cação da nova freguezia foi N. Senhóra da Paz,. 
Santo pensamento o do bispo, que collopava sob o pa:,

ti-ocil).io da Virg,em da Paz aquella região onde a discor-
dia fizera domicilio. , 

N'esse mesmo anno de 1784, por provisão de 6 de abril, 
toda· a Ribefra de J agúaribe desde Junqueira ate Bôa
Vista foi des~embrada da freguezia do Icó para i1~ cons- 1 

tituir a do Riacho do Sangue . -
Como. viu -se, Mossoró era .naqnelles tempos incl!Jido en

tre as povoações do , -Ceará ; ,ninguem cogitava então de fa
zer cladiva delle ao Rio Grande do Norte. 

Não, obstante politicos. e homens de lettras ha que avan-

(1) . Referia-se a um lYfapp a~ obra de .E'nü1cisco B ento Mari_a Tar
giui, que lh'o offorecera. 

.• 
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çam que o Ceará tem alargç1,do seu territorio a custa do 
Rio Grande. 

Todos os documentos _do tempo de Montaury affirmam 
a posse d,o Ceará sobre Mossoró e suas vizinhanças, como, 
para não citar outros, um interessante Mappa feito . em 1 
de a.b;·il d'e' 1783 e remettido a Martinho de Mello e Cas
tro com o titulo «l\!fappa dás Villas e Prin~ipaes Povoações 
de Brancos e Indiqs da Capitania do Ceará Grande com 
as denominações das ditas villas e invocações · dos Gragos 
das suas respectivas Matrizes e Cap_ellas. » 

Consultem-se esse e outros mappas, que são realmente 
interessantes. 

Outro documento ha bastante valioso para o assumpto . 
Trata-se de uma queixa de l\fontaury a José Cesar de 

Menezes a proposito do habito em que estavam os crimi
nosos de internar-se em outras capitanias escapando a-s
sim á vindicta da lei. 

Diz essa reclamação, que traz a data de 3 de janeiro 
de -J. 783 e é feita a prop?sito da pásão do desertor José'. 
de S0~1Sa Carvalho: «para beneficio do Real serviço e quie
tação desta -eapitania se digne V. Exc. passar ordem para 
a do Rio Grancle, visinha que limita com esta, que todos 
aquelles faccinoras que desta se refugiarem em aquella, 
como · presentemente está acontecendo, porque os tenho 
perseguido, não achem lá ~oito e agasalho, visto serem es
tas colonias. de hum mesmo soberano, porque ha pouco 
tendo se feito huní crqel e aleivoso assassinio no Mossoró, 
ultima extrema desta capitania ,com a do Rio Grande, e 
mandando eu fazer deligenéia pelos d~tos matádores se re
fogiaram áquella capitania, aon,de se confam por seguros 
insultando e ameaçando de lá aos commandantes de cá a 
quem eu tinha orçlenado os · prendessem.)) 

Os dizeres dessa peça são claros, .nfio consentem duv.idas. 
Mais tarde ainda o sargento-rnór e naturalista João da 

Silva Feijó em sua «Memoria sobre a cap,it.ania do -Ceará» 
_por vezes cita o Mossoró como -fazendo parte delta. 

Montáury, aliás, não tinha razão considerando a villa 
de l\'Iossoró como perte cendo á Capitania, que adminis • 
trava, a me4os que tivesse esse nome tambem a parte dei
la situada aquem dõ rio; ::iervem, comtudo, os papeis pu· 
blicos do seu tempo como um argumento á oppôr aos que 
m9dernamente querem ree11a:r os limites com o Rio Grande 
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até o ·morro do_ Timbau, o que equivale a roubar ao ,Cearf 
cerca de cinco -lego as de ,terreno. 

O verdadeiro limite, porém, , do Ceará com o Estado vi.
sinho, é , um que a natureza indicou, é o rio M9ssoró. ·E o 
governo colonial assim sempre o entendeu, como vê-se de 
repetidas declara1_.:ões sua,s, e assi~ o entenderam tambem 
os pqvos 'desde epocha mui remota. -

, O leitor viu á pag 320· que Borges da Fonseca na sua 
Memo?·ia sobre. o Ceará diz que ,o Rio ,1\'Iosso1,ó, que o Re
gimento dos Pilotos ch~ma U pane ma, extrema o Ceará 
com, o Rio Grande do Norte. Ainda niais. Sob o mesmo 
nome de Upanema (Opanema) estuda Azevedo de Mou
taury o rio Mossoró em sua «Noticia Geral da Capitania, 
do- Seará Grande)). Mas não é tudo. Quaes os verdadeiros 
limites affirrría em data de 15 de maio de l700-acamara da 
villa de S. José de Riba-mar quando exprime-se a El-Rei 
d?,1 seguinte· forma : 

«As terras, que esta capitania domina desta viBa para 
a parte do sul é até o rio Mossoró~ si bem que o marco, 
que a divide, está com a do Rio .grande, que ficÍ cir-
cumvisinho e,om o, porto do Touro, por onde nos pare·ce tóca 
a nossa villa a ribelra do Assú; para a parte do norte aguas 
vertentes ao rio Camcmim ; para o sertão o que as armas 
do Ceará tem conquistado e descoberto ; isto pedimos por 
termo a nossa villa porque nem de outra nenhuma parte 
podem ser estas terra governadas.,, 

Dizem-o El- Rei em data de 12 de outubro· do mesmo 
anno respondendo _ a carta supra, e ,a Rainha D. Maria em 
uma Provisão de 17 de dezmbro de 1793, pela qual é ser
vida 1r(andar dt;ma1·ca1· o 'ter1·eno, que se deve dar á villa 
de Santa Cruz do A1·acaty que vem a · ser todo aqnelle que 
decor1·e clesde a pa1·te oriental do rio Jagita?·ibe até o Mos
soró, exfrema da capitania do Ceará; dizem-o ainda e com 
minudencia o Ouvidor Leocadio Rademaker e a Camara 
do Aracaty e~ 6 de novembro de 1811, tempo em que 
já as }ustiças do Rio Grande do No1·te se intromettião na 
nossa' jurisdi'<;ão em liigq,res de que nos acliavamos. de p@sse 
civil; natural e corp'o1·al. 

Ess_e Edital da camara do Aracaty é tão explicito e tão 
clafo 'que desajo deixal-o transcripto aqui como peça de 
valor irrecusal. , . 

c<Edital. COPIA. - Registro de um edital que mand'ou a 
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camara a:ffi.xar no lug-ar da extrema de Mo~soró como con
tem na carta retro o juiz presidente o capitão José Mon
teiro de Sá e mais officiaes que servem no senado da ca
mara desta villa do Aracaty, capitania· do Ceará Grande, 
por S. , A. o P. R: N. S. que Deus guarde, etc. Fazemos 
saber que nos constou por representação que nos ' fez o 
commandante Felix Antonio de Sousa, da Barra do Mos
soró,· termo desta villa e capitania e igualmente os povos 
visinhos que estando elles sujeitos ás, justiç_as desta villa 
e capitania desde a creação da mesma capitania e maior
mente depois que S. M. Fidelíssima a Rainha nossa se
nhora foi servida dirigir a Ordem do theor seguinte: 

Segue-se a Provisão regia de 1793. 
Esta"."ª o cumpra-se do doutor Ouvidor Geral Manoel 

Leocadio Rademaker. Em virtude do qual deu o dito Ou
vidor "geraf posse judicial á camara desta villa~ nossos pre
decessores no dia dezesete de julho de mil oitocentos e 'um 
em diante em cujas posses servem os rumos seguintes : da 
barta do rio Jagú.áribe, até a Passagem de Pedras servindo 
de devisa o mesmo Jaguaribe, e da dita Passagem de Pedi·as 
até a Catinga de Góes, rumo do sul, e desta tudo quanto 
fica da parte oriental da estrada Real que vem do -Ceará, 
incluindo-se a Catinga do Góes, Giqui, faz13nda do Brito, 
Rancho do povo, Cypriano Lopes, Figueiredo, fazenda da 
Pasta de Antonio Ramalho Lima, servindo de -devisa a di~ 
ta estrada geral que vem do Ceará e atravessa o ·rio Pa
lhano, e desde a fazenda da Pasta buscando para o nascen
te linha recta e pelos lugares Cobertos, Braço do sargen
to, Grossos, Riacho das melancias, extremas de Catinga 
do Góes, Curralinh'o', Olho d'agua d·o Alssú, serra Danta 
de dentro, incluindg-se Matta fresca e Pr~ias àté Mossoró. 
Ê porque na dita serra D 'anta de dentro correndo o. rumo 
de nascente vae dar mais ou menos no lugar denomina.d.o 
Pao0 infincado extrema que sempre se chamou a posse esta 
capitania, igualmente a villa do Aquiraz que governou até o 
anuo de mil oitocentos e um, tempo em· que os nossos prede
cessores tomaram posse estando-na mesma posse de mais de 
quarenta ·annos os commandantes da barra de Mossoró desta 
capitania, constando-nos, outro sim, por informaçõà:S de pes
soas que bem sabem da extensão da capitania, estamps.certos 
que, da barra do Rio ao lugar destinado das extremas desta 
capitania e villa chamado Pao-infincado se conta tres legoas 



mais ou menos pelo rio acima e que· os di•tos lugares apon• 
tados na posse' e ordem Regia devemos por sln;viço de S. 
A. R. o P. N. S. qu~ Deus Guarde defendermos por per
ten't;ier a jurisdição deste conselho, e que d~ ne,nhum mo
do podemos ser esbulhados da antiga pos'.'e em que nos
achamos, sem que s·ejamos convencidos e .por Ordem Re
gia; e constando-nos outro sim, que as justiças da capita
nia do RiG Grande do Norte se intromettem na nossa ju
risdição nos '1ogarés apontados de qu:e nos achamos de posse 
civil, natural e corpora!, na conformidade da Regia ordem ; 
porta~to, ordenamos- que todos os morado1'es da barra do 
.Mossoró até o Pao-infincado reconheçam as justiça& desta 
villa a que são subordinados por pertencerem ha mais de 
quarenta, .cincoenta e cem annos a esta capitania do Ceará 
Grande. E , de presente os commandant_ns visinhos d'aquel
les logares é que pretendem exbulhar este conselho da sua 
antiga posse, da qual não- podemos er;n _tempo algum ser 
excluídos sem Ordem Regi::. e do contrario comettem ex
bulho e usurpação de nossa jurisdição. E para que ,ssim 
o entendàm e não all~guem ignor'ancia alguma, -mandamos 
lavrar 'o presente edital para que sendo lido na barra de 
Mossoró fique rectificada a posse antiga e será affixado nó 
lugar destinado - Pau-infincado - onde S(!)rá . çonserva- ~ 
do para que assim. conste na forma da ordem nesta }USer
ta. Dado e passado _sobre nosso signal e sello deste conse
lho, . nesta villa do Aracaty em vereação _de seis de no
vembro de mil oitocentos e onze. José Antonio Ferreira 
Chaves, escrivão o escrevi. Estava o sello das armas Reaes. 
José lVfonteiro de Sá, José Antonio Costa, Manoel Fran
cisco Ramos, João·Facundo de Castro a Menezes, Castodio 
José Ribeiro Guimarães. Em fé de verdade. O escrivão 
José Antonio ·Ferreira Chaves.» 

~em em favor d<?s usurpadores podem ser invocados' 
actos legislativos do decahido imperio ou da actual repu
blica, porque, ao contrario, concorrem todos para firmar 
os direitos e a pouse do Ceará sobre a margem occidental 
do rio Mossoró, direitos e posses reconhecidos até mesmo 
em., relação ás salinas, que nella se -encont.am, como com
provam a correspondencia offici-al do tempo dos governa
dores Barba Alardo e Sampaio e todos os ~ctos das çl.iver- , , 
s~s presidencias, que contou o Ceará desde a · Independen
cia-
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As viUas e povoações do!:J indios, essas muito mais que 
as d~s brancos manifestavam _pobreza, e decadencia lasti
mave1s. 

O índio cearense, como eni geral o aborigene Brazilei
ro, ,ialie~1tava-se pela natural indolencü-t1 , a chl'onica regis- -
tra. até o pedidó de um de seus principaes, que, instado 
para uma expedição militar importante, ,excusou-s,e sob 
pretexto de querer engordar ; só a catachese dos missiona
rios e a instrucção, pa:cieniemcnte liberalisada, -poderiam · 
tranformar os filhos das selvas, -plantándo n'e]les d pencl'or 
para a vida da sociedade,. · , 

Mas a cateahese, a campanha emprehendida pela reli
giito no intuito de promover reformas no mund.o dos cos
tumes e de fazer acceitavel e bemdict,a a adopção das pra-

. ticas sans e dos gosos legítimos, que a civilisação f carre
ta e centuplica, findara para sempre, com os athletàs, qu.e 
o odio sectario banira pelo punho do despotico ministro 
do fraco . e libidinoso D. José L , 
' ~i as yerdades do Evangelho eram pregadaR por . sacer

clotes, a quem a sollicitude do bisp9 D. Thomaz da Encar
nação confiàva a direcção espiritual d'essa parte de seu re
banho, e pouco e ás vezes por frades conhecidos pelo no
me de •regitlares', esses sacerdotes, dos quaes muitos não 
eram o· sal da 'terra, como recommenda a Escriptur,a, con
tavam-(:le em tão pequ'eno numero que nem o Bispo podia 
tirar de· sua vigilancia ·e bôa v9ntade o desejado fructo, 
nem os parocbos satisfazer as óhrigações do seu ministe
rio na administração do pasto espiritual ás . suas ovelhas, 
porque ·eram immensas , em extinçã~ as freguezias .e por 
ellas m_uito esparsa a população. · 

Na fregueiia de Fortaleza, por exemplo, com p.lais de 
40 leguas, residi&m apenas 3 sacerdotes,_ o que moveu o 
Senado da Camara a rogar a Rainha quê fÓsse servida 
conceder á villa um convento ou hospicio de religiosos da 
ordem de S. Francisco ou Carmelitas da Reforma ou da 
invocação ou denominação, que S. Magestad~ d·osejasse 
escolher, afim de que podesse:rh ser espiritualmente s0c
corridos os povos, com mais fervor arqúgaq.as as virtuéles, 
debellados os vicios e a .mesma fé confirmada · com a ·pala
vra e o exemplo. (Representaçlto de < 27 de setembro de 
1783 á Rainha D. Maria). 

Essa representação, que é assignada por Domiügos Ro-
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drigues ' da Ctlnba, Antonio de Souza Uchôa, Bernardo de 
Mello. Uchôa, Viêente Ferreira Forte e Luiz Barbosa de 
Amorim, foi remettida por intermedio de Martinho de Mel
lo e Castro, a cujo valimento se soccorrer.a.m eqes na me.s
ma data nri,o só para alcançar a ~ercê requerida como 
tambem a satisfação de outras urgentes necessidades da 
colonia, sendo as principaes •. dellas o co~merciGI directo 
~om Lisbôa e o titulo de capital para a villa de Fortaleza. 
(Representação de 2'7 de setembro de 1783 ao ministm 
Martinho de Mello e Casti:o.) , 

O com·mercio directo do Ceará com Portugal foi igual
mente ideia acceita com favor por Montaury. 

Como· vê-se, era ordeiro, religioso o espírito do nosso 
povo; como ainda hoje, uão se arreceiava da sotaina, in
fluenc~a inventada e combatida tão somente pelos ignoran
tes das lições da historia Brazileira e pelos que se armam 
nos arsenaes da iutolerancia contra a . liberdade de pensa
mento dos que não cõmmungam na taça de suas idéas, e's
treitas e pouco generosas. 

Ha, todavia, um documento, que desejo fazer conheci
do como bôa prova dos sentimentos pios dos n?sso~ maio- , 
res e para o qn~l conv;ido a attenção do leitor. 

Encerra-se nelle o compromisso, que tomaram. para si e 
seus successores os membros do Conselho de Sobral de 
celebrar com pompa cada armo a fe~ta do Sagrado Cora-
ção de Jesus. · ,, . 

crSENHORA. Movidos nós os o:fficiais da Camara e Con
selho da V.ª Distinta Real de Sobral Americana, compreen
dida na Comarca do Ceará Grande, não . de algu. iriterece 
mundano e sim do Zelo, da Onra, e Serviço de Deos, se
gundo os -Excelentes exemplos de V. Mag.e pello queres
peita a Re,li:gião, e Christianismo, sabendo que V. M. e se 
empenhara com todas as forças posiveis com o noss·q san-

. cto Padre Reinante na Egreja de Deus p. ª que se dignase 
feriar_ um dia de cada anno p .ª nelle se ourar com as maio
res Festividades e Celebridades Sanctas em todo p seo 
Reino e Domínios o Santi_ssimo Coração de J esus-Chr.isto 
Nosso Redemptor -e Salvador e que Sua Sanctid.e de facto 
feriara o dia daquella Selebrid. e, qt;terendo nó·s tambem 
mostrar a V. M. e ao mundo a· nossa Religião e Christia
nismo e o •q.tº nos sôbe mover tão Pio e Sancto exemplo 
e que somos Vasalos fieis e amantissimos de tão Pia, e 
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R_eligioza Soberana, quizemos tomar a Conta nosa ou deste 
·,Conselho as d~spezas da Selebrid. e Solemne do dito dia 
para neste se fazer com a pompa . poseivel µa Matriz desta 
dita Villa ; E para que não foce glozada a dispeza ao Pro-

- curador d'este Conselho pello D ~or Ou·v.0 r G.ª1 e Corr.0 r 

desta Comarca actual, que hé o D.0
" Manoel de Maga

lhaens Pinto e A velar de Barbedo, ·o cónsultemos ' primei
ro e nos respondeo que -1he agradava o Iioso zelo e pro
penção para a Onra de Deus e que se foce- couza a ele 
respectiva ou a sua Fazenda converia, porém que -nós não 
podíamos sem o Real Beneplacito e soberana determina
ção de V. M. tomar sobre nós, ou para este Conselho ese 
Onus annuaf e perpetuame11te, que pedisimos, e suplicace
mos a V. M. o Seu Real Benepla:sito p. 0 o dito fim. e que 
elle nos ajudaria a suplicar tambem a V. M. o mesmo e 
informaria que o Conselho terri alguma posibilid.e para 
manter perpetuamente o Sancto Onus, a que nos dezeja
mos submeter, e aos nossosi sucessores ! e ponderand0 nós 
que era sabio e Prudente o Conselho deste Ministro de V. 
M. e que de _facto era necessario O Real Beneplacito de 
V. M., por meio desta vamos umildem.te suplicar a V. 
M. se digne conseder-nos o ·fazermos annualm.te 81 custa 
deste Conselho a dita Festividade atendendo que á nelle 
alguma posibilid.e e que esta V.ª tem tido augm..t 0 e que 
á nella numerozo povo ja m.t0 bem siviliza'do, e que este 
Conselho não- tem sobre 'si onus de Festividade alguma e 
que de alguma forma será digná coiza de reparo para os 
christãos mor~dores, e ainda para os das Comarcas sir
cumviz.iinhas mais antigás e sivilizadas não termos nós tu
mado a nosa conta Festivid.~ algua, sendo no Christianis
mo uma coiza tão louvavel e µecesaria, e que os da Gó
vernança dev_em mostrar se fervorozos e zelozos da Onra de 
D. 8 p.ª melh'or exemplo da Plebe e ponderando tudo isto, 
e que V. M. como tão Pia não deixará de convir ou an
nuir aos nosos pios dezej os suplicamos ~ -V . . M-._ nos per
mita o que pedimos, pois tão justo. parese, e se digne por 
amor do Mesmo Deus Christo · Redemptor N 0so, cujo .San
tíssimo Goração queremo~ apl~udir, fazer-nos certos do seo 
Real Beneplacit-o por carta determinando ao Correg. or actual 
é a seus sucessores que levem em c.onta a dispeza, que se 
fizer aunualment~ nesta tão sancta selebridade ou que elle~ 
mesmo regulem pella possibilid." do Conselho, disp·ezas 
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delles e capacid. e da V.ª a , dispeza que se deve fazer' nesta 
sancta selehrid.e em cada ahno para que não se deixe de 
acudir as nesecidades temporàes deste Povo e deste C9n
selho e nem ao mesmo Pov·o e a nós falte, esse . consolo e 
nem ao Nos,o Bom Deus :a. Oura e Culto, que lhe é devi
do por todas as criaturas. 

No mesmo Deos confiamos que havemos de alcançar de 
V. M. a graça pedida é - ao Senhor rogaremos como temos 
de obrigação pela vida e saude de V. M. e por toda a Rae\ 
Familia. Em Camara de -15 de Dezembro de 1787. O Es
crivão da _Camara Manoel da Costa de Aguiar. O Jtliz pfê - · 
siclente · Vicente Ferreira da Ponte. Ignacio , Taveira Cu
nha: Antonio Pereira de Souza. Francisco Lopes Freire. 
Alexçindre de Albuquerque Sylva. » · 

O compromisso dós vereadores de Sobral nem sempre 
foi mantido por seus suceessores, mas o povo acceitou-o 
de bôa vontade e ainda hoje celebra a festa todos os annos 
com grande enthusiasmo e sentimento religioso. , 

Não é digno de nota que occupasse tão vivamente a at
tenção .piedosa dos nossos 'homens d'aquelle tempo o cul -, 

, to hoje universalmente prestado fl,O Coração- amabilíssimo 
de Jesus, balsamo para todas as dôres, fonte d'3 todas as 
consofaç·ões ! . · 

Cresciam, portanto, desmesuradamente as di:fficqldades 
do serviço religio'so, frustrando-se assim com frequelicia os 
santos intuitos dos sacerdotes e sendo abandonados impor
tantíssimos interesses sociaes, quaes os que intendem com 
a direcção espiritual de um povo (1). 

Si ào menos houvesse a.ccordo e unidade de vistas entre 
a authoí·idade civil e o clero, a convergencia dos esforços 
ele uns e outros traria algum resultado, mas infelizmente 
assim não acontecia, pois o despotismo e a intolerancia d a 
governador · estendia-se até á tão respeitavel classe. 

Vê-se bem isso da seguinta representação : 
«SENI10RA. A V. Mag. 0 reprezenta o Vigario Colado da 

Vila do Aquirás, Cabesa da Comarca do Seará grande, 
que dezejando eJe e os outros Sacerdotes desta Capitania 
viver tranquilamente e gosar daquela amavel pás, que com 2-

( 1) Informação de Montaury a. Martinho de Mello e Castro em da
ta de 12 de maio de 1783. 
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tanta felicidade alcansão, e desfruitam todos os que ,tem 
a ventura de viverem debaixo do amparo, e vasalagem de 
V. ]\([ag.e qutl tanto se interesa em proteger a todos, prin
cipalmente a Igreja e a seus Ministros, como é notorio, 
não podem conséguir esta ventagem pelo orgulho, sober
ba e tirania com que o Capitão niór desta Capitania João 
Baptista de Azevedo Coitinho de Mantauri ve~a_, e inten
ta oprimir a todos os abitadores dela e até os seos mesmos 
Sacerdotes pois _não obstante serem estes os sujeitos mais 
umildes do Brazil, e empregando-se todos em tributar ao 
dito Cap.m mór os maiores obzequios, '3le comtuçlo não 
perde a menor ocaziãn de os perturbar, perder e aniqui
lar falando actualmente mal dos seos procedimeutos, cha
mando-os c,om imperio a sua caza, dizendo-lhes palavras 
atrevidas e in}uriozas e conspirando quanto pode ser para 
que a maior parte deles seja participante do desasocego, 
opresão e ca.tiv_eiro, em que ele tem posto a toda esta in
feliz Capitania. 

-Sim, Senhora, nós vivemos oprimidos_: nós gememos 
in~onsolavelmerite, se V. Mag.e como tão Pià Mãe çlos seos 
Vasalos nos não acode. Não falamos coizas escondidas : 6 

, 1bem publica a nosa opresão: informe-se V. Mag." de pes
soa fiel é incorrupta e então ouvirá esta verdade e outras 
muitas qµe o meo estado me obriga a calar. Deus G.<le a 
V. l\fag.e pelos anos mais felices ,como estes infelices e mi
z.eraveis tanto necesitamos. V.ª do Aquirás aos 4 de Ja
neiro de 1787. José Pereira de Castro.)) 

Tenho ainda outra representação e essa assigaada pelo 
d. 0 vigario de Aquiráz e pelos vigaríos do Aracaty, Icó, 
Inhamuns, Monterriór, Arronches e parocho coadjuctor do 
Ic6 na qual Montaury é comparado a Nero e Diocleciano. 
Tem a data de 7 de Agosto de 1787. 

Mais accentuada, portanto, não podia s~r a clesha_rmo-
nia entre clero e governador. ' · 

Quanto aos Regulares, esses cuidavam principalmente 
em encher as sacolas e ·enricar os conventos a . que perten
ciam, ~, pois, eram factores de pouco ou nenhum val-0r pa~·a 
l'ler levado em linha de conta. 

Si assim era tratando-se do serviço ecclesiastico e reli-. 
gioso para o geral da capitania, servlço cujas lacunas Mon
taury procurou obviar erri parte lembrando a creação de 
um Delegado do Diocesano no Ceará, podendo a nomeação 
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recahir no cura da Fortaleza e vi gari o geral" fornneo, 1J o
sé Manoel da Veiga (1),-bacharel formado em canones pela 
Universidade de Coimbra, cbmprehede-se porque a c_ate
chese prestava então auxilio mui diminuto á civilis.ação dos 
indigenas. 

Sobre_ ~s mer:itos do doutor Veiga, que Montaury apre
sentava, descordam os documéntos do tempo; ora vejo seu 
nome reu11-indo as sympathias dos parochianos pois em 1 de 
fevereiro de 1780 a Camara da villa da Fortaleza rogava 
á Rainha que fizesse-o vigario geral collado da comarca e 
pai·ocho da villa, por ser sujeito em que conco1·rião alern da 
p1·1.tdencia~ vfrtiide e let?·as todas as partes integ1·antes pm·a 
exercer as obr1:gagoens de bom. Pasto°?· e rninist1·0 'recto; ora 
leio nas actas de vereação da mesma ca.mara . de 10 e 15 
de Abril e 2 de Maio de 1782 recriminações feitas a eUe 
por exorbitar na· cobrança das conhecenças apezar do pro
vimento estabelecido a respeito pelo Rev. Visita.dor da co
marca Dr. Viríssimo Rodrigues Rangel. 

Esse provimento determinava eptre outras cousas que 
os senhorios . de fazendas de gado que Il'ão quizessem vir. 
desobrigar-se á Matriiz pagassem de conhecença 11m boi ou 
dous mil réis_. 

Não' sei quem tein a razão por si,, si uns, si outros. Uns e 
outros, si é possível alliar pruclencia, virtude e lettras ao 
amor desordenado pelo dinheiro. Esta é, porem, uma face 
pouco sympathicà a ver-se n'um padre catholico, e come 
tudo é o caso do Dr. Veiga. 

' ---------- - - --

· (1) A resiJeito do escandalo, que os ecclesiasticos aqui cauzio corno 
elle he nascido da dista.ncia em que fica o exemplar -Prelado des t,a . 
Diocese, que não pode reprimir com a sua autorisacla presença e com 
as suas virtuozas luzes e providencias promptas, que muitas vezes 
exigem os· mesmos cazos, se fazia por isso necessa.do que S , Mages-

' tade e V. Exc.ª occorressem com a providencia, si assim o houverem 
por bem, de ;'LUtoriza,rem hum cle11igo para que vigiasse como Prela
do sobre elles assim como por exemplo o que tem Moçambique, fi 
cando sempi·e,· como deve ser, subdito do mesmo PrcladoJ)iocesano 
porque ao presente sendo clivià.icla a jurisclicção Ecclesiastica por 
cli-fforentes Curas que igualmente tem Provizoens de Vigarios da Vl:L
ra, que de· ordinario alguns são os que cauzão os mesmos escanda.los, 
e sendo o Cura da Villa da Fortaleza, o Vigario Geral Foraneg fic a 
tendo hiJ.ma jurisdição confoza entre os mesmos viga.rios da Vara, o 
que uão ser\a assim se tivesse mais ampla autoridade e jurisdicç1ão 
porque então _os poderia ,cohibir mell~or, al ém de que de orcli:nario 
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Em 1782 por ·exemplo fez elle penhora nqs bens da 
v,iuva Augela Maria d'Assumpção para cobrar-se da peque
na quantia. de 12a400 proven\ent'e de benezes Parochiaes, 
e em 1784 moveu outra questão contra Manuel de Siquei
ra de Braga aproposito das exequias de sua sogra D.ª Al'l.
tonia de Mello, para cujo pagamento foi penhorada a es
crava de nome Faustina. 

Por sua vez encontra-se ,entre os autos processados pelo 
juiz ordinario de Fortaleza um de Janeiro de 1783 em que 
Antonio José Moreira Gomes accióna o Vigario Foraneo 
por se haver mettido a morar sem consentimento em ca
sa:s suas situadas na Rua do Rosario. Neste processo o 
Doutor Veiga d·eu procuração pai•a · represental·o ao Li
~enceado Luiz Marreiros de Sá, que subestabeleceu-a em 
Felippe 'l'avares de Britto, Era portanto um padre amigo 
de pleitos, chegado a chicana o candidato . de lVIontaury. 

Naquelles tempos, como os primeir9s interessados, as 
camaras e o povo indigitavam os curas; é assim tambem 
que o Senado e o povo do Icó, representavam ao · rei em 
data ·de 27 de abril de 1742 pedindo que 'fosse coVado vi
gario delles o P. e Antonio Barbosa Gerés. 

A influencia, que podei·iam exercer sobre os auimos dos 
indigenas a diffusão das lettras e o gosto da instrucção , 
era igualmente diminuta, visto como os proprios brancos · 
laboravam em quasi inteira tre;va á mingoa de escolas. 

Realmente o numero clellas , era assás insignificante, e 
primeiro qne a i:netropole resolvesse-se a dotar uma loca-

' 
tanto os Vigarios Geraes, corno os Vigarios dtt Vara são todos na-
turaes da mesma tena ou parentes, ou amigos e lJOr isso se disfor
ç_ão huns aos outros e só ha tres aúnos a esta parte, pouco mais ou 
menos, he que o Cura .da Villa da Fortale!:!a e .Vigario Geral Fora
neo da Capitania he hu filho desse Reyno, da Pro,vineia de Tras os 
Montes, por nome José Manoel da Veiga formado na Universidade 
de. Coimbra, e que tem o necessario merecimento para o cargo que 
está exercendo, e para o ou_tro, que ponderei, se S. Magestacle e V. 
Exc.ª o quizerem crear. · 

H e tão bem certo que o mesmo virtuozo Prelado,desta Diocese todas 
as vezes que pode chegar a sua presença com verdado (o que·he.dif
ficultozo) algumas dezordens dos mesmos Ecclesiasticos, ello os cas
tiga, e reprehende a pro13orção dos seus delictos; porém Pernambu
co fica muito longe desta Capitania. (Carta a Martinho ele Mqllo e 
Castro) . 
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lidade desse real melhoramento escoavam -se annos sobre 
annos. 

Consult:,indo os interesiles da colonia e por 'verificar o 
atraso. della nesse Limportante ramo de serviço, Montaury 
propoz o estabelecimento de aulas de grammatica latina 
em Fortaleza, Aracaty e Icó alem de escolas de ler, escre
ver e contar nas principaes villas e povoados. , . 

Fundamentando a necessidade dessas aulas, escrevia elle 
ao ministro Mello e Castro: «Já .o Ouviçl.or que acabou 
desta- Capitania, obrigado das represen,taçoens de muitos 
Pays .de familias, que dezejão o aproveitamento de seus 
filhos, poz na Real Prezença a necessidade que havia des-
ta providencia pelo que respeitava á ,grammatíca, e man
dando-se em attenção á representação do dito Ministro 
passàr pela Real Meza Censoria provisão a hu P.e Anto
nio José 'Alvares, (que na realidade não foi das melhores 
escolhas), quando a dita Provizão chegou já o mesmo Mi
nistro tinha deixado a lugar e o P. e ausentado-se da Qa
pitania pelas mu·itas dezordens que nella fez, e entregan
do-se a mesma Prov:izão ao :Ministro successor André F er
reira de Almeida Guimarães, este lhe não -tem feito dar 
execução- e se acha o povo na mesma indigencia de m es, 
tre não obstante as clausulas em que veio a m esma Or- , 
dem ou Provizão. >> 

O trecho, que acapo de transcrever, infirma a seguinte 
asserção do Resumo Chronologico (Pag. 119) de João Bri
gido - « 21 de Julho de 1787. N'esta da ta pelo ouvidor de 
Pernambuco foi mandado examinar o padre Francisco de 
Souza Magalhães para ser provido por um anno na cadei
ra de latim -do Aquiraz, da qual tmha sido suspenso pelo 
ouvidor d) Ceará o serventuario Antonio José Alves de 
Carvalho ; donde se segue que o ensino o:fficial começou 
alli primeiro que no Aracaty. » 

Note-se que á pag. 118 diz o mesmo chronista cc22 de 
novembro d e 1785. Nomeação em Lisbôa de 1.'he odosio 
Luiz da Co~ta Moreira para professor de latim elo Araca• 
ty», o q.ue alem de conter um erro de data porque a no
meaç.ão de Moreira - é de 22 de Outubro, equivale a uma 
contradicção como verificará o leitor si attender ao final da 
citação _anterior. 

Ficamos, pois, sabendo graças a carta de Montaury, es~ 
cripta no theatro e no tempo dos acontecimentos, qu<e o 

\ 



P.e Antonio José Alvares não chegou a seL·vir corno pro
fossor por se haver retirado da Capítania quando veio a 
provisão da sua nomeação pela Real Meza Censoria, e 
muito menos foi suspenso do cargo pelo ouvidor do Cea
rá, que nem mais occupava o posto, já tendo sido stibs~i
tuido por outrem. 

Contra os pobres índios, po'rém, á incuria ·do governo 
em facilitar-lhes o ensino, elementar unia-se a ihfam€ ganan.
cia do colono ; si poucas eram as escolas, mesmo · dessas 
pnucas iam o despotismo e a avareza arrancai· infelizes 
creanças para fazer della_s o objec~o de torpíssimo com-
_mercio. , 

Uma varíante das cqrrerias dos tempos de S@ai•es Mo
reno e João de Mello de Gusmão sem ·os perigos d-as re
presalias e das vindictêts de guerra. 

Nem _eram commettidos excessos taes nos pontos me11os 
adiantados e- menos povoados da capitania, onde a acção 
da justiça podesse attingir .difficilmente ou a · e·stupi.dez 
campeasse mais alta e sobranceira, mas ás portas da capi
tal, sob os olhos das primeiras authoridades-, em Arron
ches por exemplo. 

Nessa villa cresceu de ponto., . em verdàde, o escandalo 
do trafico dos meninos- indios e índias, subindo a 41 os 
que foram retirados da escola e vendidos pelo Ditector, 
José Lopes Ros·a do Amaral, segúndo attestado firmado 
pelo tabellião e i;nestre da d1ita escola,· ·Nicolau Correa 
Marreiros. - ' 

Por occasião da correição feita alli pelo Ouvidor Avel
lar de Barbedo, o procurador do conselho, Vicente Perei
ra da Rocha, representou contra esse estado anomalo de 
cousas, o que valeu-lhe ser insultado :. e chicoteado pelo 
Direetor, e cahir no desagrado do Capitão-mór, q1:1.e era 
patrono desse desbragado serventuario, e porque o Juiz 
Orcl.inario, Raym.undo Vieira da Costa ·Delgado Pei·digão, 
rno:;itrou -se inclinado á pobre victima, foi, comp ella,-agar
rado e mettido em prisão sem que aproveitassem-lhe o 
posto, que occupava, e a protecção, que o Ouvidor libe-
mlisava-11\e. , . · 

O elemento indígena, frouxo, inerme, aviltado _ diante 
do elemento europeo, ladrão e violento . . 

Tàmanba série de arbitrariedades, filha do· patronato, 
arbttsto naquelles tempos e hoje arvore frondosa, , é um 
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dos ' capítulos de justa accusação á primeira authoridade 
da capitania e merece \ que della eu diga alguma cousa, o 
que me é _facil compulsando a manuscriptos coevos. 

O primeiro delles diz assim: (tÜrdeno ao Escr.ªm deste 
juízo, que perante mim serve, declare por cert.ªm ao pé 
desta a justa causa porque se acha preso o Procurador 
do Senado da -Camara desta Vila declarando juntan:iente 
o motivo que teve o Director da mesma vila para desau
thorisar publicamente o mes.mo Proc. 0 1' d.e palavras inj u
riosa.s, e tudo o mais que sobre este objeto se segio, como· 
tambem o tempo em que foi feita i:i. mesma prizão, e se 
dela consta po1· asento no cartorio. Assim o cumpra. V.ª 
de Arronches 23 de Dezembro de 1786. O juiz Ordinario 
Raymundo . Vr.ª da Costa Delg.do Perdigão.» 

Em virtude da ordem dada o Esc1·ivão Marreiros lavrou 
a seguinte . certidão : 

«Nicolao ,Correya Marreiros, Escrivão da Camara desta 
Rial Villa de Arronches, p.r Sua Mag.e F.ma q' D.s G.e 
etc. Certifico e ,porto fé que o Procurador do Senado da 
Camara dessa Rial Villa de Arronches, Vicente da Rocha 
Pereira, em dois do mez de Outubro d'este corrente ano 
o mandara chamar a sua casa o Director da dita villa José 
Lopes Rosa do Amaral pa~a averiguação de dois xupetes 
de c0rno de boi que ao ditto Director avia faltado, p qual 
teve noticia de que se axava hum em mão do dito Procu
rador e chegando este a presença do dito Director entrou 
este a pérguntar•lhe ·de que forma tinha avido . as suas 
mãos · hum dos xupetes que lhe avia faltado, o .qual res
pondeo que uma das suas famulas, chamada Angelica, lhe 
avia dado o . dito xupete sem que elle o pedice, e não 
obstante esta resposta digna de credito entrou logo a dis
compor ao dito com palavras agravantes e injuriosas sem 
respeitar o onradicimo cargo de Procurador chegando a 
sua audacia e atrevimento a pôr-lhe as mãos, e usando o 
dito Procurador da acção ~atural que he o defenderce 
cresceo mais o excesso nclle Director, que pedindo hum 
xicote a mulher lhe acodio esta e tanto elle corno ella lhe 
derão varias xicotadas, e depois desta dizordem acabada 
disse elle Director que já estava saciada a sua sede de 
vin'gança que ao dito Procurador tinha. Desta injuria re• 
cobida se foi queixar ao Ili.mo Senhor Governador desta 
capita!,)ia o ' s'obreclito Procura~or no mesmo dia, o qual lhe 

24 
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n·ão deferio nada, so sim lhe disse que n,o dia seguinte lhe 
foce falar, e chegando nesse mesmo dia o sobred~to Dire
ctor da Villa da Fortaleza entrou a blazonar e dizer ,que 
tinhà feito a cama ao Procurador e que este quando che
gace a dita villa da Fortalél"la no outro ·dia avia ser prezo 
por assim já estar de.terminado pello ln.mo Senhor G0ver
nador, e sabendo desta noticia eHe pr<'>eurador por ser pu
blica nessa Villa temeo hir falar segunda vez ao dito Se
nhQr como lhe tinha determinado, e para -ver. se de algu
ma sorte aplacava este incendio ateade -no dito Ill. mo Se
nhor Governador, cauzado das falças calumnias ào d-ito 
Director com ·que costuma aterrar não só aos Indios como 

· tãobem a outros de diferente qualidade, que n~ Villa,-mo-
1·ão com asaz tranquilidade, resolveu-se elle Precm:ador 
pro~urar o benigno amparo .e patrocínio do Senhor ·,Dou
tor Ouvidor Geral , e Corregedor desta Comarca; que se 
axava de correição na Villa de Sobral para ver se o dito 
Senh9r neste caso poria alguma -p'rov:,idencia a fü::p. de vi
ver ditto Procurador com sucego, pois inda que ofendi·do 
sempre -temia algum · castigo do dito Ill.mº Senhor 'Gover- , 
nador por ser o natural efeito que exprirrientao os mizera
veis Indios, e assim sucedeo que o mesmo Procurador che
gando da dita villa de Sobral em dias do mez d@ novem
bro; o Director respectivo logo em continente o fez pren
der não só a este, cDmo tãobem a varios que a · mesma 
proteção tinnão buscado e ainda se axa p1·eso, a qual pri
zão não consta nos livros do meu ca1·torio. Passa todo o 
referido na verdade em fé de que pacei a presente por 
mim' escripta e- assignada em virtude da· ·ordem retro do 
Senhor Juiz Ordinario. Villa Rial de Arronxes aos viate 
tres de Dezembro de 1786. Ein Jfé de test. 0 de ver.e, Ni
colao Correya Marreiros. 

O D. 0 r Manoel de Magalhaens Pinto e Avellar de Bar
bedo, do Dez.º de Sua lVIag.e Fid.ª Seo Ouvidor Ouv.ºr 
G.1 no Crime e Cível em toda esta Comarca ·do Seará 
grande e nella Correg;;-ºr e Juiz das J ustificasoens tudo 
com alsada pela d.ª Senhora, que D . 8 G. 0 etc. Faso saber 
aos q.ue a prezen_te certidam de J ust. am virem que me 
constou por fé do Escr. am do meu cargo, que esta escre
veo~ ser a letra d'a portar.ia retro e firma ao pé della-do 
proprio Juiz Ordinario que foi da 'villa de Arronches o 
anno proximo· passado de 1786, Raimundo Vieira da Cos-
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ta Delg,ado .Perdigão como tãobem ser a leti·a e firma da_ 
Co:wtidão p~ssada ao pé dá dita Portaria do Escr.ªm d_o Ju
dicial <la mesma Villa Nicolao Correa Marre.iras nella con- ' 
theuda o que tudo hey por justificado e vetdadeiro. y.~. 
de Aracati 27 de JuD;ho de 1787. Manoel Mart ins Braga, 
ei:i<ir./j,m da Correisão qge o escrevi. D.r M.e1 de J.W:ag. 0 s P.to 
e Avellar .de Barbedo. » 
, .Sàt.isfoita a vingança do Diréct~r da villa · de Ar.i:·on • 
ches (1) não o .estava comtudo a de Montaury. Alguem, 
constou-lhe, não quizera accompanhal-o no seu modo es
pecial de distribuir . a justiça, e esse_ alguem ousara em. 
c.a:r~as ·1·ecommendar ao ouvidor. Avellar de Barbedo o pro
cui;:ad@r e mais aJguns indios cabidos no seu desagrado. 

Outrem não - teria descido de seu elevado posto a pe
que_n.in-as v-inganças, mas Montaury submetteu a torturas 
os pobres homens e após esse processo inquisitorial de 
averiguar verdades mandou !].rremessar em infecta prizão . 
ao autor das cartas, o juiz Ordinarip Delgado Berdigão, 
que_ 0usara coUocar--se ·ao lado dos seus desaffectos, e cri
tiear-lhe o~ procedimento. · 

L~iamos o conteudo dessas cartas, que tanto. inflam.rna
ram o animo do Governador, propellindo-o a novas . arbi
·tra.riedàdes. 

1 JLLMO ... SNR. DR. M.el DE l\1AG. es PINTO E AVEL AJ.'t DE 

BurnEDO. Meu prezadissimo S. 0
" muito da minha maio.e 

vener. am e res1Jeito. Heide estimar m.t0 a saude de V. S . 
e ql!le tenha tido felicçl_.es na sua Corr.ªm em gra.ça do Al- . 
tissimo e de S. Mag.e _para me dar occ11sioens em que p.o:3a 
m..@strar o .. ard. te dez. 0 da minha escravidão. 

São tàntos os vexames, que padese esta vila, e os mi
zeravei's: .. Indios abitantes, qae seda precizo· huma grd.o e 

(l) ,SR. D, 0 r OuvrnoR. Se,rve . este de dar parte a vossa Senhoria 
como me acho prezo n 'esta cadeya a orde do lll_ut 0 Snr. G-. 0 r, e -n ão 
me valeu-me lá hir me botarme aos pés de V. S. e assim peço, a · V. 
S. que me valha nesta ocazíam pelo amor de D.• pois estou paçando 
miseria e necessidades nesta d ita cadeya. · 

I{e o que ;:ie me oferec~ dizer a pessoa de V. S . e aqui fico espc
r l;tndo ocaz-wis do serviço de V. S. pa.ra obedeserlhe como omilde 
sóldado que s ou a . V. S . pois j á tenho manifestado o que socecleo 
com o Sr. Diréct0r. D e V. S . o mais omilde venerador. -O Procura
dor , Vic·ente P ereira da R ocha,. 
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dífu.ta expoz1çao para V. S. · vir no total conhecimentõ. da 
verd.e pois oje n~ste Payz i.Ó r~yna a Sei:ihont mentira 
cuberta de hutn' habito sacerdotal, e a verd.e anda tão .so
m ida que parese nuncà apareserá, O' que D. s tal não per-
mita. ' 

Tomara saber. S. Mag." porque manda fazer camàristas 
dos homens -Indios; estes mizeraveis, inda no ann.o ,que 
se'1rvem na· camer~, não tem privilegio algum; 'pois se elles · 
por l\Cazo req·um·em aos Senhores corregedores (uniéo alivio, 
deles) alguma coiza a seu favor, lhes ser_ve áe maior, ruiJJnia 
pois fogo são descompostos dos mais injuriosos nomes .que 
podem ca,.ber na bllça de um mal criado inimigo da paz, 
da Onrra e de tudo q. to diz boa sociedade; ultima;lllente 
vese estes mizeraveis na ultima conternasão, os ca:rgos da 
Camera ultrajados, e , irão a pior se V. S. não puzer os 
olhos nestas e outras tnaterias de tanta circumstancia, o 
que espero pela bondade de V. S. 

O Proc. or desta ÜaIJ)era vai aos pe.s de V. S. a ver se 
V. S. lhe dá remedio ao seu vexame pois o seu Directo,r 
o tem maltratrado bastantemente e lhe está prometendo 
grd.." ruinoa asim que findar o tempo de Proc. or e já prin
cipioa dando-lhe bofetoem; e a m. er com um xicote, e quei
xando-se o dito Indio ao seu superior tirou de fruto o ser 
atendido o pay da mentira, e a verdade corrend0 para ·v. · 
S. a aver o remedio. 

Ultimamente pela , lista inclusa verá. V. S . . o aumento da 
Escola e poderá ver de tudo tirando V. S. uma total in
formasão do que padesem estes mizeraveis Indios . 
. Agora rogo a V. S. por suá bond,e fique esta em lein-

' brança para se lembrar de todos Qs abitantes-aflictos, e ·no 
esquecimento para que não venha a servir-me de instru
mento para a minha ruinna, pois estamos no tempo que 
nada se pode dizer, e pior a verdade. ·D.s G. 0 a V. S.ª 
muitos annos. Arronches 10 de Nb.ro de 1786. De V. S. 
Seu .m.to obrig.mo v~n.ºr e O. Raym.c1° VJ?ª da Costa Delg:0 

Perdigão. _ . 
Illmo. Snr. Dr. Manuel de Mag.es Pinto e Avelar de Bar~ 

b~do. Meu estimadissimo Sr.º,. Os portadores.desta estavão 
determinados a hirem para Pernambuco a prezença do Se· 
nhor General e dizer lhe parte do seu vexame, e toman
do parecer comigo fui de opinião procurassem a proteção 
de V. S. para melhor providenciar este vexainé; eles para 
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irem a Pernambuco tem grave pre1uizo nas suas lavoiras 
pois gastão -tempo, e este lhes falta para plantarem os ro-
sados novos. , · 

Eles p_Ódião fazer seu requer_imento ao IH.mo S. 0 r G. 0 r 
mas este he sem utilidade alguma, antes lhes servirá de 
grande ruina, o que milhor exporão a V. S. os mesmos 
prejudicados. . 

Desejo a V. S. saude e felicid. es e que me mande oca
zions de executar os seos amavei.s preceitos. 

D. 8 G,tle a V. S. muitos annos. Arronches 16 de Nob~ro 
de 1786. De V. -S. Subdito muito umilde. Ray;;.,, _do v1·.• da 
Costa Delgd. 0 Pm·digão. 

Si, como accentua o erudito Pinheiro Chagas ao des
crever a fuga do Principe Regente para o B1·azil (1) em 
1810, não se cobibiam, e em epocha bem proxima de 
nós, os excessos dos gover-nadores das províncias hrazilei
ras, qite praticavão as maximas ty1·annias eomo no tempo 
em q_ite estava longe o governo central, mu'ito m:enos no go 
verno de Montàury, tempo em que escrever 'alguem car
tas taes era condemnar-se sem remissão. 

Que'm, porem, mesmo por alto attentar nas circumstan- ( 
cias em que se davam as occurrencias, qne assignalaram 
tão especialmente esse governo a proposito da questão ba- \ 
vida com os indios de Arronches e de outras localidades, 
quem estudar-lhe as peripecia_s, as formas, que ella revi'l-
tiu, verá claramente que o, procurador, o director, o juiz j 
ordínario etc. eram simples comparsas, humildes figuran-
tes em uma lucta travada entre o governador e o ouvidor, _ . 
lucta qu~ já vinha de longa da-ta e punha-se em evidencia 
sempre que na capitania dividiam-se as opiüiões·dos mora-
dores. , 

No caso vertente,· como protector dos indios, como au
thoridade a quem estava incumbida a execução do Dire
ctorio ~u- Compendio de leis a elles referentes, A velhir de 
Barbedo· teve de collocar-se, e fel-o bem, ao lado do pr-o
curador Vicente Pereira contra o Director José Lopes Ro
za do Amaral, profügando o procedimento deste ultimo 
nos termos os mais acres por carta de 29 de novem
bro de 1786 dirigi~a ao Senado da Camara de _ Arron-

( 1) «Historia ele Portugal» voL XII. 
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cbes, ,mas como era - essa uma boa ,occasião de feri,r 
tambem a Montaury, que ,realmente dava ensancb.as -á cri
tica e ao odio ,dos adversados, elle redigiu sobre as, occlll'
rencias um extenso relDttorio, que expediu ao ,Ministra' em 

· Lisbôa com a data de 28 de Junho ele' 178'J e que, cons-
titu.e, dados os devidos descontos á parcialidade, que;n(;)},l~ 
se desvenda, um manancial precioso para o estudo ,dos ca
racter.es das pessQas que eram mais salientes . na capitania. 

Foi sorte de Montaury viver em lucta aberta -com os 
Ouvidores, que exercera,m 0 cargo durante seu governo. 

O primeiro delles foi André Ferreira de Almeida Gui
marães, nomeado por provisão de -5 de J ulhó de J. 781 e 
empossado a 26 (1) de Maio do anno seguinte. 

S i é certa a tradicção, deu causa ao rompimento qµerer 
o Ouvidor executar a Antonio de Castro Vianna, ~scrivã@ 
que fôra da Fazenda Real, gra11de protegido do seu an, 
tecessor Barros e Silva e do ,proprio Montaury com os 
quaes, dizia-se ás claras, partilhava, os fructos d-as delapi
dações ele que era accusado. 

Murmurava-se por isso do credito d@s patronos ínteres
sados e nem outra causa, segundo o depoimento já c9pheci
do de Avelar Barbedo, deu occa,sião ás perseguições .cJe Bar
ros e S~lva contra o juiz de Arronches Delgado Perdig)Iio. 

O Escrivão Castro Vianna.• ·veio p.ª o Geará em 1770-
e occupou cerca de no~e annos o emprego do qual pedi:~ 
exoneração por motivo de enfermidade certificada por_ José 
Antoni0 de Almeida, cir'w~gião aprovado com o exercício do 
cnrati-vo do ospital Real do Presidio da V?'.lla da Fo1'tale
za. Essa engraçada certidão é assim concebida; 

«Certidão . José Antonio de Almeida Hiru:rgiã0 ap1·0Mado 
com o exereicio do curativo do ospital Real dest.e Presidio 
da villa da Forta leza tudo ·por Sua Magestade :E'idelli-ssi
ma que Deus Guarde etc: 

Certifico em como o capitão mor AntoniQ de Castro Via
na se axa padecendo ,hum flato o qu.al lhe ocupa 1to~a .. ai 

parte superior do tronco tanto interna e exte.rnamer;ite., 
corno anterior e postriorrnente, e por es.ta rezão os museu , 
los peitoraes se achão inariidos. no seu ilaterio e . por es:ta 

(I) E ni'lo • :1 25 como diz o major João Erigido á pag. 1I6 do seu 
«Resumo Cbronologico». · 
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contração padesem as int~·anhas da cavidade su_pei:io_r do 
peito pri~cipalmente a dUatação pe1·pendicular do _ bofe, 
por Guja cauza exprim1.mta sufocações cont"inu~das e por · 
ella,s f:!0 acha imposflibilitado ,Para todas as asões corpore_a,s_ 
tanto fieseçarias como v o;luntarias, e como esta mo_lestia 
perten.çe a profeçor de medicina deve o dito Capitão mór 
ir procuralo em Pernambuco onde nã.o só pode axar o Minis~ 
tro como os administrados temedios para assim se re_stabe
lecer a. sua antiga saude. Fasa ·o referido na verdade, e o 
jur<;>, se neseçario é, pelo juramento das minhas Cartas e · 
por me ser pedida esta a pasei por mim somente asignada. 
· ViUa da Fortaleza _ de Nossa Senhora da Asumpção ao 

primeiro de Dezembro de mil sete centos setenta e oito. 
José Antonio de Almeida.» 

Está reconhecido como do cirurgião mor José Antonio 
d'Almeida pelo tabelião publi~o ·João Alvares de Miranda 
Varejão. 

Substituiu a Castro Vian:na n 17 de Julho de 1779 o dito 
João Alvares de Miranda Varejão, official da Provedoria. 

Desd~ as primeiras partes officiaes escriptas para Per
nambuco e Lisbôa foi empenhq de Montaury malq.uistar e 
demittir do emprego ao ouvidor, seu desaffecto, e nesse 
intuito -estava continuamente a assacár--lhe as imputações 
as mais graves e culposas, cheg,ando a enviar para o Rei
D<;I de uma _assentada cincoenta documentos comprobato
rios de suas queixa.s. 

No desejo de realisar os planos, que o odío suggeria
lhe, . lembrou-se Montaury de pintar aos políticos de Lis
bôa a capitania nadando em sangue, ,abrazando-se em im
menso . incendio de revolta e indisciplina, caso o ouvi~or 
não fo.sse demittido (l'); inda mais, buscou e4Citar contra 

·., 
( 1) Esqueceo-se esse Ouvidor que não tivetão outros principios as. 

sediçoens e sublevacoens que forão infaustissimas para esta capita
nia nos annos de 1724 até o de 1726 sendo Governador della M~noeI 
Frnncez e Ouvidor José Mendes Machado, em cujo tempo forão innu
meraveis as mortes que houverão nesta capitania 'em hua como guer~ 
ra civil,, em que foi necessario, como ultimo i•emedio depois_ de mui
tas pro-yidencias, que o zelo daquelle Governador ministrou, que elle 
em nome de Sua Magestade concedesse hu perdão geral aos am~ti-, 
nadas afim de ce,ssarem as hostilidades, em que fluctuav~o.;as _yidas, 
dos vassallos, que aind-a restavão ; não se lembrou o mesmo Ouvi
dor das perturbaçoeus e desordens _ que nesta mesma c_a.:(l,itania se 



376 

elle c.3-s coleras do tribunal da Inquisição e), monstro que 
.Pombal obrigara ao infamissimo papel , de cumplice nas 
suas obras de malvadez requintada e a que quebrara as 
garras depois de utilisar-se dellas, mas mon'stro, que ain
da incutia receios e respeito, maxime entre o povileo. 

v1rao nos annos de 175U até fins do de 1764 sendo· Ouvldor Victori
no Soares •Bitrboza e Governador João Balthazar de Quevedo Ho
n1em ele Mag-alhaens GOntra quem o mesmo Ouvidor Victorino se 
atreveu, alem das muitas injurias e desacatos, que lhe fez, ultima
mente a pegar em ârmus, e ao depois a mataJ-o com veneno segundo 
se diz (Ext. do officio êle 12 de maio de 1783). 

(1) Não he menos escandaloso 011tro facto pr~ticado pelo mesmo 
Ouyidor ao actual Vigario Geral Foraneo cl'esta capitania o P.e :Pe
lix Saraiva Leão sobre um preso do Santo Officio, em que se com
prova o mesmo despotismo e absoluto com que este Ouvidor aqui se 
conduz. 

Veio remettido pres·o com culpas, e elo immediato conhecimento 
do Santo Officio, sumariado e com os mais processos 1·elativos 1mm 
Manoel Gonçalves, homem branco que foi preso na I<'reguesia de S. 
Gonçalo da Serra dos Cocos desta Capitania pelo Parocho da tal Fre
guesia segundo as Ordens do mesmo Santo Officio delegada aos seus 
comissarios, pelas culpas, que a mesmo 'Manoel Gonçalves tem per
tencentes. ao conheimento elo mesmo '.rribunal da Inquisição. Sendo 
remetido o tal preso com o tal sumario e documentos a est~ Vigario 
Geral Foraneo para elle o remetter para Pernambuco e entregm· 
com segurança ao commiss rio do mesmo tribunal do Santo Officio, 
fazendo-o entretanto recolb_er a mesma cadea, em que se achavào 
recolhidos os presos deste On viclor, por intervenção ou conse_nso do 
mesmo Ouvidor e succetlendo o pon-clerado arrombamento, sendo o 
mesmo prezo hum dos fugidos da mesma cadea e da mesma forma, 
como os outros fugidos, apprchendiclo e recolhido novamente a ella 
(cuja diligencia ele 11prchensão dos presos se deve unica e inteira
mente á 'tropa e ás minhas ordens, porque o Onvidor não apareceo 
cá senão alguns dias depois de socega.do o mes.mo tumulto e de ap
prehendiclos a maior parte dos mesmos prezos, par amar mais a sua 
conservação do que os accidentes que cm semelhantes casos poderiào 
suceder); e querendo depois disto o mesmo Vigario Geral Foraneo 

,reme'ter para Pet·n ambuco por mar em hua embarcação, que neste 
porto se achava ancorada, o referido preso do Santo Officio mandGu 
hua rogatoria por escripto, como se costuma, a este Ouvidor depre
cando-lhe âa parte tlo mesmo Santo Officio a entrega do tal prezo 
para e~le vigario Geral Foranco o remeter ao respectivo commissa
rio a Pernambuco para de lá ser r emettido o mesmo prezo aos carce
res do Santo Officio de Lisbôa e l evando a tal rogatoria o compe• 
tente Escrivão do Eclesiastico, o ouvidor não só o recebeu mal de
sattenclendo-o, mas tifo bem lh'c rcspondeo de palavra, ficando-se 
com o papel, que n ão qnf:ria entregar o mesmo p1·eso e nem o h11vhi 
d~ entregar e assim o cumpria: e sobre este facto e mais cil'cums• 
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Deu enseJo ás accusações não haver 'consentido o Ou
vidor quê sem cértas formalidades fosse remettido para 
Pernambuco um preso do Santo Officio, Manuel Gonçal
ves, homem branco e domicfüado na. Serra dos Cócos. 
Ignoro o curso que tomou esse processo, e si o infeliz Ma
noel Gonçalves figurou eni algum auto de fé, como figu
raram no dia 20 de setembro de 1761 por culpa de biga
mia os de nome Antonio Mendes da Cunha, 40 annos de 
edade, pedreiro, natural da freguezia de Linhares, Con
selho de Coura (Portugal), morador em Quixeremobim e 
Antonio Correia ·ae Araujo, entalhador, 52 annos, natural 
de Landim, Conselho de Barcellos (Portugal) e morador 
na villa do Icó. Este ultimo foi degradado por 5 annos 
para Castro 1'1arim. 

No mesmo auto e por egual culpa compareceram Anto
nio Dias :Mendes morador junto de Itacú, bispado do Ma
ranhão, Antonio Pereira Leitão ui-orador em S. Luiz, do 
mesmo bispado, Manoel de Araújo, morador no arrayal 
d'Agqa Quente, bispado do Rio de Janeiro, e Clemente ela 
Silva, 'morador no arraial de Paracatú, bispado de Pernam-
buco. ' 

Sobre o assumpto pode ser lida a R evista Trimensal de 
Instituto Historico e Geographico Brazileiro n. 0 25, abril 
de 1845 (Excerptos de varias listas de Brazileiros c.,on
demnados pelá In'quisiç:'to el e Lisbôa, offerta do socio o 
Snr. F. A. Varnbag~n). 

Nesses Excerptos ver -se-á que em lí61 o unico auto 
de fé 'foi o de 20 de setembro. -- · 

Engaµa-se, pois, mais uma vez João Hrigido quando 
diz no seu Resumo Chronnlogico e confirma n'um traba
lho ,publicado no perindico Mm·tins Soar·es sob o titulo 
cc.Execuções)) qne Antonio Mendes da Cunha e Antonio 
Correia de Araujo figuraram cm auto de fé realisado a 27 
de Ag·osto de 1761 (') 

tancias a elle r elativas melhor poderá informar o m esmo P. e ? clix 
Saraiva Leão assim como tambem das desfeitas e descortejos que elle 
mesmo experimentou da soberba d'este Ouvidor e tambem poderá 
informar pela sua parte o mesmo Escrivão do Eclesiastico Clemente 
Tavares da Lui o ·que com elle se pfüi°sou. (Ext. do oflicio de 15 de 
Fevereiro ele 1785). - · 

( 1) «Resumo Chronologico " Pag . 103. 
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Pouco effeito, p 1rém, surtiram as _intrigas, a ponto do 
capitão general, partidarfo em começo do governado.r, 
esquivar-se ultimamente àe responder-lhe . 4s cartas, pelo 
que er.!;l, victima t~mbem dos seus remoques e indir(;lctas. 

Restava appellar para os parentes e amigos da Côrte, 
mas nem assim conseguiu Montaury que o lugar de Pro-, 
vedor da l!-,azenda fosse. desmembrado do de Ouv.idor, como 
prop_uzera em ·qfficio de 21 de l\fa10 de 1783, procurando 
dessa sorte enfraquecer o adversario, que do acumular os 
dous postos tirava grande prestigio e, portanto, elemen-
tos de resistencia. . 

Fingindo inspirar-se nas exigencias do ,serv;iço publico, 
denunciando a contradicção manifesta dos dois cargos, um 
dos quaes demandava a assidua assistencia do serventua
rio e o outro obrigava-o a continuadas muda~ças, lembrou 
Montaury a necessidade da nomeação _ de trez Juízes de. 
Fóra, um com residencia em Fortaleza, encumbido da In
tendencia da Real Fazenda, e os dois outros em Sobral e 
em Aracaty. _ • . 

A creação de um Juiz de Fora, devem os leitores estar 
lembrados, já havia sido lembrada por Borg·es da Fonseea 
em o:fficio de 11 de Setembro de 1768 ao ministro Men
donca Furtado. 

Â proposta era realmente acceitavel, satisfazia, não ha 
duvida, os interesses das partes e garantia a bôa des,tri
buição da justiça, e tanto era assim que annos depois- o 

, governo adoptava-a e com applausos geraes, mas quando 
Montaury pedia a divisão das jurisdições, guiava-se somen
te pelo espírito 'de hostilidade,, que alimentava contra o 
Ouvidor, e assim o co'mprehendeu o I\finistro, que recu
sou acceitar a ideia ou considerou::- a inopportuna. 

O proprio governador deixava escapar seus íntimos sen
tim~ntos quando escrevia na proposta que -essa f1.1,risdição 
imida fomentava a sobeTba e os despotismos dos Ouvido
i·es. · 

Não se contentava, porém, elle _em tirar a André Fer• 
reira a importancia, que lhe advinha do posto de Prove
dor, quiz ir além, tentou manietal-o propondo a creação 
de uma Junta de Justiça, composta d·e ·5 membros, sol!> a 
presidencia do governador da capitania e em _que o Ouvi
dor fosse simplesmente o orgãp da justiça publica ·ou o , 
promotor. 
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Para comporem a Junta apresentou Montaury os nomes 
dos bacha.reis Joaquim _ de Souza, da Fonseca Prata ( 1),- Fe
Hx Alexandr .. da Costa Tavares e Mar.oel Felix da Silva. 

Como a outra, foi essa proposta, repellida . . 
Montaury era, já o dissemos, fidalgo da Casa Real, ti

nha em altp conceito suas qualidades e valimento pessoaes, 
mas füra mandado a administrar• uma capitania com soldo, 
que punha-o difficilmente a cobro de soffrer necessidades, 
e da patria não trouxera cabedaes, antes lá estavam em- · 
penhados os seus haveres; vinha encontrar as prerogati
vas do · posto de _governador inteiramente cerceadas pelo 
Capitão-General de Pernambuco (~), que a maneira do que 
fizera Manoel da Cunha :LVIenezes _ com Borges da Fonseca, 
prohihia,..lhe prover os postos de ordenança e o:fficios dl:' 
Justiça e fazenda e conceder datas de sesmaria, e como si 
tudo isso fosse pouco .surgia a e~baraçal-o a opposiç-ão da 
segunda authoridade de capit.9inia. 

D'ahi a sanha das perseguições; d'ahi o uso de todo_s os 
projectis contra a reputação do pobre ouvidor, que reco-

~ lhido a obstinado silencio deixava que medrass~m os ruins 
conceitos engendrados pelo despeito e o odió e manhosa
mente ,transmittidos para Lisbôa. 

Devia, porém, ter um termo essa luta desorganizadora 

(1) O baeharel Joaquim de Sousa ela Fonseca Prata é o avô elo 
coronel Joaquim José· de Sousa Sombra. . , 

(2) O Ill'r.río. e Ex.mo Senhor Governador e Ca1Jitão General ele 
Pernambuco, em carta ele serviço, . que recebi acompanhada de hua 
relação de varias oflicios, me ordenou que tanto que fosse entregue 
della, de que remeteria recibo, como-já executei, :fizesse notificar aos 
serventnarioa dos o:fficios contemplados na dita relação para que no 
peremptorio termo de 30 dias me aprezentassem as suas Provizoens 
daquelle Governo, como determinava a Real Ordem de 13 ele Setem
bro de 1735, e não as aprezentando, os suspendesse e na forma da 
ordenação L .0 1.0 § 17 provesse interinamente outros, que achasse 
capazes, advertindo-os que logo recorressem a tirar suas Provizoens 
do mesmo Governo no prazo que me parecesse competente, para as 
poderem aprezentar-me. Ordena máis, e me recomenda não consinta 
que na minha comarca sirvão oflicios alguns de Justiça, ou Fa2ienda 
sem Provizito do Governo e Capitania Geral de Pernambuco; e quan
do suceda que os. serventuarios dos officios conteudos na Relação, ou 
de outros quaesquer destà comarca me aprezentem outras Provi
zoens passadas por differente Governo, eu as não cumpra, antes 
neste caso proceda contra elles na forma asf\ima expendida e con
clue finalmente a carta ou ordem encarregando-me a sua observau-
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de todos os ram'os de servíçó entre o defensor do erario e 
magistrado incorruptivel, e o despota, o delapidador dos 
dinheiros •i-eaes. Afinal inclinou-se para este a balança da 
justiça da Côrte. ' 

Triumphavam ássim os tramas' e os subornos, mas nem 
a opinião dos habitantes da colonia nem o tr·ibunal da his
toria sanccionarão a sentença proferida contra o magistra
do de quem a camara da Fortaleza em 1 de àgosto de 

· 1784 dizia em officio endereçado a Rainha , D. Maria: 
«quando se sirva Vossa Magestade de nos conferir outro 
novo Mioistro, que seja este das partes e qualidades que 
existerrí no actual André Ferreira, para que possa ser bem 
vigiada a Real Fazenda desta capitania, em cujo t empo é 
que se não negocêia com os dinheiros dellà, como é hem 
constantf:l e por cuja vigilancia tem adq uerido fortes opo
ziçoens e tamhem é que a justiça de Vossa Magestade anda 
igualmente administrada, as Leys inteiramente observa
das, os Povos vivendo com tranquilidade, quanto da· sua 
parte, e a LiQ'.lpeza de mãos, que té o presente se está. 
nelle experimentando, circumstancias estas que ·de-vem 
pender para um inteiro Ministro de Vossa Ma,gestade. ,, 

Nii.o era a primeira nem seria a ultima vez que a inno
cencia' tinha de ser levada de vencidtt pela intrig_a. André 

eia com clausulas fortes, e~treitas e comminat orias. Assignado AN
DnÉ FmmEIBA DE ALMl, IDA GUIMARÃES.» 

O acto do Capitão Gen er al de P ernambuco r etira ndo de Montaury 
o direito de prover os postos de ordenança e os officios de justiça e 
fazenda, acto que lhe foi cornmunicn.do por intcrmedi0 do Ouvidor, 
inimigo seu, e não directa mente corno scl-o-hi a s i r einasse a precisa 
harmonia entre o Capitão G eneral e seu sob ordinado, v inh a collocar 
a este ultimo na esteira de Ant.0 José Victoriano Borges daF~nseca 
a quem ·Manoel da Cunha Menezes r estringira e privar a de t ão im
portantes r egalias, fundancio-se em que Borges d a F onseca, sendo 
mandado ao Ceará por ordem do Conde de Villa Flor e portanto não 
tendo patente Regia, não en~ mais que um Commandante encarre
gado do governo interino da Capitania e assim faltava-lhe o direito 
aos privilegias dos nomeados directamente por S. lVIag estad·e. 

Incontestavelmeate a patente de Montaury n ão po.dia ser equipa
rada a de seu imrnedia to antecessor, era tão bôa como a ele Francis
co X avier de Miranda H enriques e de J oão B althazar de Quevedo 
Homem de Magalhães, qu e sempre proveram os officios agora dispu
!ad~s ; havia _pois qianifesta disconstderação ao g'overnador, a quem 
igualmente t1ra,,am-se todos os emolumentos , que adveriam elo pro
vimento elos officios. 
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Fer-reira teve de retirar-se do logar e para substituil-o foi 
nomeado p0r pro.visão de 8 de novembro (t) de 1785 o Dr. 
lVIanoel (%) de Magalhães Pinto e Avellar de Barbedo. 

«Logo que cheguei a Pernambuco, diz o novo Ouvidor 
em carta de 5 de Janeiro de- 1787, vi tudo no ultimo au
ge da dezordem : o capitão-mór tinha mandado peçlir licença 
ao General para poder prender o Dezembargador Ferrei
ra Guirnaraens e remettel-o em ferros p;:ira aquella Praça, 
do que o dito General se escandalisou e nunca o quiz con
sentir, como elle mesmo me communicou. O Dezembarg.a
dor Ouvidor, receoso deste ultimo insulto, se despunha a 
partir para Peinambuco com licença alcançada do mesmo 
General e com effeito eu lá o estive esperando alguns dias. 
Chegarido, porém, a esta capitania a noticia de que eu ti
nha aportado a de Pernambuco hum e outro desistirão do 
seu projectp, aquelle de prender o Ouvidor e este de s.e 
retirar para aquella Praça. >l 

Par.a a fortuna de Avellar de Barbedo, estava· elle ini
ciado em todos os meandros da questão, ern:que se ep:ipe
uhara seu antecessor. 

Chegado o novo Ouvidor a 20 e empossado a 24 (3) de 
Janeiro segundo se vê dq oflicio de communicação assigna
do por Christovão de Barros ' R ego., José de Souza Macha
do, :H'elix Antonio de Menezes e Antonio José Coimbra, 
membros da Cam ara do Aquiraz, o Governador mostrou 
empenho em fazer-lhe as honras de franca e amistosa hos
pedagem. 

Jalgava M:ontaury que a gratidão , lhe fosse collaborado
ra na obra da vingança. 

Por · seis mezes, que tantos durou a hospedagem, tro
cou-se toda a casta d0 amabilidades entre esses dous ho
mens dos quaes um buscava corromper a consciencia do 
outro com donat-ivos~ obseqiâos e co1·t<1J°os 

((Obrigou-me Õ governador, diz Avellar de Barbedo, em 

(1) E n ão de 12 de Outubro como di z o major Joito Erigido apag. 
118 do R esumo Chron ologico. 

(2) E não Mig uel como escreveram Theberg c (Esb . Hist . Pag. Hl3 
vol. I) e Pompeu (Ens. E st. P ag. 277 v9l. II) . 

( 3) ü rhaj or J oão Brig ido (Res. Chrou- pa.g- 118) , Pompeu (Ens. 
Est. p a.g . 277 vol. II) e T beberge (Esb. Hist. p ag. 193 vól. I) dizem 
que a p~sse foi a 25. 
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os primeiros tempos com mil cortejos, obsequios e donati
vos, tudo determinadamente afim de me comprar, porem eu, 
que de longe ~vistava o alvo a que tudo se dirigia, _ como 
ho:m entendedor,, sempre evitava toda~ as occasioens_, que 
fass,em opp?rtunas aos séus intentos e em que podesse ha
vei: huma declaração formal.' 

JuJgava pois que desta maneira podia evitar a . collisão, 
' sem dar a co1,1hecer publicamente o horror, que m@ cau-

savão as suas abo:ininaveis pretenções e o pessimo concei
to que era de necessidade elle de mim formasse p1:1,ra se 
deliberar a extorquir-me o complemeq.to dellas. 

Ó decurso de seis mezes - foi-- bastante para o d(;}senga:r;i~r 
de que me não col'.rompia, e de que com effeito · eu tinha 
hua c0nsciencia, ·que regulava as minhas acçons e- proce
dimentos- publicos e particulares. Esta foi poi.s ~ ep,oca e 
como o signal .- de combate, desde a qual · eu entrei a i,er 
medido e tratado da mesma forma .que o tinha sido o J)e
zembargador meu antecessor.>> 

Não é exclusivo, todavia, 
1 
dos nossos homens do seculo 

passado esse systema de angariar as bôas graças daquelles 
de quem dependem. 

Com intervallos mais ou menos curtos lá vem essa .en
fermida:de moral accommetter a soci~dade Brazileira e então 
vemos auntoridades, das quaes umas se torcem, por ,promes
sas e presentes, cegam-se aos clarões dos foguetes_ de rece
pção ou firmam allianças e amizades por entr:e taças de ch.am
pagne ~ as aspiraes do fumo dos charutos, outras trocam 
a respeitabilidade do cargo e a trariquilidade da conscien
cia· pelos ouropeis do posto a que guindou-os o acaso, pelas 
zumbaias dos que ênricaram a custa ô.e sua ignorancia 
ou-.imbecilidade, por meia duzia de phrazes encomiasticas 
em imprensa, cujos elogios, diga-se a verdade, valem • o 
mesmo que os vituperios porque compram-se a vil preço. 

Oito mezes depois de haver assumido o ca:i:go, Avellar 
de Barbedo dispoz-se a eahir em correição aonde chama
vam-o as arrecadações da Fazenda Real, que pelos conti

, nuados embaraços oppostos a seu antecessor se haviam in-
terrompido. , 

Já a esse tempo o governador era seu inimigo .declarado 
e btúicava alcançar pelo terror e pela ameaça o que não 
haviam obtido a corrupção e as_ boas maneiras. Não surtiu 
effeito o novo expediente e pois surgiram, como succedell 
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com o Dezemba:rgador Guimarães, os protestos e as juras 
de que o ouvidor teria substitu,to dentro de 1.0 anno de 
seu ministe-rio. 

Partiu o ouvidor para a correição e depois -de haver vi
sitado algumas das villas da comarca, como Arronches 
(aud.iencia de 5 de Junho), Mecejana (audiencia de 7 ,de 
Junho), Villa Viçosa (audiencia de 14 de Setembro de 
1786), cheg·ou a Sobral onde os a.ctos, que praticou, e so
bretudo a prisão do porta-bandeira Ant9nio José Correa 
de Sá, fizeram redobrar- os odios . do seu adversaria. 

· .Esse Antonio José Correa de Sá viera ao Ceará fugin
do das justiças do Pi~uhy, que o accusavam, ·não sei si 
j~sta ou _injustamente, de haver commettido lá um assassi
nato; depois de andar alguns tempos foragido de_ villa em 
villa, assentou praça na companhia de infantaria paga,' de 
gu,arnição no presidio de Nossa Senhora d'As'sumpção., 

. donde foj tiral-o a protecção do governador, que nomeoú-o 
cobrador aas dividas pertencentes a Antonio de Castro e 
que haviam sido sequestradas pela Fazenda Real. 

Çonfiado na ·protecção de 11fontaury que ligava grande 
interesse ao bom exito dos negocios do ex-escriv:ão da Fa
zenda, e que com esse desideratum buscava por todos os 
modos burlar os despa chos e as providencias dos dous Ou
vidores empenhados no processo, constituiu-se Correa de 
Sá o terror da, população Sobraleuse, em cujo seio foi en
cor:t.ral-o Avellar de Barbedo, a ponto da respectiva Oa
mara e os Ofil.ciaes de Ordenança recorrerem ao governa
dor para livral-os da sua presença. 

Longe de satisfazer ás :reclamações, Montaury tomou o 
partido do accusado e manifestou-se ahertamente hostil ás 
victimas, das quaes umas como o coronel à.a cavallaria 
auxiliar da, serra dos ,Côcos, Manoel Martins Chaves, o juiz 
Ordinario do Campo Grande, Bernardino Gomes Franco, 
o capitão-mór de Ordenanças de Sobral, José de Xerez 
Furna Uchoa, for.ão forçados a expatriar-se, e outras fo
rão atiradas ás prisões, como o tenente José Ferreira, que 
carregado de ferros seguiu de Sobral para Fortaleza por 
ter tido a inconsiclerada ousadia de mandar citar para urna 
acção civil um amigo e socio do _dito porta-bandeira. 

Nessa situação de cousas, resolveu-se a damara a repre
sentar ao Ouvidor pedindo pf>ovidencias e por occasião da 
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devassas. 

Em audiencia geral de provirnen t0s requereram de no
vo ao Ouvidor o Senado e os Repu i.Jlicos Sobralenses, que 
na falta de , providencias estavam. resolvidos, a desamparar 
a villa. · 

«Respondi-lhes, diz o Ouvidvr n'umo.s informações que ' 
prestou sobre o assnmpto, nos termos os mais comedidos 
que eu ainda que podesse me nã.0. deliberava a proceder 
contra aquelle homem pelas pessima-s consequencias que 
do,. meu procedimento poderião resultar, porem que eu 
lhes dava a minha palavra de representar a S. Magesta- . 
de e ao Capitão General de Pernambuco sua miseravel 
situação afim de lhes vir de · alguma destas partes o reme

·dio, que eu me não atrevia a applicar. Resultou daqui o 
choverem raios de c0lera do capitão-m6r sobre os infeli
zes, que fizerão tal requerimento, motivo porque uns fu
girão e outros para lhe applacar a atribilis se desdisser1o 
que forão obrigados a passar ao dito porta-bandeira por 
manda.do do mesmo Capitão mór, sendo hum dos fugidos 
por esta causa o Oapitão-m6r das Ordenanças desta villa 
(SobraD, que ainda se acha em Pernambuco. 

E1J. mesmo me deixei apoderar do terror e medo, ou
vindo as soberbas e tremendas ameaças com que o dito 
Porta Bandeira me jurava na p1·esença de toda a gente 
que não havia de voltal' ao Reyno pois que elle sabia hum 
modo de sumir os Ouvidores donde não apparecessem mais 
que no outro mundo. 

Tudo receando da audacia e ateevimento deste homem, 
que a experiancia tinha mostrado quam familiar e iudiffe
rente lhe era a morte de outro homem, tomei as mais exa
ctas cautellas, e abstendo-me de o sentenciar e de obrai· 
cousa alguma contra elle mandei representar a sua con
dL1cta e procedimentos ao General de Pernambuco como o 
mais proximo refugio, remettendo-lhe as culpas daquel-le 
facinorozo juntamente com a representação', qtJ.e a Camara 
me tinha feito sobre elle e tambern a copia do requerimen
to dos Republicos feito em Audiencia Geral.)> 

Pouco tempo depois o 011vidor teve 'ordem do Capitão 
Genei:al para prender o porta-bandeira e remettel-o para 
Pernambuco, o que executou sem demora. 

Em .Pernambuco submetteram-o a um conselho de guerr·a. 
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AveJJar de ,Barbedo revelava-se- assim adve1·sario terrí
vel. Em ' iguaes circumstaucias, o · Dezembargador seu an
tecessor teria tudo deixado á Divina Providencia, unico 
recurso para que appellava no estado de abatimento e 
opprobrio em que ' vivia ·na capitania e que o levaya a 
manter-.se como que escondido no Aquiraz e so.bretudo 
depois que o avisaram de que o governador tinha intui
to de prendel-o; Avellar. porém, luctava e ousava faz@r va
ler os seus direitos e importancia. 

E' verdade que encontravam--se ao seu lado tod_os aque]- -
les a .quem revoltavam e exasperavam os desmandos e as 
violencias do governador. Uma conspiração de odios. Entre ·
el_les um merece especial menção. E' o Escrivão da Fa- , 
zenda Real de então, Fi-ancisco Bento Maria 'l'argia'e, o 
futuro Visconde de S., Lourenço. , 

Nascidó em Li:=ibôa onde recebeu solida educação, foi 
Targine nom_eado para o Real Erario, em o qual serviu 
p0r espaço de oito annos; 1e de lá despachado para a ca
pitania do Ceal!'á com ordenado igual ao soldo do capitão . 
mór e governador. Quizera eu s_aber em que fundou-se, o 
major João Erigido para affirmar que elle residia no Reçi-
fe. quando _ foi nomeado para o Ceará (l-) _ 

Aqui, encarnação do fisco, cerbero po~to á porta do the
zouro publico, teve de arcar com Montaury,, ,como arca
ram o ,clero, os ouvidores, os officiaes, e os simples '._Par
ticulares. 

Nem isso ,surpr~hende-mc. Orgulhoso de sua fidalguia, 
cioso do cargo, que occupava, e cujas prerogativas bus
cava augmentar desmesuradamente, pouco curando de in
vttdir as attribuições das outras authoridades da Capita
nia, quer as emar;iadas da escolha popular, e es·sas princi
palmente, quer as de eleição real, Montaury despertava 
por toda· parte inimizades. · 

Não vá, porem, o leitor crer que o facto de ter contado 
Montaury tantos inimigos seja por si medida bastante para · 
eu avaliar do seu merecimento. Longe d'isso. Para mim 
quamio de um individuo se diz que n?io tem inimigos,' te
nho formado meu conçeito sobre esse inchviduo. Ou é uma 
nullidade ou um ruim caracter. · Um tal homem, social-

(1) Resumo chro1iologico pag. 116. 
25 
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mente fallando, a ninguem faz e-ombra, mas corteja todas 
as situações, .afl'aga todos os poderçisos, concorda com to
dos os pareceres, foge ás contradicções1 teme bater-se por 
esta ou aquella causa, embora . jueta, embora honesta, só 
com o receio de suscitar op,posiçõe's . Um tal .homem .só 
tem uma mira - fazer amigos, só tem uma ideia - pro
vocar applausos. Na ·vida da sociedade, que é synouimo 
de ínteresses oppostos e portanto de luctas e contradic
ções, não comprehendo um homem honesto, intelligente e 
convenci,ilo do ,que vale sem dispertar invejosos, maldi
zentes; -inimigosj ' no choque de pretenções, que se contra
r iam, na defeza de ideias, que .se contrapõem a outras 
ideias, na protecç.ão d::i,d.a aos interesses de . uma pess0a 

, contra os interesses de uma out11ai é éurial', é fatal niesmo 
que os odios se desencadeem. Tenho por triste cpíta.phio 
escrever- se no tumulo de alguem que ali repousa quem não 
teve inimigos . 

Não é, portanto, o numero de inimigos que dá-me o va
lor moral ou social, sob qualquer face que se encare a ex
pressão social~ de um in!=liv'iduo. Não cens,uro, portanto, 
Montaury porque teye de ~rcar com o clero, os ouvidores, 
os officiaes de faz~nda, os simples particulares, .mas por- ' 
que arcou por motivos inconfessaveis, , foi injusto muitas 
vezes, e quasi seinpre , ó provocador. _ 

Targine, poif,, n ã o podia deixar de figurar ta~bem nas 
luctas, que Montaury su@tentou na -capitania. 

e< fargine, diz uma tes>teínunha ocular, tem soffrido da 
parte do ca pitão-mór as maiores vexaç_ões e injurias até 
ao ponto de lhe tirar toda a co mmunicação e sociedade, 
como se estivesse anathematisad n, já prendendo e perse
guindo aqrielles que o frequentavífo, ainda mesmo em ra• 
zão do' seu officio, já diffamand o-o, já cavando .lhe ruínas 
coia o general de Pernamb1ico, já em contas pór etle dadas 
irnmediatamente a S .. l\lfo.gestade pintando ·o como J·evolto 
so, intrigante, sediccioso: tudo meras ca1umu:ías e tudo à 
fim de- o perder de todo ou de o poi· ·em desespe1;ação tal 

_ que desamparando o sen lugar~ qu e honradamente serve, 
e retirando-se da capitania, como muitos o~tros, tenha me
nos uma testemunha authentica das irnas manobras e tira
nias. iJ 

Os ressentimentos e a colera uniram em' estreita allian
ça o ouvidor e o escrivão. 

~ - ) 
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Caracter de boa tempera., amando a lucta e contando com 
um tal alliado, Targine tinha por chegada a occasião de 
dc,sfoq-ar-se contra o homem, que jà o havia prendido por 
mezes nos calabouços · da Fortaleza, por que. é necessario 
0onsignar que 9 futuro thesoureiro do Real Erario passou 1 
por e13sa violencia, da qual veiu libertal -o um_ mandado do 
Capitão General rle Pernambuco, a quem, aliás, deveu a 
ignomínia desse trafamento além dos termos os mais de
p,onen!es contra sett cara.cter na ordem, que auctorisava 
a prisão. 

Essa ordem de Cesar de JVIénezes escripta evidente
ménte sob a impressão das informações de Montaury é 
datada de 29 de Maio de 1784:· e não 23 de Maio, como 
di-z João Brigicl0 á pag. 117 do Resumo Chronologico. 

El-Rei mandava_ os capitães-móres á pl:esença dos capi:.. 
tães-generaes para que esses os reprehendessem, no mesmo 
intuito mandavam os capitães-generaes aos offi.ciaes subal
ternos e aoi! particulares pe1•ante os capitães rnóres (') 

Mas ainda desta. vez ip.allograram -se os • planos de Tar
gine, e teve ensejo para exercer-se o despotismo de l\lfon
taury, 

.. 
{1) Bendo-me prczentes as insultantes maneiras com que se tem 

portado nessa Capitania Francisco Bento Maria Targine pelas quaes 
se tem feito aborrecivel e malquisto não só a todos esses Povos mas 
11té ao seu proprio Governador da mesma Capitania a quem deveo 
quando a ella chegou obrigaçoens ele Protector e Bemfeitor, vindo 
a esquecerse tanto destas que se animou com temeridade immdita a 
ultrajar por meio ele palavras infarnatorias o respeito e authoridade 
da pessoa do mesmo G.0 r e a profanar por meio de obras infames o 
decoro da sua· caza e familia: P ara dar uma provizional demonstra
ç.ão de castigo posto que deminuto a.o qu-e merece tão abominavel 
conduta; em quanto nã.o procedo a Olltt'o nutis severo, esperando a 
emenda: Ordeno a vm.cé chame a sua presença o dito Francisco Ben
to Maria Targine e lhe intime que eu lhe e:t.tranho m.to as suas re
prehencivcis faltas de reconbecim.to, sujeição e respeito por todos 
os titulos a vm.cê devido nessa Capitania, e muito mais aquelles es
caudalozos e .execranclos atentados em que o fez precipitar o seu 
vergonh(?ZO espirito de ingratidão, soberba e libertinagem, que fiqqe 
entendido qu'e nessa Capitania he vm.cê o seu Governador e supe
rior, a qirnrn deve toda a venenição e obecliencia, que vm. 0 c t{!.m jn
l'isdiç.ão pai:a lhe distl'ibuir ordens e pa1~a o poder castigar, e que 
nenhum pretexto ou fundamento ha compatível com ft bôa ordem 
que o izente ou _possa izentar füt notoi-ia o-brigação que tem de reco
nhecer, obsequiar, reverenciar e obedecer n. Vm.cê como seu supe-
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Foi o caso que partindo Avellar de _Barbedo para a c0r
recção da capitania e chegando· ao Icó escreveu ao Escri., 
vão, que então achavá-se ·servindQ de provedor interino, 

, que fosse encontral-o afim de transportar para os cofres· o 
dinheiro arrecadâdo. 

Ouçamos, porém, a historia contada pelo proprio Avel• 
lar em carta ao nii-nistro : . · 
, (<Da villa do Icó onde me achava de correição, escrevi 
ao Escrivão da Fa.ilenda Real para que sendo-lhe possível 
me viesse esperar a eata villa, dous dias de viagem da co
rparca, afim de fazei· conduzir para os cofres da Provedo
ria os avultadissimos dinlrniros pertencentes a Fazenda 
J;teal, que tenho arrecadado com todo zelo nesta cori:-eiçã;p, 

' que tenho feito pelo certão, a qual arrecadação tem sido 
muito maior e mais numerosa que nem uma até agora pela 

' falta que avia á ?eis e sette annos de se fazerem as ditas 
cor.reiçoens, 'em que he costume antigo de se cobrarem os 
pag~mentos e executarem os devedores pelas dividas pre
terita's . . 

Á conducção des~es tlü1heiros e muito principalmente , 
de perto de 10 mil cruzados en.1 prata, que tãobem tra11:,ia, 

' . 1 

riqr e. Governador nessa Capitan1a. Feita esta intimação Vm.ce o 
mandará prender e consory;ará prezo até achar que estão correspon
dentemente castigadas as snas extravagantes culpas. 

Deos guarde a V m.cê Recife vint"l nove de Mayo de 1784. José 
Cezar de Menezes, Snr . .J o5.o Baptista _de Azevedo Coutinho de 'Mon• 
taury Tenente Coro11el e Capitão lVIor Governador da· Capitania do 
Cllará. E não se continha mais em dita ordem, que bem e fielmente 
aqui registei dft propria original, aos 26 d@ Novembro de 1785. Jo-
zé de Faria. · 

Dom J ·0ão etc. Faço saber a · vós G.or e Càpp.m Gn.l da Capp.nia 
de Pern.co que vendosse a queixa que me fez o Capp.m mor do Rio 
Grande Fran.c 0 Xavier de Miranda Henriques de o haver mandado 
a prezença do vosso ante.cesilor p.ª o reprehender em meu nome por 
concorrer p .ª .a perturbação e dezordem córn q. os moradores da Ri
beira clo 'Apody ünpeclirão á execução do contracto dos gaclos do 
vento, e a demaziada libm·dade de q. uzou na d.• queixa:· 

Sou servido por r ezolução de quinze do prezte mez e anno em 
consulta do me:n Cons, 0 Ultr.0 mandar escrev~r ao d. 0 capp 01 mor pª 
q~rn vá á vossa 'prez.ª na qual vos ordeno o reprehen-daes da m.• 
parte por este novo excesso. El Rey Nosso Snr. o mandou pelos 
Dez.es Rafael Pires Pardinho ,e A.nt.o Fr.e de Andr.e Rés Cons.ros 
do seu Consº Ultr .? e se passou por duas vias. Theocloro de Cobel
los Pereira a fez em Lx.ª a 20 de nov, 0 de 1746. 



fazendo-se-me onerosa e incomoda pelo restante da _correi
ção, que ainda tinha que fazer, por isso me rezolvi a fa
zer aquelle aviso ao Provedor interino para que os viesse 
conduúr para os cofres, por lhe ficar esta vHla muito pro• 
xima da sna resideucia. Vinha com efeito ao meu chama
mento o dito Provedor Iutr. 0

: porem o Capitão-mór, que 
por huma antiga aversão e jurado odio, a muito tempo 
buscava hum pretexto qualquer, se aproveitou da dita via
gem para o perder Ínteiramente. 

Mandou log·o varias Tropas ele soldados da Infanteria / 
paga_ fossen:i em· seguimento do dito :Provedor Intr. 0 para 
que o prendessem, e todos os famulos, e Escravos e Car
gas da sun condução e os troxessem pat'a as prizoens da 
Fortaleza, porém aquelle tendo tido avizo anterior do que , 
se pas:::ava n seu respeito se escondeu, e se embrenhou no 
interior de huns mattos virgens, onde esteve vivend'o quin-
ze dias na maior necessidade, . esperando que as tropas, 
que o seguíl'to, passassem avante. , 

Neste ternpo vinha eu de jornada da Villa do Icó para 
esta do Aracaty. No meio della fui abordado por huma 
daquellas 'rropas; em · que hião seis soldados: e hum _sar~ 
gento, os quaes aprezentando-me huma Portaria do capi
tão-mór pertendião que se -lhe entregasse o Provedor In
terino e me correrão toda a comitiva, e arredor~s para, ver 
se o achavão, até que pellas inculcas, que tirarão, desen
ganando-se de que não, tinha vindo para aq uellas partes 
mas antes que lhe ficava já atraz, tornarão outra vez a 
voltar, pedindo a resposta da inti~ação que me tinhã.o fei
to da Portaria d.o capitão-mór. Li a Portaria e vendo que 
o pretexto tomado para a prizão do Provedor Intermo não 
era outro que dizer livremente o Capitão-mór que elle ti
nha fugido, e dezertado da Provedoria, respondi-lhes que 
podião certificar ao Capitão-mór que o Provedor Interino 
não tinha fugido, mas antes que_ vinµa chamado por mim 
por negocios do serviço Real, e que se o dito Provedor tinha 
alguma outra culpa que fazendo-se--me saber, eu procede-
ria na conformidade das Leys. ' · 

Cheguei a esta Villa do Aracaty, e em huma noute me 
veio buscar o Provedor Interil\o, que até ali tinha estado 
escondido. Demorou-se dous dias em minha caza emquan
•to tomei conta dos Balanços do Cofre ela P1·ovedoria, · pàs
sados os quaes tendo certeza que vinha em caminho huma 
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numerosa tropa de soldados com intensão de me cercarem 
as Cazas, e de mo pren~erein dentro dellas, avizando dis
so o mesmo Provedor nesse mesmo dia partio para Per
nambuco a buscar recurso em o governador e Capitão 
General da Capitania , ou em a Junta da Administração- ~ 
Arrecadação da Real Fazenda . 

. No dia seguinte ao da partid1;1, do Provedor Interino che 
gou a esta Villa a Ttopa, que se· esperàva, composta d.e 
16 · soldados ' e cornmanda<la pelo Alferes José Henrique 
Pereira. 

Dezenganados de que aqui já ;e não achava a sua pre
za, puzerão a Villa em assedio aquartellando-,se metade 
no principio deJla e metade no fim, fazendo todas ç1,s nou
tes rondas, e a-fim ( clizião élles) de ver se podião ap~nha1· 
algum Official de Justiça, visto ter -lhes escapado, o outro, 
pois só assim poderião contentar de alguma forma a raiva 
do Capitão-mór e publicavão mais que trazião ordem para 
atirar, matar, e prender quem quer fosse que se opusec,-
_se as diligencias. · , 

Eu porém que conheci prudentemente a intenção e de
sejos do Capitão-mór em fazer nascer algum disturbio, dei 
ordem para que nenhum dos meos Officiaes sahisse de 
caza para diligencia alguma, principalmente de noute . 

Esta resolução baldou todos , os projectos do Capitão
µiór, o qual depois de vinte dias, que teve em assedio esta 
Villa, · mandou -retirar a tropa, que com-.effeito se foi)). 

Sabendo que a victima conseguira escapar-lhe, e sedento 
de vingança, ordenpu · o governador por cartà de 7 de maio 
ao_ .Juiz Ordinario da villa da Fortaleza, lgnacio Pereira 
de Mello, que instaurasse processo contra Targind por 
crime, qe foga e injui:ias á • primeira authoridade da capí
tania; por seu turno o Ouvidor expediu um mandado ao 
mesmo juiz avocando a si toda e qualquer acção, crime 

, ou .civil, que se estivesse instaurando contra,sen subalterno. 
Diante do mandado avocatorio o juiz Pereira -de Mel

lo, apezar- de servil e nimiamente medroso, suspendeu o 
- processo imciado, e disso deu conta ao governador em 
carta, que é um documento pelo qual se poderá aferir a , 
energia moral dos homens, que estavam incumbidos de ad-
ministrar a justiça na capitania. _ 

Poder-se-á -avaliar bem della pela seguinte transcripção : 
Illmo . Snr. Ainda que reconheço a ·promta e inalteravel 
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obedienci.a com que devo cumprir as Respqitaveis ordens 
de V. S.ª e que sempre que V. S.ª he servido determi
narmas, n•ão me tenho regulado por outf'o sistema, senão 
por este mesmo de obed\lcer a V. S. ª como <leio e sou. 
obrigado : eu com tudo me conside1·0 sem juvisdicçãü p. ª 
cQntinuar as funçoens do Sumario crime, que V. S.ª me 
determinou pela sua carta de ordem de 7 do' corrente man
dase formar pelo ' escrivão dante mim· contra Franc. co Ben
to M.ª Targini, escrivão

1 
da Provedoria da Real Fazenda 

desta Capitania, · pelas audaciozas calunias com que este se 
_ tem -proposto contra a sempre m.to authorizada qualidade 

de V. S.ª atacando mais o· seu independente Pudor, e a 
" sua plena Au thoridade nesta mesma capitania cómo chefe 

superior d'ella; fazendo mais V. S.ª descrever todos os 
factos inj uriozos, e d0marcados, que servem de objecto 
ao dito sumario, na Portaria da data de 4 deste mesmo 
mez que para este fim me derigiu, com a contemplada 
carta de 01·dem. 

Não he outro Illm. 0 Snr. o preceito que limita a minha 
jurisdição para -cumprir os actos stibsequen,tes ao meq.<iio
nado suµrnrio, que se axa formado, desde o mesmo dia 7 
do corrente, em que me foi entregue a commemorada de
li,beração de V. S. ª senão o de me ter sido intimado neste 
mesmo dia pelo escrivão do meu cargo hum manda.do exe
cutivo, e substatoÍ'Ío do D. 0 r ouvidor geral e corregedor 
desta com.e" (se bem ·que passado pelo expediente da Pro
vedoria da Real Fazenda e exofficio da mesma Provedo
ria) no qual se me cominão as penas de . suspe nsão, e de 
se proced·er contra mirn criminalmente, se depoi.s da dita 
notificação exercitar acto algum ele jurisdição, que seja 
relativo ao dito sumario e se logo não fizer enviar todos 
os prosesos que se .tenhão perpet·yado e ti;atado neste meu 
Juizo, cível ou criminalmente c•rntra o sobre dito Tar-
gini. r 

«Para que V. S. veja de mai,s perto q1rn não por des~ 
obediente, sim porque tãobem dei.o cumprir os mandados 
e deliberações do S.r D.º" Ouví~or Geral e Corregedor 
desta comip-ca, o qual tão bem é meu superior, ·e com m. t"' 

autoridade, eu tomo a resolução \de apre.sentar com esta 
a V. S.ª o aobredito mandado e-,espero que a illimitada 
piedade e grapde prudencía de V. \S, me· desvie os traba. 
lhos, que m.• póderão sobrevir, cj templando para isso. V-

// 

) 
\ 

' ' 

! 



S.ª a indigente subsistencia dlt minha situação nesta ca-
pitania.. V.ª da Fort.ª 22 .d~ Mayo de 1787.ii , 

Retorquiu-lhe o governador em carta-de 23 dq mesmo 
mez citando , quantas leis e regulamentos aprouve-lhe 
trazer a lumg para corroborar o acerto e a j qstiça das or
dens que lhe , dera, e terminândo, e isso de envolta com 
as maiores ameaç.as, por exigir que continuasse a prepa• 
rar o processo contra Targine por crimes de sedição e 1·e
volta, attentado, atrocissimas injur·ias., falsos testemunhos, ' 
calumnias inoportunas e até alliciamento ele wn escravo pai·a 
pe1petra1· assassinatos. 

Essa carta, em que se revela o _iedo do secretario José 
de Faria, é peça curiosa e como tal""seria · publicada por , 
mim se não fosse demas iado extensa. 

Repare-se com que côrcs o' odio do governador des 
creve o caraéter do futuro Visconde de S. Lourenço, 
do homem a quem o destino deveria mais tarde collocar a 
seu lado e occupando logú eminente junto ~o throno de 
D. João VI. ' 

As ameaças _sempre crescentes do governador e , sequa
zes ~evaram o me,do até ao animo do proprio A vellar de 
Barbedo; que deixou proseguir o summario sem mais pro
testos ou opposição. ' · . 

ccO Capitão -mór, diz elle: me ameaçava com armai::! e 
força e com todos os direitos pelá inad.vertencia legitima 
de mandar passar o dito mandado avocatorio; respondi ao 
Juiz Ordinario com toda a tranquilidade e sangue frio que 
podia continuar pão só no auto principiado mas em todos 
que lhe aprovesse, pois eu da m inha parte em nada mais 
m~ metia, e que cedia, e que tornava a ceder não só a 

, a aquelle respeito mas em tudo que se quizesse : e com 
e(eito se continuou por av,iante e se terá provv,do tudo quan- . 
to o Capitão-mór quízer, ,e ultimamente ch!c,gou aqui noti
cia que alem dos _crimes ~,.pontados já tinhã0 agora inven
t!,1,do outro contra o :mesm:o Provedor Interino, o qual era 
de , premeditada propmaç~o _de ven~no. >> 

Montaury não contentou se em mandar prender a Ta1·
gine, ordenou que o J 1/z Onlinario fosse éom o escrivão 

.e a lcaide ás aas~s onde s'f achavam o cartorio e expedien
te da Provedoria, e fiz,~sse sequestro de tudo qu13 lá en-
contrasse. : . 

Assim procedeu o jui ', apresentando-se a _6 de Julho das 
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7 . para as 8 horas da manhã, fazendo sequestro e appre
hensão dos bens pertencentes ao fugitivo, e si não , exten
deu-se a medida a todos os livros e papeis da Provedoria 
foi por haver protestado o Dr. Procurador da Corôa, Joa
quim de Souza da Fonseca Prata, por damnos e prejuízos, 
que de tal acto viessem á Fazenda Real. 

Entre os bens confiscados· foi incluída a bibliotheca par
ticular do Ouvidor, que ficara confiada a 'l~augine-. 

Tudo isso vê-se de um documento firmado em 23 de 
Julho de 1787 por Balthazar Freire Lopes, Escripturario 
e Escrivão Interipo da Provedoria. 

A - campanha emprehendida contra a honra e o bom 
nome de Targine no proposito de inutilisal-o e perdel-o de 
todo logrou apenas que elle fosse substituido no logar, que 
exercia, por outi-o official, J oaqi;iim José Rodrigues C~l
das. Pequeno ·castigo para os grandes delictos, que lhe 
attribuia Montaury. ' 

João Erigido cita em seu Resumo C.hronologico (pag. 
118) a nata ele 12 de Junho como aquella em que Targi
ne demittiu-se de escrivão da Provedoria sendo então 
substi tuido · por Caldas. A narruçio que tenho feito de
monstra quo tal demissão não se deu, a menos que não 
se queira chamar a fug-a demissão; evidente é tambern que 
aquella data não pode ser a . verdadeira . quanto a posse 
de Caldas porque em c·arta de 24 de Julho é que Ceza-r 
ele Menezes annuncia a vinda 'desse :mbstituto de Targine. 

A carta do Capitão Gene-ral a Avellar de Barbedo re
vela o pouco credito, que nas regiões superiores do gover
no mereceu o ror 4,le accusações assacadas a ·r.rargine; n ella 
Cezar -d'e Menezes desapprova apenas que este_ houvesse 
deixado a capitania sern se despedi1· do seu capitão-m61·; e 
passa por alto as grandes e mil- desordens; que lhe eram 
attribuidas: 

A éarta reza assjm: 
«Foi preciso deixar ficar Bento Maria Targine, de quem 

se me queixou o capitão-mór dessa capitania acumulando~ 
lhe mil dezordens, e com e:ffeito n ão posso louvar o passo, 

·que elle cleo em se não despedir do seu capitão-mór . 
_ Vai ·em seo lugar Joaqµim José Rbdrigues Caldas, ofü
cial com -quem Vossa Mercê ha de fazer a melhor harmo
nia por' ser bom, honrado e fiel, emfim proprio do genio 
de Vossa M~rcê. 

{ 

1 
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Nesta occasião escrevo ao capitão-mo.r unicamente ao 
fim de r.ecommendar-lhe a. bôa união, que deve ter com 
Vossa Mercê, e de Yossa Mercê confio quanto elevo se 
preste de bôa mente para que eu tenha o gosto de o ver 
rodeado de felicidades. Deos Guarde a Vossa Mercê. Re
cife vinte e quatro de Julho de 1787. José Cezar de Me
ner,es: Senhor Manoel de Magalhães Pinto e Avellar de 
Barbedo; Ouvidor Geral da Comarca do Seará. J> 

Mais adiante veremos de novo no Ceará, dm·ante a 
administração de Bernardo lVfanoel de Vascon_cellos, Fran
cisco Bento Maria Targini figurando então como Escrivão 
e Deputado da Junta de Fazenda, c1·eada por carta Regia 
de 24 de Janeiro de 1799, havendo sido despachado para 
ella por 11omeação de 25 de Janeiro. 

A retirada de rrargine animou o Governador para novas 
tt-opelias e desacatos a amigos do Ouvidor; não conten

{ tou-se com havel o privado do concurso do mais intelli-

/ 

gente e brioso dos seus officiaes, mandou prender por uma 
tropa composta de 60 índios e 20 soldados ao Meirinho 
Geral da Correição e da Provedoria, Leandro Mendes_ Tei-

1 
xeira, que para e·vitar o insulto refugiou-se na capitania 

1 
do Piauhy, forçou a Antonio Manoel, escrivão do dito mei-
rinho, para não soffrer sorte igual a pedir demisi::\ãO do lo-

\ 
gar, que exercia, e chamou á sua presença para explica

. ções o Escrivão da Correição e Feitos da Real Faze'llC1a, 

l 
. Manóel M-artins Braga; que se achava no Ãmcaty em com

panhia do ouvidor, o qual desta sorte ficou impossibilitado 
de continuar nas deligencias da correição por falta de offi
ciaes c<Actualmente, diz Avellar de Barbedo em carta de 2 
de Julho de 1787, fico solitario e sem official algum, fe. 
chado em minha cazç1, e fechados todos os cartorios e pa-
radas todas as asrecadações da Fazenda Real. 

Por recear algum_ maior insulto mando pedir licensa ao 
Exm. 0 Governador e Capitão General destas Capitanias 
para me retirar para Pemarnbuco depois de feita em o 
mez, que vemj a arrematação dos contractos dos dízimos 
reaes desta Capitania.)) 

A licença pedida foi recusada, e mesmo pouco antes da 
retirada de Montaury teve o Ouvidor occazião de ligar 
seu nome a factos importantes da chronica da capitania1 

como por exemplo a installação de Campo-Maior de Qui
xeramobim até então pertencente ao Aqniraz. 
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O acto da installação da nova v illa teve logar aos - 13 
de Junho de 1789 procedendo-se no dia seguinte á eleição 
dos diversos cargos, e a 15 á posse dos eleitos. 

Aberto o primeiro pelouro perante todas as pessôas, 
que haviam concorrido á ceremonia da creação da villa, 
sahiram <::leitos para juízes ordinarios o sargento-mór J0sé 
Pimenta de Aguiar e capitão-mór Antonio Pinto Borges, 
juiz de orphãos Vicente Alves da Fonseca, vereadores 
José dos Santos Lessa, Antonio José Fernandes do Ama
ral e ·Antonio das Virgens Lisbôa e procurador Domingos 
de Carvalho de Andrade. ~ 

O Senador Pompeu (4), Pedro Thcberge (~) e João Eri
gido (3) dão a data de 13 de Junho de 1789 como a do 
Decreto ou Ordem expedida para creação de Campo-Maior 
de Quixeramobim, quando é a data da installação da villa, 
<:reada por proposta do ouvidor Barbedo em carta de 10 
de Janeiro e por approvação do Capitão General D. Tho
maz .José de Mello em carta de 20 de Feve1.·eiro de 1789, 
tudo de accordo com -a Ordem Regia de ' 22 de Julho 
de 1766. 

São estes «os Autos da erecção da villa de Campo Maior 
que- por ordem do Illrn. 0 e Exm. 0 Senr. Governador e Ca
pitão General de Pernambuco Dom 'rhomaz José de Mello, 
mandou fazer o Dr. Ouvidor Geral e Corregedor desta 
comarca Mano~ de Magalhães Pinto e A vellar de Barbê
do, nesta Povoação de Quixeramobiru. O Escrivão da Cor
reição Martins. 

-Anno do Nascimento de Nosso Sen4or Jesus Christo de 
mil setecentos oitenta e nove, aos treze dias do mez de 
Junho do dito- anuo, nesta Povoação de Santo Antonio de 
Qnixeramobim, no logar commoclo e mais publico clella, 
destinado para Pelourinho, onde foi vindo o_Dr. Ouvidor 
Geral e Corregedor desta comarca Manoel de Magalhães 
Pinto e Avellar de Barbêdo com o Dr. Procurador da Co
rôit Joaquim de Souza da Fonseca Prata, o Juiz Ordínario 
da mesma Povoação e seu districto 1 o Sargento-mór José 
Pimenta de Aguiar, e mais pessôas que foram convocadas r 

·------ -- __ ,._ - --

( 1) Ens. Est. Tomo II, pag. 277. 
(2 ) Esb. Hist. Tomo I, pag. 195. 
(3) Rcs .. Chron. pag. lH.l. 
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para a erecção da Villa de 0ampo-maio,r, comigo Escri'vão 
da Correiçào ao diante nomeado, e sendo todos ahi, man
d0u o dito :Ministro autoar o edital que se publicou e affi
xou nesta, s·obred ita Povoação e mais lugares de maior 
concurr,encia de moradores de seu districto, respectivo á 
mesma erecção, e a carta do IHm.ª e Exm. 0 Senr. Go
vernador e Capitão General de Pernamb1rno, d'0rdem re
g ia, expedidas ao mesmo fim, que ao diante vão tra nscri
ptas, de que mandou fl;),zer este autoamento. Eu Manoel 
Martins Braga, escrivão da 0uvidoria Geral e Correição 
que o escrevi. 

Manoel Martins Braga, escrivfi,o da 0uvidoria nesta Ca
pitania do Ceará grande. Por sua JVIages-tade Fidelíssima 
que Deus Guarde . ' 

Cortifico que o edital qne se nffixou e publicou nesta 
Povoação com a noticia da erecção da villa de Campo• 
Maior, carta do Illm. 0 e Exm.0 Senr. Governador e- Ca
pitão General de Pernambuco, e copia da Ordem. regia 
ao dito fim dirigidas, são os seus theo.i·es verbo ad ver
bum da forma seguinte : 

Edital. O Dr. Manoel de Magalhães Pinto e Avellar de 
Barbêdo, Graduado da Universidade de Coimbra) exposi
tor das cadeiras da meama, do Desembargo de Sua Mages
t_ade Fidelíssima, seu Ouvidor ~~foral no · crime e cível em 
toda esta Comarca do Cea1:á-Grande, e L.ella- C~rregedor, 
tudo com alçada pela i:ne~ma Senhora que Deus Guarde&. 

Faço saber a todas as pessoas nobres e povo do distri
cto desta pov@ação de Santo Antonio de Quix e ramobim, 
repartição da villa de ,S. José de Riba-Mar do Aquiraz, 
cabeça desta comarca do Ceará•Grande, que havendo con
sideração ao .quanto util e conveniente seria ao bem com· 
,mum da sociedade civel, ao socego publico, á administra
ção da justiça, e ao real serviço que se erigisse em villa 
esta povoação de Santo .Antonio de Quixeramobim, para 
nella se recolherem e congregarem todos os homens va• 
dios e vagabundos que afastando-se da sociedade civel á 
maneira das féras, vivem embrenhados pelo centro dos 
mattos virgens destes sertões, 'tendo em horror á união 
soçial e communicação das gentes, donde em todos os tem
pos t ,em dimanado para o estudo e membros delle a tran
q uillidacle universal e .particular das nações, os commodos, 
interesses e encantos da mesma sociedade: motivos estes 
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que desde as primeira~ idades do mundo tem sido fontes 
e principio de todas as grandes e pequenas cousociações 
de homens máos communados p{tra mutua e reciproca fe
licidade das republicas, .fora das quaes nunca póde alcan
çar-se, nem existir; pois vagando impunemente a licen• 
ciosa prepotencia, e independente liberd:lde da anarchia 
natural, vem-se todos os dias accommettidos e perpetra
dos por estes semi-ba:rbaros desertores da sociedade os 
mais execrandos insultos e negras maldades que as justi
ças pelas remotas longitudes de seos districtos nunca pó
dem rechaxar, cohibir .e castigar, ou por lhes não chegar 
a noticia, ou a· tempo tal que todas .as averiguações e pro
cedimentos criminaes se tornam infructiferos, quanto a 
emen~a e punição dos réos e desaggravo da republica. 

Portanto, tendo em vista, que desterrada esta abomina-
vel desordem com a nova creação desta villa se attrahi~ 
rião e . obrigarião nella a vi ver, edificar e a ·trabalhar os 
homens errantes e inofficiosos de seo districto, que por 
elles se repartiria o trafico e misteres da sociedade, que 
se ci'vílisarião os povos d'arredor, promover-se-hia a ordem 
e felicidade publica, a.pplicar-se-hia o prompto castigo aos 
faccinorosos para escarmento de outros, adiantar-se-hi,a a ( 
despresada .e -necessarissima agricultura, augmentar-se-hia 1 
a communicação e commercio jnterior destes paizes : ne:sta 
certeza, pois, tendo por mim sido representadas as ex
postas considerações ao Iltm. 0 e Exm.0 Senr. Dom Tho
maz ,José de Mello, Governador c Capitão-General q_estas 
Capitanias em carta minha de dez de Janeiro do presente 
anuo, foi o mesmo Senhor servido determinar pela sua or
dem de .20 de Fevereiro proximo passado, que. na confor
midade da Real Ordem de Sua Magestade de 22 de J u-
lho de 1766 parâ -se ·ei·igir villa esta povoação de Santo 
Antonio de Quixeramobim que se denominaria-Villa de 
Campo-Maior e que construida que fosse a dita creação 
lhe reme ttesse por copia os autos que della formar, para 
vir no conhecimento do termo e d.istricto que lhe for assi
gnado,. para o que dando prompto e devido cumprimento 
á referida ordem, tenho escolhido e determinado o dia 13 
de Junho elo ·corrente anno para nelle e nos seguintes pro
ceder .á solemne creação da dita nova Villa de Campo
Maior. - Pelo que ordeno a todas as pessôas de nobreza 
e povo deste antigo districto da repartição de Quixeramo-
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bim, e do qu~ deoorre desde a Barra do Rio de Banabu
,hú em rumo direito até contestar com as extrema2 do 
Apudi,_ Üãpitania da - Parahiba do N orté, e do territorio 
que :fica desde o q.ito rumo .divisorio até o logar do Bo
queirão, extrêmas dá villa do Icó com o do Aquiraz: que 
todos sem exc-epção alguma concor-rão a assistir pessoal
mente ern o referido dia a solemne creação da dita villa, 
como são obrigados, é é do estylo em semelhantes occa
siões, em que todos geralmente devem applaudir e rego
sijar-se pela relevante graça e avultado beneficio que al
cançarão çla Augusta Liberalidade da Rainha Nossa Se
nhora e da beQ.eficencia do Illm. 0 e Exm. 0 Sem·. Gover
nador e Capitão-~enei-al: beneficio este com que sempre 
os Monarcbas da Eiuopa e muito particularmente os Reis 

· Nossos Soberanos costumão distinguir e premiar oe povos 
da sua. maior predilecção, e que mais illustres serviços lhe 
fazem ou em paz, ou em guerra, e -pelo qual adquirem 
como nobr~za privilegios e honras concedidas a estas no-

' bres corporações, os direitos -pnvativos ,da Governançà 
· municipal dos seus territorios: ficando igualillente todos 

entendidos que todos aquelles que não comparecerem ao 
chamamento deste meo edital, e na forma delle, os hei 
por condemnados em cincoenta mil réis, pagos da cadeia 
para as despezas das obras publicas da nova villa~ alem 
das penas que me aprouver impôr-lhes pela desobediencia 
indisculpavel. E padi que chegue a noticia àe todos, e 
não possão mais allegar ignorancia, mandei passar o pre
stmte que será publicado e affixado çm o lagar mais pu
blico de_sta povoação, e nos' de maior frequencia do dís · 
tricto expecificado em o seu theor, e se registrará em o 
livro a que compete. Dado e pass~do nesta povoação de 
Santo · Antonio de Quixeramobim àos onze dias de Maio 
de mil sete centos oitenta e nove. Eu Balthasar Freire 
Lopes, escrivão dos feitos da Real Fazenda ·o escrevi-
1;:>r. Manoel de Magalhães Pinto e Avellar de Barbê.do. 

Certifico que em miuba presença se affixou o conteudo 
na certid~o retro no lugar o mais publico desta povoação, 
no dia 11 de Maio do presente anno com os pregões do 
estylo, d.idos pelo porteiro João de V eras da Motta. Pa::;sa 
na verdade. Quixeramobim, treze de Maic de mil sete
centos oitenta e ·nove.--O escrivão da Correição-Manoel 
Martins Braga. 
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Vi a 1·epresentação que vossa mercê me dirigia em dez 
de Ja.neíro proximo preterito a respeito de quanto seria 
util ao socego publico, á ad~inistração dajustiç~ e ao real -
serviço, que se erigisse em villa a povoação -de Quixera
m_obim, para nella · se recolherem os vadios que · como (é
ras vivem espalhados pelos sertões, separad~s da socieda-
de cível, commettendo desordens, e toda a qualidade de 
delictos, que as justiças não podem cohibir por lhes não 
chegar a noticia ou a tempo tal que as averiguações são 
infructiferas; quando pelo contrario com a creaç-ão da di-
ta. villa se obrigarião a recolher a ella os vadios para tra
balha-rem, promover-se-hia o castigo aos delinquentes, 
adiantar-se-bia a agricultura e se augmentaria o commer
cio; nesta certeza e pela faculdade que Sna Magestade 
me permitte na real ordem de vinte e dois de Julho de 
mil setecentos sessenta e seis, de que lhe remetto copia, 
concedo a vossa mercê faculdade para erigir villa a po · 
voação de Quixeramobím, que ' se denominará villa de _ 
Campo Maior. . 

Concluida que seja a dita creação, me remetterá por co
pia vossa mercê os autos que desta formar -para vir no co
nhecimento do termo e districto que a ella pertence. 

Deos Guarde a Vmc . Recife vinte de Fevereiro de mil 
setecentos e oitenta e nove. Dom Thomaz José de Mello. 

Senr. Dr. Manoel de Magalhães Pinto e Avellar de 
Barbedo Ouvidor Gel'al da Comarca do Ceará. · 

Conde de Villa-Flôr, Governador e capitã.o General da 
Capitania de Pernambuco e Parahiba. -- Amigo. Eu El
rei VOR envio muito saudar, como aquelle que a~o. Sen-
do pre·sente em muitas, e muito rep-eti·das queixas, -os 1 

crueis e atro.zes insultos, que nos sertões d esta Capitania 
tem cornrnet.tido os vadios e os facinor9sos, que nelles vi-
vem como feras separadas da sociedade civil e commercío 
humano. Sou servido ordenar que todos os -homens, que 
nos ditos sertões se acharem v~igabundos, ou em sitios vo-
la!ltes sejam logo obrigados a escolherem lagares accom. 
moclados para viverem juntos em povoações civis, que pelo 
menos tenhão de ci_ncoenta fogos para cima com juiz or
dinarío ; ve1"eaclores e procurador do Conselho, repartin -
do-se e ntre elles com justa proporção as terras adjacen-
tes: e isto debaixo das penas de que aquelles, q.ue no ter-
mo compete,nte, que se lhes assignar nos editaes que se 
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a:ffixarem para este effeito, não apparecerem para se con
gregarem e reduzirem a sociedade civil nas povoações aci
ma declaradas, serão tratados como salteadores· de cami
nhos e inimig9s communs e como ta,es punidos com a .se
veridade das leis. Exceptuando-se com tudo : Primeira
te os ross-eiros que com creados, éscravos e fabrica de la
voura vivem nas suas fazendas sujeitos a serem infesta
dos d'aquelles infames e perniciosos vadios: Em segundo 
Jogar os rancheiros, que nas estradas publicas se achão 
estabelecidos com seos ranchos para a hospitalidade e com
modid~de dos viandantes em beneficio do commercio e da 
communicação das gentes: Em terc·eiro logar as bandeiras 
ou tropas que em corpo e · soci~dade util e louvavel vão 
aos certões congregadas ein bôa união para nelles fazerem 
novos descobrimentos : Sou servida ontrosim, que os mes
mos rosseiros, rancheiros e _tropas e bandeira tenhão toda 
-a necessaria autoridade para prenderem e remetterem ás 
cadeias publi00,s das coma't'cas que estiverem mais visí
nhas, todos os homens que se acharem dispersos1 ou s~ja 
nos ditos e chamados sítios v;olantes sem estabelecimento 
permanente e solído, ou seja nos caminhos e mattos, re
mettendo dom elle:., autoados os lagares, estados e cir
cumstancias em que estiverem ao tempo, em que os en
contrarem com as justificações feitas com as pessôaq que 
as taes prisões assistirem, posto que não sejão ofiiciaes de 
justiça, potque para es tes casos lhes concedo autoridade 
publica em beneficio da tranquillidade e de meos fieis vas
sallos. Pa1~a a melhor execução e escarmento <le homens 
t?lo infaIJ?es, e tão perniciosos : Mando, que nas comarcas 
desse Governo se observem inviolavelmente os decretos e 
leis da policia que tem estabelecido neste ' reino o mesmo 
socego publico, servindo de intendente da policia nessa 
capital o ouvidor geral della, e nas outras comarcas os t:1eos 
respectivos ouvidores geraes. Para que assim se observe 
invi9Iavelmente vos mando remetter as sobrnditas leis e 
decretos 7 os quaes fareis dar a sua devida exécução depois 
de publicados, sem duvida ou embargo algum quatquer 
que seja. O que/ tudo fareis executar çom aqueUe zelo e 
actividade, que de vós confio-. Escripta no Palacio de Nossa 
Senhora da Ajuda, a 22 de Julho de mil setecentos sessenta 
e seis. Rei. - Para o Conde d·e Villa-Flôr. - Primeira 
via. e'.- Dom Antonio Pio de Lucena e Castro. 
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E não se continha mais em dito ~dítal, Carta' e Ordem 
Regia, que eu sobred_ito escrivão no principio desta decla
rado aqui trasladei bem e fielmente das proprias, que me 
farão apresentadas por mandado do Doutor , Ou-vidor .Ge
ral desta àomarca, Manoel de Magalhães Pinto e Avellar 
de Barbedo, ás q uaes me reporto, e vai na verdade sem 
cousa-_ qne duvida ·faça; porque comigo mesmo e com o 
official abaixo assígnado este traslado por certidão confe • 
ri, concertei, escrevi e assignei nesta povoação de Santo 
Antonio -de Quixeramobim aos treze diat> do mez de J u
nho do Anuo do Na:miniento de Nosso Senhor Jesqs Chris
to de mil setecentos oitenta e nove . .-.Em fé de verdade, e 
conferido cómigo propri0. Manoel Martins Braga. E comi
go escrivão·. Balthazar Freire Lopes. 

E logo em dito dia, mez e anno retro declarado estl:)..n
do presentes as pessôas de. que adiante se faz men9ão e 
vão assignadas, foz o Dr. Ouvidor Geral e Corregedor da 
comarca a seguinte falla ao povo : - _ 

SENHORES. - Deos e ~ Natureza tem inspirado aos ho
mens de todos os seculos e de todas as edades o congre
garem-se em grandes e pequenas povoações : pois tendo 
sido destinados pela mão creadora a vivei·em em socieda
de, só nella podem ser feliz~s .. 

A historia dos tempos bem deixa ver em sua origem, -
que a primeir'l independencia, que a amplíssima liberda
de da anarchia natural tem sido em todas as nações do 
ap.tigo e novo m ndo sempre perennes mananciaes de in
sultos, desatinos e maldades) e que os mesmos homens de 
uma indole malfaseja e barbara, arrancados elos escondrijos 
e convivencia daR féras 1 transplantados para a sociêdade ci
vil, já perdem a maligna for·ocidade de brutos, e adquirem 
urn outro natui·al benefico, virtuoso e pacifico : capazes de 
todas as virtt1des sociaes e christãs, elles se armão e cons
pirão mutuament~ para a publica e geral felicidade, e se 
tornão uteis a si, a sua patria, ao seo Rei e ao mundo. , 

Eis aqui os gl'andea p15nci pios de todas as c'onsociações 
humanas , eis aqui os fortes e vigorosos motivos que dic
taríio a Real o-rdem do Senhor Rei Dom José Prirneiro, de 
saudos~ . memoria, ele .vinte e doi s de Julho de mil sete
centos sessenta e seis, em que se fundamenta a especifiea 
prnvidencia ·do Illm.0 e Exm.0 Sr. Dom. Thomaz José de 
l\folloi nos so Governa,i >r e Capttão General sobre a e1·ec-

, 2ff 
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ção da nova villa ,de Campo~l\faior., que vou a erigtr neste 
' logar. Por 1ella em nome de Sua· Magesta.de Fidelissima, 
Que Deos Guarde, eu estabeleço e vos entrego a gover
nauça municipal deste territorio, com todos ,os privilegios, 
honras ·e isempções da viHa do Aquiraz, de que é desâ;n
nexad0. Votai comigo uma eterna e inviolavel Lealdade 
aos Fidelissimos S~nhores Reis de Portugal,- nosso's Ai.1-
gustos l\ionarchas e uma céga e exactisaima obediencia as 
suas Reaes Ordens, e sagi,-adas leis, e como vassallos fieis, 
e afortunados da melhor Soberana mostrai em todo o tem
po .os .vossos sentimentos de uma infinita gratidão pelo il~ 
lastre beneficio que r êcebeis e deveis á Real grandeza da 
Augustíssima .Rainha Nossa Senhoi;-a, e ao nosso commum 
Bemfeitor, o Illm.0 e Exm. 0 Senr. Governador e Çapitão 
General. 

rTermo de levantamento do Pelourinho. E logo em · dito 
dia,~ mez e anuo acima declarados nesta mesrµa povoação 
de Santo Antonio de Quixeramobim, capitania do Ceará : 
Grande, no territorio do meio àesta, defronte do lugar 
destinado para os Pa'ços do Conselho, sendo prezentes o 
Doutor Ouvidor .Ger-al e Corregedor da comarca Manoel 
-de Magalhães Pinto e Avellar de Barbedo, com as pessôas · 
já ditas, e a maior parte do povo convocado a toque de 
sino, ~ comigo escrivão do ·seo cargo ao diante nomeado, 
e sendo todos juntos do lugar do Pelourinho que o dito 
Ministro ahi mandou · fazer e levanta!, por mim escrivão 
foi communicado a to~as as pessôàs prese·ntes o theor do, 
Edi,tal delle Ministro, Carta do Illm. 0 .e Exm.0 Senr. Go
ve_rnadm.'- · e Capitão Çteneral, e Ordem de Sua Magestade 
Fiçl.elissima, tudo na conformidade da certidão retro. _ 

E logo depois por ordem delle dito Dr. Ouvidor Geral 
e Corregedor da comarca em voz altà e intelligivel gritou 
o Meirinho Geral da Oorreição, José Ignacio da Silveira, 
tres vezes-Real-Real-Real-Viva a Rainha Fídelissi
s-ima de Portugal Dona Maria primeira N ossa Senhora, as 
qua'es palavras outras tres vezes -repetio todo o povo em 
signal de, recouhedTI!ento pela mercê que recebião da mes 
ma Senhorsi, pefa erecção desta nova villa de Campo Maior, 
do que tudo para constar mandou o dito Ministro~ fazer 

. este termo, em que assignou com todos que se achavão ' 
presentes. Eu, Manoel Martins Braga,_ escrivão da Ouvi• 
doria Gernl e Correição que o 'escrevi-~Doutor Manoevão 
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Magalhães P into e Avellar de Barbedo-José Pimenta de 
Aguiar, Joaquim de Souza da Fonseca Prata, Antonio J?sé 
Duarte de Araujo Lima, Hermenegildo Pereira de San
tiago Monte Negro, João Gome!i! Correia, -. Vicente Alves 
da Fo-useca, Antonio Dias Ferreira, João Rodrigues da 
S ilva, Domjngos de Carvalho e Araujo, José-Francisco ·de 
Brito, Fi·ancisco Xavier de Mattos Rocha, Antonio ... de 
HoUanda Zorobabel, - Manuel Pereira de Souza, Francisco 
Pint~ Bo1,ges, Antonio Saraiva Leão, Manoel da Cunha \ 
Pereira, Francisco Alves l(aia, Anton io Bezerra do Valle, 
José do.;1 Santos Lessa, José Alves Lima, ,Ignacio Gomes 
de · Lueena, Manoel Francisco da C ~mha, J eronymo Cesar 
de Mello, Manoel Ignacio de Barros,, Gonçalo Leite Bar
bosa, Manoel José da, Silva,, Antonio da C1mha Fragoso, 
Manoel Ferreira da Silva, Jo15é Ribeiro Campos, B,ento 
Luiz Rámalho, Estevão Manoel da Silva Barros, João Jos.ê 
de Moura, _ Antonio Rodrigues Chaves, Joaquim B-arbosa 
de Almeida, Frau~isco de Brito P~reira, João da Costa, 
Si lva, Manoel Correia Lyra, José de Barros Ferreira, Fran
cisco Lobo- dos Santos, Antonio Domingues Alves, Manoel 
da CunlJa Soares, Manoel Pereira da Silva Simões, João · 
Guerreirn de Brito, José Pereira Chaves, -Januario da Cu
nha Bezerra, Antonio Dias dr'Avila Juniol', Antonio José 
do Bomfim, Francisco Perei'ra de Brito da Veiga; Manoel 
Palhares de Mello, Manoel Rabello Vieira, Joaquim Ma
noel de Azevedo, Jdsé Pereira Dessa, Antonio das Vir
gens Lisbôa, Lazaro de Barros e Amorim, JYI:anoel Nunes 
de Abreu, Antonio de Britó Pereira, José de Paiva Cha
ves, Luiz Pereira Sarmento, Antonio José Fernandes do 
Amaral, Francisc~ Bandeira de Mello, Antonio _de Araujo 
Costa, Alexandre Pereira da Costa Souza, Carlo·s Pereira 
de Souza, MH,noel Antonio Rodrigues Machado, Miguel 
José de Queiroz, Francisc~ Lopes da Silva, Antonio· Pe
reira Queiroz Lima, José Antonio Maurício, Luiz Rodri- , 
gu.e~ Machado, Ignacio Uordeiro de Souza, José Francis
co Salles, Ignacio de MGllo Barreto, André Vidal de Ne
greiros, Alexandre Guedes da Cruz, Mimoel Gomes da 
Silva', Ignacio Ferreira dá Cimha, Francisco Nunes de 
Abreu, José Ignacio da Silveira, João Rodrigues 'Favilla._ 

~ncoatra:se publicado por Perdigão de Oliveira na Re
vista do Instituto do Cear(!., anno 1890, 4° trim, o auto 
de erecçã@ da villa de Campo Maior. 



Pou-cos Ouvidores percorreram tao extensamente e co
nheceram tão , a fundo o Ceará como AvellaP de Barbedo. 

Nas suas correições deparou-se-ll;i.e occasião de · fazer, 
de accordo .co_m ~s inst_ruc_ções recebidas de Lisbôa, estu
dos míneralogicos e de botanica, sqbretudo nà serra da 
Ibiapaba, onde encontrou prodigiosa ab,undancia ae rnetaes 
e plantas raras ; chegou mesm~ a escrever uma memoria 
sob.r.e essa serra, da qual, todavia, não -se conhece o ori
ginal nem copia, ~ a remetter do Aracaty a 4 de Junho 
de 1787, do Crato a 4 de Ag_ssto (1) e, do Sobral a 8 de 

(1) Ill,010 e Ex,m·o ' Senhor. Na correição em que e_stivi:: pro,cirna
mente na serra de Ibiapaba, me ocupei algum tempo em.fazer o Exa
me Fiziéo daquellc Teuitorio ; e achei hLrn prodigiosa abondanci·a 
de minas de diferentes metais e sernimetaes como tambem hua gran
de variedade de plantas· exoticas, e me parece, que alguas ineditas. 

- Actuàlmente segundo as Instrnçoens, que V, Ex.ª se dignou da1·-me, 
tenho a honra de fazer enviar a V, Ex.• hum pequeno c_aixão com 
os ditos ·metais, e varios outros productos em que tão bem vão duas 
especies de Quinquina que produz e cres i..'. e em todos os lugares da 
Beira mar des:ta capitania : porem ncnhuí!, dellas he idCntica a bran~, 
ca do Bâhia, que V . Ex.• foi servido ri1_andar-me entregar na mj.nha 
partida, _ 

Br_evemente espero fazer presente a V. Ex .ª a memoria, que fiz 
sobre a dita Serra Grande, ou de lbiapaba, e com ella a CoJleção 
de Plantas, que junte.i e que melhor po1erão ser a1rnlysadas por meu 
mestre, e Dr: Vandelli.. Entre estas me parece tambem te·r incluída 

· a planta do Cha, ·segundo 0 gosto' da tintura de suas folhas. e segun
do ·a qescripção, que Mr _Reynal fas do da China, e a inda que em 
algua cousa parece deferii· a combinaçã.o. _ 

D.s G.cle a V. Ex.• m.to an.s. Villa de S. Cruz do Aracati em qua
tro de junho de 1787, De V. Ex.º M_".to Re .te Hum.ele e Ob.te Sub.to 
ü Ouvidor do C~ará Dr. Manuel de Mag,es P.to _ e Avellar. 

- IH.moe Ex.mo Snr. - Tenho a honra de ·por na rei;1peitavel Prezen
ça 1de -V.,Ex,• huma.peq_uena Collecção de alguns Productos de Histo
ria Natural deste Paiz, em,que vão declarados os Lugares da sua Pro
dução, para que sendo V, Ex.ª servido ordenarmo, eu possa fazer 
reme~er maior quantidade _das Especies que agora vão, ou das que 
já ti·ve a honra de fazer enviar a V. Ex.• ; sobre os Productos de mÍ• 
.µeralogia eu não pude praticar os ensaios Chimicos, -que ·serião ne
aessarios para decifrar a natureza, e espcce de cada hum defos. p_or 
me faltàrem n'estes Certoens todos os instrumentos n'ecessarios. 

Espero de brevemente por na· rcspeitavel Prezença de V. Ex.• 
huma pequena colleção de Plantas Medicií1.ais e ,Exoticas, e algu
mas, ao que rpe parece, ine_dita·s em Lineu, o que' melhor decidirá o 
doutor Vandelli, meu mestre, 

Deos Guarde a Vossa Ex.a por dilatados annOfl para felicidade elo 
Es.t_ado. Villa do Crato do Sertrá Gr.de em 1J. de Agosto de 1788, De 
V. ·Exn- .!VI.to Obt. 0 e Humilde Subdito. O Onv.or elo Ceará 1\1.elde 
Mag.es P,to e Avellar. -
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Outubro do ' anno seguinte (1) varios caixões contendo me
taes e planta,s, entre :as quaes a planta do ·chá, cultivada 
na Serra Grande pelos J fül'Uitas, e . duas variedades de quic. 
na, das _q_uaes1 diz elle, ha s1.im11~a abunclancfo no paiz e 
ij_iiasi todo:J os mattos da beir·a ma1· são clellas compostos. 

Muitos desses sp.ecimens da flora cearense foram confia
dos ao estudo do D_outor Vandelli, então a authoridade 
mais competente na materia. 

Já anteriormente, a 3 de Março de 17'86, Avellar, es
crevendo a Martinho de Mello e Castro, dava-lhe a noti
ci~ de estar entregando -se a investigações sobre a flora da 
capitania, havendo encontrado tres differentes especies de 
quina, uma variedade de ipecacuanha de!>cobhecida em 
Portugal, e diversas madeiras de que se extrahem tintas 
exeellen-tes como o ·unicu, q_ue dá 1mm encarnado qiie be
neficiado com a wrt 3 não set·á infe·rior ao ela cochonilha, a 
tatajuba C2) , q_ne fas um excellente amctrello, o-páo d' arco 
que tambem dá lmrn encarnado vi-vo,, .o páo branco qite dá 
um 1·oxo meio carmezim. 

No oflfoio de B de Março, a que alludo, A vellar de Bat'-
. bedo começa informando ao minis tro de sua posse como 

ouvidor. E enganado provavelmente por seu modo de ex
pressar-se é que o au.tor dos «Apontamentos para a chro 
nica do Ceará)) (pag. 14) diz que elle tomara posse na
quella data. 

(1) Ill ,m0 Ex.wº Snr. Tenho a honra de remeter a V. Ex.• hum cai
xão de quina desta comarca, diferente de outra, que já em outra 
ocasião tive a honra de fazer subir a respeitavel presença de V. Ex.~ 

Tanto de huma como de outra ha summa abuncluncia neste Paiz, 
quasi todos os mattos da beira m ar são compostos dellas . Não pude . · 
até agora descobrir a chamada. Quina Branca da Bahia, sobre o que 
tenho feito as avenguações possiveis, segundo as instrucções de V. 
Ex.' e a vista da amostra que por ordem de V. b:x .• me foi entregue. 
Deos G.e a V. Ex.ª para felicidade do Estado. Villa do Sobral em 
8 de Outubro de 1788. De V. Ex.• m.to obediente subdíto. O Ouvidor 
do Ceará M.eI de Mag.es Pinto e Avellar. · 

(2) Antonio José Pereira Tatajiba, morador em Cabo Frio, escre
veu uma pequena memoria, que se encontra á •p.ag. V,9 do 1~-º vol. 
elo Auxiliar da Industria Nacional, na qtlal inculca-se o descubridor 
dessa tinta em 1810. 

No cap. VI (Das Arvores Agrestes do Brazil) de sua Historia do 
Brazil frei Vicente do Salvador falia d a tatajubª'. -

E' de 1627 a obra de frei Vic,:mte do Salvador. Tive occasião de 
ler o exemplar della, optimaruente conservado que se 'gttarda nos ar
chi vos da rl'orre do Tombo de Lisboa. 
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A' mesma pagina o autor dos ccApontamentos)) assigna
la, ainda ·equivocaniente, o .dia 26 de Maio de 1783 como 
o da posse _do antecessor · de Avellar de Barbed@. -

Mais do que AvelJar d~ B~rbedo, comtudo, prestou nesse 
particular relevantes serviços á ca_pitania o proprio Mon
taury. 
~ Possuo duas relações de objectos por elle enviados_ para 
Europa, que considero tão curiosas, que arriscando-me a 
ser ta~ado de prolixo empenho-me em fazei -as' conhecidas. 

Referem-se uma e outra a objectos, que foram enviados 
com endereço a l\fartin~-10 de Mello e Castro. _ 

Na enumeração delles, ao lado de ve--rdadeiras bagate
las encontra-se a descripçào de productos naturaes cujo 
culti:vo foi abandonado ou despresado em má hora1 e 'à in
dicação de muitos artigos de que mui vantajosamente po
der-se-ia ter aproveitado o commercio intelligente. 

Na remessa de 30 de Abril de 1783 são dignas de con
sideração as observações feitas a respeito do assuear, cujo 
fabri.éo iniciou 110s arredores de Fortaleza e do que era 
fabricado nos Cariris Nov0s e igualmente a respei,to do 
trigo do Acarahú', ' · 

Eis a primeira relação : 
Relação do que vai em húa caixa comprida forrad~ corri 

húa pelle de onça e por sim.a com hum .papel com o 
Letreiro p.r o Ill.1

~
10 e Exmº Snr. MaPtinho de Me_llo e 

Castro, Do Conselho de S. Magestade- F.ma., Seu Minis
tro e Secretario de Estado dos Negocios da . M-arinha e 
Dominios Ultramarinos, etc. etc. . 
A entregar na Secretaria de E~tadu dos Negocios da 

Marinha e D0minios Ultramarinos, tudo como no mesmo 
Letreiro so diz e leva o, numero l. 0 

Rua bengalla feita de pau carnahuba de que he abun
dante este paiz, bengala feita na mesma terra por um cu
rioso. 

1 caixote u. 0 2 com. o mesmo letreiro asima. 
Casco inteiriss_o de tar-taruga.' 
Saco de couro com salitre. ' 
Caixote n. 0 3 com madeiras cujos -nomes vão declara

dos e com uma numeração para melhor intelligenci-a. São 
33 amostras. 

Caixotinho com cera em bruto. 
Saco com amianto. 1 

{ 



Saco com tripol_i a que os foglezes chamão Ratiston. 
Pacocoanha branca. 
Rolo encoira<lo com. tabaco de folha. 
Hua pelle de cobra Sucurujuba com 18 -palmos~de com-

l?rido, serpe amphibia. 
Saco com algodão. 
Outro dito com arroz de casca. 
- ,> >> )) casca de quinaquina. 

>> >> >> pedras que parecem Crisolitas, Ametis-
tas, Topasios, etc. _ _ 

No mesruo saco os embrulhos seguintes : cris taes, cris
taes mais finos , pedras raras e curiosas, azevixe, alambre 
bra_nco ,em bruto, pedras creadas pela natureza que pare
cem ba)las de ferro, pedras conhecidas nesta terra com o 
nome de metallicas, outras pedras conhecidas com o mes
mo nome de metallicas, pedras que parecem ser de ferro. _ 

Um saco que leva a·entro varias embrulhos de rezinas 
ou betumes, cujos nomes e qualidades vão declarados e 
tãobem doi s de folhas ou hervas, a que attribuem várias 
virtudes medicitiaes, corno nos mesmos se declara. 

Um saco com Jericó, herva a que att ribuem varias vir-
. tudes nesta terra e entre ella t:1 algúas simpaticas, porem a 
mais curioza,, que ella tem, é d e reverdecer dentro na 
agoa as ~inte e quafro horas e tirada torna a secar a fica 
na figura em que vai, repetindo-se a deligencia de se lan
çar na agoa torna a rever-decer e isto tan tas quantas ve
vezes o fizerem como a ,experiencia o tem mostradô. 

Tres paus de quináquina. · 
Hum embrulho de pedra hume tirado da mina. 
Húa pedra de afiar já pulida. 
Outra dita ainda em bruto. 
Hua cabaça com oleo de cupauba. 
Hum embrulho com a pedra Malacaxeta ou Talco. 
Hua folha ou va-silba com farinha ou goma da carnauba. 
N. B. este pau earnauba, ainda quê n ã o he madeira da 

melhor con~istencia ~ que nã o pode dar taboas de mayor 
grossm·a do que a que vai na amostra do n. 0 16 ~ de mayor 
largura que a de meyo palmo e comprimento'"-á proporção 
da arvore que he grande e da figura do coqueiro, he com- • 
tudo húa grande utilidade neste Paiz porque delle s~ fa
bricão a mayor parte das casas e seus madeir~mentos e 
se fazem _ os sercados dos qui.ntaes e dos curràes das fa. 

, 



zendas de gado: Deste mesmo pau he que se extrahe a 
goma ou farinha de que acima se falia: Dá húas fructas 
a semelhança das nossas azeitonas grandes; que pendem 
em caixos, como de uvas, que são de um gran_de recurço 
para os p_obres, que dellas ·se sustentão no tempo das se 
cas, que be o de mayor fl_agello deste sertão : dizem qu~ 
do mesmo pau costumão extrahir húa• especie de cera, po
rem aiqda não vi e o tenho por apocripho. 

Caixote numero 4. 0 Assucar fabricado pela primeira vez 
e a influxos ~eus nos suburbios dn. Villa da Fortaleza, ca
pital desta capitania, cujo destrícto todo e o da mayor par
te da mesma capitania he abundantí ssimo àas mesmas can
nas de que só se servião p ara fazerem rapaduras, que sã.o 
como huns paens de um assucar muito mascavado e da 
mais ínfima qualidade , mais para incitar o nojo, qu·e de 
senrir para o paladar. 

Caixote numero !\ 0 Assucar feito nos Cariris Novos 
desta capitania, ·aonde se fabrica sufficientemente este ge
nero por ser o continente proprio para a cultura das mes-
1úas cannas, porem he o ex tremo ela mesina capi tania pe
lo sertão dentro na distancia de mais de cento e sincoen
ta legoas do mar, não obstante o que he facil de se trans
portar o mesmo genero ao s Portos m aritirnos da mesma 
capitania em carros ou- em cargas em animaes cava_llares 
por serem a s estrad~s geralmente frequentadas dos mes 
mos carros e animaes. 

N. B. A bengala de carnauba, que vai, he a primeira 
que se fabricou neste Paiz, mandando -a eu fazer para ver 
se esse pat:i. seria bom para isso, como eu su.punha e ve 
rifiquei pela obra. 

De.v_o tãobem dizer que no Acaraní., sertão desta capi
tania, se cultiva o trigo, e o produz m. to bem, como en 
vi, e o não rometto porque o que queria mandar, pela-hu
midade do clima ' e do tempo, apodreceo todo, e ainda me 
não chegou o outro que mandei busca r e o remeterei lo
go que chegue, com mais algúas outras raridades e pro
du<;oens deste Paiz, porque o mayor trabalho de se pode
rém adquirir as mesmas produçoens para se poderem re

.meter he da falta da boa execuçn.o e intelligencia dos 
C ommandantes dos Destrictos desta capitania, a quem te
nho encarregauo as rne.smes deligenciá ,i, huns por rusti • 
cos e faltos de •intelligencia, outros por insole)?.tes e ma-
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dr'assos, e outros pela sua creação e methodo · em que es
ta ,capitania tem sido governada: e para poder remeter 
isto, qne agora faço, foi preciso _ cónsumír-se hum _longo 
tempo . e consumir-se com os mais assidu"os cúidados, dili 
gencias e repetiçoens de ordens dispondo as couzas comQ 
dispuz sobre meu trabalho. Villa de Santa Cruz do .Ara-· 
cati, capitania do Ceará Grande. 30 de Abril de 1783. 
JOÃO B,1,p_ta DE Az.do ÜOUT,ª vg MONTAURY. -

Relação ou Promemoria- <;las Couzas, q~e vão dentro nos 
Caixotes N. 1, e Caíxotinho comprido e estreito N: 2 
ambos com o· seguinte Letreiro: 
Ao IlJ.mº e Ex.mo Sn .r Martinho de Mello e Castro. Do 

Conselho de Sua Màgestade ' F_ma Seu Ministro, e Secreta
rio de Estado dos Negocios da Marinha, e Domínioe Ul
tramarino!?- etc. etc. -

A entregar na secretaria de Estado dos Negocio!'\ da 
Marinha, e Domínios Ul t,ramarinos, Lisbôa. _ 

Caixote N. 1. 6 pedaços de ossos monstruozos, e qua
si petrificados, cujos forão acha c:los na Ribeira do Acaracú. 
na distancia de mais de quarenta Legoas do mar em hnma 
Fazenda pertencente a hum J e ronymo Machado Freire, 
mandando, este abrir hum t anque, ou poço, em cuja occa
sião forão a~hados os ditos ossos na me\lma parte em que 
se abria o dito poçQ, ou tanque na profundidade de mais 
de trinta palmos, em que se achavão enterrados não ap
parecendo porem a caveira, ou ossos pertencentes a cabe
ça, pelos quaes talvez se poderia vir no conhecimento da 
qualidade d(.) animal de que são os mesmos ossos pqr não 
haver animal algum tão monstruozo, nem tra-dição de que 
jamais o houvesse nesta capitania, a que se possão atti-i 
buir aq uelles ossos. Na referida parte aonde se acharão · 
se não pode descobrir mais conza alguma7 ·por sahir della 
na altura . dos trinta palmos, em_ que for ão achados, agoa 
que embaraçou o profundar-se mais : E ainda que se quei

.ra suppor que são os mesmos ossos ·de Elefante, sabe-se 
muito bem que o Continente da America os não produz, 
e nem ha tradição, por mais que se tenha investigado, 
que nesta cF<pitania se visse nunca Elefante ~lgum. 

2 Machados de ferro, hum quasi novo e outro bem ve
lho; e outros tre s pedaços de ferro pertencentes a similhan-te 
ferram e nta, c nj .o s forão a chados em hurna se.n·a, em que 
se acharão muitos ve stigios e varios out•ros fragmentos, 
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qne indiéão ter sido aquelle- lugar habitado, e cultivado 
pelos Olandezes no tempo em que forão senhores do Con-
tinente de Pernambuco; e Maranhão: E nos mesmos lu
gares, em que forão achados · os ditos Machados se vê hu
ma concavidade su bterranea, como de mina em que se 

julga trabalhavão e bastantemente profunda e praticada. 
2 Alcofas de· palha com varias pedras dentro, achadas 

em outra em tudo semilhante mina, ou concaviçlade a em 
q1.!e farão achados os machados, cujas pedras se supoem 
métallicas pela circumstancia das ditas minas. 

3 Saquinhos pequenos com os Numeras 1, 2, 3, a sa
ber: Saquinho N. 1, leva dentro humas pedr~s que dizem 
serem de Prata, e aqui se não pode experimentar para se 
conhecer se o são. 

~nquinho N. 2, leva dentro pedr.as, qne dizem serem 
de Cobre fino, que igualmente se não pQde aqui averi~ 
guar. 

Saquinho N. 3, leva dentro humas pedras; que dizem 
ser, e parecem de Tintas sendo huma entre ellas esqm
patica por chocalhar com outra dentro. 

3 Pedras . cingidas com húa corrê a cada húa dellas com 
os Numeros I , II, III, que dizem ser a do Numero I de 
tintas, e as dos -Numeres II e III metalicas. , 

3 Folhas de ferro coado;vulgarmente chamado de Flan
des, com os Numeras 1, 2, 3, a saber: Folha Numero 1, 
dnas amostras de Salitre, a que vai solta veio da serra 
grande da Ibiapaba e a que vai dentro em hu_m saquinho 
de couro, que tem por sirna hú embrulho de papel que 
veio da serra do Campo Grandg_, que tem o mesmo pa- . 
pel ó dito distico: E mais hum embrulho de papel tãobem, 
que diz o letreiro -Sal que dizem Mineral - que tãobem 
veiu da dita serra gl'and@ da Ibiapaba. 

Folha Numero 2 , tem dentro amostras ele tres qualida-
- des de Chá, que assim se chama segundo a, tradição dos 
Jes1ilitas, cujo Cha veio da serra grande da Ibiapaba. 

Folha n. 0 3, amostra de outra- qualida·de de Chá da mes
ma serra g1·ande de Ibiaraba. · 

Caixinha Letra A leva de'utro hum pedaço de rezina de 
cajueiro tal qual, e da mesma forma. como se tirou da 
mesma arvore cajueiro : maiH humas poucas_ de hervas ou 
raizes a que chamão - -· Flôr de Jericó - que já o anno 
p;i,ssado remeti explicandl) as suas circumstancias, e q~a-

' 



411 

lidades. Hum embrulho de papel com húas vergontas cria
das· em differentes partes das serras desta capi-tania, as 
quaes pela sua configuração e semilhança, pelo seu pican
te> e qircumstancias parecem a,s Pimentas longas, que vem 
da India, de que fazem uzo nas Boticas, cujo embru:lho 
lev1:1, o disti:co - Pimentas longas criadas nas serras da ca
pitania do Ceará - Outro embrulho pequeno de pape·l le- _ 
va dentro huma pedra que dizem _ser de que se pode ex
trahir Ouro, que veio da Villa do Icó desta capitania do 
Ceará, cujo embrulho leva .o dístico - Pedra que dizem 
de Ouro --- Outro embrulho pequeno que leva dentro tres 
pedrinhas que vierão da Ribeira do Acai:_ncú desta mesma 
capitania com a denominação de Asso, e tem o mesmo 
embrulho o Letreiro - Pedras que dizem Asso - Outro 
papel~nho embrulhado com o distico-- Medalha, ou Moe
da, que foi achada em ,humas terras desta Villa sitas bem 
abaixo do Aqnartel:.méntó da chamada Tropa desta gua1·
nição em occa'3ião, em que se lavra.vão as mesmas terras 
para serem plantadas de mandioca, e milho, em pequena 
profundidade enterrada ; e se não achou outra alguma por 
mais diligencias que a este respeito -eu mandei faz~r. 

Caixinha Letra B. leva dentro huma celebre, e rarissi
ma .bolça ou folle que parece artificial, sendo pela nature~ 
za feito por huns bichos que costumão fabricar os cazulos, 
ou massarocas, que leva dentro a mesma bolça, que pare-

. ce, e as mesmas massaro~as, de seda, cujos bichos en_ser
rando-se dentro nas mesmas massarocas, depois de ellas 
feitas, dellas resurgem b0rboletas por buraquinhos que · 
costumã.o fazer, cujos se vem nas mesmas 111assarocas, es
pecialmente nas quatro que leva dent1'0 o dito saquioho : 
e vão mais sete das mesmas massarocas na dita, caixinha. 

13 Embrulhos ele papel a saber : Os sinco das letras vo
gaes - a, e, i, o, u, tem dentro varias pedras, que pare
cem metal icas, cujas circumstancias se verão na Carta ap
pensa da Letra-, Y - do mesmo sujeito que mas remet
teo, o melhor curioso que se acha nesta capitania, por ser 
estrangeiro, e nella habitante ha perto de trinta annos, de 
cujas pedras, e t?tobem das -circ-umstancias da ,amostra do 
Chá trata a mesma Carta. , 

-E os oito embrulhos de papel restantes para dita conta 
dos treze ~ão os seguintes : 

Hum embrulho com o distico - Pedras que d izem de 
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Chumbo - (que por taes mas, remeterão da Ribeira do 
Acaracú, e aqui se não podem fazer os necessarios expe-
rimentos para o conhecimento). · 

Outro embrulho com o a•istico - -Pedras que dizem· ele 
Cobre-(e igualmente por taes mas remeterão da dita Ri
beira do Acaracú e da mesma aqui se não podem conhe • 
cer). · . 

2 ditos com QB disticos-Pedrns de Côres, ot~ Cristaes. 
1 dito embrulho grande co.m hua pedra grande com o 

dístico -Cristal-
Outro dito com o dístico --Cristaes - (que leva dentro 

as mesmas pedras, posto que muito inferiores). 
Outro embrulhin~o ~equeno com o L e.treiro -Cristaes

( e leva dentro as mesmas palavras). 
Outro embrulhinho com varias Conchas, e tem por le-

tretro-Conchas-
5_ Pelles de Coqras marcadas com as letras-A, B, C, 

D, E, a saber: A -Uobra de Veado . B-Cobra Sara
manta. O-Cobra Cascavel, a mais venenosa de todas. 

D-Cobra Caninana, a mais ligeira de todas, que salta 
e forma pulos quando· investe. " 

E-Cobra Jararaéa-assú muito venenosa. 
Hum saquitel-de baeta encarnada que tem dentro huma 

caixinha redonda a qual tem dentro huma bolcinha d·e 
chamalote encarnadq_ com hua caixinha de Tartaruga feita 
sesta terra por hum curioso sem principios de arte, o que 
prova que se de ella fosse ajudado faria progressos este 
natural engenho. 

Mais hum embrulho de papel com tres amostras de ren• 
da de linha de algodão; feita a me fl ma linha do algodão 
desta 'terra, e a dita. linha, e a metnna renda na mesma 
terra. 

Outro embrulho de papel com ó letreiro seguinte --Obra 
de b01·dado e de renda, tudo feito por pessoa curioza sem. 
princípios de arte nesta capitania do Ceará-O dito bor
dado que he feito em Cambraya, e a renda que orla o -
mesmo bordado tem por mei·ecimE\nto o ser feito tudo por 
}iumas mulheres velhas desta terra, e da qual nunca sahi
rão, e vivem no mais interior sertão desta capitania, em 
que nascerão, que só por natural engenho, sem o~tro al
gum principio de instrucç?to ou arte trnbalhão deirna forma 
c c,m a curiozídade de que é assignalada a ramagem, ou 
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configuração do bordado design.ado por Anil, que ·serve 
para o config1.,1rar em lugar de lapis, desfião os fios da 
Cambraya, tirando huns que lhe servem para fazer ó ts
sen to, ou ponto do bordado da forma que f.le vê, e os 01A

tros os tr<>cem e ficão parecendo ponto de Merlim. · 
Caixote n.º 2.-2 Paus, ou Bengallas de pau carnauba, 

(cuja amostra de madeira já o anno passado remetti) po
de.rão servir como- de cajados para se passear no Campo
ou Quintas, e tem seus recontros, ou castoen,s de Tarta, 

· ruga com frisos; e tudo feito pelo mesmo curioso, que fez 
a caixinha ·de que asima se !.rata, qu"f va..i na bolcinha de 
Chamalote, cujas obras grosseiras, e insignificantes só tem 
o merecimento de serem feitas por ct1rio_zo ele engenho 
natural sem principios alguns de arte. 

Todo o cnntenclo nesta R ·elação, ou Pormernoria são 
producçoem, rusticas, e naturaes dest~ mesma capitania 
elo Ceal'á Grande; das quaes j á o anno passado tão bem 
remetti; pelo que se vê que ella promette não só outras 
naturaes, mas tãobem de arte, e engenho, se ella .tiver a 
feliçidade de ser auxiliada, e pi.•omovida com cujo benefi
cio talv~ não só igualasse ma.;i tãobem disputasse a pri
ruasia as outras florentes capitanias cleGte Continente do 
Brazil com bem vantagem, e interesse do Real Serviço, 
segundQ u meu fraco modo de pensar. · 

Villa da Fortaleza · de Nos~a Seahora da Assumpção da 
capitania do Ceará Grande, 25 de Outubro de 1784. As
signado. Jo.Ão B .\ P'l'ISTA l E AZEVEDO COUTINIIO DE MoN
TAURY_. 

Essa segunda remessa foi acompanhada de um interes
~ante relatotio. 
· Azevedo de Mor:Ítaury foi fotte -propugnador da ideia de 
fazer-se o Ceará independente e livre da subordinaçã:o de 
Pernambuco, 1mna p1·0viclencia necessctrict para o rnelho1·a
mento da Cap-itania,, fundada na experiencia antiga e mo
cle1·na,, como diz elle. Ainda mais. Aventou a questão de 
constituir-se o Ceará em C apitania General annexando-se• 
lhe do Rio · Grande a Ribei?-a do À.ssú, o Apodi, serra do 
Martins e toda co?-rla,, que confina com a villa· do Icó, e o 
cUst1·icto dos Cm·a.tiús,, q1ie he cont1·a toda boa 1·azão qiie 

seJa elo Picmhy. 
O futnro se . encarregou de d,tr" razão e sanccionar, enf 

grande parte pelo menos, as duas propostas. 
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· Fo·ram tamb~m propostas suas a construcção eín Mocuripe 
de uma caldeira para abrigo de lanchas e escaleres e a crea
ção. dé uma Alfandega para arrecadação dos direitos Reaes. 

Em que data deixou M:ontaury o Ceará? N'esse ·parti• 
cular são' omissos o Resumo Chronologico de João Erigido 
e o Ensaio Estatístico de Pompeu, m:as a Historia do Cea
rá de Araripe 8.iz que foi em Julho de 1789. «No mez de 
Julho de 1789 deixou Coutinho ,de Montaury a capitanj?J. 
por pern;tissão regia, antes ele xegar o seu sucessor,, pas 
sando o cargo a um goveqia interino na conformidade das 
ordens recebidas . · 

Theberge, entretanto, ~screve á pag. 193 do .Esboço 
Historico : , 

« No anno de 1782 'succedeu no posto de capitão-rnór · 
da cap.itania a Antonio • Victorino Borges da E'onseca oca
p it?i'.o-mór João Baptista de Azevedo Coutinho de Montau
ry, que a 9 d.e Novembro de 1789 foz entrega do g·overno 
ao ultimo governador subalterno Luiz da Motta Féo e 
Torres.>) 
. Entre os dois, Araripe e Theberge, ha dupla discordan

cia: 11rn dá a data de Julho, o outro a de 9 de Setembro co
mo aqLÍella em. que Montaury abandoü'ou o governo; urn 
d iz · que elle entregou o cargo a um governo interino, o 
outro affirma que ao ultimo governador subalterno, Féo e 
Torres. 

Com quem está à' verdade? 
Coutinho de Montaury entregou o cargo a um governo 

interino, que o exerceu por algumas semanas, diz&m to 
dos os docuruentos da epocha, e admira rne s~o que· o au
tor do Esboço ignoras8e que a data 9 de Setembro é a da 
pol:!_se de Féo e Torres, -chegado havia · 5 dias á capitania. 

Sobre este ponto duvida nenhuma é admissivel, e, pois, 
Araripe diz bem. , ' _ 

Discordo, porém, delle quanto a data em que Montaury 
deixou a capitania. Penso que ;o facto 4eu se em dias de 
Agosto. 

Compulsando Ós archivos do Senado da Camara de For
taleza encontrei nelles dous assentamentos, que me con
venceram disso,. 

Um é a . acta' da vereação de 30 de Julho na qual lê-se o 
seg,uiute: «E logo na dita ver eaçam acordarnrn e manda
ram se .~·espondesse a hua carta d~ Snr. cápitão-mór e go-
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vE)rnador desta capitania João Baptista de Az'evedo Cou
tinho de Montaury em a qual pede a este Senado conta 
corrente da receita e d-espeza desta camara e dos seus 1·en
dimentos do . armo de mil setecentos oitenta· e seis e mil 
setecent'os e oitenta e sete.>> . 

Portanto àté 30 de Julho Montaury estava na adminis
tracão. · 

Ó outro assentament.o, que traz a data _ de 9 de Setem 
bro, diz asim : Accorda1,am mais em abrirem hua carta 
que dirigio a este Senado o governador que foi desta ~a
pitania a respeito dos governa<lure deputados , que ficão 
pella sua retirada, determinando ao mesmo Senado des
sem parte do n;i.esmo á Cainara do_ Aquiraz, que assim :6.
zerão escrevendo -lhe.» 

Portanto em 9 de Setembro já funccionava o govemo 
interino. 
- Considerando que dada a exoneração do governadór, o 

Senado da villa, mde elle 'habitava ·e que era a principal 
da capitania, teria pressa em reunir-se afim_ de tomar 
conhécimento de um facto de _ tanta magnitude, a acta 
de 9 de Setembro da Camara de ·Forta!eza levaria a 
acreditar que a retirada de Montaury realisou-se nos pri
meiro.;, dias de~se mez,_rnas possuo tambem copia. de uma 
acta da Camara da Real Villa d e Soure de Nossa Senhora 
Mádre de Deus dos Prazeres, que fixa, é conceito meu, o 
faêto ao mez anterior. 

E' a acta da sessão de 3 de Setembro, a que estiveram 
presentes os officiaes Souza Cabral, Alexandre Gomes, 
Baptis ta Dias e o procurador Fr~incisco Dias Santiago, os 
quaes «accordaram por ser cos tume praticavel em darem 
parte aos Deputados do Gov. 0 interi_no desta capitania 
de ser tempo de pôrem o contracto das carnes âesta villa 
em praça para se arrematari>. 

, Demais, possuo tambem uma provisão passada a Theo
dosio Luiz da Costa Moreira em data de 7 tle Setembro 
na qual Avellar de Barbeclo assigna-se de ca.pitão-lllÓr e 
governador da capitania. . 

Na imp ussibilidad.e, pois, de precisar mathematicamente 
o dia da retirada de Montaury, anda com a verdade quem 
affirmar que o facto se deu em dias do m.ez de Agosto . 
de 1789. 

Decorridos alguns annos vamos encontrar o nome do 
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ex-governador do Ceará entre Of? d'aquelles que abandona
ram Lisbôa a 29 de Novembro de 180i para acompanhar 
o Pánc1pe Regente_ e a Familia Real Por-tugueza cm sua 
fuga para o Brazil diante dos exércitos victoriosos de -Na
poleão Boaapa_rt~. Trazia o posto de marechal. ·Em sua 
companhia vieram ao Rio de Janeiro a espor,a (1) e os filhos. 
:Ali foi encontrar-se com Maria Targine,~ outrora a victi
ma de suas perseguições e então em plen_o valimento. 

Fallec-ero-me informações para precisnr em que epocha 
regr~ssou elle do Rio para o Reino, si é que regressou; 
nem disso trata o proprio P. 0 Luiz Gonçalves dos Santos (2), 

aliás tão minucioso em registrar os mais simples factos oc
corridos desde a chegada da frota a 7 de Março de -1808 
até a proclamação da Corrstitu~ção Portugueza em Feve-
reiró de 1821.. -

/ 

( 1) Montaury foi genro de Mathias .á.ntonio de Sousa Lobato. 
( 2) Memorias para scryír á historia do Reino elo Brazil. · 

.. 
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CAPITULO VIII 

· Governo de Feo e Torres. A secca grande. 
Commíssão de Cardoso Machado. Documentos relativos á epidemia, 

que nesse tempo assaHou o Ceará. 
Epidemias notaveis, que tem havido no norte do Brazil. 

Resolvida a muitas vezes impetrada exoneração de Cou
tinho de Montaury, houve por bem a Metropole mandar a 
governar a capitania Luiz da Motta Feo e T orres, profes
so n·a Ordem d~ Christo e fidalgo cavalleiro da Casa Real. 
A Carta Regia da sua nom.eaçã.o traz a data de 12 d.e Ja
neiro de 1789. -

Partindo elle do Reino apor.tau à colonia a 4 de Novem
bro e com as formalidades prescriptas foi empossado de 
cargo a 9 do me_;,mo mez (f). · 
· Teve por secretarias José de Faria, o mesmo que ser

vira com o seu antecessor, ·e Diogo da Silveira Velloso. 
Como militar que era, e pelo muito at~·azo 'e desarranjo 

que encontrou nesse ramo de ser viço, foi âas primeiras · 
occupações do novo governador fazer cõnstituir em frente 
do aquartelamento um p~queno reducto de madeira, em 
que trabalhou a tropa terraplenando o terreno, reducto que 
fic~m guarne.cido com peças e _alguns reparos vindos ·de 
Pernambuco. : 

O que havia limitava-se a algumas peças quasi desmon-

(1) Officio de 13 de Novembro de 1789 a Martinho de Mello e éas
tro.-

. 27 

.., 
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tadas e incapazes ,de §!ervir,, collocadas sobre uni monte 
de area sem mais estacada ou cousa. que o v;alha; e tudo 
isso condecoradó com o· titulo pomposo de ,forte. . 
' A tropa compunha-se de u:r;n bando de. maltrªpilho_s, que 
de ,longa data não conheciam qütro fardamento sinão . a 
camhia e ceroulas, figur a,ndo mai.s ,de mendigos do qu.e sol
dados e portanto provo~ando a compaixão dos nacíona~s e 
o , esca:r.neo de algum estrangeiro, que po1: acaso aportava 
e pel'corria à colonia. , ' 

Do·s capitulos de accusáção de cedos g~vernadores con
tra os O~vidores do Ceará, nomeadamente de Montaury 
contra André Fe.rreira, não era o m~nos -importante o que 
se referia à demora e à l.<\dr0eira nos soldos dos· soldados. 

A historiá col;Iservou a somma ridícula, que lhes era ar
bitradai e que, por ,diminuta, dão deixava de ag.uçar1 o ap- . 
petite voraz de . l'tlguns~ Ouvidores: eu mesmo a pag. 143 
da R~vista dç, I~stituto do Ceará (1889) <lei o resumo de 
um officío de 29 de Outubro de 1799 em que Bernardo 
J\fanoel , de Vasconcellos dizia que o dinheiro -que um sol-

-dado recebia .para fardar-se era _de todo insufficiente, por
quanto tinha de 2 em 2 annos 16ao20, pagos pela Provedo
ria dá Real Faze_nda segundo o regimento das Vedorias 
Geraes. Bernardo Manoel diz pag0$., mas convem· acqres
certtar qu~ o pagamento fa?,,ia-se com delonga de de,z e 
mesmo au1nze aonos. 

Era u~gente intró-a·uzir algum mélhoramento em. tal esta
do deploravel de cousas, assumpto de queixas e reclama,
Ç,Ões de súccessiios governadores, e pois Feo e . Torres e.m
penhou-se, e 1conseguiu fardar convenientemente à tropa, 
e, impondo-se ª• necessidade de estender a disciplina e a 
moralidade ás for,ças chamadas auxiliares, tratou de ir pes
soa:l!}lente passar ,revista e iriteirar o Terço de Arti!heria 
das Marinhas do Ceará e Aca'racú, o Regimento de Caval
'laria Jµiliciana do mesmo districto, Cavallaria Auxiliar das 
Vargens do Jaguaribe e as do Ic•ó e- Serrá dos Cocos. · 

Esocéve o Visconde d'Avenel na sua obra C<Richelieu et 
la Monarchie absolue>) que os .funccio~aricis civis são os 
fundadores da di,sciplin~ militar; -n,b Ceará, porem, nem 
funccionarios civis nem militates conseguiran'í"grande cou
sa. Era , talvez porq u·e mesmo a elles faHeciam os dotes de 
bons refornia<jl.ores e com ce1·teza porque o governo Central 
ne'gava-lhes os meios e os recursos.. · 
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Não· foram de todo infructiferos,· todavia, os esforços em
pregados por Feo e 'r:,orres porquanto nos quatro primei-
ros corpos ··cita:dos operou-se algúma reforma. · ' 

Para •COI\seguir esse desideratum foi preciso que elle em- , 
prehendesse longas .e despendiosas viagens, das quaes se 
desempenhou galhardamente, não podendo, comtudo, esten
der 0s seus exames ,aos Regimentos de Oavallaria dos Oa
rir.is Novos ·e . dos Inhamuns estabelecidos· em distancia de 

· mais de cem legoasi como lhe fôra determinado e ao aeu 
antecessor. 

Não foi, pqrem, m'o1estia, como succedera a Montaury, 
nem as largas <lespezas, a que se tinha de expor quem se 
abalançava a taes viagens, o motivQ de ]'.!'éo e Torres dei
xar de satisfazer in totum as instrucções recebidas sobre 
as 'revistas militares. · -
. Como em anno.s anteriores, como devia acontecer mui

tas vezes depois, a Capitania estorcia-se sob o açoite da 
tremenda secca, nunca ·vista diz o go'flernador em sua in- , 
formação de 10 de Outubro de 1792, a que deixou mais 
tradi<;ões ·tristes diz Pompeu, a mais extensa efatal affirma ' 
Araripe (pag. 124 da Historia do Cea-rá), inaudita chama-a 
Bernardo de Vasconcellos, a maior das seccas diz Abret1, 
e Lima. Secc,a grande denominou-a o .povo na-sua rude 

· e pouco euphonica linguagem. · 
Extensa, chegando a durar quatro annos em alggmas 

localidades, pro±undamen~e devàstadorn foi em verdade a 
crise, que avassalou e qUasi aniquilou a Capitania no tem
po d.e Féo e . Torres : o gado ficou disimado, perder,am-se 
todas as lavo-uras de algodão e mandioca, as fazendas fo
charam-se por fuga dos vaqu.eiros le do$ aggregados e, o 
que é doloroso de registrar, muite,s infelizes encontraram 
a mor,te por falta de alimento. Entret~nto, como acconte
cera na secca de 1777 que foi precedida dos copiosos - in
vernos de 1775 e 1776,· chovera regularmente eni 1789 e _ 
até no Aracaty houve extraordinaria enchente do Jagua-

; ~ ribe, cresc~nd.o as aguas á altura de 8, 10 e 12 palmos. 
Para escapar as eventualidades tremendas da crise1 ce

dendo •ás suggestões da propria conservação comeiou o 
povo a .d,esl0car-se, estabeleceu-se enorme corr~nte emi
gratoria, -ficando despovoadas muitas localidades. 
Foi , nessa secca, de tres annos como as de ,1723 -1727 
e 1878 - H380, que o rico proprie.tario do Recife, ·capi-

, 
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tão Francisco Nobre de Almeida, possuidor de muitas fa
zendas nos sertões do Ceará e Piauhy, tendo v_indo ahi 
com a familia. afim de ver si com sua presença poderia 
salvar alguma cousa do que posi:JUia, succumbiu entre as 
to1:turas ·da fome co.m aquelles, que o acompanharam. 

lia da viuva desse infeliz estancieíro. um Memorial di
rigido a El-Rey -em que se pintam com vivas co~es os des
troços e a ruína produzidos pela calamidade, que affectou 
igualmente Pernambuco, Sergipe e Bahia ao Sul, Piauhy 
e Maranhão ao .Norte. , 

O padre Manuel Ayres d~ Cazal na sua Chorographia (1) 

escreve que ficaram desertas sete freguezias do Ceará, e 
diz o Senador Pompeu (Memorias sobre o clima -e seccas 
do Ceará) que segundo uma informação do Capitão Gene-
1·al de Pernambuco per,eceu em toda Capitania ma.is de um 
terço da população ! . 

O mesmo Senador transcreve o seguinte de uma Me
moria existente em tempos no Archivo Municipal da cida-. 
de de Aracaty e hoje, crei,o, no de Fortaleza: 

«No anno de 1190 principiou, alem de outras mais mo
deradas, uma secca tã<ô terrivel e rigorosa que durou qua
tro annos, porem em 1791 e 1792 tornou-se tão excessi
va, que assolou, destruiu e matou quasi todos os gados dos 
sertões e por isso veio a desapparecer o comm~rcio das 
carnes seccas, e já não houve gado para o consumo em 
1793 -1794; e toda a populaça.o pereceria de fome se de 
Piauhy não viesse gado. A fome durante a secca foi hor
rivel !» 

Essa memoria a que ·Pompeu se refere é kaba!ho dove
reado·r Manoel Esteves de Almeida, e vem publicada em 
sua ·integra na Revista do Instituto do Ceará (2. 0 e 3. 0 tri
mestres de 1887). Della por interessante destacÓ tambem 
este outro 'trecho : 

ccNo anno de 1791 com as seccas referidas foi crescendo 

· (1) E111 setecentos noveiüa e dois comegou uma secca, que durou 
athé noventa e seis, e fez perecer todos os animaes domesticos, e 
muita gente á mingua : o mel foi po1· largo tempo o unico alimento ; 
e tambem a cauza "de varias epidemias, que varreram muitas mil pes
s,oas por toda a província . Os Povos de sete Paroehias dezertaram 
sem :5.car uma sô alma ! · 
, (Pag. 221 do 2.0 volume.) 
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a falta de alimentos necessarios que s-e pozer'am estes no 
maior e:x.tremo de necessidade que se pode considerav, d.e 
forma que \ sendo o :e,reço da farinha de páo a 1000 réis, 
desta sohe sahiram os habi.tantes doe ,sertões de suas ·mo
radas, deixando os seus ben:3 a procurar recursos da vidit 
e no caminho encontravão a morte pela fom•e em que la
borava o -tempo, de _sort@ que se comião bixos e taes que 
nunca fôra mantimento humano, como seja corvos, carca
rás, cobras, ratos, cour9s de boi, raízes de ervas, como 
fossem o chique-chique, mandacarús, mandioca brava etc.1> 

No entretanto, escrevendo sobre o assumpto diz The
berge ·(pag. 196 da l.ª parte do Esboço Historir.o): «No 
anno · de 17Sl& para 1793 (1) reinou em toda a Capitania 
do Ceará e s·uas circumvisinhas uma secca das mais rigo
r<?sas sobre "á -qual .tem-se· escripto com alguma exagera
ção. Ayres de Cazal, na s·ua Chorographia Brazileira, diz 
que nesta Capitania do Ceará sete freguezias foram tão 
horrorosamente ílagelladas que nellas não :6.co"u alma viva. 
Esta asserção' é completamente desmentida pêlos anciãos 
que viviã0 nesta epocha, os quaes negão que unia só fre
guezia· ficasse reduzida a este estàc½o de despovoação. 

Nem a carta que e Governador Geral de Pernambuco 
escreveu ao ministro de Portugal affirma que na sua Ca
pitania e suas annexás, inclusivamente o. Ceará, morresse 
á falta de alimentos mais de um terço da população. Pa
recia :tinda haver exageração , neste computo, porque as 
pessoas que presenciaram esta calamidade referem que 
morreu gra-nde pa.rte do gado existente nesta Capitania,, 
e que sentiu grande carencia de generos alimentícios mas 
qu.e nem por isso a mortandade foi. tão crescida como . se 
diZ,)) 
_ Penso que Theberge attenua as proporções da secca de 

1792, quando até houve creaturas humanas e não p9ucas • 
que succumbiram á fome, segundo a:ffirmam Motta Féo e 
o vereador Esteves d' Almeida, e affirma-o igualmente a 
tradicção·, qtie d.istrnguiu esta dentre as outras co.m o epi
theto de grande. 
, Era necessario,• porem,· _debellar ou minorar a intensi

dade do mal, que já lavrava desde '1:791 e' promettia pe-

( 1) Acho incorrecta essa maneira de dizer de Theberge. 

I 
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a cujos horrores se vinham a:juntar as delapidaçõe~, os fur
tos á mão ármada, as luctas de grupos ignorantes da majs 
simple~ noção 'de moralidade · e civilisação, os morticínios·, 
em que a lucta pela existencia . originava a irrupção dos 
mais ,!lepravados instinctos, a que n_ão se podia dar cobro 
senão p.ela violencia, por medidas · ~rbitrarias. 

Dessa posiçã9 a que obrigava.m-o as éircumst-ancias-~nor
maes da Capitania deu conta o governador nos seguintes 
termos, fazendo um c0mo resumo de sua administração : 

C<!LLM. 0 EXM. 0 SENHOR. - Sendo mui to do meu dever o 
participar a V. Ex.ª o estado dest_a Capitania para que 
scientificado delle possa occorrer com as proyJdencias mais 
consentaneas para a sua conservação e mellioramento, te
nho de proposito omittido essa diligepcia, afim de não to
mar a V : Ex.ª o temp0 que a beneficio do Estado tão fe
lizmente emprega especialmente com a narrativa de cou
sas de menos ponderação em que pode (como tem feito) 

' providenciar o Ex,mº Gen. ª1 destas Capitanias. Como po
rem tenho quasi completo os tres arnnos do Governo desta 
Capitania, não devo omitir 'a V. Ex.ª hua· fiel bem que re
sumida' Conta das minhas acçoens no espaço delles. 
, Logo que cheguei a ~sta Capitania e tomei posse do seu 
Governo tive por objecto dos meus disvelos a prontifica
ç)io dos reparos d' Artilharia. da Fortaleza, cujas pessas se 
a~havão quasi desmontada s na frente <lo aquartelamento, 
e incapazes de laborar sobre um monte de areia, sern mais 
estacada, ou reducto. Conseguidos os mencionados repa
ros, qu~ vierão remettidos de Pernamb~co, passei a cons
,truir hum pequeno reducto de madeira, em que por .faxi
na tra_balbou a Tropa terraplenando o terreno mais aco
modado, e introduzindo nelle saibro, com o qual ficou o 

• mesmo terreno em estado de poder c0m mais . facilidade 
monobtar a Artilharia, o que tudo se fez com diminuta 
dispeza, e com approvação do mesmo General. · 

Passei logo a diligenciar e consegui ver· fardada esta 
Tropa paga, que eu achei, e havia muitos annos andava em 
Camisa e Serou.las figurando mais de mendigos que de 
Soldad,os, e offerecendo á vista hum objecto de compaixão 
aos Nacionnes e de Lµdibrio aos Estrangeiros '-iue por al
gum incidente arribassem as costas desta Capitania, e por
que a extensão della;:, não tem! nem permitte outra de- . 
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fensa mais que a da·s Tropas Áuxiliares, ·olhei a existen
cia e conservação _destas em bom e.stado como unico meio " 
para embaraçar qualquer invasão de Nação Estranha, e 
para este effeito passei pessoalmente ení primeiro Lugar 
a passar revista, e inteirar o Terço d'Infantaria· '.Auxiliar 
destas 1Marinhas do Ceará, sucessivamente, ao Terço_Auxi
har das Marinhas do Acaracú, ao Regimento de Cavalla-. 
ria Milicí:/;tna do mesmo Districto, ao da Gavallária Auxi 0 

liar àas Vargens de J aguaribe, e ao·s da Cavallaria do Icó, 
e Serra de Cocos, dos quaes ficarão os primeiros quatro 
no melhor estado que se pode considerar, e os dois ulti
mos em via de se porem no mesmo estado : para estas di
ligencias me foi necessario fazer viagens de secenta e mais 
legoas, e dispezas ma.yores que a minha possibilidade nas 
ponderadas revistas determina;das pelas Ordens de· S. 
l\fag.ª exped~das pelo Ex.mo Gen.ª1 de Pernámbuco no 
tempo do meu Antecessor, as quaes este por causa das 
.suas molestias não. deo execução, assim como eu ainda não 
a tenho d~do completa deixando de passar revista aos re .:._ 
gimentos de Cavallaria dos Cariris Novos e dgs Inhamus 
estabelecidos em distancia de mais de 100 legoas no inte
rior do Sertão por causa da nunca vis,ta seca, que tem de
vastado esta Capi.ta.nia com a perda de inum~raveis gados 
de toda a sorte, destruição de lavouras tanto de mandioca 
cpmo de algodão, em razão do que se, tem visto huma , 
grande parte destes Povos na precizão de emigrarem de 
humas para outras terras encontrando em toda a parte .a 
dura fome, de que alem dos irracionaes tem sido victimas 
muitos racionaes tornando-se por este modo inuteis todos 
os disvellos, com que eu havia promovido a Agricultura 
com a satisfação de a ver em um gráu de perfeição ·maior 
do que ella já mais aqui havia tido e ,se havia palpavel
mente conhecido no -consideravel augruento do contracto 
,dos Disimos Reaes no trienio passado 'em que chegara ao 
nunca visto preço de . .... rs, cuja arrecadação porem se• 
rá, pela razão dita impossível sem huma total ruina dos 
principaes Vassalos de Sua Mag.e , que arrematarão o 
mesmo contracto e se fazem bem dig·nos da Regia Comi
seração. 

O máo habito da pl_ebe deste Continente, -a sua situação 
accomodada para insultos, e furtos de gados ·sempre dis
persos nestes vastos Sertoens fazem que esta Capitania seja 
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é!-e longos tempos hum viveiro e r-ecepe.ctacu.lo :de ladrooos e 
, facinorosos: o exces,siv,o uso das Armas, ,e a fome que ge-

ralmente 'se experimenta no prezente armo e teve princi
pio no- passado, unido tudo. a ingéµita preguiça, que d~
mina estes . Povos tem a:ugmentado grandemente aquelle 
numer@ e excitado o meu cuidado a providenciar e obviar 
todas as desordens, que de similhantes _princípios dimanão; 
e para de algum modo o consegqir,, tenho sido obrig;ado a _ 
usar_ de alguns castigos arbit-rarios e tambem pelos conti
nuos rogos dos prejudicados, vistq que não há cadeas _se
guras para tantos Jadroens e malfeitores e ne_m se po-de
rião, ainda que as houvesse, conservar com vida tantos 
individups em prizão sem te-rem sustentas. ' , 

Querendo suavisar a consternação dos moradores da Ri
beira do Aearacú e ViUa de Sobral · acomettidos d.e hu.ina 
epidemia recorri ao Ex.mo General de Pernambuco nó :at1no 
_proximo · passado, e com huma incrível prontidão expedi0 
logo Medico, . Cirurgioens, BoticariQ co1~ Botica é' sangra- , 
dores e com effeito observando o mesmo medico a natu
reza e orig.em das enfermidades, das quaes já havia mo,r
rido hum crescido numero d'e pessoas, estabeleceo_ o me
thodo curativo com o qu·al se embara9ou' ·o progresso , 
daquella epidemia. 

Para occo:r.rer a fome que já aqui se experimentava es
pecialmente de fari~ha· e que ' só por 'mar p0dia transpor
tar-se, . dirigi ao referido Ex.mo G-eneral huma represeBta
ção, mas como na Capital, e mais subordinadas se expe
rimentava a mesma falta, a que só a Bahia e Rio de Ja
neiro · podião ::wudir-, apenas pôde S. Ex.ª expedir para 
esta Cápitania 60_0 alqr.es de farinhá, que se divid.irão em 
igu'al parte po1; esta Villa, e pela do Aracati cuja porç-ão 
por diminuta a poucos, e para pouco tempo pôde chegar; 
e daqui resultou expedir eu desta Capitania a Cidade do 
Maranhão hum ·pequeno Barco, que .a caso aqui se achou, 
deprecando ao Ex.mo G-en,eral daqueUe Estado o seu au
xilio para se ·carregar com brevidade . o mesmo Barco de 

' Farinha, Arroz -.e mais legumes e finalmente _tenho conse
guido est~ soccorro, ainda que pequeno, vendo já ancora
do e em descarga neste Porto o tal Barco e esper·ando na-s 
p·romessas de um Negociante' da Villa da Parn~hiba a qaem 
dirigi outra simt.e -deprecação, que mandará aqui hu·ma 
Sumaca com vi veres o mais breve que lhe ,for possível.-
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Estas são as providencias que tenho dado, e qual tenb3 
1 

sido a mi:0ha conducta nestà Capitania e no Governo della 
e qual o z6llo no Serviço da_Soberana e na administração 
da Justiça q u.e cabe na minha jurisdicçã'O, e no bem pu- · 
blico eu o não devo referir, ~ bastará que: o digão ~s meus 
subordinados, e o meu chefe a quem não são occultas as 
minhas acçoens e comportamento, do que todos tem mos
trado . satisfação, e eu a tenho grande de me haver condu
zido até agora pelos dictames da razão e d-a honra, que 
me _ servem de guia na execução das Ordens da no·ssa Au
gusta Soberana, com o mayor desejo de acertar e ig~al
mente das de V. Ex.ª a cuja Ill.mª e Ex.ma Pessoa g_,e Deos 
mt.09 annos. Villa da Fortaleza de N. Senhora da · As
_sumpçãQ da Capitania do· Ceará Grande em 10 de Outu-
bro de 1792. , . 

Ill.mº Ex.mo Senhor _Martinho. de ·Mello e Castro. Súbdito 
mt. 0 attento L'l.!,iz da Motta Féo e Tor1·es. » 

A primei~a ideia, pois, foi ap.pellar para o Capitão Ge- · 
neral de Pernambuco. Era elle a authoridade a -que esta
va subordinado immediatainente , o Ceará., e a que natu-_ 
ralmente dévi'am ser. dirigidas as rogativas de soccorro em 
favor da população desvalida. 

Si o- Rio de Janeiro e grande parte da Bahia viam suc
cederem-se as estações com r_egnlaridade, Pernambuco, 
infelizmente, estorcia-se tambem sob a : carencia quasi abso
luta de farinha, e pois perdida estava a esperança de soe-
corro daquelle lado. ' 

· «Não liavia farinha de mandi"õca, diz Fernandes Gama 
em suas Memorias Historicas de Pernambuco, (t) e os atra
vessadores, cujos corações não palpitão quando o seu se
melhànte soffre, quizerão enriquecer-se á custa da desgra,• 
ça publica, mas o General, refreándo tanta maldade, con
seguiu que a farinha nunca ~xcedesse o preço de 5~000 
u alqueire. lVIuitos homens, accusados de terem farinha 
guardada, forão por este facto recolhidos a cadeia e car
regados de. ferros, e a farinha que se lhes achou tomada 
por perdida e o seu producto applicado para os laza~os de 
Santo Amaro. Tod0s, pois, forão obrigados a denunciar a 
farinha, que tinhão e a levai-a á praça da ·Polé (hoje Pxa-

(1) Volume 4, pag. 368 e 369. 
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~a · da Indepen,dencia), a fim ·ae a venderem por. preço, 
que não excedesse a 5~000 . o alqueire, Pelas 1-1 horas do 
dia soltava-se um foguete no ar, e este signal1 chamava os 

· compradores ao mercado. Um piquete de infanteria, eom
mandado por offl_cial, tinha a seu cargo não só a po~icia 
do mercado, mas igualmente prohibir que à pessóa algu
m.a se ve·ndesse mais · dê um salamim de farinha,· devendo 
os p9bres ser os primeiro.s servidos; de maneira: cprn quer 
os ricos mandassem seus escravos quer fosse~ pessoal-
mente eram elles sempre os ul.timos, que compravam. 

Tres annos durou esta calamidade, augmentada ainda 
por' falta de sal, que chegou a vender7sé por 20:·000 o 
alqueire; e se não fossem ,as, embora violentas, prov'iden
cias de D. Thomaz, devemos confessar que grantle nume
ro de victimas infallivelmente teria' sido sacr_ificado á áva
rezà dos monopolistas.>> 

Ainda assim, D. Tµomaz de Mello ponde remetter 600 
alqueires de' farinha:, os quaes foràm divididos em partes 
iguaes com a população de Aracaty e :B.,ortaleza. 

E~sa era, p,orein, bem escassa provisão, e pois a pou
cos e por pouco tempo poude aproveitar. O Governa4,or 
despachou igualmente . um barco, que estava anchorado 
em Fortaleza, com cartas para seu collega do Estado do 
Maranhão, o qual fel-o voltar carregado de farinha ' e ,ar
roz; identico. pedido foi feito para Parnahyba a um rico 
mercador d'ali. Mas· o que poderiam tão pequenos suppri
mentos contra calamidade tamanha? 

Màis feliz foi o Ceará ·de 1804 quando assaltado· por 
crise de igual natureza ! 

Com effeito João Carlos Augusto d'Oeynhausen poude 
conseguir de Pernambuco generos em quantidade sufficien
.te para abastecer o mercado. 

((A secca, diz elle a 28 de Dezembro de 1804, que em 
todo este · anno tem padecido esta Capitania, me tem obri
gâdo a recorrer a de Pernambuco para haver o sustento 
da tropa assim como da maior parte do povo da Capita• 
nia e tem sido tão felizes minhas deligenc~as e tão bem 
se.cundadas pela actividade do Capitão General Caetano 
Pinto de Miranda, que temos tido abundancia de far-inha 
de mandioca tanto -para o sustento ,da tropa como para o 
do povo, que sem estas n,ec~s-sarias provideuci!:l,s teria cer
tamente perecido de fome não tendo produ·zido esfa Ca-



427. 

p,i.tania neste calamitoso témpo co~ que se sustentasse. a 
centesima parte de sua população.» 

E' para n<;>tar que_ fosse eu o primeiro ·a desentranhar 
dos archivos. um documento -refe.rente a -secca de 1804; 
nem o proprio Pompeu inclue tal da,ta na lista, que apre
senta na memoria publicada sobre as seccas da Província, 

Como si poucos fossem ta:es males, appareceu, para 
mais luctuosos fazer aquelles annos, ,como irmã gemea 
da fome, a peste de mortífera varíola, que devastou mui
tos pontos, Ar€tcaty • por exemplo, onde os fallecimontos 
attingiram a 600 mais ou menos. · 

.« E alem desses males, registra ainda Esteves d' f\.lmei
da em saa Memoria · de 30 de Dezemb1.10 de 1795, · sobre-' 
vei.o outro maior, porque laborando as necessidades e ·a 
fome, no amto de 1793 foi tal a epidemia das bexigas, 
que quasi consome todos estes povQs, de sorte que houve 
dia que se 'enterrava;n 8 e 9 pessoas.» , · 

Prouv:era ao,s Ceue que essa fosse _a unica vez que à 
peste veio ,ajuntar-se á fome e á sede, na obra da destrui
ção. Na secca de 1692, q.ue assaltou a Capitania de Per
nambuco ' e em que tànto assignalou-se a caridade do Bis
po D. Mathias de Figueiredo e Mello, como mais tàrde na 
de 1776-1777 devia refulgir a de seu digno-successor D. 
Thomaz da Encarnação Costa Lima, entre nós mesmos na 
de 1825-1826 e sobretudo na quadra horrorosa ,de 
1878 --11879 que largo tributo foi pago áquella maldita 
trindade ! · 

Da ult_ima epider;nia de variola, desse tempo de lagri'
nJas, em q u~ se escrevei;-am as paginas ma.is tristes da hif;,
toria da familia Cearense, temos nós to·dos a _m·ais viva e 
purigentE: memoria; não obstante, a experiencia do passa
do .não nos ensin'ou a precaver nos, graças a vaccinação 
e á revaccínação ~m larguíssima escala, contra o horrendo 
flagello, e os homens collocados ~ testa do governo do 
Estaqo desperdiçam o tempo, aquelles em mover a ma
china da politica- estreita e corruptora, que arruinc;m o Im
perio, estes ; em preparar terreno no sentido doi> pro-prios 
interesses , ,quaes em satisfaz_ér antigos odios reprimid@s, 
quaes em encher os ventres insaciaveis de meia duzia de 
amigos. . . 

Com a fome e com a peste, viu-1,e da earta de Feo 
e Torres, collaboravam para fazer mais precaria _a situa-
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ção as ruins paixões, os roubos, os assaltos á mão arma
da. A tudo isso refere-se tambem o seguinte Parecer do 
Conselho do Ultramar ·descoberto por mim em a Bib. Na
cional de Lisboa. 

« Senhora. O Juiz e mais officiaes da- Camara da V.ª de 
]\fonte-Mói_: ' o novo, destricto ' da Cap.nia de Perq..co diri
girão a Real Prez.ª _de V. Mag. 0 por este Cons. 0 em dous 
identicos officios, dactados 'em 26 de · J ti'nbo e tres de Ju
lho do anno proxi~o passado huma triste e funesta des-

, cripção dps grd. 0 § estragos q' tem causado, a seca·em todos 
a.quell~s certoens desde o anno de 1791. Chorão aquelles 
Povos a desgraça de tam senciveis ruínas não _só pelos 
actuaes e prezentes efeitos que ella produz como não me
nos . pellos perjuizos e conc.equencias q' são p.ª o fucturo 
infalíveis e certas. 

Elfes ' 1·econhecem q' o infeli'z estado da sua critica si
tuação nesta parte he hum golpe mu'ito custoso de curar
se, mayormente qd. 0 aquelles mesmo8 que ,devem solicitar 
o seu rernedio são os mesmos, q' mais o agi;:avão e sepul
tão~ Queixão-se da fome e da grande falta de mantimen
tos, . q' necessitão p. ª se correrem ~ conservarem as suas 
vidas; porém mais q' tudo de hum sem numero de Inimi-

, gos da Humanid. 0 
, q' .rnub~o, escalão e asolão as Fazd.ªª, 

Fructos e Gados daquelle mesmo destricto, reduzindo 
estes Malfeitores todo aquelle continente ao mizero estado 
de nunca jamais se -récuperarem as suas 1'uinas. No con
curso de tantos incomodos outros muitos (Diz a mesma 
Ôamara) se lhes offerece pella deshumana ambição de al-

. guns credores · que ;prezando em menos aquelles inevita
veis damnoà motivão outros de q' são· cauza as execuções 
q' . promovem atb{f chegarem a pôr em su perior grao de . 
disgraça aos seus Moradores. 

A Camara q' reprezentou tão infaustos sucessos, he a 
mesma q' sollicita a todos estes respeitos a Real Proteção 
de V. Mag. 0 e merecendo ellés hum prompto e effic-az re
medio fez este Conselho expedir logo ordens ao Gov. º': e 
Cap.nia G.ª1 de Pero.eº p.ª q' sobre_ os mesmos ass~_mptos 
:fizesse dar as providencias mais breves e uteis, informan
do igualmente q. to aos seus objectos para poder plena
mente este Cons. 0 fazer subir ao Real Thr@oo de V. 
Mag.de mais bem instruídos e comprovad,os os sobreditos 
factos. Esta ·intefra Providencia foi e he a , q' deu o dito 
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Cons.~ a Rep,resentação da sobredita Camara, a qual sobe 
por copia a Real Prez.ª de V. Mag. 0 p.ª _se dignar sendo 
seryida de> oconer a todos estes tristes objectos _com outra 
alguma mais deciziva e concludente, o q'não fez nem po
dia faz~r o mesmú Cons. 0 pela nudes daq uella Represen
tação, q' entrou llelle sem auxilio de alguma extrior pro
va q-ue authorizasse a ' existencia de cada hum dos seus 
factos . .Elles são os q' se te.ip. exposto e constão da sobre
dita Representação á vista da qua.l rezol verá Vossa • 
Mag. e o q' for servida. L:Xc. a' 25 de J anr. 0 de 1794. Con
de de Rezende Presidente. João Pereira Caldas. Fran.80 

da S.ª Corta' Real. José Ign. 0 X.er de Brítto Bocarra e 
Castanheda. Foy votto o Conselheiro Barão de Mosume
des. (L. 0 15 Consultas-Mixtas ). 

Outra enfermidade, viu-se tambem da carta de Feo e 
T )rres, deixou assignalada sua administração ; refir-o-me 
ás febres miasmaticas, que ~m 1791 assaltaram os mora
dores da Ribeira do Acar~cú e Villa de Sobral. 

Felizmente não mais se ouviu fallar dellas até 1870, 
quando appareceram no alto Coreyaú até o sopé da Serra 
Grande e na parte superior do valle do rio Acaracú., es
tendendo-se no anuo seguinte pe~a zona comprehendida 
entre a dita _ Serra Grande, Carnotim, Rosarió, Meruoca 
e as terras elevadas dõ alto sertão. Conclui.da a estação 
pluyiosa, a epidemia como que dormitou para explosir 
mais terrivel em 1872 e 1873 graças aos elementos, que 
a incuria congenita do Cearense soube ajuntar ás ruins 
condic.ções telluricas e clima.tericas em que se encontrava 
então aquella zona da Provincia, 

A proposito dessas. febres de fundo palustre o ·meu col
lega Dr. Paula Pessoa publicou um interessante opus<mlo, 
a que deu o nome A f ebre intm·mittente ao No1·te da p1·0-
vincia do Cearás -

A' pagina 8 do Opusculo escreve o medico Sobralense: 
«Teria sido uma grande epidemia dessas febres perio

diGas, que determinou, a vinda a este lado da Província 
de ordem do governador de P_erna:i;nbuco do cirurgião João 
Lopes, facto conhecitl.o entre nós ? Não posso affirmar. 

Por ~ais esforços que empregasse, me não foi. possivel 
encontrar um escripto publicado por elle, segundo me dis
serão; em que dá conta da commissão _de que_fora encar
regado ou allude ~ ella.JJ : 
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Mais adiante, n'uma nota á pag. 8, diz que gL·aças a 
um amigo conseguira aompulsar o Diccior.ario M~dico do 
Dr. J o?ío Lopes e nelle · encontrara as seguintes linhas, que 
eram uma como respostà ás suâs duvidas a respeito de epi
demia, que dera lugar a vinda de tal pratico ao Ceará: 
«Na epidt:rnia que grassou no Acaracú, Capitania qo Cea
rá, ,oHde fui mandado tratar della, uns enfermos -ficaram 
em uma especie de .frenesi, outros em ' um. coma pervigil. · 
Houve tal que falleceu no 'primeiro access.o ; outros 
no segundo ; muitos no terceiro ; nenhum chegou ao 
quarto. 
~ A cauza desta epidemia foi um vento vindo·do Piauhy, 
nunca ahi observado, de sorte que sendo' o Piauhy um 
paiz sezonario; 'desde esse anno ficou sadio, pelo contra
rio ·sendo o Acaracú livre de molestias epidemicas ficou 
por mais de quatro annos um paiz doentio.» 

Eu tambem possuo a obra,, hoje mui ·rara, do Bacharel 
e!p medicina João Lopes. E' em dous volumes e traz o 
seguinte titulo: Diccionario medico-pratico para o uso dos 
que tratão da sande pública onde não ha professores de 
medicina por João Lopes - cardoso Machado, Cavalleiro 
Professo na Ordem de Christo, Bacharel erh Medicina, 
residente em Pernambuco. Rio de Janeiro 1823. Na typo-
graphia de Silva Porto e Comp. ª · , 

Como 'v~-se, pelo.,extracto, reproduzido no opusculo do 
Dr. Paula Pessoa, pouco · se ficaria sabendo sobre o 
assumpto, que me prende; sobre elle posso comtudo adian
tar alguma cousa graças a documentos encontrados por 
mim em Lisboa. ' · 

João Lopes Cardozo Machado foi com effeito o chefe 
· da commissão medica, a pedido de Féo e Torres despa

chada de ,Pernambuco a acudir as populações di-simadas 
pelo mal. 

«Querendo, officia Féo e Torres, suavisar a consterna
cão dos ·moradores da Ribeira do Acaracú , e Villa de So
bral acomettidos de uma epidemia• recorri ao Ex.mo Gene
:ral de Pernambuco e com huma incrível promptidão ex:
pedio logo medico, .. cirurgioens, boticari_o com botica e 
Sangradores e com effeito observando o mesLQo medico a 
natureza e origem das enfermidades das quaes já ha-via 
morrido um crescido numero de pessoas, estabereceo o 
methoqo curativo com o qual se embaraçou o progresso 
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daquella epidemia (O:fficio citado de 10 de Outubro de 
1792 a Martinho de Mello e Castro.)» 

Com incrível promptidão. diz o Governador, e quasi no
venta annos depois o Ceará anniquilava-s-e presa, não de 
umas febres pulustres, porám da mais medonha epidemia 
de varíola, chrismada de p!;l ste negra na Europa, tal foi 
o horror que geraram lá as noticias transmittidas, e o 
Governo do Rio qe Janeiro, que era quotidianamente_ in
formado das proporções surprehendentes, que assumia a 
calamidade, cujos ouvidos erão a todo instante feridos com 
a narrativa, pallida até, da horrenda catastrophe, só resol
via-se a enviar ao campo do infortunio uma commissão de 
medicos qu~ndo a morte quasi cansara de fazer victim~s. 

Acconteceu, pois, que os jovens medicos, de que era 
chefe o Dr. José Maria Teixeira, poucos enfermos tive
ram que. examinar e a que prescrever os recursos da ar
te, e em quasi pura perda largas sommas escoaram-se' do 
Erario Publico. Nem sei mesmo si de tal commissão fi
cou publicado algum relatorio. 

Iss_o ·vem para comprovar mais uma vez que não é a 
edade dos . governos constituídos que lhes dá melhores en: 
tranhas e escrupulos de consciencia. 

Alem do ·chefe Cardoso Machado compunha-se a com
missão do seguinte pessoal : licenciados Joaquim José 
Hen'riq ue e Theotonio Ferreira dos Reis, boticario João 
Pio Caetano de Carvalho e dous sangradores, dos quaes 
um de nome Bernardo. . 

Elles aportaram ao AcaractÍ. no dia 14 de Outubro de 
1791 tendo de accordo com o Capitão General de Pernam
buco feito escala pelo porto da Fortaleza, afim de entre
gar ao Capitão mór Governador carta;, e or~ens de que 
eram portadores, o q·ue fizeram por intermedio do mestre 
do barco, que os conduzia. 

Havendo no dia seguinte desembarcado na o:fficina de 
Luiz Pereira Brandão, expediu Cardoso Machado a 17 o 
aviso seguinte: «O Escrivão do Juizo Lourenço Dias de 
Freitas e Alcantara pelas 4 horas do dia de hoje junto 
com o boticario João Pio Caetano de Carvalho o os Indios, 
que carregarão as pipas e ban·is pertencente~ á Fazenda 
Real da lanxa do Barco, que transportou a Botica e os 
Professores de Medicina e Cirurgia a este porto do Aca
raccú para o Armazem contiguo ao desembarque se achem 
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to.dos no- difo Armazem para na minha presença se fazer 
exame sobre- o estado em que se acham ,as ditas ripas e 
barris que se desembarcaram hoje para do que ·se achar se 
fazer um termo, assignado por todos. Cumprão assim á 
Ordem do Illm. 0 e E:x;m. 0 Sr, General. Barra do Acaracú 
17 de Outubro de 1791.ii 

Com e:ffeito nesse dia ás horas marcadas teve log_ar o 
exarrie ordenado na presença dõ commissario, e de tudo se 
lavrou uin auto termo de .visita e exame, e1µ que, .todos as
signaram inclusive ( com cruzes) os indios Pedro da Veiga 
e Luciano Manuel. 

Como resalva do mestre do barco, que f~z o transporte 
da co:pimissão e do material a ella pertencente lhe foi e.n
tregue um attestado concebido n0s seguintes termos: «João 
Lopes Cardoso, Medico pela Univei;s idadf:} de Coimbra, 
Commissario Gera;l é Juiz DelAgado de Medicina da Real 
Junta do _Proto-Medicato por S. Magestade Fidelíssima 
et?: Attesto qúe Manoel Gonsalves .Prudente, mestr~ do 
Barco N.ª S.ª do Bom Successo, desembarcou toda a Bo
tica e mais couzas pertencentes á Real Fazenda nesta 
Barra do Acaracu e fazendo exame em · tudo se achou o 
que· consta do Termo junto, do qual consta que a falta 
que houve nas pipas e barris procedeu de se· não attesta
rem em Pernambuco. E -por ser verdade passei ·d pre
sent~ que juro aos Santos Evangelhos. Barra do Acaracu 
22 de Ü_µtubro de 1'791. João Lopes Cardoso Maclíado.>i 

No Acaracu estiveram os cirurgiões a receitar os a:ffe~ 
ctados das febres, as quaes duravam já desde Junho e ha
viam feitó não pequena mortandade. Das communicª'ções 
officiaes d.eprehende-se que não foi das mais attrahentes 
ª ' demora delles ahi e isso por falta ab1wluta de vive,res 
apezar das · reclamações f.eitas a o commandante Thomé 
Ximenes Madeira. 

Dahi partiu a Comm1ssão para Sobral, onde chegou a 
3 de .Novembro, t~ndo _sido acompanhada pelo Sargento 
mór Francisco Rodrigues da Cruz. 

A epidemia assumiu em Sobral proporções relati,va • 
mente muito máiores do que- em Acaracu, · mas não obs
tante o bem crescido numm~o de atacados,, e entre elles o 
respectivo Vigario, a mortandade foi de 473 pessoas. 

De Sobral propoz ·a Cqmmissão ao Governador que .a.s 
O amara~ dessa vill:;i, e de Granja instituíssem pa:rtidos me-
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procurar os soccorros da arte. 

Encontrar quem se · encarregasse do tratamento dos in,.. 
digen'tes não seria difficil mesmo porque em Sobral po
dia-se contar com os bons serviços do ! icenciado José Go
mes Co(}Jho, mas a adopção da medida proposta estacou 
diante do poderoso argumento da falta de dinheiro. 

Féo e Torres dirigiu-se a consultar sobre o caso ás Ca
mar.as interessadas, comQ de tudo dá conta em officio de 
6 de Dezembro, e ellas em ~ata de 7 e 9 de Janeiro res
ponderam ser-lhes impossível incorrer em novas despezas, 
aliás muito justas, em virtude de não ser lisongeiro o es
tadó de suas finanças. Essas respostas são :firmadas pelos 
respectivos escrivães Domingos' Anselmo de Souza Castro 
(Granja) e Felix José de Souza de Oliveira (Sobral), os 
quaes dizem que as sobras da Camara de Sobral chegam 
a 2186290 annuaes e as de Granja a 19a390. 

Na realidade com taes sohras seria rematada loucura 
querer contractar medicos, devendo pelo menos um vir da 
Capitania estranha. 

Uma outra ideia da Oommissão, a que versava sobre a 
creação de açougues. para a venda da carne fresca, essa 
foi adoptada sem opposição. 

Pouco já tendo a fazer, porquanto em Sobral só appa
reciam alguns casos de sezões e o Capitão mór da Villa 
da Gi"aaja informava igualmenté a cessação ali de febres 
de mau caracter (i), Cardoso Machado deu por finda sua 
missão e, aproveitando-se de cavalgaduras, que lhe foram 
fornecidas pelo sargento-mór Rodrigues da Cruz até Uru
buretama e tomando novas cavalgaduras neste ponto, se 
transportou até Fortaleza (12 de Dezembro), donde pas-

_( 1) Sr. Dr. João Lopes Cardoso; Hontem que foi domingo recebi a 
de V. Mcê. em.resposta da minha, e ao mesmo tempo recebo a pr.e 
que V. Mce. me dirigia, as. quaes com esta resposta dizendo que por 
agora se acha esta -villa e todo o seu destricto susegado da Epide
mia que a muitos povos tem desollado, e não ha de malignas novi
dade alguma emquanto por agora , e pella experiencia que no pre
sente anno mostrou, pegou ella a reinar de Fevereiro por diante t6 
Agosto ou Setembro e as doenças, que por agora h ão nalguns luga
i:es, são algumas sezoins ordinarias das quaés não ouço dizer tenha 
morrido ninguem. e me convenso dizer que he o mesmo que V. Mce. 
me . diz achou nesse Sobral, e tenho por este modo respondido á V. 
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sou-se ao Aracaty a depoi~ ao 1Recife. Foi · de 8 dias a 
viagerq de Sqbral a Fortaleza. 

Os licenciados Joaquim José e Theotonio Ferreira esses 
seguiram por mar, tomando barcos em Mocuripe. : 
· Convindo, todavia, não abandonar a si ars populações 
pobres e- ignorantes, que seriam acornmettidas d.o_ mal nos 
hinvernos seguintes até se d,isaiparem as cauzas, . que lhe 
davam , origem e desenvolvimeúto, convindo tambem não 
perder o fructo dos esforços empr:egados e as sommas des
pendidas, as quaes montaram a 3426~077 determinou-se 
Machado a deixar a José Gomes Coelho umas instrucçees 
pelas . quaes se çleyia ~eger em caso de nova epiden;n~ e 
igq.almente uma botica provida dos necessarios medica
mentos. 

Aqui tem o leitor ·as pe_ças mais interessantes- da cor-
respondencia de Cardoso Machado : · 

«Exm. 0 Snr. Seguindo ,as Ordens de V. Ex-.ª fizemos es
cafa no porto do S,eará e_o mestre do ,Barco foi entregar 
a carta de V. Ex,ª e as ordens que levo ao Cap.m Go
ver·.or, o qual me mandou resposta e hua carta para o sar.
gento Mor do Sobral, ausente ao commandante. Demos 
fundo no porto do Acaracu a 14 do corrente e na madru-_ 
gada seguinte embarçamos na lanxa e fomos desembarcar na 
Officina de Luiz Pere_ira Brandão, que :fica no Lugar cha-' 
mado Barra do Acaracú. Nesse mesmo dia fiz entregar a 
carta e hua minha para o dito sargento Mor aoC~m.te Tho
mé Ximenes Madeira para que as remettesse ao- Sobral 
afim de virem os carros neeessarios para a Botica de S. 
Mag. 0 e cavalgaduras para nós. Chegou a resposta no di-a 
24 dizendo-me que no primeiro de :ij"ovembro me havia de 
chegar o comboio ; e aqui temos estado padecendo/muitos 

Mce. e ' como as doenças que por agora hão são alguas ordinarias 
sezoens e não existindo ainda as malignas não se persisa do enco
modo de vir ·para cá algum Professor. Detenni11-ará a respeito o que 
for servido avisando-me de alguma resolução que tomar para eu sa
ber determinar tudo coanto V. Mce. me ordenar. 

Fico serto em remetter a V. Mce. o numero dos que tem morrido 
da epidemia; para o tempo de 10 de Dezembro então avisarei a V. 
Mce. de alguma cousa que occorrer a este :r;espeito. 

Deus Guarde a V. Mce. muitos annos. Villa da Granja aos 14 de 
Novembro de 1791. De V. l\foe. muito venerador e:>obediente· servo 
Bento Pereira Vianna. ~ 
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e.ncommodos, por máo agasalho, e se quiz ter carne para 
comer e os mais, mandei matav hua vaca, para pagal-a de
pois ao dono, poi:s o Com. te. não he obedeci.do, e negão a 
venda, pedindo-se ; precizando de galirtha apenas achei 
hua por -múito favor. Nestes dias, que tenho estado aqui, 
eu, e os dois Cir.urgiões, temos visto e receitado alguns 
enfermos, _e ouvido a outros·, que padecerão a Epidemia: . 
ella principióu por hua felire podre que nos que não fall~
ce.rão passavão a intermitentes, ou quotidianas, ou. terçana, 
ou quartans ;' e, alguns ainda se conservão com ellas desde 
Junho1 que foi quando principiou .a Epidemia:. Entre os 
que forão atacados de febre podre, apareceram huns de 
terçans perniciozas, outro·s de Intermitentes regular.es, d.e 
sorte que o carayter que dominava, e se manifestava mais 
como essencial · foi sempre o-de febres de accesso, e p.or 
isso na declinação da Epidemia fica vão reinando as ,inter
mitentes benignas á excepção d'algum, qLrn segundo o seu 
temperamento, ou modo dezordenado de vida, ainda apa.
rece c@m alguns toques .do caracter do principio da Epi
demia,. porem. lQgo passa á. saz,ão. 

Este he o estado em que vim achar este lugar onde me 
acho, e conheço que a maior parte dos que falleceram foi 
por falta de medicamentos, os quaes agora aproveitam de. 
modo; e ' as intermitentes, que ha, são taes, que logo ao 
pl'imeiro vomitorio falhão, e repetido, dada a quina, ficão 
bons ' os enfermos, que tem algua galinha para alimento : 
porque os mais que comem carne do Seará tem recahi
das. 

Na Ribeira sempre houveram sezões nos :fins das cheias 
que vem nos mezes de Março e Abril, porem por ser~m 
poucas, e de bom caracter, passavam por cousa ínsigniíi
cante, e era reputad·o este Pais por saudavel ; porém de
pois de grandes cheias que a~solaram hua grande parte 
desta Arrierica, entraram aqui as sezões a atacar maior 
numero de pe-ss.Óas, e com s,imptomas mais graves, ~té que 
este anno em Junho subirão de ponto, , e :fizerão grande 
mortalidade. O grande numero de animaes mortos arras
tad0s pel~s grandes cheias, expostos depois ao intenso ca
lor do forte verão, que aqui faz, exalarão huns e:8.!1'vios 
podres; que altera-rão a ·qualidade da atmosphera; no se
guinte anno ausentou-se esta causa, até que neste, -vind<;> 
as .chuva:s com vento de terra, que aqui ha de Sudoeste; 



436 

e contra o costume do Paiz1 no !JUal Q terral só sopra de 
noite, padeceo a atmosphera hu.a fermentação tal, qne pro
d:uzio hua quasi peste, entregue inteiramente aos unicos 
esforços da nRtureza dezam:parada até do au:x:ilio de hua 
conveniente dieta. Por esia observação e segundo o que 
me tenho informado, devo ,dizer a V. Ex.ª que neste Paiz, 
em quanto não mudar a constituição da athmosphera, são 
endemicas as Sezões, que nenhum meio phisico se pode 
aplicar para procurar a mudança da dita constituição, que 
unicamente devem estar promptos os remedios, e cirur
gii'>es para acudirem com promptidão ás enfermidades, cui
liando-se em se queimar alcatrão, e polvo!'a pelas ruas e 
cazas das Villas, e lugares mais populosos, apenas chegar 
o mez dê Maio. 

O methodo de cura, se não mudaT o caracter essencial 
da. Epidemia, he limpar às primeiras vias com dous vomi
torios, ,algum purgante de Maná, rnibarbo, polpa de ta
marindos, e sal cart:hartico, e depois passar aos febrifugos 
correspondentes ao temperamento do s.ugeito, algu.as ve
zes convem sangrar nas pessoas pletboricas, e sanguineas, 
e aparecend,o madornas e delirios uza1' das _sarjas nos desta 
qualidade, e nos outr0s, causticos, ~ epispasticos. Se com
tudo não aproveita este methodo, porque mude o caracter 
da Epidemia, éntão se devem aplicar os deluintes, as san
grias, e · consultar a. .. Pernambuco com a maior brevidade 
por proprio. ' 

Pelo .que se no Sobral achar a Epidemia no estado em 
que está nesta Barra do Acaracú, fasso tenção de me re
tirar logo, deixando a Botica, não só para curau , as Se
zões, que estão reinando, mas tambem para acudir á Epi
demia futura de Junho, se vier, como suponho ·; deixando 
hâ.a expusição exacta do methodo de cura com as circnms
tancias 'necessarias, do que tudo ·heide a1ã)resentar a V. Ex.ª 
hua e·specie de Dissertação com a relação das causas, 
simptomas, cura e mais reflexões necessarias ao fim para 
que fui mandado a este Sertão ; e já de agora premzo lem
brar · a V. Ex.ª que aqui só ba assogue na Villa do So• 
bral e Granja ; que ba muitas povoações distantes destas 
Villas vinte e mai-s legoas, onde por falta de carne fresca 
,se come carne do Seará, principalmente os pobres que faz 
o maior numero dos seus habitantes; que pelas muitas.en
fermidades, e preguiça do povo ha muf to· poucas galinhas; 
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que nestes termos .os que · adoecem, st ve·em 'obriga.dos a 
comer a dita carne -a qual he nociva nas enfermidades 
agudas, e ainda nas chronícas, que por isso estão muitos 
ae sezão sem poderem tomar vomitoriõs, por não terem 
galinha, nem carne moqueada; que esta dezordem merece 
hua prompta e e:fficaz providencia, mandando-se estabele
cer assougues nas povoações mais populosas ao menos 
duas vezes na semana, o que he facil em hum Paiz, onde 
ha. tanta gado que dá a matança carregar os barcos ; se 
se não poder estabelecer isto para todo o anno, seja ·de 
Maio até Novembro. 

He o que posso informar a V.ª Ex.ª por agora, envian
do e.sta pelo -Mestre de barco, que no~ trouxe, o qual está 
a partir. D. 8 G. 8 a V. Ex.ª m. 08 an. 08 Barra do Acaracú 
27 de Outubro de 1791. Beijo as mãos de V. Ex.ª De V. 
Ex.ª O mais reverente snbdito João Cardoso Machado. II
lustríssimo senhor Luiz da Motta Féo e Torres. 

Cheguei a esta Villa de Sobral no dia trez deste mez 
na companhia do Sargento Mór Francisco Roiz da Cruz, 
que foi pessoalmente conduzir-nos, e nos dispoz pelo ca
minho o melhor agazalho que se -podia· dar neste sertão 

tratando-nos com_ muito amor, cuidado e acertadas e pron
tas providencias, · e pelo seu incansavel zelo temos tido 
tudo quanto precizamos a tempo, de que lhe estamos mu~~o 
obrigados, e a V. S. fambem que nos dirigio a ~um tão 
honrado O:fficial, e digno de mayores . cargos. 

Achei este povo menos atacado, do que o da Barra do 
Acaracú ; alguns tem sido accometidos de Sezões, outros 
tem lhe repettido, os quaes já tiverão ha mez e dois n:l.e
zes; porém todos com sezões ordinarias, e que facilmente 
cedem aos remedios, que são conhecidos, entre os quaes 
foi o M. R. Vigr. 0 o P. · Bazilio dos Santos. Com tudo de
vo ·dizer a V. S. ª que este P~iz he flagelado com febres 
malignas que principião no inverno, s·e augmentão no fim 
das cheias, e degenerão em sezões ord1,narias, as quaes 
du:rão todo o verão até entrar outra vez o inverno cl,o 
mesino modo., e que nesta triste coudição se conser'var4 
em quanto a athmosphera não mudar de natureza; e corpo 
ig_norarrios o tempo que durará esta calamidade, e se faz 
bàstantemente onero~a a Real Fazenda a dispeza de 1~500 
por dia a hum Cirurgião na Granja, e a outro nesta Villa, 
e o mesmo a dois Boticarios, além dos medicamentos actues 
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dados a p.obreza> parece que sobre esta ma~ei_-ia deve .ha:v_er 
alguma providencia, a .qual supposto que he superior. as 
pequenas forças do meu espiri-to, julgo que de algum mo-
dq encherá ~s circumstancias mais necessarias., instituindo 
a,s d·uas Camaras Cirurgião de partido .o qual seja obr,ig,1;1..
do .. a acudir ás -enfermidades do poyo, vizitat;tdo a huns e 
,r.eceitand_o a butros por informação .em escrito. E porquci ' 
~ maior parte deste povo, ou por estar acost,umado a. re

'-medios' do mato, ou por ser. insensível á, sua prop,ri-a dis
graça, morre na sua mesma mizeria, sem pi;-~cur.ar . o seu 
legitimo remedio, e o conselho · ,pr{!dente para a sua, diéta, 
huma similhante inacção e indolencia mere.cend9 tod~s os 
exforços da piédade e não ·se podendo esta . pra'ticar sem 
4uma espe_cie de violencia, recorrendo ás obrigacõ~s de 
·60E:diencia, e ao meio da autoridade, ,julgo que , se poderá 
9 vita_r a mayor parte de huma similhante desordem mandan
do V. S. ª aos Oapita~ns Mores, e Oommand~nt(}s respecti
v;ps que pelot? ,Oapitaens, e Subalternos obriguem ao p,oyo, 
qu.e ,assim p ; ocederem ou :;i, . hir, ou a receitar ,Por· infor
mações aos respectivos Cirurgions, e a fazerem o que elles 
determfoar.em. Esta a:cção que he dirigida ao bem destes 
povos mizeraveis he igualmente util ao Estado, por que 
pdoecend@, e morrendo os pobres e trab~lhaàores, suspen
de-se toda a acção do Commercio, faltão os viveres, ~ 
põe-se em dezoFdem a conservação do ,povo : Estas duas 
providencias unidas"'-~s dos assougU!:JS publicos, como já 
}e;1llbrei a V. S.a, tendo os Cirurgioens os remedios ç.eeés
sa,rios,. concluirão finalmente o possivel e unico :i;nethodo 
de ~cudir ao estado vale.tJdinario -destas duas Villás. Sei 
que a · da 9'ranja não tem Cirurgião, porém instit~id~ o 
partido da Camera,_ pode ser envia9-o p.um dos muitos que 
!ia ~no ,;Recife pelo IH.mo Ex. mo Sr. General. Isto he o __ que 
posso informar a V. S. ª e vt>u a fazer tambem ao dito IH.mo • 

· e Ex.mo Sr. Deos; G.e a V. S.ª m.tos annos. Villa do Sobral 
do,?.e de Nwembro de 1791. Beijo as mãos de V.· S.ª De 
V. S.ª o ~ais reverente subdito Jo~o Lopes 03:rdoso ~a
ehado. · , 

'Cheguei a esta .Villa ·ao ·· Sobràl, e neHa e f?eu Termo 
nãto se vem outras enfermidades mais que sezõeE!, ou Quo~ 
tidianas, ou Terçans · ~ntermitent.es, porem das prime1ras 
me-nos ,que ·das segundas; alguns. tem tido recídivas: .Em 
t9dos são húas sezões regulares e ordínaô1:1,s, ex9ep_,to 

... 



naquelles, qÜe ou por sua indigencia otí brutalidade comem 
alimentos nocivos e fazem temeridades, que lhe fazem 
adquerir hum mâo caracter : Comtudo, a nos!la vinda tem 
remediado a muitos e nenhum .tem perigado dos que tem 
procura40 ,a nossa assistencia e o nosso concelho, e nestes 
mesmos pouco_s dias, em que • aqui estamos já estão sãos 
alguns, entre os quaes, o que me causa bastante gloria, 
he o M. R. Cura o P.e Basílio dos Santos, que estava bas
tantemente enfermo de terçans terríveis. Es.te beneficio 
publico tem feito levantar a voz a \:) ste povo, louvando e 
engrandecendo a grande piedade de V . Ex.ª com expre
ç5es , ,bem significantes do agradecimento e sinceridade dos 
seus votos, 

Pelo que tenho ouvido aos velhos e homens sensatos 
deste Paiz, eu confirmo o juizô que tenho feito a respeito 
da causa da Epidemía, do seu progresso e declinação e 
considero que para o futuro Inverno tornará a tomar às 
suas forsas, declinara para o Verão immediato e ~ssim · 
hirá hindo alternativam~nte, até se mudar a qualidade da 
athmosp~era; e como não sabemos quando será essa ter
minação, c,iada villa precisa de um Cirurgião de partido, 
pois me não parece justo que podendo ellas fazelo, como 
coisa a mais necessaria, S. Mag.ª fassa ·a despeza de 1500 
por dia a dois Cirurgiões os annos que durar a alteração 
e constituição morboza do ar; pelo que d~vo informar a V. 
Ex.ª o plano., que me parece n êcessario, ponderadas todas 
as . circunstancias, que tenho calculado. 

As villas do Sobral e Granja devem instituir o partido 
de 80/J cada anno a hum Cirurgiã o, o qual seja obrigado 
a acudir ás enfermidades do povo, visitando huns e recei
tando outros por informação em escrito: cada hum destes 
Cirurgiões dove ter -medicamentos, como se prat_ica nas 
Povoações do mato, pela falta ele Boticarios, e costume 
em que estão esses povos de não pagai·em o receitaario 
~os Cirurgiões e sim os medicamentos, que elles lhes fa
zem. E porque a maior parte da gente pobre e dos traba
lhadores ou por estarem acostumados a remedios do mato 
ou por serem insenciveis á sua propria disgrassa morrem 
na su'a mesma mizeria, sem prqcurar o seu legitimo reme
dio, e h"fta semilhante inacção e indolencia merecendo todos 
o's esforços da piedade, e não se podendo esta pratiear 
sem htla especie de violencia, reco1trendo ás obrigações 
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da obediencia e ao- meio da autoridade, julgo que se po- · 
derá evitar a maior parte de -hu.a semilhante dezordem 
mandando-se aos Capitães Mores e Comandantes respecti
vos · que pelos Capitães e subalternos obriguem aos que 
assim precedem ou a hir ou a r~ceitar-se por informação 
aos .respectivos Cirurgiões, e a fazerem o. que elles deter
minarem. E como pestas duas villas ha o costume de fa
zerem os pobres as suas choupanas tão separadas huas das 
outras, que não se achão duas familias contiguas e tem 
distancias de legoa, duas legoas, meia, e quarto de legoa, 
e se · segue desta dezordem não ter cada hum quem lhe 
acuda na . sua enfermidade, pelo que m9rrem muitos por 
falta de tratamento e ao desamparo, parece que se devem 
fazer- ajuntar estas familias em diversos lugares, para ser 
facil ao Cirurgião e ao Parocho o socorrelas, observando
se o que já o Dr. Correg.ºr desta comarca mandou em 
hum Provimento desta Camara, e se não tem observado. 
Esta acção, que he dirigida ao bem destes mizeraveis, he 
igualmente util ao Estado; porque adoecendo os pobres e 
trabalhadores, suspende-se toda a acção él.o Commercio, 
faltão os viveres e põe-se em dezo,rdem a conservação do 
povo. · 

Esta villa tem hum Cirurgião Aprovado, estabelecido 
na terra e Camarista deste anno, este pode ser do parti
do da Camara della; e para a Granja, pode V. S. inan_
dar do Recife hum, · dos muitos que lá há', sem que por 

. isso. se lhe dê ajuda de custo, nem salario algum pela Real 
Fazenda, não só porque ,vem lucrar o partido, que. se 'es
tabelecer, mas tão bem porque nos medicamentos, que 
trouxer, faz hum grande lucro. . · 

Isto he o que se me offerece participar a V. S. ª como 
meio possível de acudir a este povo junto com a providen
cia dos as'sougues publicos, o que tudo tão bem informei 
ao III.mo Sr. Cap.m Mór Governador desta Capitania. 

Escrevi á Granja e quando receber resposta sobre o 
estado em que se acha aqueVa Villa_ poderei reso.lver a mi
nha partida para Pernambuco. 

D. 6 G ~ a ~x.ma Pessoa de V. Ex.ª, mt. 05 annos. Vill11 
do Sobral 12 de Novembro de 1791. De V. S.ª o menor 
.subdito..::_João Lopes Cardoso Machado. -

III.mo Snr. Lui~ da Motta Feo e Torres. , 
Recebi a resposta do Capitão Mór da 'Villa da Gral)ja 
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no dia d~ hontem, na qual me diz que já não existem as 
febres malignas, e que apenas aparecem algu.as sezões or
diúarias, das quaes ninguem tem morrido. Nestes termos 
pedi •O sargento-mór desta Villa que me ap-rontasse o com
boyo, para partir-mos daqui a tres ou quatro do mez, que 
vem; e eUe considerando o encomodo que cauza o da
rem-se cava,]gaduras pa1;a seguirem até essa-Villa da For
taleza,. yscreve ao Commandante da Serra da Urubureta
ma para ,ter e aprontar çomboyo de la para ·diante, e vol
tar 'O que vae desta Villa, o que achei muito .acertado, 
ainda que receio que o proprio não venha com a resposta 
a tempo, pois costumão levar muitos dias de caminho para 
a en rega de qualquer carta, e sua resposta. 

t<Tenho determinado deixar os medicamentos ao licen
ciado José Gomes Coelho, a quem examinei de Medi'cinà, 
e o achei capaz e su:ffi.ciente : elle me hade passar hum 
recibo com as clarezas necessarias, e lhe deixo um rotei
ro pelo qual se deva regular na. Epidemia futura, o que 
tudo heide mostrar a V. S . ª e ao Senhor Dr. Ouvidor Ge
ral e Corregedor. Pelo que partindo daqui a trez ou quatro 
do dito mez, até á Conceição terei o gosto de ir prostar~ 
me aos pés de V. S.;i. e receber as suas ordens. 

«Deos Guarde a V. S.ª muitos annos. Villa de Sobral 
vinte, de Novembro de 1791. Beijo as mãos de V.ª. De 
V. S. ª o mais reverente sub dito João Lopes Cardoso Ma
chado. 

Ill.mo · Ex.mo Snr. Respondeu o Cap.m Mor da Villa da 
Granja que nella e seu term<;> já não havião mais que al
guas sezões prdinarias. Com esta resposta fiz fazer entre
ga da botica ao Cirurgião José Gomes Coelh,o aprovado 
por- S. Magestade, estabelecido na villa de Sobral, e Ca- . 
marista dest.e anno, o qual .passou rt:lcibo, que reconheci 
p0r Tab.m, e se passou por India, e Mina: Encarreguei-o 
do curativo da Epidemia, deixando-lhe as instrucções que 
pareee1·ão necessarias, cujas apresentarei a V . Ex.ª e o 
fiz já ao III.mo Governador desta Capitania. Feito isto, de
terminei a minha partida, e como não era possiyel que o 
comboio viesse seguido desde o Sobral até á Villa da For
taleza, pela seca que se espera e serem os caminhos cheios 
de pedras, acentou o Sargento Mór Francisco Roiz da Cruz 
que fossemos até á Serra da Uruburetand ·.e ahi o Com. te 

nos desse outro comboio para o Seará, que. vem a ser trio-
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ta legoas do Sobral a S.erra, e desta outras trinta ao Sea-
rá; Assim se praticou e chegamos em oito dias, e o IH.mo 
Governador aprovou o methodo, e o pretende seguir até 
os fins da sua Capitania, mandando fazer m.udas. O gran
de calor do ardente sol, o durmir no campo, as agoas pes
simas, a salgada comida de carne do Seará, pelo caminq.o, 
me produzirão hô.a, fl.uxão e decubito no queixo superior 
da parte de sima, que me inchou muito a face, padeci do
res grandes, e sem S. Ex.ª poder dar remedio, porque me 
principiou aos cinco dias de jornada, e v im exposto ao sol, 
e ao tempo, · sem remedias nem diéta, de sorte que che
guei a esta ,villa da Fortaleza no dia- 12 do corrente, e não 
pude mais sahir fora pelas dores,, 'e inflamação que pade
ci, até rebentar o tumor pela parte interna e apenas fiquei 
aliviado, assim mesmo fui fallar sobre o seguimento da mi
nha jornada ao. mesmo Ill.mº Governador, e lhe participei 
o que tinha obrado; pedio-·me o numero das cavalgaduras 
para o meu comboio, para ,mandar expedir ordens aos Srs. 
das Fazendas, que sã·o distantes huâs das outras., e deter
minar o dia em que se hão de ajuntar aqui atendendo ao 
tempo . que se hade gastar nos avisos, e na vinda dos ca
vallos, pelo que julgo, que a 25 deste mez he que pode
m.9s sahir daqui para . a Vil.la do Aracati, e no cami,nho 
gastaremos quatro djas, pois são trinta legoas. 

Porem como a Portaria de V. Ex.ª na qual 9rdena que 
os Capitães Móres, ·e Com.es notifiquem aos S~s. elas, Fa
zendas para que .emprestem cavalgaduras para o nosso re
gresso · falla unicamente com os dos luga-res do Seará., e 
estes terminão pouco adiante do Aracati, vejo-me perple
xo a respeito do mais . caminho, que se segue .dahi até o 
Recife, e principalmente sabendo, como .agora sei, que não 
ha Fazendas senão até certa altura da Capitania da Pa1~ai
ba, que dali at'é ao Recife não ha mais nenhu.a. Pelo que, 
para não padecermos demoras, rogo a V .. Ex.ª quein1,, 
apenas rec~ber esta, expedir ordem ao Governador do· Rio 
Grande cuja Capitania confina com esta do Seará., que 
mande aos Com.te• respectivos que .se acharem no cami
nho, que vem do Aracati até o fim do seu districto, que 
confina com a Capitania da Paraíba, tenhão promptas dez. 
cavalgaduras, sinco com cangalhas., e as outras sinco sern 
nada, . que são para ,sela, fazendo as mudas que accenta
rem necessarias, segundo a qualidade dos · caminhos e suas 
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longitudes. Ao III.mo Gove. 0 r da Paraiba, que fassa o mesmo 
pelos Com.tes ou cargos de sua governança até nos por em 
Guiana, que ::i,li para o Recife essas dez cavalgaduras 
podem ser pedidas aos Srs. de Engenho, e . ainda nos lu
gare_s da Paraíba onde houve-rem Engenhos, -porque para 
a nossa condução servem quaesquer animaes, ou sejam 
beE!tas ou cavallos. , 

Espero em V. Ex.ª toda a possível brevid~de nesta ex
pedição, para não :ficarmos parados no caminho, e por ter
ras qu~ só podem ser habitação de feras, padecendo tan
t~s faltas, tantos encomodos, faltas de agoa para beber, e 
calores insupportaveis. E como por esses lugares por ondet 
hei de passar e se me hão de apromptar nas ditas caval
gaduras, , não se sabe .o dia certo em que nós havemos 
éhegar, V. Ex.ª nas ordens declare que eu lhes farei avi
zo dos dias em que chego. D.s G.ªe a V. ~x.ª m.tos annos. 
Villa da Fortaleza, 16 dé Dezembro de 1791. Beija as 
mãos de V. Ex.ª De V. Ex.ª O menor e mais reverente 
subdito João Lopes Cardoso Machado. · 

Instruções deixadas ao licenciado Jozé Gomes Coelho. 
Pelas informações, e observação dos enfermos na Barra do 
Acaracú, e Villa da Sobral se conhece que o caracter da 
Epidemia he hua constituição bilioza; ella produzindo se
zões de !odas as especies passou o anno passado a Febres 
podres e Terçans perniciozas, pelo vento sudoeste, que 
reinou, conduzindo do Piauhi miasmas epidemicos, que ex
citarão nesta athemosphera húa :iµaior fermentação. Para 
o mal presente . e receio do futuro, se repetir o mesmo 
vento, he que deixo os remedios por ordem do Ill.mº e 
Ex.mo Snr. General. Pelo que consta do meu Diarío, se vê 
a facilidade e promptiq.ã o com que tem sido curadas estas 
Febre_s Intermitentes : deve ser seguidp o. mesmo methodo 
em quando não mudarem de especie, elle consiste em lim
par as primeiras vias por meio d.os vomitorios, dezobstruir 
com cozimeI}.tos e remedios aperientes solutivos, e não ' 
haver demora na aplicação da quin~; para que os acces
SQs não produzão tantas dezordens, ao mesmo tempo se prati
ca o uzo da fomentação dezobstruente, que produzio tão bons 
effeitos, a qual consta do unguento althea, unguento de fu
mos, emplastro de Zacharias, partes iguaes Apenas entrarem 
as primeiras chuv.:ts, serão repartidas pelo povo porções de 
alcatrão para o queimarem em suas cazas. Ao mesmo tempo 
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se mandarão fazer fogos por diversas partes· com polvora, 
e paos aromaticos regulando esta acção de modo .que ella 
-dure até o mez de Julho. Em todas as cazas deverá haver 
húa vazilha em que ~e conserve húa infuzão feita de jun
ça, rosmaninhos, calamo aromatico, arruda, cascas de li
mão, em vinagre e hua pequena porção de esponja para 
ensoparem nesta infuzão, e cheirarem a miudo. Recomen
de-se a todos que. tenhão suas cazàs sempre varridas e 
limpas de imundicies ; Que -~ão enxuguem_ no corpo a rou
pa molh1;1,da, ou seja pela chuva ou pelo suor ; Que não 
durmão ao ar livre da noite ; Que a agoa que beberem seja 

ozida, ferrada, coada ; Finalmente, que fassão um bom uzo 
das seis coizas não naturaes. -

Estas providencias são as possiveis deligencias, que se 
devem fazer para procurar a modifü~ação dà fermentação 
epidemica, e não contrahir a enfermidade. _ 

Em.quanto ao methodo de tratar os enfermos todo o pon
to de•vista deve ser corrigir a acrimonia da b.ilis, evacuar a 
sordicie, que ella produz nas primeiras vias, e a corrupção 
da massa d·o sangue, segundo o temperameufo do sujeito, 
e a qualidade da febre. Para encher estes fins he neces
sario observar o temperamento, o estado da língua, e es
tomago, para ·se saber -determinar ou a sangria, ou o vo
mitorio no principio da enfermidade- Um enfermo bem 
constituído, com a língua natural, com alguns sinaes de 
pletorico, deve ser ·sangrado logo no pé a proporção das 
suas forsas, não lhe debilitando a natureza, cujo vigor he 
necessario para vencer os esforços da enfermid_ade. Porem 
hum homem mal humorado ou que aparece com a lingua 
esbranquisada, e vontade de vomitar, a este hum vo,mito
rio será o seu primeiro remedio. Os· mais medicamentos 
devem seguir esta niesmà regra, porque nos sangu'ineos é 
que não mostrão aparato nas primeiras vias só se uzará dos 
purgantes, ou tizanas solutivas, se a natureza mostrar· pe
los dias àdiante hua in~eterminação ao cozimento da ma
teria e evacuação della; pprque ainda que nestas febres bi
liozas· a natureza costume a!guas vezes fazer a sua crize 
pelo suor, não he esta a. mais ordinari,a, sim a que se faz 
por diàrrhea. ' 

Os purgantes . devem ~er o maná,_ ~ ruibarbo, os saes po
lichreste e cathàrtico, a polpa de t~marind.os, o xarope per
sico. Os atemperantes são · a sevada, aveia, raízes de chi-
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-
coria, almeirão e azedas, o soro de leite, o nitrq, a vina-
grada: E porque taes febres são acompanhadas de hua de
bilidade nervoza será neces~ario misturar •a estes remedios 
a serpentaria, a valeriana, o scordio, a tintura de Huxam, 
a -quina, não só .como tonicos, mas tão bem com antisepti
cos, principalmente 'nos de temperamento limpbatico, pois 
a degener~ção da . bílis nestas febràs depressa passa a hua 
venladeira corrupção. Quando as' urinas mostrarem hum . 
bom cozimento e sedimento perfeito não se deve dar re
medio solutivo, antes continuado o uso dos diluentes; se 
espere pela acção da natureza. Apenas l:lparecer o delírio 
sendo pessoa de temperamento sanguíneo, sem perda de 
tempo se lhe administrem as sarjas na nuca e espaduas 
altas e baixas, mais ou menos profundas segundo a maior 
ou menor intenção delle, e a evacuação de sangue será 
correspondente as forças do epfermo, e ·se neste c zo o 
pulso ab~ter, se lhe aplicarão os causticos nas coxas, lar-
gos. , 

O coma ou sonolencia continuada pede aplicação prom
pta dos mesmos causticos, passando tão bem á nuca para 
desviar do cerebro os impulsos da natureza e impreções 
da materia morbifica a essa extranha. Convem tão bem os 
Epispasti'cos ou cataplasmas nas solas dos pés feitas com 
sal, arruda, mostarda e vinagre. 

A Terçan peroicioza comtudo pede mais prómpto socor
ro. Vista a primeira, que he acompanhada de todos os 
symptoma.s funestos e não comuns as mais febres,, sem perda , 
de tempo · se de·ve dar hum remedia antiseptico solutivo 
quinado, e aplicar o caustico ; se vier segundo accesso, an
tes de elle se acabar se administre a agoa de Inglaterra 
em largãs dozes, e de .tres em tres horas. Se no principio, 
ou outro qualquer tempo da enfermidade aparecerem es
carros de sangue por hemoptize, ou afligir algu.a 'tosse, ou 
dores lateraes, ou se a Epidemia mudar de simptomas, 
nada deve embarasar o referido metodo de cura., exceptuan
do o vomitorio no caso de hemoptize, porque estes e:ffeitos 
são toques vagos da materia morbifica que não constituem 
enfermidade essencial, ou complicada, · e se deve seguir a 
ordem da ordem da cura da epidemia, somente se at~nde
rá a elles com alguns remedios proprios alternados com os 
outros, mas que não perturbem a acção da natl!-reza, nem 
a coação ' da materia. A dieta deve ser cremor de sevada 
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cozida com frango, ou sem elle, 1 e hua colher de vinho,
ª sevadmha, o arroz ; a carne fresca q_e vaica moq ueada, 
quando entrarem na convalescença. 

As que degenerarem em Sezão, se tratarão Begull.do a 
sua qualidade, tendo atenção à circums-tancia de continua, 
ou remitente, ou intei;mitente, a primeira deve seguir o 
mesmo metodo de febre aguda, com _ a diferença de mais 
crescidas dozes de quina; a segunda · trata-se c9mo asi
ma fica referido. 

O Commissario G .1 e Juiz Delegado de Medicina. João 
Lopes Cardoso MachadoJ> 

Chegado a Pernambuco, Cardoso apresentou ao Capi
tão General um Relatorio de seus trabalhos e um Diario 
das Enfermidades tratadas por elle e os licenciados, seus 
companheiros. 

Os 'doentes, de que se occupa o Diario, são em numero 
de 21 na Barra do Acaracu e 22 em Sobral, entre os 
quaes o já cita.do Cura Padre Basílio Francisco dos San
tos e o proprio Dr. Cardoso, que só se restabeleceu de
pois de ter passado a Serra da Uruburetama em demanda 
de Fortaleza. 

Esse·s dous casos, que se tornaram o assumpto de com
mentarios pela importancia das pessoas a que se referiam, 
são narrados por elle -nos seguintes termos: «O muito Rvct. 
Basílio Francisco d_os Santos, Cura da Freguezia de So
bral, adoeceu de terçans intermitentes no mez de Outu
bro, tomou dous vomitorios e alguns cosimentos de quina 
da terra sem utilidade · algua, antes os accessos se _ forão 
fazendo mais intensos na gravidade dos simptomas, deli
rava, e depois ficava em lúún coma, que lhe durava até 
o· principio da declinação da febre, fastio grande, estava 
icterico, e · neste estado he q-qe fui convocado para velo a 
6 de Novembro, observei-lhe doi::1 accessos, administrei
lhe hum remedio aperiente ·simples, depois solutivo e pasei 
iinmediâtamente á Agoa de Inglaterra, não tinha acabado 
hua garrafa quando lhe faltarão as sezoens, tomou duas 
garrafas e apenas se acabarão os accessos foi -se desvane
cendo a icterícia, a palidez; e ficou são. 

A 15 de .Novembro estando eu ouvindo Missa pelas oito 
horas fui acomettido de hum esfriil'mento pelas extremida
des, anciedade e vontade de vomitar. Vim pai·a caza e 
asim me conservei até o meio dia1 sem febre, nem outro 
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algum simptorna; a tarde passei-a bem·. No dia seguinte 
a mesma hora senti os mesmos effeitos e tive os mesmos 
fins: a lingoa esbranquiçada, o corpo languido, a urina 
amiudada e quente. Conciderei-me atacado de .hua Quoti
diana, mas vendo que me não vinha a febre e que entran
do no uzo dos vomitorios e mais remedias necessarios me 
embaraçava o exercicio para que fui destinado aquelles 
Lugares, conhecendo que a causa não tinha ainda excita
do desord·em na rnasa do sangue, recorri ao uzo do ruibar
bo, trazendo-o actualmente na boca e mascando-o. Com 
effeito com este metbodo alguas dejecções fazia, foram mu
dando as horas do acometimento, o qual não passou dos 
tres simptomas referidos, porem não vim a ficar livre ·em
quanto não passei a Serra de Uruburetama trinta legoas 
distantes· do Sobral, caminhando para o Seará no meu re
gresso. 

Hum _cabo de esquadra auxiliar, que dirigia o comboio 
em que sahimos daquella Villa, logo no pri!,Ileiro dia sen
tio dores de cabeça, fastio grande, vontade de vomitar: 
tive aflição grande com este incidente porque este homem 
era quem sabia o caminho, e stavamol:l em jornada, não 
trazíamos remedias que prornptamente se 'a.plicassem, lem
brei-me do ruibarbo, fez o mesmo que eu fiz, aliviou e 
concluio a jornada.-» 

Poder-se-á saber a cifra das - yictimas, que fez o fla
gello? Ainda hoje é desideratum inrealisavel a estatística 
perfeita dos obitos nas nossas cidades, e villas, outrora, 
com maior razão, tal serviço . deveria ::,er quasi totalmente 
desc·urado; em todo caso darão uma ideia do que foi essa 
epidemia os dous seguintes certificados, e que são os que 
podem merecer maior credito e tambem os_ que com mais 
desenvolvimento tratam do assumpto ; 

«Numero total das pessoas que tem fallecido nesta Fre
guezia de Sobral desde o 1.0 de Janeiro de 1791 até 30 
de Novembro do dito anno. 

Adultos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 
Parvulos . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . 229 

473 

Pode dizer-se que os adultos todos morrerão á violcn-
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eia das malíg-nas e epidemicas cezoens, que tem havido . 
nesta dita Freguezia em o referido tempo, e ainda ·de todo 
não tem cessado; julgo que só 16 adultos morrerião ·de 
outras molestias o que certamente se não pode saber pQ-r 
não haverem professores de medecina e cirurgia, que in~ 
formem ao Paroco da verdadeira molestia, por ser esta 
f.reguez_ia muito extensa e não haver nella, mais que hum 

, Cirurgião aprovado. Isto é o que pode informar. 
Padre Bazilio Francisco dos Santos. Paroco de Sobral. 

Assentos dos· mortos da fi-eguezia da Villa da Granja 
desde Janeiro até fins de Novembro .tud~ do anno presente 
de 1791. . 

Na Matriz sepultarão.se 33 adultos e 22 parvulos. 55 
Na Capella do Ibuassu, 15 adultos, 11 parvulos. . 29 

e< « de S. Antonio d'Olho d' Agoa, 37 adul-
tos, 42 parvulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 

Na Capella de S. Pedro freguezia de Villa Viçosa 
Real, 13 adultos a 11 parvulos ..... _. . . . . . . . . . . . . 24 

Na Capella do Pará da freguezia da Grnnja tão bem 
avaliei por não achar capaz o rol que apresentou o 
Administrador é ser um dos lugares onde penetrou a 
Epidemia.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 

Poderão aver pelos campos enteq;ados pouco mais 
·ou menos ..... -... ~" ........ : ......... . ... · .... 23 

2-50 

Es.te he o assento dos mortos da freguezia de Granja e 
quasi todos da epidemia e os que fallecerão de outras mo
lestias que se s_ouberão não entrão neste compito. O Ca-
pitão Mór da Villa da Granja Bento B. Vianna. 

Disse eu á pag. 20 .que as despez~s com a commissão 
e o tratamento d9s doentes subiram á quantia de .......... . 
3:426~077 ., Esta é as~im descriminada na conta apresen-
tada pelo respectivo empregado do erario : _ 

Conta dos vencimentos que tiverão o Medico e màis 
Professores de Medicina que forão ao Seará acudir a Epi
demia que ·alli grassou e de que import.ou a Botica e µia-is 
Generos que se remett.erão para o curativo della. 

O Dr. João Lopes Cardoso Machado venceu de salario 



' 
127 dias· contados de ·6 de Outubro, de 1791 até 9 de Fe-
vereiro de 1792 a 3000 .por dia.. 381aooo 

De ajuda de custo ....... : .. ,• - 400#000 781/,;000 

O Licenciaq.o joaquim José Hen-
rique venceu 104, dias contados de . 
6 de Outubro de 1791 até 17 de 
Janeiro de 1792 ã razão de-1-,Cff,OO 
por dia ..................... . 

De ajuda de custo ......•.... 

O licenciado Theotonio Ferreira 
.dos , Reys venceu 121 dias conta-
dos de 6 de Outubro de 1791 até 
3 de Fevereiro• de 1792 a razão 
de 1500 .•. -........ · ... -.... ; .. 

De ajuda de custo .......... . 
O Boticario João Pio Caetano de 

Carvalho venceo 127 dias conta-
dos de 6 de Outubro de 1791 até 

i56aooo 
2oor,ooo 
---·-· 

9 · de Fevereiro de 17g2 a 11500. 190~500 
De ajuda de custo ......... , . 2ooaooo 
Os sangradores vencerão 127 _ dias ' 

contados de 6 de Outubro de 1791 
até 9 de Fevereiro de · 1792 a '750 
réis por élia ....... -:. ...... . ... . 

De ajuda çle custo .......... . 
Ao boticarío Manoel dos Santos 

Nunes de Oltveira dos medicamen-
tos que ~endeo para o curativo da 
dita ........................ . 

Por vin~gre, vinho e outros ge
neros que se remetterão para o 
mesmo eurativo ............ . 

Pagarão-se ao Barco que trans
portou .para a barra do Acaracu a 
referida botica e mais generos; de-
baixo da Guarda dos mesmos Pro-
fess<;ires • . . .• . _. . _ . . . . . . . . . . .• 

Rs • · ......•........... 

' 190S500 
·2ooaooo-

356~000 

- 38ll'500 

390lí500 

39oa5oo 

' , 

·231ao11 

80bOQO 

Pedro ~Antonio Le _Roy. 
29 



Aqui tem o leitor' o · relatorio, que Çarcl.oso Macha:do apr.e-
. sentou ao capitã0-general em sua _chegada a Pernarúlmeo: 
<dllm.~ ~xm. ó Snr. As villas do Sobral e Granja, que ficão 
ao norte da · Capitania de Pernambuco pertencei:ites a do 
Seará, distántes desta Villa do Recife, hua 270, ·outra ,290 
leg'oa~, ,em .todos os invernvs ·pad'ecerão semp1 e febres in
termitentes nos lugare~ vi·si-nhos á p1'aia,_ porem somente 
atacavão aos desacauteli:1.dos e indigentes. -

Depois das ,graQ.def'I cheias de 1789 entr_arão estas fe
bres a fazer-se mais familia'res ainda entre o~ ·que melhor 
se conduzião e a extender•se até as Villas. Conserv@u-se 
este , progresso até · agora, Ji>Orem ' no inverno· do ánno pà.s
sado de 1791 principalmente aparecerão em g-rande nume
ro continuas remittentes, feb].·es podres, ·malignas, terçans 
perniciosas, que a proporção da pouca gente de que c0ns
tão- aquellas vilJas' fizerão ..-uma pe1·da con·sideraveL Foi 
com.tudo applacaud·o a ferocidad.e , que durou pouco te;mpo, 
fieando · existindo as interrnitent~s. Em toda a capita:Q-ia 
somente ha assougues nas •vipas e duas vezes na_ s.emana. 
O povo que vive pelo termo ,padece n;rnitas necessidades. 
Em parte lllgua ain_da das mesmas villas se não · vendem 
os viveres pelo miudo ao -povo, os negoci~ntes extraem · 
grande parte . deles _para fóra e por isso os que não tem 
para comprar por junto e os 'que não se acautelão no tem-

, ·po da colheita ficão expostos a soffrerem 
1
a fopie ,ou a pro-

curarem alimentos 1i'ocivos. • • 
· ' Hua não pequena' parte do povo no Termo da Villa de 
Sobral vi-ve dispersa pelo campo, habitando muitas ye~es 

1 
hum só hom~m em uma casa de palha distante do ·outro 
hua e mais legoas. 

Não ha naquelle sertão hua só botica; na villa do So
bral apenas existe hum cirurgião, o qual nenhum· reme~io 
tinha para aplicar aos enfermos' ou porque se tivessem 
acabado os poucos, que costum.ão ter os Çirurgiões, que 
circulão os Sertões e , @ inato, · ou porq~é aqueles povos 
tem po11ror aos medicamentos_ a que chamão da boüc~, vi
vendo satisfeitqs com huns remedios chamados cazeiros, 
~em conhecimento legitimo das suas virtudes, e aplica:dos 
po.r qualquer ind1v.iduo, talvez por nã9 terem ·a'inda expe
rimenta:do os verdadeir9s e· hua scientífica aplicação deles. 

Este he o estado etn que ac,hei aquele Sertão, este.s os 
princípios do conheci'ment0 ·dá qualidade morboza daqueUa 
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-atmosphera, da razão porque faleceo tanto povo e das pro
vindencias, que são . necessarias para o prezente e futuro. 

Os muitos corpos de anirnaes m0rto8 arrastados por 
aquelas cheias, o nirµio calor, que se seguio nesse verão 
e no inverno e verão de 1790, al terarã.o concideravelmen
te à athmospherá e ~produzirão hua febre intermitente epi~ -
demica, mas regular e ordinaria ; . chegado porem o .inver
no de 1791 acompanhado de hum vento de Sudoeste, nun
ca sentido· naquele Paiz e que vem 1da slia parte do Piauhi, 
onde todos os annos ha enfermidades epidemicas mortaes, 
conduzidos de lá os miasmas epidemicos e achando-se o 
ar não .só disposto mas tambem já afectado da sobredita 
qualidade, encontrando ao mesmo tempo hua temperatura 
de Paiz quente e humida, huns habitantes que desprezan
do ou · não podendo ter o uso dos vegetaes se sustentão de 
animaés ~ bebem agoas estagnadas, e que fazem hum con- • 
tinuado exercício no campo ao intenso calor do sol e a 
todo tempo de chuva ; todas estas causas· excitarão húa 
fermentação mais maligna e húa facil e prompta impreção · 
sobre os corpos, principalmente aqueles que vivião aos 
costumes do Paiz; de sorte que, se não viesse aquele ven
to, os povos padecerião o encommodo daquellas Febres In
termitentes, mas não verião enfermidades tão perigosas. 
Confirma este discurso a observação . Principiarão aquellas 
enfermidades apenas entrou a reinar aquele vento, · e aca
barã.o pouco depois que elle tão bem faltou : No meiz de 
Outubro, estando eu na Barra do Acaracú, e em Novem
bro achando-me no Sobral apareceo o mesmo vento duas 
vezes, ~ não durou mais de duas horas pouco mais ou me·
nos de cada vez-, observei que desde então se entrarão a 
atear mais as mesmas Intermit1;mtes, e •passaria a mais se 
elle tão bem durasse mais tempo. Os povos do Piauhi fi
carão esse anno izentos da sua acostumada epidemia. Ha 
aqm tres fenomenos, que provão bem que aquele vento foi 
a causa mediata do excesso daquela epidemia. Comuni
carem-se as mesmas Pestes por meio dos ventos, he ver
dade. tão an,tiga, que já no tempo de HipoQrates, sendo 
este -consultado pelos Gregos sobre a Peste, que paçlecião, 
o remedio que ensinou foi a resposta de que tapasern ::J..S . 
bocas de huns montes vizinhos, p9r onde se comrnunica
vão os ventos da parte dos Ilirios, onde todos os annos 
havia a Peste. Passarem as Epidemias e ainda as Pestes 
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d-e hum lugar para outro :ficando o primeiro livre do con_
tagio he facto observado muitas vezes, como tem mostra-.. 
do a experiencia, e afirmri.o os A. A., e entre todos o gran · 
de Boerhaave, e seu Illustre Expozitor o Barão de Van
Swieten. ,A constit.uição do clima, o calor das Estações, 
o modo de vida d0s habitantes; a ' observação f~ita nos 
enfermos de que tratei, tudo me conduz a :_persuadir-me 
de que o effeito produzido por semelhantes causas he hua 

/ constituição· bilioirn ; a colera, que entrl3 todos os humores 
he o mais susceptivel de alteração, não só vicia os humo
res das primeiras vias, mas ainda o mesmo sangue até_ 
chegar a dísolvélo, e corrompelo ; ella he a que está pro
duzindo as diversas especies de Febres Intermitentes, que 
~inda grassão naquelle Paiz, e que podem pa1~ar ás mes
mas, e mais funestas enfermidades para o futuro, se rep_e
•tir o mesmo vento, ou se excitarem outras cauzas, que 
fosso do estado epidemico daquelas Villas. O methodo de 
remediar as Intei,mitentes, que grassão,, o meu Diario- o 
ensina : A enfermidade de Ignaci9 Martins, e ainda a de 
Jozé Gonsalves, e as reflexões, que acabo de fazer, dão 
ma.teria para o methodo que julgo se deve seguir se a 
Epidemia crescer, o qual em termos breves deixei escrito 
ao Cirurgião da Villa do Sobral, e transcrevo no fim do 
Diario para o por na presença de V. Ex.ª. 

Comtudo não basta a aplicayão dos remedios, a dieta e 
os bons alimentos he hua das condições uecessarias para 
a felicidade da cura, e ainda para preservar. de qualquer, 
enfermidade, porem ella se fará certamente impractica
vel, em .quanto não mudar de facie a policia daquelles lu
gares instituindo-se vendagens publicas dos viveres pelo 
miudo ao povo, ·e multiplicando-se os assougues onde ha~ 
jão de quareuta vezinhos para sima, para que os povos 
não padeção necessidades de carne em ·hum-Paiz, que não 
consta máis que de Fazendas de gado, e donde se extrae 
tanta carne para sustentação de outros Paizes. 

Porém não basta esta providencia se não for acompa
nhada de outra qu~l he o cuidado, _que deve ,haver em se 
não matarem rezes taes, como vi praticar-se na mesma 
Villa da Fortaleza, onde reside o Cap. m Mor Governador; 
em vinte e tantos dias, que ali estive, a car:rrn que se ma
tava , no asougue e se vend•ia ao povo- era preta; cheia de 
buma fleuma liquida e em hum estado de dissolução _q_ne 



por isso a que' me vinha eu a manda:va la.usai: na -maré ; 
e he bem certo que huma semilhante carne augmentará a 
epi~emia e produzirá fins diversos daquelles para que se 
instituem os asougues sem que sirva de refugio a c.onci
deração da- grande seca, que tem havido, porque para 
aquelle sertão sempre ha algum pasto e bebida para os 
animaes e 'quando se não escolhem os mais magros sempre · 
se achão 'rezes de boa nutrisão como eu presenciei. 

Não he de menos utilidade o fazer ajuntar o novo, que 
vive disperso pelo mato, assignando-lhe lugares dentro da 
Villa ou perto della, onde vivão mais acompanhados. Estes 
homens, que emquanto sãos mal podem cuidar na sua sµs
tentação e que se servem deste retirado azilo para dano 
dos outros, e que por isso já for.ão mandados ajuntar-~e 
pelo Corregedor da Comarca (o que não teve effeito), ape
nas adoecem fi.cão entregues ao dezamparo e por isso caem 
enfermos ~ morrem sem remedios, sem confi,ção nem Sa~ 
crame'nto e muitas vezes o acazo he que os faz descobrir 
já mortos de ~i.lguns dias, augmentando a corrupção da 
athmosphera; pelo numero e qualidade das suas enfermidades. 

-Munidos aquelles povos dos l'emedios1 gue lhe forão en
viados, e das providencias, que acabo d J lembrar, rest_a
lhes os Professores. As Camaras ou por falta de rendimen
tos ou por não terem pensado seriamente nesta materia ou 
por se comporem daqueles mesmos, que se satisfazem com 
a curiosidade e enganos dos mezinheiros, não · tem institui
do partidos nem ainda para hum Cirurgião, que obrigado 
por annual estipendio se conserve, e trate da saude publi
ca. , Desde qlle chegamos áqueles lugares até que nos re
tiramos tivemos a felicidade de remedear a todos os que 
nos procurarão, de modo que nenhum perigou, antes com 
hua brevidade notavel ficavão livres do mal, que padecrão. 
Os vomito.rios, os cozimentos aperientes, os' febrifugos, os 
antisepticos e fomentações dezobstruentes forão os reme
dios de que uzei e fiz observar, não perdendo tempo em 
aplicar a quina logo. que acabavão de tomar tres dias o co
zimento ·aperiente, porque conhecia que era necessario não 
deixar a febre fazer maior progresso, pois tendo causa epi
demica e fazendo hum intenso calor com muita brevi<fade 
passaria a continua e de má qualidade. Evacuada e sacu
dida a chamada saburi-a das pri_meiras vias com hum ou 
dois vomitorios, procurado algum dezembaraso na acção 
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das glandulas <d.o mezentefio por meio dos dezobstruen.tes 
internos e exte1:nos, ,tratava de fixar a fermentação. Não 
forão com tudo · sim.pl-ices os ape,rientes, de qu~ ordinana
mêÍlte uzei, elles erão solutivos. 0 maná, o ruibardo, -a 

· polpa de tamariridos, . 0 sal cathartico, o po,lychreste, o xa-
rope_ pers1co erão · os evácuantes, · que ministrava. A q1.1ína 
sempre a administrei encorporada com os apei,ientes · sim

, plices huas-vezes em bebida, outras em pi:rulas e quando 
isto não bastava recorria em maior doze ou á quina em 
sub>stancia ou á Agoa de ·rnglate'rrà. Entre o,s aperientes 
julguei muitas v e:zes nec e~sario uzar do tartaro chalybea-
d9, principalmente n~s Terçans e Quartans. -

Esta he a rezuluta da . expedição de que V._ Ex.ª me 
encarregou á Ordem de S. Mag.e Achando aqueles povos 
gemendo .ainda no progresso das febres int,ermitentes, e 
conhecendo pelo meu Diario a -facilidade com que se · re
ruedeavão com o rnethodo que segui, temendo o augmento 
da ':J?J-esma epidemia para o futuro, devia cum.prir a Ordem 
de V. Ex.ª deixando os remedios e o conhecido meio de 
wpplicalos _e retirar-me ; o que nz---depois de receber a res
posta do Cil.p.m Mo-r da_Villa da Granja e, as cartas d.a Ca
mara da Villa _de Sobral e do Sargento Mor della, o q;ue 
tudo apreséntei a V. Ex.a, das quaes me parece qu·e conb
tar~ a dilige,ncia que fiz por ser util aquele povo e dezem~ 
penhar .º ministerio _para que V. Ex.ª me destinou. Ulti
I~amente de-vo dizer e confessar que a falta âe medica-
111,entos, de alimentos, de prof~ssores foi a q_ue deixou fa. 
lecer a maior parte das vict1rnas daquella epidemia e que 
ain~a assim mes!llo estando aplacada a ferocidade do mal 
muitos ainda havião de morrer se nã.o fosse o socorro, que 
V. Ex.ª mandpu. 1i ecife 8 de Març.o de 1792. O Comis-

.sario G.1 e Juiz Delegado de Medicina João Lopes Car -
doso Machado». ' 

Havendo D. Thomaz José de Mello indagado em d~ta 
de 1 de Outubro de 1791 qual fora o prqcedirnento. da 

.commissão e si-prestara serviços ás classes_ der;ivalidas, Féo 
Torri~s respondeu-lhe a 3 de Janeiro e 9 de Março do anno 
seguinte, remettendo os pareceres de Francisco Rodrigues 
da Cruz ,(de 24 de Dezembro), Antonio Furtado dos S,an
tos (de 25 de Dezembro) e Cà:mara de Sobr~l ( de 17 de 
Janeiro), que todos,fallarn . bem de-Jla e lhe tecem elogios. 

Em data ,le 25 de Mafo o m.esmo D . Thomaz fez ao 



Ministro D . . Rodrigo a exposição de tud0 o que tinha re
ferencia á epidemia e á commissão, · que foi ~o Ceará . 

. Si Q proc_edímento da Commissão e maxime de seu chEll
fe foi c0rrncto e digno de encomios, -e o proprio Féo e 
Torres· reconh'ece-o apezar de seus ressentimentos, com
pete á historia fazer bem conhecidas e louvar . igualmente 
a promptidão e eqergia das medi.das, · que tomou D. T ,ho-

. maz J ,osé de · Mello nessa emergencia. 
, Traduzem os sentimentos da g ~·atidão C _earense a ,Carta 
o:ffici-al a elle escripta em 3 de Dezembro por Francisco 
RQdrigues da Cruz na qualidade de sargento-mor fazendo ái 
vezes do Capitão-mór José de Xerez Furna Uxoa, e este 
bellissimo ofgcio dos- Camaristas Sobralenses, redigido em 
_tempos em que táes attestados valiam -o que di,zi'a~m: 

_ «A caridade -que V. Exc.°'- praticou, mandando da dis
tancia de perto de 300 legoas hu Professor de Medecina, 
dous de Ciru'rgia, hum de ,Ph,armacia, dous sangradores é 
hua Botica, muni.da de tantos e escolhidos remeàios para 
acudir a Epidemia, que tem assolado este povo, f~i acção 
m,mca vista nesta America e só ,propria de hum espiI_'.ito 
não só o· mais sublime, -ma:s tão bem o mais cbrístão, qual 
he o de V. Exo.. a, chegando a enteressar se tanto na saude 
e vida dos vassalos de S.· · M;1gestade, 'que· de Góvernador 
e General sabio e prudente passa a ser ·Pai amoroso. Che- , 
gou a esta Villa t ão grande soccorro quando se axav,a já 
aplacado o maior mal, ~xistindo somente o de sezões or
dinarias, porem a sua vinda tertL se-rvido de grande alívio a 
mui.tos, que ainda padecião nos effeitos que ellas produzem 
e nas repetiçoens, que· tived"í.o, pois todós tem sido. reme
diados co.m promptidào . e felicidade pela sabia direcção do 
insigne medtco, o Commissario .Geral e Juiz Delegado o 
Dr. João Lopes Cardoso Maxado, o qual não precisava 
mostrar o seo grande talento para ser reconhecido o mais 
perito P .Pofessor porque bastava ·ser -nom eado por V. Exc.ª 
para um objecto de tanta pond~ração. Elle tem discorrido 
sobre o caracter da Epidemia e os meios de remediala; 
elle -deixa os remedias para a ' futura r epetição que acerta~ 
damente julga to r naTá a afligü· este povo no Inverno . vin
douro; elle fina_lmente deixa um roteiro que dirija ao Dr. 
José Gomes Coelho nesse telillpo de calamidade e tão bem 
nos deixa saudosos na sua rn1:irada pela caridade e politi
ca com que se tem conduzido e que tem .promovido nos 
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demais• Professores. Por tanto~ -e . tão grandes beneficios, 
nós os Me-mbros da · Camara desta Villa7 por nós e pelo 
povo della, vamos por este modo beijar a mão d'e V., Exc.ª 
re~dendo-lhe as graças e agradecendo-lhe tanta piedade, 
tanto· amor e zelo ,que 'nos mostra nesta acção, pela qual 
lhe fieamos, eternamente obrigados, rogando a Deus pela 
s.au'tle e vida de S. Mag.,e, que nos enviou em V.ª Exc.ª 
tantos 

I 
bens e que con~erve e dilate à saude e vida e go

verno de V.ª Exc. ª por muitqs annos para viverem os .Po
vos felises e contentes debaixo da regencia de hum Ge
neral,, que não perde de vista o seu povo, ainda e mais 
remoto e .que para. soccorrelo não encontra difficuldades, 
aates sabe com ardente e sabia diligencia descobrir meios 
e conseguir fins prómpfos e necessarios. · 1 

Estes, Exm. 0 Sr., são os noss.os vot~s, este .conheci
merlto que, temos da& altas qualidades ·de V. Exc.ª e do 
incomparavel bem, que· nos enviou, o qual supunham0s 
impuaticavel, por i~so não nos. poderiamos lembrar de o 
r0gar a Y. Exc. ª na occasião da nossa aflição. De·os Gaar
de a V. Exc .. ª :muitos annos. Villa de . Sobral em- Camara 
plena d~ 1 Novembro de 17,91. , 

De V. Exe.ª os mais atentos e obrigados veneradores 
·Anton_io Furtado dos Santo·s, José Ferreira Brandão, José ., 
Gomes Coelho, Manoel Ferreira da Costa, João_ Gonçal
ves Ferreira, Fel.ix José de Souza:» 

Ao aportar a Forfaleza, disse eu, a Comrp.issão fez cl~e
gar ás 'mãos do Governador as cartas e inst:ri;icções que 
trazia; este por sua vez enviou-lhe cartas de recommen
daçào. e orçlens para as , diversas autboridades dos logares, 
em que tinha de estacionar e en~re ellas uma que ·se re-
feria ao respectivo alojamento. · 

A proposito de aluguel de casa escreve Rodrigues da 
Cruz a Féo e Torres: «Devo por na prezença de V. S.ª 
que entre as cazas que V. S.ª foi ,servido mandar-me di
zer aprçmt:},sse Rara residencia do Dr. Medico e os Pro
fessores seu!'! coIQpanheiros,' destas ~e aprontou huma das 
boas que ha nesta villa para a Botica de S. Magestá'de, e 
Bot'icario e hum cirurgião ao'nde estiv:erão por tempo de 
um mez e nella ficou a 'Botica; e como 'esta he de uma 
miseravel mossa, orfã~ de Pay ·e May, 'que se sustenta e 
veste com os reditos da •mesma caza e como o dito Cirurgi,ão 
e Boticario não ' pagarão o dito mez e nem o Ld. 0 José 



G ~ d' , 1 ornes, a; querµ ficou entregue a ita caza, o tem exe.cu-
tad(i) até- agora, se vai~ a dita mossa de mim para fazer a 
V. S.ª . seiente em que della se compa:decja e lhe-mande 
pagar os reditos da dita caza,· de que s.e éóstuma susten~ 
tar. Villa de Sobral 18 'de Fevereiro de 1792. De V. ·S.ª 
o 'mais a~tento soldado Fràncisco -Rodrigues da Cruz.» 

Nesse assumpto , toca taml;rnm 'a ultima parte do o:fficio 
de 9 'de Março de 1792 de Féo e Torres a D. Thomaz 
José de ~'lello. Ignoro si foram pagos os alugueis ·da casa 
da miiseravél mossa. , , _ , 

De ' João Lopes Cardoso Machado encontra~se no Bra
. zil Historico,. de ~ello -Moraes, uma carta de 16 de Junho 
de 1817 ao ,Minis"tro V1pa Nova, a qual lança copiosa 
luz sobre os acontecimentos da revolução d'aquelle a ,nno .. 

O Dice. de Innocencio á pag. 398 do 3. 0 vol. citando 
ü_ardoso Màchado diz que elle fôra delegado -de- Cirurgia 
e Medicina em Pel'nambuco e· autor de um folheto intitu- · 
lado Apolo.gia da Agua de Inglaterra da real fab,rica de 
José Joaquim de Castro,, acrescentanào que :o,ada mais poa
de apurar do que lhe diz respeito. 

Preéisamente um seculo atraz Recife, Olinda e outros 
logares ti:raham· sié!,o victimados por mortífera enfermidade, 
a · bicha ou malés. E' essa uma das primeiras epidemias 
de que ha noticia ,no paiz. Das que t~m assá'ltàdo 'Pernam-

. buco é sem duvida a segunda, precedida apenas pela de 
bexigas chamada - do Xumberga por ser no tempo do gQ
vernador J(lronymo Furtado de Mendonça,- p0r' antonomasia 
o· Xum berga. 

Compuls-ando os documentos, -posso descrever chr_onolo
g~camente ·\as epidemias, que tem havido no norte do Bra-

, zil, pela seguinte forma: em 1. 0 logar a epidemia d~ va
riola .que assaltou o Maranhã@ e Pará, vjnda na frota, que 
transportou Ruy Vaz de Siqueira; em 2. 0 a epidemia do 
Xumberga e em 3. 0 a bicha ou males, que assaltou. Per-
nambuco e -d'ahi propagou-se ã Bahia. . 

Da prim~ira epidemia encontra-se notícia na , Chronica 
da Missão da Companhia de Jesits em o Estado do Ma
ranhão pelq P. 0 João Felippe Beteµdorff; das outras duas 
no _ manuscripto de Domingos do Loreto Coute intitulado 
Desagravos do Brazil e Glorias de P.ei·nambuco ~ na eor
resp_ondencia do Mar.quez de Montebello, que está na. Co.1-
lecç·ão Pombalina da Bibliotheca Nacional 'de Lisboa, e 
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sobretudo n'uma obra publicada pelo Doutor João Ferrei-· 
ra da Rosa, a quem Felix Machado em car.ta de ,- 17 de 
Agosto de 1713 dir~gida a El Rei chama um dos maiores 
medicos, que houvé em Pernambuco. · 
· A Ch1·onica da Missão da Companhfo de Jesus, em o 
E8tado , do Mwranhão foi começada em 1661 na missão 
mesmo, segundo vê-se da dedica to ria, qu.e é . feita a N . ª 
S.ª da ·Luz, e a pedido dos P. ª 9 Bento de Oliveira e José 
Ferreira. · ' 

Della possue a Bibliotheeca Nacional de Lisboa umá có
pia, de lettra que parece do seculo 17, mas crivada de 

, erros. Tem a seguinte indicação : P. 6. 13. -
A Ch1·onica., que é dividida em 10 livros com 17 4 ca

pitulas, e vae até meiado de 1698, ê livro precioso para a 
historia do norte da colonia Portugueza e digna de credito 
sendo, como é, trabalho de quem viveu nestas par.te,s do 
Brazil por espaço de 38 annos ; demais, offerece abundan-

, eia subsidio para o estudo dos nossos indígenas, como taro
bem da Ordem 11eligiosa a que a cathequese deve tantos e 
tão valiosos sei~viços. 

O nome do P. 0 ·João Felippe encontra-se i-hcluido na .mo
numental Bibliotheca' da Companhia -de Jesus de -Backer 
e Carayon, emendada e ampliada por Carlos Sommervo-
gel, no vol. 1.0 pag. 1414.- . 

Não foi elle autor som13nte da Ch1·on_ica., ainda hoje . 
manul!lcripta, pois publicqu o Compendio de doidrina 
christã na lingua , portugueza e b1•azilica., _obra conhecida , 
dos bi~liographqs, podendo eu ajuntar que o Barão Santa 
Anna Nery disse-me p(lssuir um : exempl1;1,r perfeit0, com
pleto desse livro. 

O Diccionario Bibliographico de Brito Aranha, vol. 10 
- pag. 256, dá apontamentos bio-bíbliógraphicos do P. 0 Be

tendorff: 
((Parece que nasoeu em Luxegiburgo depois do primei

ro quartel do seculo XVII. Entrou para a Companhia de 
Jesus em Port.\lgal, por 1645. Foi Fara o Braz-it em 1-674, 
dedicando-se ahi a missionar entre os indígenas da pro
víncia elo Maranhão, onde foi reitor no Collegio da sua or
dem pelo espaço de quatorze annos e superior nove anuos. 
Dizem que ainda vivia n'aquell-a pr ovíncia em 1697, con-
tand0 mais de setenta annos de idade,)) ' 

«Estas informações, diz o continuador de Innocencio da 



Silv:à, m~tractei-,as do excellente e util trabalho Bibliogra
phia "'da lingua tupi ou guarani do Snr. Alfredo do V alle 
Capral.» - · 

Releve o illustre continuador de Innoc·eucio , da Silva 
que eu faça as seguintes rectificações, bem faceis, aliás, 
,porque algumas encerram-se na - -chronica, . ondti respi-

t uei-as · aqui e acolá. · 
João Felippe Betendorff estudou philosophia em Treve

ris, e direito em Cunanio, afamada Universidade de Flan- ' 
dres, e entrou na Companhia de Jesus na província Gallo
~elga; em 1660_ em companhia do irmã() theólogo Jacob 
Coelhó veio a Lisboa onde encontrou-se com o P. e Theo
doro Hems e . com um amigo da infància e c0ndiscip11lo o 
p _e Gaspar Miseh, natural como, elle do :{:.,uxemburgo; de 
Lisboa partiram os quatro para a Missão do Maranhão, e nell·a 
aportaram a 20 de Janeiro de 1661, depois, de uma via
gem trãbalh'osa, cheia de peripecias, entre as quaes uma 
arribad'a a .J ericoacoara: A essa arribada do patacho- d_e 
·Simão de Santqs . a J ericoacoara prende-se um, acto de ge
nerosidade do P.ª _Pedroso ou Poder0s9, a quem m.to de
.vem os índios da Ibiapaba no seculo 17. º, e que foi des
pedido da Companhia por não sujeitar-se a, uma peniten
cia, · que lhe impuzera · o reitor Manuel Nunes. 

O P.e Gaspar Miseh falleceu no Pará em-Abril de 1697 
victima de uma hernia esttangulada. De· sua vida e morte 
dá ampla notiçía o P. 0 Betend'orff na ChrC?nica,-que, como 
eu já .disse, vae at_é 1698. , .' 

A datsi, do nascimento de Betendorff é 25 de Agosto de 
1625 e âe sua entrada no noviciado é de, 5 Novembro de 
1647. ·, ~ 

O P. e Betendorff trata ainda de. uma epidemia de _ca
nieras (dysenteria), febres e bexigas que em fim de Agosto 
de 1695 a_ppareceu em S. Luiz do Maranhão, propagan
do-se a Caethé, J oa_nnes, Pará e Cametá e falla de outra 
de d,ysenteria, que atacou em 1697 os índios de Inhuaba. 

« Começou, diz- elle referindo--se á _ epidemia de 1695, 
o mal pellas bexigas brancas de varias castas, e logo se
guirão as. pretas que chamão pelle ' de lixa e as bexigas 
sarampadas e outras desta casta muy pestiferas, as qu,_aes 
fizerão tanto estrago nos Indios assim forros como escra
vos e mais nos tapanhnnos que he huma dor de coração 
somente refferillo (L. 0 g cap. 14 pag. 235). » 
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Ness.e anno de 1695 houve tambem s~cca na Çapitania 
do • Maranh,ão. · 

A obra do Doutor Ferreira da Rosa,descrevendo a pes
te da bicha, que não foi outra senão a febre amarella, in

·titul~-se Trattado unico da Constitui<;am pestilencial de Per-
nambuco: , 

Quando foi publicada em Lisboa, em 1694, havia~ 
annos que a bicha (azia victimas, montando ellas a maia 
de 2000, o que fez dizer o autor á pag. n que não havia 
mais gente para acc0.mpanhar o Santíssimo aos enfermos. 

O professor Charcot, citando Littré, dá o trabalh0 do 
inedico portuguez na bibliographia de um capitulo de suas 
obra~, vol. 8. 0 , em que occupa-se das moles tias infecciosás. 

Em seu Trattado estuda Ferreira da Rosa as maneiras 
pelas qu:a.es se faz o contagio da bicha (falla tambem em 
contagiosidade da lepra, da tysica e da syphilis) descre
ve seos symptomas demorando-se em chamar a attenção 
para a gravidade de alguns entre os quaes a anuí-ia, que 

, elle considera sigaal certo de morte, profliga-~s ent,erra
men tos nas Egrejas, discute, combatendo, a ideia de-attri
buir-se a invasão do mal á existencia de um lago junto da 
cidade vistó ser agua corrente, mas acceita para expliéal-a 
os nossos peccados, os eclypses do s'ol e -da lua que -houve 
annos antes ·e a infecção de umas barricas de carne po
dre vindas' de S. Thomé, propoe varios methodos de tra
tamento dando preferenéia ás sangrias, ao azebre, ao. aça
frão, a trilltga magna, ao sumo do limão, a uma centenà 
emfim, de drogas, d?s qnaes nem memoria resta na tlie
rapeutica de hoje, manda que se cosinhe a agua nos casos 
de epidemia' (!), discorre, em uma palavra, largamente sobre 
tudo o que mais ou menos pr,endia~se ao assumpto, a cujo 
estµdo e a cuja descripção convidara-o o Marquez de Mon
tebello. 

O leitor· poderá conhecer mais detalh~damente as epi
demias de 1662, 1665, 169i si der-se ao encommodo de 
ler uma minha monographia sob a epigraphe Documentos. 
para a histo?'Ía de algwnias epidernias_ no -no?·te do Brazil. 
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CAPITULO IX 

Novas explorações de minas. Assassinato 
·do juiz Barbosa RI-beiro. Correrias de · corsarios nas costas de 

Ceara. Os ouvidores J.osé Victorino e Manoel Leocadlo 
Rademaker. Governo interino. 

Como a Hollanda, que empregou aturados esfor~os para 
fazer as suas despezas de conquista e cofonisação da Ame
rica á' custa das minas qué podesse encontrar nas Capita• 

, nias, que avassalava, e a essa ambição do ouro é que se 
devem as explorn·ções na Parahyba, Sergipe ·e Rio Gran
de do Nort~ a expedição ao CE:ará de Mathias. Beck, fun
dador do forte Schoonenburch, -e as investigações rninera
logíças na serra de Itàrema (1), não se descuida~am os mo
narchas Portuguezes de despertar de quando ern vez a at
tenção de seus prepostos para os grandes reditos, que á 
Côroa deveriam advir desses descubrimentos. e para o 'es-
pecial agrado em que cahiriam os que para élles concor-

. ' . 1 ressem. 

( 1) A Companhia das Indias Occidentaes, sentindo escassearem
lhe as rendas, tentou no ultimo período do Brazil hol1;1ndez reparar 
as s1:1-as finanças, adquerir novos elementos de força por mei0 do ouro 
ou da prata, extrabida das minas que firmemente acreditava existi
rem nos sedões das capitanias conquistadas. A mais seria e prolon
gada tentativa deste genero 'foi ~-que se realisou no Ceará: cqmeçou 
em 1649 e só terminou com a ruina da colonia hollandeza. Foi chefe · 
da expedição organisada para a occupação definitiva do Ceará e 
explora9ão das suas minas um habil aventureird, Matbias Beck. 
Dese~barcou na bahia do Mucuripe, fundou o forte Schoonenburch, 
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Havendo · Coutinho de .Montaury dado conta de se ter 
encontrado ·: urna, mina de p~·ata na serra da Ibiapaba no 
lugar chamado Ubajuda, apressou-se o governo .em exigi1· 
de FéO e Torres pur av.isQ de 26 de Agosto de 1789 que 
llie prestasse sobre o assurripto ·as mai's detalhadas infor
mações e lhe remettesse amostras do mineral e em porção 
mais avultada do que uma, que fôra ~nviada por seú an
tecessor. Em verdade 'em Outubro . de 1784 Montaury en
viara para -a -côrte nma ·porção de pedras míneraes repu
tadas de prata, e que foram extrahidas de uma locàrlidade 
de nome Ubajara ou Ubaxara, equivoca.mente ehamada 
nas ~uas informações Ubajua. -

Nem era: essa a prim~ira vez que a ambição portugue
za lançava vistas para as minas situadas ali e ·em suas vi-

• ' ' sinhanças. - · -
Apparecendo em Lisboa pedras 1mineraes, que se diziam 

extrahiclas do districto de Viçosa, Serra da Ibiapaba, uma 
sociedade estabéleceu-se com privilegio Re'al por conta do 
negociante Vasco Lourenço Velloso, Manoel Françisco dos 
Santos Soledade e Antonio . Glz de Araujo, e para as obtas 
de miaeração vieram estrangeiros com 01, utensilios e fer
ramentas· indispensaveis em obras dessa nat1;1reza. 

Para superintendente das minas foi nomeado o dito An
tonio Gonçalves de Araujo; e entre os mineiros francezes 
vindos ao Ceará figuram João Sporgel e 1\fart11i Fugeor. -

Feo e· Torres em relato rio de 7 de Junho de 1790 diz 
que o Ouvidor, que deu poss~ _a Antonio Gônçalves, .cha
mava-.se Pedro Cardozo Novaes. E' impossível, porque se
gundo ~ ch:roníca este veio ao Ceará em 1732, e em 1735 
teve logar a/ posse do Ouvidor_ Victorino Pinto da Cqsta 
Mendonça, o inaugurador da V\lla do Icó-. 

Os trabalhos de mineração tiveram começo em Ubaja-

entrou em rei-ações com as tribus indigenas, e deu começo aos traba
lhos da exploração no monte Itq,rema, ligado ao deMaranguape, sup
pondo ·ter encontrado ,ahi as minas de prata, que. segundo a tradição 
já havião sido descobertas por Martim Soa·1~s Moreno. Esp·erando 
de dia .em dia encontrar o filão do cubiçado metal, perseverou no 
seu illusorio empenho até que o veio surprend r a noticia da 1·e:qcli
ção da praça do Recife (José Hygino, Relatorio li.do na sessão do 
Instituto Archéologico , e Geographico _ Pernambucano _a 9 de Maio 
de 1886). . 
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ra e . i,ostet·iorm'ente em Ipú, onde a prata foi · eacontra-, 
da em · maior abundancia, mas por motivo d.as repetidas 
representações .do Ouvidor, que affirmava não comp~nsar 
o metal extrahido as despezas, que avultavam de d-ia em 
dia e por causa de certos acto,s irregulares do superinten - · 
dente veio ordem pa1·a este recolher-se ·á Lisboa: e se fe
charem · as minas, si bem que fazendo-se ensaios sobre o 
mi.nerio perante o Capitão general e o Ouvidor de Pernam
buco, o exame fosse favoravel aos intuitos de Antonib 
Gonçalves de ' 4,raujo. 

Offereço á apreciação 'do leitor tres documentos, que 
tratam da <;JXploração emprehendida por Gonçalves de 
Araujo, cessionari-o- de Soledade. , ' 

«Dom João etc. Faço saber a vós Go,1· e Capp.ªm Gn. 
da Capp.niª de Pernambuco que o Ouv.ºr geral'.do Ceará 
me deu conta das dezordens com que se tem portado 
naq.1ª Capp.niª Ant. 0 Giz de Ar.º Superint.ª das Minas da 
prata que naquelle Gontinente proiheteo descobi·ir uzando 
de ju,risdíçoeos que lhe as não competem, embarassaodo 
q' no seu Arrayal entre·Just.~ _pelo q' me reprezenta o d. 0 

Ouv.dor fosse servi.do mandar lhe declarar além de outt·os 
pontos que me propoz-~os seg. tes se -o d. 0 superirÍt. ª , tem-al
guma jurisdiçam mais q' a mater-iàl nas d. as Minas, caso 
qqe· se estábeleção : se .pode tomar terras aos moradores 
não sendo p. ª m inerar : se querendo plantar· rq,ssas deve 
pagar arenàamentoi:i : se àos lndios, que o vão das Aldeias 
servir, deve pagar como se lhe paga no meu serviço ou 
como s·atisfazem os particulares: se pode ou tem domínio 
no,s Indios domestícos, que nem elle nem M 01 Francisco 
dos •Santós Soledad.e couqni~tou; e como sobre estes par
tichlares que pergunta e a respeito do serviço e domínio 
dos Indios depende de se saberem os previlegios, q' se 
lhe tem q.oncedido, e as faculdades que ao d. 0 superinten
dente e a ·Manoel ·F1'.an.co dos Santos Soledade se coo-
cederão q,uando se lhe permitio o irem abrir as d.ª 5 Minas 
Sou servido orden'arvos por rezoluçã.o de sinco <lo prez. to 

mez e ao·uo em consulta -do meu Cons. 0 Ultt. 0 informeis 
e com voss_o parecer nesta ouvindo ao d. 0 superintendente 
ao qual mandareis logo advertir que proceda corno deve 
e não _ obsolutameute e dispoticamente, ,e q,' se submeta · 
como he obrigado ás m.ª5 Just.ª5 El Rey nosso Senhor o 
mahdol!l: ·por . Alexandre de Gusmão e Thomé Joaq.m da 

' ' 

L 
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Costa Corte R,eal ~Cons ,..00 do seu Cons. ~ Ultr.0 e se-passou 
por duas vias. Luiz ·M.el a tez em Lix.ª a I5 de novr. 0 de 
1745. . . ' - ' 

Dom João etc. Faço saber· a vós G. 0 r e Capp.ªm Gn.1 
da Capp.nià de Pero.eº q' o Ouvidor"do Ceará me deu con-
ta em carta de . vinte e sinco de J uUío do · anno passado 

. que indo para aquella Cappitania Ant.0 Glz de 4r. 0 por 
superintendente ✓ das Minas da prata que prqmeteu desco- . 
brir fizera hir para extracção_ dos metaes e fabricas de 
salitre alguns Extrangeiros, porem que nem huma- nem . 
outta C0UZia acharão os mesmos Estrangeiros e que os q' 
herão fundidores fizerão seus eusayos conforme a·-arte, 
como o d. 0 Ministro prézenciara, mas sem efeito no que 
respeitava a prata,· pore_m no q'. tocava ao cobre que o 
mostrarão se bem q' sem conta alguma pela pouca quan
tidade, e que salitre, emté aquelle tempo não tinha apare~ 

· cido, mas que vosso antecessor Henrique· Luís Pr.ª Fr.0 

o avizara a elle Ouvidor que por . hum ourives sold;º de
zertor, q' do mesmo Ceará 1-he remetera prezo e era q .m 

afirmava ter tirado prata daquellaR pedras, fizera hum 
exame de q' rezultara tirarse h11ma pequena p@rção de pra
ta, e remetendo-me o d.º .Min. 0 quatro pedras tiradas das 
d.ª 8 m-inas se fizerão nellas os exames que constão dos pa
peis quê com esta se vos envião .por copea asinada eelo 
secret. 0 do meu Con~. 0 Ultr. 0

; e porq' se anda riesse des-. 
·cobrimento ha m. 0

~ annos sem delle r .ezultar eiieito: Sou 
servido prdenarvos por rezolução de sinco do prezente 
mez e anno em cons. ta do meu Cons. 0 Ultr. 0 fassaeE;J as 
mais .rigorozas averiguaçoens p.ª se saber .se _com eff~ito 
tem . ou não prata esta:s Minas para se cuidar mais seria
te na sua extracção, e no cazo de ,vos · constar pelas in
formaçoens e çlelig. as que fizeres, e ao Ouvid0r do Ceará 
a quem encarrego as me~as, serem supostas estas Minas 
qua~to a prata e não poderem ti'rar-se dellas com. conta 
os ,mais metaes, . que ·se observarão nas amostras, se vos 
ordenlJ. mandeis se não continué nesta superint~ndencia 
havendo-a por desfeita com todos os seus previlegios con
cedidos porq' a todo tempo q' se descubrão minas de pra
ta se restabelecerá -a superintendeu.eia. El Rey· Nosso ·se: 
nhor o mandou por Alexandre de Gusmão e Thomé J oa. m 

da Oos,ta Ü©rte Real Cons;ros do seo Cons. 0 Ultr. 0 e se pas
sou: Pºf duas vias. The~doro de Abreu Bernardes a fez 
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em Lix. a 15 de nov. de 1745. 
Dom João etc. Faço saber a vós ouv. or· g1 da capitania 

do -Ceará que se virão as vossas cartas íle vinte e si11co 
de ·Julho do anuo passado e vi-nte e outo de Janeiro do 
prezte anno sobre as dezordens com que se tem hayido 
nessa cap.niª Antº Glz de A. 0 superintendente das -Minas 
da Prata que ·nesse continente promet'eo descobrir, de que 
não tem rezultado effeito algum reprezentandome acharse 
cornprehendido em varias delictos, e que seja servido de
clararvos os pontos seguintes : se no caso· de q' tenhão ou 
não prata as d.ª 5 minas podéis proceder contra o dº.supe-

. rintend.te pelas culpas que tem nessa Provedoria; se pode 
elle nG>mear pª seo conservador em virtude do cap 6° de 
suas ·condiçõens ao ouv 01

• da Moucha como tem nomeado, 
ficando aquelle Ministro distante cento e quarenta legoas; 
se esse prevílegio é pâra .o civ_el e crime juntamente ; se 

. pode prender como fizera aos pronunciados na chamada 
devaça que tirara da assuada do Arrayal da Bayara, ten
doos antes de formar essa tal culpa vinte e tantos dias 
prezas em sua caza em grilhõens, os quaes forão remeti
dos âs cadeas da Fortaleza, donde os mandastes logo sol
tar é cancelastes a devaça em correição ;- se pode tomar 
terras aos moradores não sendo p.ª minerar e se que-rendo 
plantar as roasas deve pagar arrendamentos ; se ·ac;>s Indios 
que o vão das Aldeas s~rvir deve pag-ar como se lhe paga 
no meu serviço ou como satisfazem os -pa.rticulares ; se po
de ou tem dominio nos Indios domesticas que nem elle 
nem M. 0 1 Fran. 00 dos Santos Soledade conquistou. E sendo 
visto o reff. 0 e o que sobre esta materia respond·erão os 
Proc. 0 s de m.ª Faz.ª e Coroa: sou servido ordenarvos por . 
rezolução de sinco do prezente mez e anno em consulta 
do meu Consº Ultrº fassaes as mais rigorozas· averigua
çõens p.ª se saber se com efeito tem ou não prata estas 
min•as para se cuidar mais seriamte na sua extracção, e 
quanto a primeira pergunta que fazeis s-e vos ordena ·tor
neis a - enformar sobre este ponto decl.arando com indivi
duação as culras q' tendes do dº superintendente e as suas 
provas, mas nem por ellas nem pellas que ao diante co
meter deveis proceder' co13tra o mesmo superintendente 
sem dares conta, salvo se a nececidade e -gravidade .do 
çazo nã9 poder sofrer esta demora ; pello -que respeita a 
segunda pergunta, na condição 6ª que se concedeo 'na pro-

30 
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v1zao de 3 de Déz.bro de mil setecentos ·e quarenta se uãa 
dá mais faculdade do que a de nomear hum conservador para 
as cam::.as tocantes ao descobrimento,- e que fora dellas, e 
nos crimes, q' a elle não respeitarem não tem jurisdição 
ó d.º conservador, nem o pode ser o ouv. 0

• da Motixa por
que decfarandosse na d.ª condição que as partes que assis
tirem em distancia ele mais de quarenta legoas não sejão 
obrigadas a responder fora ,do seu domicilio, _não deve ser 
conservador o d. 0 Minº que mora mais de cento e qua
renta legoas distante das Minas donde se hão de tratar os 
Negocios tocantes a concervatoria, ·nem tão bem pode en
trar em duvida que o d.0 superintend. 0 não temjurisdição 
de pr~nder por autoride propria, pois alias' her·a excusado 
ter Jnis conseryador, e mtº menos podia prender aos pro
nunci'ados na devaça, que enviastes e elle tirou no An:ayal . 
da Bayara, a qual justamte anulastes porque nenhum dos 
cazos que se expressão nos itens da pet. am n.ella incluza 
he de devassa, porem se vos ordena fassaes toda a delig.," 
para se examin~r se. os reos da dita devaça os -são, das 
perturb~ções de que forão arguidos, dando conta do q' 

. achares pois sendo certo o que delles se diz_ sempre me.
recem algum castigo, e quanto ao mais que pedis se,- vos 
declara ne<recita de mayor averiguação, a qual nesta occa
zião mando fazer e porquanto com a vossa carta de vinte 
e sinco de_ Julho d~ . mil setecentos quarenta e quatro re~ 
metestes quatro -pedras mineraes, que dizeis serem diis 
Minas ,em que anda o d. 0 Ant. 0 Giz de A°, em as quàes 
se :fizerão os exames · que constão dos papeis que com esta 
se vos envião por copea asignados pello Secret. 0 do meu 

• Consº Ultrº se vo.s ·declara que ao Gov.. 0 r de Pern.co 0rde
no ·que no cazo· de lhe constar das informaçoens e delig.ªª 
que a elle e a vos se encarregão serem supostas estas Mi
n_as quanto a prata, e não po.derem tirarse dellas com 
-coeta os mais metaes, que se observarão nas amostras, 
qne elle Gov. 0 r mande se não continue nesta superinten· 
dencia havendo a por desfeita em todos os seus prev.ile
gios concedidos porque a todo o tempo que se descubri
rem minas de prata se restabelecerá a superintendencia 
El Rey N,"' S.r o mandou por Alexc de Gusmão e Thomé 
J oaq. rn da Costa Corte. Real; cons06 do seu Gonsº Ultrº 
Pedro , Alexandrino de Abreu Bernardes a fez em Lx.ª 
a 15 de novrº de 17 45. )) -
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E' egualmente digna de consulta a correspondencia offi
cial de Féo e Torres, que tem relação com as Minas de 
Ubaja-ra, e que· é a seguinte : 

«Ill: mo _Ex.mo Snr. Tenho o honra de participar a V. Ex.ª 
que havendo chegado a esta Capitania em quatro dó cor
r_ente mez, no dia nove do mesmo tomei poss.e do Gover
no della, e sem perda de tempo passei a informar-me do· 
sitio em que se tem desc.uberto as pedras da Prata mine
ral, em consequencia das Ordens de que V. Ex.ª foi ser
vido incubir-me ; e como o sitio. desta prudução he na Ser
ra Grande, denominada da Ibiapaba, no Lugar chamado 
Ubajára, defronte da Povoação de Indios denominada 
Bayapina, que dista desta Villa oitenta e tantas Iegoas, 
mandei por pessoas praticas e de confidencia fazer este 
exame, emquanto me não desembaraço das muitas depen
de'lcias que por agora fazem preciza a minha a8sistencia 
nesta Villa: e logo que eu ponha em melhor estado este 
expediente, no· que· me esforço, irei pessoalmente fazer 
esta diligencia, como exige a minha obrigação de cujos 
effeitos darei logo conta a V: E.ª, cujas respeitaveis OF·

dens fico entretanto esperando, para dar-lhe· a mais pronta 
execução. A IH.ma e Ex.ma Pessoa de V. Ex.ª g.ª Deu_s . 
m. 5 aimos. Villa da Fortaleza de N. S.ª d'Assumpção do 
Ceará Grande em 13 de Novembro de 1789. Ill.mº e Ex. '~º 
Snr. Martinho de Mello e Castro. De V. Ex.ª subditv 
m.to reverente Luiz da Motta .Féo · e Torres. 

Ill_mo_ e Ex.mo Senhor. Pelo muito Respeitavel avizo 
de V. Ex.ª de 26 de Agosto do anno proximo passado, 
que me foi entregue em Janeiro do prezente anuo, foi 
V. Ex.ª servido communicar-me que o meu Antecessor 
João Baptista de Azevedo Coutinho de Montaüry dera 
conta de se haver descuberto huma Mina de Prata na 
Serra da Ibiapaba no Lugar chamado Ubajuda de que re
metera hurna pequena amostra; ordenando-me V. Ex.ª 
que sobre ~ste importante objecto informasse eu com toda 
a índividuaç?,o das particularidades desse descuberto, e 
de todas as circumstancias que pudessem concorrer a d.ar 
huma ideia da riqueza daquella Mina:_, e da conta que fará 
trabalhar-se nella ; e que com a minha informação reme
tesse huma amostra mais avultada do mesmo mineral. assim 
bruto como-sahe da tBrra. 

Em observancia pois da mesma Respeitavel Ordem dé 

• 
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· V. Ex.eia eu me prop~z logo fazer extrahir daquelle lugar, 
a q}le equivocadamente Ghamarão Ubajuda (sendo na rea
lidade o seu nome Ubajára ou Ubaxára), a amostra das 
pedras para re•netter a V. Ex. eia, porem a longa ~istancia, 
que -ha desta Villa áquelle Lugar que são quasi cem le
goas, a Estação do inverno, a situação dos lugares don.de 
se extrahem aquellas pedí·as, que são -lrnmas ~oncaviclad_es, 
que se chamam de agoa, sendo a descida para ellas muito 
íngreme, em razão do que lhe derã.o a denomina~ão de 
Inferno, e tambem a falta de embarcação daqui para Per
nambu.co, pois acazo aporta a aqui alguma Sumaca, não 
sendo no tempo de conduzir alguns effeitos da terra_, • o 
que suécede de anno em anno pelos mezes de J àneiro e 
Fevereiro, que são os da monção, concorreo tudo para 
que eu não pudesse ha mais tempo cumprir com o que 
V. Ex.e.ia. foi servido ordenar-me., ao que agora tenho a 
honra de satisfazer seguindo para a informação as asser
çoens das pessoas mais antigas, e fidedignas daquelle Des
tricto da Ibiapaba. 

Consta que por -terem em outro tempo nessa Corte apa
recido di'fferentes pedras mineraes de Prata extrahidas da 
.serra da lbiapaba desta Capitania, destricto de, Villa Vi
çosa Real, -se estabelecera com Privjlegio Real huma Fa
brica ou Companhia para a extracçãó da mesma Prata, 
por conta de Vasco f.-'ourenço Velloso, homem d-e negocio 
bem conhecido na mesma Corte, ·e que no anno de 1741 
viera huma Companhia de mais de cincoenta homens com 
os utensis, e forrame-ntas necessarias para minerar, vindo 
nomeado Super 0 lntendente das refm·id-as níinas Antonio 
Gonçalves de Araujo, o qual sendo empossado no dito Offi 
cio pelo Ouvidor -Pedro Cardoso de Novaes, foram -em di
reitura para a , dita Serra, e ahi principiarão a abrir minas 
no Lugar chamado Ubajara junto de hua ladeira que sobe 
parn a Povoação d-e lndios de S. Pedro de Bayapina, aon
de é certo que ainda agora se vem as excavaçoens, e se 
tem encontrado a1gumas ferramentas das taes Minas. 
D iz-se q1:1e dellas tiràrão bastante prata. e ainda em mais 
abundancia no Lugar chamado Ipú ao lado .direito da la
deira do Acara-pe, que sobe para villa Viçosa : Que nesse 
tempo_ forão pa_ra o Ministerio varias representaçoens do 
-referido Ouvidor Pedro Cardoso de Novaes, affirmando que 
se não descobria Prata naquellas Minas, e que se alguma 

• 
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se_ tirava era em tam pequ·ena quantidade, que não podia 
fazer · conta a proporção das dispezas que se fazião. Vei@ 
ordem para se ,fazerem · ensayos sobre pedras das ditas 
Minas na -presença do Governador, e Capitão General de 
Pernambuco e na do Ouvidor; os quaes se fizerão com 
toda a cautela pelo O:fficial das ditas Minas Pedro Lelou 
de Lanoia, o qual sempre com Luvas nas mãol;) para não 
poder fazer falsificação extrahio Prata em ahundancia na 
presença dos ditos. Forão as informaçoens para essa Cor
te, e por motivos particulares, que a plehE: refere, veio 
ordem _ do MiniRterio para se fecharem as Minas e -reco
lher-se com- toda a companhia o Super-Intendente.-Esta 
or.dem tl'ouxe comsigo o Üllv1dor Manoel José de Faria, 
que querendo-a dar a execução, encontrou repugnanci•a da 
parte do referido Super-Intendente, que não querendo obe
decer, --se fez forte emsima da Serra, largando as Minas 
da sua falda, e indo no anrio de 17 46 o dito Ouvidor acom
panhado de auxilio Militar para o prender, elle se refugiou 
pelo interior da Serra já desb·icto da Capitania do Piauhy, 
e ahi abrio novas Minas, que dizem eeão ainda mais ricas 
que as anteriores, e que dahi fôra ao depois pelo Mara
nhão ou Pará para Lisboa, e mofre-ndo em carriinho, dei
xar.a em seu Testamento duzentos mil cruzados a buma 
sua filha que lhes havião d,.e pertencer das taes Minas. 

Dos vestigios. que hoje se enc-ontrão e -donde sem du
vida foi extrah_ida essa amostra no sitio ou lugar da Uba
jára, que remetteo o meu Antecessor, suppondo talvez 
mal informado ser descobrimento novo, sei eu que se tem 
e tfohão antec-edentemente extrahido outras achadas á su
perficie da terra, como succedeo ao actual Üllvidor, que 
extrahindo algumas do Lugar jái mencionado chamado -Ipú, 
fazendo nellas algumas analisis chimicas, como o· Paiz o 
permitte, só sahira no qadinh~ huma _ especie de metal as
similhado ao penedo Mollibdnum de Lineu, deixando de 
fazer o mesmo exame nas pedras do outro sitio Ubajára 
por falta de instrum~ntos. • 

Para que V. Ex.cm os possa mandar fazer e as ne~es
sarias experiencias, remetto em um caixote as, amostras 
das pedras de tres differentes sítios, cujas pedras são como 
todas, ou quasi todas as que se tem remetido em amost1·as
para essa Corte, tiradas á supedici-e da terra, e serão tal
vez fragmentos desprezado·s das que aUi se tirarãe antiga-
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mente, quando se principiarão a abrir as ditas Minas, so
bre às quaes assentão todos os que tem alguma inteligen
cia da Mineralogia que se se prof4ndassem e trahalhas
sem com todo o necessario, darião conveniencia, suppon
do que ellas -só são ricas no fundo, e inteTior da terra, -
como succede nas do Perú, sendo muito para notar-se que 
a mencion~da Serra da Ibiapaba se julga ser huma ·como 
continuaçíto; ou ramo das grandes cordilheiras, em que he 
abundante o dito metal depois que- entra nos confins da 
Ameriea Hespanhola. 

Tem-se por v_erosimil qne as pedras mais ricas- extrahi
rlas daquelles lugares ueste.s tempos mais proximos fo:i;ão 
as que remetteo a essa Secretaria de Estado· o actual Ou
vidor desta Capitania em dois caixotes, por serem extra
hidas e'm tempo -que as furnas não tinham agoa e se po
der profundar mais alguma cousa; pelo que parece que 
sobre ellas melhor que em outras se ·poderião praticar os 

- ensayos necessarios para _lhe descubrii~ o valor proporcio
nal. 

Eu fico na resolução de ir pessoalmente em tempo com-:: 
petente aquella Serra e fazer praticar as possíveis diligen
cias para , examin_ar tudo o que. pode conduzir ao fim de 
dar a V. Ex.eia mais exacta informação sobre este objec
to, e de lhe Íazer remessa de mais algumas pedras que se 
puderem descobrir do mais interior da terra, desejando 
muito ser hum dos ínstrumentog de se effectuar o projecto 
e empreza que a vasta comprehensão de V. Ex.aia preme
dita a beneficio do Estado e Naç..ão. 

Deos g.e a n1.ma e 'Ex.ma Pes~oa de V. Ex.ci::i muitos 
annos. Villa da Fortaleza de N.ª S.ª da Assumpção da 
Capitania do Ceará Grande a 7 de Junho de 1790. 

IH.mo Ex.mo Snr. Martinho de Mello e Castro, Ministro 
e S~cretario d'Estad-o dos Negocios da Marinha e Domí
nios Ultramarínos. Subdito o mais obediente. Luiz daMot
ta Féo e Torres. 

Recebeo nesta Secretaria do Governo de Pernambu-· 
co AntoniQ José d qs Santos Commandante do Paquete de 
S. Mag.e cl.e invocação Nossa Senlwra da Gloria, Reme
dios · e S. José, que .faz viagem deste- Porto para o de Lis
boa, · hum caixote de pedras remetid6> pelo Capitão Mor 
Governador da Capitani-a do Seará ao IH.mo e Exm. 0 Sn-r. 
Martinho de Mello e Castro Ministr9 o Secretario de Es· 
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tado da Repartição da Marinha e Dominios Ultramarinos-, 
e de como 1;ecebeo dito caixote se' obrigou a enti;ega le
vando-o Deos ~ salvamento e dito Paquete -ao Referido 
Porto,- do que pa1~a constax· a1:1signoy este recibo, que eu 
José Fernandes Quiritell:_l, segundo oficial da mesma Se
cretaria do Governo a · fiz. Recife de Eertiarnbuco 5. de 
/aneiró de 179!. Antonio José Soares Commandante. 

Illrn. 0 e Ex.mo Senhor. Satisfazendo a Respeitava! Or
dem de V. Ex.eia pelo Avizo ele 26 de Agosto de 1789, 
tive a honra de informar a V. Ex.eia em 7 de Junho do 
anno proximo passado sobre ~ Mina chamada da Prata da 
·Serra da Ibiapaba, termo de Villa viçoza Real no sitio 
Ubajuda aliás Ubajara, de que o meu Antesessor havia 
remettido para amostra huma pedra ; e na mesma occa
sião remetti tres amostras de pedras tiradas de tres diffe
rentes · sitios na mesma Sena, reservando-me ~ hir em 
tempo competente aquelles lugares examinar ocularmente 
a realidade do que me informaram as pessoas, sobre cu- , 
ja fé se fundou a dita minha informação: não me sendo 
porem possivel passar adiante da Villa do Sobral, aonde 
em outubro do anno passado fui passar revistas ás Tropas 
Auxiliares, e MiliciC'.ianas, em razão da grande s~ca que 
embaraçava o viajar, incumbi aquella ·diligencia 'da ex
tracção da amostra das pedras da dita 'Mina ao Sargento 
Mór Ignácio de -Amorim Barros, Direc_tor da sobre dita 
Villa, sujeito dos mais :zelosos, e iutelligentes, recommen
dando-lhe ·que da parte mais .profunda da mina da Ubajá
ra fizesse extrahir, e me remetesse a mayor porção de 
pedra que lhe fosse possível. Em cons~qu(:lucia desta mi
nha m·dem fez elle a diligencia, que lhe recommendei, 
extrahindo as pedras -que com esta ínvio á Presença de 
V. Ex.ª na divisão ou repartimento N. 1.0 de hum 
caixote com Letreiro a V. Ex.ª a entregar na Secretaria 
ele Estado no qual tambem vão nos repartimentos N. 1.0

, 

e 2.0 outras pedras que constão da Relação junta, d~i
xando de ir das primeiras mayor quantidade, pela razoens 
que aponta o sobre dito Director- na Carta que me escre-
veo, no Capitulo, qu~ vou a transcrever: «As pedras cha
madas da Prata as melhores q1ie ,sahirão são as que re
metto, e não se podem tirar no ultimq da furna que se 
abrio · naquelle tempo, por ser preciso g1:ande fabrica, a 
qual se não pode fazer sem huma dispeza muito crescida.» 
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Eu na.t) t·e·nho ha mais t~mpo feito esta remessa espe
rando opportunidade de Embarcação que_ raras vezes ha 
páraa· Pérnambuco, e enviar, como invio, o dito Caixote 
ao Ex.mo Góv. ~r e Capitão · Gen.ª!. por cuja via retnetti 
tambem o outro com am.ª Informação a V. 'E~.\ a .quem 
rogo queira desculrar esta dembra, ·persuadindo-se de que 
os meus desejos são de acertar na execução das suas Res·
peitaveis Otdens e de satisfazer plenamente · as obriga
çoens âo meu -emprego, e ser util no Serviço da N. Au
g11sta Soberana. . . . · · · 

Deos g. 0 a V. Ex.ª m.t~. ánnos: Villa da Fortaleza de 
N. Snr. ·da Assumpção da Capitania do C eará Grande a 
17 de Outubro de 1791. Illmo. e Ex.mo Senhor Martinho 
de Mello · é Castro. De V. ·Ex.eia Subdito mais obediente 
Luiz da Motta Féo e Torres.)) 

Referindo-se a essas explorações diz Theberge á pag. • 
160 da ·1. ª parte . do seu Esboço Historico: 

«Em 1740 ou quarenta e tantos uní explora.dor deu pai'
. te_ ao governo de ter .descoberto uma mina abúndante de 
prata nas visinpanças da Villa Viçosa, e).ll um lugar · cha
mado Ubajara, na fr~lda da Serra grande, situada em fren • 
te d~ Serra do Acarape. Mandou-se logo um director da 
mineração com uma companhia de mineiros estrangeiros, 
que derão principio aos trabalhos no anuo de 1746, os quaes 
continuaram até 175-8, épocha em que fói decidido que se 
su.spendess-em os trabalhos, visto ser producto tão diminu
to - que não chegava parca pagar os ordenados dos empre• 
gados, que eram em parte Francezes. 

Nessa exploração deu-se um conflicto de jurisdiçã·o que 
quasi accarret_a a subversão da orqem publica. O adminis
trador qas minas, vindo ele Portugal, entendeu que nellas 
tinha , todas as attribuíções 'até m·esmo as de magistrado, 
e .n'esta qualidade inflingiu penas a um mineiro estrangei
ro, o qttal recorrcendo para · o Ouvidor, não foi , este no en
tretanto attendido por seu intruso rival. A questão foi por 
tanto levadà a El-Rei, que .reprehendeu asperamente o ad
ministrador, declarando-lhe que o ÜJJ.vidor era o magistra
do ·competente par-a julgar as questões desta natureza em 
todo o territorio da sua comarca.» 

E' faciLde demonstrar que são e~roneas as datas de q_ue 
se -serviu Th_eberge no trecho transcripto, como falsa . é 
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tambem aquella que se_ encontra no Ensaio Estatístico de 
Pompeu pag .. 153 do 1.0 vol. (1). 

· Seguindo a.s instrucções de 26 de Agost_o de 1789, Féo 
e Torres re_m_etteu para Lisboa um · cai-xote cor.o amostras 
de pedras como se vê do documento, que já transcrevi: 
«Recebeo nesta Secretaria do Governo de Pernambuco 
Antonio José dos Santos, Commandánte do P;quete de S. 
Magestade de invocação de Nossa Senhora da Gloria, Re 
_m~dios ·e S. José,- que faz vi~gem deste Porto para o de 
Lisboa hum caixote d.e pedras remetido pelo Capitão-mór 
Governador do Capitt1.nia do Seará ao Ill.mº e Exm. 0 Sr. 
Martinho de Melo e Castro, Ministro e Secretario, de Es
tado da Repartição da Marinha e Domínios· Ultramarinos 
e de como recebeo dito caixote se obrigou a entrega le
vando-o Deus a salvamento e dito Paquete ao referido Por
to, do que para constar, assignou este recibo que eu José 
Fernandes Quintela, segundo o:fficial da mesma Seçretaria 
do Governo a fiz. Recife de Pernambuco 6 de Janeiro de 
1791. Antonio José Soares.» 

Mais tarde, graças ao Sargento-mór de Viçosa, Ignacio 
de Amorim Barros, fez uma n ,ova -remessa segundo. se 
viu de sua communicação em data de 17 de Outubro de 
1791. · 

Depois desses ensaios não sei que Ol-Ítros fossem execu
tados na / Serra da _Ibiapaba durante o período colonial; 

(1) No Senote Ubaj a ra, ponta oriental da Serra Grande, foi ex
plorác1a por conceção regia uma mina no meiado elo seeulo XVIII, 
por via de uma companhia ele mineiros e fundidores, que em 1750 
vieram de Lisboa, cujo trabalho foi abandonado, porque o resultado 
não correspondeu á despesa. . 

Em nota á pag. t54 escreve o mesmo Senador ; Diz Feijó que 
, ainda em 1805 vivia em Villa Viçosa um francez, M;r. Fontanel_le, 
bas,tante velho, que veio n essa expedição mineralogica. Conversando 
coni .elle a este respeito soube que de facto da mina do Ubajarra ti
rou-·se _um metal, que chamavão prata mas em muito pequena quan
tidade, de modo que a.penas chegou para com eJla sa p.agar o orde
nado do Intende11te. 

O regimento dado ao governador elo Estado do Maranão em 1651 
recqmmencla especialmente a exploração das minas de prata do Ceará, 
descobertas pelos hollandezes. Ha só- uma tradição vaga ele que uo 
loga1· '.raquara, Serra de Ma.ranguape, os hollandezes fizessem esca
vações e tirassem prata. O Dr. Capanema foi examinar este sitio e 
nada encontrou que justificasse trabalho de mineração antiga. 
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pre incompletos e di:fficultados, havendo sem duvida con
corrido- para isso as cartas '·Regias de 1768, que, prohibiam 
na Capitania os tr_abalhos de ·mineração, ás quaes mandou 
dar execução uma ordem de 28 de Julho de 1766 do Ca
pitão General de' Pernambuco. 

No tempo de Féo e Torres foi a cidade do Aracaty inun
dada pelo rio Jag.uaribe. ]foi isso no anno de 1789. 

As inundaçõ~s do Aracaty teem-se repetido por varias 
vezes neste se~ulo mesmo, por ex~plo em 1805, 1819, 
1839, 1842, 1866, 1873. 

Em 1839 o J aguaribe invadiu a cidade com tal furia 
que houve mortes a lamentar e registraram-se enormes. 
prejuízos. Cahiram muitas casas. A inundação durou_5 di~s. 

Em 1866 poucas casas -deixaram de ser invadidas pela 
agua. Grande parte da população retiron-se para os pon
tos elevadós -da cidade e visinhanças. Com a falta de com
municações e pelas di:fficuldades de co.nducção houve fome 
entre os habitantes. · 

A enchente depois de 7 dias baixou com a transborda-
ção~ do rio a 23 de Abril. · 

Ainda em seu tempo foi cread,a a villa Nova d'E.;l-Rey 
hoje Ipú. desmembrada da de Sobral (Carta Regia de 12 
de maio de 1791). ·, 

Quasi 4 annos depois era essa villa o theatro de um cri
me, cujo desenlace ·· teve lugar decorridos muitos annos. 
Reíir-9rme ao assassinato do Juiz Ordinarioi C1:tpitão An
tonio Barbosa Ribeiro", ás 9 horas do d i.a 3 de Março de 
1795. Das averiguações a que procedeu a justiça publica 
chegou-se á convicção que os mandantes do crime foram 
o Capitão mór Bernardino Gomes Franco e seu parente 
o Coronel Martins Chaves. 

Os seguintes documentos enviados a Lisboa pelo capi
tã'o-general de Pernambu,co esclarecem o aleivoso acto, que 
tanto abalou os moradores da capitania e mormente do dis
tricto efu que foi perpetrado. 

«Illmo. e Ex.mo Snr. O Doutor Ouvidor Geral do Siará 
Grande me escreveo a Carta N 1.0 com o traslado da De
vassa a q}le prõcedeu pelo atrocissimo assassinato do Juiz 
Ordinario da Villa Nova d'El-Rey Antonio Barbosa Ribéi
ro comettido publicamente as nove ,horas do . dia a tiros de 
espingardas e golpes de catanas e facas compridas, como 
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se vê do corpo de delito Nº 2. 0 , representando-me as pou
cas for,ças d.a Justiça para poder prender os autores prin
cipaes daquelle insulto, ponderado o seu grande sequito de 
parentes e agregados, e apontando o modo que lhe pare
cia mais seguro para se e:ffeituar a ·deligencia da prizão 
-visto morarem· elles nos, confins da Co,marca onde termina 
eom o Piauhi do que resultou tomar eu o acôrdo de dirigir 
ao Governador da Capitania do Maranhão o Officio N 3. 0 

requerendo-lhe por bem do Real Serviço a indispensavel 
prizão dos Reos sobre a qual em tanta distancia não me 
hé - possível dar alguma outra providencia pois as Tropas 
pagas que guarnecem estas Capitanias sl.to tão diminutas 
que __ sem as -arriscar n ão se poderá fazer mafohar aigú.m 
c.orpÕ da sua Guarnição allem de que seria. inutilizar a de
ligencia com o estrepido que muito antecipadamente avi
zaria os culpados ,para se porem em cautella. 

Da Devassa conta que erão mais de trinta os malfeito.
res que escalarão a casa do morto Juiz, que .fizerão ,outra 
morte e deixarão alguns feridos dos que accudi_rão a de
fendello. 

Tudo exponho a V Ex.ª para o fazer presente a Sua 
Magestade. 

Deos guarde _a V Ex.ª muitos annos . Recife de Pernam
buco 17 de Dezembro de 1796. Illmo. e Ex.mo Senh0r 
Luif Pinto µe Sousa. D. Thomaz Jozé de M~llo. 

Documento n. 0 1. Illustrissiroo e Excellentissimo Senhor. 
Na parta que escrevi a Vossa Excellencia estando de Cor~ 
reição na Villa do Sobral dizia que logo que :finalizasse a 
Devassa a• que estava procedendo pela morte feita ao Juiz 
Ordinario da Villa N õva de El-Rey Antonio Barbosa Ri
beiro a remettia a Vossa Excellencia para a vista della 
dai· Vossa Excellencia as providencias que julgar neces
sarias para ser punido hum tal insulto que ficará servindo 
de hum funesto exemplo, se se não proyidenciar como pede 
a razão e Justiça. Agora Senhor que .he quando o pude 
fazer a , remetto, e della verá Vossa Excellencia ficarem 
criminosos como cabeças desta desordem Bernardino Go~ 
mes Franco, Capitão· Mór da dita Villa e· Seu Tio Manoel 
Martins Chaves, Coronel da Cavalaria Auxiliar daqueHe 
Destricto. Ev. julgo desnecessaria qualquer informação á 
vista. de hum tal documento como o que remetto e a fama 
publica destes homens lre bastante para fazer acreclitavel 
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não só o que elle contem se não ainda muito mais que o 
medo e o receio que se tem d'elles_,faz calar. Porem como 
se lhes fará talvez necessario pa.ra qualquer deliberação 
que a este respeito que_ira tomar alguma noticia circums: 
tanciada desta gente passo a informar a Vossa Excellen
c ia do que acho precizo. Vivem estes dous homens nos 
confins dest~ Comarca na parte qué termina com o Pihauy 
rodeados de infinito:'! parentes e todos ou ao menos a maior 
part~ de muitos Cabras facinorozos que conservão para_ a 
sua defesa e despique de tal maneira que o criminoso Ma
noel lY,[artins se gava de ter promptos trezéntos Cab-ras 
armados á primeira voz e me avizarão· no tempo em que 
tirei a devassa naquella Villa que estavão e~boscados 
bastantes para os deffenderem se eu tomasse a delibera
ção de os prender, do que muito me receio tanto pela-ca
pacidade que lhe acho para cometterem qua1quer desor
dem como pela falta de forças que tenho; porque a gente 
que me acompanha. allem de ser muito pouca huns são 
velhos, doentes outros, e apenas tenho hum só h0.mem 
em que faço alguma confidencia para defeza da minha 
pessoa; a . vista disto pois_ jnlg:trá Vossa Excellencia se 
foi prudente o meu receio. Tudo quanto possuem devem, 
e só para satisfação da divida Real não ch·egão .os seus 
beJ'!s, que julgo incobravel se se não prenderem ou volun-' 
tariamente qiiizerem pagar, que duvido principalmente de 
hum. · ' 

Villa Nova de El-rey, huma das que farão erectas pelo 
meu Antecessor e por essa razão ainda e·m seu princ ipio, 
ficou deserta, porque a maior parte 'dos seus Habitantes 
a desampara-i~ão temerosos do que · virão e a poca gente 
que ficou na Villa e quaze toda a do Termo que he muito 
gr_~nde são só aquelles que vivem protegidos destes e que 

_ temerariamente confessão que antes querem obedecer-\bes 
que a sua Magestade mesJ:Qa, a tanto cheg-a o medo que 
se.lhes tem. 

Toda a Gente desta Comarc-a está ~sperando o· rezulta-. 
do deste sucesso e se não ··ouver a providencia que eu não 
posso dat certament,e as desordens · continuão e esta tal
vez de que faço agora reprezentaç:'ío a Vossa Excellencia 
não_ teria acontecido se tive:isem siào castigados por ou
tros que_ tem com@ttido de que tem sahido bem sab.e Doos 
o como:- Devo finalme·nte dizer a V 0ssa Exéellencia que 
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• 
a prizão destes homens por esta Comarca se não pode fa-
zer pelas razoens ponderadas que vem a ser as muitas 
forças que tem, a distancia da sua Habitação e o medo 
que ha delles; o unico meió que me lembra de o poderem 
ser he rogar Vossa Excellenéia o auxilio do Illustrissimo 
e Excellentissimo Senhor Gen'eral do Maranhão para que 
esJe -senhor queira expedir ordens a .alguns homens da 
Capitania do Pia;uy vezinhos destes e que tem iguaes for
ças adquiridas com os mesmos direitos que rião faltão por 
lá õs quaes por manha ou força. os poderão prender· inda 
quando estes se não receifo por hora de Ordem exped_ida 
p_or aqnelle governo. Parese que de ·- modo algum não de
verá obstl:1,r se no tempo da prizão tiverem alcansado sigu
ro , da Relação do Destricto, por isso mésmo. que são de
vedores a Real Fazenda tanto nes_ta Capitania comô na 
do Maranh?to e que esta não está &egura emq.tº o .não es
tiverem as pessoas dos tais devedores e seguros que sejão 
em prizão . novamente, procederei a Devassa de rev-ulto

·sos e levantados e então conhecerá Vossa Excellencia a 
liberdade com· que as testemunhas depoem e por isso mi
]hor as desordens que os taes homens tem comettido. Rogo 
juntamente a Vossa Excellencia que a suspensão do dito 
C.apitã;-o Mór seja mandada por Vossa Excellencia para 
maior-respeito, temor e autoridade e para me livrar ·a mim 
deste procedimento pois tambem tenho ,-algum receio, e 
porque julgo a Vossa E x cellencia · falto de noticias dos 
homens desta Villa e seu Termo lembro os que acho ca
pazes prezentemente e são João Ferreira Chaves e An
tonio da Costa :yeítão que ainda que ambos sejão parentes 
na . conjunção prezente não há _.outros que possão servir 
interinamente. 

Tenho exposto, Senho\· Excellent~ssi_mo, o que jnlgo 
necessario e protesto na Respeitavel Prezença de Vossa 
Excellencia não ter outra couza que me mova mais do 
que as obrigaçoens do meu O:fficio e hum natural dezejo 
da Utilidade publica. Vossa Excellencia me perdoe qual
quer excesso ou omição pois nenhum destes nascem da 
vontade mais sim da fraqueza do meu talento. 

Deos guarde a muito alta e Illustre Pessoa de Vossa 
Excellencia como t9das estas Capitanias o neces,sitão. Villa 
do Aquirás vinte e sete de Setembro de mil sete centos 
noventa e seis·. De Vossa Excellencia Illustrissimo e Ex-
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cellentissimo Senhor Dom Thomaz Jozé de Mello. Subdito 
muito Obediente Venerador e Criado humilde Jozé Victo
rino da Silveira. 

Treslado do auto de exame e Corpo de delicto ocular
mente feito nos Cadaveres do Capitão Antonio Barbosa 
Ribeiro e de João do Nascimento e ferimentos feitos a 
Manuel Carlos de Mello e Antonio da Silva Beztlrra nesta 
Villa Nova de El-Rey tudo na forma abaixo declarada. 
Anno do nascimento de Nosso S.r Jesus-Christo de mil 
sette centos noventa e sinco aos tres dias do mez de Mar
ço do dito Anno nesta Villa Nova de· El-Rey Freg. ª de 
S.· Gonçalo da serra doa Cocos da Comarca e Cap.nia do 
Seará. grande em cazas de rezidencia · de mim Tabelião 
onde se acha vão os Cada veres do Juiz Ordinario Antonio 
Barbosa Ribeiro e João do N:.iscimento e os feridos Antonio 
da Silva Bezerra e Manoel Carlos de Mello e sendo ahi 
veio o "Juiz Ordinario Bernardo Francisco, de Oliveira e 

_ os Offi.ciaes de Justiça J ozé Paes Barreto e Manoel çla 
Costa Oliveira que juntos comigo escrivão ao diante no• 
meado examinamos os corpos dos ditos defuntos o Juiz 
Ordinarios Antonio Barbosa Ribeiro e João do Nascimen
to e o_;; dos feridos Antonio da Silva Bezerra e Manuel 
Carlos de Mello cujos Cadaver.es se acha.vão deitados de 
costas ambos em cima de hum Coiro de vaca erú cabello 
o do Juiz ordinario o C. Antonio Barbosa Ribeiro com 
huma Camisa de pano de linho vestida e humas siroilas 
do mesmo pano sem mais outra vestimenta alguma todo 
ensanguentado e nelle vimos huma facada na bocca do es
toma.go com · a largura de tres polegadas <\ue penetrou-lhe 
ao vão que mos:trava ser feita com faca grande a que cha
mão Parnaíba, huma estocada no peito direito que tambem 
foi ao vão da largura de huma polegada _que mostrava ser 
feita com Catana, huma grande cutilada na nuca do ta
manho de hu palmo que lhe partio o oço do pescoço que 
só ficou pregada a cabeça pelas gargantas mais duas es
tocadas em cima do ombro direito que tambem forão ao 
vão com largura de huma polegada cada hum.a que aos 
nossos pareceres mostravão ser de catana mais huma cu
tilada de faca grande no lombo direito buscando ao vazio 
tão pénetrante que cheg.ou ao vão que estava appareceo
do o interior cuja tinha 0 comprimento de .cinco polega
das, tinha mais hum tiro de arma de fogo em cima da junta -
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do ombro esquerdo com cinco boracos a saber quatro mostra
vão ser de bastardos e hum de balla, os bastardos não' sahirão, 
ficarão dentro e a balla atraveçou pela pá da mesma par-
te que todos de necessidade erão mortaes. No Cadaver:,_.de 
João do Nascimento vimos as seguintes feridas: hum tiro 
de espinga-rda no rosto da parte esquerda-{àom oito bura
cos de chumbo groço e buma balia junto do ouvido da 
mesma parte que lhe veio a sair pela nuca, e huma cut:i
lada_ que mostro.u ser de Catana pelas costas a cima das 
cadeiras hu palmo com o comprimento de oito polegadas 
com coiro e carne cortµ,da, porem pouco penetrante, de 
cujas feridas falescerão 1ogo, repentinamente e sem os sa
cramen.t0s; e no corpo de Antonio da S.ª Beze,rra vimos as 
feridas seguintes: dés caroços de chumbo groço na testa com 
coiro e car~e cortada _resvallando para o meio da cabeça, 
carregando hum tanto para a parte esquerda e hum caroço 
no nariz que tão somente entrou entre ·o coiro e a carne, 
seis caroços mais no braço direito a saber cinco no pulso do , 
braço e hú no buxo do mesmo braço e braço esqúerdo 
tão _ bem,. vimos seis caroços asabertresatravessarão o pul- . 
so · do braço de banda a banda e hú que abotoou ficando 
entre o coiro e a carne outro na munheca da mão do mes
mo braço porem não profundou e outro em cima cias cos
tas d .a mfLo que não fez mais que cortar o. coiro que mos
trou serem as feridas feitas com tres tiros de esp~ngarda 
ou pistollas, e no corpo de Manoel Carlos vimos hum tiro 
de espingarda na coxa da parte direita -a sahér na coxa da 
aita perna hu boraco de balla ou planqueta da grossura 
de hu dedo mendinho e cinco carosos de chumbo grossos _ 
na verilha da mesma perna e nada atravessou, e na casa 
onde residia o dito Juiz vimos quatro portas-. escalladas de 
machado à saber a da rua com hú rombo da parte das do
brad.ices com a largura de hú grande palmo e com o com
primento- de dous, a da parte- infenor do quintal toda escal
lada ao ehão e a de hú corredor da dita casa com hua lasca 
tirada debaixo acima da parte- da feixadura e a . de huma 
camarinha com húa lasca ti.rada da largura de _quatro de
dos pouco mais ou menos o que tudo portamos por fé de 
baixo do juramento dos nossos officios e a este auto man
dou proceder o dito Juiz Ordi-nario sem cirurgião pelo não 
haver nesta dita Villa e por não acharmos. mais ferid::i.s al
gumas nem contuzões em os ditos corpos ouve o ~esmo Juiz 

' 
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Ordinario por feito o dito exame e o corpo de delicto em o 
qual assignou com os ditos õfficiaes neste mesmo· auto de- . 
clarados; e eu Antoni9 .Carl0s da Cunha escrivão que es
crevi e assignei :Bernardo, Ftancisco de Oliveira, Antoni 0 -

Car~os da Cunha, José Paes Barretto e não se cur..tinha mais 
outra alguma coisa em o dito corpo de delicto que 0 con-i 
theudo aqui· escr•ipto e declarado bem e fielmente traslade 
do proprio corpo de delicto que se acha na Devaça das 
mort'es feitas ao Cap.m Antonio Barbosa Ribeiro e João do 
Na_scimento ao quê me reporto e vai na verdade sem cou
sa- q.qe duvida faça porque este traslado com o original 
conferi conservei escrevi e assign·ei de meos sinais pu,blico 
e razos seguintes que uzo nesta Villa Nova de El-Rey aos 
trinta de Maio de mil sette centos e noventa e seis, em 
fé de verdade Estava o sinal publico. O tabelin.o publico 
Antonio Carlos d-a Cunha._ Conferido e conset·tado comigo 
proprio escrivão Antonio Carlos da Cunha. 

Doe nº 3°. Illustrissímo, e Excellent;ssimo Seuh0r. Na 
vill-ª' Nova de El Rey, cappitania do Seará grande, -publi
ca, escandalozamente, _ as nove horas do dia a:3sassinar?to ó 
o· Juiz ordinario della, Antonio · Barboza Ribeiro, escalan
do-lhe a Casa, e fazendo--lhe os horríveis ferimentos 1 que 
c;i-emstão do Corpo de delicto junto: e na Devaça a que pro
cedeu o D. 0 r Ouvidor Respectivo, cujo traslado fica em 
meo poder, sahirão, .pronnnciados p0r authores principae s 
deste attent~do Bernardino Gomes Franco, capitão Mor 
daquella Vílla, e seo tio Manoel Miz Chaves, Coronel _da 
Cavallaria · Au:K:iliar do · mesmo Destricto, ambos morado
res nos Confins da Comarca, onde termina com o Piauhy 
do Governo de V. Ex.ª. 

O mesmo Ouv. 0 r me representa q' as suas forças não são 
bastantes para prender, como é obrigado, os Reos, que 
pela distancia dá' sua habitação estão Seguros de se poder 
lá @hegar com gente armada, sem q' venha Logo. á sua 
noticia, e se malogre a deligencia; ou acautelando-se elles, 
ou ainda resistindo descobertamente,. ,por andarem sempre 
Rodeados de huma infinita pare-ntalha, e terem aggregado 
a_ si quantos malfeitores, e facinorozos tem o Paiz, os q uaes 
familliarizados com o Crime, nem respeitão nem temem 
a J u-stiça, atbé ao ponto de se abalançarem a tiral' a vida 
ao Magistrado da sua propria Villa. 

A vista pois de hú insulto de semelhante natureza, na 
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considera~ão de que a sua impunid. e abriria hua Larga 
porta a malignidade de alguns individuos de Re.prov:ada 
Conducta, principalm. te nas Conquis-tas onde estes exem
plos pódem trazer -comsigo funestas Gonseq·uencias ~- Da 
parte de S. Magd0 e abem do Seo Real Ser.viço vou Rogar 
a V. Ex.ª não Só auxilio para prender ós ditos· Re;Qs, más 
a mesma execução da deligencia, dignando-se V. Ex.ª de 
mandar passar as ordens necessarias, para q' elles sejão 
dfectivam. te presos, ou por industria ou por força, em q uai1-
q.uer das duas Capitanias emq'. se acharem por devermo.s 
mutuamente darnos as mãos em Cazo-s taés e a mim não 
ser possível pr0videnciallos nesta longe tu de, o q' V. E,x. ª 
talvez comsíga facilmente assim pelo Costumado acerto das 
Sua:s Sabias dispoz-içoens, Como que os Culpados ~ada r~
cearào da parte do Pi_auhy, onde são igno1~ados, os seus 
Crimes. Pondero de .. passagem que s·eja feito Sequestro em 
todos, os bens- que lhe forem achados, para seguran_ç::1,. da 
Real Fazenda, a qu.a.I -ambos são deved0-r6ls de .- avul,tadas 
quantias, e não ha meios com q' se possã.o obrigar a sa; 
tisfazellas, como tãobem me representa o sobre dito 
Oav.or do Seará:. · 

Este officio que tenho a honra de derigir a V. Ex.ª tão 
bem o ponho na Presença da Rainha N. Sr.ª que espero 
o aprove ·e Louve a V. Ex.ª o Cuidado e o Zello que lhe 
merecer tão importante Objecto. Em toda a occazião que 
pQr V. Ex.ª me forem encarregadas iguaes deligencias eu 
com mtº prompta vontade meprestarei a toda a sua div.ida 
execução. ·neos Guarde a V. Ex.ª R 0 de Pernámhuco is 
de Dezembrº de 1796. 111.mo Ex.mo Sr D. Fernando Anto-
nio de Noronha. D. Thomaz Jos~ de MeHO.ll · · 

Na a_dministração de João Carlos Augusto d'Oey-nhausen 
se desenrolará grande parte da tragedia em que são pro
togonistas os chefes -Feitosas. 

Data desses tempos igualmente (1792) a fundação do 
arra,iail e .depois villa de Jardim, aonde ac_os.sado pela sec
ca veia abrigar-se o Padre João Bandeira, a quem se cl.e
ve, portanto, esse no:vo nucleo de população. 

Em 1799 alguns corsarios, naturalmente de Oa,yenna, 
fizeram correrias nas costas -do Ceará. De to'.la occur.ren
cia dá minuciosa couta o governador -no seguinte relato
rio: 
· «Ill.mº e Ex.mo Senhor.- Participo a V-. Exc.ª, que apa-

31 
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recendo ,no dia 2 do corrente na ponta de Mocuripe huma 
Embarcaç,ão de dois mastros, quan:_do esta. se avisinhava 
ao Reducto, q-ue ahi se acha, se obse:rvou que trazia Ban
d~ira Portugueza no topo dô mastro grande, e -que arvo
rando @ Red1.rnto a sua Bandeira corn hum tir9 de peça, 
a tal Embarcação. respondeu com outro, e seguindo o rumo 
d0 Norte neste co-i::ttinunu até-chegnr defronte desta Fortale- · 
za, ·aond·ejáse achava em armas a Tropa, e tinhão acudido 
ao rebate os mon:1,cilores· desta vi-lla, e visinhança, (jlntão 
atirando a Fortaleza, issou a Em:barcação a sua Bandeira 
de tres côres•, e ta>aendo-se hum pouco ao mar, arr:eou al
gumas vellas, como que se punha. á capa, e pouco depói-s 
a tornou a issar, e seguiu sobre hurna jangada que vinha . 
recolhendo-se, e tinha ol;>servado qú~ pela· popa da"'Embar
cação se, achava a rebóque .outra· jangada; razão p@rque 
fez forçá de vella e · lhe escapou, dando noticia: de lhe ha
verem_ atirado dois tiros de ~0squetaria para a obrigarem 
a ir á falia, e que mais ao Norte se t,i,uMto ávistad0 duas 
Embar.caçoens, e aquella for no bordo do mar muito deva
gar até se perder d·e vista, e de noite se poz á capa, se
gundo observarão os Jangadeiros, _que se recolher,ão mais 
tarde da sua; pescaria, os quaes disserão que parecia es
tar fundeada. 

No dia 3 lançou o mesmo Pirata- em terra, daqui duas 
'legoas, a Jangada ~- Jangadeiros, que trazia a seu bordo, 
e tinha aprezado na altura do Cascavel, 14 legoas ao Sul 
desila Fortaleza, dos quaes · indagou s<: o porto de Moco
tipe tinha bom fundo 1 . se· a Fortaleza tinha muita gente e 
Artitheria na sua Guarnição' & e. lhes déo Carne, é hua Ca
miza a hum dos Jàngadeir-os, que declararão haver-lhe 
respondi-do· qne não sabião dei fundo de Mocoripe, por 
não terem jámais pescado nestas par_agens, mas que sabião 
que a Fortaleza tinha bastante Artilh.eria, e gent~; e ·mais 
declâr-arilo que àquella Embarcação era de 14 Peças, e 
que trazia mtüta gente, e qcte ehtre esta vi.'nha' hú Portu
guez, ·que dicera que andava com os Francezes, por que 
lhe convinha maiis; e que na tarde antecedente tinhão es
tado limpando as Armas, mostrando muita alegria, ·e fa
z'endo mófa quando virão atirar a Fortaleza, deitar Ban
deira &. Depois do referido, fazendo bordo a terra obri
gou, a Sumaca . Santa Thereza, ·de que he dono Antonio 
Marques da. Costa, e vinha do Camossim . carregada de 

• 
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effeitos, a encalhar nas prayas do Caubype a ' 8 legoas ao 
Norte desta Fortaleza, perseguindo-a com tirós d' Artilha
ria e Mosquetaria, e a gente da equipagem, ait11da depois 
de estarem em terra ·todos, á excepçãO" de um .Negro, que 
morreo af~gado ao saltar para -terra, por não saber na
dar . .. 

Logo que aqui me constou ·este aconteci:rnento por pª'r
te que me deo hum Official_ Miliciano daquelle .destricto,., 
expedi , hú O:fficial dê Infanteria com dose Solnados, e sin
coenta e tantos indios, ·hum Capitão e varios Soldados Mi- , 
lieianos todos a.rmados, e aquelles municiados com Po1vo
ra e Balla, os quaes chegando aquellas prayas, já ahi não . 
enmrntrarão senão o Barco encalhado, porque os France- _ 
zes, não se ppriletido aproveitar de couza alg_ua d@Ue, em
razruo -de ·não pod@rem chegar-lhe s~rri o perigo de -se per:. 
derem, forão seguindo o seu curso pa1:a o ·Nort_e, e o soe-

.. c0rro' meocionadó so servio de salvar toda_ a eairga, qúe 
com trabalho graQde em dois dias piuzerão em. terra, e, 

derão principio a huma B.al'raca . para acondicionarem, e 
se ficou continuando com a gente da Suma.ca, e quatro In
diol!, até que os Carregadores para que se transporte em 
carros desta villa a dita carga mandem o seu consenti
mento. 

Na nóite de 3 se ouvirão naquella praya do Cauhype 
tres ou mais tir-os ao mar, inferindo -se que o Pirata teria 
ng rumo, que -levava, encontrado a Sumaca S. Romão do 
mesmo dono, que deveria sahir tambem do Camossim,_ 
quinze •dias depois da Santa Thereza, segundo disse o Mes
tre d.esta: e -na tarde do dia 4 se ouvirão aqui qq.at-ro ti~ 
ros de Peça para o Nort1;1 parecendo que .,.erão bem proxi
mós á costa, mas até hoje se não sabe rezultã ,algurna d.!3 
taes tiros, e só sim que o dito Pirata, ou outro, da mesma 
Nação, achando fundiado na Enceada do Retiro .o Barco 
Sacramento de José Coelho Bastos, que tendo sahido do 
Ar.acati em hú di::t no seguinte se fora• r-efugiar na dita 
Enseada, por· ter avistado huma Embarcação inimiga, e 

; d<mde recehera algu.mas providencias dadas por um filho do 
dono, q-ue forão inute.is pela incuria do Mestre que. sabin-. 
do para terra á. Missa deixou o Barco entregue a dois ou 
tres Negroa_, não se receando de inimigos, .só porque ne·ssa 
occazião os não avistarão, se apo_ssara delle sem lhe cusr 
tar hum., só tiro, porque apare_cendo os Fraucezes e vendo 
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.que a equipagem <ilo Barco em lugar de o defender, só 
tratava de desembarcar o seu fatto, o mandarão co.ndu
zir P.Or duas lanxas, que cortando-lhe a amarra, o m-a1·earão 
e leva,rão muito ã sua v:ontade, seg.unà.o o que me paetici~ 
pou o C~pitão-ínór do Aracati, 

Consta mais. p(?r informação de equipagem-' da Sumaca 
Santa The·teza, que na altura do Mondahú a 30 leg:óas 
desta Fortaleza se avistarão .oito, ou mais Navios, que pa
recia ser Comboy que se ·encaminhava para as partes do 
Maranhão. 

Pairece superB.uo repetir a V. Exc.ª a falta .de Polvora, 
que ha nesta Fortaleza ~pezar de se haver economizado ~ 
ha· mais de qua~rõ annos o mais que'. he po!;!sivel, e se•m 
fa1lar nó m.au .estado do -Armamento, Armas, e da mesm'a -
Ar.tilharia,--de que a peiJas sinco peçais: podem servir de al
guma ccmza; v<;>u põntlerar a V. :ffi:xlc.ª' que ainda que e_u
conhe~a nã0 ser verôsimil que os inimi gos sem h1;1a fo_rça 
mayor peliten<lão dezem·barcar e.m ter:ra, o que s0. tem 
eviden"eiado do sistema de roubar · sómente por mar a seu 
salvo, não posso deixar de me· lembrar que achando-se 

·frtndiados, 9n vindo refagi·ar-se Iile~ta Enceada Bar-cos, he 
pracizo que para rebater atemeridade, de ós quererem t'i
rar, como em ,outras partes tem feito, se lhes faça conhe
cer cnm ,Artilha.ria do Reducto a impossibilidach~ de o c·on
seguirem, já que at~. agora não t em elles encontrada nesta 
cos,ta opfiosiç:iCo aos seus roubos de Sumaças, ·e por isso 
no-vamente reprézeato .a V. Exc.ª a dita falta, qu.e nã@ .he 
das ' que podem suprir-se com setas, dardos _e páos . tosta
dos, como t~rnbem- a de hum oculo para o uz·o da Foda
leza;-· que eu' infruêtuosamente re.que,ri, quando cheguei a 
esta Capitaniá,-julgando, como ainda: julgo, qm~ he indis
pens3;vel em hHma F ortaleza hum oculo, e que esi\la dis-
pez·a não he d-as que defraudão a Real Fazenda. · 

_Deos Guarde a V. Exc.ª mtiito annos. Villa da Forta
leza de N. S. da Assumpção ·ao Ceará G r.a:11.de em · 7 -~e · 
Jan~i1•0 de 1799. ·Illm.0 Exc. 0 S enhor D. Thomaz José de 
Metlo Governador e Capitão General_ de Pernainbuéo, Pa-
rahyba, e mais Capitanias anne,xas . · 

P. s: . 
As éartas que V. Exc.ª me dirigia para o Comr):umdan

_te d.a Parnahib'a e para o E x ~. 0 General do Pará seguirão 
o s·eu de-s·tino e quando voltarem os correios enviarei: o 
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recibg na forma que V. Exc. ª or.delildU Luiz .da Motta Feo 
e Torres.>> 

,Cóm ]'eo e ·Torres serviram -na 41:ialidade de ouvido_res 
M. de M . . Pinto e A:veUar. de Barbedo,-e)Jos_é Victorino da 
Silveira que foi nomeado a 24 de nt>vembJ10 de, 17,92 e tomou 
posse a 16-d€l · Novembro do anno segàinte; àinda no· tem
po delle foi despachado um terceiro, Manoel Leocaidio Ra- -
demaker· (1) ClJ.jâ posse, com tudo, é_posterior a sua retirada. 

Leocadio Rademaker foi depois servir na Parabyba,_ 
- UQ'.l ,pouco a _ contra gosto, sabe-se, e prova-o o · segu_inte 
-officio: 

«ln.mo e ·Ex.mo Snr .. 'I'anto que recebi a Carta.Regia q,ue 
Sua Alteza R:eal foi servido dirigir-me em da;ta · <il.e 4 de 
Novembr0 do- anno passado. em qu~ me. ma:rada:va intimas
se no 8êo Real-Nome que sem perda de tempo passasse a 
exercer as fu-nçoens de Ouvidor na Capitania: da Parahib-a 
o a~tual ·Ouvidor desta do Searà, assim o e~ecutei, e porque 
0 dito Magistrado !')e achava -em Oorreição distante desta 
Capital quarenta . legoas lhe dirigi huma Porta,ria e)!ll: que 
o fiz sciente ' da mesma Real Ordem ,nos pos-ifivos tempos 
concebidos neUa, <il:cr que dand0-se por enterrêl.idó o -âito Mí
nis•tro·. me partieípou de ass.irn o _passar a pratidar, p.artin~ 
do effectivamente para a . Parahiba, onde a;ctu.almente já 
se -deve achar. -Deos Guarde a V. -Ex.ª por -muit@s e feli,. 
zes annos come '. todos havemos mister. ·Villa: da Fortaleza 
do Seai á · :Grand~ - em _30 àe Setemlí>r0 de 1801. De ~
Ex;.ª ·suhd!1to ,mu.it0 0br1gad.o. IU-.mo Ex.mo S.nr.. D. R0.dri
go de Souza O@utit1.bn. Bernardo Maao-el de Vll,s .. 10•» 
- Deixando Feo e Tor-res ·a ,capitat1.ia e:rp. 17'99, -ficolil a 
dirigil-a um governo interirno, composto do ouvidor J ôsé 
Victrnriao, ·; Sa1~get1to mór .iJ:osé de-Barros Rego e o verea-
dor João Pedro Dan.tas Cor.rea. " 

Não m!3 é -possi vel precisar a - data de sua retira.da, m3:s 
sei_ que em vereação de 3 de Setembro os membros da 
camara de Arronches Sargent0 -mór Albano da Costa....d'O'l'l 
Anjos, Theoctosio de Sousa Fetal, Francisco de Sá e An
tonio Fructubso ac01·dararn ern paçm·em hiimà atêslaç~o 
ao Capitão-m.0r Gove1·nador · qiie foi desta Capitania Luiz 

r' . 

(1) E não Raàenquer como eh.ama-o Theberge. á pag. 193 _d.9 Es-
boço. · · ~ · 

- . 
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da · Motta Fe0 e _ Torres, e sei a,inda que · em :ve_rea- . 
ções de 23 e 26 de Ag-O'sto o Senado . de Fortaleza oc·cu
pcm-·se. da correspondencia trocada· com o Cap.m: Gebe-ral 
de Pernambueo sobre ficar ó vereador rpais velho d'.a vil• 
la_ ·no governo interino pela ausencia .de Feo e T~rres e Lso
bre as manifestaçõe-13 de regosijo¼ fazer na chegada do 
novo governador (1). _ _ 

J os.é , de Barros Rego, que frgura no governo- interino, é 
uma it1dividualidade curiosa .na historia militar :da. Capita

. nia, tendo ,servido por mais _de 40 annos na tropa de lioha. 
Citam-se delle actos de heroicidade entre os quaes o se
guinte.: Sahindo de Pernambuco, na campánha da "Sul, 
parà guarnecer com parte de sua companhia a cidà.de do 
Ri(') de · Janéiro, porque succedeu o mestre da sumaca, em 
·que ia, perder o rumo, foi dar ás ilhas Malvinas e só de
põis ,·dos mais atro.zes soffrimentos, a morr.er a cada in-s
taBte -de fome como a maior parte-~dos seus desafortunad@s 
coµipanheiros, voltou a Pernambuco _após quaai dous annos 
4e cruel peregrinação. · , 

Attend·enâ.o-se á lettra do Alvará de 12 de Dezembro 
de 1170 que designava para .um dos membros dos gover
nos -in,terinos o official de patente mais elevada., como ex.
ipli.eár a , entrada, de ·José de Barros Rego no, -governo que 
substitttiu a Fco e Torres estando na Capitania o coJp.man.
dante da -fortaleza g,e N.ª S. ª d'Assumpç'ão ,-- capitão Anto
nio -Borges da Fonseca, seu superior hierarchico '.? 

E' faeil explicar 0 facto conheci.do o estad0 valetudina
rio do· capit'ão Antonio Borges, i_nfelizmente affeetad.o de 
um mal inc.uravel, a epilepsia, explica-se o facto t:ambem 
pela desharm.onia suscitada. entre a camafa de For.tal.eza e 
Feo e Torre:"·, nos_ ultinios 'di,a.s de sua administ-ràçâ@ e p~la 
parte que o Commandapte tomou contra a camara., o que 

I valeu-lhe suas -iras a p(mto de ver-se am'eaiado de um s.e
rio processo, que. não foi levado a effeito por haver o go
vevnador recu-sado licença para a iniciação delle , · 

r 
' 

( 1). Acordarão mais e mandarão passar Edital para que em-acção de 
graças os J1ab1tantes desta V.• logo que xegar a ella o IllustrissimQ 
Governador que vem Governar ,esta Capitania deitem nas tres noi- · 
tes successivas luminarias e fassão outr0s qtlaesquer festejos que fo
rem decentes a cxcepção de mnscar::>,s (Extracto da acta da vereação 
de 26 de agosto de 1799): · · . 
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Mas a-protecção não ap.roveitou~lhe· para a ,vaga no go· 
. verno porqµanto tendo . .'a camara reclamado a , 18 de Maio 
eontr~ . a entrad:;i. delle no triumvírato, julgáFam os gover-. 
nadores interinos ,d:e Pernambuco mais conveniente eoino 
i;nedida de ordeµi , a inclusão do sargento7~or . . 
. Essa e outras indisposições, que surgiram a Fel? e Tor
res no fim de seu gov.erno e a que não foram extranhos 

, os ea,maristas q.e :fortaleza·, deram ~ausa a manifestações 
de de;'!agrado por ·parte de alguns habitantes no dia do seu 
e-mba11que, manifestações a que Bernardo de V xsconcellos : 
allude em carta de l de Janeiro de 1800. 

Luiz da Motta Féo e Torres foi o ultimo Capitão-móri e 1 

Governador do·. Geará com dependencia de Pernam_buco. 
Foi tambem o ultimo thesoureiro-mór da casa de Ceuta, 
officio. doado em , 1.641 ao porteiro da Camara da Rainha 
,D.ª. Luisa, Luiz da Motta Feo, sep 3. 0 ,avô. 

Um filho de Feo e· Torres, do ~eu mesmo nome, foi'por 
decreto de 2 de Janeiro de 1802 despachado governador da 
Parahyba. A semelhança q.é nomes levou-me (Rev. do Ins_t. ' 

· do Ce~r~, 1890, pag. 38) e ao major J. Brigid@{Res. Chi;o:e. 
pag. 120) a darmos ao pae o despacho concedido ao filho. 

~ Feo e Torres te.tirou-se para Lísb0a n'o navio Poliphemo, 
.. que naufragou na altura dos Açores, conseguindo elle, 
felizmente, e a f~milia ser salvos pelo .navio 'l'rajano, foJ:1-
tuqa, que não tiveram d@zoito pessoas das que iall! a b(Hrdo. 

A passagem d~ Feo e Torres pelo governo do Ceará ha-, 
bituaram-se os chronistas (1) a descrever como esteril ·e pre. 

/L) João Bdgido pinta-o coino homem'de grande avareza e de espi-
1·ito tacanho (Res. · Chron. pag. 120) e Araripe diz a pag. 107 de sua 
Historia do Ceará : «Foi• este capitão-mór cl.e caractei· fraco e sum
mamente tibio no governo. Os seus actos serviram de motivo de cons
tante ludibrio. Attento _ em poupar os seus ordenados par;:t -levar al
gum _dinheiro em sua,retirada para a Metropole. não lembrava-se· que . 
governar. é cuidar no bem dos governados. A Capitania nada lhe de- . .' 
veu porque ao interesse -publico foi ,seµipre inclifferente : e posto que 

· não h0uv,essem n'aquelle tempo espirit'os illustràdos na Capitania, 
'que :fiz_essem seria ;:tdvertencia · á incuria e inepcia do capitão-mor, 
todavia ving_ava-se o povo com, satiras e m_otejos, muitas vezes de 
verdadeira originalidade. Quando ;xegou o seu successor tal éra ain
da a fresca lembrança desses m0tejos, que este, escandalizado ~om 

. aidéa de poder acontecer-lhe o mesr:q.o, assim exprimia-se em uma sua 
correspondencia oflicial : · 

«Quando sahio o gove·rnadorLuiz da Mot~a foi a sua !3ahida cele-· 
' brada e precedidà de umas bandeiras pretas' cercadas de hieroglifos 

que a furfoza 1·aiva da maledicencia próduzio.» · 
,, 1 ,., J . ) 
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jud.icial, mas penso que ha -injustiça_ nessas apreciações. 
Uma administração movimentada, cheia de acontecimen

tos graves e imprevistos, assignalando-se pela quadra cli- ' 
materica mais triste de que âá noticia a tradicção, secca, 
epidemias, inundações etc. d-emandava, 1 é verdaére, ui:n es
pírito preparado, exigia disposições energicas, vistas- lar
gas e adiantadas, qualidades que não abundav.am em Féo 
e Torres, mas seus actos, quando a braços com taes .cri
ses, não constituem, sejamos justos, prova de pobreza de 
caracter, nullidade , in tellectual, mesq ninhos sentimentos. 

Pelo menos, da correspondencia official daquelles tem
pos diverso se me formou o conceito. Si elle não fez-se 
cefe.bre por 'medidas ou . reformas de alto a:lcance político 
ou social, admiriistrou, como outros ,- procurando realisar 
alguma cousa em favor da colonia e esforçando-se por cor
responder ás· instrucções dos que enviaram-o a ella. Disso 
á commetter taes erros, que o façam perdido sem remis
são no tribunal da opi~ião; vae grande di:ffereriça. 

Sei bem que a plebe enxovalhou-o eom canções ridícu
las e epithetôs obscerl:os, mas n'a historia dos paizes já af-

, feitos aos progressos e grandezas do 'ªspirito moderno, e 
portanto mestres do nosso ainda hoje na infancia da civi
lisaçào, tenho bebido tanta lição sobre a ingratidão, ~obr~ 
o desvairamento das paixões e a cegueira das massas po
pulares _que não é Q. elogio, os hymnos laudatorios nem o 
aguilhão da satyra nem a columna de Pasquino que dão 
me a medida do~ bons se1·viços ou altos dotes, impericia 
ou vis sentir:i1entos dos que dirigiram o timão do Estado, 
dos que tiv_eram a immensa respor,sabilidade do governo. 
, Ninguem subiu -mais na opinião e nos louvores do ·povo 
inglez d.o -que o Duque de Wellington, e um dia a plebe 
em colera lhe despedaçou as janellas dó palac~o ; Crom
well, que viera do povo e lhe conhecia os bons e ruins 
instinctos; a alguem, qu e contava o enthusiasmo das mas
sàs por occasião de ser -elle acclamado Lord Protector, 
respondia que coneriam em maior numero si fôra para 
vel-o mo'rrer no cadafalso. · 

O povo foi e será sempre um.a creança : necessita de 
'.!llim0s e de- guias ; encontrando quem o favoneie ou,, dê-lhe 
a senha, despedaça ~eus Broprios ídolos -e canonisa a ban
didos, · embora amanhã o arrepe:qdimento esmague-o ou a 
vergonha lhe pur.purise as faces. 



CAPITULO X , 

Ceará independente de Pernambuco. Bernardo 
Manoel de Vasconcellos. Estabelecimento da Junta da :Fazenda. 

Documentos importantes. Conclusão. 

Cedendo afinal ás suggestõ,es dos qué propunham a se
paração du Ceará da immediata subordinação a Pernam- / 
bnco, resolveu a Metropole dar-lhe por primeiro governa
dor Bernardo Manoel de Vasconcellos; a quem incumbiu 
de promover aq uellas me·didas, q u'e fossem necessarias ao 
estabelecimento e consolidação da nova Capitania. , 

Eram assim attendidas propostas ha muito formuladas 
e de que se haviam feito advogados, entre outros, Borges 
da Fonseca e Monta:ury. ' · 

A Carta Regia que veio realisar as aspiraç_ões dos es
piritos adiantados do Ceará abrindo mais largos ,horison
tes a este. recanto do paiz, tão expl<:>rado por Pernambu
co, tem a data de 17 de Janeiro de 1799 -e é concebid~ 
assim: - . 

«Reverendo Bispo ·ae Pernam~uco, do meu Conselho e 
mais Governl;ldores Interinos da Capitania de Pernambu
co: Eu a Rainha vos envio muito saµdar. Sendo-nos pre
zente os inconvenientes q"Ge se seguem tanto ao meu real 
serviço como ao beip dos pdvos_ da inteira dependencia e 
sobõrdinação em qd e os Governadores das capitanias do 
Seará e da Parahiba se a.chão d0 Governador da capitapia 
de Pernambuco que pela distan.cia em que reside não pode 
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dar com a · devida promptidão as providencia_s necessari~s 
para a milhor e·conomia interior d'aquellas ~apitanias prin
cipalmente depois_ que ellas t_em augmentado em povo-llçã'o, 
cultura, e commercio : Sou · servida separar as ditas ca
pitanias do Seará e Parahiba da. subordinação immediata 
do Goyemo Geral de Pernambuco em tudo que diz res
peito a propostas de Officiaes Militares, now,eaçoens. inte
rinas d~ officios e outros -actos de Governo; ficando porém 
os Governadores das ditas duas capitania~ obr~gados a exe
cutar as Orâ.ens dos Gqvernadores de Pernambuco no que 
for necessar10- para a defença interior e exterior das _mes
mas capitanias e para a policia e seguranç11 interior p.as 
mesmas : Igualmente determino que do Seai:á e Parahiba 
se possa fazer hum commeFc,io direito com .o Reino para 
o que se· estabeleéerão em tempo e lugar conveni~nt_e as 
casas dl;l arrecadaç~o 'que forem precisas e se darão as ou
tras providencias que a exper,ienciá mostrar serem mais 
U:teis ·e adequadas para facilitar e augmentar a commu-µi- • 
cação immédiata e o commercio das ditas duàs capitanias 
com este Reino, o que vos partecipo para que ássim o fi
queis intendendo. Escripta ;no P!1-lacio de Quelús aos dez 
asete de J~neiro de mil setecentos noventa e nove. - 0 Prin-

{ cipe. Para o Bispo de Pernambuco, e mais Governadores , 
Interinos da mesma cap-itania. » -

t. 

Ao remettel-a a Bernardo de-Vasconcellos, escreveu 'a 
Rainha a seguinte missiva: . · · 

«Bernard9 Manoel de Vasconcellos, chefe de Esquadra 
da Minha Armada Real e Governador da Capitania .do 
.Sea:rá: Eu a Rainha vos envio muito saudar . 

. Feia c~rta Regia de que achareis junto a co.pia fui ser
vida sep,rar a capitania do Seará da imrnediata subor<;{i
~ação, em que se ,achava do Governo 'Geral de Pernam

. buco com . as limifaçõens ali apontadas: O 1ue me pare
ceu participar-vos para vossa intelligencia esperando que 

· esta mais ampla Jurisdição, qne vós confio, ·vos dará uma 
maior facilidade para promover todos os objectos de utili
dade publica e para vos empregard13s com a m'aiqr efica
cia e zelo em tudo o que puder· concorrer para a feJicida
de desses povoa. Escripta no Palacio de Quelús aos deze· 
sete de Janeiro de mil sette cento e . noventa e riove.,-
0 ,Príncipe.» , 

Por sua vez copias da Carta Regia foram remettida13 por 
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Bernardo de Vasconcallos ás diversas Camaràs da Capi
tania com o seguinte officio: 

« Sua .fyiagestade pella Carta Regia de dezasete_ de J a
neiro do corrente anno da copia junta ,assignada pello Se
cretario deste governo foi -servicila de exentar o governo 
desta capitania <;la subordinação ,immediata do governo g-e
ral ·de Pernambuco e conceder aos seus . governadorel'! as 
prerogativas, que constão da rriesma carta, o que lhes par
ticipo para que fiquem nesta intelligencia e pela sua parte 
cumpram quanto pelo sobredito Diploma se, orçlena fazen
do 1·egistrar a prezente no Liv}'O desa Camara e remeten
do a certidão de asim o averem comprido á Secretarià 
deste governo. Deus Guarde a V. Mer_cês.-Villa da For
taleza do Seal'á Grande aos vinte· e hum de Oitub1·0 de 
mil e setecentos e noventa e nove.-Bernardo de Vascon
cellos. ii 

A independéncia do Ceará do governo de•Pernambuco 
<ileu logar a que em 10 de Fevereiro de 1800 os Ca-ma
ristas da V illa Nova . da Princeza no sertão do Assú, Ca
pitania do Rio Grande do Norte, pedissem tambem sua 
desannexação de _ Pernambuco, e manifestassem o descon
tentamento e o -pesar, que lavravam ali com a noticia que 
os Governadores das Capitanias do Ceará e Patahyba a 
porfia intentavam requerer que a ellas fosse aggre~ada ou 
sujeita a do Rio Grande, inconveniente e intempestiva pre
tenção po?· todos os prinçipios, p01· mais lindas., p0?· mais 
appar.entes que se;f ão as co?·es com gue pretextarem os jri
volos fundame11tos ela sua capciosa suplica. 

A libertação do Ceará da.s pêas administrativas, que 
poi· _ tantos annos trouxeram-o manietado, foi accolhida fes
tivamente pela populaçllo, cujos sentimentos procurou a 
camara de Fortaleza interpretar manifestando-se ao Prín
cipe Regente pela seguinte forma: 

((SENHo R.-A vossa Alteza 13,eal vai agradecer e beijar 
a . Augusta Mão a Camara da Villa da Fortaleza, Capital 
e Rezidencia dos -Governadores, e da Junta da. Fazenda 
Real da Capitania do Siará Grande, pela mercê feita ao 
Povo da dita Capitania com a providentissima Carta Re
gia de 17 de Janeiro do anno proxi mo passado de mil sete 
centos noventa e nove pela qual ficou izenta esta Provín-
cia do Governo imediato de Pernambuco cpm que pela • 
grande distancia ~ outras razões mais era impossível pi-os-
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perar e inriquecer esta capitania fazendo-se util a Ca-
pital. . 

Igualmente prostrada ante ? Throno de V. A. R., par
ticipa ter dado posse ao Governador o_Ill.mº e Exc.mº Ber
nar<lo Manoel de V-asconcellos em vinte e . oito de Setem
bro proximo passado e agradece a V. A. R. a nomeaçã? 
de hum tal Governador e a ci·eação dos novos' estabeleci
mentos, com que forçosamente ha de prosperar esta Colo
nia: Pedindo a V. A. R. para complemento de taes gr-a
ças se digne olhar pata o ·siará como huma Província rica 
e fertilissima, dependente tam sómente para dar mil utili
dades á Meti;opole de huma companhia, que tenha por 
certo tempo o comercio privativo do Siará, para que o 
prôva dos braços que percisa pela importação dos escra
vos dos Domínios d'Africa. Entre tanto, pelo incomodo 
que esta capitania tem em fazer retroceder os seus officios 
á Praça de Pernambuco, para della serem remettidos a 
capital, suplica ardentemente a V. 'A. R. esta camara que 
o correio Marítimo destrnado ao · Maranhão venha antes de 
ir á quella capitania vizinh:i. -à~sta ancorar por quarenta 
e oito horas no bom porto desta Vila para receber os di
tos officios seguindo depois a sua derrota sem mais custo 
algµm do que a breve demora que aqui tiver. _ 
· A Real Pessoa· de vossa Alteza Real Deus -guarde e 
prospere como havemos mister para a· gloria da ·nossa :fi
delidade e do nome e honra da Nação. Vílla dà Fortaleza 
de N. S. d'Assump·ção em carnara de quinze de Feverei
ro de mil e oito centos.-José Ignacio de Oli,veira e ·Me'llo. 
João Manoel Casein.iro. Manoel Antonio Ferreira Coito. 
Francisco Alvi1res Pontes. Luiz Monteiro de Paula.,> 

São estes os quatro mais inte~essan1es doct.-mentos a 
que deu lugar a nova creação e que me apresso em dei-
xar consign~dos nestas paginas. · 

Rl:lpare~se nas medida,s ·propostas pela camara ·de For
talez·a como capazes de. fazer prosperar a colonia: a creação 
de uma companhia com o monopolio do comniercio, a im- . 
portação de escravos africanos e a passagem e demora no 
porto de Fortaleza do Correio Maritimo destinado ao Ma-
ranhão. · 

_ Fq_Igava a Camara com a Carta Regia de 17 ·de Janeiro, 
que por equivoco o Senador Pompeu diz ser de 24 de Ja
Ii.eiro (Ens. Est. 1.0 vol. pag. -5) por abrir a porta ao des-
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envolvimento, á prosperidade do Ceará, mas lembrava ao 
m_esmo tempo como meio desse_ desenvolvimento a adopção 
de medidas odiosas, · immoraes, uma dellas sobretudo, e 
que seriam antes obices á prosperidade; que ella desejava 
inici-ada. · · 

Não accusem~os, porém, acreme:p'te aos vereadores. 
O homem é ·escravo da sua epocha. 
Mais do que elle pode a irifluencia das ideias domi

nantes, dos preconceitos, das correntes da opinião. O que 
hoje se nos afigura uma monstruosiq.ade, um attentado á . 
consciencia humana, um crim~ pera_nte .ª moral era um 
acto muito bem acceito pelos nossos antepassados, uma 
acção que escapava a qualquer critica. E _ o mal que dizemos 
dirão de _nós as vindouras .gerações, quando··estudarem al-

. gumas .de nossas , uzanças. 
Ainda hoje o qu~ é bello, digno entre um• povo excita 

a zombaria ou d_esperta o assombro no meio de um outro 
povo; o que para o Europeo-representa uma conquista do 
seculo é documento de barbaril:1 em ,paizes Aziaticos, entr.e 
tribus da Oceania_. Si assim é, não se poderá razoavel
n:ente criminar os camar'istas de Fortaleza por cauea de 
seus votos ,por monopolíos de commercio e importações 

· de africanos. Demais, taes theorias, levadas muita vez aa 
terreno da practica mais revolta ,te, são acolhidas com fa
vor por homens, que convivem comnosco e que se dizem 
embuidos das mai~ ~diantadas ideias da moderna civili
sação. 

Si autores ha e de. renome que se esforçam por ~orri
gir, por cancellar o julgamento da histori;a. sobre um vulto 
celebre deste ou d'aquelle seculo fundando_ o edificio de 
sua revindicaçEl.o em demon<Jtrar que eile longe de domi
nar os acontecimentos foi. a victima das ideias de seu tem
po, muito mais facíl e mais ju~to é absolver uma geração 
inteira, uma cidade, um povo que commungava na taça 
do mesmo pensamento politico, da mesma preoccupacão 
economica, apezar da insensatez e da immoralidade desse 
pensamento, dessa preoccupação, julgados á luz,das ideias 
de hoje, muito outras; de todo diffarentes. -
. Mas aquella representação dos Camaristas ao Principe 

Regente deu ensejo a um incidente de que dá conta ·ao 
leitor a seguinte acta da vereação de 4 de Fevereiro, acta 

_. 
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que attesta a agudeza <le e.spirito e o patriotismo dó capi
tão -mór Castro Vianna: 

«Aos quatro dias do mez de Fevereiro anno de mil e 
oito centos n'esta Vila da Fortaleza de Nossa Senhora 
d'Assumpção do Ceará Grande ~as casas que serv,enÍ de 
Passos .do Conselho aonde se achavam em adjunto o Juiz 
Presidente, o Capitão José Ignacio de Oliveira e Mello, 
Veriadores e Procurad0r do S enado -dà Camara comigo 
Escrivão da mesma ao diante nomiado, e sendo ahy pelo 
Veriadór João Manoel Cásemiro foi dito e requeddo ao 
_dito J v.iz e mais officiaes que visto se haver , feito publico 
por esta dita Vila que elle e alguns dos mesmos officiaes 
nã9 . querião assignar em huma carta, cujo modêlo dera o 
Capi'tão mgr Antonio de Castro Vianna a elle dito Juiz 
Prezidente, para qt1e este Senado se se1·vis.se delle, para 
agradecer a Sua A lfeza Rial o Príncipe Noss'o Senhor a 
separação que fôra servido fazer desta Capitania da su
bordinação do Governo de Pernambuco, e de havei, um 
comercio em direitura para o Reyno, pelo seo alvará de 
17 de Janeiro de 1799 ; quando em tal ma teria se não ha
via áinda até hoj~ acordado neste Senado: pelo que fica
ya manifesto que para o pôrem de má fé' com os Superio
res desta Capitãnia lhe havião arguido que elle não qui
zera asignar dita carta quando elle della ,não tinha sciencia 
a mais leve e nem tan;:i.bem a tinhão os mais officiaes a ex
cepção do dito Juiz Prezidente por ser bem verdade ,que 
na Viriação de boje foi que se acordara unanimemente de se 
escrever dita Carta a sua Alteza Real para o -dito fim ex
posto: e porque a dita Copia fora dada ão dito Juiz Pre
sidente sem este pedilla, e se havia publicado antes que 
elles veriadGres a vissem se não queriam servir della. E 
lo~o o dito Juiz Presidente declarou que por elle ter acha
do a dita Copia muito conformo a mandara por· mun es
crivão por em limpo para que na primeira Veriação que 
houvesse· se apresentasse aos mais· offieiaes deste Senado 
para accordarem em assinalla e r emetella. E de tudo para 
cons"tar mandarão fazer este termo em que a ssignarão e 
que se desse ao d~to Veriador as copias que pedisse. Eu 
escl"evy.-Oliveira e Mello. Casemiro. Co ito. Pontes. Mar-
tins.» , . · 

Embarcando-se no comboy de que era commandante o 
chefe de esquadra P aulo José da Silva Gama, o governa-
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dor BernardO" de Vasconcellos deixou- Lisboa a 23 de Maio 
e depois de uma viagem de quasi tres meze.s chegou ao 
porto · de Pernambuco. · · 

Naquelle tempo como actualmente, 'talvez menos pois 
até nisso a im!:lginação suppre hoje as Iacunas da observa-

•ção e do estudo, ninguem que se p_resasse aventúrar-se-ia 
a uma · excursão, e maxime si a excursão fazia-se para
paizes lon"ginquos ou regiões desconhecidas, sem archivar 
as occurrenciai;l havidas a bordo ou nos diversos portos de 
esc~la, sem consignar observ_açõ"es deste ou .d'aquelle ge
neró, sem deixar emfim um relatorio de suas impressões 
durante a tr.av~ssia. 

Eu possuo o carnet de viagem do governador 'Bernardo 
Manoel de Vasconcellos, do qual aqui tem o · leitor algu
mas linhas: 

cc Do primeiro dia de navegação , até ao que deo princi
pio ao mez de Junho nada tenho que registrar de novo, 
neste porem descobrimos pelas seis horas da tarde a Ilha 
de Porto Santo, e logo no seguinte pelai, oito horas da ma
nhã fez a Nau do Chefe Commandante signal para os na
vios do Comboy do Pará e Maranhão se unirem á Fraga
ta Venus, e seguirem o rumo do seu destino. No dia 5 de 
Junho ao nascer d-o sol divisou-se a Ilha da Palma, e qua
·si ao meio dia a de, Ferro. Passados 7 dias entramos no 
Canal de Cabo Verde, e a 15 do mesmo sahimos delle. 
De 21 para 22 appareceu com uma embarcação a rebo
que a Fragata Ulisses; era a dita embarcação uma Cha
lupa do Comboy velha, que hia para a BaJ:iia, e que de
sarvorara, ficando.-lhe unicamente o goropez. No penulti
mo d_ia de Junho, fez a . Nau de Chefe signal Brigue Es
padarte para ir dar cassa a uma Chalúpa, que navegava 
no ·bordo de Leste, a qual passando p ela poupa do Poli- ' 
femo disse ter sabido da Bahia, vir já com cento e quatro 
dias de viagem, dirigindo-se a Ilha de S. Thomé levando 
a seu· bordo o Governador da dita .Ilha: e como fosse na 
ultima_ necessidade de agoa e mantimentos se encaminha
ram a Nau · do Chefe, que os soccorreu de tudo; e neste 
mesmo dia determinou o Chefe de Esquadra Commandan
te q1:1e o reboque da Chalupa, que· fazia a Fragata Ulisses, 
se passas-se para Charrua Príncipe, achando-se a Chalupa 
remediada do modo possível pelo que pertencia a mastria
ção, mas nunca em estado de poder seguir viagem · sem o 
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dito reboque. No dia 19 de ,Julho seguinte, pel~ seis ho
ras da manhã, se. avistou o Cabo de palmas : sendo as 
correntes nesta paragem as mais rapidas, e fortes qu;e até 
agora encontrou em~arcação a.lguma, que navegasse para· 
a America. ·No seguinte dia pelas tres horas da tarde apa
receu uma Gallera Ingleza armada em Guerra, que foi 
i·econhecida pelo Escaller da Nau. Neste tempo vendo o 
Chefe Commandante que a viagem se demorava., chamou 
a seu bordo os Commandantes, e 1\,festres dos- Navios, e 
por um te1·mo que fizeram assentou-se que s_e separassem 
para os seus Portos r~speetivos os tres Comboyo11, sendo 
o de Pernambuco commandado pelo Capitão Tenente Gulf, 
Commandante do 'Bergantim Espadarte,-o qual mostrou no 
.seu commando ser muito bom Piloto, manobrando m_uito 
bem, acautelando quaesquer cazos qrie ho mar occorres
sem, como o:fficial velho e experimentado. 

Fmfim no dia .10 de Agosto avistamos terra de ,alem do 
Cabo de Santo Agostinho, e no se-g-uinte dia dei fnndo em 
Pernambuco~ e desembarquei para terra. 

Neste Porto me demorei trinta· e nove, dias, esperando 
que se approntassem assim a Fragata nova de Guerra, 
que alli se comprou, e armou, · e que nos havia de Com
boyar~ como as mais embarcações em que me devia trans
portar e os mais empregados nesta Capitania con1 os ge • 
neros, e pretexos da ~eal Faz·enda. Em 25 de Setembro 
desembarqu:ei felizmente neste Porto -de Mocoripe, mais 
adequado, e seguro para as embarcaçães do que o de Per
nambuco, _apenas · se construir sobre os paredões de hum 
molhe commessado pela natureza a cortina qu-e embaras-
se algum ressaca do mar · nas marés_ cheias durante .a es0 

tação dos Ventos Nordestes, pois que o Morro denomina
do de Mocoripe abriga .a enceada dos ventos sues, 'que 
são os mais terriveia, e ·os que reinão quasi sempre nesta 
Costa.>> · · 

Isso mesmo communica elle a D. Rodrigo de Souza 
Coutinho em carta de 29 de Outubro. D-epóis de narrar 
o que occorrera dur-ante a viagem até o porto do Moeu
ripe diz concluindo: 

«Tomei posse do meu Governo no dia 29 e segundo as 
Ordens de sua Magestade e as de V. Exc. ª tenho já. da
do principio, como V. Exc.ª verá dos seguintes o:ffici0s, 
ao Estabelecimento da boa ordem e as cousas uteis aos 
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I ' 
Povos, e ao Throno, dous,pollos, que até ag@ra forão desco-
nh,ecidoi;i nesta Capitania, a quem a distancia ,do Gov:erno 
Geral de Pernàmbu'co em breve tempo reduziria a hum 
vasto ,desert.o. Deus Guarde , a Pessoa- de y .. Exc.ª p )r 
muitos· annos como Portugal ha ,mister.,, , 

Repare bem o leitor ·para o que diz o .gover.nador res '
peito aos melhoramentos a fazer no porto de Mocuripe e 
F<;>rtaleza. · · -· 

1 

· O novo governador revelou-se na altu·ra da commissão 
de que o · in,cumbiram buscando. por-se a par com as ne

. cessidades mais ·.palpitantes d.a colonia, qu·e ia administrar, 
e para ~sso acercou-se de pessoas,. que por já haverem 

11 habitada n' ella estavam mais nb caso de oriental-o. 
Entre ellas figura mais salientemente Francisco Bento 

Maria Targine, a victima de .Monfaury, que então est~va 
em Pernambuco e eonstituiu-se seu principal mentor, sua 
Egeria. · ' 

' ·-As 1:elações estabelecidas entre os dois expli~am de s~
bejo o interesse ' com que empenhou-se o governador por 
ter a Targine como seu auxiliar na administração das 
finanças da Capitania. ,· 

Mal cuidáva que rima lon_ga serie de desgostos os 'traria 
mais tarde profundamente- desu.nidos ! · . 
, Coni as informações, que colh~ra de Targine e outros, 

confeccionou Bernardo de Vasconcellos ,um minucioso re- . 
lâtorio, verdadeira preciosidade, q·ue ora o:ffereço aos que 
me honram colli .a leitura, certo de que ser-me-hã,o • agi·a
decidos por ministrar-lhes uma exacta noticia do estado 
do Ceará no começo do preseJ;J.te seculo. 

Attençla p leitor para o valo'r historico dess~ peça. 
Ellà não é , da tada mas de seu contheudo inferem-se per

feit amente a epocba ·e o local em que traçou-a o autor. 
cclLL.mo Exc.mo _ s~rn. -- Depois que Sua 1\'Iagestad'e foi 

' ' se-rv-ida prover-me Governador da Capitania do Siàrá Gran
de, att~nd~ndo ·.as obrigações do meu cargo entrei a: ad
quirir algumas particulares inf<;>rmações do estado actual 
daquella , Capitania, para com estas noções firmar anteci
pados ac_ordos para désenipenha,,r. .os meos officios, q1:!e con
correrem em, beneficio daq.ue les Pov_J> s, augmento do co
mercio e .'P::ttf ,m.o~~9. Regi'¾ não_ q.ueÍ)\ndo.t entrar ,na I?i
nha regené1ª' _destitmdo destas pr1meir~s Lu~es. Ouvi a 

' · 32 
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muitos sugeitos que estiverã.o naquella Capitania,. q.ue huns 
a analizaram profunctoriarnente e outros muitos com ai-

, gumas in·quarenCÍ'as e matrialismo. Somente achei em Fran
cisco Bento Ma1:ia Targine perfeitos conhecimentos da rnes- _ 
ma Capitania mostrados por princípios phyzicos e . ~o1liti

·cos, ~ue _bem descobrem o seu valor, o quanto geme, e 
as saperiores providenc ias, · que ,n ecc'ssitã. Ptilla belissima 
instrucção deste sugeito vim a conhcc-er o ,qué devo fazér 
prc'sente a V. Exc. ª . 

He a· capüari.ia do Siará bem consideravel pella sua 
grandeza, como _ o mostra um mapa bem circumstanciado, 

- que o mesmo habil Targine traçou de todo o seu territo
rio. Pela sua illust.ração se conhece ser o ar saudavel, ·o 
céo sereno, · campinas amenas, serras "fertilíssimas, rios 
~au<lefosos, maiorme nte na estação das agoas. Os naturaes 
Tapuias ou Ca-b~('> clos, (a que vulgarm'e nt9 1chamão Indios) 
vivendo naquella indolencia, que influe nos seus habitan
t es os climas ardentes, com tudo sã.o suce.ptiveis d-e- esti
mulos, e de condição de obrarem quanto um superior sa
bio e activo lhe inspi~ar, não fugindo de os sugeitar pelas 
suas proprias inclinações , o q11e bem se verifica n0 Indus
tâ:o pelos lnglêzes, e n_a Pensilvania pe los Quakers, po'is é ii;i
cbmphtivel apareça um homem inabil tirado das mãos de 
hum. Director Philosopho, o Politico _ e de hum genio facun
do que sabe destruir __ , quanto a ignorancia influe; p-or es
ta falta não dá aquella capitania as consideraveis rique
zas,· que ella offerece a sua . Capital e se vê tão destituída, 
desprezada, e inculta desde o seu descobrimento. 

No S1ará í!Ó se tem visto os Indios-trabalharem para os 
P. 'P. 5 Jesuítas extinêtos e para si, e ele presente -para os 
Governadores, Ouvidores, Directo1"'es e Vigarios com o pe
qu eno · sellario · de ' sincoenta reis pôr dia, que lfte·s dá o 
Directoriçi; qüe os não satisfazendo, fogem das· Povoa.çõe~, 
e ee ocultão nas mont~nhas à.onde vão cultiv.arem hum 
terr~no que lhea dá para si ·e suas familias quanto .neces
sitão gozando a paz de uma vida tranqujla e livres da co
biça d0s europeos, que tanto os consterna. O dito Targi
ne que no mais alcantilado das serras commoniccn,1 os seus 
rnajoraes atento aos seus -discursos o fizerão 1-embrar as de
puradas maximas dos Lokes, dos Montesqui:eux, e dos Fi~ 
langiers, con•vencenc1ose que aquelles homens, -ànim·ad0s tão 
somente das luzes da natureza, não deixã o de ser sabios 
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1 e · menos folices do que nós somos neste seculo da ~àis 
apqrada Philos9phi,!l, 

Examinan<lb o M,apa vejo que a Caprtania do Siará tem 
sete Povoações de Indios -denominadas~ Arronches, Me
cejan~, Soure, ~fonte-mor-velho, Monte-mor-novo, Vi11a 
Viçoza, e Crato, hoje consideravelmente . diminutas pello 
vexamen q'ue lhe causa o barbaro 'costume dos Gove·rua
d.ores, Ouvidores,, birectores e Vigarios ai'rancarern os fi
lho~ d·os braços de seus pays, e os mandarem servir a di- ' 
ferentes Capitanias, dob.dejámais voltão a sua Patria debili
tando~se asim a cultura tão necessaria a cultura daquel-
les 1 terrenos. · · ' ' · 

Das villas e Povoações da Capitania estabelecidas pelos 
Europeos e seus descendentes a que tem a primeira pre
ferenci~ he a villa de S. . Cruz de Aracati, ci'tuada nas 
margens do Rio Jaguar~be, .aho_n,de a ·oportunidade da Bar
ra estabelece a principal Feitoria das carnes secas e mor
rem todos os annos para cima de cincoenta mil rezes, e 
se embarcão mais de vinte mil arrobas de Algodão; A se
gunda grandeza h'e a de Sobral assentag.a nas niargens cl.o 
Rio Acarac-q, de igual Feitoria e conier~io para muitas . 

. embarcações e especuladores das Capitanias de Pernamr 
buco e Bahia; A que entra n,a ·terceira ordem he a Villa 
do Icó, estábelecida'. no centro da capitania na distancia. de 
mais de secenta legoas do porto do mar, que serve de qni
co deposito das produções do interior do .Paiz para serem 
conduzidas as villas marítimas no tempo oportuno cJa na
vegação. A villa da Granja, quo domina a Foz' do .Rio de 
~amossi, tem em si hum grande comercio de carnes, e al
gudã<;>, que a_trae pello seu comoç].o muitas embarcações e 
traficant~s das capitanias circunvizinhas, Villa tão celebra
da na historia do Padre Vieira pella pesca, que nella ha
via do coraf e · Amber-gris. E' de menor extençã:o e Po- · 
voação a Vil1a da Fortaleza bonde r(rnide o Gov~rnador e 
se acha acantonada hum a ~nica comp~nhia de . TJºPª pa
ga, que goarnece a ·Fortaleza da Assumpç:'io estabelecida 
nas . praias do Oceano. O mesmo se observa na Villa de 
Aquiraz, -Cabeça ' de Comarca, e residencia . do Ouvidor . 
Geral, ahonde os jesuítas tinhão o seu-collegio . 

. Mostra o mesmo Mappa outras -Villas e Povoações bem 
consideraveis, com ·Feitorias de carnes secas, que pella 
smt abundancia rimem a indigencia da maior parte da es-
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~ràvatura das capitanias do Brazil, quaes são a Feitoria 
do Porto de Mossoró, (1) primeiro Orientar! da Ca-pitania, a 
de· Russas, S. João, . Cascacvel, S. Màteus, Montanha, Qui• 
xeramobim, s.- Gonçalo, na serra. dos Cocos, e dos Car.e
ris-novos, nas cabeceira·s do Rio .Jaguaribe, d_istante m;tis 
de . cem legoas da costa -marítima, .honde se d_escobrirão 
fei:tis Minas de ouro,· que a inthga de huma conhecida 
absolutajurisdiç~o rebusando-se com o habito de puro zeHo 
arrancou com subtilíssima surpreza a ordem, que foi da 
Corte para fecharem. . . 

Este inteligente Targine, , official que foi da Fazenda 
Real daquella Capitania, me fez ,ver que o contràcto dos 
dizimos do Ceará andava arrematado em ·cada trienio ·por 
80:000n;ooo rs. valendo naqu~lle Paiz hu~a · arroba de al1 
gutl.ão hu'ma rez, e_ hum cavallo ~e 3 athé 4 mil. e por 
este cpmputo dos dízimos se conhece ;i gravidade daquella 
capitania. e o quanto poderá sei:. proveitosa, · se tiver ver
dadeiro systema e soccorros que -lhe fação o seu aqgm_en
to. A sua fertilidade e abundancia he 'grandioifa com · 
a sing1:1laridade de produzirem as -suas serras, nás immi-

. nencias, · os frutos e generos dos climas teqiperadt>s. As 
suas producç.Õe5 são de Algudão, Ar,roz, carnes secas, a
courama, o Pau· Brazil, as madeiras de côr, a cascarrillrn, · 

'o oleo de cupauba e ·out'ros. muitos ge·neros que a indolén• 
eia daquelles Povos ~sfavorecida da industria do soccorro 
e<proteção tem-abandonado.a sua;cultura e trafego, o que bem 
Re ·compro'(°a a vista· â-e tantas madeiras, que tem para a cons
trucç·ão naval, da Coxonilha~ o anil, café, ca,nella, Pimenta, e 
a ipecacuanha, etc. sendo -hum terr'eno de tanta fecundict~de 
que na preteilita s·eca inaudita mandou aos Portos 'do se-a 
co,nsumo para sima de trinta mil a~robas de algodão, 40.000 
arrobas de cai.·ne seca e. cem mil. couros salgados e outros 
mui,.tos g ·eneros. Comtuçlo, Exc.mo Sr, he· a Capitania do 
Siará 1 reputada çle pequeno intet'csse e considerada igual 
continente ao do·s Zir:pbas ~ ao dos Monomotapas em Afri;- · 
ca. A desgraça com que se cobre aquella importante col
loni~, emqU:anto a mim, he a mais , principal não ter huina 
na~egação dire-cta á .Capital de Lisboã-, pois como os seus 

( 1) Outro docL1mento 'a oppor ao Rio Grande do J'ifDr t~ e a 'ajuntar-
e_ aos que já estàm consignados no capitulo VIL _ 

• 
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generos se recebem por Pernambuco se reputão à -'maior 
parte de_lles legit'i;i:nos de Pernambuco não merecendo r,or 
isso o Siará a menor contemplação nem o menor. empe-
nho, que felicite o seu augm~nto. _ -· 
· A navegaçtLo d'Oeste para Leste bem como a do Norte · 

para o Sul na costa da America Meridional he lenta e tra- . 
balhosa pella escassez da monção, falta de ventos proprios, 
corrent!3s das agoas, , e tão perigosa pellos éscolhos, reci-

_fes, e pareeis, que bordão toda a Costa principalmente ilo 
Siar~ até a ' en_seada de Vaza barris nos, mares ,da . Bahia. 
Conhecendo os Povos do Sia1·á estes r iscos do: seu comer• 
cio,. ouvidas as Gamaras, requererão a Sua Magestade lhes 
permitisse huma navegação directa á Capital, porém· man
dando· se ouvir aos Gen.eraes de Pernambuco,' estes emba
rassarão' êom ' simulados ou in.adevertidos pretextos a con- · 
ce~sâo desta graça,, fazendo essa objecção hum córte sen
sivel da felicidade daquelles Povos e augihento da Real 
Fàzeo.d'a. , O destroço é conhecido e lamentavel o continuo 
preju1so d'aqnelles collonos, 'pois os generos que produz ~ 
Siará os embàrcão em sumacas, que vão a Pernambuco, 
Bahia e Rio de Janeiro ; levados por hum frete maior do -
que ·pagarião se viecem .em direitúra á Capitat, com ·via
gens que excedení o duplo das usuaes daquelle continente 

.. e por Praticos ou Mestres, que pella sua imperic'ia e ebrie~ 
dade naufragão mizeravelmente -com perda grave 'daquelles 
Povos e comercio, pois he raro 0, anno em que ,se não coo
tão muifos destes ,naufragios, que se remodiarjã~ se a na
vegação fosse direeta a essa Capital. Estas_ .são as tristes 
consequencias - dos oÔstaculos ·fictícios, com que os Gene-, 
raes de Perna'mbuco impugnarão a navegação directa a 
Lisboa, s.em se acordarem destas ruínas,, atendendo taJ-

·vez sómente ao ambicioso capricho de _dominarnm com ili
mitada jurisdição mais mil e duzentas legoas quadra~as, 
que ' tantas cómpreheudc a Capitania do Siará, e de terem 
mais niil e duzei;itos contos de réis, que passão a avudtaF 
mais' as suas remessas, que tantos , anuualmente del'raµia 
o-Siará, pe~as .suas produções, em Pernambuco ! E quem setá 
que conhecendo os riscos dobrados daquelles transpor~es os 
co~putos das despezas não afirme que por esta ·causa se 
dobrão as ímpocibilidl:!,des .daquelles collonos, da cultura e -
augmento da cÇ>flonia. 1 

· 

Não se pode· arguir a menor impocibilidade para a na-
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vegação ser directa a esta Co,rt~, pois 'b~m se conhece que 
às barras de , Moss.oró, de Jaguaribe, do Acaracu ~ do Ca\. 
mossi dão s-afficiente entrada a curvetas pequenas, e por 
haverem sumacas de maior lote, que entrão ·naquelles Por
tos pello ,comercio das carnes e varias embarcações que 
tem arribad@ ao Siará. Em o anno de 1785 na enseada 
de Mocuripe, junto a villa da Fortaleza, entrou uma ga~ 
lera franceza, que ,hia para · a · C0sta da Africa fazer co -
merciõ de escravatu1:a, que n:<to podendo dobrar o c!i.bo . 
de S. Roque _pel.ts dificuldades referidas e falta de agoa, 
lenha e concerto, veio· buscar tudo naquelle P,,rto aonde 
esteve func!eada mais de quinze dias sem o menor risco-; 
o mesmo Targine, unico que naquelle Paiz fallava a lingoa 
Fra-qceza e pe.la obrigação do seu cargo foi ao seu bordo 
com -o Ouvidor Geral, observou cem um prumo ha'ver fon -
do capaz de ancorarem ~mbarcações de maior bordo. Logo 
não ha dificulda_de para se fazer um comercio directo en
tre Siará e P0rtugal concorrendo tanto para elle ser ali a 
costa sempre benigna, e a en?eada abrigada dos ven•tos 
sús péllo morro de Mocoripe. Por ventura, Exc.mº Sr., he 
melhor - o Porto da Ilha da Madeira? o P oi·to de Pernam- , 
buco não obriga a sahirem. os navios em meia carga para 
hirem aba-i;rotar fora delle, sustentando-se com tres amar
ras e hum guardião? o Porto de B'engu~lla não he o -mais 
opulento e frequentado dos Indios Orientaes, sem que as 
correntes, ~ escolh@,s do Gange~ . embaracem que o vão 
demandar os Europeos, por mais de ' sinco mil leg.oas de 
enfadonha, e, arriscada navegação? ;EJa justo, motivo parà_ 
que , a Capitania de Parahiba, tãc, bem subalterna a Per
nambuco, tenha , um comercio directo para a Capital de 
Lisboa? e qual será a ,razão para que esteja o Siará pri
vado delle sendo considerado em igual, ou melhor circums-

, • tan~ia? Se lhe arguirem não poder offerecer em hum só 
porto uma grande porç~o de carga aos navios, deverei fa-

- zcr 1Jembrar o que hera o Pará, e Maranhão, a- quarenta 
annos a esta ·parte, e o que é hoje? O que poderá vir a 
~er o Siarâ, se se combinarem terrenos com terrenos, prn
ducções com producçõ~s, fertilidade com fertilidade, cli
ma, ou salubridade de ar com salubr:idade de ar? Não se 
nega que o.a Parnahiba, extrema ,com .o Siará, navegava 
em direitura ao Tejo a Sumaca de Domingos Dias; prin
cipie a fazer o mesmo o Siará, e não se corte as azas de 

• 
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hurna tão implumada Aguia, -que tanto forceja para re
monta~-se a esphera, e ·de perto encarar o sol. 

Outro obstaculo descubro, que não fac.ilita o augmento 
da Agricultura e prosperidade do Siará~ que he não havet 
naquella Capitania homens babeis, que guiando pella mão 
aquelles Collonos lhe mostrem a perfeita arte de tirarem 
das suas lavouras os: partidos, de que be susceptivel o ter
réµ.o, . e menos ha artífices capazeR de construirem as ma
q uinàs e .instri;tmentos, que augmentão as forças, e faci
litão o trabalho, debilidade es_ta que .bem consterna, pois 

· não pode esperar a nossa Capital maiores soconos ~as col
. lonias, do int.eri9r do Bq1.zil, como são, âé Mato grosso, 

Cuyaba, Rio n~gro, comtudo para e1las tem enviado es
collas desde. as primeiras letrns ·,athé Philosophi~, e Gre
go, Mathematic0s, engenheiros; Naturalistas, e artífices e 
o Siará ' na Costa Marítima -da America promettendo mil 
riquezas a nossa capital não tem athé agora ' ~um Mathe
matico, hum engenheiro, hum naturalista, µum artifice, 
hum Medico, e nem hum habil cirurgião, sendo· a causa 
porque vive escon~ido debaixo do manto de Pernambuco. 

A capitania do Siará r emete annualmente ao cofr~ ge
geral de Pernamb-uco, por sobras da sua recei'ta e Despe
za, o Cumpucto dt;,l 15:000a rs. pouco mais ou If16DOS : se 
sua Mag.e impreg~r a metade deste Re.siduo, por alguns 
annos, no estabelecimento de huma alfandega, e na cons
trucção das eo·uzas mais necessarías ao progresso do co
mercio e navegação verá augmento no seu Patrimonio 
Regio e que por esta despeza que fizer, pella Alfandega 
da' casa da India: cobrará o. centuplo do que despender, 
pellas producções do Siará rec~bendo .ª Nasção mais ge
neros privativos, p.ll melhor balance!l.r- ,o seu comercio com 
as outras Nasções. ' 

O Pará não tem es te Resiclno e absorve alem do subsidio 
que lhe envia a capital todat1 as sobras do Maranhão. Que 
direitos alem não pagão os seus preciosos generos ao The
sour0 Real e Publico e quanto elle não augmenta eru -abun
dancia o comercio, e a navegação deste Reyno! · 

Tenho , posto na presença de V. Ex.-ª as inteligencias 
q,ie tenho adquerido da capitania do· Siará,. tiradas de in., 
fo,rmações verídicas, e de hl).m mapa exácto, para que V. 
Ex.ª a vista ct.ellas, fazendo hum pe.rfeito -annaJyse dó seu 
estado, aja ele remediar a,· desgraça daquella capitania 
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corri as providencias, de que dependem aquelles Povos o 
com~rcio ,e o Patrimonio Regio. 

V : Ex.ª foi -conduzido pellas. mãos ·da Provide'ncia: ·ao ~ 
Alto · Ministerio~ q,ue oc1.~·-Pª, para ser a ventura dos Ame
•ricanos, e quem lhes fas:;i todo o seu auzmento e félicidã- , 
de, abrindo-~he com s'ublimes e s-abias determinações os rk 
q.uissimos Thezo11ros, que · se escondem nas ' entranhas do 
Brazil, que não po~em ser', extrahidos a forsa de huns. 
Povçis, chéios ôe indolencja, frouxidão e tão ~nfraqu'-1cidos
para1 os arrancar do centro em que .elles habitão , . 

::V. Ex.\ com· as vistas tão serias e atentas, com. que 
olha para os interesses ~o estado, e da. nossa Soberana, 
haja de inspir.ar-me àq·uelles ajustad~s methodos, mais. con
venientes em beneficiQ d'aq uella Colonia, ·que vou gover
nar~ prescrevendo-me as ordeb8 posit1-yas, que estabeJe'çã'l) 
as vantagens çl.'aquella Capitania,, e que firmem hurµ 'im.
portanto ramo do comercio, tirado da sabia industria, e 
fecunda agricultura, pa~a' o que. devo hir munido de . or
dens Re'gias,. que permitão-me huma livre e absoluta deli-

' b>e•ração, ~ão· . só na execµção d' ellas, cdmo em tudo , em 
que s<mtir ser ·conveniente aos interesses da Real Fazenda, 
do Con:Úircio e

1 
daquell.es 'Povos pç,rque se senão for rev~s

tido desta authoridade, · serão cortadas todas as minhas 
desposições a ·e!3te respeito pello influxo da jurisdiç,ão do 
General, aquém . o meq _ Governo é subalterno sendÔ esh 
an~iga paixão, d::i, absoluta superioridadé.,~ nos Generaes da 
America e Domínios de súa Mag~.,-- o que tem fei~o ,não_ 
aparecet"' nos Governos subordinado~ acertados systemas, 
e_ folices methodos, que concorrecem para as vantagens da 
Monarchia, pois ~m •tudo sempre lhe ohstão e oprimem, 
com_ dispotismo ·Ürienta1, que , tanto extraga 08 lucros da 
Nação, e ·do proprio Príncipe talves nascido de hum puro 
amor de só querep:1 luzir oprimindo em tudo a propria 
juri_sdiç~o dos Governos svbditos, pois não entra em ques- · 
tão que a s-ua superior jurisdição pão pode -intermeter 
por principío certo no Governo economico é político_, nem 
'na menor . parte do regi'.mem da Ethica Militar dos gover-
no,s, qa e lhe são subalternos . - . , - '· 

Ofereço a V. Ex,ca esta ·demonstraç'ão do ~stµ,do actua_l 
da Capitania do Siará, como humtlegitimo recurso daquel
les Povos servfodo ~ão bem de huma parte sencial dos 

' meus 'prim_ordiais officios mostrando, a V. Ex.eª aquella 
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purà tenção de hum vasalo fiel da mais Augusta. e sobe
rana Senhora que tanto - deseja seu nome e poder se di
.late, que se prospere e cresça seu Regia ThezotirG, que 
muito s~ augniente aiil ' riquezas do estado é que virtuoza- , 
mente se empenha em bem cumprir as suas su_premaà 
detrimínaç~es, ,seguntilo as :tençõeH com que quer a sirva, 
no 

1
governo .a que o destina e V. E~.ª. lhe·, detrimina cui

dadozamente bem satisfasa. Bernardo Manoel" de Vascon-
celloà.>J Esplendida demonstração! · 

A missão .de Bernardo de Vasconcellos era a de orga
nisador de innumeros serviços novos, cuja -execução fazia 
neéessaria a Carta Regia q.e 17 de Janeiro, mas como a 
maior parte dess-as creações datam do presente seculo re~ 
servo-me para dar conta dellas em outro volume. A crea
ção da Junta de Fazenda, porem, essa é ainda de 1779. 
A Carta Regia, que ·estabeleceu-a1 tem a data de 24 de Ja
ne'iro e .mereceu ' de B'3nto Maria Targine o epithetc, qe 
provideutissima. Como foi ella estabelecida assim commu
niqa Ó governador em carta de 29' de Outubro : 

. cclll.mo e Exm0 Snr. Em observancia da Carta Regia de 
24 de Janeiro do corrente anno, no primeiro, de Outubro 
proxirno passado dei principio ao EstabelecimentQ da Junta 
da Administração e arrecadação da Real F4zenda desta 
Capitania do Seará: Concorreram {l posse e abeitura della , 
os homens principaes desta Capitania, e Francisco Bento 
Maria Targine, Escrivão 'Deput~do enviado pelo Real Era--_ 
rio para este Estabelecimento, recitou huma oração ello
qui3ntissima (que julgo a envia a VEia) pela qua) m:ostrou 
a este~ Povos as utilidades- que se lhes seguiam assim da 
isenção da dependencia immediata do Governo Geral de 
Pern·ambu~o, como do corn~ercio _directo com -a Capital 
~ estabelecimento da nova Junta; e todos se dão os para
beni, da sabia e Pró;vidente Det~rminação da Carta· Regia 
de 17 de Janeiro proximo passado. 

Passaram -por saldo de conta_ do Cofre da Prov~doria 
e:x,tincta parà o do thesoureiro Geral da nova J ,unta 
20:6586190 rs e 4738995 rs do subsidio Literario, com 
que deo principio a nova Receita e Dcspeza da Junta. 

Em virtude das Ordens Regias se deo principio pela 
nov~ Junta á Inspecção do Algodão segundo •a forma de 
Arrecadação do Novo Imposto do Maranhão, que por Carta 

. Regia de 27 de Junho de 1 7.92 suá Magestad·e manda ar-
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recadnr pela Junta, e isto he -o maior beneficio qu.e se po
dia fa~er a este povo . agricula e traficari'te, que pelas frau
des que ultimamente praticava em hurn genero tão util á 
nai.;ão e ás colonias o tlriha desacreditado _çios mercados. 
Estrangeiros, f1,1gindo já' os commerci~ntes Portugueze·s 
de comprarem o Algodão de Pernambu~o, pela falta de 
limpeza e cavilaçã@ das jacas e pezos e dando,, maior preço 
pelo do Maranhão (que antigamente era o de m.enor valor) 
depois que teve a dita Inspecção. 

Espero que na arrematação dos, Dízimos da capitania 
', a que pela Junta da Fazenda se ha de proceder ·nos 'dias 

15, 16 e 17 do mez de novemi)rO proxinio futuro V Ex.eia 
conheça a utilidade que se seguio desde já a Real Fazen
da peló esta-beliciménto ,da dita Junta e independencia do 
Governo G·eral de Pen1ambuco. 

A arrecadação do ·subsidio' d~ carne desta 'capitania que 
·até agora se arrecadava pela Junta de Pernambú,co para 
pagamento da tropa, terá aqui principio de 1 de Jan_eiro 
seguinte el!l diante e no fim -do anno, de 1800 pelo ijalan
ço de Receita · e Despeza da- Real •Fazenda verá ·y .E. eia 
o augmento della e a utilidade que com elle recebe esta 
Capitania, falta por .ora de quanto he .util e necessario a 
huma colonia de ·homens que tem vivido ma,s ·-segundo a 
Ley da Natureza do que segundo os. prine-ipios da Socie
dade e civilidade humana e chris tã a. 
·' .D. 5 G .,de a V Ex.eia' por muitos e :félizes ~mnos. " 

Villa da Fortaleza ele Nossa Senhora da Assumpção do 
SeaM Grande em 29 de Outubro de 1799. 

Illmo. Ex.mô Snr. D. Rodrigo de Sou_;,;a ·co,utinho Ber-
nardo M. 01 de _y ascon·cellos. )) · 

E' de 25 de Janeiro de l '799 a nomeação de Targine 
para Escrivão Deputado da Junta de Fazenda. 

O logar em que primitivamente funccionou a Junta da 
Fazenda foi por cima do antigo calabouço no predio que 
é hoj.e occup·ado pelo 11~ Batalhão; d'ahi passou se para 
o edificio. á rua Conde à'Eu, hoje Senna Madureira, em que 
tambem residiram os Governadores e os membros da Com
missão Militar; e cuj? actual propri'étario e o Sr. João da 
Silva Villar. · 

Aqui conclúo as presentes Notas. 
Possuidor de grande copia de documentos, que são uma "'

revelaçãio para a _historia do Ceará, não só pelo seu nu-
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mero, que excede a dons mil, como por sua antiguidade, 
pois que remontam alguns ao primeiro quarto do seculo 
17°, pensei em iniciar a publicação delles. 

Mas uma publicaç1io ,de documentos,· por mais interes
santes que fossem, fazendo-se desacompanhada de consi- -
derações, de commentarios, sem ligação, sem co:pca:tena
ção, iria constituir uma lei'tura enfadonha, convidativa ape
nas dos especialistas, dos amante·s de antiguidades. Cir
cumscrevia-se, portantd, a um pequeno numero de pessoas. 
Resolvi por isso debuxar em largos traços um certo pe
ríodo da chronica do Ceará e ir entremeiando trechos de 
documentos ou ' os documentos em sua integra, e dessa re
solução surgiu este volume, ao qual succederão outros es
criptos pclq mesmo modo e obedecendo ao mesmo plano. 

Não podendo ser o historiador da terra que me foi l:for
ço, contento-me com o praz;er de fornecer o mat~ria:l, os 
elementos para quem quízer tomar a si essa· nobilíssima 
tarefa. Não . sou afnbicioso senão de glorias para o Ceará, 
e tenho certeza de que estttdado o seu pas13ado á luz da 
verdade e no cadirlho <la critica conscienciosa elle forne
cerá as mais puras e mais abundante's tintas pata quadros 
admi ra.v.eis de originalidade e nótaveis pela magnitude. 

:. 

' 

,JI 



/, 

.' 

/ 

' 



r 

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

P?BLICADOS ~A INTEGRA NESTf ·ve>LUME 

Ordem l:tegía para o governador de Pernambuc6 Felix J ·osé 
Machado sobre as miBas de ouro exístentes no sêrtão dos 

Pag. 

lcós. 18 de A,bril de 1712. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Requerimento de José Honorio de Valladares Abuim feito a 

El-Rei . . .... . . . ....................... _\_ . . . . . . . . . . . . . 46 
Attestado do governador de Pern.co Luiz Jqsé Correa de Sá 

passad-Q a José Honorio de Valladares Abuim. 25 de Maio 
de 1753.. .. . . .. .. .... . ................ ... ........... . 41 

Attestado de Jeronymo Mendes de .Paz commandaote das Mi- , 
nas dos Cariris passado a Joáé Hooorfo de Valladares 
Abuim. 14 de Abril de 1753 ..........•..... : . . . . . . . . . . . 49 

Carta de Luiz José Correa·de Sá a Jeronymo Mendes de Paz 
sobre José Hónorio de Valladares Abuim. -6 de Março de 1755 50 

Uarta d e Jeronymo Mendes de Paz a Luiz José Correa de Sá 
sobre José Honorio de Valladares Abuim. 6 de Abril de 1755. 50 

Informação prestada por Luiz José Correa de Sá a Diogo de 
Mendonça Corte Real sobre José Honorio de V alladares 
Abuim. 13 de Maio de 1755. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 

Carta do P.e Gonçalo Coelho de Lemos a Luiz José Correa de 
Sá. 6 de Fevereiro de 1754. . ..... . ...... . . .. ...... ... .. 53 

Condições com que se estabelece a nova Companhia pa1:à o 
descobrimento das min-as novas de S. José dos Cariris novos 
composta d a Escravq.tura em que os interessados convier e 
vinte mil réis por cabeça para effeito de se examinar se faz 
ou n ão conta bene:ficiar' :-is ditai'! minas. 3 de Agosto de.1756. 65 

Lembrança elas entradas, que se fizerão pant a.Companhia das 
minas de S. José dos Caryris. 29 de Outubro de 1756.. ... . . 69 

Carta de Luiz José Correa de Sá a Diogo ele Mendonça Corte 
Real sobre ç> pedido de pag.an,iento de aposentadoria feito 
por Fran.co Xavier de Miranda Hem·iques. 9 de Agosto 
de 1755 . . . . . ....•. . .. : ................. · .... ·. ......... . 83 

) 



·' 
510 

"- , Pag. 

Carta do · ouvidor Victorino ,So'ares Barborm a El-rei sobre a or• 
dem que teve de fazei·' o cap.m mór Miranda Henriques repor 
as quantias que houvesse recébido de· aposentadoria. ·30 ele. 
Março de 1757. . . . . . . . . . . . . . . , ... . _ ........ _ .. ·., ........ : . . . 84 

Petição do ca•pitão mor Miranda Henriques a El-Rei. 20 de 
'Março de 1757 ............ : ....... , .· .... ... ...... ..... 

1 
84 ' 

Recibo ·passado ao Capitão mor Miranda Henriques p~lo alma·- . 
xar.ffe João Dantas de Aguiar. 18 de Março de 1757 . ... ... · 85 

Certidão passada pelo escrivãõ de orphãos •Frâncisco Vaz de, , 
Olivefra a requerimento do capitão mor Miraµda Henriques. 

. 2i de Março de 1757 ... .. ...... .... . . . .. . ... .... ...... . 86 
Certidão pàssada pelo escrivão da .Fazenda Real em como o 

cap.m mor Miraada Henriques 'rest~tuiu o dinheiro, qne r.ece-
bera para apbsentadoria. 29 de Junho de 1757 ....... _ .... ·. . 8.7 

Rep11esentação de Victorino Soares contra ·actos de Miranda 
Henrique,s. 301e Março de 1757' ..... ....... . . , ......... , 

· Rc·wesentação da·,Carnara do Icó contra uorneaç<;ses feitas pelo 
capitão mor Miranda· Henriques. 23 til.e Abril dé 17·57 . . ... . 

Decisão do Concelho Ultramarino sobre creação de p.ostos na 
Capitania. 31 de Outabro de 1757 . ... . .... .. ... .... .. .. . 

Representação do cap.m mor Miranda Henriques contra Victo-
·rino Soares. 9 de Março. de 1757 . . · .... .................. . 

Representação do cap.~ mor Mfranda Henriques-contra Victo-
, .Tino Soares. 1· df) Março de 1757 ...... , .. ... .. ...... ... , .. 
Carta d0 cap.~ ·mor Quaresma Dourado a El-Rei, sobre as• mi-

nas dos Cariris. 15 de. maio de .1753 .......... · . .- .•, .. .... . . 

88 

90 

91 

91 

92 
< 

94 
.Autos da .creação d~ freguezia de QuixeremoLim. 15 de No-. 
,' vembro de 1755. . ...................... . .............. · 97 
Reclamação. aos .moradores da Ribeira do Bonàbuiu, da barra 

elo Sithiá para baixo, sebre os limites da freguezia ele Qui
xeremobim dados pelo visitadô'r Frei l\'Lmuel de Jesus Ma-

" ria ... .... .. ..... ....... .. : .•••••••·················· 99 
Dei;;pacho dado pelo B ispo Diocesano a reclamação supi'a e re

g istro clelle pos ,livros ela Matriz de N • S.• elo Rosario elas 
Russas. 22 de Maio e 1 de Junho de 175G....... . . . ...... 100 

Cart,i, de Victorin:o Soares a Lobo da Silva sobre as minas dos . 
Cadris . 21 de Abril ele 1757 . ... . . ...... . . .. . : .. , . . . . . . . 102 

/ Acta, ?-ª reunião celebrada ho palacio das duas To1:res afim ele 
tratar-se ela Compànhia , elo Ouro das minas dos ·. Cariris. 12 
de J.\.1aio ele 1758 . ......... ....... . . ... ... .... ' f . . . . . . . . 10•! 

Acta da reunião celebrada no palacio das duas Torres afim de 
tratar-se de assumptos reh11tivos ao ouro elo qu:nto das minas 
dos Cariris. 7 de Julho ele 1758 .......... •. . . . . . . . . . . . . . . 105 

Certidão passada pelo escrivão ela fa,c,;enda ,Bernardo Pereira: 
de Vasconcellos. do quanto tem produziclÓ os -quintos do ou
ro das minas de -S '.' José elos Cariris novos. 23 de Fevereiro 
ele 1759 ................. . ...... , ... ~- . ..... ...... . ... . 110 

Conta da Despeza e Receita, que se fe)l com a ·companhia elo 
OlJ.rO das MiB.a.s de S. Jozé elos .Kariris novos que principiou 
om 19 ele Outubro de 17b6 e find.ou em 28 de .Agosto do pre-
zente anuo de 1758 ............. ...... . , ......... " .. , : . . 111 

Carta ele. Luiz Diogo . da Silva a J eronymo Mendes de-Paz 



! • 

511 

mandando-o voltar ·ao Recife e ordenand0 que faça ·cessar todo 
o trabalho de mineração nos Caril'is. 24 de Novembro de 1758. 

Bando de Lobo da Silva mandando cessar os trabalhos de mi-
1 nefação em-toda à. Capitania de Pernambuco. 25 de Novem-

, b1·0 de 1758 .. . ..... · .................................. . 
Carta de Lobo da Silva a ·Thomé Joaq.m da Costa Corte Real 

sobre a execução daéla á , ordem .de 12 de Setembro de 1758. 
14 de Fevereiro de 1759 .. ......... .. ... ..... .. ....... . 

Ordem Regia de 12de Setembro de 1758 ................ . . . 
Carta Regia para Luiz Coresma Dourado sobre o descobria 

rnento de minas de prata na serra de Maranguape. 14 de De-
zembro • de 1754 .... . .. . .......... ............. : . ... . . . 

Ordem -Regia ao governador de Pernambuco sobr e o descobri
mento de ouro junto ao rio Juré. 10 ele Jan.eiro ele 1758 .... 

Representação da camara do Icó contra Jeronyrno Mendes de 
Paz: ~3 de Abril de 1757 .. ... .... . .................. .. . 

Carta Regfa ao governador de Pernambuco sobre a represen
tnção da camara do Icó contra Jeronymo Mendes de Paz. 
19 de De:urn:rb1io de 1757 ..... , .. .. .. .. .. .............. .. . 

Carta de Lobo da Silva a El-Rei ínformando sobre a represen
tação da camara do Ic:ó contra Jeronymo Mendes ele Paz. 
19 de Janeiro ele 1759.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ . .. . 

Carta Reg'i'a ao govçrnaclor de P ernambuco sobre um requeri
mento qe Jeronymo Mendes de ·Paz.' 8 de ,Julho de 1763 . .. . 

Ordem Regia ao Provedor da Fazenda Real elo Ceará mandan
do entregar a João Baltbazar de ~uevedo Homem de Maga,
lhites um anuo de soldo adiantado. 22 de Abril de 1758 .... 

Ordem Regia rto Proveclor da Fazenda do Ceará mandando en
tregar a João Baltbazar de Quevedo Homem de Magalhães 
um anuo de soldo ad.iantado. 30 de Junho ,de 1758 ..... .... . 

Carta Regia ao, cap. m ·1nor do Ceará mandando dar posse-a João 
Baltbazar de Q. H. de Magalhães. 11 de Agosto de 1758 ... 

Cart.a Regia -aos officiaes da camara da Y..ª do Ceará sobre a 
posse de João· BHltbazar ele Q. H . ele Magalhães. 11 de Agos-
to, de 1708 . . ; . ... · .. . . . .... . ... . . ....... _ . . , .. .... ...... . 

Cmta da camara d e Aquiraz a El-Rei communicando ter dado 
posse 'a João Balthazar de Q. H . de Magafüães. 19 de Ja-
neiro de 1759 ......................................... . 

Carta Regi:-i. ao -governador de J>ernam buco. censurando o pro-_ 
ceelimento havido por Homem de Mag·al}iães com' o official 
vcntenario Antonio Carvalho. 30 de Janeiro de 1760 ...... . 

Ordem Regia ao governador ele Pernambuco sobre a dcsaven 
ça de Homem ele Magalhães com João Dantas Ribeiro. 30 
de Outubro de 1761 ..... . , ..... . ....... . .... ' ... . ....... . 

Autos de justificação do alferes-de ordenanças Francisco An-
tonio Gonçalves .. .... . . .. .. . ..... .. .. . . ........... ... . 

Carta do governador de Pernambuco a Homem de Magalhães 
a respeito de suas desavenças com o ouvidor S9ares Barbosa. , 
14 de Junho de 1759. . . _ . . . . . . . . . . . \ ......... . .... . . . 

Carta do governador de Pernam]:mco a Homem de Magalhães 
a respeito de suas desavenças com o ouvidor So:ires Barbosa. 
rn de Julho de 1759 . . - . .. ...... .... ....... . ...... .. ... . 

Pa.g. 

113 

114 

115 
117 

119 

120 

122 

123 

124 

127 

130 

131 

131 

132 

132 

133 

133 

134 

137 

140 



t. 

,i, 

512. 

' ·, · ·. · Pag. 
Carta Regia de p de Fe;erefro de 1699 ao 'governador de Pe~i __ 

nambuco Don Fernando Martins .Masoarerihas de Lencastre 
rnandándo se .. cri"e em villa ,o Cear°á•. : ..... } .. ·.· ,• .. . _ ........ 145 • 

Portaria dó governador 'de Pern.co ao juiz ordinario da Villa ' ·i 

de S. José. de Riba Mar do Ceará mandand0 tii'ar sµmmario · 
· de testemunhfl.S contra o vig~:r;io Jqão de Mattos Serra. 9. dé 

Junho de 1713 .... . ..... . .. ,:: . ... . . , .... · ... . · .' .... ' .... : .. 150 
Carta. do governador de Pern.co ao j1fiz ordiilario da vilfa de , 

· S. Jqsé de Ribarnar clo .Çeará conti'ariando a portaria de 9 -
, 1de ·Junho. 19 de Junho .de 1713' . ~ ..... · .. , ............... , 150 ' 
Ordem Regia de 14 Dézembro-de .1754 deterrrl.inando que para ' 

n.omeação dos ál,moxarifes da :Real Fazenda .do Ceará faria 
· lei a antiguidade das villas ..... : .... . , . ....... . .. . ·.. . ... '15.t 
Carta •Regia· ao_governador de .I?ern.c0 indagando da antigµi-

dade e outros-particulares,d~fs yillàs .de Fortaleza· e Aquiraz. 
22 de Dezembro de 1757 ... ... ......... . . . .... • ...... : .. . : , i52 

Carta da' . camara de Aquiraz ao governador de Pernambuco , 
informando-o da_ antiguidada e outros particulares das villas 
,de Fortaleza, e Aquir-az. 19 de Janeiro de 17 59 .... ......... ·, , 153. 

Carta de Homem de Magalhães remettendo á camara d~ Aqui- · . 
raz. a Carta Regia, que decidiu sobre a nomeação de almo-
xarifes da Capitania. 19 de Julho de 1760· ......... . _,; .. : . . 155 

Ordem Regia decidindo ein favor do Aq~h·az no pleito que tra-
zia com Fortaleza sobre no~eação de almoxarifes . 18 de Ja-

. neiro. âe ·1760 . ...... · .· ..... : ... . .. . . ............ ; . . ... . . 155 
Carta de Alexandre Proença Lemos a El-Rei sobre mudanças. ,, 

d~ villas dà Capitania. 19 de -Fevereiro de 1751 .' . .... ,. . . . 158 
Carta Regia ao govei;nador de Pernambuco sobre, a mudança 

da villa de Fo~·talé.za -para o sitiq•dp Acaracu. 25 de Novem-
bro de 1751. .. ..... ·.,, .. . ........... . . ; ............ : .. , 159 

Carta da Camara do Aquiraz ao ouvi<l01· Proença Lemos so
. bre o requerimento em que os ca_rriarístas do Aracaty pedem 
~para seu t ermo a freguezia. das Russas . 19 de Fevereiro 
de 175_1 .... . ... ·· ... · .•..... . ... . .. . . . . .... ' ..... ·. · ·· .... ' .. 159 

Traslado do termo de vereac;ão da camara do Aquiraz a ,14 de · 
Junhq _de , 1748 ~m- que se tratou da 'mudança da villa de 
Fortalez_a para o' :Acaracu ... · .. . ... · .......... •. .. . . . . . . . . 161 ' 

Carta çle_ Pedro de Moraes Mag:alhães ao g0v,ernador de Pen
nambúco opinando ·contra a mudança· da vil.la, de Fol'taleza 
pafa à Ribe_ira do A éla~·acu. 20 d~ Maio éle 1152. ' ..... • . . . 164 

Carta do governador de PernatnbucQ a El-Rei opinando co11:tra ' 
a mudança' da yilla de For~aleza ·pai·a o sitio do Acar'acu 
como fota ·propó~to pelos camaristas do Aquiraz. 8 de Ju-
nho .,de 17'.52 .. ... .. : .......... · . .... . . . . . . '. ..... . . , ...... '· -165 

Carta de Thomé Joaquim da ,C. Corte Real a Bernardo d·a ,Ga
ma Casco sobre üína cornmissão -de que vae incumbido con
tÍia os Jesuítas da Capitania de Pernambuco'. 15 de Setem-
bro qe 1_758:. .... , . ....... .. .. .... ;_ ....... · ...... -~·-· .• ::. 191 

Ç;i.rta Regia a Bernardo . Coelho da Gama Casco .sobre -o . se
questro dos bens, dos jf')suitas da capitania de Per.n.co e ele
vação . das aldeias, que administràvam, a villas. 14 de Se-

_tembro de 1768· ....... 1 •••••••••• ••••• • • ••• ••••••• , . • • • • • 191 



513 

Pag 
Carta Instructiva dfrig·ida a Luiz ;Diogo Lobo da Silva sobre . 

os jesuitas. 14 de Setembro de 1758. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 
Carta d·e Luiz · Diogo Lobo da: Silva ao Provedo1: da Fazenda _ 

Real do Ceará sobre· a commissãQ do Dez.or Bernardo Casco. 
·18 de Maio de 1759 ...................... -. . . . . . . . . . . . . . 198 

Cartá de Luiz Diogo Lobo da S'ilva~ ao c·ap·.m moi·, ·officiaes e 
habitantes da aldeia do Payacu sobre a commissão do Dez. 0 r 
Bernardo Casco. 18 de Maio de 1759.... . ............ .. .. 199 

Carta,de Luiz Diogo Lobó da Silva ao cap.m mor do Ce!l,rá so-
bre a commissão do Dez.or Bernardo Casco. ·13 de Maio 
de 1759 ......... .. . · .. . ............. _........ .. . . . . . . . . . 200 

Carta de Luiz Diogo Lobo da Silva ao provedor da Fazenda 
do Ceará sobre a commissão do Dez.or Bei-nardo Casco. 18 
de Maio de 1759. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 

· Carta de· Luiz Diogo Lobo da Silva aos capitães mores, com- . 
mandantes de distrfotos e officiaes de milícias para, que _au
xiliem o Dez.0 r Bernardo Casco na commissào em que vae 
ao Ceará e Rio Grande. 18 de Maio de 1759.. . . . . . . . . . . . . 202 

Carta de Lobo da Silva à D. Filippe de _ Sou~n e Castro e mais '-
officiaes da aldeia da Ibiàpaba sobre a commissão do Dez.0 r 
Bernardo Casco. 18 de Maio de 1759 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 

Derrota e jornada do mestre piloto Manoel Roiz dos Santos 
por onde consta às qualidades de que se revf'.ste a Serra da 
Ibiapaba desde que chegou ao porto de Camosim. 19 d!;I 
Maio de 1759 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 

Carta Regia ao governador de Pern.co Caetano de Mello de 
Castro resolvendo que no Ceará se faça um hospício ou casa 
de residencia para os padres J esuitas. 8 de J aneiro.._de 1697. 217 

Carta Regia ao governador de Maranhão Antonio de Albu
querque Coelho de Carvalho sob1;e o hospício mandadô cons
truir no Ceàrá para residencia dos Jesuítas. 8 de Janeiro 
de 1697 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 

Ca1·ta Regia ao govei,nador de Pern.co mandando fundar um 
hospicio·na seri:a da Ibiapaba. 17 de Ma.rço de 1721.... .. . 219 

Petição da camara elo Aquiraz a El.-Rei para a fundação alli 
de um Hospício de Religiosos de S. Francisco. 26 de Julho 
de 1751. .... ... ... ........ .. .. ... ....... .. . . . . . . . . . . . . 224 

Petição da camara do Aquiraz a El-Rei para que sejam esta
belecidos ó~ Padres da Religião de S. Francisco no.hospício 
dos extinctos P.e• Jesuítas. 7 de Outubro de 1764......... 225 

Termo de erecção da Villa Viçosa Real. 7 de Julho de 1759.. 226 
Termo de erecção da Villa Nova de Soui:e. 15 <l.e Outubro de 

1759 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 
Termo de erecção da Villa Nova de Anonches. 26 de Outubro 

de 1759..................................... . .... ... . 228 
Termo da erecção da Villa Nova de Mecejana. 1 de Janeiro 

de 1 760 .. ... ... ... : . . ... ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 
Certidão passa.ia por Ignacio da Assumpção escrivão e mestre 

da Escoíla de Montemor o Novo da America. 20 de Julho 
bro de 1761. .............................. ·" .. ,....... 230 

Acta da vereação da ca.mai-a de Soure aos 21 dias de' Novem-
de 1759..... . ... . ..... . .... .. ........................ 235 

, 33 

-.....:.:._ 



514 

Pag. 
Acta da vereação da camara de Soure aos 29 dias de Dezem-

b1'0 · de 1759. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 
Tres mappas relativos ás aldeias dos Indios retiradas á admi

nistração dos P.cs Jesuítas e elevadas a villas poí· Gama 
Casco· : : . ; . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . _ 240 

Summario poi- · onde se pretende persuadir se.não occultar.ão 
nem descaminharão bens alguns pertencentes ao Hospicio 
do Ceará. 29 de Fevereiro de 1760 .............. ·. . . . . . . . . 242 

Recibo dos exempiares, carta regia e Bulla da extincção dos 
P .es Jesuítas passado pelo Paro·cho da Igreja Matriz de N.ª 
S.ª q_a AssumpçãQ de Fortaleza Francisco Xavier Marreiros 

. da Silva. 19 de Fevereiro de 1774.-..... . : ........ _. . . . . . . 248 
Carta circular aos Parochos do Bispado de Pernambuco or

denando a · celebração · de· festas pela suppressão da Ordem 
de .Jesus. 16 de Dezembro de 1773.................. . .... 249 

Carta do conde de Villa Flor a Francisco Xaviei' de Mendon
ça arííiunciando haver nomeado Antonio José Vietoriano 
Borges· da Fonseca para governar interinamente o Ceará. 
6 de Abril de 17-65. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 

Termo ·em como s_e levant6u o pelourinho na Real Villa de 
Montemor o· Novo da .A:.merica. 14 de Abril de 1764. . . . . . • 25? 

Termo do levantamento do pelourinho na povoação de Caiçara. 
5 de .Julho de 1773 .. _............. ... .... ... ...... . .... 258 

Termo da facção do pelouro e abertura de um dos que farão 
eleitos para ser:virem cargos · da .republica até o fµn deste 
coITente anuo nesta villa distincta Real do Sobral. 5 de Ju-
lho de 1773 . ..... -...... : ............ : . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 

Autos ·da creação e divisão do Curato do Aracaty. Julho de 
1780................................................ . 259 

Carta de Manoel da Cunha Menezes ao ouvidor Carneiro e Sá 
✓ ordenando- lhe q_ue logo __ _ que chegue a -Capitania inquira; e 

averigue o procedimento de seu antecessor. 23 qe Dezem-
bro de '1769.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 

Carta de Manoel da Cunha Menezes a Martinho de Mello e Cas-
tro sobre as averiguações mandadas fazer no Ceará quanto 
ao procedimento do ouvidor Victorino Soares Í:l do clerigo 
José ·Pereira de-Mello. 7 ·de Fevereito de 1770 ... : : . ...... 266 

Carta da ouv"icior Carneiro e Sá dando conta das pesquizas foi- · 
tas acei-ca do P-rocedimento de Victorino Soares e José Pe-
reira de Mello. 2 de Fevereiro de 1770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 

Carta ·de Manoel da Cunha Menezes â Martinho de Mello e 
,, Castro sobre o processo a que foi submettido o ouvidor ·Vi-

. . -- ~ C torino .Soares. 29 de Março de 1770 . .. , ... ...... ~ ... . ~. . . . . .. . . 270 
A-uto de devassa a q_ue mandou proceder o ouvidor Carneiro a 

-Sá ·contr& Victorino Soares e José Pereira de Mêllo: 8 de 
Fevereiro de 1770 ............... . .. . -.. ... , . . . . . . . . . . . . 271 

Carta de Manoel da Cunha Menezes a Francisco Xavier de 
Mendonça _furtado para que se mande inquirir a}:espeito da 
conta e representação feita pelos moradol'es do Ceará contra 
o ex-ouvidor· Victorino · Soares. 16 ·de Julho de 1769. . . . . . . 272 

Capitúlo 79 da conta dada contra o ex-ouvidor Victo1·ino Soa-. 
· res ·pelos moradores do Ceará~ ... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4 



515 

Cárta de Carneiro e Sá a Manoel da Cunha Menezes sobre Vi-
ctorino. Soares. 1 d~ Março de 1770 ... , ................. . 

Carta de. Cunha Menezes em resposta a de 1 de Março de 1770 
do ouvidor Carneiro e Sá. 11 de Maio de 1770 ........... . 

Cartá" de Manoel da Cunha Menezes a Ma;tinho de Mello e 
Castro sobre a retirada de Victorino l:,oa1:es do Ceará. 22 de. 
Agostq de 1 770 .......... . . .. ....... : ........•........ 

Carta de Manoel da Cunha Menezes a Martinho de Mello e 
Castro sobre 'a queixa. dada pel~s moradores do Ceará con-
tra Victorino Soar.es. 30 de Março de 1770 . . ............ . 

Carta de Manoel da Cúnha Menezes a Martinho de Mello e 
Castro remettendo a Devassa e Capítulos procedidos contra 
Victorino Sõares. 18 de Janeiro de 1771. . ......... -...... . 

Carta de Manoel da Cunha Menezes communicando a Martinho 
de Mello e Castro a partida de Victorino Soares p.• Lisboa 
na nau N.a Senhora do Rosario e S. José. 18 de l\f:arço 
de .17,71 ....•....•.... . ............................... 

Carta de Manoel da Cunha Menezes a Martinho de Mello e 
Castro narrando o procedimento de Borges da Fonseca· no 
contra bando do Princeza do Brazil. 8 de Novembro de 1770. 

Aviso de Borges da: Fonseca ao ouvidor Victorino Soares con,
vidando-o a praticar com o Princeza do Brazil as deligen
cias ordenadas pelo Alvará de 5 de Outubrq de 1715. 2 de 
0utubro de 1769 . . ... .... . . ..................... .. .. :-. 

Deposição do Piloto Henrique Jo.sf Colaço .......... . ..... . 
Auto de arre_matação dos generos sahidol? do Princeza do Brazil 
Carta Regia ao Provedor da_ Fazenda do Ceará aproposito do 

bergantim N. Senhora do Soccorro S. Antonio e Almas. 14 
de Dezembro de 1754 . . ...... _ ......... . .. . .. ... ... . ... . 

Auto de posse do _governo interino, que substit~iu a Borges da 
Fonseca. 3 de Novembro .de 1781. .... .. ............... ' .. . 

Alvará de 12 de Dezembro de 1770 . . ..................•... 
Carta do Conde do Povolide a Borges da Fonseca. 13 de Se-

tembro de 1768 ............. . . . ................ -...... . 
Carta de Borges da Fonseca ao Director perpetuo da Acade-

mia dos Renascidos. 7 de Outubro de 17 59 .... . ......... . 
Edital de 6 de Novembro de 1811 da camara do Aracaty sobre 

limités do Ceará com o Rio Grande do Noi::te .. . ......... . 
CaFta dos camaristas de Sobral á Rainha D .ª Maria. 15 de 

Dezembro de 1787 . . . ...................... •· ... : ....... . 
Representação do Vigario do Aquiraz á Rainha contra actos 

do governador Azevedo de Montaury. 4 de Janeiro de 1787. 
Ordem .do juiz ordinario e certidão do escrivão Marreiros sobre 

o procedimento tido pelo Director da villa de Arronches com 
o procurador da camara. 23 de Dezembro de 1786 ........ . 

Cartas do juiz ordinario Delgado Perdigão e do procurador Vi
cente Pereira da Rocha ao ouvidor Avellar de Barbedo. 10 
e 16 de Novembro de 1786 . . .... .... . · ....... . ..... .- . . . . . 

. Attestado passado pelo cirurgião José Antonio de Almeida a 
Antonio de Castro Vianna. 1 de D ezembro de 1778 .. · ..... . 

Carta de Almeida Guimarães ao governador Montaury sobre 
provimento de postos ·e officios de justiça e fazenda . .. .... . 

P a.g. 

279 

280 

281 

281 

282 

283 

297 

299 
299 
300 

310 

314 
316 -

318 

328 

357 

361 

36,3 

369 

371 

374 .... 

379 

.:> 



.... 

516 

Carta de Jo_sé Cezar de Menezes a Coutinho ele Montaury s0-
bre F-. B. Maria Targine. 29-de Maio de 1. 784: ............ . 

Carta Régia ao Capitam genel·al de Pew.ambuco sobre Franc.00 

Xavier de Miranda Henriques. 20 de Novembro de 1746 ... 
Carta do juiz J. Pereira de Mello ao governador Montaury. 

22 de Maio de 1787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carta de José Cezar de Menezes a Avellar de Barbedo sobre 

a retirada de Targine da capitania, 24 de Julho de 1787 . . 
Autos da erecção da villa de Campo Maior. , ......... . 
'l'res cartas de Avellar de Barbedo, de 4 de Junho de 1787, 4 

de Agosto e 8 de Outubro de 17!38, sobre descubrimentos mi
neralogicos e botanicos, que t .em feito na Capitania ..... 

Duas relações de cousas e productos do Ceará remettido~ para 
Lisboa pelo goven1ador Montaury a 30 de Abril de 1783 e 
25 de Outubro de 1784 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Carta de Feo e Torres a Martinho de Mello e Castro dando 
conta dos actos de s_ua administração. 10 de-Outubro de 1792. 

Parecei· do conselho ultram11,riuo a respeito da repl·esentação 
da Camara de Montemor á Rainha . sobra a crise em que se 
acha a capitania. 25 de Janeiro de 1794 . . . . . . . . _, . . . 

Aviso expedido, por Cardoso Machado aos membros de sua 
commissão. 17 de Outubro de 1791 . . . . . . . . . . . . . . . 

Attestado passado por Cardoso Machado ao mestre do barco 
N.• s.~ do Bom Successo, Manuel Gonçalves Prudente. 22 
de Outubro de 1791 . . . . . . . . . ·. . . . . . < . . . . . . . . 

Carta de Bento Pereira Vianna ao Dr. João Lopes Cardoso. 
14 de Novembro de 1, 91 .... ..... .... ... ... . . 

5 cartas de Cardoso Machado a D. Thomaz José de Mello e 
a Feo e Torres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Instrucções deixadas por -Cardoso Machado ao licenceado José 
Gomes Coelho ..... . : ·; .................. . 

Lista dos obitos havidos em Sobral e Granja .... ... ... . 
Conta das despezas feitas com a commissão Cardoso Machado. 
Relatorio de Cardoso Machado ao Capitam General de Pel·-
. nambuco. 8 de Março de 1792 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Offi.cio de agradecimento dos camaristas Sobralenses a D. Tho-
maz José de ·Mello. -Novembro de 1791. ...... : .... . 

Carta de ,,Francisco Rodrigues da Cruz a Feo e Torres. 18 de 
Fevereiro de 1792 ................ ' ........ . 

3 Cartas Regias ao Cap.m General de Pernambuco e Ouvidor 
·do Ceará sobre as minas de prata de que era superintenden-
·.te Ant·0 Glz de Araujo . 15 de Novembro de 1745 ..... . . 

3 Cartas de Feo e Torreti a Martinho de Mello e Castro sobre 
as Minas âe Ubajara. 13 de Novembro de 1789, ·7 de Junho 
de 1790 e 17 de Outubro de 1791 ............... , . 

Documento de Antonio José Soares. 5 de Janeiro de 1791. .- . 
Carta de D. Thcimaz José de Mello a Luiz Pinto de Sousa so

. bre o assassinato dó juiz de Villa Nova d'El-Rei Antonio 
. Barbosa Ribeil-o. 17 de Dezembro ele 1796 .......... . 

Carta do Ou;vidor José Victorino a D. Thomaz José de Mello 
sobre o aàsassinato do juiz de Villa Nova d'El-Rei. 27 de 
Setembro de 1796 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pag. 

387 

388 

390 

393 
-395 

404 

·40i3 

422 

428 

431 

432 

433 

434 

4.43 
447 
448 

450 

455 

456 

463 

467 
473 

474 

475 



517 

Auto do exame f~ito nos cadaveres de Antonio Bai:bosa Ribei
beiro e João do Nascimento. 3 a.e Mar~o de 1795. . . . . . . . 

Carta de D. Thomaz José de Mello a D. Fernando Antonio de 
Noronha requisitando a prisão dos assassinos do juiz Anto-
nio'Barbosa Ribeiro. 15 de Dezembro de 1796 ........ . 

Carta de l!'eo e Torres a D. r.rhomaz· José de Mello sobre cor
reri~s de piratas nas co·stas .do Ceará. 7 de Janeiro de 1799. 

Carta: de Bernardo Manoel de Vasconcellos a D. Rodrigo de 
Sonsa Coutinho sobre o ouvidor Rademaker. 30 de Setem-. 
bro de 1800 . ..... . ...... . ... . . . .. . ............. . .. . . . 

Carta Regia de 17 de Janeiro de 179~ .................... . 
Carta Regia a Bernardo. de Vasconcellos enviando o Decreto 

_de 17 de Janeiro de 1799 . · .... .. . .... .. . . .. .. -~ . . ....... . 
Carta de Bernardo de Vasconcellos ás camaras da Capitania 

fazendo publico o Decreto de 17 de Janeiro. 21 'de Outubro 
de 1799 ...................... . ........ . .. .... . ...... . 

Carta çla Camara de Fortaleza ao Príncipe Regente agrade
()endo a Carta Regia de 17 de Janeiro e a nomeação de Ber-
nardo de Vasconcellos. 15 de Fevereiro de 1800 ....... ... . 

Acta da, vereação da Camara de Fortaleza a 4 de Fevei·eiro 
de 1800 .. · ...... ... ... .... . . ...... .... ... .. ........ , .. 

Exposição que faz Bernardo à.e Vasconcellos a D. Rodrigo 
de Sousa Coutínbo sobre o Ceará ..... : ................ . 

Carta de Bernardo de Vasconcellos d!,tndo conta da installação 
· da Junta da Fazenda Real do Ceará. 29 de Outubro de'l 799. 

478 

480 

481 

485 
489 

490 

491 

491 

494 

497 

505 



... 

CORRIGENDA 

A' 1·evisão escaparam algumas incorrecções como por exemplo 

Linha .11, pag. 76 ; genro de José .Victoriano em vez de genro de 
Ant.0 José Victoriano. 

Linha 19, pag. 123: expedi:l' em vez de expediu-se. 

Linha 23, pag. 127 : regimento em vez de re,querimento; 

Linha 12, pag: 224 : a influencia do Estado em vez de a influen-
. eia do -governo de um Estaq,o. _ · . . - . . 

µi;ha 4, pag. 252 : .tene7:te~fleneral em vez de capitão-g(]nei·al. 

· Linha 18, pag. 384: se âesdisserão que farão em. vez de se desdis
serão em attestações, que farão. 

Linha 33, pag. 448 : á pag. 20 em vez de á, pag. 434 . 

. . 
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Victol'ino e Manoel Leocadio Rademaker. Governo interino. 

CAPITULO X ,' 
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