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FOLGANÇAS POPCII'I,AKES DO VELHO 

S. PAULO 

Xa formação do caracter e dos habitos de morigeração dos pri- 
mitivos paulistas, grande e salutar foi inquestionavelmei~te a influencia 
da religião catholica. 

As poderosas massas de aborigeiies, ainda mal submettidas, que 
rodeavam ameaçadoras a nascente Paulicéa, as agruras da luta pela 
vida num meio onde a civilização e o progresso apenas se iniciavam, 
teriam esmagado os primeiros rebentos da nossa raça si o paulista, 
embora pequenino e fraco pelo numero. se não revestisse para logo 
da  indomita coragem e da proverbial rijera de animo que o caracterizou 
e o fez salientar-se a o  defluir das seculos. 

Foi na suavização desse caracter, no aplainamento da agudeza de 
acçãa, no amoldamento da soberana independeiicia do paulista que a 
religião interveiu limando-lhe as arestas mais asperas, admissiveis e 
necessarias na fereza da vida do sertão. mas nocivas iiss centros 
civilizados. 

Esse evangelico desideratum plenamente conseguiu o espirito re- 
ligioso, empregando meios efficazes, embora nem s'empre brandos. 

E m  todos os ufficios divinos era a população paulista chamada a 
compartir. Nas procissões numerosas que o clero punha á rua, os 
"hometis bons", que eram as peasoas mais gradas da povoação, deviam 
comparecer para exemplo e estimulo do povo humilde, e a Camara, re- 
unindo em si todas as prerogattivas do Estado, punia, com multa e 
cadeia, a falta de comparecimeiito ácluellas inanifestações publicas de 
religiosidade. 

Tamanho era o rigor e a intransigencia na observancia desse dis- 
positivo de lei, que a um filha do proprio João Ramalho, etitão ainda 
no fastigio da sua indiscutivel poteiicia de regulo. foi ella appli'cada, 
emlbora das iras do altivo ~a t r i a rcha  pudessem sobrevir graves com- 
plicações na vida social da incipiente povoaçZo. 
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A iiicaiiçavel persist,eiicia do clero etn attraiiir ao  seio da religião 
as tiiassas populares, o relativo socego que aos paulistanos adveio da  
gradativa aggregação d o  elemento iiidigena ao grernio da civilização, 
B careiicia cjuasi absoluta de diversões mu~idailas, fizeram corn que 3 

povo paulista, ao  dobar do tempo. iiitimameiite se associasse, iiidepen- 
dente das insi~iuações officiaes, a todas as ccuinmemorações religiosas: 
os folguedos populares f ~ r a m  então surgindo adheridos e em corn- 
plenieiito 5s festas da igreja. 

Tiicorporados ás manifestaçóes externas do culto catholico. os bai- 
lados populares. com seus descaiites e mascaradas. iniciavam-se com- 
muinciite com larga antccedeiici~a ein aiiiiuii~rio ás festividades rituaes. 

3Iaiiifestaqão collectiva popiilar dependeu, a principio, a realização 
dos bnilados, do asseiitii~ieiito dos l~oderes ~)iiblicos. expresso para 
ca& folgiiedo, mas de tal modo idciitificm-se coin o viver local, que 
acabou por ser e1icatnl)ado pelos governantes e incluida nos program- 
mas officiaes: já no principio do seculo X V I I I  a Camara Municipal 
ordci~ava " pera todas os juizes dos of ficios serctn iiotif icados pera 
darei11 suas danças ás procissões", chegando mesmo algumas vezes a 
iiide~iliiizar aqiielles magistrados populares das despezas por elIes rea- 
li-adas tia organização dos bailados. 

O habito das da i i~as  e cantigas religiosas teve indubitavel origem 
em São Paulo, no methodo aiil:hietaiio. seguido tambem por Montoya 
no Para,g~iay, de adaptação dos bailados barbaros ás praticas religiosas 
e de sc fazerem aos p r i n ~ ~ i r o s  catheciinienos recitar. i i ~  idioma aii- 
tochtoiie, versos a Jesu.; Christo. ao  acto da confissão, a Saiito Igiia- 
cio <li, I.ogola : 

Jgiiacio xeruba, xerercoara 
Tyra pupe ai hanga otiioccin 
Xeruba jupari niocetiibará 
Santo Igiiacio iaiideariga 
Raaiigara. 
Oi~ilomoryauçub 
Vimciaé oinuçacem. 

E' iitteressantissima. aiiida que sobria, a do~umeiitaçáo por 116s 
reusida relativamente a taes ídguedos. principalmexite a referente a o  
uso da mascara. 

"Com pouco ineiios aiitig~iidade qiie a do descobritneiito do Brasil 
festejavam iielle, como padroeiras, as onze mil virgens, seiido os estu- 
dantes de  S. Paulo, oa que se einpenhavain mais 110s scus ap1)lausas e 
desejos, e com a modestia e regularidade devida usavap das mascaras 
para melhor disfarçarem a galrriiteria dos bandos, dansas e etitremezes 
e alardes etn que muitos dias aiitecedei~te, ao da  festa das santas 



viryeiis costumam andar pelas ruas;  e para poderem fazer pedem 
liceiiça aos Governadores iias cidades em que os ha e nas mais villas 
aos capitães-mores dellas" - eis os infornies preciosos que a respeito, 
repetindo dizeres de  peticão anterior, nos foriiece o despacho de D. 
João, cluiiito de nome, dado por carta do Conselho Ultramarino de 14 
de  Jiiiiho de 1728, a uma coiisulta que lhe fizera Aritonio da Silva 
Pimeiitel, Governador da capitania de São Paulo. 

Graiicles folias eram as iestris aiinuaes das 11.000 virgens em Si 
Paulo:  ao  celebrarem-se ellas e8in 1705, taiito cresceu o enthusiasmo 
que o "homem bo~ii" 1)ornitigos da Silva Teixeira, eiitão iio exercicio 
do respeitabilissimo cargo de escrivão da " Camera" iez , palieis de 
comedias publicas. o que lhe valeu forinidolosa catiliiiaria de juizes e 
vereadores, os cluaes por aquellas e mais " Kezóes" o susl)etideram 
do cxercicio do cargo. 

0 s  arcliivos ainda nos contam que não só iias festividades com q,ue 
a 71 de Outubro de  cada aiiiio se commemoravam as problematicas 11 
mil virgens. as quaei. seguiido versões aceitaveis. não teriam attiiigido 
ao  i-iiinero de uma duzía. mas em todas as co~nmemorações religiosas, 
iios aiiiiiversarios natalicios da iamilia real. lias dabas nacioiiaes da 
metropole, era habito do povo paiilista mascarar-se nos folguedos de 
tm, mediante licetiça do Governador ou da Camara, tio primeiro caso 
impetrado pelo povo. nos demais determiliado pela administração pu- 
blica. 

S ã o  eram as  mascaradas costume peculiar ao povo paulistano, em- 
bora fosse habito desde todos os tempos, das populações indigeiias de 
Pirati i i i~~ga. como, aliás. de todas as  outras do Brasil, disfarçarem-se, 
pintando o rosto. nas festas tradicionaes. 

O uso da mascara tio S. Paulo coloiiial veiu-lios itidi~cutivelmetite 
d e  f.abitos metropolitanos repercutidos das celebres mascaradas verie- 
zianas. Imr seu turno reminisceiiclas recatada. &as orgias pagãs. 

Consoante a aifirniação. de luso escriptor. brilhante chroiiista e 
admiravel "conte~ir", a mascara surgiu em Portugal pela primeira vez 
tias l>rocissóes, sendo logo prohibida pelas ordenações filippiuas que a 
consideram lesiva á gravidade lithurgica das ceremonias religiosas. 
Mas veiu o tempo e relaxou o rigor da lei e " j á  no f ~ m  do seculo 
XVII bandos d e  mascarados com a :ara coberta de ante-face de vel- 
ludo", affirma o mesmo escriptor, qiiaiido. com mais acerto poderia 
tel-o dito - ein meiado daquelle seculo - corriam as  ruas e viellas da 
velha Lisboa, sob o pretexto de qualquer festa. esfaqueando, roubatido, 
exercendo vinganças, raptando mulheres. espalhando o terror e a coii- 
fusão, Cohibindo baes desmatidos e crimes. surge nava prohibição com 
a re$oluçáo d e  14 de Agosto de 1654 e cotn o alvará d e  25 de  Agosto 
de  1689 este. commi~iaiido as  perias de multa, de prisão e de degredo 



ao crntraventor, actos cuja sorte foi, tal como a repressão filippiiia, 
cahir no olvido, fiim mesquinho que tainbem tiverarm a provisão pro- 
hibitoria de 19 de Maio de 1752 e o edita1 de 23 d e  Julho de  1775, 
reappareceiido as mascaras em Lisboa pelas alturas do ultimo quartel 
do seculo XVIII  csmo recato de folguedos e priiicipalmente rebuço 
nos crimes. 

Em S. Paulo, lias éras coloiiiaes, se não foram abs mascaradas 
livr:n~ei~te pevmittidas, tambem em tempo algum lhes pesou a prohi- 
bição terminante; depeiideram sempre do asseiitimeilto official traii- 
sitorio. Este nuiica faltou aas iinpetraiites que as mascaradas daqui 
foram sempre burguezmeiite iliiiocuas, jamais se tingindo dos rubros 
tons de sangue derramado nem se cobriiido de opprobio 110 roubo ou 
servindo de capa a romanescas aventuras. 

No evoluir social as danças e os disfarces intimamente ligados 
ás festividades religiosas, foram cahitido de uso. e a partir dos primeiros 
mome~ltos do seculo X I X  já não ei~coiitramos iisticia iiein reiniiiiscen- 
cias das primitivas mascaradas paulistas sináo de mascarados avulsas 
e perambulantes, até aos dias não muito distaiites de 1831. 

No  mez derradeiro desse aiiii~o, a l~revideiicia do Presideiite da 
Provincia, Raphael Sabias de Xpuiar, tomando coiitas, iium dos seus 
primeiros actos administrativos. ao  ailachronico habito, prohibe-o pelo 
justificado temor de que bem l~oderiain os adversarios do golpe d e  
Estada de 7 de Abril se valerem do disifarce tolerado, para mais facil- 
mente promoverem desordeiis e crueiitas represalias, cujos prenuiicios 
vinham preseiitidos no Paulicéa desde o moineiito da abdicação do 
primeiro Pedro. 

" V .  Ex. me iiiformará com a brevidade possivel, ordena 
o futuro revolucionario de 42, em circular de 23 de Dezembro 
de 1831 enderagada aos juizes d e  paz de Santa Ephigeiiia, da 
Sé e do Braz, por que razão se permittem andarem mascaras 
pelas ruas lias domiiigos e dias aantos, e muito particularmeilte 
armados, quaiido se póde servir deste pretexto para commette- 
rem desacatos prejiudiciaes a o  socego publico e á segurança 
individual dos cidadãos que, certos da protecção das leis, pas- 
seam inermes pelas mesfinafs ruas;  e iio caso de ser isto 
autorizad3 pelas posturas do municipio, V. Ex. me informará 
tambem, como respoiisavel pela tranlquilidade do seu districto, 
se é conveniei~te, que pelo meio proprio, ellas serem revogadas 
nessa parte. 

Podendo acontecer, que pelos dias santos do natal CI ajuil- 
tamento,desses ma8scaras, e de escravos deem motivo a desor- 



deris, que alterani a tranquilidade publica, o que convem evitar, 
terá V. Ex. o maior cuidado sobre este objectù, fazeiido rondar 
o seu districcto pelas patrulhas que julgar bastaiites.. ." (1). 

E como iião encoiitrasse apoio tia5 leis niuiiicipaes, o habito de se 
velar o roíto em exhibiçóes dsmiiigueiras pelas ruas de S .  Paulo, 
extiiiguiu-se sob a benefica pressão official, para só reapparecer na 
Patilicéa com a tntroducção do cariiaval iiioderiio em 1857. 

O carnaval moderiio ! Acaiiliado e pudibuiido como deveria ter 
sido utn collegial.. . de 1857, apreseiitou elle. em S. Paulo, seus primei- 
ros carros de l~latibaiidas altas, vedaiido avaramente aos gulosos olhares 
da multidão, as fornlais esbeltas e esculpturaes de elegantes pageiis a 
Luiz S V  c de vivandeiras geiitis, cujos vestidos eram, aliás, menos 
ciirtos que os das provocantes " toiletes" dos coiitemporaneos figurinos 
eni suas eshi,biçóes picantes do iiú, sem anteparo de  platibanda nem 
tlad,i. aiite a brejeirice Iiibrica do traiiseuiite ralé. 

&Ias. com o tempo, o carnaval foi ton~aiido gosto á folia, e, iium 
dado moineiito, saltou do regaço das sociedades familiares, que pri- 
meiro lhe deram o tom tia Paulicéa. para a volupia dos chamasdos " clubs" : 
seus pres t i t~s  tornaram-se eiitão da morbidez das exhibiçóes plasticas, 
i'i1augurara.m-se os celebres bailes " nias<~ués" do Hotel das Quatra 
Ka1;áes. do Tivoli Panilistaiio e do Theatro S. José. elitão acabado de 
cotistruir. e as "Cavernas" erigidas a Moino, abriram-se em forinida- 
veis bacchanaes tendo por bas,e. por essei~cia e por divisa o grito lascivo, 
niiiii gorgolejar d o  vicio : 

hltilheres, musica e viiiho ! 

Já  eni 1866. numa traiismutação verdadeiramelite ciiietnatogral>hica, 
o carnaval paiilista havia perdido inteiramente o recato e a compostura: 
seus bailes tnodificaraiii-se ein verdadeiros pandemoiiiss onde o mu- 
lherio facil ,sepaltawa os  derradeiros resquicios do pudor, as  ceias 
assiimiam a feição de orgias allucinaiites e as tlaiiças passaram a soffrer 
o ~>redomonio dos endiabrados "canca~ns". sabre os quaes lios fornece 
iioticia o ariiiuilcio-,programma do baile realizado a 10 de Fevereiro 
dacliielle aiiiio. tio Hotel das Quatro Kaçóes: - ás  iiove horas romperá 
o baile com a gra,ride symphonia - " La Place". As mais bellas polkas, 
as valsas as mais chibaiites. farao dos bailes das Quatro Nações os 

(1)  De como os juizes de paz' de Saiita Ephigeiiia e da Sé, Viceiite 
Pires da Motta e José Aiitoiiio dos Reis. duas energias a Feijó, roiida- 
ram seus districtos corri "patriilhas julgadas bastantes" diremos em 
livro de atlequado assiinipto. 



primeiros de que haverá imticia em S. Paulo. -4' meia iioite em 
pomo a orcheistra tocará o grande e demoniaco - Galope caracteristico 
- que imitará o correr de uina locomotiva acompanhada de toda a 
sorte de iiistrumeiitos: musica diabolica, de um effeito iiidizivel e que 
fará galopar os proprios rheumaticos até ao  inferiia, e ás quatro horas 
dar-se-ha fim ao divertimeiito com o grande - Galope Iiiferi~al - com 
sinos, matracas, tiros, o que far8. crer o fim do muiido e ' a juizo 
final". 

E' de notar, entretaiito, que os taes bailes do "Quatro Nações" 
raramente chegavam ao "Galope Infernal" do programma. termiiia- 
vam quasi sempre antes da hora official em grossa bordoeira, num 
"banzé de cuia" iildiscriptivel onde muita cabeça se armava de "gal- 
10s" e quebrada era niuita costella. 

Alite tamiiha  e tão brusca depressão de costumes, as sociedades 
familiares carnavalescas desappareceram, os bailes recatados do ve- 
tusto theatrinho do largo do  Palaciu, outr'ora poniposametite deno- 
minado da Opera, iião mais se realizaram, e a >  meninas que primeiro 
mantiveram o iinperio do carnaval em São Paulo, resigiiaram-se de 
boamerite, honra Ihes seja reiidida, a assistir através das "ratulas", 
ao triuml>ho iinpudicu e orgiaco das Ritiiiha Sorocabaiia, -4iitoniiiha 
Bella, Palmiteira, Relloiia, da .\iiila Perula, Izabelii~ha Oiqa Paraguaya 
e da Mima, truciileiita hes1)atihola sem salero, as inais legitimas repre- 
sentantes do arrior brejeiro da Paulicéa entre os aiiiios de 186611880. 

Desse cariiaval foi irmão getneo o "intruido" que, na accepçáo 
regional, não era o syiioiiymo do carnaval dos Auletes, Simóes da  
Foiiseca e Séguier, do sitiiples introito da santa quaresma, iiitroitus, us, 
m, de Cicero e do Magnum Lexicon, ma#> restrictamente designativo dos 
jogos d'agua, da loucura das molhadelas, do direito de que t d o  iiidi- 
viduo inais ou ineilos folgazão e bem humorado se revestia, pela época 
das mascaradas, numa expaiisão muito ~iiicera, porém, muita plebéa 
em sua alegria rude, de liquefazer a humanidade á força de " Iarai-iji- 
nhas" e das classicas "serii~gas" de folha de Fla~idres, comportando 
estas, muitas vezes, mais de dous litros de liquido. 

Desde quaiido existiu o briiiquedo de intrudo em S. Paulo não o 
sabemos. Em documentos do derradeiro anno do  seculo XVI encoii- 
tramm, por diversas vezcs, o termo - iiitruido - como limitação do 
tempo de for~iecimento de cariie á população paulistana, cada sabbado, 
por Domingos Luiz, o fundador da ermida da Luz, e gratide criador de 
gado tios campos de Gparé, - "que elle se queria obrigar a dar cariie 
a ejte p v o  daqui até o intruido" - mediante, cliro está, determilida 
paga, que seria ajustada em dinheiro ou em "couros", ao  preqo que 
provavelmente não teria excedido de 8 réis o arratel. 



O termo, por certo, equivalia ao  de - carnaval - e leinb-ava a 
comesaina de carne e figurada liceiisa de folguedos iiuin abarrota- 
meiito preventivo de antecipada coinl)ensac;ão ao duro jejum c á rigida 
compostura quaresinal mas, si designaria tambem a brincadeira das 
inolhadelas, dus banhos forcados, é o que aiiida não coiisegiiimoi 
documentar. 

E m  Portugal já eiitão o briiicluedo do eiitrudo (gerado espoiita- 
neamente ou assimilado de costuines iiidicos ou judaicos, pouca im- 
porta esmiuçar) estava tão arraigado que o abuso e os excesbos de  
sua pratica provocavam, a partir de 1601, a acção dos actw officiaes a 
qual, de resto, remedio não tcve siiião abra~iclar-se e esiilorecer nos 
seus intentos, como sempre acontece quando coincide eiiireiitar a 
vontade, aliás tão rara de se iiiaiiiicstar, firiiie e iiiahalavel, (13 povo. 

-A 13 de Fevereiro de 1601 apparece o aivara cominiiiatorio das 
penas d e  prisão e multa de mil réis " sem appeliação ou aggravo" diz 
o acto official, contra - " rluetii atirar com esgiiicho pc1.a eiitriido c, 

sendo fillio familias não será solto sem que seu pae pague quinhentos 
réis e sendo escravo pagará seu ,ieiihor" : - outras l)eiias, eiilhora menos 
seviras, eram mandadas applilcar pelo inesino alvará aos qiie,  - " ati- 
rassem laraiijadas" - que parece equiva!ereni á s  laraiijinhas paulistas 
e aos limões de cheiro cariocas. 

E iião ficou por ahi a eiiergia da goveriiaiica lusa: a 20 de Feve- 
reiro do mesmo aiiiio de 1601, iiovo alvará prohilbe os - "brincos 
d'elle", - (delle, entrudo), e ciiico aniios depois, ein 1608, o alvará 
de' 2.5 dc Dezembro toma - "l~rovideiicias para evitar as  desordeiis 
do entrudo", - attestaiido assim a ialmta de cuiiil)rirnetito das disposi- 
çóe* prohibitivas anteriares. Cessasse ou não a jogo do entrudo em 
Portugal pelo choclue dos habitos l~opiilares de eiicoiitro a legislação 
conteml>orariea. o certo é que sómeiite cento e viiite e seis aiinos depois. 
em 1734 e 1735, a1q)arecerain liavos actos prohihitivos - " ipeni  jogar 
entrudo, ha de ser preso por vinte dias" - determilia o aviso d'e 6 de 
Fevereiro de 1734, que teve seu cirtnpleinento no de 1, tainbern de 
Fevereiro do aniio seguinte, com a declaração de que - "não seriaiii 
soltos sem ordem de sua Majestade e sem pagarem a peiiao que seria 
arbitraria aos Ministros, e isto sem excepção de pessoas nem de me- 
nor:~". 

E' possivel que por essa época j i  se briiicasse de eiitrudo em S. 
Paulo, porém, nós, de positivo. ainda iiada eiicontramas exclusivametite 
regional nesse sentido para além da éra de 1837. 

xas camadas sociaes mais graduadas onde as  expansões têm de 
se medirem, pesarem, ascenderem ou desceiiderem pela gamtna das 
conveniencias collpctivas, a eiitrudo era praticado, emquaiito morti3 



ia o enthusiasino, atravez de bisnagas perfumadas. pequenos e elegantes 
receptaculos, hoje exclnsivame~ite utilizados como envoltorio de  tintas 
finas. 

K o  auge, porém, do calor pelo brinquedo e quando exgottadas as  
iuui~ir6es dc bisnagas e laraiijiiihas, recorriam fatal e invariavelmente 
os brincalhóes mais desabusados ás  bacias, aos potes, aos barris e P 
inteira irnmersão em tina, de agua, sem que poder hurnalio tratasse 
oii <!ésse mostras séquer de lhe ter occorrido a idéa de qualquer medida 
4alutar de enfreiamento á selvatica expansão e destemperada alegria. 

Durou esse ,desvairamento abé os ul~timos dias do  imperio. em que 
os jogos d'agua foram-se gradativameiite substituindo pelas moderilas 
batalhas de " coilfetti", de " serl>eiitinas" e de lança-perfumes, estes 
muito semelhantes, porém refinadalilente mais distinctos que as  anti- 
qua3as bisnagas. num 'folguedo todo coiisentaiieo com a +civilização 
actuil embora merius emotivo e original, que a s  primitivas molha(lelas. 

Com a deluição dos balidos em inaxarados avulsos, a pratica dos 
outros folguedos publicos foi-4e modificando, passando as  procissõei 
a >erem ac~mparihadas pela massa popular em respeitosa attitude e 
d e v ~ t o  recolhinieiito, tardia observação da provisão dc 1752 que, con- 
4einnado o uso das mascaras. prohibia tambein as danças lir>: 

cortejas religiosos. 

Sesse  periodo de  transição que fixaremos sob o, albores do seculo 
passado, as  danças já eram realizadas sem o caracter 1)ublico e religioso 
de outr'ora e sem o concurso indistincto das diversas camadas sociaes. 

As castas da po1)ulação foram-se delimitando e detalhai~do-se os  
costumes até a extincção da promil>icuidade de classe nac1iielles fol- 
guedos. Unicaineiite as  " coiigadas" "batuques", sambas, os " moçam- 
biques", ainda se realizavam pelas ruas. de orditiario no largo de 
S. Bento ou j~n i to  ás igrejas de S. Beiledicto (que os documentos 
attestam pertencer a S. Fraiici>co), e d o  Rosario, após o recolhimeiito 
das procissões: reprimidas por anachronicas, foram substituidas pela 
daiica dos " cayapós", arremedo dos costumes daquelles selvicolas, 
bem valor ethnhzo, organização artificiosa que era, de pretos creoulos 
da Capital. 

Por esse tetnpo o "cateretê" tradicional, doce reiiiiniscencia dos 
fugazes momentos da alegria dos amoraveis piratininguaras, era pra- 
ticado nos arredores da cidade pela gente que se não envergonhava do 
cupreo pigmeiito. 

As camadas privilegiadas da população. já perfeitamelite discri- 
minadas, bailavam á européa nos salões doirados dos palacetes patri- 



cios: só a classica fogueira e os espipocaiites rojões coiitiiiuavam for- 
mando o traço de união entre as diversas gra<laçóes do povo nos 
folguedos cummeinorativos de caracter religioso. 

-Zi,ilda em época relativamente recente, lias iioites de festas religio- 
sas populares, notadamente nas de Santo -liitoiiio, S .  João e S. Pedro, 
pelos quiiitaes das casas nobres ou dos chãos liuinildes da Paulicéa, na 
irente dos casarões ol>uleiitos ou das modestas moradias, acceiidiam-se 
foguciras ein abundoiicia tal que, em dctermiiiado inomeiito queni. das 
einiiieiicias que rodeiam a velha Capital paulista a observasse, receberia 
a impressão de estar assistindo ao  iiiceiidio de uma cidade. Sessas  
hora3 de ardente e crepitaiite alegria a criaiiçada fidalga e a petizada 
plebéa queimavam rodiilhas, pistolões e bilchas chiiiezas os " traqucs" 
da giria popular, ernquaiito 08s inarinanjos de tsdas as  classes soltavam 
balões, espoucavam foguetes e escorvavam os celebres busca-pés de 
"lirnagem", perigosas serpeiites de fogo que em qiiaiitidade iiicoiitavel 
rabeavam rapidas e furiosas em todas as  direcções, sapecaiido as periias 
dos transeuiites e invadindo casas onde freqiieiitrs vezes sccasionavam 
principias de inceiidio. 

Tal como iios folguedos, que se ctizem Iioineiiagicos a Aiomo, S .  
Paiilo não sentiu iiunca o pesado guailte das leis metropolitaiias que 
prohibiam coin rigor excessivo a factura e clueiiiia de " iogos de pol- 
vora": - "quem a s  fizer ou laiiçãr lias festas dos santos, ou ein qual- 
quer occasião que seja, tem pena pecuiiiaria, e de degredo", era o 
que, em summula, seiiteiiciavaiii eiii siia coiitextura a lei de 9 de Jaiieirc 
de  i610, o alvará de 2 de Agosto de 1641, a lei de 3 de Agosto de 1689 
e O decreto de 23 de Julho de 1611. 

Mas, parece que toda essa legislação iião foi bastante para applacar 
o ardor esf.~gueteante da tradiçáo, pois o legislador Iiiso volta a decla- 
rar, pela lei de 29 de Julho de 1695. "que o caso era de devassa a qual 
os julgadores seriam obrigados a tirar ao meiios de oito testemunhas 
que iião passariam de doze: e cliie a prohibição comprehendia geral- 
mente as  feitores, que fizesse111 os foguetes, e as pessoas, que os rnaii- 
dassern fazer, e as que os laiiçassein, aiiida sendo menores de 10 até 
14 ai?iios, e tainbein os que fizessem estalos de papel". 

A policia de costumes tentou, nos tempos hodieriios, por diversas 
vez,es, restringir em S. Paulo a diversão. realmente aiiachronica, pro- 
hibiiido de preierei~cia, embora sem as  lusas ameaças de degredo, a 
queima dos busca-pés de l i ~ i l a g c ~ i z ,  que a ella provocavam especial oge- 
riza e ao pacato burguez fiiiidado pavor, e o facto é que, si em São 
Paulo a tradição de taes folguedos não est2 de todo apagada, saas 
manifestações não se extendem, entretanto, muito além da queima das 
inoffeiisivas bichas. das classicas rodinhas, dos busca-pé.; de viiltem, 
e dos pistdões de oito ou mais balas, estes nieiios qiieimados hoje em 



homenagem aos santos do céo que aos da terra e tiesse ultimo caso, 
sempre d e  portas a dentro, fugindo assim i transgressão de recentis- 
sirna disposição policial que prohibe - "os  fogos de artificio, taes 
como pistolões, craveiras, roditihas. balões e outros quaesquer, quaiido 
lançados das jaiiellas, de modo a offeiiderem os traiiseuntes ou as  casas 
fronteiras". (3) 

S o s  arredores da Capital os festejos, ainda que obedecendo as  
Iliihas geraes do programma citadino, corriam mais calmos, menos 
afogueados: cotisistiam. á tarde ou, tio mais das vezes, á noite, 110 

levaiitamento do mastro acompaiihado de salvas de roqueira, em honra 
ao padroeiro do dia, e na imprescindivel fogiicira (fogueira na Capital, 
calheira no interior) ateada no terreiro, não só para illuminar e aquecer, 
como tambem para assatnento de pitihão, aipiiis e batatas doces com que 
>e regala\atn os foliões durante os folguedob. 

-4 caboclada miuda queimava traques em redor do fogo e a grauda 
iiiic~ava o cateretê. indefectivelinente regado a quentãa, mais ou menos 
~ i o  momento em que, na cidade, outros descendentes de  comparticipan- 
tes dos " hariclos e alardes" coloniaes deleitavam4se na gymnastica 
estoiiteatite das " gavotas", do solo iiiglez e da valsa franceza. 

-4 classe humilde da população lraulistaiia que. nos arredores da 
Paulicéa .sempre viveu e ainda vive uma vida meio biiçolica, meio 
cidariá, é indiscutivelmente a legitima depositaria dos velhos habitos da 
I ~ O S S I  antiga Capital. E' ella quem, recebendo a civilização extranha 
em dosageni racional, se vai avantajaiido em progresso sem perda das 
carateristicas peculiares aos nossos avós. Mercê desse conservatismo, 
virtude e não prejuizo, vamos encontrar iio catêretê moderno e nos 
seus descaiites ao desafio as remiiiisceiicias das dalcças, dos eittremrzrs 
r cil(irdes das larigiiiquas commemorações religiosas. 

S o  Collz~z~izts Coizsurtudittz4ii1 da sociedade moderna onde impera 
a feição internacioiial. a esponja da indifferença apagou todos os traços 
do nosso viver passado. O africano chamado, desde seu apparecimento 
no sceiiario da nossa vida de collectividade, a compartir dos primitivos 
costurries não o soube conservar e nem da sua peculiar maneira de ser, 
deixou documeritação apreciavel. pelo menos na Capital onde, entre- 
tanto, a té  ha bem pouco tempo poderia. com a mais rigorosa fidelidade, 
ser registada a ethnologia africana. fartamente representada por di- 
versas e varias n a ~ ó e s  alegras em S. Paulo. 

( 3 )  Edital da Secretaria da Justiça c Segurança Publica do Estado 
de São Paulo. de 4 de Junho de 1921. 



Ainda em 1860 e até mesmo cm 1865. pelas festas religiosas ou 
dias santos de guarda, reunia-se 110 pateo de São Bento, obtida 11cença 
official. a escravatura da  cidade na realizaçáo dos seus folgares reli- 
g.ios>s que eram finas danças caracteristi.cas. 

O iiegrume formva então tantos grupos quatitas as origens ethiii- 
cas em que se subdividia. e as  danças e os cantares rompiam ao ruido 
seccn do i.lquc--i.équc, ao  som rouco e soturiio dos tniirbiís. das pt~itcts 
e dos ZO.~CZI~I : ( /«S cliie, çoiii a iiitr~iiitbri solitaria. formavani a collecção 
dos iiitrurneiitos africanos coiihecidvs em nossa terra.  

Quiz o acaso qtic as nações .l/iiitr, Cirssccir~/r, Botgurla.  Aloçrrriibi- 
q~ f (* .  C ' O I I ! ~ ~ ~  dispersas e inal conhecidas entre si. na patria commuin, 
tivessem sua ethiiologia legitimamente rel)re,entada nos alacres ajuii- 
tameiitos do primitivo arraial do patriarcha Tebir i~á ,  pelas trihiis negras 
que a traficancia Iiiitnaiia arrojou ás plagas paulistas. acaso que os 
iiossos sociologos da época. lastimavelmente deixaram de apraveitar, 
liada registaiido sobre as modalidades ethiiologicas com que os forçado- 
coloiios se al)reseiitavani ern o nosso meio. 

Si o fizessem teriam quanto menos, verificado que os cantdres 
dos pobres captivos longe da alegria sincera o despreoccupada, não 
exprimiam sinão os queixumes da raça infeliz. não eram sinão refe- 
reiicias amargas. siiião o historico doloroso dos seu3 iiifortutiios. 

Tu'ri  cariiipa c cangômbe ( 4 )  

E h !  ... 
Ciieiida caiara 
Equi i ia~i~a  Cuiigira (5).  

El l ! . . ,  

Cotn a triorte do ultimo africano em Sào  Paulo. c1esal)pareceratn 
as iradições, rlii sua pureza. da raça negra e hoje o .siiirtbn. arnalgania 
das riiulti1)las daiiças rcgioiiaes, da cnl>ocitrr, do l~ctidií. do joiigo, ba- 
tucado em q ~ ~ a s i  todas as fazendas e sitios do Estado de São Paulo e 
fuiidameiite desfigurado pelo perpassar do tempo e da civilização, é 
tudo quatito resta d3s coitunics caracteristicos do povo opprimido. 

X pomba zvgr); z't&<j. S C ~ I I O .  
-4rrebente o samba clu'eu já 2'6. 

Eh ! Pomba ! Eh ! 

(1) Fornos tangidos para o mar como o grado: " Túri". tarigidos, 
tocados : " Cariiiga", mar ; " Catigombe", gado. - 

( 5 )  Com as nossas pernas tivemos de andar pelos caniinlios - 
" Cueiida" andar : " Caiara", nós : " equitiaiiia". pernas : " cuiigira", 
estrada. 



entoava iio s<irr~I>iz de ha ~ I I I S  quareiita aiinas passados, o eba~io  figu- 
rante, a o  som rythmado dos tairibuq~cs , ndufcs  e clzocallzos, lium 
saracoteio iiifreiie, ein coiitorsões grotescas, sem arte e sem esthetica, 
lubrico, torpemeiite lascivo iio rebolir de quadris, que era o rno- 
meiito calmo da dança, o " sereiio da pomba", emquaiito os parceiros, 
pretos e pretas que o cercavam cin circulo, agitados ein permatieiite 
peneirar de nadegas, repetiam na mesma toada, o estribilho : 

Eh!  Pomba! Eh!  

Sereiia, potnba, sereiia : 
' í ão  deixa de scvciiú! 
O sereiio desta poinba 
Luirzcin que iieiii rrrcfá! 
E h !  Poinba! E h !  

e o negruine gemia, etn coro, lia cadencia dos rudes iiistrumeiitos: 

E h !  Poiu_I~a! E h !  

-%filial já quasi exhausto, a fronte gottejaiite de suor, entreparava 
o daiiçador em frente á parceira que mais lhe agradara, desenvolven- 
do a dança em requebros de desafio até a figurante distinguida pela 
preferencia sahir a terreiro : 

.-I pombitiha vuó iio chão 
O (zm6 no coraçrlo, 
E h !  Pomba! Eli ! 

E ~ i t á ~ ,  entre os dous. deseiivolvia-se uni jogo de negaças amo- 
rosas que se desdobrava, tardio ás  vezes, ás  vezes rapido, termiiiando 
iuvariavelmeiite ein reci1)roc.a iinibigada, lubrica, lasciva, obscena. . . 

Serena, pomba. sereiia 
Não deixa de S L - I - P I I ~  

Eh!  Pomba! Eh!  

e o còro, seiril)rc lia luxuria do "seretio" respondia: 

E h !  Pomba! E h !  

Levado pela curiosidade e pelo iiiteres'se de saber si o soirzba 
actual é o mesino dos teinpos de liossa meninice, dirigimo-tios á Pi- 
rapora por occasião das festas padroieiras do ai1110 de  1921, ás  quaes 
accorreram romeiros dos recantos mais remotos de S. Paulo, Estados 
coiivizi~ihos. sambistas de toda a parte. 

Guiados pelo prestaiite cidadão Gabriel Feriialides, caboclo i11- 
telligente e affavel, violeiro emerito e trovador para quem o encoii- 
tro de rima não apresenta clifficuldades, penetramos no abarraca- 



ineiito dos pretos sambistas no momeiito etn que a daiiça tradicional 
africana, geratriz do ?rrnxixc nacional. estava i i ~  mais furioso dos eii- 
thusiasmos. 

Havia alli grupos de todas as procedeiicias: de Campinas, de 
Guasiipé. da Capital, de S. Simão, de Jacarehy.. . 

Approximamo-nos: em todos os grupos. alguns negros retititos, 
tapajihz~iios puro sangue: imitas iiegro. fiilos. alguiis n~iilatos em 
marcha para a 1)igmentaç5ocaucaseaiia ... no ceiitro das rodas, quatro ou 
seis figurantes, quailtos comportasse o estreito circulo formado pelos 
parceiros, dançavam e caiitavaiu acunipailhados em grita pelos da 
roda. .  . O bombo corriqueiro c prosaico siibstituia em todos os gru- 
pos de daiiçadores o primitivo e caracteristico tnir~brí.. . 

O'ia Miaria foc<riio piano, 
O'ia Maria tocnrro piaiio.. . 

dizia o grupo campi~ieiro e111 grande roda, logo á entrada do abarra- 
camento. 

Proximo aos cainpiiieiros. dançava a gente de Minas; sempre o 
inexpressivo bambo e a sigiiiiicativa ~ilescla de pigrneiito: 

O'icl a moda, óici a moda, 
0'10 a nioda de C;uaxupb. 
Oléli, olélé a moda de Guaxupé. 

Xum dos recatitos do vasto barra,ão moviam-se os rrrorr.ilo.7 pau- 
listaiios : 

Regina. Rcgiiia. óiu lá!  
Por  causa do Bcrriardiiicl 
C?-ról(r tcí /w.\strrro rii<í. 

mais além surgiam os de S. Siinão. iiuinerosos : 

,514 31; fcrrziro, 
.ilIaio 110 ~rroitrdo, 
Tóro  coniiiiigo 
E' que fi í  eiigaiiado 

e os jacarehyanos, mais pacliolas. caiitavain 

Gravata. pescuco. collete. seti,m 
Tudo é á custa do seu Joaquim. 
Olélé. ol f lk .  ollílá 
Largue o namoro e horiio saiizb(í. 

Tudo novo, tudo moderiio. nada que de+pertasse rerniiiisceticias 
do ancestral africano. além da  tocrda platigetlte.. . 



Eh ! Qulêlê ! . . . E h  ! Quó !. . . 
uuvztnos de repente, partido das proximidades dos jacarehyaiios. 
Dirigimo-lios para alli, acercando-nos de quem soltára as vozes afri- 
caiias: era um preto velho, boçal, derreado pela morbidez alcoolica, 
incapaz de assimilar as nossas perguntas. Xão lhe pudeinos a r r a n a r  
nada que aproveitasse aos liossos estudos e esclarecesse as nmsas 
observa.ções . 

Iiiiructiferos foram todos 03 esforços por 116s empregados para 
recompor a litteratura africaila em S. Paulo: nas tradições do povo 
transplantado do coiltiiieiite negro, nada eilcotltramos além de ligei- 
ras noticias sobre os costiimes dos filhos d'-4ngola e das quadririhas 
seguintes que, longe de ser uma inaiiifestação espiritual da raça a 
quem taiito deve o Brasil, iião é siiião méra critica de origem eru- 
dita á humilde condição dos modestos collaboradores da nossa gran- 
deza material. 

Minha siirhá, minha sinl16. 
Eu peço poró caridade: 
Me dti minha carta rric faze for6 
Eu quero miiiha lil>crcdnde. 

.4be1iça siiilth, s6 Christo rtlzoi-6 
Eu vnt, me lavá, tirci meu horó 
Kão quero esta ropn de tanto riscado 
Eu quero birilri daqiielle infestado. 

Eu quero uma camisa 
Daquelle de virclzo bom 
Pr'a pretiiiho vesti 
No dia d'anno bom. 

Eu quero uma yrdrihvnta 
Daquella de grugurcáo, 
E sapato de pirsica 
Pr'a não niidá c6 pé no chão. 

Eu quero uma bengala 
Daquella de cabo gorosso 
Pv'a iiegrinho rcqu~brá  
Com geito de negro moço. 

E', portauto, entre a população que ainda se iião envergoiiha de 
daiiçar o catêvcté e de versejar sobre os themas legados pela tradição 
que poderemos perscrutar os arcanos do intimo viver do paulista de 



outras éras, vialumbraiido-lhe a alma siiigela, o esl~irito leveineiite 
mordaz e satyrico, o geiiio ainoravel e folgasão. 

Desta missão summatneiite ardua e delicada, :nas labor dc iiicoii- 
testavcl civisino muito grato a nosso esl~irito de patriota, iiiiciiireiiius .I 

desempenho fixando neste capitulo uma das feições caracteristicas tia 
alma primitiva do nosso povo, as  scenas do ccitêrctê paulista. tal 
como se desenrolavam ainda ha uns trinta aiinos passados ein os ar- 
redores da Capital. 

Antes, porém, de o fazer diremos, aproveitando a ol>l~ortuiiidadt: 
do assumpto, ser realmente admiração grande a sobreviveiicia, sein 
maiores deturl>ações, do5 costumes. dos folguedos, dos cantares. da 
feição peculiar dos habitos indigeiias até nós. atravez dos embaraços, 
dos entraves, das barreiras levaii,hdas pelo egoismo luso, pela dipio- 
macia velhaca (não fosse ella di1)lomacia) do reitiól, em fazer des- 
apl>arecer tudo quanto l>uraineiite iiacioiial parecesse : em aiiiiullar, r 
evitar qualquer maiiifestação por parte do coioiiizador que ao iii- 
digeria pudesse al~reseiitar-se sob o aspecto de acquiesceiicia ou 
de'  sympathia pelos costumes autochtoiies. -4 alta politica do 
co1o:io metropolitaiio era e foi sempre a do calculado des- 
Erezo pelos costumes e pelas origens iiidigeiias, desprezo taci- 
to, e tainbeni muitas vezes expresso em irritantes disposi<;ões of- 
ficiaes e só pela farça de resisteiicia das raças aborigeiies é que, já 
o disseinos algures, o catCrct<:, a iiiflueiicia do idioma, inuitas das 
suas qualidades psychicas fizeram-se fuiidameiite sentir c:~egaiido até 
a geração actual. 

Um dos documentos inais aiitigos e mais frisaiites da rel~ulsa 
official, pela diffusão dos iolguedos autochtoiics, al i is  tanto ou inais 
iiiaoctiites e ini~ocuos que a >  iolgatiyas occideiitaes, é a proposta do 
Procurador do Caiiselho, Gasl>ar Siiiies. al~reseiitada a Carndra de 
S. Paulo em sessão de 19 de Janeiro de 1583 e logo coiivertida ein 
disposição legal: - " e  mais requere0 ho dito procurador do Coiice- 

lho que todo homem christão brarico, que não seja negro (6) de fora 
Que se achar em aldeia de negros foros ou cativos bebeiido e bailaii- 
do ilo modo do dito gêito e suas tnerses Ihes inadasem e l>use3,ein pre- 
gão e pena contra os tais. . ." 

(6) "Xegro" chamavam os coioiiizadores, coi~i a inais clai~~oroslr 
impropriedade ethnologica, aos nossos iiidigeiias : - " que iieiihuin iie- 
gro  ou getio da terra 'trouxesse arquo iiesta villa (vereasão de 21 So- 
vembro de 1635) ; " negro" carijó, temeinitió, tupinaqui, carajaíiua, 
tamnyo, tupinaeii, murumimi, que de todas essas iiações existiam " geiiti 
ou peças forras", iiieffavel euphcmismo de tima disfarçada escravi- 
dão, em S. Paulo. -40s negros propriaitietite ditos, ao africano. cliaina- 
vam " tapanhutio", do tupi guaraiiy, tapyyiihiiiia : tapaiihiiiio de (;iiiiié 
Cassange. da Mina, do Congo. 



Menos ge1ieros.o e eqiiitativo por iiiia~is radical e violento, foi O 

procurador clo Concellio de 1623. Luiz Furtado. propoiido sem peias 
sique; de virgulação, em vereança de 21 de  Outubro daquelle anna 
- "que se fisese a4cordo sobre o gentio que nesta villa fazem bailes 

de :ioitc e de dia perquaiito nos ditos bailes sosedia muitos pecados 
mortais e &sulencias contra o serviço de Deus e bem comu em co- 
meterê fugidas e levatitariieiitos e outras cousas que não declaravão 
per iião ser desciites e votado o requerirnetito acordaçáo os ditos of-  
ficiaes da camara que antes da misa do dia nê de noite náo ouvese 
os ditos bailes >o pena do doiio do iiegro ou negra q. for achado nos 
tais bailes pagar sem reis lier cada iiegro ou iiegra q. for achado pera 
qual ef feito serão presos e da ca~cleia pagará seo seiihor. . ." 

Eiivolvido em pereiitie atniospliera de premeditada iiidiffereiiça, 
desenvolve~ido-se sob o guante das dispoj'ições draconiaiias do jaez da 
iiidicação do atialphabeto prociirador do Concelho de  1583 e da do 
seu rancorc;so e prepotetitc collega de 1623, claro está que a creiiça 
do !ioiico 17ii do iie,~iliuin valor do que tios pertence deveria se arrai- 
gar  p ro f i~ i~da~nen tc  no animo do nacional, si o coloiio por si só inca- 
paz de Icvar a boin esito a empreza de devassameiito do sertão, da 
perquisiqrio da terra, não fosse ~~brigaclo a associar aos seus esfor- 
ços, coiiici principal elemelito de victoria. o iiiclige~ia rude. refractario 
á s~deiitariedade, mas i~iegualavelmeiite apto na resistencia maxima 
ás fadigas das grandes <,iitrridtrs pelas invias paragens impenetradas 
do cciitiiietite: e o aborigenc qiie iião era tão irracional quanto o< 
suppuiilla o domiiiador br-aiico. acabou por coii~preheiider que nem 
tudo da sua terra era assim tao ruim como se divulgava, muito em- 
bora aiiida hoje cnhoclo haja. requilitado em civilização e brunido de 
sriol~i~iiio que convencidaineiite affirrne, efkmiiiado pelo uso do es- 
parrilho. janota pela alvura das pol'linas. pelintra pelo moiioculo des- 
graduado, só prestar o cjiie 11ão é nosso.. . 

Mas o facto é que, amparada até detertniiiados limites pela ac- 
cão jesuitica. iaçamos a justiça de o reconhecer, a cons,cieiicia, a in- 
iiiiçio, embora tenue. do sei1 valor, co~iservou-se. manteveise contra 
a espectatii-a maldosa dos seiihores da terra. latente no espirito do 
iiidigeiia através de um regime11 que mais se assemelhava ao d e  uma 
f e i t ~ r i a  que ao colonial, e o geiiio i~idomito do primitivo paulista, os 
seus habites. os seus costumes, a sua feição regional. que á cultura 
contemporatiea do occidente não repugnavam, resistiram aos choques 
abruptos e animalisaiites da aicção ofiicial, e só mansarne~ite é que se  
foram incorporarido á civilização victoriosa, nuin trabalho de assimi- 
lação, que perdura. até os  nossos dias. E assim é que poderemos di- 
zer algo desse mesmo catgl-ctê, ao qual o procurador Gaspar Nunes 
pretendia ferir, afastando-lhe o eleinetito " brarico que não fosse ne- 
gro". em seu pittoresco li'ngiiarar. 



Praticavam-se e crêmos, ainda se praticam duas variantes do 
catêretê:  uma, a mais singela e. por isso ~iiesiiio a mais diviilgada, é 
tíesenvolvida por duas alas, coiiio na quadrilha iraiiceza. gcralineiite 
constituidas exclusivame~ite de homens ou, mais raramente, uma de 
homens e outra de mulheres. 

Xurn dos extremois das alas, collocados em frente iiin do outro, 
postam-se dois violeiros, que rompem a fuiicção, eiitoatido iiiodirihas 
em vozes conjuntas ou ao  desafio. 

Nos intervallos das cantigas os I'igurantes das alas batem pal- 
mas e sapateiam em coiitrdtetilpo rytliinado ~o i i l  as palinas. esecutani 
e m  seguida uma figura rigorosatneiite egual ao tvuversi  da quadri- 
lha fra~iceza, o i  violeiros toriiatu a cantar. resoam de novo as pal- 
mas c o sapateado e assim coiitiiiua a fuiicçiio pela iioite a dentro, 
desinteressarite e semsaboroiia. 
'. --I outra variante é o chamado rcc-oriatlr>, o cutCr~7tê verdadeira- 
mente ao  desaf io,  que se póde dar entre dous violeiros. qiiando os ha, 
ou entre o violeiro e os demais figuraiites respondendo cada um de 
per 'i a o  trovador u~iico. 

Desta variante, que se iios afigura ser o legitimo cotêretê, é que 
nos vamos occupar mais detida~nente. 

S a  peripheria luminosa da fogueira, em e.~tivão do terreiio pre- 
viametite nivelado e batido, oii dentro de casa. em pavimento ck2o re- 
unem-se os dançadores. 

O violeiro torna ~>osiçáo e os parceiros váo-se collocaiido a seu 
lado e i sua frente, formando duas alas, esactaineiite como lia pri- 
meira variante. 

Esta primeira organização é levada a cabo com algutii trabalho 
do violeiro e do c o i ~ i p a d ~ c  do bioleiro, que sempre os ha em taes 
festas, e a azafama no arrehaiihatneiito dos figurantes é entrecortado 
de 1,hrases pittorescas : 

-- 1VhU Tó, dexa de prosa, venha daiiçcí! 
- Ziso, elitra na roda, pitaia! 
- Compadre, fá prompto? 
- Tá. 
- Iiitão bRiiio? 
- Bamo! 

E o violeiro, teniperarido a viola, toma posição de carizir~lto da 
roçcl, avança em passo lento, molle, preguiqoso, corpo descabido e 
com elle, 110 mesmo aba~ ido i~o  de movimeiitaçáo alluem as duas filas 
que se fundem em grande roda. 



Completando o g)ro  em redor da sala ou do terreiro, o violeiro 
firma-se no seu 1)criito de partida e a roda se desfaz nas primitivas 

alas. 
Começam então os descaiites á porfki e os passes da danw. O vio- 

leiro lança a primeira ti-octa : iirn dos figurantes, em movirneiitas ra- 
pido, e sdsudidos. destaca-se da liilha e em doirs saltos, mal tocando 
coiii os pés o sol:,. toma posição equidistante doi dançadores, exe- 
cuta p(isscs sal)atea<los ao rqthmo da viola, ao retinir de chilruas que 
todo o dançador que se presa nsa. embora não seja cavalleiro, bate 
paltnas em coiitratempo oitavado ao sapntrndo, entõa o descante em 
replica ao  violeiro. coni bamboleios de corpo para a direita e para 
a esquerda, executa de novo o sapateado e as palmas e volta a iir- 
corporar-se aoc lmrceiros. 

O violeiro de novo entoa. outro figurante responde e assim con- 
tinua até qiic todos os parceiros h a ~ a m  respoii&~do ao  drsnfio : eritáo 
fecha-se a ioda para novo gyro c111 que a morosidade do passo é sub- 
stitiiida por UIII sacudir n e r ~ o s o  e ace lerado de todo o corpo, a o  
tem;)o que o coiljunto dos figurantes, numa adtniravel uniformidade 
de irovitneiito. executa i>tissc9s algo semelha~ites aos da gavota antiga 
fra!icezd ou do cnkr-.ic~nlk. firmando-se simultaneamente em um dos  
pés ao lta.<o que o outro se eleía e se afasta da linha do corpo em 
rapirla e elegante curvatura de pertia. 

E tia plangencia da to(iciíi que é um queixume de iiostalgia, re- 
vocatira como o rumorejar das nossas florestas no mysterio da noite, 
retoriid o violeirc) ao dcscrfro rimado. 

Do coqueiro nasce o palmito 
Do palmito iiasce a palma, 
Eu  qtiero qiie ~iiccE me diga 
Quem r i i frR no céo sem alma? 

.I resposta 11ão se faz esperar: 11m dos dançadores destaca-se das  
liiih?,. salta á frente e canta na mesma toada lançada pelo violeiro : 

Do coqueiro nasce a palma 
Da palma iiasce o palmito, 
Quem rlzfu6 no céo !>em alma 
Foi a cruz de Jesus Christo. 

Hoirtc eu fui tio cdo 
Hoje mesmo vim de lá, 
VI  alma de preto e de branco 
De cabocl» 1150 vi lá. 

Caboclo não vae ?&o céo 
Nem que seja resad6, 
Caboclo tem cabello duro 
Cutuca Kosio Srlakô. 



Fui um dia p i o  mercado 
Cottzprú um pão de sabão, 
Prá lavú uma iiúdn 
Que tenho no coração. 

Abaixe limoeiro 
Quero c~parihh um liiriáo 
Prri tivá iiiiia ir(ída 
Que trago 110 coração. 

Niiiguem viu o cju'eu vi 
Lá no largo do Rosario, 
Uma veia muito feia 
Coiiversando c6 vigario. 

Fui aiidaimdo pr'um camiiiho 
Muié véia me char~o ,  
Cala bocca caco zlpio 
Que teu tempo já passou. 

Seguem-se as palrnas cadeticiadas e o .sc~ptrtrndo iio iiiesmo 
rythmo; o primeiro figuratite recolhe-se. o violeiro de novo descaiita, 
novo figurante responde; novas palnias, novo supcitrado: está ferra- 
do > rntèrctê. 

Está ferrado o ciit(:rrtC mas o eiitli~tsiasino vai inoriio: os d r s ~ i -  
f ios  são respoiididos sem calor e os pusscs da tlaiiça csecutados seiii 
a vivacidade quelite do prazer. O violeiro tergiversa sobre os theinas 
procurando a trova que desperte iiiteresse e choque a setisibilidade 
dos caiitadores: afinal. nssurripta para o amor e eiitáo, a proporção 
que se desdobra o descaiite. a furicçcio anima-se, as palmas e o sopa- 
trado returnba~n cotn mais vigor, a 1novimentaç2o dos l>ersoiiagens t 
mais rapida, as respostas ao drsa f io  mais promptas e mais a propo- 
sito. E' que na alma do caipira, tão proxima -da iiatureza virgem o 
amor fala mais alto que qualquer outro seiititneiito. 

E os descaiites proscgueiii em apologia ou em despiques ao  eterno 
feiniiiismo, consoaiite a indole ou o humor de momento dos cal]- 
tores : 

Queni (121i16 me dá uin cravo, 
H a  de sê emquaiito botão 
Que despois de cravo aherto 
Qrtargré bobo truis na mão. 

111da o cravo tú iiaiceiido 
Logo cheira que n r r e c e d e  
Não ha coasa mais humilde 
Que ar>tô quando pcrterde 



dpincliei o limão verde . . 
Lá detrais da sachristia 
Deu no ouro, deu na prata 
Deu ila moça qu'eu queria. 

Já viraiido aquelle morro 
Vae um passarinho avuando, 
Vae dizendo c6 bico 
Adeus nvtô, iinti quando? 

Venho vindo de tão lotlge 
Mandado não sei porquem, 
Fu i  batscá não sei o quE 
Prh iwtregh não sei prá quem. (*) 

Quando vim da minha terra 
Trouxe dois maracujá, 
U m  verde otro maduro 
Cufiz esperança de  volta. 

Quando vim d a  minha terra 
Trouxe fama de  ladrão, 
ilíais abraços e beijiiihos 
Nesta terra tatitê+iz d2.0. 

Quando vim de minha terra 
Muita metiiiia clzorò, 
E u  tatjzêm chorei um #oco 
P'ruma que lá ficou. 

(*) Em cluasi todo o norte do Brasil é conhecida a variante 
seguinte desta quadrinha denunciando, como tambem a paulista o de- 
nuncia, origem Iiteraria e de algum modo trabalhada. 

E u  fui lá não sei onde 
Visitar iião sei quem 
Sahi assim não sei como 
Morrendo não sei por quem 

E 1150 só o Brasil coiihece esta quadra, seiido ella muito divulgada 
eiitre os povos ibero-americanos do Pacifico, segundo affirma e escreve 
Ricardo Palma, em variante mais desenvolvida e empregnada d e  certa 
dóse de malicia pornographica. feição que o nosso caboclo systemati- 
camente evita em seu versejametlto: 

Vi  yo no sé quando, por yo no sé donde 
N o  se que rnuchacha con yo tio sé quieri; 
N o  sé por qué fueron á no sé qué sitio 
Y no sé qué hicierotl, pues yo 110 Sé qué. 



Lá do çt.o cahiu um cravo 
E i10 ( 1  se tlesfoib. 
Quein quizé  cnsci coinigo 
Fale coni quem me cr io .  

Pratitci o roxo 11'6itii 
O (i-ii  lia 11~~r ; i r i i i i i z~~ .  
Quem cliti:h SLI.P(! coinigo 
S ã o  ine inaiitle recadiriho. 

Li  iio futido do q i ~ i i i f ~ i  
Tem uiii baiicl:iiiilio de vida 
Oiide meu c i i r i ( ,  sc. szii in 
Quando vein ferlcí coniigo. 

La ~ i o  fuiido do q ~ ~ i i ~ t c i  
Tein um pé de maravia 
Coiiverso só 1-6 a inãe 
Mais o selitido f < í  na fia.  

Bcm sei quc ,il:cE é feia 
Sua cara de ]>amo!;h:i, 
.IIuis coilio o cir i i f i  é c&go 
Quem ainu iião teiii vergoiiha. 

Passei rici poiite 
E a poritc peiideii, 
Quem i ~ ã o  tein vergollha 
'Iodo o inuiido é seu. 

Chegadas a estas alturas, as rousas parece deciiiiareni para a ru- 

nio das l)ersoiia!idade> iiii:ti tlespique apaisoiiado eiitre os trovado- 
res. l i a s  eis que surge uiiia voz c~iiciliadora prwiirando imprimir 
iiova feição ao deiaíio : 

L';-i~iiiizhorci p'rcí lliiias 
.2liii?r.v i6 cliam,aiido, 
. l l i i i r ~ o  teiii iii<i custiirne 
C11ama a geiite e vae aiidaiido. 

e o violeiro recomeça calmo : 

V6-rrziiriÕo~ci miiiha geiite 
Coiuigo 1150 I ae  niiiguem, 
176 corrido da J u s t i ~ a  
1'6 airicí e ( / I ~ s Y P  bem. 

Aiidoriiiha do coqii19r o 
Dai-me i iova  de quem vem, 
I n d , ~  iião t o  casado 
Já me dão os p,ir.:ihi.ni. 



Andorinha que voaes 
P'resse espaço sem fim, 
Dae sodíidc á minha amada 
Que mora e111 Mogy-mirim. 

-4baisai-vos Serra Xegra 
Quero z ~ ê  hfogy-mirim, 
Quero vi si acjuella itigrata 
Iiida se lembra de mim. (*) 

Rolinha de minha terra 
Passarinho :jr~trrdc?, 

Que sodndr que eu tiiilto 
Do tempo que l>assc?. 

Quem qriisí. caçcí roliiiha 
Faça laço na cal>oí7ii-11. 
Quem qzrisí. maca bonita 
Faça buia tia yiberci. 

Em dado momento os versejadotes folgasões não encontrando 
inspiração para repicar a cirirn do violeiro repontam os descantes e 

um delles entoa : 

(*) Abaixae-vos Serra Kegra - Quero ver Mogy-mirim.. . -4' 
primeira leitura parece ser esta quadrinha inspiração espontariea d'al- 
gum vate geographo que das terras miiieiras do valle do Rio Grande 
lançasse olhares saudosos ás  ericai:tadoras regiões paulistas do Guassú, 
ni~is o operoso folk-lorista -4lberto Faria transcrevendo, em sua confe- 
rencia publicada no ".4lmanach Alves" d e  1917, da "Revue des Re- 
\ues" de  15 de Julho de 1900, a cluadriiiha ceiitenaria provencal: 

Baissats-bons, mauntagiios, 
Planos aunas bous, 
Pertue por que beire 
Ouiit soiin 1110s amours. 

cuja traducção tambem nos dá :  
Abaixae-vos, montanhas, 
Erguei-vos plailicies, 
Para  que eu possa ver 
Onde estão meus amores 

prova á saciedade tratar-se de uma simples adaptacão regional. 
Em caso identico estão as quadrinlias colligidas por Sylvio Rotnero 

tio Rio de Janeiro : 
Abaixae-vos, serras altas, 
Quero ver toda a cidade: 
Quero ver o meu amor 
Que estou morto de saudade 

Abaixae-vos, serras altas. 
Quero ver Guaratinguetá; 
Quero ver o meu betnzinho 
Nos bracos de quem está 



Teiiho uin cavallo baio 
Miiilia inulla paiigarí:. 
hfeu cavallo fais biscoito 
Miiilia inulla fais café. 

E' a victoria do  violeiro e este apressa-se a descaiital-a chamando 
cavalgadura ao trovador infeliz 

Lá <!rti.tris claquelle morro 
Tcm iiin pé de carrapiclio 
J j  vos ptris a ctrii!jui<~ 
Si> J,i:.ta poiihó rabicho. 

-1 ~iiacrrai i ,  zn do violeiro é recebida de máii liuinor pelos caiita- 
dor-s; alguns delles tomam o sentido da cluadritiha ao pé da letra, 
zaiigain-se e o despiyue estabelece-se violento, aipero. remoqueante, 
ameaçando t ra i i s for i~~ar  o c<itL;i.rtZ ein ba~izÉ d~ cula que era a~2ii;i 
iiina coma muito semelhante ao  inodernissiino z'irtrr fré:gc. até surgir 
unia voz apaziguadora que procura aplacar o ,  animo. irritado, ia- 
zeiido o desafio dcscambar para novo assiiinpto : 

Toda a gerite se admira 
do que agora uó c<ilifá 
Eu  vi um grão de litio 
D6 turis qilLarfa de fubá. 

O exercicio prolongado das danças e do, cantares abrevia a di- 
gestio dos foliões, cujos estomagos princil~iam a dar  horas  : surge 
eiitào na rima uina ou outra velada reclaniaçào contra a demora 
da hoia : 

E u  já vi buia de prato 
J á  vi tijela t iui  
J á  fá passando da hora 
Que o café tinha de  vim. 

e, si dentre os figurantes do  catêretê ou ria assisteiicia da funcçdo é 
divibada alguma cariiiha graciosa e tentadora de esbelta cabocliiiha, 
os porfiantes, quatro paus iio d c s n f ~ o ,  aproxeitam-se da replica p l rs  
endereçar-lhe um pedido e um galanteio : 

Moreninha bonitinha 
Ciiiturinha de retróis  
Dê um pul na coziiiha 
Vá fazé café p'ra tibis. 

e os cantares prosegucm embora os cantadores não sejam attendidos, 
mas levaiita~ido protestos contra a tagarelice feminina que retarda a 



hora do café, e dando larga expansão á maledicencia contra o mu- 
lherio : 

iLs inuié quaiido se ajunta 
E' pr'a falti da vida aieia, 
Principia lia minguaiite 
E vai ti. a lua Cheia. 

As iliuié e as gallinha 
Não se deixa passeá 
.4s gallitihas bicho come 
-As ~izuié dão que ftrlá. 

Eu passei o Parahyba 
Ilnbavcado tiuma barsa 
0 s  peccado deste mundo 
Vem da sáia e rião da cursa. 

Dizem que iicuié é farsa 
E'  farsa que iiern japê. 
J la i s  porém, quem lizatô Jesus 
Foi Izórize, não foi irruié. 

E, assim, pela noite a dentro prosegue a fuiicção, até que, em dado 
momento os figurantes, cedeiido a o  cançado, esmorecem: estabelece- 
se então, breve i~iterregno, é servitdo café cotic ~ z i s f u r a ,  depois uma 
roda de querttão e recomeça o cafêvetê estimulado pelo violeiro : 

Mitilia geiite roda, roda, 
Que a fuiicção tLi esfrialido 
Já mandei covrè cachaça 
P ' ro  povo s ' i ' ~ q t ~ r i z t u ~ ~ d o .  

Entrei na venda 
Jacaré tá lá 
Só hebo pinga 
Capilé fais iizá. 

A cachaça é miiiha parenta 
O q u e i ~ f ã o  é meu irmão 
Não ha funcção iienhu,ma 
Que os meus paueirtrs I I ~ O  vão. 

Muitas vezes a iioite extingue-se, o dia surge e de novo a noite 
se approxima sem que os datiçadores se dispersem, e, si alguem se 
lembrar de lhes dizer que a grande dóse de energia vital consumida 
nas danças prolongadas, muito melhor applicayão poderia ter no ama- 



iilio da terra. o claiiçador iilveterado respoiiderá, num dar  de hom- 
bros desdetlhoso, entoando ao soin roinpaiite da viola : 

Tudo vida eu tiubairi 
Seiupre inorreiido d e  fome. 
Jrílis, porPin. acabei de ri-ê 
Que quein iião fitrbirin t t r l i i r i r  coine. 
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QIJEAlI ERA O SOROCAH.IN0 RENTO M!INUEL 

RIBEIRO ? 

Ncste mesmo reciiito, iiáo ha iriuito, iiidagaratii " cluein era o soro- 
cabaiio Beilto Manuel Ribeiro?" Tivera o iliustre 1." secretario, ao 
fazer tal indagação, bem se depreheiide. o iiituito tle reax' ,ivar eiitre oa 
coiitemporai~eos, o iiomc do iiiteinerato patriota e g~ierrilheiro paulista. 

Bem sabia elle. qiie é deiitre iiós aquelle que mais e melhor cultua a 
historia patria, ao  se referir a Bciito Manuel, que hareria iicsta casa 
alguem com ailimo de acceitar e deseiivolver tão grata cluaiito syinpathita 
these. Sorocaba~io e militar. cabia a mim, mais do que a qiialquer outro, 
evocar, muitas vezes, riesta sala, deaiite desta selecta assisteiicia, os 
maiies do leiidario marechal de campo. Bento l~ fa~ iue l  Ribeiro. Esse 
nome querido e popular ein todo o Brasil e lias republicas suliiias, i~áo  
está, felizmeiite, esquecido em S. Paulo. 

E m  toda a região do sul, nas duas inargeiis do Prata. oiide CI 

paladii~o patricio taiito elevou o iioine do Brasil, coiitiriua elle sendo 
releinbra~do coin justificada e respeitosa estima. XCI Rio Grande, para 
a parte superstciosa da população, é Beiito Maiiuel um inytho, uma 
lenda phantastica. contada pelos amoraveis avós, a o  redor da lareira, 
em noites frigidas. aos curiosos netiiihos, ávidos de historias heroicas. 

Transidos. com a espiiiha em arrepios, os pequeninai gaiithos 
acompanham atteiitos, com a narrativa, maravilhados e embevecidos, 
o tropel tumultuoso da cavalgada furiosa de Bento Maiiuel, através dos 
pampas exteiisos e das ondulaiites coxilhas. O vulto soberbo, distaii- 
ciado da tropa, dc;tai:a-se nitido, braiidindo na destra vigorosa a espada 
flammejante. Depois, pela suggestáo dos contos ouvidos, elles eilxergarn, 
rias noites procellosas, movimentaiido-se com as  iluveiis negras e pe- 
sadas, os bravos de Bento Xanuel, como um tiirbilhão varejando as 
campiiias intermicas. E' a evocação de uma roiida phantastica de ca- 
valleiros que se atropelam como duendes em fuga. 



Tanto para os que coiitaiii. coiiio para 0s que oiiveili, o vaieiit: 
inilit#ar é visto. qual Kuine protectar. cavalgando fogoso corcel, pelas 
rasas carnl>iiias ou pelo dorso dai  clevaqões. Em furioso gaiope. as  
<lobras do  largo poncho acoitando rijamente a iiebliiia, vu fluctuando 
ao sabor das rajadas fortes, vai elle quebrar id~ obstaculos, avai i~ando 
célere eiii carga forinidavel. Para  todos, Beiito hiaiiiiel attiiige eiitào 
as ;)rol)orçõcs de uin giratite. 

-1s criaiiças e os homesis desse 1)rivilcgiadv recanto da Patria. o 
al>oiitaiii em todas as sceiias da iiatiireza. Ora, nas sombras das iiu- 
\-eiis que inarchetam as verdejantes campinas em £TÔr, ora no em- 
maraiihado das liaiias daí  florestas iiiextrica~-eis. 

Tamberii os barqueiros, que se debruçatii das brancas velas cluc 
siiigraiii ai. oridas traiic[uillas das lagòas soberbas das fronteiras do 
siil. ~ é e i i i  adeiisado e reflecti<lo. lias liinl)idas aguis,  o vtilto lei ida ri^ 
de Br-rito llariuel. Em sua< inargeiis. de coiitoriios suave5.o gladio desse 
valoroso soldado tingiu-se   ri ais duma vez do sasipuc iiiimigu. 

São uma lenda, em iiossos dias. os feito-. lieroicos do bravo guer- 
rilheiro, porque a historia de suas grandes acções foi iiiscripta mais 
no c c r a ~ ã o  do povo do que nos aiiiiaes militares. E o povo rio-graii- 
deiise, não sabendo e iião eiicontraiido em que coiicretizar o seu iiiytho, 
fixou-o iio disco liiminosci da liia em plenitude, para assigiralar. aniol- 
dado em medalhão de prata, u fosco relevo dc sua estatua equestre. 

O tiiarechal Rento 1,Iaiiiiel Ribeiro. filho de llaiiuel Ribeiro de 
--Llnieida, liaseeu na eiitiio villa de Sorocaba, em 1783. Este aggluinerado 
surgira em 1:leiio floresciinento do banderismo paulista e foi edificado 
lias duas margens do rio de que tomou o nome. Este importante curso 
de agua, affluente do l'ietè. era caminho para a graiide estrada de 
peiietração das n~oii~ções, que se iiiteriiarain e deva~s~aram,  ern luctas 
titaiiicas, os vastos sertões occidentaes. 

Em nossos dias toriiou-se Sorocaba utiia das inais importantes 
cidades industriaes de  S .  Paulo. '\-a época. porém. do nascimento tle 
Beiiro Manuel, não pas,sava ella de uma villa de reduzi,das proporções 
e só era conhecida pelo avultado cominercio de  ariiniaes que ali se 
realizava. Porito das grandes feiras periodimcas, em Sorocaba reiiiiiam-se 
geii:ei de todas as regiões do sul. empregadas tia conducçáo de tropas. 
Eram patrões, capatazes e peões, que viriham attrahidos pela excel- 
lencia do mercado paiilista. 

Beiito Manuel Ribeiro, tendo visto a luz iiesse ~iucieo de  povo 
simples, iiigeiiuo e cioso das tradições de sua terra, - que guarda e 
as transmitte com carinhoso enthusiasino - tinha de ser, rio berçg, 
einba!ado tcam ats trovas sertaiiejas, meigas e populares, ern que os 
feitos do  bandeirante, sua ii~domita bravura, a riqueza e a belleza da 
terra eram cantados em decimas piaiigerites, pelas amas solicitas. 



A2dolesceiite, Eeiito Manuel se corriprazia, pclas noites aluaradas, 
nos raiichos dos tropeiros. em ouvir a s  cluentez e erithusiasticas narra- 
tivas das luctas, que por toda a parte se travavam rias campiiias do 
Prata. Sessas rudes pelejas. segundo contaram, eram sempre os bra- 
sileiros que veiiciam. 

O siil, com a s  suas agitaçócs e luctas coiitiiiuadas e a sua vida de  
coiistante alerta, exercia sobre o espirito l-aronil do joven sorocabano 
irresistivel attracção. Assim. logo qiie teve concluido os seus estudos, 
foi reunir-se ao seu irmão. capitào Gabricl Ribeiro de Aliiieida. bravo 
conimaiidaiite de guerrilhas nas bandas orieiitaes. 

Com 17 aiiiios de edade. a 1.0 de dezeiiibro de 1800, alistou-se vo- 
luntariamente iio regimento de milicias de Rio Pardo, fazetido, sob as 
ordem do seu irmão. toda a catnpaiilia de 1801. Durante ella, tomou 
parte e se distinguiu em tres ataques lia< iiiishóes orieiitaes do 
Uruguay. 

Protiiovido a Íorriel, em 1." de jaiieiro cle 1808. fez toda a ca111- 
paiilia Cisplatiria, que durou até 1812. 

Xessa longa campanha revelou setnpre, nos ataques de que parti- 
cipou, iiiexcedivel bravura e saiigiie frio. Foi ferido cluatido, com- 
mandando 60 homens da iiiilicia, em setembro de  1811, atacou a 
povoação de Paysaiidú. derrotando as tropas de Biiiedo, que tambem 
foi morto. Kessa lucta desegiial e feroz, sóineiite S homens das 
tropas desse caudilho puderam escapar com vida. 

Pelos seus inestimaveis serviços e pelo esito (lesse rnemoravel 
encoiitro, fa i  promovido ao posto de tenente. para o regimento de Rio 
Pardo, a que pertencia, conforme carta regia de 17 de  janeiro de 1813. 

Estalár8a em 1816 a segun'da campanha Cisplatitia, surprehetidetido 
Bento Manuel incorporado com o seu regimento á divisão do general 
Curado, que occupava Ibirapituaiichico. A esse tempo, o caudilho -4r- 
tigas rompia a fronteira de Rio Pardo. com o objectivo de atacar no 
Rio GI-alide as tropas de Curado. 

Fara  deter esse caudilho, que já havia traiisposto a coxilha de 
Sant'Aiiiia, foi enviada uma peyueiia coluinna de 330 cavalleiros. Bento 
Manuel, que fazia parte dessa expediçãoj comiiiaiidando um contin- 
gente do seu regimento, cooperou de  modo eificaz na cobertura da 
honrosa e valerite retirada, ef fectuada por ordem superior. Pelo seu 
esforço, mereceu referecencias especiaes c eiicotniasticas. em ordern do 
dia cio general e m  chefe. 

Sovatniite, em 19 de outubro, se distiiigue Eeiito hIatiuel. no com- 
mando da vanguarda de utna columtia de 180 hotnens. destacada da 
divisão do general Curado, com a missáo de deter o avanço de -qrtigas, 
que, com o seu exercito, pretendia impedir a juiicgão cotn as tropas do 
coronel José de Abreu. 



Tendo, com 80 cavalleiros de seu coinmaiido, se cliocado com os 
duzeiit«s que coiistituiam a vanguarda inimiga, recliassou-os Beiito 
Manuel coin tal impeto, que tiveram elles de retroceder, até eiicoiitrar 
apoio lia columiia priiicipal. Diirante a batalha, qiie se travou renhida 
eiitre as tropas de Curado e de ;\rtigas. o iiiiinigo procurou sempre 
envr>lrer os flaiicos da divisão. i10 que ioi impedido pelos valorosos 
flaiiqueadores, capitão A'Iachado Ritteiicourt e teiieiite Beiito Maiiuel 
Ribeiro. rlmbos foram elogiados, por terem cumprido com grande 
valor os seus deveres. 

O caudillio \'erduii, derrotatlo eiii Ibiraocahy pelo gciieral Meiiiia 
Barreto, abaiadoiia o seli l)r«l)«sito de reforçar as tropas de -4rtigas e 
retiia-se. afim de reparar as  perdas soffridas. Esse facto o f f e re~eu  
enscjo ao geiieral Curado de tomar vigorosa oiietisiva contra o priii- 
cipal catnl~o de Artigas. Para eiifreiitar iim iiiimigo, forte, de  1.500 
czvalleiros. fez Curado niarcliar iiina coluiniia de 760 liomeiis. sob o 
coii~inaiido (10 brigadeiro O!iveira -\!vares. S o  dia 27 eiitrou este 
peqi>t,iio destacameiito eni contacto cuin o iniinigo, iio caiiipo de G- 
riiiiihé, travaiido-se reiiliicdn batalha. ;\os cavalleiros de .%rtigas foi 
iiifligida. inais uma vez, estroiidosa derrota. Saiigratlos, jii~icaiido o 
campo da lucta, ficaratil 600 homeiis. 

Ses ta  a~cção. coiiio seiilpre. toiiximu parte brilhante o bravo tenente 
Beiito Yíaiiiiel Ribeiro, coiii o seu piquete de cavallaria ligeira, que 
maravilhoii os adver,sarios pela rapidez e eiiergia de seus moviineiit~s. 

Ilepois disso. o iiiimigo ahaiidoiiou a fronteira e retirou-se para as  
proximidades de kloiitevidéu. .\li reuriiii ás siias tropas, todos os 
coiitiiigeiite que se achavaiii iiaquella praça e as cliie se achavaiii giiar- 
iieceiido outras localidades. 

O geiieral Curado, que já por tres vezes tierrotira os itivasores de 
nosda terra. sabeiido da co~iceiitração de  forças qiie se realizava tni 
territorio inimigo, atravessou, com a siia divisão, a litilia divisoria, 
acainpaiido eiu Cataiaii. Desse l~oiito eiiriou uin recoiiheciineiito cai11- 
po,ito de 600 praças, sob o coiniiiaiido do coroilel Jcisé de =\breu, corri a 
missão de reconho~er a posição e iorça do iiiimigo e taiiihem de iiives- 
til-o, caso julgassbe possivel. 

Simultaiieame~ite, .%rtigas plaiiejava investir o catiil>o da divisão 
do general Curado, eiiviaiirlo o caudilho 1,a Torre  h testa de 3.100 
guerrilheiros. 

O Canipo da divisitc) foi. de facto, rijamente atacado eiii 1 de 
janeiro de 1817, seiido os flaiicos eiivolvidos l~clo  iiiiinigo. Os brasi- 
leiros, embora inferiores em iiuiiiero, com auxiiio da columiia de  
-4breu, qiie regressava coterto de glorias, rechassaram as  tropas de  
1-a Torre, para além tla iro~iteira.  



S a  tremenda batalha travada em Catalan, o arrojo do denodado 
tenente Bento Manuel, que com o seu contingei~te iuctava na ala 
esqiierda da divisão, onde o inimigo iniciou a impetuosa investida, 
impediu, não sómente que a linha fasse quebrada, mas levou tambem 
os i-ruguayos de vencida, até ao  final da refrega. 

Pela *sua bravura, e por se ter distinguido nesta batalha, assim 
como tias anteriores, foi Bento Manuel graduado no posto de capitão, 
com menção honrosa em ordem d o  dia. 

Em seguida á derrota. os inimigos abrigaram-se á margem es- 
querda do rio Uruguay, oude foram, em seguida, an~iiquilados pela 
divisão Curado, que assim completou a victoria. 

Artigas, batido e desmoralizado, envia uma força para constituir 
nucleo de recrutamento na povoação de Beléin, na margem esquerda 
do Vruguaj,  ameaçando a fro~iteira do Brasil, pela linha do Quarahim. 

Commandando uma força de 70 homens, seguiu a atacal-a, em 7 
de setembro de 1817, o capitão Bento Manuel. Cahi~ido de improviso 
sobre a divisão 40 chefe uruguayo D. José Verdun, desbaratou-a, 
al)risioriou o seu chefe e apoderou-se de todo armamento que en- 
controu. 

Por  este feito, heraico e brilhante, foi elle confirmado no posto 
de capitão. O seu alto valor e distincção foram tambem me~icio~iados em 
ordem do dia do chefe. 

E m  abril de 1818, o cabecilha hranda,  i frente de 1.030 guerri- 
lheiros, no arroio de Guabójú, ataca violentamente a s  tropas de  Menna 
Barreto e de Bento Manuel, que se achavam reunidas. -4pesar de terem 
sidos apanhados de surprem, pouderam esses dois destemidos chefes, 
oppor efficaz resistencia. Após algumas horas de batalha, foi o ini- 
miga duramente castigado, deixaiido no terreno 133 homens mortos e 
nas mãos de  Bento Manuel, mais de 200 prisioneiros. Todo o arma- 
mento e 600 caval l~s  de guerra, ficaram tambem em mãos dos brasi- 
leiros. Somente um morto registou a cavallaria naciotial. 

Varios chefes de guerrilhas da provincia de Entre Rios, reunidos 
ao  audacioso caudilho Artigas, se propuzeram atacar a columna d@ 
general Curado, que acampava tio iriterior do Uruguay, afim de defen- 
der a conquista da banda Oriental. 

Informado desse temerario plano, expediu Curado ao capitão Bento 
Manuel com 400 praças de  infantaria, as quaes fez transportar pela 
esquadrilha do rio Uruguay até Concepcion, onde desembarcaram em 
26 de maio desse anno. No local denominado Guabijú bateu as tropas 
do chefe Aguilar, arrazou as baterias inimigas que embaraçavam a 
navegação e tomou quatro peças, obrigando ainda o caudilho Ramirez 
a bater em desorderiada retirada. R a  perseguição que moveu ás forças 



em fuga, conseguiu Bento Mailuel apoclerar-se de 2.000 cavallos, seis 
carretas com materiaes bellicos, 500 fuzi,s, a caixa militar com 3.000 
pesos e um estandarte. Levando mais a fundo a perseguição, aprisioiioii 
o proprio chefe iigiiilar, 300 homens de suas hostes e varios officiaes. 
E m  ~ n ã o s  de Bento Maiiucl cahiram tambem u ~ n a  caiihoneira de rio. 
treze ernbacaçóes diversas coin 10 tripulantes e o respectivo com- 
mandante. 

-4 acção militar, de iiiescedivel brilho, realizada em Guabijú, valeu 
ao capitão Bento M. Ribeiro, a promoção ao pos,to de major, confir- 
mada cin carta regia de 21 de junho, tendo sido egualnieiite elogiado 
&I crdem do dia. do commando em chefe do execito do sul. 

S o v o  feito de Bento l l a ~ i u e l  cobre de gloria o exercito hrasiieiro. 
h' freiite de 500 cavalleiros marcha por ordem de Curailo. para coin- 
bater a divisão de =\rtigas, que estacionava ciri Queguay-chico. 

S a  madruga<la de 1 de jiilho investe fiiriosameiite o ca~npameiito 
desse caiirtilho, hate-o rijamente e desbarata as suas tropas. Finda a 
lucta, que não durou muito, ficou eile senhor do campo e de elevado 
tiiimero de prisioneiros, entre os qiiaes se achava o caudiiho D. Jfigiiel 
Earreiro. 

E m  1819. u ~ n  oiitro chefe urugnayo. com quem Bento Manuel por 
varias vezes se chocára, coronel Fructuoso Rivera crescia em audacia, 
não nbstaiite as frequentes derrotas que soffrera. Este c~iidilho, cheio 
de iiiipafia e de atrevimento. acatiipára junto ao .-\rroyo Grande, como 
que Iaiiçando um desafio ás  trc,pas iiacioiiaes. 

-4fi1n. de destroçar as  gentes desse caudilho, foi destacado Beiito 
hfaiiiiel com 600 homeiis escolhidos. -10 mesmo tempo, outro chefe 
era etiviado com 200 cavalleiros, afim de at,trahir sobre si a atteiiç&o 
do iiiirnigo. desviando-a da colutniia de Bento k1aiiuel. que levava o 
objectivo deterrriiiiado e iinportatite. 

Sangrento combate travou-se no dia 28 de jiiiilio em =\rroyo Grande, 
entre as duas fortes colurnnas, teii<;o sido Fructuoso Rivera diirameiite 
casripado. Sessa  rude peleja, os cavalleiros de Bento klaiiuel sangraram 
108 iiriiguayos. que ficaram exteiididos 110 terreno em cliie se ferira 
a r~ i ih i~da  batalha. Em mãos do valoroso chefe brasileiro cahiram 96 
urugvayos, 700 i-.avallos e 100 clavinas. 

Brilhante foi, pois a victoria alcançada iiesse local, pela tropa ao  
comando do destemido e valente cnmmatidante sorocabaiio Bento Ma- 
nuel Ribeiro, que, por distiiicção e merecimento, foi promovido ao  
posto de tenente-corunel, por decreto de 1." de março de 1820. 

Ter~niilára. com a grande victoria brasileira, alcançada em Taqiia- 
rembó, em 23 de janeiro de 1820, esta segunda longa catnpaiiha Cis- 
platina. Fructuoso Rivera. com o posto de tenente-coroiiel, foi i~icor- 
porado ao exer8:ito nacional, onde obteve uin regimento de orientaeç, 
para commaiidar. 



Bento &laiiucl. acompaiilraii<lo as  tropas que haviam abandonado a 
Raiida Oriental, a.chava-se na fronteira, quando écoou o grito inemoravel 
do Ypiraiiga. Conro premio de  seus serviços foi elevado ein posto, para 
o :eginieiito de milicias ri. 22. O grande guerrilheiro Bento Maliuel, 
fora gra.duado, com esse destino. no posto de coronel. 

Diiraiite tres loiigos atiiios coiiservou-se elle inactivo, não porque 
quizesse ou ~>recisasse repousar das arduas campaiihas em que pele já~a ,  
mas porque a paz reiiaavi lios pam1)as. Esse forçado repouso, apro- 
veiiira o coroiiel Bento Maiiiiel Ribeiro. ctn iiielhorar e instruir o sew 
. , 
Ja Iczido regimento, qiie não tardaria eni brilhar ~iovatnente eiii rudes 
tarefas militares. 

Erir abril cle 1825 i6ra o iniperio do Brasil surpreheiidido coin a 
revolução que estalira lia Baiida Orieiital, coni o fito de tornar-se 
independente do Brasil. 

12ento Maiiuel. a testa rlos seiis cavalhèiros, servindo sob as ordens 
do 117arechai barão do Serro 1,argo. eiitroii iiriiiiediatatnente ein campa- 
nha, invadirido a Cisplatiiia e coiisegui~ido a'cainpar? - depois de vencer 
mil obsta'ciilos e haver l~ercorrido grande extensão de terreno em 
peiiosissima marcha. - na ~nargeni direita do Rio Xegro. 

-1 coloiiia brasileira do Sacrariie~ito achava-se então sitiada pelos 
cheies orieiitaes revolucioiiarios. A valente guarnição brasileira reqistia, 
porém, aos encariiipdos ataques coiitra ella desferidos. 

Fructuoso Rivera, cluebrando o compromisso tornado para com o 
Brasil e cheies militares brasileiros, forniava agora com o seu regi- 
iiieiito ao lado dos rebeldes. pretendelido juntar-se ao caiidillio La- 
valleja que investia contra a praça sitiada. 

Ao coronel Bento hlanuel foi confiada a missão de bater e cas- 
tigar o caudilho trahidor. aiites que elle ~ ~ u d e s s e  eiigrossar os effectivos 
dos sitiantes. Keiiovaiido a sua cavalliada. escollieu 800 hoineiis valo- 
rosos da sua aguerrida tropa, e cotii clles partiu eiii direcção ao  cainpo 
adverso. 

Para  illudir a vigiiaiicia (10s pastos avaliçados de Rivcra. o barão 
de Serro Largo fez que uma parte cle sua tropa inaiiobrassc, demoris.- 
traiido iiitetição de atacar as  columiias revolucio~iarias. Esse estrata- 
gema permittiu a Bento Maiiiiel liberdade de acção. ao mesmo t e i i i p~  
que iacilitou a sua partida, se111 ser apercebido do inimigo. 

Bento Manuel. iiisoifrido e desejoso de rediizir completameiite 0 
itiiniigo, sahira no encalço de Rivera. clue estabelecera acampamento 110 
Arroio d'.4guila. Etn inarchas iorçadas. aica~içou e bateu a divisão 
desse caudilho, que se cobrira coiri tropas do giierrilheiro Caballero, 
a qual, ao alvorecer, fora iiiteiratnente destroçada. Kessa tcrrivel re- 
frega os cavalleiros de Bento Manuel ceifarain. em cargas formidavris, 
os soldados de Ri\-era. I;iiicla a lucta sangrenta que sustentára coni 



desusada furia, dos punhos fatigados dos bravos brasileiros pendiam, 
gotkjantes, as espadas enrubecidas . 

Em cargas violeiitas e firmes, os guerreiros de Bento Manuel 
deixaram extendidos no local do conibate 64 inimigos a~cutilados, entre 
os quaes o caudi,lho Rfaricilla. I7orani feitos 14 prisioneiros e o capitão 
'Tavares, que foram erigrossar o numcro já avultado dos que anterior- 
mente o nosso valente patricio reduzira. 

Levando os trophéos da victoria, seguiu Bento Maiiuel para Moii- 
tevidéo. afim de atteiider ao chamado do general visconde de Laguna 
'Neis,a prata de guerra, foi o nosso destemido patricio recebido em 
triumliho. O valoroso cabo de guerra bem merecia, de seus pares, essa 
demoiistração carinhosa. 

Não obstalite a s  koiititiuas victorias das armas imperiaes, crescia o 
inimigo eiii auclacia, ao poiito de estabelecer riucleo de  recrutamento, 
'não loiige das praças occupadas pelos brasileiros. 

Em setembro de 1835, a sitiiaçáo dos dois exercitos era a seguitite: 
As tropas imperiaes, ao tnaiido do general barão do Serro Largo, acatn- 
pavaiii lia Villa Mercedes e o general Fructuoso Kivcra, com os sens 
orieiitaes, a r ~ n á r a  o seu campo ao sul do Rio Segro ,  face ás tropas 
nacionaes. 

.\o corotiel Bento Maiiiiel foi dada a missão de niarchar sobre o 
exercito Orie~ital, que estava forte de dois mil horrietis, e rechassal-o. 
A columila do coronel paullista era composta síhmeiite de 800 honiens, 
isto é, quasi eqiiivaleilte a um ter<(> do effectivo adverso. 

Ftn camitiho deviam estas tropas fazer juiicção com as  do com- 
mantio de Berito Goriçalves, coiiiy)osta de 334 cavalleiros; estas deviam 
partir de Serro Largo. -1s duas columnas, formadas dc praças tiradas 
de >arios regimentos militares, de guerr.ilheiros irregulares, de portu- 
guezes e até de lariceiros guaranys, iião aprcset~tavam um coiijunto 
que servisse para iritiinidar o inimigo. 

Realizada a juiicção, marchou Be~i to  Maiiuel irnmeditaineiite ao 
rncoiitro do inimigo. que estacioiiava. á margem esquerda do arroio 
Sarandy, surl>reheiideiido-o lia madrugada desse dia. O embate foi 
terriveltneiite violelito e, não fosse a pericia de Bcuto Maiiuel, teria o 
exercito brasileiro a lamentar unia desastrosa derrota, e111 razão da 
grande inferioridade de effectivo das tropas tiacioriaes e sua pouca 
instrucção militar. 
' -$pesar de terem sido quebradas as alas da linha de batalha de 
Bento Manuel, o ceiitro resistiu com tal galhardia á carga formidavel 
da cavallaria adversa, que chegou mesmo a dotniiial-o momentanea- 
meiite. Pesadas foram as  perdas d e  parte a parte, ba*starido dizer que 
de  iim esquadrão inteiro das tropas de Bcnto hIaiiue1. sómente nove 
soldacios e um tenente ficaram com vida. 



Os iiiiinigos foram. fiiialtiieiite. coiitidos nas inargeii, do Saraiidy, 
onde a coluinna brasileira viéra apoiar-sc. Beiito Manuel sómente cedeu 
terreno ao cahir da tarclc. retiraiid«-se para um pa5so do arroio Gy, 
depois cia capitulação do iilajor -4leiicastro. que coinmaiidava dots e>- 
qiiadróes do 5." regimciito, com inais de 400 cavalleiros. 

Po r  uiiia manobra tnal excciitada, este chefe ficára conipletameiite 
isolado e cercado pela forsa inimiga. Loiiitudo. a cavallaria deste va- 
lori>sci oificial batera-se deiioda<lameiite durante tres horas, aiites de 
se reiitlerl o que perriiittiu a retirada, executada em ordem. pelo resto 
da coliimiia. Foi brilliaiite cstc rnovitnetito e teve a~q)lausos de seus 
chefes qiie o elogiaram em ordem do dia. 

Peiito Maiiuel Ribeiro teve effectivado o seu posto de coro~iel, 
por clecreto de 9 de maio de 1826, sendo em seguida designado parn 
cotiimanclar a brigada rle cavallaria que, iio Kincoii Catalaii, tiiiha a 
miss5o de impedir as iticursões do iiiirnigo. 110 Rio Grande do Sul. 
Os caudilhos rebeldes estava~ii. iiessa occasião. de posse de toda a 
catnl>aiilia Orieiital. 

Um grave erro estrategico, commettidu por utn dos chefes que 
s~ib.jtituira o general baráo de Serro Largo. periliittiu ao iiiimigo faci- 
lidade para invadir as nossas froiiteiras. saquear e devastar toda a 
população brasileira. localizada iio Valle do Uruguay. T ~ i d o  isso foi 
executado de modo barbaro e deshiiinaiio. que clamava por uma justa 
represalia. 

Eento Manuel, eni cuin~>rinie~ito de ordem. marchava para Satit'Aii- 
lia dc  Livramento, afim de reunir-se a oiitras tropas que para ali 
convergiam. qualido em caininho. perseguido, travou conibate com 
guerrilheiros dos caudilh«s orieiitaes. invasores da iiossa terra, aos 
quaes iiifliiigiii de modo rude o merecido castigo. 

Em 31 de outubro. commaiidaiido a 1.81 brigada. sahiu elle tiova- 
iiieiite eiil biisca da colutnna corrie~ititia. cliie. ao  maiido d e  Felix 
ilguirre. saqueava as  Missões Orie~itaes. O valoroso e iiitrepido soro- 
cabaiio atravessou o Uriigiiay em 5 de iioveiiibro, destroçando em suas 
iiiarge~is as geiitcs desse caiidillio. Este, logo depois, retirou-se com 
800 l~oineiis e tres peças de artilharia para a Capilla de1 Rosario. de 
oiide enviou para a frente. como postos avançados, o caudilho Toribio, 
commaiidando 200 homens. Beiito hlaiiiiel, avaiiqatido, quebrou esta 
primeira resistericia. tendo tio combate sangrado Toribio e a maior 
par+e de  seus guerrilheiros. O caudilho -4guirrc. vendo o impeto com 
que Beiito Maiiuel se precipitava sobre sua colurnlia. ri20 teve animo de 
aguardar o embate e, com seus cavalleiros e sua artilharia, procurou 
refugio em outro ponto, deixalido. para cobrir sua retirada. uma colum- 
lia tle 300 lioineiis, qiic foi tatnhein completameiite destruida. 



-\rortos e ieridor. deixnii -4guirrv 1;o campo graiide iiuii:ercj cle 
praças. Foram tamheni apprelleiididos inil cavallos e graiide copia de 
armamento. 

=\gora eram os argeiitiiios qiie se aventuravam a medir forças com 
as tropas iinperiaes, pelo abaiicloiio ein qiie ficárain todos os passos 
da fronteira. 

.\s circuinstaiicias da cainl>aiiha inipuzerani a siibstituição do corn- 
maiidaiitc eiii chefe do exercito brasileiro, em l)riisiipi»s de 1827. -40 
marclcez de Rarliaceiia foi coiiiiado o co~innando do exercito em ope- 
raç6es. qiie foi proinptameiite reorgaiiizado. O coini~iaii<lo da S." brigada 
de cavallaria ligeira coiibe ao  coroiiel Beiito llaiiuel liibciro, qiie coin 
ella se deitacoii iio dia 9 de fevereiro, afim de ohservar os ~novimeiitos 
do iiiiriiigo, o qual, a esse telnpo. estava dividido em duas fortes coliirn- 
nas. Reiito A~íaiiuel. qiie disl~iiiiha sómente de pouco inais de inil cava- 
leiros. niarchoii resoliitfi para o iiiitiiigo. 

.\campado ao iiorte de S .  Gabriel, com forças superiores a 3.000 
honieix, acliava-se o geiieral llaii-illa, o clual. iiiiormado da al1111-o- 
xi~iiacrlo de Ueiito JZaiiiicl. o recebeir corir o choque desl~roporcioiiado 
dessa peiada inassa. ;\ cavaliaria ligeira resistiii coin a sua liahitual 
galliardia. mas teve. pur iiin. de retirar-se. ;\ cavallaria brasileira, 
empreheiide!ido n retirada. scinpre persegiiida c acossada, travou corri- 
bate lios (lias 15 e 16. ljoiico distante do'passo do Uinhú. 

Saiigreiitos ioraiii os eiicoiitros, riias o adversario ioi rijameiite 
castigado. Iiiiciaiido iiova rvtirada. Beiito llaiiuel fez destacar de sua 
colitiiiiia tres esc~~iadróes. coni a iiiissão de deter o avanço de llaiicilla, 
o q:!e foi realizado em Satiga Fuiida. E m  cargas violeiitas, esse pugillo 
de patricios forçoii o adversario a retroceder em clirecçáo ao campo 
que ante, abaiidoriríra. 

Iliiraiite a auseiicia de Eeiito Ilaiiuel, que attrahia sobre si o 
graiide effectivo de ~Jaiicil la,  feria-se a grande batalha de Ituzaiiigó, 
em c j i x  o tuarciuez de Barbacena saliira attiiigido no seu amor proprio. 
Na (lata deste eiicoiitro, 20 de fevereiro, acliava-se Beiito llaiiuel 
acampado i10 passo de Saiita Victnria, - lucal distante do 1)oiito onde 
tivéra logar a pugna 9 leguas brasileiras, isto e 5 1  kilometros, - na 
impossibilidade portalito de chegar com teinpo de transformar a reti- 
rada argentiiia em saiigreiita derrota. Xlestno assim, Bento Maiiiiel, 
coin a sua bem plaiiejada e habil manobra, impedira a juncção da 
columi~a Maiicilla coin a qiie combatera contra o grosso da columiia 
brasileira ,sob as ordens directas do general marquez de Barbacena. 

São tivesse Beiito hlaiiuel enfrentado e detido a columna inimiga, 
a batallia de Ituzairigó. que ficsra indecisa, teria se constituido em 
graiitle e doloroso desastre para as  arinas imperiae:. 



--i coluiiiiia tie Beiito llaiiuel servi11 ailitia ])ara reuiiir os eieineiitoi 
de  tropas ciiie se dispersaraiii duraiite a rapida retirada do exercito 
de Fhrbaceni. 

Dep«iz de reorgaiiizar parte do 1)essoal di.sl)erso, Ueiitu llaiiuel 
reii!iiii-se ao esercito. ficaiido coin a siia brigada iiicorporado i divisão 
de cavallaria do brigadeiro Schastino Barreto. 

I3eiito llaiiuel, co111 siiaa tropas ligeiras, por or<leiii do  coiriiriai~da. 
emp:-elieii(leii coiitra o inimigo uiiia ierie de saiigreiitas guerrilhas. cc,iii 
o fi:n de coiiter e i~eiitralizar a seguiida iiivacâo dn solo rio-graiideilçe, 

;ilvear, audaciaso caut]ilh« argeiitiiio, fora as>iiii. <iel)ois <!e vario5 

ct~coiitros iiifelizes, forc;ado a ahaiidoiiar, corri eievatlas perdaa. as ter- 
ras brasileiras. 

C; valeiite geiieral Rarreto, após o >ucces30 das ariilda iiiiperiaes, 
baixou a seguinte ordem do dia elogiosa a l<eiito l\laiiuel c a rar io j  
chcícs iiiilitares, que, em oiitros l)oiitos. l)re>tarairi aí, Brasil, iiessa 
emergeiicia, o coiiciirso de siia capaci<lade iiiilitar : 

.. Caiilpo Volaiite. lias verteiites do \'elha:r~. O de julho dz 1827. - 
Coiupaiilieiros e ainigos : 

O exercito argeiitiiio, cliie ta!it<~ hla,oiiava de c»iic{iiiatar o i!o-so 
paiz, acaba de o deixar, retiraiido-ae vergoiihosaiiiciite! 

\-@de o cluaiito 116de o 1)equeniiio iiiiiriero de  soldados, ein cujos 
corações aiiida a vil-tudc iinpbra. 

Vós fostes os ciiie. á custa de i i l i l  saçriiicius e 1)rivaçÕes. ~alvara in  
a Patria. Ella vos bciiidirá e c> aiiguqto e iiiagiiaiiiino iml)erad.)r pre- 
niiari coili iiiâo liberal as vossas fadigas. E as ge ra~óes  viiidoiiras 
olharáo com respeito para os vossos iiltiiiioc iietos e dirao coiii assom- 
bro: Estes aiiida s5« os descetitientes tlos poucos lier6es qiie exy>iilsarain 
do iicisso paiz iiatal o esercito qiie o iiivadiii eiii 1877. 

Eia! Camaradas! Coiitinuai a trilhar o caliiiiiho da lioiira. iiào 
eclipseis a gloria de qiie vos teiidcs coberto. l\Iai', alguina coiistancia, 
é o que iitiicanieiite de vós esige o vosso amigo e vosso patricio - 
Sebastião Barreto Pereira Piiito". 

Bento Manuel só se recolheu cuiu a siia brigada i1111 aiiiio del)oi~,  
em agosto de 1828, (luaiido os >eus serviços lia guerra se toriiarairi 
desiieccssarios, por isso que as l)reliiiiiiiarcs da paz com o iiiimigo 
'haviam sido assigiiadas eii1 27 [leite niez. 

I<m 24 de março de 1529 foi o coroiiel Beiito >Iaii~iel traiisferido 
para a priineira liiiha e classificado iio estado-inaior do Exercito. 
Conservou-se. porém, iio Rio Grande do Sul, de cujas queridas cam- 
paiihas 1150 desejava afastar-se. 

Coiibe-llie o commaiido da guariiiçáo (Ia fronteira de Rio Pardo, 
ein 1831. por effeito de noiiie-.çáo da regeiicia, que siihira com o golpe 
de Estado. 



Bento h'faiiuel exercia essas fuiicções havia já algum tempo, com 
o criterio e hombridade qiie Ilie eram peculiares. <luaiido inesperada- 
iiien:e, em dezembro de 1831 - talvez por urn simples capricho do 
pre.;id,eiite da proviiicia Rodrigues Braga, que era desaffecto do bravo 
militar paulista. - fora violeiitameiite destitiiido do cornmaiido. 

Contra este represeiitaiite do governo central, rebeiitou 110 Ric 
Graiide. eiri 1835. um movimeiito sedicioso, que servi11 de prodromo 
para a proloiiga<la revoluyão separatista rio-graiideiise. 

Eelito llaiiuel formou nas fileiras revolucioiiarias, ao  lado de  
Beiito Goiiçalves. afirii de vèr descido do poder. o seu initnigo politico. 

O 1)residentc. qiie fOra elevado pela revolução, nomeou-o com- 
maiiàante das armas.  

rouco  mais tarde. poréiii, melhor esclarecido sobre os iiituitos do  
inoviiiieiito que era j~rocla~nar  a Kepublica no Rio Graiide e desmeni- 
bral-a do Iml~erio. desligou-se das hostes de Bento Goiiçalves e, acto 
coiitinuo, iisaiiclo de sua autoridade de comin,aiidaiite das armas. ordenou 
i s  t:opas cltie recoiiliecessem o novo presideiitc. iioineado pelo impera- 
dor, d r .  -4raujo Ribeiro. Isto se passou em 30 de dezembro de 1835. 

Beiito Gonçalves cstacioiiava então com o seu exercito no arroio 
dos Ratos. quando lhe chegou a iioticia da ordein do [lia baixada pelo 
comicaiidaiite das armas e, coiihelceiido a corageiii e iriipetuosidade de 
Beiito llaiiuel. com quem junto, mais de uma vez. combatera inimigos 
extraiigeiros, aguardou o seu ataque, que. de iacto, iiáo se fez esperar. 
Em 1." de janeiro de 1836, os postos avançados de Beiito Goiiçalves 
recebiam o choclue da vaiigtiarda de Beiito Maiiiiel Ribeiro. Genera- 
l i zo~- se  em seguida, entre as duas columiias, um ericariiiçado combate, 
qiie fiiializou pela retirada das tropas atacantes. que deixaram em 
mãos dos r-epiiblicaiios algiiiis prisioneiros. e, no campo, varios mortos. 
Pela primeira e ultima ~ e z .  soffrera o altivo e indomito sorocabano iim 
desastre niilitar . 

Desde ciitáo. a situação de Bento Maiiuel toriioii-se sobremodo pre- 
caria. Por iim lado. o governo republicaiio que o mandava demittir e 
responsabilizar, e de outro. o presidente legal, que o inatitiiiha 110 

commaiiclo das armas e o prestigiava com a sua autoridade, emanada 
do goverilo imperial. Beiito Manuel só dispuiiha de uin insignificante 
effectiro. qiie não attiiigia a dois mil hoineiis. Mesmo essa pouca 
gente teve elle de repartir, lia campanha, por differeiites guarnições. 
Ape1.a~ coin i ~ i n  pecli~eiio riucleo de tropa seguiu para Rio Pardo, onde 
esperava organizar urna coluniria, afim de enfreritar os revolucioriarios. 
-Assim aconteceu. 

Kão demorou muito para que o anjo da victoria, que sempre 
acompanhára Bento Manuel. voltasse a guiar-lhe os passos e suas 
acções. Decorridos algibiis dias. i i i f l i~ ia  elle á coliiiniia tlo coroiiel 



revolucioiiario Còrte Real severa derrota. Este caudillio cahiu prisio- 
neiro de Reiito Líaiiuel, com 150 homens de suas tropas. O cainpo ficára 
tambeiii juiicado de mortos. 

O republicaiio Bento Goiiçalves. ao saber do desastre do seu corii- 
paiiheiro de revolução, dividiu sua tropa e seguiu a refugiar-se ein 
Por to  Alegre. aiites qtie Beiito >laiiuel attirigisse o seu campo e lhe 
désse combate. 

Kão poude, poréin, penetrar ria cidade, porque iiella liavia irrom- 
pido um movirneiito restaurador, chefiado pelo marechal reformado 
João de Deus Meiiiia Barreto, que lá residia. O presideiite e mernhros 
do goveriio revolucioiiario forain apeados do poder e presos. E m  face 
d e s x s  acontecimetitos, resolveu o cauulilho sitiar a cidade, juiitanieiite 
com o reforqo que recebera. .Afim de intimar os defensores da cidade 
a se reiitlerem no prazo de 1 dias, eiiviou alguiis l)arlarnetitarios. 

r\ iiitimaçáo fora; com dignidade, repellida. seiido, por isso, a 
cidade atacada por todos os lados, no dia 27. sein resultado. Tres  dias 
niais tarde, em 30 tle juiiho. foi  renovado o ataque. coin maior violeiicia, 
combateiido-se com ardor e eiicar~ii~anieiito de lado a lado, durante 
tres horas. 

r\ii?da desta vez forain os atacantes repellidos com pesadas perdas. 
Desde eiitão renovaram coiitiiiiiada~neiite os ataques, seiido o mais saii- 
greiito e decisivo o de 30 de julho, .pois que os sitiantes iião só foram 
rechassados, como tainbem l)ersegiiitlos á grande distancia. Suas triii- 
cheires foram logo arrazadas. 

Eeiito Afaiiuel estacioiiava a inais de 50 legiias quando teve itifor- 
mac;ão do cerco posto á capital. ciija guariiiçio reiistia com lieroisiiio. 
Reuiiiiido as forças de que, no momeiito, dispuiiha, inarchou sem perda 
de tcinpo ern soccorro de Porto -Alegre, que se debatia etn apertado 
sitib. 

.i' approxiinação do reforço trazido pelo proprio coiniiiaiiclaiite 
das armas, os sitiantes acceleraram a retirada abaiidoiiatido aqiiellas 
paragens, traiisportaiido-se para as regiões serranas. afim de tentar, etii 
outrt> poiito, novas aventuras. 

:\s tropas de  Beiito Alaiiuel acamparam iia~s cerca,iiias da cidade, 
promptas para se etnl)eiiharem em lucta pela legalidade, logo que se 
offerecesse occasião. Pou'co demorou elle nesse cainpo, sahiiido em 
perseguição da força adversa, (pie Beiito Goiiçalves coiiduzia rapida- 
mente. Soube-se depois que estabelecera seu caiiipo, l)rovisoriaineLite, 
em lriainão. Sesse  ponto fóra alcaiiçado por Beiito Baiiuel. que lhe 
iiifli,giu duras perdas, seiido ohrigado a deixar as serras e a transpor 
o rio Caliy, afim de ganhar as vastas campanhas. 

Aiites, porém. de chegar aos campos geraes. foi iiovatnente alcaii- 
çado pela cavallaria ligeira de Bento Maiiuel, que i10 dia 4 de outubro, 



junto a ilha de Fatifa. lhe fez soffrer maior revez. A victoria foi 
completa. 

Os revolucioiiarios tiveram 120 mortos, grande numero de feridos, 
e deisarani em poder dos legalistas 15 boccas de fogo e quiiiheiltos 
prisioiieiros, inclusivé o chefe da revolução. o valoroso caudilho Bento 
Gonçalves. O seu itnniediato, Onofre Pires, braço forte da rebellião. 
teve tatnbem egital sorte. 

Essa victoria decisiva poz termo 5 lucta. que não podia mais 
l~roseguir por falta de elementos. 

-4 regeiicia premiou o coronel Bento Maiiuel Ribeiro "pelos rele- 
vantes serviços prestados ria provincia do Rio Grande do Sul, para O' 

restabelecimento da ordem e contra os rebeldes", proinovendo-o ao  
posto de brigadeiro do exercito. 

O go17eriio fez acoml>aiihir a pateiite de ~lromoção deste decretq 
elogioso : 

I'oi com a maior satisfacção que o Regente. em nome do 11nl)e- 
rador, ouviu a leitiira do officio de 9 de outubro proxiino passad3, 
em que V. S. dando conta do triumpho completo que obtiveram as  
forqi?s da legalidade. sob sei1 itntnediato comrnaiido. tio dia 4. contra 
os iebeldes. aiiarchistas çal>itaiieados pelo chefe de sediciows dessa 
proviiicia, augura felizmente o breve extermiiiio da aliarchia e total 
resfaheleciinento da ordem, para que tanto tem V. S. cooperado, coa- 
djitvado efficazrrieiite pelos iutrepidos defeiisorcs da legaldade que, 
siiperatido todas as  fadigas da guerra, patrioticamente se dedicam a 
restituir á grei brasileira essa iniportarite porção do imperio, abalada e 
ameacada de horrorosa siibversão. 

C )  regente em riome do imperador, recoiihecetido o relevalite ser- 
viço que V. S. acaba de prestar ao Imperio, cotn a victoria do dia 4 
de  outiibro. houve por bem, por decreto de hoje, conferir-lhe o posto 
de brigadeiro". Foi tain,bem agraciado com o officialato da Ordem d o  
Cruzeiro. 

Depois da victoria alcançada .em Fralifa, se l>roI)oz Beiito Maiiucl, 
á frciite cle tres mil homens, varrer toda a campanha. submettendo e 
destroçando tropas inimigas. que ainda se eticoritravam dispersas pe- 
los pampas. -Assim. marchoti elle com destino a Bagé, onde estacio- 
nava o chefe rebelde Antonio Setto.  com alguma gente que pretendia 
augmetitar. afim d e  cotitinuar a lucta. Após varias manobras. com que 
p r o a r a v a  esquivar-se ao eiicoi~tro, cahiu fiiialinente esse caudilho 
em mãos de Beiito Maiiiiel. depois de renhido combate. no qual foi 
abatido grande parte do seti effectivo. 

Estava virtualmetite terminada a campanha provocada pelos rebei- 
des republicaiios. e por isso julgada clesnecessaria a contiiiiiação de  
Benio illaiiuel. iio comniando das armas. 



Por  isso. e porque se sentira ~neliiidrado coin algumas descoiisi- 
derações que soffrera. Bento Manuel solicita e obtem exoneração das 
ftiiicções de commaiidaiite. que com tanto relevo e dignidade exercera, 
e no qual prestára á Sação  brasileira iiiestitnaveis serviços. 

Foi coiidecorado coiri as  duas medalhas das cainpai~has do sul. 

A inveja de uns c a má vontade de outros, sempre visando o he- 
róe dos pampas. foi causa de i i o \ ~ ~ s  siiccessos 1x)liticos. em qiie o 
iiiclito sorocabaiio foi forçado a iiirer\,ir. 

O presidente d'a proviiicia. Sr. dr. r l~ i tero  de Rrito. iioiiieado corri 
o objectivo uiiico de coiitrariar ao brigadeiro Bento llaiiuel. não se 
canqava em atirar sobre elle toda a sorte de aleives e suspeitas, ao  
ponto de iiidispol-o coiii o goverlio imperial. e com seus antigos cgm- 
paiiheiros de luçta. 

Fôra clle até acoimado de trahidor e de achar-se ein coiifabulaçóes 
sediciosas coiii caiidilhos extraiigeiros, com o fim de prejudicar o 
paiz. E' que bem sabia o l)resi<leiite Brito estarei11 co~itatlos os seus 
dias no governo do Rio Grande do Sul. O brioso general iião coiiseii- 
tiria por inuito tempo, a sua permaiiencia em iim posto no qual, se- 
gundo peiisava, não 1)ocli.a e não sabia lioiirar. 

Varios botes foram contra Bento Llaniicl preparados ljelos ali- 
tigos caudilhos. por elle combatidos diira~ite a anteri«r revolução re- 
pub!icaiia. Alas de todas essas armadilhas sahiu elle sempre illeso e 
aiiidn mais dignificado. S ã o  desejando mais aturar taiitas persegui- 
~ ó e , .  resol\~eu Bento Alatiiicl agir resolutametite. no seiititlo de  por 
11111 paradeiro aos desniaii<Ios do governo provincial. 

K o  dia 23 de março de 1837 faz prender o 1)rcsideiite Hrito. que 
se aveiiturára pela catn1)aiilia. coiii o fitn de neutralizar o prestigio 
de  Bento llaiiuel sobre o esercito. Ao mesiiio tempo envia tropas 
coiiira parte da forra legal. que estacioiiava etri Ca~apava.  cuja iiiaior 
parze etitregoii-se sem combater. cahiiiclo a villa etn seti poder. no dia 
7 4- abril de 1837. S o  reducto do logarejo foram apprehendidas 15 
peças de artilharia. -4.060 ariiias de iiifaiitaria. grande (lualitida- 
de dc inuiiição e oiitros'iiiiteriac. l)elliros. Foram tatiibein relacionados 
000 ~~risioneiros.  

Depois deste brilhante feito de guerra. seguiu Bento hlaiiuel para 
a cainpaiilia, em busca de oiitros caudilhos que se achavam dispersas. 

Nessa arriscadissima cruzada. soffreu o Iieróe dos pampas grave 
hiiinilhação e aspero contratempo. cjue cliiasi lhe ciistoii a vida. 

Proximo á Cruz Alta, quando. desciiidado e só. repousava cin nina 
estancia. fora Reiito llaiiuel 5urpreheiidido por uni grupo de caval- 
leiros. eiiviado pelo marechal Sebastião Barreto. coin ordetii de  ca- 
pturiil-o vivo oii morto. l lal tratado. entre a escolta, seguia elle cara 
o catiipo do marechal. qua~ido j;í a iiieii> caminho. chegára a iioticia 



de que um dos chefes revolucio~iarios da facção de Beiito Manuel, 
em combate eticarniçado, derrotara a columiia imperial, ao ina~ido de 
Seb~s t i ão  Barreto. A' approximação de cavalleiros da columna vi- 
ctoriosa, os homens da escolta, depois de ligeira resistencia, descarre- 
garam as armas sobre Bento Manuel, pondo-se ein rapida fuga. 

O valente general fora, pelos seus, encontrado no campo baiiha- 
,do ctn sangue e desaccordado, devido aos muitos ferimentos que re- 
cebrra. 

Os inimigos, soube-se mais tarde, estavam coiiveiicidos de o te- 
rem deixado inorto. 

Tetnpera e fibra de aço, depois de alguns dias de cariiihosos cui- 

dados. restabeleceu-se completaineiite e, ardoroso, emprehetideu iio- 
vas luctas e conquistou novas victorias. 

Reparaiido revezes soffridos pelas tropas a o  inando de alguiia 
caudilho>, demorou-se Bento Maniiel pouco tempo lia cainpaiiha, nas 
proximidades de Rio Pardo, cuja cidade atacou com violeiicia, della 
se a~oderai ido depois de sangrentos combates. S ã o  era pequeno o 
effectivo das tropas imperiaes qiie clefeiidiam a cidade, pois coiista- 
n~ii de dois batalhóes de iiifaiitaria, dois regimentos de cavallaria 
com S boccas de fogo. Essas forças perderam lia defesa da praça dois 
coro.ieis, 1 capitães, 5 alferes e 60 soldados, todos mortos em combate. 

Etn coiitinuas l~ictas e assignaladas victorias, passeou elle suas 
hostes pelas caiiil>aiihas, varejaiido as cidades, transl>oiido campos e 
coxiilas, até que ern 1.0 de fevereiro de 1539, estaildo em marcha so- 
bre c. rio Cahy, coin o f i i i i  de traiispol-o. alcaiiçou e apoderou-se de 
duas catihoiieiras e quatro laiichões artilliados, inatatido em combate 
um com~iiaiidaiite e uni mestre legalista. 

r\ acção ral~ida e efficaz de Beiito llaiiuel iiitimidava sobre modo 
as autoridades e chefes iinperiaes, ao ponto de o coiifessarein, em es- 
cripto, ao governo da Regeiicia. Este esperava, a o  nomear o novo pre- 
sidente, urna decisão prompta, jugulaiido a rebeldia, no emtaiito a 
lucta se proloiigava e Bento 1Iaiiuel domillava, qiiasi ein absoluto, a 
situação. 

:i itn1)ressão causada na corte, pela rictoria obtida por Bento Ma- 
nrtel em Cahy, foi eiiorrne e desagradavel, tanto mais que. era sa- 
bido, crescia n a  campanlra o eiithusiasmo pela etnpolgatite figura de  
Bento hlaiiuel. O presidente da Proviticia, etn officio dirigido á Re- 
geiicia, commuiiica o facto, serian~ente grave para os legalistas, d.: 
engrossarem dia a dia as hostes desse valoroso militar, com as suc- 
ces;ivas levas de civis que espoiitaiieameiite se alistavam. Era  o 
povo em massa que adheria á causa do valoroso guerreiro. Os pla- 
nos militares e 1)oliticos de Bento Manuel, senhor já de quasi todo o 
Rio Grande. extendiam-se então para pontos mais distantes. -4 obteii- 



ção <;e uin porto de mar, que Ilic periiiitisse reatar as relações exter- 
nas. o obsecava e era agora o seu priiicil>al (~bjectivo. ;i Lagoa cios 
Patc s, com o porto de Rio Graiide que continuava eiii 1)otler dos Ic- 
ga;istas. inesmo que lhe cahisse naz riiãos, iião resolveria o caso. eni 
face da difficuldade opposta pela liiá situaçao da barra. -1 cidade de 
Laguiiii, coirimercial e rica attraliia a atteiiqio de Beiito llatiuel. qiie 
resolveii dclla se apoderar. 

O caiitlilho David Caiiavarr». seti coinl>aiiheiro de luctas. com 150 
hoiiieiis. foi eii~carregado dessa tarefa. I<ni 32 de julho de 1839. La- 
guna era já uma presa de Be~i to  hlaiiuel e » ainbiciuiiad« res1)iradou- 
ro ,estava fraiicanieiite aberto. 

.! situaqáo da Kepiiblica e a politica reaccioiiaria praticada por 
algu!is de seus al)aiiiguados, desagradavain sobremodo a Bciito Ma- 
nuel, qiie resolveu. defiiiitivanieiitc, abaiidoiiar a causa da revolução 
taiiío mais cliie todos os seis' ohjectivos Iiaviani sido attiiigidos. Deter- 
niiiiou taiiibeiri a sua iiiabalavel res«luçio o facto de se ter desaviiido, 
por ciuestões ljoliticas. coiii o sei1 competidor Eeiito Gonçalves, "rni- 
litar extretiiaiiieiite ambicioso e ciuiiicnto". que iiiiiica fõra amigo de 
E e i ~ i ~ )  Naiiiiel. 

Poiitlo e111 esecugão o que livreineiite deliberira, deniittiu-se Ueii- 
to llaiiuel do posto e do serviço iiiilitar, retirando-se para Moiitevi- 
déo. aoiide mais tarde liic fOra eiiviado » decreto de ainiiistia. .41guiis 
de seus aniigos que o a:oinl>aiiliaraiii iio esilio. aproveitaram tarnbern 
tlo favor iiiil>erial. Poiico de])ois traiisferiii-se para a cvrte. afiiii de 
agradecer. l)essoal~neiite. ao iiii1)erador o favor da ainiiistia. 

3 lucta iiao cessara e iiicreiiieiitava->e por toda a cainpaiiha do 
siil. ."i ariibição do iilaiido fazia coiii que os caudilhos iião l)erinittis- 
sem cstabilitlade nos goveriios. os cluaes se succediairi a curtos iii- 
tervallos. O governo iiiiperial desejava. a todo o custo. pôr iiiii para- 
deiro a essas desordens qiie taiito ~>rejirdicavam o h0111 iioirie, a ci- 
vilização e o progresso do paiz. 

r a r a  dar o golpe de rnortc :L Iiydra da revoluçáo suliiia. foi iio- 
meado o marechal barão de Casias. presideiitc e cominaiidaiite em 
cheiz do exer'cito tia Proviiicia do Rio Grande do Sul. Este atilado 
politico e militar chamou eiii 12 de dezeinbru de 1812. lia organização 
do csercito. o general tleinissioiiario Beiito AIaiiuel Ribeiro. Desde 
esse instante, o eminente niilitar paulista reiiitegroti-se, sirnultaiiea- 
ineii:e, iio exercito e na coiiiiaiiça do governo que o tinha em eleva,da 
coiita. Os serviços do brigadeiro Bento ,\lanuel foram, nos primeiros 
tempos aproveitados iio estaclo-inaior do commando e só mais tarde 
lhe foi dada a chefia de unia coluiniia, cluaiido Caxias se convencera 
da impossibilidade de attiiigir os rebeldes, - que, com a iiiobilidade 
Iiahitiial aos gauclios. escliiivavain-sr coiil riiiiita facilidade do' ataques 



vibiados .pelos imperiaes, - sein o poderoso aiisilio deste dominador 
dos panipas. 

Ilc facto, sómeiite uni giierrilheiro coiisuiniiiado como Bento Ala- 
tiiiel, conhecedor dos habitos, da tactica dos gauchos e do terreno em 
que maiii~bravam, podia, c0111 seguro exito, vencer em força, mobili- 
dad: e astiicia, os caudilhos rebeldes. 

-1 prestigiosa iiiilueiicia exercida por Beiito hlatiuel sobre o es- 
p i r i t ~  dos homeiis da cainpaiilia fez coin qiie inuitos dos guerrilheiros 
advcrsos desertassem de seus corpos e viessem servir lias fileiras de 
Casias. Coiri clles, Reiito LfaiiueL 01-gaiiizou uni lusido e bravo re- 
giine:ito de cavallaria ligeira, qiie veiu a coiistituir o terror das hos- 
tes rebeldes. Os ataqiics dos adversarios visarain, desde logo. a s  tro- 
pas de Reiito Ilatiucl, de queiii tinham justificado tenior. ;\ssim, ein 
Policho Verde. oirde acaiiipára, receheii elle o fortilidavel choque das 
coluiiliias reiiiiidas de Eeiito Golçalves, Sctto,  Canavarro, João .h- 
toiiio e Jacyiitlio Guetles. coin um effe,:tivo de 2.500 praças. O coin- 
bate saiigreiito e terrivel que I i  se ieriu durou mais de duas horas, 
tei-:rriiiaiid» pela derrota dos rebeldes, que tivera111 muitos mortos e 
feridos. Bciito Ilaiiuel receheii tarnbein dois graves feriinentos, um 
no hraqo e oiitro iio peito. Perdeu egualrneiite iiiiiita geiite, mas as  
arinxs do ii11l)erio eiiiiastraraiu-lle de iiovos loiiros. 

Coiii essa bella victoria legalista, ficou iiiteirame~lte desinoraliza- 
da :i cansa do revolução. tendo reinado lios cainpos relativa paz, por 
isso que os repiihlicatrcis precisavam de teiiiyo para repararem suas 
per(lris. 

sovaineiite reorgaiiizaclo o esercito iiacioiial. logo iio coineçc da  
primavera de 18-42, reeiicetoii Caxias as operações de guerra coiitra 
os rebeldes, que j5 davaiii iiloitras de tcntarein iiovas aveiituras. 

Divi.dindo o esercito eni tres columiias de offeiisiva, a cada uma 
foi dada iiina zoiia, ira qual deviam operar isoladarneiite coiu o obje- 
ctivo tlc destruir a resisteiicia do inimigo, poiido termo a essa cam- 
pailhra iiigloria, que j i  havia durado demasiado. 

.i col~itniia de maior effectivo - 3.200 homeiis - foi coiiiiada 
a Reiito Xlaiiuel, assim como a zoiia de inaior perigo. Sel la  os redu- 
ctos dos rebeldes erani mais iiiitnerosos e ali estavam agglotneradas 
as nielhores e as mais aguerridas tropas. Para  se subtrahirem a uiiia 
destruição coniplet,a e inevitavel, punham os caudilhos ein pratica um 
estr.itagema que nem sempre deu resultado. -4' al)proximaçáo de 
Beiito Manuel se fraccionavam eiii pequenas unidades que se disper- 
savam pela campanha, e só novamente se retiniam quando era passa- 
do o perigo. Durante o aiiiio de  1844 continuaram as  guerrilhas e 
perseguições de  parte a parte, assignalando-se aqui e ali pequenos en- 
cotitros, que em nada podiam influir sobre o .  resultado da cam- 
panha. 



Reiiiiidos iiovaiiieiitt. aiiin de tentarem o iiltiiiia rcsisteiicia. ini 
ella co~npletaiiieirte (1iieh1-atla iio combate ierido nas iiiargeiis do Ri,, 
Cuaró. iio Estado Orient'il. oiicle i,)rairi de~troyatlai  3s iiiiinerosas ?r ,>- 

pas âo mando de Beriiardinu Pinto. 

I3eiito Manuel, cog~ioiiiiiiad» - o rei das caiiipaiilia;. - eni boa 
hora cliainado pelo iriarcclial Caxias. ioi queiii. pela siia bravura. es- 
forqo e tenacidade clecidiii (Ia sorte tia revoliição, elevatido ao 1x1-ai- 
alto iastigio a gloria do exercito brasileiro. 

S o v o  lapso de paz para o Rio (;ra4iide permitte ao lendario tle- 
ieiisor das iroiiteirai, ciirto riias iiierrcido repoiiso, até qiie eiii 1851 
se realiza eiitre a Repiihlica Orieiital. u Estado de Eiitre Rios e .. 

Brasil. unia alliaiiça oifeii,iva. Essa all iai i~a tiiiha u ohjectix-o . tle 
assegurar a iiidepeiideiicia dac[iiella Rrpirblica. psra cuja conseciiqã~, 
se toriiara iiecessaria a exl>ulxft<i das tropas do general Orihe. 1)ara 
xléin das froiiteiras. 

Uiii iioine logo je iiiipoz para chefiar as tropas tj~ic tiiiliaiii de 
deseiiipeiihar a ardua tarefa. O general conde de Casias foi eiica:-- 
regado tle orgi:iizar ~ i i n  exei-cito. e COIII elle invadir a Banda Orieii- 
tal. Reiito Jlaiiiiel Rihciro, altiv» e ssriiio. estava de novo ao sei1 
lado. 

Soiiieado presidente do Iiio Grande. o chefe do exercito iuol~ili- 
zoii todas as tropas da 1)roviticia. i~rgaiiizaiitlo iiiii corpo de 20.000 110- 
rneiis, divididos eiii qiiatro divisões e estas eiii I 4  brigadas. A pri- 
meira divisã«. a inais importaiite, ioi confiada a Bento Ilanuel,  eiil 
igo;to de 1831. Pouco mais tarde, teiiclo Casias necessidade de dei- 
xar teiiiporariameiite a tropa, eiitregou a Bento llaiiuel o comii~aiidù 
eiil cliefe do esercito, o qual teve de iniciar. initnc<liatarnente. o 1110- 
viiii<.iito para a irelite. troiispoii<io o rio Gy e iiido eataciociar etii 
Saiita 1,uiza. B'eiito >laiiuel traii-l)oz ebte passo ein 3 de iioaeinbro, 
lium aceiio de ariieaça ás tropas do dictador Rosas, que doni ina~a,  
com tyraiiiiia. iio territorio que invadira. 

Teriniiioii alii a brilliaiite carreira militar do  graude tactico e ar- 
rojado batalhador. Doente, - por se teretn aggrarado os seiis a t n -  
zes padecitneiitos, origiiiados 1)cla.s graves feridas que eim rudes caili- 
paillias recebera, - fora forçado a deisar a chefia do exercito e de- 
inisiioiiar-se. egualrneiite. do coiniiiai~do da primeira divisão, que elle 
com taiito cariiiho orgaiiizára tios painpas. 

Retirou-se. em seguida, liceiiciado. para Santa Catliariiia, afim 
de tratar-se cuiiveiiieiitenietite, mas aiagarido airida a esperatica (Ic. 
res!abelecido, voltar ás lides ~ue r r e i r a s ,  que se toriiára, para elle, 
uma scguiida riatureza. 

Saquella proriiicia, onde fõra tratado coin grande desvelo. re- 
cebe:~ Berito Manuel a noticia de ter sido elevado ao posto .de teiieiite- 



geiitral. e a ordeiii do (lia baixada pelo geiicrâl Casia.. . elogiaiido-O 
r agradeceiido o, iiiestiinaveis serviços prestados a o  Brasil e a o  
exei-cito. 

Teiido pedido reforiiia. por se seiitir incapaz de voltar ás fileiras, 
foi cile l~riineiranieiite promovido ao posto de marechal e, em se- 
g~iidn. por (Iccretcl tle 22 de setembro de 1852, obteve a siia retirada 
co!ii o soldo integral, por haver servido i10 exercito. iia paz e na 
yuerra, inais de  ciiicoeiita aiiiios. 

S ã o  l~odeiitl;) traiisferir-se para a terra de seu iiascimciito, como 
parcria desejar. cle Santa Cathariiia, partiu o marechal Beiito Manuel 
Ribeiro para Porto -4legre. onde se achavam reuiiidos, afim de  espe- 
ral-&i. quasi todos os niembros de siia numerosa faiiiilia. 

Ses te  estiitlo, sóiineiitc ligeiros traços das lides guerreiras do 
i~io!~.iclavel l~rasileiro puderain ser colligidos. As suas gloriosas canipa- 
nhas dariaiii tiiateria para varios voluines. E iieiil siqiier foi possivel 
aprnveitar tiiclo o que sobre Heiito Manuel Ribeiro escreveram os sau- 
dosos hist~iriographos barão do Rio Branco, capitão Pretextato Ma- 
ciel Ga Silva e dr. Tristào de Aleiicar Araripe. os quaes foram ac- 
cordes em affiriiiar queo sósiiiho. ellc assigiialoii para os fastos ini- 
lixares e para o iinperio siil-anierica.iici o periodo de maior gloria. 

17alleceu Beiito ?ilaiiiiel eiii trinta de niaio de 1855 e seus restos 
inovtaes repousam lia iiecrol)ole ciacjiiella cidade. cuja cavalheircsica 
l)ol)'.ilaçio >e hoiira com t i o  l)recioso deposito. 

E i s  ahi "quein era o sorocahaiio Hento Maiiuel Ribeiro". Expoeii- 
te da eiiergia de util povo qiie fcz a grandeza territorial d o  Brasil e m  
eztrdc~rditiaria exl)aiisão de vitalidade: espoeiite de uina raça que de- 
vassoii. aiidaz. <, coraçào das florestas mysteriosas. atti11,viiidc) pontos 
dominados por l~ovos de  initra raça. exl>elliiido-as e afastaiido-as ; ex- 
I)oeiite do': iiitemeratos que fizerain. - com os iiivasores. recuar os 
tnarcos f ro i~te i r i~os .  Beiito Maiiuel iião podia deixar de ser o que foi, 
iiio potlia deixar de justificar e mais eniiobrecer a sua digna ascen- 
<!eiicia: tinha de juiitar aos trol>liéos reunidos pelos seus aiitepassados 

louros i~iiimarces~siveis (ie seus gloriosos feitos de guerra.  

Seu corpo descaiiça na fria argila da  campanha. que tanto amou, 
iiias a sua alina sua heroica alma. adeja aitida i10 espaço. iiispirando 
todls a* iiobrcs acções de civisino. de  que soinos testemunl-ias. 

Sua aliiia, iriiianada de Osorio, guiando-lhe o, passos, inspiran- 
tlo-llie a estrategia, auxiliaiido seu braço herculeo. batalliou e venceu 
lios paiitaiios paraguayos. Coiii Osorio, colheu os louros das pugnas 
fortiiiclaveis dc Itapiríi. Passo da Patria. Estero Rellaco, Tuyuty e 
Hiiiriaytá. 

Desapparecido o marquez do Herval, seu espirito se eiicariia em 
Deodoro, que proclama a Re~>iiblica; erii Floriano. que coiisolida a s  



instituições republicaiias; ein Bilac, que l~roiiuiicia eiii S. Paulo a 
oração siiblinie, destinada a écoar em todos os recaiitos do paiz e i10 

coraçáo da juveiitude brasileira: lia tropa, dcspertaiido o civismo e c: 

eiithusiasmo patriotico; na nlocidade, que vibra iiitensameiite? iiisl~i- 
rada cin novos ideaes; no povo, que lios offerece o espectaculo hello 
e digiiificatite, de um esforqo coiijuiito na inarclia para a freiite, 
objectivarido nobres e grandes destinos. 

O espirito de Bento 1Iaiiuel coiitiiiuarií, - pelos sectilos, - a aleii- 
tar os nossos corações de patriotas, a proteger a iiossa iiacioiialidade 
e i fazer reflorir, pelo eiithusiasmo dos 1110~0s. ein uina Patria glo- 
riosa, o nosso Brasil esplendoroso. 



O MATERIAL BELLICO DA VARZEA DE S. BENTO 
POR 

AFFOYSO -4. D1< E'REIT_\S 

( ~ k  I ~ T O R )  



'\'a sessão reginieiital de 5 de julho de 1917. (10 Instituto Histo- 
rico e Geographico de 2. Paulo. 0 sorietario sr. dr .  Eiigeiiio Egas 
co~iiiiiiiiiico~i a casa que eiii uiiia deiiiolição a que se estava l~rocedeiidn 
lia 1-ua 25 de Março, sobre a aiitiga iiiargeiil direita CIO ;iiihaiigabahú. 
acabava de ser eiicoiitrada graiide co1,i.a de iiiuiiiçóes bellicas, como 
sejam balas de caiihão. nietralhadoras. gratiadas, etc., e levatido essa 
rioiicia ao Iiistitiito pedia á mesa a desigiiação de iiiua commissão de 
tres ineinhros que fosse ao local vistoriar essas inuiiições, que o ora- 
dor affirmava sere111 abuiidaiitissitnas, procurando tiescobrir-lhes a 
origciii. 

.-Itteiideiido a soli~:itaç%« do sr. dr. Eugeiiio Egas, o Sr. presideiite 
da sessao iioineia para aqiielle f i i i i  iiina cominissáo constituida pclos 
srs. .-\ffciiso -4. de Freitas. teiieiite-coroiiel Pedro Dias de Campos e 
(Ir. -4ffoiiso d 'E.  Tauiiay. Na lsessão seguinte essa coiiiinissão apreseiita 
o seguiiite parecer o qual, lido 5 casa, é por esta approvado por iinaiii- 
inidzde de votos. 

I'esobrigaiido-se da iiiciimbeiicia que lhe cominettera o Iiistituto 
eiii siia sessão de 5 do  corteiite. a Coiiiinissão abaixo assigiiada diri- 
giu-se, i10 dia seguiiite. i s  8 horas, ao  local ein que dias aiites havia 
sido eiicoiitrada grande cópia de iniii~ições hellicas antigas. procederi- 
do ahi ás  primeiras iiivestigações para o esclareci~meiito da origem da 
i.iie.;:)erada descoberta. 

.A explicação do facto. peiisa a Comiiiisjão ter eiicoiitrado. de>- 
11i.iido o caso das fórinas estranhas e dos resaibos de mysterio coin 
as qiiaes se revestiu e se iinl)regiioii desde o momeiito em que a iie- 
cesqidade da abertura d e  iima valla cortando o alveo antigo do Ta -  
innndiiatehy, patenteou $ ciiriosidade publica, algumas toneladas de 



iiiaterial de guerra lançadas por iiiil~restaveis, em passadas eras, no 
leiiriario c~ i r to  d'agua. 

O iiiaterial e,iicoiitrado coiistituia-se princiljalinentc de quaiitidade 
abundalite de granadas esl)liericas. de 7 112 centiinetros de diametro, 
:>arte carregada e parte vazia: nulilerosas laiiternetas. carregamdas, de 
t!pc e calibres eguaes ás einpi-egadas pelo exercito nacional lia guerra 
contra o Paraguay; peças varias, avulsas e e111 clua,iltidade apreciavel, 
da espingarda de pederneira, vulgarineiite coiihecida em S. Paulo 
pela denomitiação de  ~ c i l í ~ ~ n ,  por ser do typo das que nos importava 
Portugal nos ultinios teinl~os da c«lotiia. além de grande numero de  
pequeiias balas redoiidas, soltas. de egual calibre das da carga das 
!aiitzriietas encoiitrada,s, evideriteinente destinadas a estas e talvez 
tai~ibein á forinação dos chamados rtrclios d'ire'tr, geiiero de metralha 
precursor das ailudidas lanteriietas e do qual. eiitretaiito. a Cornniis- 
'ão 1150 eilcoiitrou exemplar algilin. 

Todas as hypotheses admissiveis sobre a procedeiicia do  mate- 
rial eiicoiitraclo, foratm formiiladas e estudadas pela Cominissão, no 
intuito de se chegar á verdade do caso, que se apresentava com o as- 
Ilecis de urna iiicogiiita. 

O typo do fuzil: cujo-: restos foram ericontrados iio e.iitulho, Iia- 
via 'ervido tia revolução de 42, quer ás forças legaes, quer aos re- 
beldes: plausivel era. pois. suppor-sc que Tobias de Aguiar, cuja re- 
side!icia, ao tempo, era no .%cú. tio Palacete que aiiicla se levanta eii- 
tre a riia Brigadei,ro Tobias e ladeira de Sailta Ephigenia e, portanto, 
a d ~ i s  passos do ri« Aiiha.rigabahú, tia iinpossibilidade de conduzir 
para Sorocaba arinameritos qiie porventura tivesse em seu poder nd 
iiiome~ito de estalar a rev«lução. procurasse iiiutilizal-o e o tivesse 
feito lançanclo-o ao Tamaiiduateliy. rio mais volumoso que o .4tiliaiiga- 
bahíi 

Essa operaqáo seria relativamente facil traii<portaiido-se o ma- 
terial pela grota deserta e tenebrosa cavada pela d g u a  do diabo, ve- 
reda que, á noite, nem mesmo os mais corajosos beleguins de Mon- 
talerre teriam coragem de l~oliciar. 

Esta primeira hypothese foi logo posta á inargem não só pela 
presença, entre os destroços das r-ci~íitus. de material de época inuito 
mais recente, como porque, si tivesse o entullio aquella prucedencia. 
deveria seu encoiitro ter-se dado sob a actual rua 25 de Março, por 
oiide ainda corria o Tamaiiduatehy em 1812. e i150 iio canal cavado 
mais tarde, onde foi descoberto. 

Por essas mesmas razões não foi toitiada ein coilistideraqáo a 
possibilidade de se ligar a existencia desse material a qualquer ino- 
vimento expedicionario dos baiideirantes. 



Estudou-se tarnbeiii a hyltotliese lembrada pelo iiosjo ctiiitierite 
coiifra'de, sr. senador 1,uiz de Toiedo Piza, de se tratar de  um de- 
posito de ferro velho destinado a uma fuiidiçáo, de propriedade do 
iiidiistrial Hunde que teria existido nas ininiediaçóes da confluencia 
do  .\iilia~igabahú coin o 'I'aniaiiduatehy, no ultimo quartel do secula 
passado. A fiiiidiçáo a que se referiu o iliustre corisocio e enicrito 
historiographo era, sein duvida, a funcliyio de ferro, bronze e ofii- 
cina rnechariica de Georgc Hiinde. primeiro estabeleci~ne~nto no ge- 
nero que realmente fez jús a esse iiome em S. Paiilo e que, e111 1873, 
c talvez durante os allll(J~ :liais prosiiiios. esteve localizada na actuai 
riia Mauá, não muito distante do local tio encontro. 

.\lérn desse estabeleciiiieiito só existiaiii, co~iternporaiieaiiici~te e 
em Cpoca anterior, iiiodestas tendas de icrrciro em S. Paiilo. 

-4s grandes usinas de fu:idição ainda não haviam surgido lia 
Pauiicéa: os irmãos Sydo\v (Liiiz e -4dolpho) já residentes em São 
Paiiio e, mais tarde. grandes itidustriaes iiietallurgicos iriaiiti~iliam. ao 
teiiipo, imodestas ofiicitias dê serralheria, o prinieiro L rua de S. Bento, 
eni 1866, e o segundo á rua Direita. ti.  53, eiii 1873. 

S a  rua 25 d e  Llzrço tanibeni esistiu, por tiiriito tempo. desde 1875 
até 1883, uma ferraria e fabrica de carroças 1)ertenceiite ao subdito 
ailemào, Jatcob Gaspar, antigo tabertieiro pela força das circiiiiistaii- 
cias inetoniorphoseado em ierreiro e yiie. ciitretaiito. iiáu fi~iidia 
ferro.  

Sem embargo da proxinii<iade de iiin estabelecinieiito metallur- 
gico ao  local da  descoberta. deisa a Conimijsão de acceitar a propo- 
siçãu de se tratar d'uin deposito de ierro veilio destinado a fiindiçáo 
pela5 razões seguintes : 

1.0) - Ausciicia absoliita. iiu eiitullio. de clualqiier peça c s -  
tratiha a tnaterial bellico, liomogeneidade inadmissi- 
vel num deposito de ferro velho destinado a se con- 
verter otn materia prinia e, como tal. oriundo de pro- 
cedencias diversas. 

2.0) - i\ patente impropriedade d e  um leito de rio para 10- 
cal de depo5ito de material nietallurgico a ser apro- 
veitado. 

Arredadas todas as possibilidades de se conciliar a presença do 
material bellico na varzea de S. Bento, coni qualqiier occorrencia d a  
nossa historia militar restava á Commissão explicar a existeiicia do 
achado em local tão improprio. o que ella procurará fazer. seguindo 
nova ordem de cogitações. 



.q varzea do Tainanduatehy foi sempre, até cerca de 1880, o local 
d e  despejo, o grande cisqltciro da cidade. Os particulares deposita- 
vam nella as varreduras de suas casas e todos os tarécos que o uso 
domcstico refugava por irnl~restaveis. O Co~ntnercio da cidade, por 
sua vez, eiucami,nhava para o alagadiço logradouro -)ublico as merca- 
dorias deterioradas e o vasilhame residual das vendas a retalho, tal 
 com^ caixotes vazios, garrafaria, cascos de  madeira para liquido; 
uma rniscellanea de cousas que hoje vale dinheiro e que naquelles 
tempos pagava-se para se ver livre della. A varzea era o receptaculo 
de  todas as rejeições da Paulicéa. 

Os mais escriil>ulosos dos coiidiictores do refugo da cidade atra- 
vcss,iva~n as poiites e depositavam-no em plena varzea; outros, porém, 
liinitavam-se a despejal-o iio rio, resultando dail~i, por mais de uma 
vez, o eiitulhameiito deste. S a d a  mais natural, pois, acreditar-se 110 

proposital abai~~dono, por inil)restavcl, por parte do Coinniarido daa 
Armas de Sáo Paulo, do material bcllico ora encoiitra(lo. 

Recapitulando a exposição feita e ' 

a )  - considerando que, do material bellitzo eilcoiitrado só- 
ineiite as  espingardas de pederneira typo de arina- 
~neii to siibstituido lias vesperas da  ultima giierra cis- 
platiiia pcias espingardas de espoleta (>liilié), eram 
coiiteinporaiicas das ultimas epopéas dos bandeirail- 
tes e da revolu~áo de 32. 

b)  - coiisidcraiido que, Iiiesino que todo o material etl- 

co~itrado fosse coiitetnporaiieo <laquelles factos he- 
roiccr, da nossa historia local, tião poderia ter sido 
laiiçado ao leito do rio onde foi eiicontrado, porquan- 
to, iiaqiiellas épocas o curso do Tan~aiiduatehy desdo- 
brava-se pelo sopé do 1)lanalto ; 

c)  - consid,eraiido ainda que a absoluta tnaioria do  ina- 
teria1 descoberto é relativamente moderno c do typo 
do liiateria1 empregado lia guerra contra o Paraguay; 

d )  - coiisideraiido tambeiil que esse material só poderia 
ter sido lançado ao rio depois da rectificaçáo deste 
realizada cm 1849-51. 

e)  - coiisideraniio niai> a impossibilidade da existencia, 
nessa época, de tamanha copia de muiiições de  guerra 
em poder de particulares e 

f )  - considerando firialmeiite, terem sido a varzea e o 
rio Tamanduatehy por longos aunos o local de  des- 
pejo de todos os residuos da  Capital 



a Corntniss2o é de parecer que o material bellico soterrado no antigo 
leito do Tainanduatehy tivesse sido alli abandonado pela administra- 
çào da casa do Tretn de S. Paulo, após a termitiação da guerra coritra 
o Paraguay, tratarido-se de munições tornadas atitiquadas e impresta- 
veis com a aquisição de rnoderiias armas d e  guerra. 

Sala das sessões do Instituto. ao3 L0 de julho de 1917. 

X Coinmissáo 

AFFOKSO A. D E  FREITAS - relator 
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UMA CARTA DE OSORIO 
PELO 



N a  ultima sessão regimental deste 1nsti.tiito. foi presente á casa, 
offcrecido pelo illustrado patricio çr. dr. Benjan~im Motta, um impor- 
tante docuinento sobre a batalha de ltororó. ciija leitura, por deter- 
minação do Sr. dr.presidente, vou proceder. Trata-se de uma carta 
inédita com assignatura autographa do Marquez do Herval. dirigida, 
após a coiiclusão de paz com o Paraguay, ao  emine,ii,te politico, sena- 
dor  do  imperio, s r .  dr .  José Ignacio Si,lveira da Mdta .  

Sessa  carta o bravo cabo de guerra, general Manuel Luiz Osorio, 
hlarauez do Herval, justifica-se da sua não cooparticipação no bello 

e grandioso feito de  arinas, que de tantas glorias cobriu o exercito 
brasileiro. Antes de ler esse documetito. por Osoiio redigido com tati- 
ta singelleza, julgo dever expor, embora succintamente, para sua boa 
comprehe~isão, como se desenrolou a sangrenta lucta, que finalizou 
com a victoria das nossas armas. 

T 
I res aguerridos corpos de exercito, haviam. na vespera, transposto 

o Chaco e o Rio Paraguay e aprestavam-se para marchar afim de at- 
tingir Villeta, seu iioro objectivo. Eram. o primeiro corpo composto 
de  tropas de todas a s  arinas, ao mando do general Bitteucourt: o 2.0 
commandado pelo inolvidavel --lrgollo, e o 3." pelo heroico n legeiidario 

.Osorio. 
Tocios elles manobravam ás ordens de seu coinrnaiidante em 

cheie, general Duque de Caxias. 

Encarniçada foi a batalha pelejada 110s campos paraguayos em G 
de dezembro de 1868, e que a historia militar registrou com o nome 
do estreito mas impetuoso arroio que. em grantle extensão. escachoa 
entre apertado !cito de alcaiitilados rochedos. 

-4s lirn$pidas aguas do Itororó, nesse 'memoravel dia, engrossaram 
e enrubeceram com o generoso sangue brasileiro. 

Essa pugna te.rrivel e mortifera ainda hoje eleva e dignifica nos,sa 
patria, ao mesmo passo que cobre de virentes louros o exercito do 
B -" ra311. 



.i posse da tosca ponte que unia as margens da torrente, custou 
a vida de muitos dos nossos bravos, que alli tombaram em holocausto 
sublime A civilização e liberdade americana. 

Fo,stadas em umma elevação fronteira á ponte, dominando. e eii- 
iiaiido esse passo e toda estrada, duas peças iiiiniigas varriam o de5- 
filacleiro com suas metralhas, e,slm.l,hando a morte e o horror entre 
os licroi~eos atacantes, cujas preciosas vidas eram ceifadas. 

A qiiiiita brigada. ao niai~do do iiitre~)idu coroiiel I:eriiatido Ala- 
challo. cuja' perda o exercito e a patria teve de deplorar nesse dia, 
se cciistitutiri em vaiigiiarda, destacarido-se do 2.0 corpo. X ponta 
da vanguarda entrara e~in coritacto com a liiiha de vigilancia das pos- 
tos avançados inimigos, ás 8 horas da manhã, com ella tiroteando. 
Já ae lamentavam baisas causadas pela cerrada e certeira fuzilaria 
paraguaya. quando Casias. subitamente ordena que a vanguarda pro- 
siga o avanço, eiigajando-se lia Iiicta, para dar tempo e occasiáo ao 
1.0 corpo, de atravessar o desfiladeiro e tomar suas disposições. Para  
isso cra iiecessario rechassar o itiimigo da elevaçáo que occupava aléin 
da ponte, apoderando-se das pecas ali assestadas e que tanto mal es- 
tavam causando aos primeiros elementos da vanguarda. Os quatro 
batalhões de infa.iitaria de que ella se compunha, sob uin fogo vivis- 
simo, penetra resolutamente no desfiladeiro, teiido seu bravo com- 
ru~ i~da i i t e  a testa. -40 transpor a ponte é o valente chefe, coronel 
Machado, varado por uina bala e fica estendido á margetm do arroio. 

Ha um momeilto de justificada hesitaçáo; mas repentinamente, 
abrindo caminho através das densas fileiras, um homem surge bran- 
dindo o etisangue,iitado auri-verde peiidão. Colioca-se á frente do 
agueirido 1.0, cilja bandeira de guerra em~~ui iha ra  ao  ver cahir seu 
cheie e com esse bello gesto electriza a tropa e a arrasta lium im- 
peto sublime, até á bateria inimiga. -\possa-se das peças, occupa a 
elevaçáo e sus4enta o fogo violetito da infantaria que inopinadamente 
surgira da emboscada que armára. Era  elle o major de engenheiros 
José Angelo de Moraes Rego. Gloria a e.sse bravo ! 

Os demais batalhões estendelu-se promptarnente, e, cobrindo a 
installaçáo de duas baterias, dá tempo ás tropas restantes do 1.0 cor- 
po de exercito de atravessar o desfiladeiro e tomar dispositivo para 
o combate. Generaliza-se e cresce, dahi por d e a ~ t e ,  a violencia da lucta 
e o crepitar atemorizador da fuzilaria. 

O iiiitnigo, já ilumerosp, recebe reforço e redobra com vigor o 
ataque ás forças imperiaes; sua cavallaria de uiiia mobilidade e disci- 
plina extremas, carrega vigorosainente em cargas successivas, os ba- 

talhóes que ainda não haviam tido tenipo de entrar em linha, levand'c 
ás suas fileiras confusão e desordem. Os que puderam organizar-se 
logo após a passagetii da ponte. e111 formações adequadas, resistiran 



em cjuadrado. galhardamente, nos choques tremendos e terriveis. Ao 
vivissimo fogo da  iio>sa brava iiifaiitaria a cavallaria atacante retira- 
se t in debandada. 

Caxias, querendo finalizar com celsridadc a batalha. ordena o 
avaiico de cinco regimentos de cavallaria para contra-atacar a 
adversa. 

X exiguidade do espaço eni que se inovia~ii, não lhe permittiam 
liberdade de acção, resultando a iminobiliclade dtsse elemento tão util 
nas refregas. O 6.0 regimento. conseguindo sahir do funil onde se 
aclixva. consegue, num inipeto violento e audacioso, - numa carga 
eni iiisjsa -, apoderar-se de quatro canhões paraguayos, que moles- 
tavam as fileiras do 1.0 corpo. S ã o  durou muito a nossa superiori- 
dade nesse ponto, porque tropas frescas do inimigo, conseguem repe)- 
lir nossa cavallaria, caiisaiido-lhe irrenl'ediaveis baixas. Estabelece-se 
o fliixo e refluxo iiievitavel na lucta em que os effectivos se equili- 
bram. Ora o iniiiiigo premia as tropas imperiaes contra o desfila- 
deir3. ora era ella levada de roldáo até suas primitivas posições. Em 
um dado instante, quando a liicta tomara maior incremento, tornan- 
do-se desfavoravel 5s tropas tlc Casins, este. iium inoviineiito ex- 
pontaneo e audaz, faz scintillar ao  só1 paraguayo a lamina de sua 
gloriosa espada e leva. iiurii arraiiiro electrizante, formidavel, o 1.0 
regiinento de cavallaria eiri coiltacto com a poderosa linha inimiga, 
destroçando-a completaniente. -4 infaiitaria brasileira, com sua disci- 
plinncia mosquetaria. auxilia a derrota paraguaya, impossibilitando a 
immediata reorganização de seus elementos. Rude e cruenta foi a 
peleja. Puderam contar do lado brasileiro a perda total de 2.416 
hometis, postos fóra de combate. D o  lado adverso, as  perdas foram 
tambetn enormes. O campo de batalha e o caminho d e  retirada fica- 
ram juncados de mortos. O 1.0 e o 2." corpos de exercito cobriram- 
se clr louros. 

Gnde estava Ozorio com o 3.0 corpo de exercito de seu comman- 
d o ;  elle. o bravo: elle, o heróe de  todos os combates, emquanto fe- 
ria-se a encarniçada batalha? H ~ u v e  murtniirios e commeiitarios. 
Uns e outros chegaram como um rastilho, até a corte e depois ao par- 
lamento. X o  emtanto, momentos após á terminação da lucta chegara 
Ozorio á testa do  seu 3." corpo. ao local do combate, com tempo de 
fornecer a vanguarda ira marcha para Ipané, e de  entoar com os 
vencedores o vibrante hgmlio marcial da  vi'ctoria. 

Ozorio achava-se com sua tropa pouco antes de iniciar-se a bata- 
lha, na retaguarda da columna, aguardando ordens de Caxias. Alli 
recebera a missão de executar um movimento tortieante e cahir sobre 
um flanco ou retaguarda do inimigo. cortando sua retirada. 



O 3.0 corpo, fazendo penosa iiiarcha através de terrenos cortados 
e difficeis, sobre u m  solo rnovediço e ingrato, coiistaiitemeiite hosti- 
lizado por patrulhas inimigas, teiiazes e traiçoeiras, dá  cabal e bri- 
lhante desempenho á sua missão. Fraiiços e ailiistosos elogios rece- 
bera Ozorio iilais tarde, de seu chefe e de seus camaradas. 

E' para justificar sua aiiseiicia qile Ozorio se expaiide em carta 
ao :eu illustre amigo, Sr. dr. Silveira tia l lo t ta .  

Eis o conteúdo do importatite dociiii~eiito, j i  arrolado iio archivo 
desta casa: 

Illino. Exmo. Sr. Seiiador Silveira tia l lo t ta .  

" A  13 do iiiez p. i>., recolheiitlo-me a estj. ciciadc, do tileu passeio 
hygicnico pelo campo tive a lioiira de receber os tres disctirsos im- 
pressos que por v. esa .  foram l~roiiiiiiciados ~ i o  Senado, por oc:asiãii 
da fixação de forças de terra e fala do throiio. 

Iliiito agradeço a .v. exa. a, helievolas palavras que eiii tiieu aboliu 
se digtioii l)roniiiiciar ein uni datliieiles discursos, q~iaiido >e tratou 
do combate do Itororó. Com ei'ieito, Sr. Seiiador, os tlefeiisoreh do 
ineu illustre amigo, ar. (;erieral Casias, al terario a verdade a tiieu 
respeito, tratando d a q ~ ~ e l l e  combate, mas eu iiào acretlito que S. es?.. 
caval~hciro como 6 ,  autorizasse esse procedimento, s0 com o iiiii de 
fer~r- ine .  Indicarei pois a ir. exa. i) qiie se passou e creio provar, cjue 
não tive ii~teilção de evitar o combate de Itororó, como parece iiisi- 
nuarem os documentos aos que v. exa. se referiu, e o "breve resumo 
das operações militares, dirigidas pelo inethodico General Duqiie de 
Caxias iia campanha do Paraguay" e que vem traiiscripto iio Diario 
d o  Iiio de Janeiro, 11. 79, de 21 de iiiarqo d o  correiite í(11110. EIS a 
n~iiiiia inarcha ou  antes. o qiie se deu a meu respeito: todo o exercito 
mal-chou reiinido. do seu campo dos yalpóes. ao clarear do  dia, pelo 
estreito e tnáo camiiiho que r ae  daquellc poiito á ponte Itoror6. O 
corpo dc exercito do meu coininarido fazia a rectaguarda, separado 
do 2.0 apenas iiiis 100 passos; depois de algum tempo de marcha, 
par:>ii o corpo de exercito da minha frente, e o do ineii commando 
fez por coiise<liieiicia o iilesiilo. 

Depois de uin quarto de hora pouco illais ou ineiios ouvi tia 
frente 2 ou 3 tiros d e  artilharia de campai;ha, e inais tarde veio o 

chefe dc estado maior, que me ordenou da parte do cotnmaildo em 
chefe, que eu seguisse com a força do ineu comiiiatitlo, o vaqueano 
que me apresentou, para tomar o flanco ou rectaguarcia do inimigo, 
se iosse possivel. para facilitar com este ataque a passagem da ponte, 
que o iiiimigo disputava. com força grande; iinmediatameilte seguiii- 
do o vaqueano marchei em direcçáo ao iiorte r a pouci distancia, des- 
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fila:!do a tropa do meu cotnmarido por uma estreita picada, sahlnos 
em cutro oaminho egualmente estreito, e por este fui levado em di- 
recção a retaguarda. em relação ao ponto de partida, até chegar a estra- 
da que dos mesmos galpóes sae para hssumpção e passa o arroio S. 
Antonio. .40 descer para este arroio, a minha vanguar'da, que era 
composta de 20 cavalleiros e um batalhão, correu a uma partida ipi- 
miga que ali se achava, e esta partida, passando o Arroio S. Antonio, 
parou na barratica. aonde tinh,a o inimigo de 300 a 400 homens. Em 
quanto isto passava. ainda a maior parte da força do meu commando, 

desiilava na matta, e emquanto toda a força não passava o desfila- 
deiro. mandei que a va~iguarda. protegida por um outro batalhão, 
desalojasse o inimigo: o que foi executado. -A minha demora naquelble 
ponto. foi o tempo iiecessario para acabarem de sahir as forças do 
desfiladeiro, o que apenas çoncluidot segui a marcha deixando como 

retaguarda, a força que tiuha desalojado o inimigo e que devia tam- 
bem conduzir os riossos 13 feridos, daque l l  pequena escaramuça, e 
formando nova vanguarda, da força mais proxima a nova direcçáo, 
segui a marcha pela estrada que vem de Assumpçáo, e passando o 
arrolo S. -4ntoni0, vae passar junto da Ponte de Itororó, em direc- 
ção ao Sul. Teria caminhado por esta estrada. 4 ou 6 quadras, quando 
fui alcançado pelo ajudante de ordens do commando em chefe, te- 
nente-coronel Luiz Alves, que de parte do commando em chefe, me 

noticiou o rechasso que tinlha soffrido o segundo corpo, na ponte, e 
as graves perdas qu'e se tinham dado; e que eu marchasse com cau- 
tela e o mais depressa possivel; o calor era excessivo, bastantes sol- 
dados de infanteria, ficaram cansados na arrenosa estrada; porém, eu 
oulvi a ordem, marchando para o ponto indicado. Já vê v. exa. que 
quand'o me desmembrei do Exercito tinha começado o fogo na ponte e 
que teria eu andado metade do caminho, quarido já o com'hte,  tinha 
terminado. Proximo do ponto de comNbate alcancei um carro de mu- 
nições, algu8ns mortos e feridos, que o mesino carro conmduzia e que 
tinha vindo na minha frente, pertencendo ao inimigo que a minha van- 
guarda tinha derrotado, em S. .4ntonio. Afinal cheguei ao  campo de 
combate já xcupado por maior força do 2." exercito, a o  mando do 
malogrado e valoroso Machado Bittencourt a quem perguntei 
pelo General em chefe, que ordens tiriha e quem ahi man- 
dava; o general Bittencourt me respondeu: que o commandan- 
te em chefe estava ainda do outro lado. mas que elle estava 
prompto para cumprir as ordens que lhe desse. Mandei então um dos 

meus ajudantes participar a o  commando eni chefe a minha chegada 
e o que havia occorrido na marcha, e passei para a vanguarda. Voltando 
o meu ajudante disse-me que o commando em chefe ordenava que 
tomasse o commarido da vanguarda e que no dia seguinte, marcharia- 



mos. -Assim pois: "iieiihuiii motivo impediu que eu executasse o 
movimeiito que me foi ordenado". O que eu tiáo podia fazer era, andar 
tanto, qiie chegasse a teinpo de queimar uma escova no Itororó aonde 
se combatia, quando por ordein me separei do exercito, para dar uma 
loiiga volta. E todos os militares sabem, que contra o iiii~nigo e por 
terrenos desconhecidos iião se marcha em debandada. Todavia teria quei- 
madi-r algumas escorvas 110 Itororó. sc o comhate tivesse durado 7 
hotas, coino diz o atitor do  breve resumo: parece que o escriptor iião 
escrcveu para o Esercito, que vio como tiido se passou: e eu tenho 
a prova da justiça, cliie me iará o Siir. Caxias. qiie sel>araii<lo-se de 
mim em Moiitevidéii, disse-nie - devo-lhe iiiiia esl)licaçio - " Coii- 
ti~iuei o ataque de Itoruró coiiie~ado pelo General .irgol!o, sei11 esperar 
a vossé. temendo ser derrotado a \ista do clesaniiiio que notei tia tropa". 

O inappa qiie V. Esa .  1)uhlicou iio follirto do discurso demonstra o 
cainicho cjne tive de percorrer, c o facto d e  aicaiiçar-irie o ajudante 
de  ordem do cominaiido ern chefe. eiii iuetade do caininho. - dando-me 
conia do occorrido; e fiiialrnente a. explicação que se dignou dar-me 
exl>oiitaiieaineiite o meu general e amigo parece que iião deixou em 
iluvida a razão porque não partilhei das glorias do combate do Itororo. 

Por  esta occasião devo mais dizer a V. Exa. que lioiitem tive 
scieiicia de havcr o illustre Siir. Duque posto em duvida a minha reti- 
rada do reconhecimento do Humaitk sem ordein sua;  talvez assiiii 
fosse, porem e11 a recebi pelo ineu ajudante de ordein, 14ajor Fraiicisci~ 
Silveira. e nestes trinos - Qiie se retire e111 boa ordem - e tuiiito . 
rasoavel e coti~~enlente ella me pareceu. -1s copias dos telegrainriias que 
juiiro e do  meu officio, que tamben~ envio, será um auxilio para a 
menioria de S. Exa.. qiie não extraiihou a menção clue fiz da ordem 
de retirada, no meu dito officio. O diario do Esercito, não tive a h:riira 
de receber até hoje porem me foi mostrado por iiin official de passa- 
gem pata a Corte. a hordo do vapor ctn qiie r im dueiite e coin perinis- 
são c'o mesmo official. puz a margem e por minha lettra assigiiada, uma 
nota, negando a cotisideração feita tio (liario, pelo commaiido em chefe 

que "lias circutnstan.cias em que eu rne achava perdia-se as  vezc.; 
mais geitte retirando do  que avaii~aiido", si isto me fosse dicto d a  
parte do commaii~do em chefe, está enteiidido que o combate continua- 
ria a todo o transe sem atteiicão a maior ou meiior perda de homens. 
Se S. Exa. por tan~o.  mandou-ine fazer essa observação, ella me foi 
Enti1nad.a. Voto muito respeito e a maior coiisideração, ao  vaior e 
pericio. do illustre Duque que tantas vezes me tem coinmaildado na 
guerra;  porem creio uin dever de honra, defender a minha humilde 
individualidade, sem offeiider liem de leve a S. Esa .  

Rogo a V. Esa .  de enviar-me o Diario do esercito se lhe for 
possivel obter podendo fazer desta carta o uzo que quizer. 



Estimarei que V. Esa. Jose saBde, acceite 0 5  votc~i de sincera anii- 
zade e respeito que llie tributa o 

.4ni." Obr." agradecido 

JjI.2KQUEZ DO HEKVAL 

Cidade de Pelotas 1." de :\%osto de 1870. 
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Nas provincial- platinas iião havia ordem iiem lei. A vontade 
absoluta dos caudilhos, verdadeiros despotas. que se disputavam o 
der, não coiihecia obstaculos; e, quaiido alguiiia diificuldade se ante- 

+unha, ahi estavam os l>uilhaes agiiçados para re~iiovel-a. Em vão, 
almas boas e espiritos clarividentes buscaratri, c0111 risco de vida, 
faz-r co~iiprchender qiie a civi1izac;áo da  kpoca já ~ i ã o  permittia, que 
o sangue humano corresse eiii borhotões para satisfazer os impulsos 
entre os chefes, a rivalidade dos governos regioiiaes. a supremacia 
bestiaes dos tyraiiiioe. As luctas intestinas, a desliarmonia de vistas 
de Ruenos -\ires, proviiicia e cidade, tornaram difficilima a soluçáo 
do problema social das chamadas l>roviiicias unidas do Rio da Prata,  
e, que, entretanto, nada mais eram do que 1)roviticias desunidas, ri- 
vaes e ini,n~igas rancorosas. Pela priineira vez, Beriiardiiio Rivadavia 
cotiseguiii form,ar um governo utiitai-io; riias, tSo grandes foram os 
obstaculos que lhe surgiram pela frente, que elle reiiuiiciou ao poder 
em 1827. Dahi por deante, tudo ioi peiorando, até que assume e con- 
centra em si todos os poderes do governo, o fatnigerado João Mariuel 
Rosas, eleito governador de Rueiios =\ires, pela prinieira vez, em 8 
de dezembro de 1829. Outorgaram-lhe faculdades ou poderes extraor- 
ditiarios e deram-lhe o titulo de "Restaurador das Leis". Rocas, po- 
rém, usou &is faculdades extraordiiiarias, como entendeu, e não res- 
taurou lei alguma. Em 1932, náo acceitou a sua reeleição, porque os 
representantes acharam priideiite restringir-lhe o poder. hlanhoso, 



pediu para ir com o sei1 exercito conquistar o deserto e foi cognomi- 
nado o " Heroe do Deserto". Afinal, por uma série de intrigas e as- 
sassinatos, Rosas voltou ao governo de Euenos riires com a totali- 
dade dos poderes publicos reunidos em suas mão'. Isto foi em 1835. 
Começou, então. com violencia inaudita, acluella horrenda tyrannia, 

que só acabou eni 1852, com o aiixilio das f o r ~ a s  brasileiras. sob o 
coiiiriiaiido do predestinado general conde de Caxias. Recapitulemos, 
iriuito rapidaiiieiite, as infeli~id~ades, desgraças e miserias que por tail- 
tc~s e tão dilatados alilios supportou o nobre povo argel~tino. Rosas 

criou a divisa federal. obrigatoria para homens e mulheres; uma fita 
verrriellia ria botoeira dos hotneiis e lios cabellos das mulheres. Man- 
<i011 preparar carros triuin,l)haes para percorrerem a s  ruas da cidade, 
Ievaiido o scii retrato, que tambcm foi cullocado nos templos catholi- 
cos. Os papeis officiaes eram assiin encabeçados: - Viva a Coiife- 

deração Argentina ! 3lorratii os selvagens niii,tarios ! -q pena de 
morte era a unica que o seu governo applicava, fosse qual fosse o 
delicto. Os fuzilatnentos eram resolvidos sem fornia de processo, e 
quasi seinpre, por si~nl>les suspeitas. Era livre a qualquer o ahsassi- 
iiio de iiriitarios. Foi criada a pavorosa associação chama4a - 1Ia- 
zorca - de que faziam parte os niaiores bandidos. que batiam. assal- 
tava'in e dcgolavam todos yuar i t~ ,  não pensassem como elles ou seu 

protector. Não havia direitos, nem appellos mais rudiinentaes e con- 
sagrados pelos usos e costumes de tantos scculos, clue fossem respei- 
tados. .i\ yrol)riedades não existia, os direitos do  homem desaprlare- 
ceraiii. E era logico que pouco a pouco se fechassem hospitaes e esco- 
las t morresse a liberdade de imprensa. A maior parte das familias 

porteilhas fugiu para o Uruguay, Chile e Bolivia. Durante o tene- 
broso periodo do governo de Rosas pereceram fuzilados, degolados nu 
envenenados 22.400 argeiitinos. O despota fez-se chamar " Defensor 
da Iiidcpeiideiicia .4inericana", quando a França pretendeu opp6r-se 
á oiida saiiguinaria alimentada pelo governador d e  Buenos Aires. 
Per:nçtiorizernos alguns dos crimes atrozes do crudelissimo caudi- 
lho. O coronel Zellarayan fora degolado; e sobre sua cabeça atroz- 

metite mutilada Rosas comprazia-se em cuspir, primeiro, e depois 
dar-lhe poiitapés por lioras seguidas. Ao seu devotado amigo, d r .  
l iaza .  presidente da Cainara dos Representantes, mandou apunhalar, 
sem a menor hesitação, num passageiro momento de pequeno desgosto. 
Cainilta Ogiriiian. rapariga de cerca de 20 anilos, gravida de oito 
mezes, foi degolada, tendo-se-lhe priameiro baptizado o ventre. Fo- 
ram ainda degolados quatro sacerdotes catholicos, maiores de sessenta 
aiiiios. eRosas mandou que, antes da degolação, lhes tirassem a pelle 
das mãos e das coroas para degradal-o; do caracter sacerdotal. (Vide 
Titzíra, %Ieniorias). Rosas apresentava-sc lias festas e actos solennes 



tia eleyaiicia e belleza dos seus uiiiforiiies e pessoa; c, minutos de- 
pois. já em sua quinta, vestia-se com as suas roupas gauclias, botas 
e esporas. E assim vestido, entrava iio coiiiinodo ou salão, em que se 
reuniam os seus iiitiinos. daiido saltos e fazendo giros firmado lias 
palmas das mãos, ameaçaiido coiii os pés o rosto dos amigos, que o 
evitavam fugiiido para os aiigulos e recaiitos das salas. Outras 
vezes, fingia-se coiitrariado com as festas, porque tivesse notado qual- 
quer ialta. ~ii i i~iina,  e então chamava a victitna de sua ferocidade. 
Mandava pOl-a iiíia, cobria-lhe o corpo iiiteiro de melado, seiitava-a 
amarrada sobre um formigueiro; e eilo, em pessoa, frente a frente, 
a poucos passos, a rir-se e a gostar do inartyrio inipo>to ao desgra- 
çado e infeliz, victirna iiinoceiite da sua crueldade iiisaciavel. (Vide 
Viceiite F. Lopez, Hist. da Rep. -lrg., \rol. S). 

Os  historiadores do torvo periodo exciamain horrorizados: - a 
tyraiiiiia de Rosas iião é uin facto, é uma época". " A  tyraiiiiia de 
Rosas é um eclipse da civilização, um colapso da dignidade hurnalia 
e do pudor social !" Foi nesses tristes tempos que abriu os olhos 
já cciiscierttes de uma iiiocidade cheia de audacia e esperaiiças o iu- 
turo soldado, politico e historiador, Bartholomeu Mitre. S omeio de 
tantas trévas, tantas e pesadas, começaria a brilhar a estrella da jus- 
tiça, guia seguro e coiistatite em toda a loiiga vida desse homem 
próbo, integro, puro e creiite, cuja historia é a historia nobre da 
propria Republica =\rgetitina. 

Se~ititneiitos pes3oaes e arcloro50 aiiioi- á causa doa direitos do 
hornem e da liberdade fizeram conipreheiider a Mitre que sem a es- 
pada e a peiilia não era poqsivel derrubar o tyratiiio porteiiho. Fez- 
ze soldado e escriptor. Es t~idou na escola inilitar montevideaiia, e es- 
creveu em todos 05 joriiaes platiiios, que ainda tinham a coragem 
de ;colher os trabalhos dos escriptores liberaes. .%os dezoito annos de 
edade recebeu o baptisino do fogo. " E r a  então. conta utn dos vetera- 
lios das suas campanha., uin nieiiiiio delicado, de corpo debil, rosto 
pallido e olhos azulados, testa espaçosa, altiva, ligeiramente cotn- 
breada por sedosa cabelleira ; niiiguem suspeitava as  eiicrgias de  seu 
espirito pri~ilegiado, niiigiie~ii su.peitava em seu braço a força que 
o animava para manejar o aço viiigador, tiinguein acreditava que na- 
quelle peito de adolesce~ite batia tranquillo o coração de um estoico: 
- entretanto, nem o temor da morte nem a terrivel solennidade da 
batalha jámais o alteraram." 

Quando não bastassem para eiicorajal-o os deveres militares e a 
corisciencia de seus actos, ahi estavam o iiobre conselho e a palavra 



affectuma do  pae ausente, que lhe dizia em carta: - "Considero-te 
nos inomentos de proxima batalha, que vae decidir dos destinos da 
patria. Espero que saberás cumprir o teu dever;  se morreres terás 
cumprido tua missão; cuida, porém, que não te firam pelas costas. 
Depois de perder-te, o que pode acontecer, e para o que estou pre- 
parado, consolará o resto de minha triste vida a memoria honrosa que 
espero me legues. Adeus, filho querido. T u  és minha esperança". Foi 
nos campos de Cagancha que os libertadores golpearam fuiido o po- 
derio do dictador. Era  o dia 29 de dezembro de 1839; mas, só em 
Fevereiro de 1852 terminaria a lucta, com a derrota e fuga de Rosas, 
que cinbarcou para a Inglaterra, morrendo ein Southampton, e m  1877. 
Tiiilia, portanto, Bartholomeu hlitre de luctar contra Rosas ainda du- 
rante cerca de treze aiiiios. longos, difiiceis, cheios de larices tragi- 
cos. -4 personalidade de Mitre ganharia setiipre em prestigio, em 
experieticia dos negocios, e a sua f é  no triutnpho completo da  liber- 
dade tornar-se-á um ardoroso apostolado cumprido com desassombro, 
pertiiiacia e patriatismo. ora vibrando a espada rutilante, ora empu- 
iihaiido a peiiiia convericida e fidalga. Chegariam os dias de victoria. 
Primeiro. cahiria Rosas. depois Urquiza e. finalmente, dessas quéd* 
fragorosas, nasceria a victoria estrondosa e fulgurante da unifica- 
cão das provincias platinas para ser proclamada a Republica Argeil- 
tina, tal como hoje é. bella, nobre e progressista. 

hTão é possivel tocar em todos os pontos de tão longa e provei- 

tosa vida. Exaiininemos, por cima, os factos que mais ciiamareni a 
nossa atteiiçáo, neste rapido resumo de uma biographia. que é uma 
historia nacional. 

Quando sitiadas em Moiitevidéo as forças libertadoras, Mitre, 
como perito artilheiro que era, combatia quasi diariamente, tias triii- 
cheiras e nos bombardeios ; e. tias horas de folga. escrevia artigos, 
iazia traducçóes e compunha proclamaçóes e mesmo poesias patrio- 
ticas. Batidos em - Arroyo Grande -, os libertadoreb, pela voz de 
Mitre, bradaram: - "-4lzaos de1 polvo inerte veiicidos, no domados, 
cerniie~ido la melena g ante 10s potente león: alzaos y ante 10s bustos 
de htrmanos degollados levante un pueblo libre su ajado pabellóon! ..." 
Kão faltaram a Mitre os dtssabores e tristezas do exilio: - teve de 
procurar na Bolivia asylo para evitar as perseguiçóes dos uruguayos 
revoltados contra os argeiitiiios, e iião cahir prisiotieiro das tropas de 
Rosas, poiy que o exercito libertador se dissolvera ! . . . 
LI Bolivia foi obrigado a bater-se pela legalidade; e, veticida 

esta, 1120 acceitou as offertas que os revolucionarios vencedores lhe 
fizeram. " E u  só me bato pela liberdade ou pela justiça". Foi então 
desterrado. Partiu para o Perii onde não poude permanecer. porque 
não quiz tomar parte num levante contra as autoridades. Estas, não 



obstalite, o perseguirani. e Mitre acolheti-se á protecçáo da bandeira 
chilena. K o  Chile, foi jortialista de opposiqão, pois ceiisuroii o gover- 
tio por não cumprir neiii respeitar as  leis. Foi exl>uleo para o Perú.  
hr'áo podendo voltar á terra iiatal fez a siia "via crucis" durante lon- 
gos aiiiios pelas republi:cas do Pacifico. 1)régaiido sempre. pela pala- 
vra, peliiia e exemplo, as tnai- bellas <loutriiias de organização 
social. 

?\;%o vinlia longe o - " l l a i s  adeatite" - que o poeta Mármol 
eutoara prol~h@icanie~ite. C)s ciari~is de Caseros já cortavaili o espaço 
e os taiiibores faziam ecoar os seus riifos 1x1s quebradas das serras. 
As tropas brasileiras, sob o coriiinaiido geral de Caxias c dirccto de 
Porto .\legre marchavam coiii as tropas de Urquiza riiiiio de Bue- 
nos .\ires. " Tenho f é ,  .teiiho certeza, disse Caxias. que o general 
Porto ;\legre eutrará hrcve victorioso eni Palermo. Rosas tetu seus 
dias cotitados, e da siia qiii.da surgirá a paz lieste iiifer~io de crimes". 
O almirante brasileiro Greeiifell apresetitou l l i t r e  a Urquiza. Este 
acolhrii-o eiitliusiasticamciite. Fere-se a 3 de Fevereiro tle 1852 a 
batalha de Caserni e I l i t re  iiella toma parte salieiite, como artilheir?. 
-4s tropas victoriosas entram c ocjcupani Buenos .%ires. Contatn his- 
toriadores coiitet~iporaiieos. qiie as forças brasileiras foram acclama- 
dissimas c cobertas de florei por iinia rnultidáo ein delirio pela sua 
libertayáo, qttando atravessaratri as riias e praças da cidade destiiia- 
da a ser uma das graiidês tnetropolcs sul-americanas. Rosas cahiu. 
Urqiiizaq foi investido dos poderes provisionaes. 

O geiieral Justo Jost  de Crciuiza 1150 soube ou iião quiz procedrr 
com superioridade de vistas. Colloca<lo iio 11oder pelos amigos da li- 
berdade. entre os quaes o governo do Brasil, qite tainbetn já não 
podia supportar tantas afrontas do dictador Rosas. pois a persegui- 
ção aos brasileiros era sem litiiites. Urquiza logo se revelou incapaz 
das praticas liberaes. 

Ainda se ouviam o pibar duro. o som dos clarins e os rufos 
militares do exercito brasileiro. que >c retirava do pai2 amigo. e já;. 
o general 'Urquiza alienava de si. por actos impoiitircos. a sympatliia 
e a cotifiança do povo de  Biieiios Aires. Aiiida não havia111 desap- 
parecido os iiltirnos écos das acclaniaçóes fe-tivas do triurnplio, e já 
se ouviam as descargas doa pelotóes argetitiiios que fuzilavam p:i- 
sioneiros por ordem verbal do novo goveriiador. Entre os fuzilados 
tombou o valente coronel liartiiiiano Chilavert. Mitre face 5 face 
cetislrou ao  dictador e coiii palavras dura. a crueldade atroz. Entre- 
olharam-se os dois riraes. e Mitre diise ao governador de Buenos 



,4ires: - "General Urquiza, não foi para cotitinuardes a obra san- 
grenta de Rosas que os liberaes vos dera111 este posto, mas para ser- 
virdes a naçáo e a liberdade. E u  vol-o obrigarei a tanto". Discutia-se 
eiitáo ria sala dos represeiitaiites os poderes que deveriam ser auton- 
gados a Urquiza, havendo iorte correlite para que se lhe outorgassem 
tantos como possiiia o dletador Rosas. klitre levaiitou-se e foi "lea- 
der" da resisteiicia. "Obedecendo á voz de tniiiha coiiscieiicia, disse, 
que me ordena, marche eu para deante pelo caminho da liberdade 
coiiqiiistada, eu tomarei por guia uma dessas estrellas que nunca se 
apagarli IIÒ céo : - a justiça". " S ã o  será com o meu voto e asseiiti- 
nieiito que unia aiitoridade des1)otica tornará a governar miiiha -atria, 
iiein por uii-i dia. nem por iiina hora. iiem por um iiistai-ite. -4 moral 
publica está caliida, é preciso erguel-a. Eu  lhe offereço o meu braço". 
Estas palavras produziram colera e sede de viiigança ria presidencia 
de Urq~iiza referindo-se a Mitre. vou mandar degolar pela nuca". 
X~lguen~ qiie ouviu a tragica ameaça foi repetil-a a Mitre, pediiido- 
lhe que tornasse suas precauções. Jfitre, acto continuo, arma-se de 
iiina pistola, põe siia espada e dirige-se a Palermo, onde se apresen- 
ta iiiesperadairieiite e sem permittir que p aiiilui-iciem. Colloca-se 
deaiite de Urqiiiza e diz-lhe estas palavras textuaes : " .iqui estou 
para que v. esc.  cumpra jiia ameaça de degolar-me pela siuca". 
Desde esse tnoii-ieiito, accrescenta uni escriptor, a partida estava 
ganha c o tigre doiniiiado. .l\s luctas, poréi-ii, coiitiiiuarain e os par- 
tidos tiveram de jogar a siia sorte iros campos de batalha. Após pe- 
ripecias de todo o geliero. os esercitos de Urquiza e de Mitre cho- 
caram-se e111 Pavóii. e a victoria coiibe ao exercito liberal de Mitre, 
17 de Setembro de 1861. Dessa victoria iiasceu a iiiiificação da i-ia- 
cit;iialidade argeiitiiia, iiasceu a Rel~ublica z\rgeiitiiia, forte, grande, 
unida. traball-iando pela civilização e pela paz, sob aquella bandeira 
anipla e limpida. oiidc se e~ivolveu o sol de todas as liberdades politi- 
cas e sociaeç, qiie constitiiciii o apaiiagio dos povos e iiações livres e 
progressistas. 

Urquiza, coti-io Rosas, foi fuliiiiiiado pela iiialdição de um povo, 
que mscera para ser livre e não para ser victirna de despotas. Yor- 
malizada a sitiiação politica, Witre é eleito 

P R E S I D E N T E  DA REPUBLIC-4 

para o periodo de 1862-1868, por uiiaiiirnidade de votos, seiido eleito 
vice-presidente o coroiiel Marcos Paz, por 91, em 130. Empossado iio 
alto cargo qiie o povo argentino lhe confiara, o presiderite Mitre or- 
gai~izou o seu ministerio, com os homens mais eminentes e mais es- 
timados por serem capazes de auxiliar efficazmente a organização 



nacional. :i pasta do Iiiterior coube ao dr. Guilhernie Kawsoii, ho- 
inein de taleiitos superiores. orador perfeito. adtriirado r boridoso, 
culto. elevado de vistas. claro lia exposi<;ao e irreductivel tia defesa 
dos interesses tiacio~iars. Kiifino de Elizalde recebeu a pasta dos Ex- 
traiigeiros. Era  eloque~itissiiiio c devotado á causa da amizade eiitre 
as iiaqóes. p r ~ u r a n d o .  etii seiis cscriptos. interpretar fielmente o 
peniameiito de bfitre. qiie era atilado diplo~nata, conio eiisiiia e de- 
mo i i t r a  o preclaro professor i-euli Suarez, ern suas notaveis confe- 
rencias brasileiras. S a  pasta da '  Fazenda trabalhava o clr. Daltnacio 
Velez Sarsfield. ~iotabilidade co~isagrada lios ~neios argentinos, como 
jurincoiisulto, estadista e inestre nos asiuliiptos econoinicos. -1s reli- 
das das aliandegas, que era111 ein 1863-1 de sete inilliõcs de pesos 
oiiro. subiram em 1868 a quatorze milli6es (Ia iiie.>ma iiioeda. iiào por 
augmento de taxas. nias llor iim systeiiia eiigetihoso de franquias 
para a iinl:ortaçáo europea. -4 Iiistrucção Publica e a Justiça fica- 
rani a cargo do dr. Eduardo Costa. outro viilto eminente do partido 
libertador e liberal. Foi coni este gabiiietc que Bartholonieu lilitre iin- 
~>latitou lia sua patria a ordem e a liberdade. a paz traiicliiilla. como 
ainda IA existe e existirá selnpre. agora qiie os hotneiis deve111 estar 
convencidos cios males irreiiiecliaveis das lu.-tas saiigrciitas. 

Coni a presideiicia Xlitre ahriu-se para a A4rgc~itilia uiua nova 
éra de l~rosperidade e beliçaiiis. cliie toriiaratii a terra de Solis urna 
da's me!hores e luais feiizes da Terra.  

Qiiaiido a 12 de Oiitiibro de 1868 passou o governo ao presidente 
Sarrriiento (Dorniiigos Faustiiio) proferi11 seiitida e original allocu- 
ção. klitrc dirigiu-se aos cidadios preseiitcs. depois ao citladão pre- 

' sideate. e, fiiialmeiite. ao esiiic;. sr. presidente, teriiiiiiaiido por estas 
palavras: - " E x m o .  , ir . :  Estaes <te possc do  maiitlo supreirio e de 
suas insignias. exrno. Sr. presideiite: - deliois de ciitiiprir o dever 
de dcl~ositar etii vossas ~iiãos a autoridade que tne foi confiada pelo 
pova, ca.be-me a honra de ser pritneiro cidadáo argeiititio, cliie vos 
felicita pela coiifiança qiie tiicreccstcs. e clue, de novo eiitre o povo, 
vos apreiseiita a homeiiagetn de scii profuiirlo rspeito e obecliencia 
coinlj ao eleito do povo e ao  represeiitatite da lei do nosso paiz." 
Descendo da presideiicia tla liepublica. por eiitre os al>~>lausos e as 
aicclamaçóes de  utn povo inteiro. e seni distiiicçócs de partidos ou na- 
cionalidades. Bartho,loineii Alitre volta á itnpreiisa. e funda o jornal 
" L a  Nacioti", ~ io tare l  orgain da opiiiiao publica continciital. 

O fundador da orgaiiização ~iacional argentina é. no dizer de aba- 
lisado eiicriptor. uni coiijiiiito de c(iialidadcs e feitos esclareciclos, que 
a historia imparcial collocarA eiitre as priineiras grandezas do 
sccii10 XIS .  



Quando Fraiicisco Solaiio Lope invadiu as  proviiicias do Rio 
Graiide do Sul e Matto Grosso, nellas praticaiido todos os horrores 
imagiiiaveis e de que a féra liumatia possa ser capaz, o Brasil iião 
teve outro recurso senão fazer a guerra ao Paraguay, custasse o que 
custasse. E para logo as cocisas tomaram tal feição, que a triplice al- 
1ia1i:a se impoz ao Brasil, ;\rgetitiiia e Uruguay, cotrio medida de ele- 
mentar defesa natural. Era  preciso .conter a iiiva!sáo paragilaya, in- 
dispensavel desaggravar o ~iavillião auri-verde e iinpor a destituição 
do tyraiiiio Lopez. 

O IJaraguay, porém, era poteiicia militar, friarneiite preparada e 
educada lia arte destruidora para dominar os vizinlios. Sendo assim, 
os icus priiiieiros ataques ao Brasil e Argentina foram formidaveis. 
A diplomacia brasileira, tão perspicaz e coiihecedora das cousas e 
dos hoineiis do Rio da Prata, por seus mais etiiinentes representan- 
tes i?ada havia podido fazer, pois quc tudo no Paraguay era rnysterio 
e saiigiie. e as razões do direito e civilização se respondia com a 
força eo piinlial. J i  não era possivel evitar uma guerra:  - era in- 
dispeii~s~avcl castigar lima iiisoleiicia e agyressão brutal. Fez-se o 
tratado de Bueii«s ;\ires, l~rimeiro de Maio de 1863, e por elle se 
c o i i l i o ~ ~  o cornmaiido em chefe ao  general Bartholoineu LIitre, o das 
forças brasileiras ao  general llaiiue! 1-uiz Osorio e das iiruguayas ao  
general Venaiicio Flores. 

Iniciou-se a lucta regular dos alliados coiitra o Paraguay e Ma- 
riirel Luiz Osorio. sob as ordens de kíitre, iriradiii o territorio ini- 
migo. Seguiram-se depois todos aquelles actos tle lleroisrno e bra- 
vura, que levaram a Triplice Ailiaiiça á victoria. Ha,  porém, ainda ' 

hoje quem discuta qual tenha sido o maior general da  longa guerra 
paraguaya. discussão aliás iiievitavel todas as vezes que se fazem al- 
lianços. S ã o  eiitrarei nessa iridagaq?to, primeiro porque esta não seria 
a ~1)portuilidade mais conveiiierite, segundo porque. francamente, não 
ha material sufficietite para se formular juizo seguro e justo a ras- 
peito. Os escriptores da guerra paraguaya, apesar de j i  pesarem sobre 
a victoria de Aquidaban, mais de ciiicoeiita annos, ainda não firma- 
ram opinião definitiva. Todos se collacam em potitos de divergencia 
manifesta. E eu, embora não me julgue preparado para tratar do 
caso, não hesito em declarar, que, nos proprios escriptos de Mitre, 
se faz justiça aos nossos geiieraes, e nelles encontro uma elevaçáo de 
vistas e serenidade de julgamento, que me imprssioiiam fortemente. 
Alliás, um hotnem integro, de caracter forte, itltelligencia aguda e 
penetratite, como foi Mitre, sem motivos subalternos para invejas e 
rivalidades, não podia ter outra norma de  conducta. Muitas vezes 



atacado e provocado, iiiinca respondeu, niiiica disse iitna paiavr;. 1-11- 
c~,rroii-se no mais fechado dos silencias, elle qiic podia falar alto, 
I aseado em dociimentação valiosa do seu prccioso arcl-iivo. Sómeiit: 
:icpois que todos os seus companheiros de jornadas gloriosas já se 
h a ~ ~ i a n i  passado para a eternidade, Mitre consentiii em fa'ar, e asiirn 
mcsmo falou pouco. Porque? h-ão se sabe: mas creio bem. que s:ria 
pelo res~iejto devido aos gerieraes das naqõrs amigas e por iim sen- 
timento nobre de digiiidade iiacional propria e alheia. Que uti1ida:le 
pratica haveria para a historia saber qiial o maior general da cam- 
yanha, se iiessa epopéa paraguaya. ha  logar para todos os bravos que 
pelejaram, tiella tomando parte? Não está ahi a batalha de 24 de M:i.o. 
em que l l i t r e  e Osorio se cobriram de gloria, tendo anniquilado o e s r r -  
cito inimigo? Pois tlão estão ahi a> batalhas de Avahy, Lomas Valeli- 
tiiias e Campo Grande para gloria e orgulho de todos os riossos gral::!es 
geiicraes :' 

Poi:, rião está ahi a occupação de Assumpçáo para orgulho do 
grande duque qiie traçou os planos da segunda phase da  guerra? Pois 
1150 esta0 ahi os asperos conil~ates da Campanha das Cordil11elri.s 
para realçar 6 nome do general conde d'Eu, na terceira phase da 
guerra? Sou, por tudo isto, dos que enteiidem que numa guerra iin 
((iie ha ailiados iião vem muito e bem ao caso saber quem seja o ieu 
melhor genera'i. Talvez se pudesse discutir qual fosse o rnais ftiiz. 
IS esse o prol~rio Llitre o declara: - foi o general Osorio. 

O general Mitre conheceu o general Osorio na batalha de Molite 
C'aseros, e desde então se tornou seu grande e leal amigo. "-4 figura 
tio general Osorio na campanha do Paraguay é uma das maiores e 
iiiais sympathicas dos tres exercitos alliados. Tive nelle o melhor 
companheiro de trabalho e o mais efficaz collaborador dos meus 
planos de geneialissimo, desde quc atravessou o Uruguay, no Juqueri, 
até que por enfermo passou o commaiido do exercito brasileiro ao 
general Po!idoro. Confiei-lhe a rnais importante e decisiva operação 
da campanha, certo de que a desempenharia com a audacia e prudz!i- 
cia que caracterizavam seu genio militar. 

Osorio revelou dotes de conimando no momento da acção. Foi 
elle quem, com inspirações de occasião, completou o brilho da jorna- 
da, 21 de Maio, com iim golpe decisivo. Em Avahy, foi elle tarn1)em 
quem decidiu egiialmente da victoria, por uma habil manobra, qiie 
concebeu no momento da acção. O Imperio niinca teve um ge~e ra !  
que soubesse inspirar ás suas tropas um espirito mais heroico. Com 
eSle á frente, os soldados eram invenciveis. As suas qualidades (Ic 

commando em chefe o coilocam lia primeira linha entre os seus c:iii- 
temporaneos. E r a  ainda modesto: - procurava eclipsar seus trii:m- 
phos para dar realce aos dos seus companheiros. N a  batalha de 23 de 



Maio, quiz fazer crêr que o seu triumpho foi devido ás prevenções 
que lhe fiz na vespera". (Extracto de uma carta de Mitre ao dr.  Fer- 
naiido Osorio, filho do gene~a l ) .  Nesta questão do Paraguay o cri- 
terio historico manda que se indague, aiites de tudo, se a acção do 
getieralissimo, ao iniciar-se a campatiha, foi beiiefica. .4 affirniativa 
impve-se por si. E' quanto basta para, deixando de lado outras con- 
siderações, aiiás securidarias, prcclamarmos bem a'lto que as tropas 
alliadas contra o Paraguay muito deveram em sua gloria ao saber, 
pr~~dencia ,  caima e previsão do generalissimo LZitre. Nos grandes 
dramas iiacionaes ha logar para todos os chefes qiic nelles tomarii 
parte. Desiiecessario é. portanto. discutir agora cnlno se deveria ter 
fcito então. "Mitre sentia instinctivameiiti que o iiiteresse de todo 
o Rio d a  Prata era a victoria do Brasil". ".i Iraldade de 3li tre t 
perleita, sua urbanidade coiisuinada. sua cortezia graciosa". ( ' ia-  
buco. Um estadista do imperio. 2." v01 ). O e ~ t u d o  tiiesnici ligeiro 
da  vida dcsse grande homem, que foi Bzrtholomeu Mitre, basta para 
coiivencer ao maior descrente, que as v:rtudcs peiaoaes C civicaz du 
criador da  Republica .2rgetitilia são puras c < ~ n ~ o  :L iieve dos -2;ides 
e I-ijas como O granito aniericaiio. 

Lea'l, valente e bom, Hariholomeii I\.Iitre foi aliligo siiicerc: cli, 
Brasil, a quem serviu devotadaniiiite e admirador eiithusiasta da iiossa 
cu!tiira, que el!e respeitou e amou, pois teve eiisejo de. repeti,das vezes, 
cútejar os nosso; homens. Saraiva. Pimenta Biier:o, Paralihos, Octa- 
viatio e outros, coin os Rosas, Urquizas e semelhantes. Mitre em 
toda a sua loiiga vida foi um horn e uni justo. Os ititeresses pes- 
sc;azs e de menor importancia nunca 0 (lesviaram do camiiilio rectu 
do dever. A sua vida privada c, politica é um modelo para homeiis 1x1- 
blico> americarios oii europeus. "Eu não vejo pessoas, \.ejo a Repii- 
bli.:;~". E por ser esse o seu ieitio póde ser explicada e coinprehen- 
di,di essa influencia sadia e crescente. que elle exerceu na sua terra 
d~iraiite toda a siia vida, quer esíil-esse em armas. quer estivesse 1111 

governo. na imprensa, na tribuna, ou quer estivesse divulgando, com 
os ,eus livros, os feitos e a vida dos grandes vultos da  sua raça. 'ru 
és miiiha espeiaiiça, disse-'lhe o ve~ieran'do progenitor, tias vesperas 
de uma batalha. Tii és a miiiha iealida.de. proclama hoje a grandc 
Repiiblica .2rgintiiia. 

iZPOTHEOSE 

Os grandes homtnr 1150 Jeisam de actuar ria vida tlaa iiações. 
emj:ora o tempo sohre elles passe com o peso todo da sua marcha 
ve;uz para o futuro. Bartholomeu Mitre viver< eternamente tia alma 
dr, povo argentino. rio coraq3o dos americaii»<. i:a ienibl.ai:<a e 11,) 

c~ir 'nho dos lirasileirns. 



Os seus feitos são brilliaiites, a siia obra iiiiiiiortal. Luctoii pelas 
liberdadeç pulblicas, pelos cãos priiicipios de goveriio e 11ela causa das 
leis e da justiça. O seti reiioine passou as  froiiteiras de patria e clie- 
gou aos mais recoiiditos logares do iiiiindo. Onde exista u11-i lioirietn 
mediaiiainenie culto; onde Iiaja iini espirito voltado ao bem; onde a 
honra, a dignidade e todas as  virtiides publicas e l~rivadas inereçain 
attençóes e cuidados, respeito e \-eiieraç50, será coiiliecido e accla- 
mado, neste dia, o noine de Bartholorneii 3litre. o defeilsor de todos 
os i4eaes alevalitados, o guerreiro cleineiite, o rciicedor geiieroso, o 
organizador capaz, o varão nobre e ~ ~ r ó h o .  o escript«r l~rofuiido, a 
orador fliieiite e sabio, o deriiocrata convcncirlo e leal, e amigo c de- 
feiisor da liberdade e da justiça, o diploiiiata. vidente, o joriialista e 
coiifiante, o graude, o iiicomparavcl batalhador, que. coin a espada 
e coiii a penna, foi iiiescedivet lias caiiipaiilias pelejadas em impetos 
de l;erois~no e ardoroso amor 5 causa da civilização, 1150 só da -4r- 
gentilia, mas tamhein cle todo o coiitii~ciite siil-atiiericaiio. 0 s  brasi- 
leiros. que tanto prezam e admiram as escelsas qiialidades de Bar- 
tholoineu Mitre, arvoram Iioje a sua baiitieira em Iioiira ao  geiiera- 
lissimo, que os coaimaiidoii eiii dias diíficeis. c eiii honra tainbein do 
apostolo illumiiiado, que l)regoii. defendeu e alcaiiçou a amizade de 
duas grandes potencias. que só motivos têm para se alilar iraterliai- 
mente. O general Mitre inorreii e111 Uueiios --\ires, onde nascera em 
1821, coiitando cerca de 83 aiinos de edade. Foi de immeiisa dor para 
todos esse triste dia 19 de janeiro de 1906. ern que o liberal 
recolbeii-se ao  seio da terra amiga. " Sua rida, eiisiria o professor 
Leon Suarez, é iima linha recta. sem outras curvas senáo aquellas 
impostas pela edade. lios extreinos da mocidade c da velhice". Eem- 
dita memoria a de Eartholomeu Mitre!. 



CAPITANIAS PAULISTAS 

CAPITANIA DE ITANHAEN 
( I I  PriRi'E ) 

POR 

EENEDICTO CAIdIXTO 
Socro HOXOR.\RIO DO ISSTITCTO HISTOKICO E GEOGR.ZPHICO DE S. PAULC 



INTRODUCÇÃO 

.-\ totiiad,~ de 1.0 Pcléi-i~rc, diz Capistrano tle r ibreu (" Capitulos 
de Historia Colonial" 1500-1800), a feitoria franceza fundada eni 
Pernambuco. e noticias de preparr:tivos para se iiitidarem outras, es- 
pancaram finalmente a inercia real. Escreverido a Martim -4ffonso 
de Souza, a 28 de setembro dc 1.532, annuncia-lhe el-rei D. Joiío 111 a re-  
joluçáo de marcar a costa, de Pernamhuco ao Rio da P ra t i ,  e doa!-as 
em Capitallias de cincoenta Icqoas; a dc Martim -4ffotlço, t\,ria cem, 
i seu irináo Peso Lopes, seria iirn cios doilatarios. 

-4 chegada deste joveii giierrcir« victorioso eni Pernambuco - a 
17 de Fevereiro de 1331 - ("Diario de Pcru 1,opes") mostrou mais 
i!ma vez a itnminencia do perigo. 

Talvez a isto se devam certas medidas desde logo toniadas, ou 
1x10 menos discutidas: liberdade aiiipla de emigrar para o Brasil, 
p-eparo de iiina armada de tres carawl:as, cada uma com tlcz a doze 
coiidern!iados á morte, "per íarli ciisnioiitare i i i  terra, cosi abbiamo 
e dctriesticare que1 paese, rcspittc! p2r non tnettcre boni uomiiii a *cri- 
colo", assegurava, a 16 de ju?!~o tle 1533. o vciirziano Pein Caraldi!, 
H nuein devemos esta noticia. 

'l'al armada veio effc-cti.;ai:~eiitr' 
Sua r.iti<la explicaria :iii!a ;:III-<ZO il: p(~~ i to s  o1)~cii~us. 

Os doziiinentus mai; :.iitigos da d(1ac5t-r tias Capitanias datam 
de 1534. 



A demora entre o projecto c a execução p(xle csp1ii:ar-se pela 
voutade regia de esperar a volta de Martiin ;\fioii.;o - de S. Vi- 
cei:te -. ou pcla diificiildade de redigir as coiiiplicadas cartas de 
doação e os ioráes que as acompanhavam, ou, iitialmeiite, pela falta 
de 1-reteiidrtites á posse de terras iiicultas, iinproprias para o com- 
mercio desde o conieço. 

-1dinira até como houve doze 1io:neiis capazes de einpresa aiea- 
teria. .\ iieiihuti~ dos inelilhrí~s da alta iidaiguia teiitou a 11ersl)ectiva 
de - seiiiear póvos. 

Apparece entre os primeiros po~oadores  Braz Cubas, jovetii 
criado de Martiin iiiíoiiso, que aport»ii a São \:i.-eiite ern 1540. 

Goveriitru iiiais de iiiiia vez a terra, guerreou contra os Tatnoyos. 
íortificou Rcrtioga - entrada preferida pelos iiiinligos - e fun- 
dou a villa de  Saiito; que possuis iiielhor porto, e facilmeiite supe- 
rou a villa l>ri$mugeiiita de l lart i iu . \f ionso.  

Mais tarde cml)eiihoii-se lia cata de iiiiiias. e cc)iista haver adiado 
algiim ouro. 

O s  doiiatarios seriaili, de juro e lierdacle. seilhores de sua-, terras:  
teriam jurisdicçáo civil e criiiiiiial. coin alçada até cem mil réis lia 
primrira; coin alçada iio crime até iilorte iiatural para escravos, iii- 
dios, peões e hoirieiis livres; para pessoas de iiiór qualidade até dez 
aniios de degredo oii cein cruzados de peiia; lia herezia (se o herege 
fosse eiitregiie pelo ecclesiastico). traição. sodomia etc. -4 alçada iria 
até morte iiatural. qiialyiter que fossc a qualidade do réu, dando-se 
appellaçáo ou aggravo sómeiite si a pena iiào fosse capital. 

0 s  doiiatarios poderiam iiitidar villas. cotii termos, jurisdicção, 
itisigiiias (Pelouriiihos) ao loiigo das costas e rios navegaveis; se- 
riam senhores das ilhas a<ljacetites até (tez legoas distantes da costa; 
ni c,uvidores, os tabelli%es cio publico e judicial seriam iiomeados 
pelos respectivos donatarios, que poderiam livremente dar terras de 
sesmarias. escepto á propria mulher ou ao filho herdeiro. 

Para  os doiiatarios l~oderein sustentar seus estados e a lei da rio- 
breza, eram-lhe ociicedidas dez legoas de terra ao  longo da costa, de 
um a outro lado da  capitania, livres e iseiitas de qualquer direito ou 
tributo, excepto o dizimo, distribuidos em quatro ou cinco lotes, de  
modo a intercalar-se entre i1111 e oiitro, pelo meiios a distailcia de  duai 
legoas; a redizima ( 1 / 2  ",'" da dizi'ma) das rendas perteixcentes á coroa 
e ao  mestrado: a viiiteiia do páu-brasil (declarado monopolio real. 
com as  especiarias) depois de  forro de todas as despesas; a dizima 
tio quinto pago á cor& por qualquer sorte de pedrarias, perolas, aljo- 
fares, ouro, prata, coral. cobre. estanho. chumbo ou utra qualquer 
eppecie de liletal; todas a i  inoendas d'agua, marinhas de sal e quaes- 



quer outros e~igeii.hos de qualquer qualidade, que na capitania e gover- 
Iiaiiça se vier a fazer;  as  pensões pagas pelos tabelliães, o preço das 
passagens dos barcos 110S rios que os pedisseni: certo numero de escra- 
\-os. ue poderiam ser vendi'dos iio reino, livres de to'dos os direitos; a 
rediziiiia dos dineitos pagos pelos generos exportados etc. 

0 s  ioráes asseguravatii aos solareiigos: sesmarias com iinposiçãc 
iiiiica do dizimo pago ao mestrado de Christo; permissão de explorar 
a': iniiias. salvo o quiiito real; aproveitamento do pau-brasil dentro 
tlo proprio paiz; liberciade de exportação para o reino, excepto de 
escravos, limitados a iiumero certo, e certas drogas defesas (pau-brasii, 
especiarias. etc.) ; direitos tlifiereticiaes cliie os protegiam da coiicor- 
rencia  estrangeira,^; entrada frarica de mantimentos, armas, artilharia, 
~>olvora. salitre. enxofre, azougue, chumbo e quaesquer causa de etiu- 
iiiçóes de guerra;  liberdade de cnmmutiicaçáo entre umas e outras 
Capitanias do Brasil. 

Kçpreseiitaiites do po'der real só havia feitores, almosarifes e 
escrivães. iiicuinbidos de arrecadar as rendas da coroa. 

Para  varias Capitaiiias existiam iiomea~.ões de iim vigario e varios 
capellães: sempre el-rei ao lado do Grão-mestre de Christo. (Havia 
tambein vigarios-geraes com o titulo cle " Ouvidor ecclesiastico", con- 
ioriiie se vZ. do " Processo de João de Roulés", e111 São Viceiite). 

I a s  terras dos donatarios não poderi,am entrar em tempo algum 
corregedores coin alçadas ou outras algiimas justiças-reaes para exercer 
jurisdicçao. nem haveria direitos de siza. iieiii iiiiposição, riem saboarias, 
iiern imposto de sal. 

Ern sumtlia. coilvicto da iiecessidade desta organisação feudal. D. 
Toão I11 tratou menos de acautelar sua propria autori,dade - que de 
armar os donatarios coiin poderes bastaates para arrostarem usurpaçóes 
possiveis dos solare~i~gos vitidoiiros ,analogas ás occorridas na historia 
portugueza da media-idade. 

-10 Ouvidor da Capitallia, com acção iiova. a dez legoas de  sua 
assisteiicia e aggravos e appellaçóes em toda ella, caberia o mesmo 
papel historico dos Juizes iio alein mar. 

Para  evitar luctas, como as que se travaram entre a coroa ainda en- 
pobrecida e os vassallos prepotentes, prohibiu-se de modo absolutc 
"partir  a Capitania e governanp, nein escatnbar, espedaçar, nem de 
outro modo alienar, nem em casamento a filhos ou filhas, nem outra 
pessoa dar, nem para tirar para pai ou filho ou outra alguma pessoa 
de captivo, por que minha vontade é que a dita Cal~itailia e governança, 
e cousas ao  dito governador, - nesta doação dadas, - andem sempre 
juntas e se não partam, nem alieilem ein tempo algum". 

(Esta regra, ou esta ordem foi, mai's tande, modificada, conforme 
se verificará no decorrer dos factos. nesta " memoria" 1. 



-4s dez ou mais legoas de terras doadas aos donatarios, espaçadas, 
eiitre si alienavei~s em fntcsfas, correspondiam a rcyuerlgos luzitatios. 

-4s capitanias forain doze. embora divididas cm maior numerc 
de lotes. 

Coineçavain todas á beira-inar c proseguiam, coni a inesnla largura 
inicial para o occideiite. até a linha divisoria das possessóes portuguezas 
e hesl>anholas accordadas em Tordesilha. (1)  litiha iião deinarcada ei~tãu, 
nem demarcavel com os conhecimeiitos do tempo. Facilmente f i xou-x  
o liinite ria costa do Maraiihào ao  Sor t e .  -4 testada littoreaiia eiitão 
dividida estendia-se assim por 735 legoas. 

K o  plano primitivo a deinarcacáo devia ir de Periiarnbuco até o 
Bio da Prata,  inéta da qual, afinal, f i ~ o u  cerca de 12 ~ r á o s  afastada; 
nd la  não entrava a costa de E'ste-O'estc que. entretanto, ioi deinarcada, 

Para  esta ultiin~a decisáo é possivel influissem as  noticias de  Diogo 
Leite. incumbido de explorar acluella zona. 

S ó  por considera~ões iiiteriiacioiiaes se poderia explicar a fisaçáo 
tacita dos limites do Brasil em 28" 113. 

O Rio da Prata fora descobrirneiito portuguez. mas os hespanhoes já 
ahi tinham estado bastante tempo. derramado sangue e arriscado em- 
presas: a elles comlpeti,a todos os direitos, a começar pelo tratado de  
Tordesi!lia. 

4 divisão dcw donatarios ainda iião foi descripta táo concisa e 
geographicamente como nos terinos de D'A\-2vezac, o unico q u i  co~seguiu  
dar certa forma a esta inateria essericialmei~te refractaria. 

O limite extremo da mais meridionai destas Capitaiiias. concedida 
a. Pero Lopes de Sousa. é determiaiida nas proprias Cartas de doação 
por uma latitude expressa de 380 1 3: confrontava. um pouco ao norte 
de apranaguá, (Ilha do Mé1) cor11 a de São \'iceilte, reservada a 
Martim Affonso de Sousa, a qual se estendia, do lado opposto. até 
Macahé, ao  Xorte de Cabo-Frio, deserivolvendo assim mais de  cem le- 
goas d e  costa, mas etn duas partes cjue se oiicravavam, desde S. Vicente 
até a embocadura do Juqueriquerê - a secção de  aSnto Amaro. - 
de dez legoas, - adjudicada a Pero Lope,. irnião de IIart im hffonso.  

(1) - As divizas. eiitre as capitanias de São Vi,cente e Santo 
Amaro, com o correr do temQo. - após o secular Iitigio entre seus 
respectivos herdeiros - 1624 em diante) - já náo se regulavam por 
esse " rumo do occidente"; pois obdecendo a litiha geral da  costa, a o  

sul de Cabo-Frio - que torna a direcçáo de nordeste e sudoeste 
- os respectivos doiiatarios deram então a s  suas terras a mesma linha 
divisoria. adoptadas já pelas sesmarias desta zona, que foi sem- 
pre o rumo de suéste a iioroéste, e é airida a linha de divizas 
que hoje vigora, conforine se verifica nas descrimitiações de terras 
e nas velhas escripturas desta parte meredional da  costa. 



Ao Korte dos dominios deste estava a Capitania de São Thomá, 
cujas trinta legoas iam espirar junto de Itapemirim; éra este o lote de 
Pero de Góes, irmão do celebre historiador Damiáo de Góes. (Capitulo 
da " Hist. Colonial" - Capistrario de -4breu.) 

C.4PITAXIAS DL4 COROA 

São conhecidas por este nome todas as donatarias que por serem 
mal administradas. ou abandnnadas pelos respectivos donatarios, pas- 
saram ao dominio da Corôa. 

-4 primeira a ser adjudicada foi a Capitania da Bahia que teve como 
doiiatar,io Fraricisco Pereira Coutiiiho. 

Logo que a Portugal chegou a nobicia do desastroso fini de Pereira 
Gu t inho  - morto e devorado pelos selvagem - resolveu el-rei cam- 
prar a Capitania da  Bahia pela iinporta~icia, antiual, de 100$000, paga 
pela ridizima da mesma Capitania, ao  filho d o  doiiamtario - Manoel Pe- 
reira Coutinho e a seu desceiideiites. 

Eis como o erudito histriado Capistraiio de Abreu descreve 
airida os priiicipaes factos a que estamos nos reportatido: " O remedio, 
preferido por D. João 111 - em vista do rnáo successo das Capitallias 
- consistiu em tomar posse da Capitania da  Bahia, deixada devoluta 
pela morte de Coutiiiho, com os recursos da coroa, e estabelecer uma 
orgaiiizaçáo matis vigorosa, criar um governo Geral, forte bastante 
para garantir a ordem interna e estabelecer a concordia entre os di- 
versos centros de população. 

Rasgaram-se assim doações e foraes, onde só estavam previstos 
conf~lictos entre soiarengos e senhores hereditarios, e só se fictavo. 
equiparar a situação destes á dos reis contra os poderosos vassallos me- 

dievaes. 
Os ~>oucos protestos dos interessados passaram desattendidos, e 

em 1549, sem abolir de todo o systema feudal, insistiu-se novo re- 
gimen. 

Acompaiihado por quatroceutos soldados, seiscentos degradados, 
muitos mechaiiicos pagos pelo erario, partiu de Lisboa, em Fevereiro. 
o primeiro Governador, Thomé de Sousa, com Pero Borges, Ouvidor 
Geral, O Ouvidor-Mór da fazenda - Antonio a l r d o s o  de Barros, - e 
aportou a aBhia de Todos os Santos em fins de  Março de 1549. 

Saltando em terra tratou logo de escolher local apropriado para a 
cidade que vinha fundar, de fortifical-a contra os ataques da gente da 
terra e construir os edificios mais urgentes.. . 

E m  companhia do governador vieram seis Jesuitas, os primeiros 
mandados a este continente, sobre cujos destinos tanto deveriam mais 
tarde influir. 



Completaram hartnonicamente a administração. pois tanto como 
ThomP de Sousa ou Pero Borges, o padre Kobrega obedecia ao senti- 
mento colleçtivo: trabalhava pela unidade da colonia, e no ardor de 
seus trinta e dois annos achava airida pequeno o scenario em que se 
iniciava uma obra sem exeiiiplo lia historia !. . . 

Os jesuitas, superiores e alheios aos debates - entre colorios - 
coirceritraram logo seus e3iorç»s na Capitania de São Vicente." 



QUE S E  FOKMARiZM DENTRO DAS DO?I.AT.4RI.IS HERIDI-  
TARIAS DE MARTIlf  .AFFOKSO E D E  S E U  IR11Ã0 PEDRO 
LOPES - SUAAS DIVISOES COSFORME .AS DISCRI?\IISA4ÇOES 

DOS 31.4PP 4 S  ASTIGOS. 

-2 Capitaiiia do Rio de Janeiro, criada ein 1567 -1568, foi a pri- 
meira qiie se desmembrou da donataria de Martim .I\ffonso. 

".I divisão desta Capitania do Rio de Jatieiro coin a Capitaiiia 
de Minas Geraes, (3) (que foi a segunda a sed desmambrada da dita 
doiiataria), acha-se coilforine, com as sesmarias coilcedidas pelos exmos. 
generaes de São Paulo, até á barrarica do  rio Pirahy. Estas divisas 
da Capitania do Rio de Jaiieiro com a de Minas Geraes. estáo confor- 
me 5 s  ultimas ordens de S. lfagestade, por carta de officio do minis- 
tro Secretario de Estado - Francisco Xavier de hlendoiiça Furta- 
do - dirigida ao vice-rei - conde da Cunha -, com data de 25 de 
h l a r ~ o  de 1767." 

-% divisão desta Capitaiiia de ?IIiilas com a de Matto-Grosso - 
diz ainda a citada legeiida - " he a que foi proposta pelo exmo. se-  
neral Luiz Pinto de Sousa.. . e D. Luiz -4ntoilio de Sousa, para, de 
commum accordo, ,er apresentada a S. Magestade. As divisas desta 
Capitania (Matto-Grosso), com os dominios de Hespanha, estão con- 
forme o Tratado Prelimii~ar de 1777 (de Santo Ildefforiso, celebrado 
na Provincia Segovia, na Hespaiiha, em 1.0 de outubro de 1777, no 
palacio de la Granja.) 

"As  ditas divisas, e todos os dociimeiitos que o provam, se acháo 
tia secretaria deste governo." (Legenda citada). 

Todo o territorio que constituia então a jurisdicção destas novas 
capitanias fazia parte da vasta donataria de Martim Affonso, 

(3) - Legenda da "Corrographia da Capitania de São Paulo - 
1795", - existente no Museu Paulista. 



que, conforme já ficou dito, se estendia até Macahé, além de Cabo- 
Frio.  

C) Iimi'e meridional da eiitão capitania do Rio de Janeiro, segundo 
se del~reeiide dos ditos mappas antigos da Capitania de São Pau o, 
eram "as  barrancas do Rio Pirahy"; porém, a parte do littoral 
desde Cabo-Frio, Angra dos Reis, até Paraty, não estava comprehen- 
dida na jurisdicção da Capitania do Rio de Janeiro e continuo11 per- 
tericeiido á donataria de Martim Affonso de Sousa. 

()ual;do em 1624, a condessa de Viniieiro, transferiu a séde de sua 
doiiatar:a - da villa de São \'icelite para a de Itanhaeii - o seu 
lóco-tenente, Jcão de Moura FogaCa, toinsu posse, instituiu villas e 
concedeu seJmarias nessa zona littoreana do Rio de Janeiro, c-mo Ca- 
pitão-Governador e Ouvidor da Capitania de Itanhaen, c ~ n f o r m c  je 
vê dos documentos que fazem parte do  1." vol. da " Capitania de  Itanhacn" 
~ublicada,  ein 1915, na Revista do Instituto Historico de S. Paulo. 

Em 1918, após a publicação do 1." volume destas "Memorias", 
i nosso amigo e consocio do Instituto, dr. Gentil de Assis Moura 
rcsidente no Rio de Janeiro, nos dava noticia de outros documenos 
relaivos á manutenção de posse, por parte da dita condessa de Vi- 
n?ieiro, desse territcrio do Rio de Janeiro: " Hontem, 27 de ja- 
rieiro-1918. - dizia por carta este nosso amigo - examinando uns 
d~~cumen tos  de pessoa que tem questão de terras em Maricá, encon- 
trei duas sesmarias concedidas pela condessa de Vimieiro, em Cabo- 
Frio e pareceu-me interessar o assumpto que estás tratando. 

Uma dessas se~marias  foi concedida em 1623, pelo então p rxu ra -  
dnr da  condessa, João de Moura Fogaça, ao mosteiro de Sáo Bento 
da Bahia Formosa, em Cabo-Frio. ,4 concessáo, f o ~  passada cm SEo 
l'aulo, a 19 de Maio dc 1623." 

Nesse anno - 1623 - a condessa de Vimieiro ainda não tinha 
sido destituida da séde da sua Capitania de São Vicente e. por isso, 
a concessão foi passada em São Paulo e não em Itaiihaeii. 

"Outra ccncessáo foi passada em -4ngra dos Reis, a 2.7 (i: Fe -  
vereiro de 1626 e assignada pelo mesino Fogaça; foi feita a Miguel 
Riscado e diz respeito ás terras de hlosambaba! egiiz'ineiite ein Cabo- 
Frio.  

" D e  Miguel Riscado. ern companhia de riyres blaldoiiado, ha um 
Roteiro publicado na Rev. do Itist. Hist. Brasileiro e que moderna- 
mente Vieira Fazenda coiitestoii, julgarido-o apocrypho, mas que, a 
presença da artiial sesmaria áquc1;c conccdida, rilistra faltar razáo a<j 
i.!osso sau<loso e notavel histcriigrapho. 

" Sua origem foi uni facto. . ." 



Da vasta c iiiil~oriante doriataria de l\lartitn -\ffonso. que, de 1624 
,,ni deante, passou a <Ieiionii~iar-se -- 1150 Capitania de  São i'iverit:. 
mas, Capitania de Itariliaeii. - forani ainda dcsineiiibradas outras ser- 
yões otide se forinarain diversas capitanias secundarias que. tnais tarde, 
iorain proviticias. 

'4 primeira foi a Capitaiiia de S i o  Paulo que sc tornou it~depetl- 
dente da do Rio de janeiro e da <le Itaiihaeii. de 173.5 eiii deante, por 

í.ccasifio da i-riortc do Coi~de de Sarzedaç e pela Carta-régia dr 5 (li. 
janeiro de 1765 (Azeitrlo llarqiics - -4poiitainentos Historicos tla 
I'rov. de S. Pauio). 

A segunda a separar-se da dita dotiataria dr l lart i in r\ífonso - de- 
r.ominada eiitáo Caliitaiiia de Itanhaeri -. foi a capitania <!e Minas 
<:e!-aes que, táo iruportaritc se tornou no periodo aiireo das ininer,i~Eei. 
l~ronwvidas. ein grande parte, pelos governadores de Itatihaeii e ICio 
(Ic Janeiro, sob cujas jurisdicçCes estava sujeita. 

Esia capitania e s t c v ~  de11ois annexada á de SZo Paitld. atP 172(l. 

Xessa mesma Clmca. tlevido tainheni ás novas descobertas de  ini- 
lias auriferas nos sertões das capitaiiias de São Pai110 e Itúnliaen, for- 
iii:lratii-se aiiida a s  capitaiiias secuiidarias de  Matto-Grosso e Goyaz. 

- q s  divisas destaa novas capitaiiias, tios sertões das antigas dona- 
tarias de Martim Affoiiso e de seu irmão Peso Lopes são, inais o11 
I I I ~ I I O S .  a s  i~iesinas cotiserradas pelas Proviiicias do teinpo do 1iny)erio 
e pelos Estados da  Republica Federativa de nossos diai. segundo se 
verifica de atitigos docitme~itos. 

i\ série iniporta~ite de mappa. atitig<is da região viceritiiia - 1612 
em deante - e a s  cartas coro~ral)i:icas e hydrogral>hicas da Cagita- 
i~ i a  d e  Sào Paulo, do seculo 18. que jaziam inéditas e estào agora 
>eiido iiiipressas. dão unia id8&a clara e precisa da  krea do graiide la- 
tifuiidio; desse sertão i:iit~~eiiso e dcscoiihecitlo. desbravado c IIO- 

voado pelos baridcirantes que se consideravam "subditos do  i\larcluei. 
i ie  Cacacs  c rondes de 1-imieiro". verdadeiros senhores ieudaes, riess:i 
i p o x  ile ~rc l~c: tc~ic ias .  coiiforme se verá no decorrer desta fasti.tlio>a 
iiarraçáo. 

S a  iiii~iietlsa ,<liia abraiigida pelas duas dotiatarias. desde XIacaliC 
~ t 6  Santa Catliariiia - al&n das capitaiiias já mencioriadas - for- 
inaraiii-se aiiida outras, na parte iiiais austral da secçáo que pertencia 
::os tier<leiroi de I'ero 1,olies dc Souza imarclucz de Cascaes), qiie 
iorini  acljudicadas á corõa eni 1711 (19 de Setembro).  

!i primeira que se forrnou nesta zona foi a Capitania de Para-  
1:aguá. que se desmei~brou da rapita:iia hcreditaria cle Itanliaen. con- 
iornic ccjiista da Menioria - Historica que sob o tituslo " Capitaiiia de 
7. 
i ;~r:rtin-i;i c Capitania (ic Itanhacii", escrc~r i i  o criidito historiogra- 



~!!io paran;lr.ri.sc. di-. Ernieiirio dc Leáo c se aciia piil,lica(ln 11;i Rcx-. ds 
I~is t .  Hist. de S. Paulo -- vol. S I X  - 1914. 

Mais tarde creou-se tamt>etii a Capitariia dc Sarita Catharina. que 

e.iti.ve sempre iiicorporada i Capitaiiia do Rio de Jaiieiro. 

.i Capitania do Rio Graiide do Sul  (4 ) .  iortnada tainbctn nesta 
éjioca, já \e achava fóra do doniiriio tlai cicias doliataria, hereditaria,. 
[!e qiie e>tamos tratando. 

Foram estas pois as Capitanias da CorGa, ou Capitaiiias Secun- 
(larias, que se foririaram deiitro dos graiitles feiidos de ?,larti111 Ar'- 
íoriso e tle seu irináo Fero I.opems. 

(4) - Cliaxava-se tanibeni "Capitaiiia de Sáo Paulo". .i colo- 
iiia do Rio Graiide, diz o erudito historiaclor Fer~iando XoBre, '< foi 
~ l c v a d a  5 categoria de Capitania Geral. iiidel~eiirleiite da cio Rio de 
J:iiiriro, pelo vice-rei Coiide de Rezelide - 1798." 



CAPITANIA DE S. VICENTE E CAPITANIA 

DE SANTO AMAR0 

CAPITULO I 

Priwteiras duvidas entre m donatarios sobre limite e 
posse das suas terras. - O que dizem os chronistas sobre 
esse assumpto. - A Donatavia de Marf im A f fonso  e a 
Donufaria de Pero Lopes. - A s  povoqões  que existiam 
nessa época. - -4 Ilha de Guaitnbé passa a clzamar-se 
Ilha de Satzto Alrzaro, e a fazer parte da Capitania de 
Pero Lopes. - Acçcio d14b.i~ ou dôlosa dos governado- 
res. - O CapitZo Jorge Ferreira tenta e m  vão fundar uma  
villa ?ta lllra de Guaitnbé. 

E' este um assumpto assás importante de nossa historia do qual 
já tantos historiadores se têm occupado, desde os seculos 18." e 19." e 
mesmo até as nossos dias, restando, entretanto, alguns por~tos a es- 
clarecer e muitats laculnas a preencher. 

De todos os nossos historiadores foram incontestavelmente F r .  
Gaspar e Pedro Saques os que mais se esforçaram em averiguar e 
expor os pontos iiltrincados e obscuros dessa longa demanda, trazendo 
á luz da publicidade grande cópia de documentos importantes e fortes 
argumentações. 

Quem porém estuda hoje com calma e isenção de  animo todas as 
phases e peripecias desse importante litigio, entre os herdeiros de 

Martim Affonso de Souza e de seu irmão Pero Lopes de Souza, (1) 

(1) = Quando nesta questão de "IAtipio entre as duas Capita- 
nias" (prlncipalmente a partir do começo do seculo XVII,) nos re- 
ferimos aos Herdeiros de Pcro Lopes dr Soirsa. não queremos dizer 



que durou perto de  dois seculos, ha de forçosamente reconhecer que, 
embora a unidade de vistas e o proposito desses dois çhroilistas andas- 
sem sempre em harmonia, i10 ii~tuito d e  derramar luz sobre os pontos 
mais obscuros e de provar as iiijustiças tão clamorosas que então se 
praticavam contra o direito dos legitimo6 donatarios da Capitania de 
S. Vicente. ha de reconhecer ainda que, estes historiadores, não só se 
contradizem e claudicam, a s  vezes, como deixam grandes e importan- 
tes lacunas as quaes poderiam ser pree~nchidaç nessa época, se os dois 
autores tivessem o cuidaldo de pesquizar, nos archivos da Camara de 
Itanhaen e das d'emais villas dessa Capitania, os documentos que ahi 
daveriain existir, e que mais tarde se perderam, como é bem conhe- 
cido e lamentado actualmente, por todos que se interessam pela nossa 
historia (2) .  

A obra escripta por Pedro Taques de  Almeida Paes Leme, pu- 
blicada após sua morte na Revista do Instituto Historico e Geogra- 
pliico do Rio de Janeiro, no 1.0 trimestre de  1847, sob o titulo " Hirs- 
toria da Capitania de S. Viceiite", nada mais é que uma - Razão de 
Appellaçáo - aliás muito justa, implorando a decisão de El-Rei sobre 
as injustiças praticadas, nesse litigio, contra as direitos dos Condes de 
Vimieiro e Ilha d o  Principe. 

Na carta dirigida ao sr. D. João de Faro, "Principe d a  Santa 
Basilica Patriarchal e do Coiiaelho de Sua Magestade" que precede 
e dita " Historia da Capitania de S .  Vicente", vem este periodo final 
que bem exprime o seu intuito de historiador honesto e sincero : "Te-  
rei grande prazer que este meu excessivo como gostoso trabalho re- 
sulte em total utilidade ao Esmo. Sr. Conde de Vimieiro, benemerito 
sobriri110 de V. Ex. (3 ) ,  para que restituido do que se tem tirado 

qur esses Iii.rd,,iros sejarn seus descendeiites, mas - aquelles que her- 
daram seus direitos sobre as Capitanias de Santo Amaro e Itamaracá, 
depois da extinçáo de sua familia, na pessoa de  D. Izabel de  Lima, 
ultii~ia descendente, que falleceu iio fim do seculo XVI, antes do ini- 
cio definitivo dessa demanda. 

(2) - Nem Fr.  Gaspar, nem Pedro Taques, fizeram pesquizas 
nos archivos de Itaiihaen e das demais villas desta Capitania, antes 
de escreverem suas " Memorias". Fr.  Gaspar, serviu-se apenas das 
investigações feitas por L4arcellii:o Pereira Cléto, Pedro Taques diz, 
" q u e  ~izn>zdou copiar alguns documentos nessas villas", mas lá não 
esteve pessoalmente. 

( 3 )  - O auctor falla aqui do conde de Viinieiro e não do ver- 
dadeiro donatario da Capitaiiia de 1Iartim Affoiiso que seria, nesta 
época, o Conde da Ilha do Priiicipe, descendente dos condes de Vi- 
inieiro, conforme se vê do respectivo capitulo que se refere aos diversos 
donatarios da Capitania de Itanhaen. 

Nesta mesma carta dirigida á D. João de Faro diz Pedro Taques 
" N a  mesma frota satisiiz a esta commissáo, enviando a V. Ex. uns 



ao seu antigo morgado de Alcoentre, haja este de apparecer tão avul- 
tado que em todo o reino de Portugal não adm,itta competencia com 
outro algum por muito grande que seja o rendimento; porque na ver- 
dzde esta Capitania, pela natureza da doação c foral, excede tanto o 
ciome de Morgado, que bem merece o de reino, pelas rendas que ao 
donatario pertencem. 

" A  pessoa de V. Exc. guarde Deus, dilatados annos, dando-lhe 
vida vigorosa e forças, para que tenha a consolação de vêr mettido 
de posse ao Exmo. Sr. Conde de Vimeiro desta sua Capitania, que 
algum dia foi denominada de S. Vicente (depois de Itanhaen) e 
hoje do São Paulo." 

Isto foi escripto por Pedro Taques ein 3 de Janeiro de 1772, época 
em que esta antiga demarida ainda não estava terminada, como be~n 
claramiente se deprehende deste periodo da carta de Petro Taques. 

Dizem e affirmam, entretanto, alguns hisstoriadores nossos con- 
temporaneos que, - esse litigio entre os donatarios da Capitania de 
São Vicente, (que passou depois a denominar-se illegalmente "Capi- 
tania de Itanhaen") já estava terminado nessa época, 1722, pois o rei 
D. José I havia annexado a Capitania de Itanhaen aos dominios da 
cor&, por uma Carta Régia datada de 1753, tendo por tanto indemni- 
zado, a o  respectivo Donatario, a parte que de direito lhe pertencia. 

0 s  esforços por nós empregados, até hoje, em descobrir essa 
Carta Régia de 1753, ignorada por Taques, da qual os autores moder- 
nos nos dão noticia - tem sido infructiferos. Nem nas archivos de 
São Paulo, nem nos do  Rio de Janeiro, nem tampouco nos das Ca- 
maras Municipaes das villas que estiveram sob a jurisdicçáo da Ca- 
pitania de Itatnhaen, pudemos encontrar tal documento ! No "Pro- 
cesso Vimieiro- Monsanto" publicado pelo dr. Antonio de Toleda 
T'iza, no tomo V, da Revista do Instituto Historico e Geographico de 
S. Paulo, na parte em que se refere a annexação á Corôa das duas 
Capitanias de " S .  Vicente e Santo Amaro", diz o erudito autor : 
"Sem liquidar a questão de limites entre os donatarios de S. Vicente 

apontamentos, que foram uteis para a causa entre o Exmo. Sr. Conde 
de Vimieiro e o de Lumiares. . ." 

Este "Conde de Lumiares", como se verá adiante em uma nota 
feita pelo Dr .  Capistrano de Abreu, era o proprio " Conde da Ilha 
do Principe" forçado a mudar o seu titulo por uma imposição do 
Marquez de Pombal. 

Po r  este dizer de Pedro Taques - isto é: que suas pesquizas 
historicas joranz uteis para a causa erutre o Exm. Sr. Co*de de Vi&& 
ro e o de Lurniures, parece celligir-se que entre os dois herdeiros do 
Morgado de Alcoentre houve tambem alguma acção ou demanda, in- 
dependente da que estamos tratando. 

Nem Taques, nem Fr .  Gaspar, entretanto, nos esclarecem sobre 
este ponto. 



e Santo Arnaro, o governo portuguez considerou a barra de S. Vi- 
cetite como linha divisoria e assim S. Vicente, Santos e S .  Paulo 
iicarain incluidos na compra feita ao Marquez de Cascaes e annexa- 
dos aos doniinias da coroa. Mais tarde o Alarqurz de Po~izbal res- 
gatou tarnbena a Capitania de S. l/'icente (4 )  e awacxou-a aos do- 
wtinios rcacs e assint desnpprireccra~t as  d1.c.a~ antigas donatarias e as 
qurstõcs sobre a szba posse E divisa". 

E m  baixo desta pagina (139) o Sr. dr. Antonio Piza escreveu 
esta pequena e laconica nota : Este r.e>gate feito pelo Marquez de 
Pombal foi " P o r  acto de 1753-53." 

Esse acto ou essa Carta Kéqia de 1753 -54 annexando a Capita- 
nia de Itanhaeii (antiga Capitania de S. Viceiite), aos dominios da  
Gorôa, não consta nem do "Proccsso Vi?rziciro - Monsanto" nem 
los "Documeiitos Interessantes" do Archivo Publico do Estado de 
S .  Paulo. publicaidos pelo illustrado autor ! 

Si a doilataria de Martim Affonso de Souza, conhecida ainda 
nessa época por Capitania de Itailhaen, ou Capitania de S. Vicente, 
houvesse sido annexada aos dominios da Corôa e necessariamente 
indemnizado o seu respectivo donatario - em 1753 ou em 1754 como 
diz o autor do "Processo Vimieiro- Mor~~santo", - não haieria razão 
para que F r .  Gaspar e Pedro Taques viessem vinte e tres aunas de- 
pois. dizer em suas "Memorias" que o tal Processo não estava ter- 
mi~lado, visto que I, governo da Metropole tiáo havia i~ideiniiizado 
os respectivos donatarios. (5) 

Nas "ra~Des"  apresentadas por Pedro Taclties em l i 7 2  allegd 

elle não só a s  direitos que tinham aiiida os Doriatdrios da Capitania 
de  S. Vicentc em reliaver o que Ihes pertencia nessa venda illegal 
feita pelo Marquez de Cascaes ao  Governo Portuguez em 1711 como, 
- e mui principalmente - pelo esbulho que o mesmo governo havia 
praticado contra os condes de Virnieiro. privando-os da posse dessas 
cem legoas de :osta e re\liectiro ,ertio que coilstitulaiii a Capitania de 

(4) - -4 Capitatiis de Si<> \'icelite. - C preciso que se note - 
éra et:tão Caliitania de Itaiiliaeii. Os re,pectivos do~iatarios não ha- 
viam ai i~da desi~ticio dessc titii!o. corno se virifica dos velhos do- 
cumentos dessa 6pcica. 

(5) - Nos docuii~etitos officiaes do Archivo Publico de São 
Paulo, não existe esse " . ~ c t o  do  IIJOTQIICT. de Pomhal" ou essa Carta 
Regia de 1753 - 1751. aiiiiexaiidn 5 C«rÔa a parte da Capitania de 
Itaiihaen, que aiiida estava sujeita aos doilatarios - Condes da Ilha 
do  Principe - coiiforrile es t i  deinonstrado. 

Kas rebus:as que Ietrios feito 110 Archivo da Camara Municipal 
de  São Paiilo !?:da descobrimos sobre o referido -&to. No volume 
168 que trata de  " Registro de Ordens Regias" de 1737 - 1757, bem 
como tio vol. 135 " Registro Geral Be 1753 - 1766", nada consta tam- 
bem sobre tal assunipto 



S. Vicente ou Capitania de Itanhaen - a qual, na opiniáo do mesmo 
Pedro Taques, "não admittia comipetencia em todo o reino de Por- 
tugal." (6) 

Káo ousaremos contestar, c u  negar, a existencia dessa Carfa Regia 
ou desse Acto do Alarquez de Pombal de 1753 -1754, annexando 
o resto da Capitania de hlartiin Affonso aos domitiios reaes, sim- 

plesmente pelo facto de não termos podido vêr e manusear esse 
documento ; extranhamos, entretanto, que neni Taques e nem 
Fr. Gaspar, que com tanto interesse se occuparam do litigio entre 
as duas donatarias, não tivessem feito a menor referencia a o  tal 
Acfo do ministro de D. José I que deveria ter posto um termo á velha 
demanda! Occupar- os-cmos ainda destc assumpto, provando a 
não exlstencia desse Ac fo ,  quando tivermos ensejo de analisar as actos 
da Coróa e dos capitães-generaes, na i~icorporação da vasta re- 
~ i ã o  da Capitania de  Itanhaen á de S. Paulo. 

4 Doruitaria de Martim Affonso de Sousa chamava-se "Capita- 
nia de  S. Vicente" e abrangia cem legoas dc costa e sertão, divididas 
em duas partes, uma das quaes começava na Barra de Bertioga e ter- 
minava doze legoas ao sul de Cananéa no logar denominado - Ilha 
do Mél, na bar& do Lagamar de Paranaguá. 

Diz o Foral ou alvará desta doação, concedido por D. João 111, a 
20 de Janeiro de 1535 : "Estas  quarenta e cinco legoas (do Sul) co- 
meçarão no Rio de S. Vicente (Certioga) e acabarão doze legoas ao 
sul da Ilha de Cananéa e no cabo das ditas dozc legoas, (na Ilha do 
Mél) se porá um padrão, com as  minhas armas." 

Este padráo, (diz Pedro Taques, na sua mencioi~ada obra escri- 
pta em 1772), "agora descobriai, em Paranaguá, Affonso Eotelho de 
Souba, andando na diligencia da fundacáo de  uma nova fortaleza : o 
dito padrão é uma pedra e nella esculpidas as  reaes armas de Por- 
tugal. (Vid. mappa topographico da villa e fortaleza de  Paranaguá, 
que vae no capitulo respectivo.) 

A outra parte, ao  norte, que se compunha de cincoenta e cinco 
iegoas, diz ainda o mesmo "Foral", começava, de treze legoas ao 
norte de Cabo Frio (Rio Macahé) e acabava' na barra do rio Curu- 
pacé. O rio Curupacé é hoje conhecido pelo nome de Jtrquiriquerê, 
e fica ao norte de São Sebastião. 

(6) - Na estreita Tona de dez a doze !egoas que comprehendia 
a secção d a  Capitania de Santo Amaro (Rio Carapacé a Barra d e  
Bertioga) só havia então duas villas: São Sebastião, no  littoral 
e Mugy, em Serra-Acima. 

Entretarito. tie4sa venda ficaram comprehendidas não só as villas 
de São Vicente e Siritos como as  de São Paulo, Parnahyba e as  de- 
mais que se achavam nessa zona. 



A parte da Donataria de Pero Lopes de Souza, denominada mais 
tarde "Capitania de Santo Amaro", composta de cincoenta Iegws de 
costa, estaiva assim dividida, conforme determinava o Foval de doa- 
çáo  assado pelo mesmo rei D. João 111: uma parte, ao  sul, que se 
compunha de quarenta legoas de costa, que "começarão, diz o Foral, 
r b  doze legoas ao  sul da Ilha de Cananéa (7), e acabarão na terra 
de Santa Anna (Santa Catharina), que está na altura de vinte e oito 
gráos e um terço, e na dita altura se porá um padrão, e se lançari  
uma linha. que só correrá a l'oéste." 

A outra parte, ao norte. que estava comprehendida entre o dito 
rio Curupacé (Juqueriquerê) e a barra de Bertioga, diz ainda o refe- 
rido Fol-al, "compunha-se de dez legoas de costa". 

Além destas cincoenta legoas de costa assim descriminadas, foi 
ainda concedido a Pedro Lopes de Souza, outra doação de trinta legoas 
de costa, na ilha de Itamaracá, lias costas de Pernambuco. 

A rasáo desta estravagante e caprichosa divisão das duas dunata- 
rias, de Martim Affonso e de Pedro Lopes, em secções intercala- 
das umas nas outras (8) já foi dada pelo Dr. Theodoro Sampaio e 
bazea-se no facto de ser já corihecida, nessa epocha, pelos dois irmãos, 
a noticia da existencia de minas de metaes preciosos no interior des- 
ses sertões. A divisão assim feita viria evitar a possivel injustiça de 
ficarem essas minas incluidas em uma só donataria. 

Na pequena "Memoria" que escrevemos para a Revista do Ins- 
tituto Historico de S .  Paulo, sob o titulo " A  Villa de Santo André e 
a Primitiva Povoação de Piratininga" já nos occupamos tambem 
deste assumpto, abundando nas mesmas rasóes do Dr. Theodoro Sam- 
paio. 

"Martim Affonso fundou logo a villa de S .  Vicente para séde 
da sua Doiiataria e tomou, sem demora, diversas providencias para 
seu povoamento", diz o Dr. Antonio Piza (óbra citada), "emquanto 
que Pedro Lopes, talvez mais interessado no commercio de páu-brasil, 
da sua secção de Pernambuco, descuidou completamente das duas 
scçóes do sul, que ficaram por muitos annos em abandono até depois 
da sua morte". Quando Martim Affonso fundou São Vicente i1áa era 
ainda donatario. 

A donataria de S. Vilcente, não obstante os esforços de Martini 
Affonso e de seus loco-tenentes, não fez tatnbem riotaveis progres- 

(7) Diz Pedro Taques, em uma nota ao referir-se a este trecho do 
Foral: "Note-se que aqui é o lugar onde acaba a doação de Martim 
Affonso de Souza e se chama Barra do Para~iaguá, onde -12ffonso 
Botelho de Souza descobriu o padráo j i  referido. 

(8)  Vid. "Processo Vimieiro-Molisanto" do Dr. Antonio de To- 
ledo Piza. Vol. V. Rev. do Inst. Hist. de S. Paulo. 



sos nesses primeiros tempos. E m  fins do seculo X V I  só existiam nella 
quatro villas pouco prosperas, que eram S .  Vicente, Santos, S. Paulo 
e Conceição de Itanhaeii, cujos predicamei~tos datam de 1532, 1546, 
1560 e 1561. Algumas dessas povoações, coino a de  S. Paulo e 
Itanhaen, que foram elevadas a villa em 1554 e 1561, já haviam sido 
povoadas em 1532 e 1533, tempo em que o dotiatario aqui se achava, 
como já em outros wpitulos temos provado. Outras ~~ovoaçóes  como 
Iguape, Cananéa que só receberam .o predicamento de villa no co- 
meço do seculo XVII ,  já existiam tamlbem nessa epocha (vid. na Me- 
moria historica "Capitulo de Itanhaen" a parte que se refere á fun- 
dação dessas villas) . 

No planalto da serra, proximo a villa de São Paulo, já floresciam 
tambem, em 1580, algumas povoações como Parnahyba e outras que 
tiveram predicametito de villa no começo do seculo XVII .  Si  nessa 

époeha a Capitania de S .  Vicente 1120 se expandia inais. com novos 

arraiaes e nucleos, é porque, como dizem o Dr. Theodoro Sampaio e 
D r .  Gentil de Moura, "os dominios do,s portuguezes, nesse tempo, 
não iam além de Parnahyba e Cutia, cerca de 35 kilometroç ao  

poente da villa de S .  Paulo." A secçáo das terras de Pedro Lopes 
compreheiididas entre estes dois pontos - rio Juqueriquerê e Rio de 

Bertioga. - que é o que nos interessa, - cornpuiiha-se como se refere o 

Foral de doação já citada - de dez legoas apenas que permaneceram 
em abandono por muito tempo, após a morte de seu donatario. 

-1 respeito da inorte de Pedro I.opes, diz F r .  Gaspar: " Sómente 
posso assegurar. que já era morto em 1542, porque sua mulher D. Iza- 
bel de Gamboa, 110 fim deste aiiii,o coilstitiiiu Capitão LOCO-Tenente 

das 50 legoas (das duas secçóes) a Christova:n de  Aguiar de  blltero, 
e Ouvidor a Aiitonio Got;çallo Affonso, como tiitora que era de seu 
filho Pedro Lope's de Souza. &te menino succcdeu a seu pae e foi o 
segiiiido doiiatario. Morrendo com pouca edade, passou a Capitania 
a seu irtnáo Martim .4ffonso (sobrinho), qiie teve tainbem como tutora 

%Lia mãe D. Izabel de Garnbóa." Esta secçáo da Capitania de  Pedro 
Lopes não trinha ainda. nessa prirneira época, o nome de " Capitania 

de  Santo Amaro" porcliie os seus donatarios e Loco-Tenentes, em 
nbservancia ao que se achava determillado na Carta c Foral dc doação, 
EÓ exerciam a sua jurisdicçáo ria parte comprehendida entre a fóz do 

Juqueri,querê e a barra de Bertioga. 

X ilha de Giiaimbé estava ainda, nluito legalinciite, fazendo parte 

da  Capitania de São \-icelite, como se depreende das conceçóes d e  
Sesmarias feitas, iiessa referida ilha, pelos Capitães Loco-Tenentes 



d e  Martim Affonso de  Souza, conforme os documentos citados por 
Fr. Gaspar e Pedro Taques, (9) e outros que agora publicamos. 

As cartas de Sesmarias concedidas pelos primeiros Loco-Tenentes 
de D. Izabel de Gambôa eram bem explicitas neste ponto, isto é, - 
em determkarem a parte de que então ella s.e achava de posse, na  
qual não vem mencionada a dita ilha de Guaimbé (ou Guahibe) que 
não tinha ainda o nome de " Santo Plmaro". 

Ka Carta de Sesmaria concedida a Jorge Pires, em 1545, por 
Christovam de  .&guiar de Altero, cujas terras estavam situadas da 
Barra de Bertioga para diaitte, declara este Loco-Tenente: " E u  lhe 
dou a dita terra assim como pede, por se acharem na Capitania da 
dita Senhora Dá Izabel de Gamboa e seu filho Pedro Lopes de Souza". 
(Cartorio da Providoria da Fazenda. - Livro de Sesmarias, Titulo 
- 1562.) 

A Capitania de Saiito Amaro era nessa época conhecida simplcs- 
mente por "Capitania da Sra. D. Izabel de Gabou" ou "Capitania 
de Pedro Lopes", como se está verido. 

"-4 primeira vez que vejo fazer-se mensão da Ilha de  Satzto 
Amaro (10) mas, sem este tioine, e airida com o de Gusibe, como 
incluida nas 50 legoas de Pedro Lopes, hé i;o fim do anno de  1543, 
em o termo de vereação de 22 de Dezembro no qual o Escrivão, que 
o lavrou, chama, a Gonçallo Affotiso, Ouoidor dc Guaibe, por ser 
Ouvidor das 50 legoas, sem fallar em Satzto A+tzaro.. ." 

Fr .  Gaspar, que nestas quest6es de  jurisdicções já eiitão iniciadas 
entre os dois primeiros donatarios sobre as  divisas de suas capitanias, 
é incontestavelmente, - o mais bem informado dos chroiiistas - nos 
diz que a Carta de Doação feita pelo Rei D. João 111, e possiveltneiite 
mandada i-ia fróta de João de  Souza, em 1532, a qual deveria 
estar transcripta no livro do Tombo da Villa de S .  Vicente, jzí não 
existia na época em que comeyaram a surgir essas duvidas, porque 
esse livro do Tombo havia desapparecido do archivo, logo após a re- 
tirada de Martim Affonso para o Reino (11). 

A Carta de Doaqão feita a Pedro Lopes de  Souza diz que a di- 
visão, desta parte de sua donataria, seria "pelo Rio de S .  Vicente 
da B a ~ ~ d a  do ~Vorte", ao passo que na Carta de Doação de Martim 
Affonso de Souza, quando trata dessa mesma divisa, os termos são 

(9)  " Memorias Historicas para a Capitania de S .  Viçente" por 
Fr. Gaspar - 1797 - e Historia da Capitania de S .  Vicente por 
Pedro Taques - 1772. 

(10) Fr.  Gaspar, Oibra citada. 

(11) Este livro foi queimado, pelos castelhanos, moradores de 
Iguape, 110 ataque que déram a S .  Vicente, em 1535. 



mais claros : " Será prlo Rio dc S. Vicclz,tr, - Braço da banda d o  
Norte." 

Ora, coino o Rio ou Lagamar de São Vicente tem tres sahidas, 
ou ires barras ozc braços que desaguam no oceano, - esse Braço da 
Bandu do Nortr,  era, incontestavel~mente, a barra de Bertioga, o por- 
tanto a ilha de Guaimbé ou de Glraibe estava dentro da Capitania 
de S .  Vicente. 

Os loco-tenetites de Martim Affoiiso, corno já ficou dito, haviam 
cotlcedido muitas sesmarias cessa ilha de Guaimbé, que nessa época, 
1545 em diante, estava sendo mais ou menos povoada. 

Entre esses moradores da ilha de Guaimbé, estava o ' ouv ido r  das 
terras de  D. Izabel de Gambôa - Gonçallo Affonso, - ao qual já nos 
referimos. Este Gonçallo Af foiiso, por fatuidade, ou por commo- 
didade. para as  suas funções de Ouvidor, é que teve a idéa de anne- 
xar, ás  terras de D. Izabel de Gambôa, essa ilha de Guimbê, na qual sc 
havia estabelecido; e propoz entáo a mesma D. Izabel que: " a s  di- 
visas de suas terras seriam d'ahi em diante, não pela barra de Ber- 
tioga, mas sim pela barra Grande de Santos". 

A interpretação feita por Gonçallo Affoiiso, dizem os chronistas, 
foi bazeada nesta declaração da dita carta - ha~rda do iVortc -, con- 
forme a doação de Pedro Lopes. "Pode ser, acresceuta o chronista, 
que se engrr'nasse Gonçallo Affonso suppondo, sem malicia, que D. 
João 111, não tendo na primeira Mercê deAarado a divizão, com 
clareza, mandasse depois que fosse - pela Barra da  Meio." 

Para  firmar esse engano, ou esse erro - que foi o que deu ori- 
gem a s  controversias e as intriiicadas questões que depois se mo- 
veram, muito contribuiu, por certo, a auzencia dos dois primeiros 
donatarios que se achavam na India e tambem, - o descuido de D. 
Aiiria Pimentel, mulher de Martim Affonso, " a  qual, (diz ainda Fr.  
Gaspar) "devendo logo mandar para S .  Vicente huma copia authentica 
da Carta de Doaçáo, que E1-Rei fez a seu marido, depois delle ter 
navegado para a Asia, parece foi omissa nesta parte, e por isso se 
ignorava em S. Vifcente a divisão conteúda na dita Cartâ, na qual de- 
clara El-Rei que o Padrão se levante iio Rio de S. Vice~btc, braço da 
balzda do Arorte." 

Além da  desidia ou descuido por parte de Martim Affonso e de 
sua mulher, o que mais contribuiu para que esse engano prevalecesse 
e viesse prejudicar depois os herdeiros da dita Capitania foi a attitude 
dubia, e quasi escandalosa, que tiveram nessa questão os proprios 
lóco-tenentes de Martim Afforiso e alguns Cainaristas da  villa de  S. 
Vicerite. dessa época, os  quaes, em vez de se opporem a tal anne- 
xação da ilha de Guaimbé á Capitania de Pedro Lopes, ainda con- 
tribuiram para que isso se realisasse, sem o menor attrito entre as 



partes. Essa graciosa ou dolosa " concessáo" que tão insignificante 
Ihes parecia então, veria, com o correr dos tempos, acarretar a expo- 
liação tão chamorosa e táo injusta da qual haviam de ser victimas 
os herdeiros primogenitos de Martim Affonso, quando os Condes de 
Monsanto, em virtude da posse da ilha de Guimbê (já então conhe- 
cida com o pomposo titulo de " Capltatlia de Santo Amaro"), viessem 
reclamar tamibem o direito e a posse da ilha de S .  Vicente, com as  
suas respectivas villas e com as demais povoações do planalto da 
serra, inclusive a villa de S. Paulo, da qual elles, os herdeiros da Ca- 
pitania de Pedro Lopes, fariam em breve - a séde de sua Dmatarla 
de Santo Amaro, - com o falso nome de Capitania de São  Vicente;  e 
isto ainda com o conseiltimento das respectivas Camaras da Capita- 
nia dc Martim Affonso. 

Sobre esta Carta de Doação feita a Pedro Lopes em E'vora, diz 
ainda o chronista vicentino, " foram extrahidas duas copias que ficaram 
registradas - uma na Camara da Villa de Guaiarza, hoje Cabeça da 
Capitania de Itamaracá e outra na Camara de S. Vicente; porém 
confrontattdo-se o texto destas dzdas copias cor>t a qlhe trouxe D. A i ~ t o -  
mio Caetaito de Souza irias " Pi*oz*as d a  Ilistovia Genealigica da Casa 
Real Portuggueza" ~totam-se e m  awbos  - erros capitaes - tza pnrtc 
exceracial da DoiaçBo que he a der~iarcação das  80 lrgoae ~tel la coptce- 
didas; erro que talvez for50 fei tos izas ditas co@ias por dólo. .  ." 

A Carta transcripta por D. Antonio Caetano de Souza, de facto. 
não é a copia do origianl primitivo. isto é - do Fora1 de D. João 111, 
- mas sim da" Carta de Confirmaçáo" das oitenta legoas, passada 
por D. João V ao Marques de Cascaes ,quando este vendeu á Corôa 
as cincoenta legoas denominadas "Capitania de Santo Amaro", na 
qual venda foram incluidas as villas de S .  Vicente, Santos, S. Paulo, 
Parnahyba, etc. 

Este dólo, a que se refere Fr. Gaspar, consistia em mudar o 
numero de legoas que ficavam comprehendidas entre o Juqueriquerê e 
Bertioga e outras omissões como já ficou demonstrado, afim de que 
essa secçáo pudesse abranger, não só at& o rio de Santo -4maro (Bar- 
r a  Grande) como tambem até a barra do rio de S .  Vicentc, conforme 
adiante explicaremos. 

Tudo isso se fazia com a acquiecencia das auctoridades das ca- 
maras e dos habitantes da Capitania de S. Vicente, fundada c povoada 
por Martim Affonso de Souza, - em prejuizo de seus legitimos 
herdeiros e representantes ! . . . 

Entre os loco-tenentes de Martim Affonso de Souza que patroci- 
navam a cailsa de D. Izabel Gamboa, na época em que a ilha de 



Guaimbé, foi ariiiexada á Capitania de Pedro Lopes, é citado o nome 
do Capitão J x g e  Ferreira. "Estc  sujeito, - diz o auctor das M e -  
nzorias fiara a Capitatzia de  S. Vicentc, - era dos primeiros da terra, 
e dos mais nobres Povôadores de S. Viccrztc. Estava casado com Joan- 
na Ramalho, filha de Joáo Ramalho e neta de Martim Affonso Tibi- 
riçá, Principe di\s Guayanazes, senhores da ter ra ;  e ra  muito amigo 
de  Christovam Monteiro, homem nobre, que depois casou com uma 
filha sua, e tambein de José Adorno, Fidalgo Genovez, muito rico e 
poderozo que veiu a ser marido de uma neta sua. Todos os respeita- 
vam muito por suas qualidades e allianças. Martim Affonso de Souza, 
quando cá esteve, e depois seus loco-Teneiites, haviam concedido 
Sesmarias de terras ern Guaibe a Joáo Ramalho, Jorge Ferreira, Chris- 
tovam Monteiro, José Adorno e Antonio Macedo, filho de João Ra- 
malho, e a outros irmaas seus, cunhados do dito Ferreira;  de  sorte 
que elles, seus parentes e amigos, - possuiam quasi toda a ilha, e 
por isso fez, - com a sua autoridade, - que os principaes hab~tantes 
de Gz~aihc obedecessem ao filho de Pedro Lopes". 

" O  mencionado Jorge Ferreira, continua o chronista, e mais ha- 
bitantes principaes de Guaibc, intentarão criar nella uma villa e, com 
effeito, derão principio a huma Povoaçáo, e tiesta edificarão huma 
Capella dedicada a Santo -4maro. O titulo da Capella não só se com- 
municou á Povoaçáo, mas tambem a ilha, como fica dito, e o nome 
desta passou as 50 legoas de Piadro Lopes as  quaes entrarão a chamar- 
se - Capitatzia d e  Santo A~tznrv ,  depois que erradamente supuzeráo in- 
cluida nellas a - Ilha do mesmo nome." (12) 

Eis a maneira curiosa e insolita como se formou essa parte da 
" Capitania de Santo Amaro", que tanta preponderancia teve sobre 
a Capitania de São Vicente, subjugaudo-a e usurpando-lhe afinal não 
só a sua villa Capital e as  demais, como - o titulo - que lhe havia 
dado o seu fundador Martim Affonso de Souza! 

(12) Essa povoaçáo ou villa d e  Samto Ari~aro teve duração ephe- 
mera. K a  obra de F r .  Gaspar, " Memorias para a Historia da Capita- 
nia de S .  Viceute", vem ainda est,i referencia: - Em Santo Amaro 
e Gmibe  nunca houve villa algume; a té  a povoaçáo de Jorge Fer- 
reira se extinguiu antes d e  ter Pellouritiho, e subir a maior predica- 
mento: Igual foi o successo da primeira Capella do Santo Abbade, a 
qual tambem se arruinou totalmente e por esta rasáo os  almoxarifados 
da Fazenda Real guardarão as suas alfaias, segundo corista de um livro 
da Provedoria da Fazenda Real de S. Paulo onde vem a carga, que 
della se fez ao Almoxarifado Christovão Diniz, aos 24 de Setembro de 
1576". Nas "Cartas dos Jesuitas" - 1549 em deante - ha entre- 
tanto varias referencias a "Villa de Santo Amaro" na ilha d o  mesmo 
nome; mas está provado que essa povPação nunca teve predicamento 
de Villa. 



CAPITULO I1 

O s  descetzdentes dr  itfavtitiz Affolzso e de Pedro Lopes. 
- O s  doimtarios das duns Capitattias nesta primeira pha- 
ze. - Conflictos de Jurisdiccão entre agrzbas. - Balburdia 
entre os G o v e r ~ ~ a d o r e s  e lóco-teiientes. - Covzo e porque 
se  originou o liiigio. 

Pro~curemos, de accordo com os documetitos antigos que pudemos 
reunir e com as  informações e esclarecimentos dados pelo Dr. Antonio 
de Toledo Piza (13), fazer um resumo dos factos preliminares que 
deram origem a celebre demanda entre estas duas donatarias. 

Antes porém de entrar tio intrincado assumpto colivem que O 

leitor fique sabendo - quem eram os descendentes de Rlartim Af -  
fonso e de seu irmão Pedro Lopes (14). 

Martim Affonso de Souza, que foi casado com Dona Anna Pi- 
mentel, teve deste matrimonio, dois filhos apenas: Pedro Lopes de 
Souza, que foi o 2.0 doriatario das cem legoas de costa da Capitania 
de São Vicente, o qual falleceu em 1578, e D. Ignez de Pimentel, que 
casou com D. A~ltonio de Castro, Conde de Monsanto. 

Pedro Lopes de Souza (1." filho de Martim Affonso de Souza), 
como primogenito, herdou de seus paes não só a Capitania de S. Vi- 
cente, como os demais bens que constituiam o " Morgado de Alcoen- 
t rem.  Foram pois os herdeiros de Pedro Lopes de Souza (o primoge- 
nito de Martim Affonso de  Souza), que por esse direito de morgadio, 

(13) "Processo Vimieiro-Monsanto" - Tomo V - Rev. do 
Inst. Historico de S. Paulo. 

(14) Vid. Aniore  Geneologica de Martivfi Affortso de Sozhza e 
Pedro Lopes de Souza, organisada por Fr. Gaspar que vae junta a es- 
te  Capitztlo. 



então indiscutivel, herdaram as cem legoas da Capitania de S .  Vi- 
cente (15). 

Os herdeiros deste morgado, foram, nesta primeira phaze, o 
seu filho Lopo de Souza, que em 1578, por morte de seu pai Pedro 
Lopes de Souza (filho de Martim Affonso),  passou a ser o 3.' do- 
natario das cem legoas d.a Capitania de S .  Viceilte. Fal!ecendo Lopo 
de Souza em 15 de Outubro de 1610 e não tendo des,:etidente ligitimo, 
reconheceu entretanto o seu filho bastardo - Lopo de Souza Jujziov - 
qiie entrou lia posse da Capitania e traspassou-a, por um acto publico 
passado em Lisboa a 7 de Abril de 1611 - (16) a pessoa de siia prima 
D. Mariana de Soiiza da Guerra, Condessa de Vimieiro, como adiante 
se verá. 

A filha de Martim Affonso de Souza, Dona Ignez de Pimente!, 
que, como já ficou dito, casou com o Conde de Monsanto - D. i\iito- 
nio de Castro, foi a progenitora de D.  Luiz de Castro, tambern Conde 
de Monsanto, o qual iniciou a demanda contra Lopo de Souza, (netto 
d e  Xlartilm Affonso - 1.0 Donatario), quando este recebeu, em legado 
de sua prima D. Izabel de Lima, ultima deqcendeiite de Pedro Lo- 
pes de Soiiza (irmão de Martim Affoiiso), as oitenta leguas que cons- 
tituiam então a s  capitanias de Itamaracá e Santo Amaro. 

Este D. Luiz de Castro, 2.0 Conde de >~lonsanto, é o progenitor 
de  D. Alvaro Pires de Castro e Souza, 3.0 Conde de Morisanto. que 
recebeu depois o titulo de Marquez de Cascaes e foi pai de D. Luiz 
-4lvares de Castro e Souza, 2." hlarqucz de Cascaes, que, na terceira 
phaze deste litigio, vendeu á coroa portuguezi, em 1711, a Capitania 
de Santo Amaro, iiicluindo nessa venda uma parte da Capitania de 
Martim Affonso, com as  villas de S .  Vicet~te, Santos e São Paulo, 
como se verá no decurso desta narracão. 

Pedro Lopes de Souza, irmão de Martim i\ffonsos casou com 
D. Izabel de Gambõa e deste consorcio teve os seguintes filhos: 1." 
Pedro Lopes de Souza, que falleceu ainda menino e foi o 2." donatario 
das oitenta legoas das donatarias de Itamaracá e Santo -4maro. - 2." 
Martim Affonso de Souza, que falleceu ainda moço e foi o 3." donatario 

(15) E m  1828 ainda estava em vigor, aqui no Brasil, a "Le i  dos 
Morgadios" a qual mantinha a organisação da aristocracia hereditaria. 
Nas sessões legislativas d o  anno seguinte - 1829 - descutiu-se uma 
Lei abolindo esses "previlegios de primogenitura e dos vinculas", que 
havia sido apresentada na legislatura transata;  mas esse projecto cahiu, 
continuando ainda em vigor o já caduco "direito de morgadio" o 
qual, só mais tarde foi abolido no Brasil. 

(16) Pedro  Taques - Historia da Capitailia de S. Vicente. 



das ditas Capitanias de Itamaracá e Santo Arnaro. - 4.0 D. Jeronyma 
de Albuquerque, que casou com D. Antotiio de Lima, e foram os 4.0s 
donatarios das mesmas Capitanias de Itamaracá e Santo Amaro. Des- 
te casal resultou apenas uma filha - D.  Izabel de Liina de Souza e 
Miranda, - 5." donataria, - a qual, não tendo descendencia, legou 
essas oitenta legoas, de Pedro Lopes, a seu primo Lopo de Souza, 
netto de  Martim Affonso, como já  fico^^ demoiistrado. 

Esta Dona Izabel de  Lima casou duas vezes: a primeira com 
D .  Francisco Barreto de Lima e a segunda com D. André de Al- 
buquerque. 

Na terceira phaze d e ~ t e  litigio, quando se tratar da Capitania de 
Itanhaen, após a venda da Capitania de Santo Amaro pelo Marquez 
de Cascaes (1711-1779), diremos então quaes foram os donatarios, 
desta Capitania, descendentes do ramo primogenito de Martim Affonso, 
que sustentarão ainda a demanda que, afinal, nunca ficou liquidada de  
forma positiva e satisfatoria para os herdeiros do Morgadio de Al- 
coeiltre. 

Os loco-tenentes de ambos os donatarios, quer da de Martim Af- 
foriso, quer da de Pedro Lopes, nesta primeira phaze do Iitigio ari- 
davam, nesta época, desorientados, sem saber ao certo qual as  divisas 
verdadeiras entre as  duas doações, porque, como já demonstramos, 
não existia então na Camara de São Vicente a cópia do alvará de D. 
João I11 o qual, como já ficou dito, havia sido subtrahido ou quei- 
mado Por sua parte, os donatarios de São Vicente pouco ou nada fi- 
zeram afim de  salvaguardarem os seus direitos. A posse da  ilha 
de Santo Amaro da qual se arrogaram os loco-tenentes de Dona Izabel 
Gambôa, 110 tempo do Ouvidor Gonçallo Affonso - e do Capitão 
Jorge Ferreira e outros, residentes em S .  Vicente, que governavam 
em commum as duas Capitanias, tirando proveito de ambas, - já 
estava afinal, quasi nullificada pelo facto de não terem os  donatarios, 
nessa ilha, uma povoação para servir de séde á sua Capitania. 

Os moradores da ilha de Santo Amaro, devido aos constantes 
ataques dos tamoios, nessa época. haviam abandonado suas casas e 
lavoura. e tinham vindo morar nas villas de  Santos e S. Vicente, ou 
imigrado para o lado da Praia-grande, até Itanhaen onde já existia 
então uma povoação de Christãos, como relata o allemão Hans  Stadem, 
que nessa época, 1552 em diante, estava commandando a fortaleza de 
Bertioga. 

Nas cartas de sesmaria desse tempo nota-se que os respectivos 
loco-tenentes andavam as aparpadelas, sem saber quaes eram a s  divisas 



definitivas entre as  duas donatarias; e para melhor segurança. os pro- 
prietarios de terras, nessa zona litigiosa, e mesmo além, desde a barra 
de  Bertioga até a barra do Juquerequerê, - que incontestavelmente 
pertencia a Capitania de Santo Amaro, - requeriam por cautella, 
para que ambos os Ióco-tenentes Ihes déssem cavtos ou as reconheces- 
sem nas respectivas posses. 

" A s  sombras da confusão de tal sorte haviam escurecido a luz da 
verdade, que veio a prevalecer outro erro cominum, - assentando-se 
g e r a h e n t e  que, a Martim Affoitso pertencia toda a costa desde S .  
Thomé até o Rio da Prata!" 

Fr.  Gaspar, que é quem assim escreve, não nos diz, entretanto, 
que Martirn Afforcso era esse; - se era o donatario da Capitania 
de  S .  Vicente, ou o sobrinho deste, o - donatario de Santo -%niaro!? 

Esse descuido ou esse desprezo dos respectivos donatarios, pelas 
suas Capita.nias, provinha, - é preciso que se nóte, - da decepçã? 
que ambos tinham esperimentado nas "descobertas de jazidas auri- 
feras e outros metaes preciosos" nas terras da Capitania de S.  Vicente 
e Santo -4maro. -4s pesquizas de Affonso Sardinha c as do proprio 
Braz Cubas e outros, nos sertões destas donatarias, pouco ou nada ha- 
viam produzido; e isto, junto ao insuccesso e desastre soffrido pela 
primeira expedição dos oitc~lta kowccris, nos sertões do Paraná, man- 
dada pelo proprio 1." donatario Martim Afforiso de Souza, - havia 
sem duvida influido poderosan~ente no animo já arrefecido, não só 
dos respectivos donatarios como dos habitantes testas terras do  sul, 
as quaes terras, até então, além da "escravaria indigena" nada mais 
produzia de valor, que fosse digno das suas attenções. 

-4s minas auriferas da Ribeira de Iguape, Caiianéa e Paraiiaguá, 
bem como a s  de -2.i1linas Geraes, ainda estavam incogiiitas para os se- 
nhores das Capitanias de São Vicente e Santo Amaro. Só no fim do 
seculo XVI, é que os escravisadores do Gentio Carijó, trilhando as 
pegadas dos primeiros missionarios (17), haviam de  desvendar, " nes- 
ses sertões dos Carijós" as  primeiras jazidas do precioso e tão cubi- 
çado metal (18). 

E foi, depois que o ouro de lavagcwz começou a pilztor nas igno- 
tas regiões que, os Senhores feudaes, rezidentes ria Metropoie Luzi- 
tana, comeqaram a dispertar do "longo lethargo", voltando de novo 

(17) Vid. " A  Villa de Paranaguá", na parte que trata dos 
Carijós. 

(18) No mappa topographico da  Bahia de Paranaguá, mandado 
levantar pelo governo da Metropole em fins do seculo XVIII ,  vem 
esta indicação, na ponta austral da mesma Bahia, proximo a Villa de 
Antonina: - Lugar onde se e-rtrahio o primezvo ouro no Brasil. (Vid. 
" Villa de Paranaguá") . 



as suas vistas cubiçosas para os invios sertões destas Capitanias do 
sul. O encadeame~ito das  factos que então se desdobram, d'ahi em dia11- 
te, demonstram que, nesse despertar dos animos, foram os Condes de 
Monsanto e os Marquezes de Cascaes aquelles que mais se distinguiram, 
tia ayudez de vista e na perespicacia das acç0es, - como " p r e t c n ~ o s  
cooquistadorcs" dessa região até eiitão quasi olvidada. 

Antes de abordarmos ao assumpto principal deste Capitulo, de- 
monstrando - como e porque se originou o litigio entre as  duas do- 
natarias, - corivéin, para melhor esclarecl-o, declarar os nomes e os 
actos principaes destes donatarios e Ióco-tenentes da  Capitania de 
Santo Amaro, nesta primeira phaze dia questão: 

Fallecendo Pedro Lopes de Souza em 1542, ficou como substi- 
tuto no governo de  sua capitania seu filho primogenito, chamado tam- 
bem Pcdro Lopes de Souza. Este 2." donatario, como já foi dito, 
fal1ec.e~ airida mellino, em 1547, serido substituido nesta data por seu 
irmão Martim Affonso de Souza ,3." doiiatario, que exer'ceu os seus 
direitos até o anno de 1577. 

Além dos Iócos-tenentes dos quaes já tios occiipamos no capitulo 
precedente, que co~itribuiram com os seus actos illegaes para que se 
estabelecesse estas duvidas entre as divisas dessas doiiatarias, hou- 
ve airida outros, ncste mesnio priodo, que ainda mais cumplicaram 
a questão. 

Aritonio Rodrigues de Alineida, o substituto de Jorge Ferreira, 
coruo Capitão-Iaoco-tenente e Ouvidor de Santo Amaro, foi provido 
nestes cargos por uma procuração, que D. Izabel de Gambôa, em nome 
do dito seu filho Martim Affonso de  Souza, fez passar em Lisboa, a 22 
de Setembro de 1557. 

Antonio Rodrigues de Almeida concedeu gracde iiumero de datas 
de terras, desde 1562 a té  1579, conforme se verifica do livro de regis- 
tro das Sesmarias, - titulo 1562 -, que existe no velho archivo do 
Cartorio da Provedoria da Fazeuda de S. Paulo, a saber: em 1.0 
de Jutiho de 1562 a Braz Cubas, das terras, em uma ilha deserta cha- 
mada - Mambêrecunã, passando a ilha de S. Sebastião. E m  6 de Maio 
de 1566, a Domingos Garocho, das terras que ficam além de Bertioga, 
coineçando do morro chamado Buriquióca. E m  27 de Abril desse mes- 
mo anno (1566) confirmou a data de terras que Gotiçallo Monteiro, 
como procurador de  D. Izabel de Gambôa, havia concedido a Jorge 
Ferreira, na serra do Itutinga. E m  7 de Janeiro de 1577 concedeu a 
Manoel Fernandes, além da ilha de São Sebastião. a té  o rio Corupacé 
(Juqueriquerê) uma outra sorte de terras. E m  18 de Novembro de 
1566 coilcedc~? a Paschoal Fernandes, condcstavcl da Fortaleza da Ber- 
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tioga u m a  leyoa de terra " d a  dita fortaleza pela praia adiante" (19). 
Em 15 d e  Dezenzbro de 1568, concedeu a Maizocl Fer~zaiz~des u m a s  ter- 
ras  além da I lha de SZo Sebastião, da banda da terra firnzc, antes  de 
clzegar á enseada defro.nte da I lha d o s  Porcos a t i  o rio Corz4pacé (Ju- 
queriquerê). 

Como se vê por esta relação, Aiitoiiio Rodrigues de Almeida, - 
como Capitão e Ouvidor das terras de D .  Izabel de Gambóa (Capi- 
taiiia de Santo Amaro),  além das terras coiicedidas dentro do perime- 
tro da  dita Capitania e das que concedeu deiitro da doiçáo de Martim 
Affoiiso, para o sul, na ilha de Santo Amaro, como adeante demons- 
traremos, ultrapassava tambem a sua jurisdicção para o lado do norte, 
além da fóz do rio Corupacé, dando cartas de Sesinarias como essa, 
que vimos de graphar, concedida a Mai~cel  Feriiandes e111 1568, a qual 
abrangia "desde a enseada da ilha dos Porcos até a fóz do rio Coru-  
pacé". 

Ora, essa enseada da ilha dos Porcos,  que se acha hoje dentro do 
miiiiicipio dc Ubatuba, está algumas legoas além da fóz do Juqueri- 
quer;, ou Cui-upacé, que era ei2tão o limite sept.eiitriona1 das 10 lcgoas 
da doação de Pedro Lopes, tieste littoral, conio bem determina o Fôral 
de D. João 111. 

Toda essa parte da costa que comprehei~de hoje o municipio de 
Caraguatatuba, e grande parte do de Ubatuba, que iilcontestavelmente se 
achava deiitro da  Capita'nia de São Vicente, era então concedida por 
Sesmaria, em nome de D. Izabel de Gainbôa e de seu filho Martim 
Affonso (sobrii~ho),  a blaiioel Feriiandes, sem que o loio-terielite da 
Capitania de S. Vicei~te, que nessa época era o Capitão Jorge Fer- 
reira, fizesse o menor protesto ou objecção ao acto arbitrario de seu 
successor Antonio Kodrigues de Almeida. 

Ve-se portailto, por estes procedimeiltos dos Capitães e Ouvidores 
de ambas as donatarias, nesta época, que os i i~teresses e os direitos 
da Capihnia de S. Vicente estavam seiido cavillosamente prejudi- 
cados, ou desbaratados, por aquelles mesmos que mais deviam esfor- 
çar-se em defendel-os e amparal-os. 

O mais digno de reparo, em tudo isto, - é que, o proprio Pedro 
Saques, - que tão minuciosamente estudou esta questiio em seus me- 
nores detalhes, advogando a Causa dos Condes de  Vimieiros, não 
tivesse feito a menor annotação ou commeiitario a estes actos arbi- 
trarios e as inaprea~idcilcius cuficiosris dos lóca-tenentes dos primeiros 
donatarios, Pedro Lopes e Martim Affonso! 

(19) E' esta a primeira concessão determinaiido a área ou testada. 
As demais são omissas iieste ponto. 



Além das cartas de datas concedidas, nessa época, por esse Ca- 
pitáo e Ouvidor da Capitania de Santo Amaro, como já ficou dito, 
foram ainda passadas pelo mesmo lóco-tenente as datas seguintes: Em 
2 de Setembro de 1576 uma sorte de terras a Antonio Gonçalves Quin- 
tos, na ilha de São Sebastião, no logar chamado Piraquaraçti, etc. 
-4 20 de  Janeiro de 1579, parece-nos que esse Antonio Rodrigues de 
Almeida náo exercia mais o cargo de Capitáo e Ouvidor de "Santo  
Amaro", porque a carta de Sesmaria passada nessa época a Simáo 
Machado "Aléir t  d a  Bertioga, partitrdo conz terras d e  Antão Nunes e 
Jaconie Lopes, já náo é assignada por este. mas sim ordenada por 
Salvador Corrêa de  Sá  (.3) corno procuvador d o  d o ~ ~ a t a r i o  d a  Capi- 
tania d e  Sattto Aiizaro. 

Ao tratar destas conce~sóes de terras na secção das dez legoas 
da Capitania de Santo Amaro, diz o historiador Peclro Taques:  " E  
porque Antonio Rodrigues de Almeida concedeu algumas terras de  
Sesmarias fóra da Capitania de Santo Amaro, d c ~ t r o  da I lha d e  S n ~ z t o  
Alizaro d e  Guaibe, que é d a  Capitania de S. Vice~c te ,  di2endo e ex- 
pressando nos seus requerimentcs, os concecionarios, que Antonio Ro- 
drigues de  Almeida, sendo Capitão-mór e Ouvidor da Capitania de 
Santo Amaro, por D. Izabel de Gambôa, lhes havia concedido terras 
que eram da Capitania de S .  Vicente, como foram todas as  datas 
que concedeu dentro da dita ilha de Santo Amaro de Guaibe; e por 
isso tornaram a pedir as mesmas terras aos Capitães-móres lóco-tenen- 
tes de Martim Affonso de Souza, donatario e senhor da Capitania 
de S .  Vicente, como expressamente se vê no livro dos registros das 
sesmarias - Tit. 1602, até 1617, pag. 54". 

Foi nesta época, 1577, quando exercia o cargo de Capitão-mór e 
Ouvidor da Capitania de Santo -4maro esse Antonio Rodrigues de Al- 
meida, que falleceu, em Lisboa, hfartim Affonso de Souza (sobrinho), 
filho de D. Izabel de G i n b ó a ;  passando a mesma Capitania para o 
poder de sua irmã D. Jeroriyma de Albuquerque, casada com D. 
Antonio de Lima. 

Este D. Antonio d e  Lima, como representante de sua mulher, 
traspassou a mesma Capitania piara sua filha D. Izabel de Lima, que 
estava, nesse tempo, casada com o seu segundo marido André d e  
Albuquerque. Estes, como 5." doiiatarios da Capitania de Santo Amaro. 
nomearam seu loco-tenente o Snr. Lourenço da Veiga (LI) ,  por uma 
procuraçáo passada na Villa de Setubal, em data de 13 de Setembro 

(20) Salvador Corrêa de Sá  éra, nessa época, governador do Rio 
de Janeiro. 

(21) Lourenço da Veiga foi nessa época Governador Geral do 
Brasil. 



de 1577. Eis os termos desse Instrumento: " ... Sendo ahi presentes a 
Sra. D. Jeronyma de Albuquerque e Souza e elle dito Senhor André 
de  Albuquerque, fidalgo da casa d'E1-Rei nosso Senhor, e bem assim 
a Sra.  D. Izabel de Lima de Souza e Miranda, sua mulher, logo pelos 
ditos Srs. me foi dito, perante as testemunhas ao  diante nomeadas que 
por este Instrumento de Procuração faziam e de effeito fizram e or- 
denaram, por seu serto e suffi:ietite procurador em tudo bastaute e 
abundoso, ao  Snr. Lourenço da Veiga, fidalgo da Casa de El-Rei nosso 
Senhor, e do seu conselho, que óra vae governador do Brasil, o amos- 
trador da presente procuração ao qual Senhor dão e traspassam todo 
o seu comprido poder, mandado geral, e especial, e para substabelecer 
outros procuradores, e se cumprir para o clue for elles ditos Srs. cons- 
tituintes, e em seus nomes, possa fazer Capitães c ~ n  o s  lugares da ilha 
de San to  A m a r a  e da ilha de São Salvador, ou em quaes quer outros 
que parecer ao  dito Snr.  "Loureiiço da Veiga, que são necessarios, 
%as cincoetlta legoas de costa que teilz n a s  dittrls partes; porqzle ttas 
tr inta que tcnz iza Illia d c  Itatnar-acá c Parahyba, lhe não dão a dita 
procuração, porque já estão providos os officiaes e cargos: e assim 
poderá prover em todos os officios da presentação dos ditos Srs. com 
tal declaração que a s  pessóas a quem elle dito Snr. Loureiiyo da  Veiga 
provêr, venha ou mandem confirmar por elles ditos Srs. Constituintes, 
e bem assim poderá mandar arrecadar todos e quaesquer rendas que 
lhe são devidas, e ao diante deverem, por qualquer módo, via ou rezão 
que seja, assim de fóros como pensóes, dizima e quaescluer outros 
direitos que Ilies pertençam a elles Srs. Coiistituintes etc.. ." 

Esta procuração substabeleceu o Governador Geral Lourenço da 
Veiga, na cidad,e da Bahia, a 30 de Janeiro de 1578, em Salvador 
Corrêa de S i ,  Governa,dor do Rio de Janeiro, o qual, em virtude 
desta mesma procuração, concedeu terras na Capitania de Santo Ama- 
ro, como já ficou ref,erido. 

Os herdeiros d e  Pedro Lopes, donatarios de Santo Amaro e Ita- 
maracá, como se vê por estas nomeações, souberam sempre captar, 
para a sua causa, a sympathia dos homens de grande prestigio: - 
Outorgavain seus poderes nas pessoas dos proprios Governadores- ge- 

raes, nomeados pelo Rei;  embora estes Governadores (que nunca vl- 
nham a S .  Vicente), ignorassem completamente a s  arbitrariedades 
que já aqui se comettiam em relação as respectivas divisas entre as 
duas donatarias. 0 s  homens de valor que então rezidiam nas villas 
de  S .  Vicente e Santos, já não mereciam a confiança dos ditos do- 
natarios de  Santo Amaro porque, conhecendo os direitos dos her- 
deiros de Martim Affonso, não se submetteriam mais as inlposiçóes 
dos seus antagonistas. 



Salvador Corrêa de Sá, que cabava de ser nomeado - Governa- 
dor do Rio de Janeiro - sabia bem que essa cidade do Rio de  
Janeiro (ha poaco fundada por Estacio de Sá) ,  estava, com toda 
a respectiva jurisdicção e termo, dcntro da Capitania de S .  Vicente, 
a cujo doriatario elle tinha o dever de  submetter-se; pouca importali- 
cia. porém daria elle ás  questões de divisas jurisdicciotiaes que então 
se agitavam, na séde da  Capitania de Rfartim -4ffoiiso de  Souza. da 
qual elle era subdito, e tanto assim que - acceitava a nomeação de  
loco-tenente da donataria de Pedro Lopes, a qual d'ahi em diante - 
vae ficar debaixo de sua tiitella e amparo. Nesse mesmo atino de 1578 
em que Salvador Corrêa de S i  fòra iiivestido do cargo de Governa- 
dor da Capitania de Santo Amaro, falleceu em Portugal o 2." dona- 
tario da Capit,ania de S .  Vicente - Pedro Lopes de Souza, primo- 
genito de Martim Affonso de Souza, passando então essa Capitania 
para seu filho Lopo de Souza, que ficou sendo o 3.0 donatario. 

O s  Ióio-tenentes deste 3." doriatario foram Jerotiynio Leitão, que 
assumiu o governo em 1579 e se manteve no referido cargo até 30 
de Março de  1592, e Jorge Corrêa, que serviu a té  14 de hfarço 
de 1595. 

Na relação dos governadores da Capitania de São Vicente, nesta 
primeira phaze, que vae em outro Capitulo, ver-se-l-ia quaes foram 
os lóco-tcnentes de Lopo de Souza até o anno de  1610, quando 
este donatario recebeu, em legado ds sua prima D. Izabel de Lima, a 
Capitania c1e Santo Amaro, como esplicareinos adiante. 

Durante esse lapso de tempo 1578-1610, os lóco-tenentes de  Lo- 
po de Souza, nada conseguiram em pró1 dessa questão preliminar ou  
desse conflicto de jurisdicyáo entre as  duas capitanias, porque, devido 
ao patrocinio dos Governadores-Geraes, a Capitania de Satito Amaro, 
apesar de não ter uma povoação siquer onde pudesse arvorar a sua 
séde, manteve-se, entretanto, na posse da ilha de Saiito Atnnro de  
Gzhaivzbè. 

Achavam-se as  cousas neste pé, ou nestas condições, quando uma 
circumstaticia, sem duvida já prevista, veio embrulhar airida mais 
esta já velha questão entre as  duas donatarias. 

" Fallecendo D. Izabel de Lima de Souza e Miranda, donataria d a  
Capitania das oitenta legoas doadas a seu avò Pedro Lopes de Souza, 
s.em successão, nomeou a seu primo Lopo de Souza, donatario en- 
tão da Capitania de S .  Vicente, para lhe succeder na doação das oi- 
tenta legoas de Pedro Lopes de Souza, denominadas Capitallia de Saw- 
to A~navo". (Pedro Taques, obra citada) 

"Ficaram poi's assim concentradas nas mãos de Lopo de Souza, 
netto de Martim Affonso de Souza, cento e cilicoerita legaas conti- 
nuas de costa maritima, desde Macahé (Rio  de Janeiro) até a La- 



guna (Santa Catharina), e mais triiita legoas em Periiambu,co, tudo 
com os respectivos sertões até as fronteiras dos dominios hespa- 
iihoes" (22). 

Essas ceiito e oiteiita legoas de costa, corri o immenso sertão, 
era, de facto, - a maior área de territorio, o maior f e d o  contido 
nas mãos de um simples particular! 

Quem diria, pois, que após taiitos aii t~os de conflicto o entre as 
duas donatarias pela posse de uma pequena iiha de seis a oito le- 
goas de  circunierencia, viésse, afiiiai, ilão só a dita ilha mas todo esse 
immetiso territorio, cahir nas mãos d'esse donatario de S .  Viceiite, 
netto de Martim Affonso! 

E'  neste ponto que então se estabelece o verdadeiro litigio entre 
a s  duas Capitanias, isto é, - eiitre os herdeiros de Dona Igiiez de Pi- 
mente1 e do 1.0 Co,iide de Monsanto (ramo feminino) e os herdeiros 
de Pedro Lopes de Souza, filho primogenito de Martim Afioriso de 
Souza, 1." donatario. 

O que se tinha dado até então entre as duas donatarias, havia 
sido, simplesmente, um conflicto de jurisdicção, porém, o que se 
estabeleceu agora é uin pleito reenhido e si.rio sobre a posse de toda 
essa doiiataria de Pedro Lopes, composta de oiterita legoas de costa, 
que, em virtude do dito leg.ado. vão ficar em poder de Lopo de 
Souza, herdeiro do morgadio de Alcoeiitrc. de Martim =\ffonso de 
Souza. 

Eis, como em poucas palavras é, pelo Dr .  Aiitoiiio de Toledo Piza, 
exposto o summario desta questão, na referida "Memoria" Pi,orcsso 
Virrzieivo Aí'o~~saizto : 

''-4 esta successáo, isto é - a posse tlehsas oiteiita legoas em 

que ficou Lopo de Souza, - foi que se opôz, primeiramente D. Luiz 
de Castro, 2." Conde de Lfoiisai~to, filho (te D. Igiiez Piinentcl e 
neto de Martim Affonso de Souza, ;~: ;er .~. : : l ,~ que a successáo neste 
Caso ~ i á o  deveria ser pela liiiha mascuiiria, inas por pareiitesco e 
primogeiiitura; que elle Colide de Alorisaiito. e ra  mais vélho de que 
seu primo Lopo de Souza e que, como este, era tambem primo-segundg 
de D.  Izabel de Lima. -4 elle, portanto, deveriam caber a herança desta 
Senhora e a posse das donatarias de Saiito Amaro e Itainai-acá. 

Começada a deinarida neste terreno, falleceu Logo de Souza 
sem deixar herdeiros legitimas e na posse dc sua herança entrou sua 
irmã, D. Mariana de Souza da Guerra. Coiidessa de Vimieiro. Com 

esta coiltiiiuou a demaiida. que passou a seu filho D.  Saiicho de Faro  
e Souza e a seu neto D .  Diogo de Faro  e Souza, - Condes de 
Vimieiro. 

(22) Dr. Antonio de Toledo Piza - O'bra citada. 



Fallecendo este ultimo sem descendetlcia passaram, a sua herança 
e o litigio, a D. Marianna de Faro  e Souza, condessa da ilha d o  
Principe, irmã (segundo affirma Fr.  Gaspar) de D. Diogo de F a r o  
e Souza. 

Com o fallecimento de D. Luiz de Castro, - 2." Conde de  Mon- 
santo -, o iniciador da demanda, foi esta continuada por seu filho, 
D .  Alvaro Pires de Castro e depois por seu neto - D. Luiz Alvares de 
Castro, que a o  seu titulo de Conde de Monsanto juntou o de Marquzz 
de Cascaes. 

Este venceu a questâo e ficou senhor das donatarias questiona- 
das, sendo as  duas secções do sul ai~nexadas a Corôu portugztera, em 
1711, mediai~te a i~zde+~znisaçáo dc qzcarciztu vzil crusados, que rece- 
beu O ibIarqucr de Cascaes". 

Esta transcripçáo servirá pois de Summario - aos Capitulos se- 
guitltes, nos quaes nos occuparemos ait:da desta importante demanda, 
especificando os actos mais importantes do litigio que teve por fim 
prejudicar os herdeiros da Capitania de S .  Vicente, e offerecer en- 
sejo para que parte desta dita Capitania ficasse então legalmente de- 
nominada - Capitania de Itanhae~i. 



CAPITULO I11 

Lopa de S o z ~ ~ a  corrzo Uoicat<rrio d a s  180 lcgoas. - B. 
A l v a r o  Pires  de Castro, Coridr d c  Mo.izsaitto, inove-llze 
demarzdn. - D. Jlariaiarzn d e  Sotrza d a  Guevra, Coizdcssa 
de Vimiciro,  colito successora de SCZL irriz20 Lopo de .SOZL- 
za. - Sellterzça a favor d o  Colide d e  Morcsaizto, darido- 
lhe direito sobre as  Capitaiiias dc Itaniaracá e S a ~ l t o  Arrzn- 
ro. - Carta Régia dc 10 d e  Abrzl d e  1617, cotzfir~iiaitdo 
essa se~zterzça. - S u b t c r f z q i o s  d o  Cortdc de Jloitsarcto, pa- 
ra  se apossar da Cnpitaic~a d e  S. Vice+ttc. - AIarti?rz Corrêa 
d e  S á  e Pedro  C Z L ~ ~ T  C O I I Z O  l ú c o - f c ~ i e ~ c t ~ s  da Coizdrssa. - 
hlarzoel Kodrigues dc llforncs, Ptocztrador do Coizdc de 
Moizsa~lto. - O Goverizador Gerni, B. Luis dc S o z ~ z a ,  ur- 
deita aos Carriaristas de S. Viceictc que dênz posse ao Coii- 
de,  d e  todas as  villas da Copitnrzin de S. Viccnte.  

A disposição testamentaria de D. Izahel de Lima de Souza e MI- 
randa, diz Fr. Gaspar, ultima Donatar a r '>  '.ilha de Pedro Lopes de 
Souza, seu Avô, deu novo motivo ás coniuaóes antigas; assim como 
foi causa, de outras confusões modernas, o Conde de Monsanto D. 
Alvaro Pires de Castro, por se intitular Doriatario de S ã o  l'tcerctc, 
sem o ser, e não se apellidar, como devia - Donatario de Sauifo Aqnaro, 
pois era assim que até então tinham feito a descendentes de Pedro 
Lopes. Essa desordem produziu o engano em se reputarem da Capi- 
tania de São Vicente todas as terras que o Conde possuia, sendo 
algumas de Santo Amaro. 

Morrendo sem descendentes aquella fidalga e vendo extinta a 
geração do dito Pedro Lops, dclarou, no seu testamento, que a Lopo 
de Souza, seu primo, Donatario da Capitania de S. Vicente, competia 
a successão nas duas Capitanias de Santo  Atitaro e Itarnaracá. De 
ambas pois se apossou o dito Lopo de Souza; e como deste módo 



ficou elle seiido Doiiatario de Samfo Anzaro e S. Viccnte e os "Povos 
que igiioravain a causa disso, ficaram eiiterideiido que Lopo de Souza 
era senhor de ambas, como herdeiro de Martim A4ffoiiso, seu Avô. 
Isto portin ~ i á o  obstante, sempre fallavam em Capitunin d e  S a n t o  
Al~l<iro, seir. niiiguein saber qual éra. onde tiiiha sua verdadeira po- 
sição ou s6de e de quantas legoas se compunha". 

" O inencioiiado Lopo de Souza, sua irmã D. Marianna de Sou- 
za da Guerra, condessa de Vimieiro e D. Luiz de Castro, Conde de 
Moiisa~lto (cotitiiiua F r .  Gaspar).  todos eram netos do dito Martim 
-4ffonso de Souza; isto por6111 1 6 0  obstante, nunca o Conde intentou 
herdar a Capitania de S. J ~ 7 i c c ~ ~ f e ,  porque conhecia a prefereiicia iii- 
contestavel de seus prinios, os quaes erâo filhos de varão (Pedro  
Lopes de Souza), e elie de feniêa (D. Ignez de Fimeiitel; mas oppoz- 
se á successão das outras Capitatlias de Samto Atizuro e I t u ~ ~ ~ u ~ a c á ,  e 
- uiiicametite sobre estas moveu demanda a Lopo de Souza, com 
o fundameiito de se acliarein os litigalite% rio mesmo g r i o  de con- 
sanguiiiidade a respeito da ultima possuidora e nem iiin dos dois 
trazer a siia origem do Instituidor Pedrr  Lopes de Souza, e o Conde 
ser inais velho do que Lopo de Souza,." 

Este disfructou, e m  sua vida. as Capitaiiias litigiosas, porque 
ainda não estava decidi8do o pleito; m'orrendo porem, sem des- 
cetideiites, a 15 de Outubro de  1610, instituiu sua herdeira e suc- 
cessora a Condessa de Vitni,eiro, sua Irma". 

Coiitra esta Senhora proseguiu a deinaiida movida pelo Conde 
de Moiisaiito, D. Alvaro Pires de  Castro, filho de D. Luiz de  Castro, 
o primeiro Aiitlior que originou o pleito. 

A41gui~s aiiiios depois uin tlos jiiizes iioineados por El-Rei para 
resolveram a questão, deu a setitetiça seguinte (23) : 

"Visto estes autos, libellos dos Authores o Conde e Condes de  
l\fotisaiito, Artigos de habilitaçam, tios cluaes por fallecimeiito d o  
Conde D.  Luiz de Castro se habilitou seu filiio D. Alvaro Pires d e  
Castro. que como mais velho siiccedeu no Condato e está pronun- 
ciado, qiie com cllc e a Coiidessa siia tnáy. por ficar em posse e 
cabeça do cazal, corresse esta cauza: coiitrariedades dos rCus habi- 
litados, por fallecer Lopo de Souza, irmão da Condessa de Vimieiro; 
mais artigos recebidos - Dóações e papeis juntos; minlia provisáo 
porque mandei que os Desembargadores do  Paço determinassem a 
quem p-teiicia esta Ca,pitai~ia de Itamaracá, breve e summariamente 
sem appellaçam iiem aggravo. Mostra-se fazer El-Rei D. João 111. 
doaçam a Pedro Lopes de Souza de Juizo e herdade, para elle e seus 

(23) Archivo da Camara da  villa de Guaiaila Liv. VI11 de Re- 
gistro a fls. 81. 



descendentes, ascendentes e transversaes, e bastardos. nam sendo de 

damando coito, - de r0 legoas de terras tia Costa do Brasil, em a 
Capitania de Itamaracá, repartidos pelo módo contendo na d i t ~  doa- 
ção, e por morte de Pedru Lopes de Souza vir a dita Capitania a D.  
J,eronyma de =\lbuquercliie sua filha, mullier de D. Ai;toiiio de Lima 
e por sua morte lhe succeder D. Izabel de Lima sua fiiiia, que faile 
ceu seni descendentes. Consta destes -\utos cjue o Colide D. Luiz 
de  Castro, e Lopo de Souza, fallecidos, e a Condessa de Viniieiro, 
Ré, com a dita D. Izabel de Liina, serem todos primos seguridos, por 
o dito Pedro Lopes de  Souza ser irmão de llartirn Affoiiso de Souza, 
avô do .4uthor, e Rto,  do qual ficarão dois filhos, convém a saber, 
Pedro Lopes de Souza, que ialleceu na juriiada cle : \fr ia,  com El-Rei 
D.  Sebastião, e D. Ignez de Pirnectel, casada com D. =\tito:iis de 
Castro, Conde de Monsanto, pai do Coiicle, L\uthor, originario - D. 
Luiz de Castro, e Pedro Lopes de Suza. (fallecido na guerra) e 
ficando Lopes de Souza, Ré» origiiiario, Iallecido, e a Coridessa de 
Vimieiro sua irmã, a qual pretende perteticer-lhe a dita Capitania, por 
ser da liiiha masculit:a, e por seu pay viver por gloria ao tempo, que 
D. Izabel de  Lima, possuidora da dita capitaiiia falleceu. e alem disso 
haver a dita D .  Izabel ii~.meado o dito Lopo de Souza seu primo na 
dita Capitania. Prova o ;luthor, que de Peclro Lopes de Souza nam 
ficou mais que huma filha, de que nasseu 1). Izabel de Lima. ultima 
possuidora, e a linha. de Martim Affo:lso de Souza narn fazer ao caso, 
por elle não haver sido Instituidor d o  dito Morgado conforme a Or- 
denação do Reino, nem ser possuidor seriam Pedro Lopes de Souza, 
seu Irmão, nem morrer em batallia o pay da lié Condssa, e visto vi- 
ver por gloria; porque o Direito comnlnin iiistituiu isso sómente 
para escusar das tutorias e outros eiicargos pubiicos, e a Ord~i iaçam 
destes Reynos, no Livro I1 tit. 35 paragrapho I.'> nam iristituiu o viver 
por gloria senam em cazos entre tios, sobriiihos, cujo pay falleceu na 
guerra, e assim succedem em todos os cazos das Sentenças, que se 51- 
legam, nem o haver nomeado D. Izabel a seu Primo Lopo de Souza'. 
na dita Capitania lhe dá direito algum, por ella fallecer sem fillini: o 
que tudo visto, e a forma da Orieritação e mais ?riitos, e com;) iiesta 
cauza nam podem haver lugar taes razóens, em que se i i i i ida~n ! J S  

Réos, e como se prova estarem os Authores originarios ein igual gráo, 
com a defunta D. Izabel, e bem assim ser o dito Conde de Mo:isaiito 
mais velho em idade do que o dito Lopo de Souza, julgo pcrteiicer 
a dita Ilha do Itamaracá a o  Conde D. Alvaro Pires de Castro habili- 
tado com os rendimentos da morte de D. Izabel, em diante, dos quaes 
haverá a parte. que lhes cabe da Coiidessa sua may e ,  outro sy Au- 
thora;  e coridemno aos Réos nas custas dos autos. Lisboa, 211 d e  
Mayo de 1615.. ." 
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De posse desta sentença, recorreo o dito Conde de Monsanto a 
S. Magestade, pedindo carta de confirmaçáo por successáo das oi- 
tenta legoas concedidas a Pedro Lopes de Souza. Esta Carta foi  pas- 
sada em Lisboa a 10 de Abril de 1617 e confirmada, segunda vez, aos 
3 de Julho de 1628. 

A Coiidessa de Vimieiro, emquanto durou este pleito, náo requereu 
confirinaçáo pela successáo das duas Capitanias litigiosas, Santo Ama- 
ro  e Itama,racá, nem mesmo da de Sáo Vicente, da qual ninguem lhe 
disputava, e sem controversia lhe pertencia. 

Dessa ,circumstancia, ou dessa iinprevidencia origliiou-se uma anor- 
malidade que ainda mais prejudicou a cauza da dita Condessa dona- 
taria. " Como nem esta nem o Conde de Moiisanto tinham Carta de 
confirmaçáo das Capitanias de S. Vicente e Santo Amaro, observa 
Fr.  Gaspar, nem um delles a s  governou de  facto e de direito até o 
anno, que depois direi, .e todos os Capitáes, Ouvidores e Officiaes d e  
Justiça. éram nomeados por El-Rei, ou pelo Governo Geral, na falta 
da Provisão-Regia" . 

Esta anormalidade durou até 1624, que foi quando terminou esta 
2." phaze do litigio. 

Como se vê do texto desta Carta de sentença, dando ganho de 
causa ao Conde de Moiisanto - a questão não ficava claramente re- 
solvida porque a referida senteri~a diz que "julga pertencer a dita 
ilha dc Itanzaracá ao Colide D. Alvaro Pires de Castro" e nada diz, 
nada julga sobre a posse das duas secções - da Capitania de Santo 
Amaro, isto é :  das quarenta Iegoas ao sul da Barra de Cananéa e das 
dez legoas ii~tercaladas neste littoral - da barra do Juclueriquerê á 
barra de Bertioga. 

Vamos vèr, entretanto, os recursos ou os subterfugios de que se 
prevaleceu o Conde de Moiisanto para apossar-se não só das oitenta 
legoas da doaçáo de Pedro Lopes de Souza como tambem da Capi- 
tania de São Vicente e das suas quatro villas. 

Quando essa sentença final chegou ao Brasil era Capitão-mór de 
São Vicerite Martiin Corrêa de S i ,  sujeito de qualificada nobreza 
(Fr.  Gaspar - Memorias), e pai do General Salvador Corrêa de Sá 
Benevides, a quem S. Magestade havia feito Capitão-mór por tres 
annos, sc taizio durasse a defiza?lda, segundo consta da  sua Carta Pa-  
tente datada de 22 de Fevereiro de 1618. 

Seiido-lhe necessario ir á Cidade do Rio de Janeiro, havia decli- 
nado do seu cargo na pessoa do Alcaide-mór Pedro Cubas, para que 
governasse a Capitania de Sáo Vicente durante a sua ausencia. 

A provisão deste substituto foi registrada na Camara de S. Vi- 
cente a 20 de Dezembro de 1620. 



O Alcaide-mór Pedro Cubas não chegou entretanto a tomar posse 
d o  seu cargo r:a Camara de S .  Vicente, por lh'a ter impedido o Loco- 
Tenente do Conde de Monsanto, Manoel Rodrigues de Moraes, que 
no acto da posse exhibi ,~ ,  como embargo, uma Procuração do donata- 
rio D.  Alvaro Pires de Castro e Souza. Essa Procuração " é  digna 
de ler-se!" exclama o chronista vicentino, "pela itierivel novidade de se 
constituir senhor, o dito Coride, não só das oitenta legoas de Pedro 
Lopes, que diz lhe haviam sido julgadas, mas tambein da Capitania de 
S ã o  Vicerzte, d k d a  a Martim -4ffonso de Souza, mandando tomar 
posse, em seu proprio nome, das quatro villas que então havia nes- 
tas partes, sem lhe servir embaraços a evidencia, de que todas ellas 
desde o seu principio haviam dado obediencia a Martim Affonso e aos 
seus çxccessores, sem contradicção de pessoa alguma." 

A procuração apresentada em Camara pelo dito Loco-terlente é 
assim concebida : 

" Saibam quantos este Instrumento virem que, no anno do Nasci- 
mento de  Nosso Senhor Jesus Christo de mil seiscentos e vinte, aos 
onze dias do  mez de Junho do dito anno em esta villa de  Cascaes, 
rios Paços do Conde de Morisa~ito, Senhor desta villa e donatario da 
Corôa da Capitania de Itamaracá do Estado do Brasil, e legitimo 
successor e possuidor délla, e bem assim da Capitania de São Vicente, 
e das 50 legoas de costa na dita Capitania, e de todas as povoações 
sitas neilas. Logo pelo dito Senhor foi dito. . . . . e logo ordenado por 
seu Procurador em todo abundozo e bastante.. . . . a Manoel Rodri- 
gues de Moraes, morador em esta villa de Cascaes, e ao qual disse. 
que dava, e outorgava.. . poder.. . . . para que o dito seu Procura- 
dor . .  . . assim dentro das cincoenta legoas de Costa, e em todas as 
povoações, que estam na Capitania de  São Vicente, como em todo o 
Estado do Brasil, em especial lhe dá poder para, em seu nome do 
dito Senhor Conde de Monsanto D. Alvaro Pires de Castro e Souza, 
tome posse da  dita povôaçm de S. Vicente, e S .  Paulo, e Cananéa, e 
Conceição, e todas as mais villas que estiverem pelo sertam, e pela 
Costa, dentro das cincoenta legoas de que elle outhorgante hé senhor, 
Capitão-mór e Governador, conforme as suas doaçõens e assim po- 
derá elle dito seu Procurador tonzar posse de todas a s  pertenças d e  
direito, da Capitania, ou  Capita~tias  que lhr flcrfeizccre+n c haver, coa- 
forme a sua dita Doaçam, c nzelhov elle dito seu Procuvador a puder 
tomar.  E havendo contradicção de pessoa alguma, assim no tomar da  
posse como em todas as demais couzas pertencentes as ditas povoaçóes, 
a elle Conde de Monsanto e aos direitos que nella tem, como Dona- 
tario da Coroa, lhe dá poder a elle seu Procurador e substabelecidos, 
para que em Juizo e fóra delle possa requerer, etc.. . Testemunhar, 
que a todo foram presentes, o Capitão Manoel Pestana Pereira, Se- 



cretario do dito Senhor, e Pedro da Motta Leite, criado d o  dito 
Senhor.. . E eu Domingos Barbosa da Costa, Tabaliam que o escrevy 
etc.. ." (Xrchivo da Camara de S .  Vicente. Liv. de Registro que 
serviu pelos alinos de 1616 - fls. 37 vrs.). 

Além desta Procuração, Marioel Rodrigues de Moraes apresentou 
ainda a copia da petição, que na sua passagem pela cidade da Bahia, 
havia feito ao Governador Geral do Estado, D.  Luiz de  Souza: 

"Diz o Conde de Motisanto D. Alvaro Pires de Castro d e  Souza, 
por seu Pro'curador bastante Manoel Rodrigues de Moraes, que falle- 
cetido da vida presente D. Izabel de Lima. sua tia, mulher, que foi 
de Francisco Uarreto de  Lima, houve duvida entre o supplicante e o 
Conde de Vitnieiro, sobre a succssão das oiteiit,a legoas de terra, que 
a dita D. Izabel de Lima tinha neste Estado, como herdeira d e  
Pedro Lopes de Souza, aquem foram dadas, nas quaes se incluia a Ca- 
pitania de Itamaracá, c a dc SCo Vicclltc, e procedendo-se na causa, 
foi dada seiiteiiça ein favor delle supl>licante, que apresenta; por meio 
da qual tornou posse, por seu Procurador, outro sim, da Ilha de Ita-  
maracá; e porque óra quer tomar posse tambem da Capitania de S .  
Viceilte, po~, lltc prrtc~zccr jzcntanzci~tc pcla dito srrste+tça que Sua 
Magstade tem confirmada, das ditas doações como dellas Consta: 
Pede a V. S." que por quai-ito a dita Capitania de S .  Vicente he muito 
distante. e as  Justiças, que hora são della, por seu particular respei- 
to, e assim outras pessoas interessadas llie poderão por algum embargo 
ou duvida a dita posse, e havendo de recorrer a esta Relação 1112 

[ica iniii graiitle trabalho. e se incterá niuito tempo por cauza das 
monçoens: e assiin llie tnaiidc passar Provisão, para o Capitão e mais 
Justiças, e os Officiaes da Catnara da  dita Capitania de S .  Vicente, 
o meterem de posse, vista a dita Sentetiça e confirmaçam. E Receberá 
Mercê". 

Qualquer pessoa, que tivesse assistido na Capitania de S .  Vi- 
ceiitc. ou lido a senteiiça mencionada (pondera ainda Fr .  Ga,spar), 
desprezaria a supplica de Manoel Rodrigues e reportaria insensata 
toda a pessoa que pretendesse empossar esta Capitania ao Conde de 
Motisalito. etn virtude de uma tal sentença, na qual - só lhe foram 
julgadas iitiia parte das oitenta legoas de Pedro 1,opes. 

Kão se conduziu poreni desta sorte o Governador Geral, sendo que 
iia sua pessoa concorriam circunstancias expeciaes, para melhor, do 
cjue ninguetn, conliecer a iiijiistiça de  tal petição; pois tinha goveriiado 
as Capitanias do Su! por morte de  seu pae D. Fraiicisco de Sousa; 
havia morado rias Villas de Santos e S .  Paulo, bem coiiio cin S .  
Vicerite e reconhecido portanto que a todas estas Villas governava 
Lopo de Sousa, neto de Martim Affonso de Sousa, quando elle aqui 
assi<ti:.i. 



Se teve noticia das coi~tendas passadas, nesse conflicto de ju- 
risdicção entre os herdeiros de Martim Affonso e os de Pedro Lopes, 
tambem havia de saber que -, o uilico objecto das duvidas havia sido 
a Ilha de Santo Amaro; porque, a té  o dia em que o Conde assignou 
a Procuração referida, iiiriguem havia pensado que nas oitenta legoas 
de Pedro Lopes estivesse comprehendida a Ilha de S .  Vicente, com 
suas duas villas, e muito menos se podia imaginar ainda que as  villas 
de Itanhaen e Cananéa estivessem fazendo parte da Donatiria de Santo  
Allzaro! 

Não obstante, deferi0 D.  Luiz de Souza a petição do Procurador 
do  Conde de Monsanto, mandando por uma Provisão de 5 de No- 
vembro de 1620, que os Cainaristas de S .  Viceilte e de todas as villas 
da dita Capitania, o reconhei:essem como Procurador d o  Conde e lhe 
déssem posse, nos termos seguintes: " Hei por bem e mando, que 
apreseiltai~do o dito Mailoel Rodrigues de Moraes, a Procuração do 
dito Conde de Monsanto e assim o traslado da Sentença de que se 
trata, - o metão logo de posse desta Capifa~zia d e  S ã o  Vicen te ,  e d e  
t u d o  o que +tella perteltccr ao dito Cottde D. A lvaro  P ires  d e  Castro 
de S o z ~ z a ,  s e ~ n  duvida n e m  c ~ ~ z b a r y o  algzci~z, fazendo-se Azdfos d a  dita 
Posse e registrando-se como a dita Senfe?zça n o s  livros da Camara da 
Capitarcia; o quc assirrt cu?~tprirrio e farão cumprir  e guardar i~ztei-  
vamewtc como nesta ~izinlza P r o z ~ i ~ Z o  se  c o ~ t f é ~ ~ z ,  sob pena d e  ~ ~ z a l t d a r  
proceder comfra o s  que o contrario f izerem, como nze parecer, etc.. ." 

Esta Provisão era, como se está vendo, um verdadeiro attentado 
que coinettia o Governador Geral do Brasil, contra o direito do dona- 
tario de S .  Vicente. 

D .  Luiz de Souza, de resto. sempre se maiiifestou adverso á Causa 
dos Doilatarios de  S .  Vicente, "cujos poderes e direitos foram sempre 
cterrogados e usurpados por elle, Governador Geral", segund3 a f  f ir-  
mam os chronistas desta Capitania. 

Para  dar entretanto um " a r  d e  benignidade e toleraiicia" ao  seu 
acto des'potico, o governador, em carta particular, aos Camaristas de 
S .  Vicente, dizia que "dessem posse a Llanoel Rodrigues de Moraes, 
na forma de sua Provisão, m a s  sci~z innovarcnz cousa algugrla a res- 
peito d o  Governo d a  terra". 

Ao chegar porém ao Rio de  Jaiieiro, na sua viagem da Bahia para 
S. Viceilte, Manoel Rodrigues de Moraes, iiitimou logo a Martim 
Corréa de Sá que fizesse desisteucia, na sua pessoa, do cargo que oc- 
cupava. de Capitão-inór de São Viceilte. Este fidalgo respondeu-lhe 
aitivaiiierite: - que nada havia que desistir, visto como elle, Martim 
de S i ,  era representante de Lopo de Souza e não do Conde de Mon- 
santo:  que mantiria o seu prstigio nas terras d6adas a Martim Af- 



fonso, das quaes o dito Conde, sem titulo algum, pretendia se fazer 
Senhor. 

-40 chegar a São Viceilte, Manoel Rodrigues de  Moracs. disto se 
queixou amargamente em um Reclueriine~to que dirigiu aos Camaris- 
tas, aos quaes apresentou a dita Provisão do Governador Geral, pe- 
dindo que, "sciiz demora o apossasseilz da Capitattia d e  S. I/icentc e 
da  d e  Sa+zto Anzauo, com todas as juuisdicções dellas, c corlz todos a s  
cousas a ellas perteizce~vfes, assim e da ~izancirn que Lopo de Souza  as 
possl~ia etc." 

O facto de não se achar em S .  Vicente o Capitdo-Mór Governador 
Martim Corrêa de Sá e a tibiesa dos Camaristas, em não darem posse 
immediatamente ao substituto deste, que era, como já dissemos, o 
alcaide-mór Pedro Cubas, fez com que, não só os officiaes do Coti- 
selho, como a s  demais autoridades se submetessem ás  imposições de  
Manuel Rodrigues de Moraes. 

"-4dmirou aos officiaes da Camara a injustiça do despacho d o  
Governador Geral;  porém temerosos de que D. Luiz executasse a sua 
coinmunicaçáo, mandando-os conduzir para a Cidade da  Bahia, carre- 
gados de ferros, onde os opprimisse em inasmorras por todo o tempo 
do seu Governo, como muitas vezes faziam os Governadores Geraes 
aos que deixavam de cumprir as  violencias de seus dispotismos, - 
executaram a ordem, e deram a posse ordenada" ( F r .  Gaspar - Me- 
morias). O uiiico vereador que de alguma forma protestou, decla- 
rando abaixo de  sua assignatura, que - respeitava o Direito de S .  
Magestade "ou  de quem o tiver", foi Jorge Corrêa; os demais sub- 
metteram-se a tudo. 

O auto d e  posse foi lavrado na Camara de S. Vicente a 11 de 
Janeiro de 1621. A 13 do mesmo mez poz-se o cidntpra-se na Villa 
da Conceição de Itanhaen, no dia 16 na Villa de Santos e no dia 25 do 
mesmo mez de Janeiro na ViIIa de São Paulo. 

E assim, com o boneplacito de todas as  Camaras, se consummou 
esse attentado contra os direitos dos herdeiros de  Martim Affonso d e  
Sousa, na pessoa de sua legitima descendentes, pela linha masculina, 
D.  Marianua de Souza da Guerra, Condessa de Vimieiro. 



CAPITULO IV 

O Conde de Motzsanto continua na posse da Capita- 
nia de São Vicente, até 30 de Arove~ttbro de 1622.. - 
Maitocl Rodrigues de Moraes é distituido do goveriio, sen- 
do, e m  seu lugar, evnposmdo - Pedro Cubas, por ordew 
do Governador Geral. - Me~~zoravcl  Representação, diri- 
gida ao Conde de ddonsaizto, pelos Vereadores de S. Vi- 
rente. - A Coi~dessa dc Vi~izieiro requer, afinal, ao Rei, a 
confiriização da Carta de Doação feita a Martiin A f fo i t so  
enz 1535. - João de Moura Fogaça investido do cargo 
de Capitão-ddór e Ouvidor da Capitalzia de São Vicente, 
pela Corudessa. - Uiogo de ilílcmdonça, conto Governador 
Geval, o~dena ,  aos Cu+tzaristas de S .  Viectzte, que dênz pos- 
se a Fogaça, enz nome da Condessa, de toda a Capitania de 
S. Vicente. 

Os  Camaristas de S. Vicente voltando a si, arrepei~didos, talvez, 
d o  acto de submissão irreflectida que haviam praticado, tentaram rea- 
gir na esperança de achar um meio de reconsiderar os seus actos, co- 
mo vamos ver.  

Maiioel P.odrigues de Moraes, conforiric já ficou dito, não con- 
seiltiu, após seu acto de posse, que o -4lcaide-hlór Pedro Cubas pres- 
tassc juramento do cargo de Capitão-Mór Governador de S. Vicente, 
para o qual entretanto já estava nomeado antes da referida posse dada 
a Moraes, não obstailte terem os officiaes da Camara exhibido a or- 
dem do Goveri~ador Geral - dizendo que nada se eizovarin quanto ao 
govrno da terra. 

Os camaristas reluctaram ainda e m  recorihecer e dar juramento, 
coilio Governador da Capitallia, a o  dito Cubas visto aquelle não estar 
muiiido da respectiva Provisão. Taes foram porfim os subterfugios usa- 
dos por bIanoel Rodrigues que os vereadores de S. Vicente se viram 
forçados a recoilhecel-o por Capitão-hlór Loco-tenente de seu consti- 
tuinte o Conde de Monsaiito. 



Este procedimento se apressarsm entretanto os ditos vcreado- 
reç em communicar a Martim Corrêa de Sá, que por sua vez 1)articipou 
a D.  Luiz de Souza, o qital cahitido em si, reprovou o acto dos ca- 

maristas <le S. Vicente, '<irdetisndo qiie depiisessem - do goveriio 
da terra - ao dito Uoraes - e obedecessem, como tal, a Martim Cor- 
réa de S i .  

Em virtude desta ordem do Governador Geral, os Camaristas de- 
ram posse a Pedro Cubas, de accordo com a decisão anterior de Mar- 
tim Corréa de S i .  

Quando Manoel Rodrigues de Moraes foi iiitimado para ir a o  
Paço do Conselho, fazer publica - a sua disisteiicia, "alterou-se de  
maneira desabrida; e náo só articulou palavras descomedidas, mas 
tambern chegou desembainhar a espada, dando occasião, com este 
excesso, a que os Camaristas formasseili um auto contra elle." 

Afim de justificarem os seus actos, os ditos vereadores fizeram 
uma represeritaçáo ao Conde de Moasanto e outra ao Governador Ge- 
ral expondo todo o occoírido. 

Essa representação mernoravel, pelas verdades que encerra e pe- 
los esclarecimentos que dá, sobre o objerto do pleito que então se mo- 
via &, sem duvida, uma peça de grande valor; pois mostra ainda a 
boa fé, a sinceridade e francluesa dos officiaes do Conselho, ci'essa 
villa de S .  Vicente, consitlerada, até então, como - sbde da Capita- 
nia de Martim Affonso de Souza. 

Embora longo, não podemos deixar de transcrever esse importante 
documento, para o qual chamamos a attenção dos leitares. " A o  Serihor 
Conde de hfonsanto. 

" P o r  Janeiro, em companhia das que escreveu Ma- 
noel Rodrigaes de Moraes, avisando d'esta Camara da 
Villa de S. Vicente, como Cabeça desta Capkania? dando- 
lhe a V. S .  os parabens da sliccessáo, e o mesmo tornar- 
mos de novo a fazer por esta, já que pessoalmente o não 
podemos fazer com as pessoas. 

Juntamente mandamos a V. S .  o Auto da  posse tras- 
lado, Foral, e Aviso sobre o regimento de Ouvidor; adver- 
tindo demais a V .  S.  o bem que se poderá alcançar de  
E1-Rei, ern huma Provisão para os negros que de Angola 
vieram em esta Capitania, afim se pagarem os direitos 
delles em asswares e fazendas da terra, como passou 5 
Villa do  Espirito Santo; para que vá em mais augmento 
a terra, e acudão a ella escravos, pela muita mortandade 
que houve do gentio; pois se impede agora o hil-os buscar 
a o  Sertão, e não havendo gentio, totalmente se acabará 
de perder a terra.  



"Agora hé inuito iiecessario dar a V .  S. relacão lar- 
ga  da disposição da terra, para que esteja informado, e 
conforme a isso, ordene V. S. sobre o provimento della, 
ccmo lhe parecer de Justiça e bem de sua Fazenda, e do 
que se passou nesta C a m ~ r a  coin hfanoel Rodrigues de 
Moraes, depois do Aviso a V .  S . ,  e porque, para fazer, he 
necessario sermos nesta mais largos do que queriamos, 
não nos tenha V. S. por enfadonhos, pois convém ao seu 

serviço : 
Nesta Costa, desde doze legoas do Cabo Frio para 

o Norte, até a terra de Santa Aniia, (Santa Catharina) 
que está em 28 gráos e meio, segundo o Foral, ha cento 
e oitenta legoas, que são de Martim Affonso de Souza e 
oitenta de seu irinão Pedro Lopes de Souza, que E1-Rei 
D. João, que Deus tenha na gloria, lhe deu de juro e her- 
dade: as oitenta de Pedro Lopes foram as  que herdou Lo- 
po de Souza, da Senhora D. Izabel de Gzmbôa de Lima, 
que dizem cá algumas pessôas, que he a Capitania de San- 
t o  -4inar0, em a qual teve Capitão e Ouvidor de per si, e 
ha muitos annos, que já nesta Ilha (Capitania de Santo 
Amaro) ,  não lia Villa, nem Justiça, por se despovoar; e 
nesta terra ha hunia Villa que esta na bocca da Barra 
desta Capitania, que hé a de São Vicente, que dizem foi 
povoada por Martim -4ffonso de Souza; como foi pri- 
meira, fi,cou com o titulo de Cabeça das mais, e della 
huma legoa pela bocca da Barra acima, pelo rio, está a 
Villa de Santos, em distancia de legoa e meia, por ter- 
ra. Esta dizem povoada por Braz Cubas, em nome de 
Martim Affonso. Em distancia de 12 legoas, pela terra a 
dentro, está a villa de S .  Paulo. e pela costa, ao sul, dis- 
tancia de 10 legoas, está a Villa da Conceição de Itanhaen 
e, em distancia de 30 legoas, está á Caiiaiiéa: e todas estas 
se nomeão - Villas da Capitania de S .  Vicente, de que 
he Capitão Martim Affonso de Souza, depois seus suc- 
cessores até Lopo de Souza. 

" E  dizem, que a Capitaiiia de Santo Amaro não tem 
villa nem huma. que hé huma Ilha que o Rio de Santos 
faz, hitldo por este acima; c por dentro vae outro rio 
fazer outra barra. para haiida do iiorte deste. o que cha- 
mão Barra de Bertioga, e esta Ilha hé Saiito Amaro, que 
fica sobre a costa; tem hoje trez a quatro Iiomens ape- 
nas que lavráo no sitio e fóra o que há por dentro do 
Rio, mas moráo na villa de Santos. 



" A  doação de V. S. diz que he do Rio de Corupack 
até o Rio de S .  Vicetite, se extenderão dez legoas; e d'ahi, 
da banda do Norte, se porá um padrão, e cortará hurna 
lintia direita pelo rumo de Loéste. 

" Dizem homeiis pilotos que a Villa de S .  Viceiite e 
a de Santos c a de S. Paulo cahern na demarcação de 
V .  S . ,  outros dizem, que não abrange isso; porque foi 
concerto dos dois Irmãos, que tirihão feito que. - o que 
cada I-iurn ficasse villa por sua. 

"Manoel Kodrigues de Moraes veio a esta Villa e. 
como Cabeça, apresentou a Procuração e a Sentença das 

oitenta legoas: - 30 e111 Itarnarucá e 50 nesta costa; e 

trouxe huma Provisão do Senhor Governador Geral des- 
te Estado - D. Luiz de Souza, dizendo tiella que - 
se itlcluia a Capitania de  S. Viceiite -. 

" Nós demos posse a 1:. S.", lia forma do i2uto cujo 
traslado lá matidou a V. S. Matloel Kodrigues de Moraes, 
que diz. lhe dernos posse de tudo, o que V. S. tiver nestas 
Capitallias, assim e da maneira que Zopo de Souza a p3s- 
suia, tia coiifortnidade da Sentenqa e Provisão do Go- 
veriiador, por 1z5o lzuucl- 1 . m  ~ ~ a d l r ,  c n v ;  porque nós nem 
podemos dar niais, nem tirar do que dá S .  Magestatle a 
V. S., por isso lhe mandamos o Fora1 para que inan- 
dasse V. S. lá vê isso bem; por que, se herdou todris as 
c-ento e oitenta legoas peça confirmação, e se não são mais 
que oiteiita da Capitania de 1). Izabel, que he de Satito 
Ainaro, não ha villa riem huina; por isso advertimos a V. 
S. mande ver isso por Letrados e pedir Provisão para de- 
marcaçáo, e ~nanda r  citar as partes para pirtilhar, que iiós 
não somos cá Letradcs, nem na terra os há :  porclue iiao 
pode V. S. possuir todas as  vilias que hiivereiil riestas 
cento e oitenta legoas, se não fOr tudo seu. porque. todas 
as villas se nomeão da Capitania de  S. \;ice~itc. e o Go- 
vernador tnaridou da r  posse de S. iíiceiite: logo todas as  
mais villas obdecein ao Capitão de São Vicetite. 

" . . . E fazemos lembraiiça a V.  S. que hé muito prc- 

juizu ern hurna só pessca o cargo de Capitão e de Ou- 
vidor, pelas iiisolencias que fazem. e 1150 só etn fraude 
de sua Capitania siiião desfriud-e com ii-iquietaçócs; or- 
dene V. S. de tnaiieira que não esteja vaga, prjrclue a 
quelles que se prove nas vagaiytes. dóe-lhes liouco. sinão 
seu proprio interez. 



" E  sobre tudo faça V. S .  o que for servido, que nós 
cumpriremos com a nossa obrigação christãmente no avizo 
que fazemos pela obrigação de nossos Cargos. 

"Desta Capitania, Camara c Villa de São Vicente, 
hoje 14 de Junho de 1621. - Diogo Vieira Tinoco - 
Lourenqo Galam - 4ntoriio de Souza - Ailtoiiio Vaz - 
Manoel Lopes." . 

A Coi~dessa de Vimieiro logo que teve coiihecimento do proce- 
dimeiito do Conde de Moilsaiito e do esbulho de que tiilha sido vi- 
ctima, "dispertou afinal, diz o historiador viceiitino, do lethargo em 
que se havia coriservado; por taiitos aiinos" e requereu, immediata- 
meiite, a S .  Magestade a "confirmação da Carta de Doação da Ca- 
pitania de S .  Vicente" concedida a Martiin Xffoiiso em 1535, a qual 
llie foi coiicedida, em Lisboa, aos 22 de Julho desse mesnio aniio 
de 1621. 

A 9 de Março de 1622 a mesma Coridessa coiistituiu a João Moura 
Fogaça seu Procurador Geral e. a 22 de Outubro desse atino, passcu- 
lhe aitida uma Provisão de - Capitão-Mór e Ouvidor das cein legoas 
da  dita Capitania de S .  Vicerite. 

Fogzça, munido destes poderes, embarcou para o Brasil, rio fim 
desse anno de 1622 e chegou a Baliia, mais ou meilos, na occasiáo 
em que havia sido ali einpossado no Cargo de Governador Geral do  
Brasil - D. Diogo de Meiidoi~ça F u r t a d ~ .  em substituição de D. Luiz 
de  Souza, que tinha terminado o seu tempo de Goverilador. Isto já era 
um ind i~ io  favoravel para a causa de sua coiistituiilte, da qual D. Luiz 
de  Souza era adverso, ccmo já ficou dito e provado. 

Nesse fim de anno de 1622, era aiiida Goveriiadx de São Vicciite 
Martiin Corrêa de Sá, por ter Pedro Cubas deixado o exercicio do 
cargo iio aiiiio anterior. Em substituição a Martim Corrèa de  Sá esta- 
va servitido interinamer.te. como Capitão-Mór Gover~iador da Capita- 
iiia de São Viceiite - Fernão Vieira Tavares, em virtude de  uma Pro- 
visão concedida a 9 de Abril de 1622, iio Rio de Janeiro, pelo mesmo 
Corrêa de Sá .  O Gavernador Geral Diogo de Mendonça Furtado ap- 
provou esta ilomeação e levantou a hom~iiagem que em suas mãos ha- 
via prestado o dito Martim de Si. 

Logo que chegou a S. Viceiite o Procurador e Ouvidor da Coil- 
dessa de Vimieiro, Ferráo Vieira oppoz-se tenazmente a lhe entregar 
o Governo declararido-se. aberta~meiite. partidario do Conde de  Mon- 
sarito e inimigo de João de l loura  Fogaça, como adiante se verá. 

Fogaca apreseiitou entretanto em Camara os seus despachos, e 
apesar da grande opposição feita por Ferr.20 Vieira Tavares foi, pe- 
los Camaristas, empossado em nome da Condessa de Vimieiro, sem que 
os dirr.~tcis ronfvarios Il-ie tolhassein a acção; pois estavam os ditos 



vereadores "sempre firmes no systema de observar as  ordens e Pro- 
visões dos Governadores Geraes, e demais; - accrescia ainda a cir- 
cumstaiicia de julgarem, elles, que a Condessa, e não ao Conde per- 
tenciam as  quatro villas e a s  cem legoas". 

Fernão Vieira Tavares reluctou ainda em submeter-se ao  acto dos 
vereadores e só, mediante a ordem, expressa, do dito Governador Geral, 
que foi exhibida por Fogaça, - iiitimando que lhe entregasse o Go- 
verno da Capitania - é que resolveo ceder. 

" Y ã o  suppunha o mencionado Fernáo Vieira, observa o chronlsta 
Beiiediçtino, que tão cedo o privariam do Governo da Capitania de 
S .  Vicente; e,  ou fosse com a esperança de nelle ser confirmado pelo 
Conde de Monsanto, ou pela ambição de se conservar 110 lugar em- 
quanto durasse o pleito, de~larau-se desde o dia da posse de Fogaça, 
o fautor do rival da Co1;dessa de Vimieiro, unindo-se a Manoel Ro- 
drigues de Moraes e tornando-se inimicissimo de Fogaça, pela razjo de  
ter sido obrigado a entregar-lhe a Capitania-Mór." 

"Este  sujeito - Fernão Vieira Tavares, - escreve Pedro Taques, 
éra homem de grande iiifluncia e de reconhecida nobresa, ila Corte, 
e havia militado na provincia de Alemtejo, passando depols ao  Brasil, 
com este emprego, por nomeação do Cot.de de Monsanto e patente 
régia. Vendo-se o dito Tavares apeada dos lugares que occupava, com 
a posse que tomara a Condessa de Vimieiro, da Capitania de S .  VI- 
cente. interpoz logo oggravo, por parte de seu constituiente o Conde 
de Monsanto, contra os  offlciaes da Camara da Capitania de S. 
Vicerite, pela posse que estes tinham dado á Condessa de Vimieiro na 
pessca de seu procurador João de Moura Fogaça, e passou para a 
Bahia a tratar destas causas; e tendo alli feito os seus borzs offDcios 
conseguia vir, para São Vicente, provido no cargo de - Provedor da  
Real Fazenda - da mesma Capitania de S.  Vicente." 

Vêremos. nos capitulas seguintes, as arbitrariedades, os actos des- 

poticos praticados por este "Provedor da Real Fazenda", em relação 
ao presente litigio entre os donatarios de São Vicente e Saiito Amaro. 

Fernão Vieira, antes de sua viagem a Bahia, isto é, antes de ser 
provida no dito cargo de Provedor, procurou por todos os meios, 

tramoias e ameaças, vêr si conseguia repor no Governo da terra o 

Procurador e donatario do Conde de Monsanto, Manoel Rodrigues de 

Moraes, porém nada co1:segiiio. 

João dc Moura Fogaça, foi, apesar de todas as ameaças, impossado 
solemriemente, no referido cargo de Governador e Ouvidor da Capitania 
de  Sáb Viceiite, em nome de sua constituinte, a Condessa de Vimieiro, 
em o dia 30 de Novembro de 1622, sendo esse acto da Camara de São 



Vicente approvado e acceito nas Cainaras das villas de Santos, Ita- 
nhaen e São Paulo, " ficando desta sorte, a Condessa de Vimieiro D. 
D. Marianna de Souza da Guerra, re-impossada de sua Capitania de 

S .  Vicente, a qual estivera na posse do Donatario de Santo Amaro 
por espaço de vinte e dous mezes e alguns dias." 



CAPITULO V 

O Gozrerizndor Geral  d o  Brasi l  arziiz~lu o seu  czcto pelo 
qual  o rdenava  a fiossc. d r  Fogaçu.  - Fcvnüo  I'icivrr T a v a r e s  
provido rio carqo d r  P r o v e d o r  da Keol  F n z c ~ z d n ,  o r z  S á o  
Vicci i tc .  - Sc~zt i~rzçu d e  agyravo  pi,oferidlz prlo Provr.dor- 
Adór. - Arb i t rar i cdndrs  coirrriirttidas ficlo J'vovcdov d a  
R r a l  Fa:ci~da,  ciiz Orii~.ficio d o  Coibdt,. -- As l'illas d c  S. 
l / icentc ,  S a ~ ~ i o s  I' Siro P a z ~ l o  f t r . ~ i z d o  I>iirftp da  Cnl\ifariia 
d c  Snvlto Atiiuro. - P i o t r s t o  d c  JoCo di. .l)Journ Fogrrça, 
k'rocz~rrrdor da Co~ ld t - s sa  dí,  Vililirir!?. s o b ~ i ,  o ~ C S ~ ~ Z C ~ I I -  

b r a ~ r z c ~ l f o  da  Capitti i i i i~ d c  S. l í i c ,~ i i f r .  - -1  PCdi.11 tio l f t r -  

ra ré  .serviirdo tir "-lln,-co d r  tli,visa", c i ~ t r c  a s  iluirs Capi- 
ta f~irrs .  - Coii.siili.i.tr~õ~~.s sobri7 <2ssi9 cciviloso a l c i f r e  firo- 
posto pelo Prnvt9doi- dtr Kcal I;ii.zrtldíi. - .-? I lha  tio .Illtdo, 
( o u  111211 P o r c l i t z t ~  c.orr~.sitirl.~rtf~r L-oiiio " J l h u  i i ~ ,  Srio l ' i-  
rrntc". - S c i ~ t ~ ~ ~ i c c i  ti11 J\'i-lnçCo PI-oz'isCo d o  Govrrntrdor 
Geral ,  a p ~ ~ ~ ~ s c i ~ : : r c f ~ i  [ : " i '  La~bi;: d o  ! 'trÍii-. - 1ii.c-zivso irlfer- 
posto por Foqtrça. -- /'o.s.si. dtrdtz tro C'oildc d c  .Iloiis,i8izfo. 
1111 Ca111ara de  S. l'.icriitc. 

Nada podendo conseguir dos vereadores de Sáo Vicente, cluc 11áo 
quizeram acceitar os embargos propostos por M a ~ o e l  Kodrigues de 

Moraes. qiianto 5 posse dada a Fogaça cio Governo da Capitania de  
S. Viceiite, aggravou, o dito Moraes, para a Relaqào da Ealiia, para 
onde fez seguir. como j 2  ficou dito, Fern2to Vieira Tavares, afim de  
tratar de annular os actos praticados na Camara de S. Vicente, pro- 
curando corivencer o Governacior Geral dos divr i tos  q z ~ c  militavam a 
favor do seu Constituitite. o Conde de Moiisanto. 

O dito Governador Geral. cotno se vae ver, não só deu por nula a 
sua Provisão, que mandava ernpossar João de Moura Fogaça e na quai 
ordenava aos Camaristas "clue depusessem do cargo de Capitão-mór 
a Fernão Vieira Tavares e reconhecessem como tal ao dito Fogap" ,  
- provêu ainda, no referido cargo de Provedor da Real Fazenda, em 



S. 'Jicente, o mesmo Fernão Vieira, outhorgando-lhe assim ainplos 
poderes, afim de que a Causa do Conde ficaise "bem amparada" 

Em visto pois do aggravo proposto por Moraes, o Provedor-Nór 
do Estado, - sem diivida iiifluenciado pelo Governador Geral, - deu 
no accordão a sentença, que se vae ler, (Archivo da Camara de S .  
Paulo, livro de Registro, titulo 1623 ) 

" Accordci tec. - E' aggravado o aggravante D. 4lvaro Pires de 
Castro e Souza, Conde de Motisaiito, pelos offLciaes da Catnara de S .  
Vicente, em o esbulharem da posse que lhe deram de cin:oeiita legois 
de terras, depois de estar i.ella empossado por tempo de iim aiiiio e 
dez mezes o seu bastante procuraclor Manoel Kodrigues de illoraes, ao 
qual foi dada pacificamente por virtude da Sentença que se deu a favor 
do aggravante, na coiiforniidade de uma doaçáo de oitenta legoas dc 
terra antigamente concedidas a Pedio Lopes de Souza, bis3vÔ do dggra- 
vante, e carta de confirmação que outro sim lhe foi passada, pela qual 
se manda aos Ji~izes e Vereadores, officiaes do conselho pes,oas da 
Govercança e povo, das terras e povoações  d o ,  l u g a r e ~  que riiis d i tas  
n t tenta  legoas  d e  terra h o u z c r .  llic irr~po.\scrii dt.ll,is ein seu certo 
procurador, e lhe deixem ter, logar e psssulr havendo-o por Capitáq 
d'elias de Jiiro e herdade, assini coirio foraili dados  a Pedro Lopes de 
Souza, a quem o aggravante succec'ieu, pro711ido em seu aggrabo visto 
os ~ u t o s ,  e como se mostra que o$ ditos otfl-iaes deram posse ao  
procurador do aggravaiite, 11Go so  da^ clizcocrlto lc<jttas dc  teirtr q u e  
pl-rtcriccnz <i data d a s  oltercta lrcluas d c  que foi doiiatariu P r d t o  L o p e s  
d ~ ,  So t t za .  112as tatnl~eriz lhc drtcttr~ d r s  ccrrc l t ~ y ~ r s  (ju~, forai~z rol lccdlàos ,  
por  E t -Rec  LI. Joüo  3.0 a I.Iuvtirt~ .If furiso d~ S o u z a ,  (21) não f aze i id~  
demarcações e medições na forma de sei.teiiça do  suprem^ S~ i i ado ,  
que ~u lgou  as  oitenta leguas de terra do  aggravaiite Conde de Ilonsaiito, 
e que manda lhe dem posse d'ellas pelos rumos declarad~s  lia doaçáa, 
o que tudo não fz-eram o s  o f f t c ia r s  d a  Lutizani d e  S. V c c e t ~ i e  a u t e ~  
corri gvazde c o ~ t f ~ s ã o  c p r c . 1 ~ 1 - o ~  dos  partes  dcrairi posrr ao  agqravan tc  
d a s  suas  czticootta legoas  dt- terrci e d a s  d i to s  ccln l r g u a s  quc llzr tzüo 
pcrtrnciarit, q u e  es lóo todas  rrtlsttços c cerrz diarsão (25) e logo de urna 

(24) " Feriu o polito o Provedor Mór ! (exclama Pedro Taques) 
no qual cahiram os moradores e Camaristas de S. Vicente, dando posse 
ao Conde de Monsanto da Capitania de S .  Vicente; devendo sómente 
ser de cincoenta leguas comprehendidas, confrontadas e demarcadas 
na doação de Pedro Lopes"; deram-lhe afinal tod-is as cem legoas, 
inclusive todas as povoações de Martim Affonso de Souza, cliiatido, na 
doação de Pedro Lopes, não existia entiio povoa~áo alguma. 

(25) Não éram os vereadores de S. Vicente que haviam con- 
fundido essas divisas, mas sim os Procuradores do Conde e o proprio 
Governador Geral ria Provisão em que ordenoii qiie - "os vereadores 



e de outra desapossaram sem ouvirem nem defetlderem aos requerimen- 
tos que Ihes fez o procurador do aggravante, Manoel Rodrigues de 
Moraes, e deram posse d'ella, a João de Moura Fogaça, Procurador da 
Condessa de Vimieiro D .  Marianna de Souza da Guerra; no que, 
outro siin, não hão procedido com menos confusão e prejuizo; e com 
o mais que dos Autos consta, mando que o Provedor da Fazenda da 
Capitania de S .  Vicente, com quatro ou cinco pilotos, e mais homens 
que lhe parecer, que bem entendam, todos juramntados, demarquem e 
meçam as cincoenta legoas de terra que naquellas partes foram dadas 
a Pedro Lopes de Souza, pondo os padrões no lugar assigtlalados pela 
doação que lhe foi feito, e lançando as linhas pelos rumos declarados 
nella, sem se desviarem d'ellas; achando-se, pelos padrões e linhas 
que lanqaram na forma da doação. que derztro das cin,conzta legoas de 
terra ficnnz as  villus de São Yicente de Satttos, de São Paulo e 
ozltras alyuwas, seja restituido á posse de todas ellas ao Aggravante D. 
Alvaro Pires de Castro, Condc de Adonsa~zto ( 2 6 )  em seu certo Pro- 
curador, e lhe deixem ter lugar e possuir, havendo-o por Capitão e 
Governador das ditas Villas, na confornzidade da doação, sentença e 
carta de confirmação; e juntamente, o restituam a todas aquellas causas 
que por respeito das ditas cincoenta legoas assim medidas e demarcadas 
lhe pertencem, sem embargo de quasquer embargos a que venha a sua 
restituição, posto que nellas se deduza dominia e posse de embargante. 
- Bahia - 8 de Novembro de 1623 -" (O rgistro diz em nota que o 
presente -4ccordão não tem o nome de Provedor Mór que o proferio) 
Parece-nos entretanto que foi Sebastião Paes de Brito. Neste meio 
tempo chegava tambem a Bahia. vindo de  Portugal, Alvaro Luiz do 
Valle, a quem o Conde de Monsanto acabava de constituir seu Lóco- 
tenente e Ouvidor "da  Capitania de S. Vicente", sem já se lembrar da 
Cafiitania dc Santo Anzaro, a qual, por tná fé, ou malicia comessa, - 
desta data em deante - a não ser mais designada por esse nome. 

" Este criado e procurador do Conde, diz F r .  Gaspar da Madre de 
Deus, foi qucm solicitou a causa do aggravo, e ella foi sentenciada, na 
Relação." 

dessem de tudo posse ao  Conde de Monsanto", conforme já ficou 
demonstrado. A representação dos Camaristas Vicentinos, dirigida ao 
Conde de Monsanto é ainda uma prova da sua boa fé e criterio no 
que dizia respeito aos direitos dos herdeiros de Martim Affonso e a 
as arbitrariedades dos Procuradores d o  dito Conde de Moilsanto. 

(26)  Era  este o ponto ~>rinci~>al,  com o qual os vereadores de S. 
Vicente não podiam riem deviam concordar, porque sabiam que essas 
villas e povoações estavam fazendo parte da Capitania de Martim 
Affonso e não da de Pedro Lopes, na qual não havia villa de especie 
alguma. 



Este Aggravo e sentença é o que já ficou transcripto. 
Com a dita sentetiça bem se ~ o d i a  ter harmonisado tudo e feito 

um accordo entre as partes, sobre taes duvidas; porém, nada disso se 
praticou e, ao  contrario, como bem observa o dito chronista: "essa 
sentença deu origem a maiores contendas pela malicia com que foi exe- 
cutada pelo Provedor da Real Fazenda, Fernão Vieira Tavares." 

"Este  Fernão Vieira Tavares, Provedor da Fazenda Real na 
Capitania de S .  Vicente, escreve tambem Pedro Taques - foi o Juiz 
executor desta sentença; parece que aicda occupado d a  dor que seritia 
de ter sido apeado d o  cargo de Capitão-mór Govrnador e Alcaide da 
Capitania de S .  Vicente, - pela donataria, a Condessa de Vimieiro, 
obrou como veremos, esquecetido-se totalmente d o  santo temor de Deus 
e )com a consciencia estragada, praticou tão desl>oticamente, que - roubou 
á Condessa donataria a sua Capital Villa de S .  Viceilte, a de Santos 
e a de S. Paulo, e com estas todas as  mais villas d o  centro de S .  
Paulo !" 

Diz ainda Pedr.0 Taques quc os autos da demarcação que, em cum- 
primei;to desta sentença do Provedor-mór do Estado, se deveria ter  
executado, não existiam mais no Cartorio da Provedoria da mesma 
Fazenda, quando elle ali deu busca, - e que nem por meio de uma 
Petição pôde obter tal documento, dando assim a entender que esses 
papeis haviam desapparecido ou  lhe éram sonegados - ou que tal 
demancação não se effectuou, conforme ordenava a sentença. 

" Estas conjecturas se apadririha, acrescenta entretanto o historia- 
dor, da certeza de existir no archivo da Camara da villa de  S .  Vicente 
uns autos entre partes, (do Conde de Monsanto e da Condessa de  
Vimieiro), e nelles se acha uma certidão dos officiaes da  Camara d a  
mesma villa." 

E' do teor seguinte o precioso documento da Camara de S. Vicetite 
aludido por Pedro Taques : 

"Certidão dos officiaes da Camara da Villa de São Vicente, sobre 
o procedimento que teve o Procurador da Fazendma - Fernão Vieira 
Tavares: para metter de posse desta Villa e outras, ao  Conde de  
Monsanto, e repelir d'ellas a Condessa de Vimieiro: 

" - Os officiaes da Camara desta Villa de S .  Vifcente abaixo 
assigriados, sertificamos como aos 29 dias do mez de Janeiro de  
1624, indo o provedor da Fazenda de Sua Magestade - Fernão 
Vieira Tavares, metter um padrão no rio desta villa, por virtude de 
uma sentença d a  Relação deste Estado, indo em sua companhia o 
Capitão-mór Ouvidor, que no preserite servia, João de Moura Fogaça, 
outro sim, procurador da Cotidessa de Vimieiro, D .  Marianna de Souza 
da Guerra, entre os quaes dito provedor da Fazenda e o Capitão Mór 
Ouvidor, houve algumas palavras de differeilça, antes que partissem 



desta Villa ao dito effeito, ao que tiós, ditos officiaes, por bem da paz 
e da quietação accudimos, e fomos em pessoa para evitar algumas di- 
sençõens que se presumia poder haver no lugar do dito padrão: e 
chegaildo nós todos ao  lugar pelo dito Provedor, deputado para isso, 
se foi  o dito Provedor a uwe perzcdo q?te está rza agua salgada, junto 
d a  terra, d a  banda desta Villtr, e mandoii aos pilotos, que coiisigo levava, 
tomar o rumo pela agulha. para saber onde havia de fixar o dito 
padrão, ao que elles satisfizeratii. O dito Provedor, ein virtude dista, 
mandou botar fóra da canoa onde ia, uma pedra que já levava prepa- 
rada para marco; e, a este tempo, accudiu logo o dito Capitão Mói- e 
Ouvidor João de Moura Fogaça, em altas vozes. como Procurador da 
dita Condessa de Vimeiro, dizeiido-lhe e fazendo-lhe requerimeiltos - 
que náo pozesse o dito marco ii'aquelle lugar:  porquaizfo us dr3 legoas 
d e  qtw sua .líagcsttrdL~ dawr 110 Corzdr de .llortstirtfo, desde o l i io  Coru-  
par& a:& o Rio d e  SUO l/irrlzfr, sc C I C R ~ R Z J ~ I I Z .  Iii~*~j:~~rzetcte, da bartda d o  
,Vorfr do dito R io ,  ,111 oiilr.« Dorrii L, 11arrt1 dc Sdo l ' i c~r i t r .  que por 
outro itoiizc c/iarica-se - Ljrrtio,qrr: E que, do  Rio Corupacé atb aquelle 
braço da banda do Sul, rio o11 barra oride mettiam o marco, era'm 
quiri.:.c le<jocis, e que assim o perguiitassen~ aos Pilotos que cotn sigg 

trazia o Provedor, (que eram quatroj  ; e que protestava, com os seus 
ditcs, de iiãn coiisentir que o dito Provedor, corizo s r u  i ~ l i ~ i i i ~ ~ o ,  lhe 
metesse ali marco, e que só medindo as  dez legoas. tia forma da  Ccti- 
teiiça da Relação deste Estadc. donde ellas acabavain, tio braço do dito 
Rio da ba:ida do Nort:. (Bertioga), o pozesse; porque queria obdecer 
i Justiqa e iiáo podia consentir em nada de que se estava fazendo, 
porque tinli:~ vindo com embargos a execuçáa; portm que naquella 
paragem não queria coiiseiitir e,im tal marco ; e aos ditos requerimentos 
o dito Provedor respoi-ideii - que elle não éra seu inimigo, inas que 
dava cumprimeiito ao que Sua Magestade lhe mandava. E pondo pena 
a o  dito Capitrio Mór Oiividor de "rluinhentos criizados e dois aniios 
de  degredo para -\fricaM, i150 lhe perturbasse a deligeiicia que lhe 
éra comettida, e maiidou seu Escrivão tomasse todos os requerimentos 
que o Capitão Ouvidor lhe tinha feito: - e ic is t indo o dito' Capitáo 
Ouvido: para que não fixasse o marco no dito logar, o dito Provedor 
nonieou e houzv  eriz lugtir de padrcio c ircarro " O  Pc~ccdo  ntraz dito", 
quc f i x o  estava ita agua sulgada. Ao que accudio logo Doiningos de 
Freitas, que diziam ser Procurador da Condessa de Vimieiro. - gri- 
tando e appellando - a que Del-Rei ! - deitatedo tres  pedras sobre o dito 
rrzarco (Penedo) e que lhe i~ccudlsserrz sobre a i~zjustiça e forço que lhe 
fazia o Prozledor, por ser inimigo d e  sua Coibstituitcte, a di ta  Coitdessa 
d e  V i m i c i ~ o ,  pois c o m  o poder de seu Cargo,  elle Provedor, lhe tonza- 
z~awt ci~zco ou seis legoos d e  terra, davedo-as ao Conde d e  M o i ~ s a n t o ,  e 
que o dito Provedor não corresse mais com a tal obra por diante; e 



que nós requeria tambem, como vereadores, visto o Procurador não 
querer ouvir-nos, e como Juizes e Camara desta Villa, só a elle Pro- 
vedor ouvissemos: ao que lhe respondemos que não nos tocava, caquelle 
acto, mais do que pol-os em paz, e que não hcuvesse disensóes, o que 
assim descjavamos da parte de D,eus e de sua Magestade. 

Requereu mais o dito Capitão-Mór Ouvidor que fizesse-mos per- 
guntar aos ditos pilotos que estavam presentes, para que, debaixo de 
juramento que tinháo recebido, declarassem as legoas que haviam do 
Rio Curupacé até áquelle em que se punha. ou estava o marco: e 
o u v i m o s  eln altas vozes ,  dizcvclit os  dit0.s pilotos que  evarl: quiizze Ic- 
g o a s ;  c que scfrz e inhargo d e  tudo ,  o di to  l'roaedov hotloz por. ~ i i r t t i d o  
o rnavco rio Izcgar crn que di to  f r r r~os ,  rrz<ivrcirrdo da!i a t r i r o  jtrra o 
Ser tão ,  s e m  dah i  d o  nzarco dcitcir limhn a l g ~ t ~ n : ~ .  Isto é o que se passou. 
na verdade; e por rios ser pedido a preseilte, a mandamos passar. e 
lida a assigtiamos, e vai sellada com o sello que nesta Camara serve, 
em os cinco dias do mez de Fevereiro de mil seis centos e vinte e 
cliiatro annos, a qual Certidão eu Tabelliâo do Publico e Judicial fiz 
escrever em ausencia do Escriváo da Camara e (10 Conteudo desta 
Certidão dou fé e assigno do meu sigilal raso qiie tal é hoje 5 de ITeve- 
reiro de 1624 annos. O Tabelliâo Gaspar de LIedciros - Pedra Vieira 
Tinoco - vereador. - Pedro Gonçalves - vereador. - Salvador do 
Vale - vereador. - João da Costa - Jiiiz. - Gotisalo Ribeiro - 
Procurador. - Lugar do sello. -" 

Diz o documento da  Camara de SZo Viceiite, que acabamos de 
transcrever, que, os representantes do Conde de Motisanto fixaram e 
determinaram o limite no Rio de Sáo Viceiitc da banda do norte sclic 
d'ali d o  nzavco dei tar  litzlzu ni:ju~r:a pira  o sertko. De facto: dacluele 
ponto, "ou daquelle marco" - conforme se verifica do tliappa que 
em seguida estampamos -, tiem o runi? dc  1-'Oeste, nem o rumo de 
Suéste a Noroéste poderia satisfazer 'LII, i.c,.-psentantes do colide de 
~Monsanto, cujo ii;tuito principal era - apoderar-se da ilha de São 
Vicente com as duas Villas e bein assim as diias outras fundadas 110 

sertão - S .  Paulo e Mogy das Cruzes. 
Se quisessem optar pelo rumo - a I'Óeste - conforme a letra do 

"Fora1 de D .  João III", todas essas villas, mesmo a de S.  Vicetite e 
Saritos, ficariam fóra da Area limitada por essas duas linhas - uma 
d a  barra do Juquryqurê e outra da barra do norte do rio de S .  Vi- 
cente. Si optassem pelo ru8nio do sertão - Suéste Noróeste - a villa 
de S. Paulo e niesmo a de S .  Vicente ficariam tambem fóra da referida 
área. E foi por isso que, do tal marco, não se dei tou r u m o  algu9ii. 

Como, entretanto, os " rumos de divisas" éram necessarios para 
ambos os  litigantes, se estabeleceu depois o rumo diffinitivo, que 
"partindo da referida "pedra de Março" seguisse pelo rio (ou laga- 



mar)  até o Marco da Pedra do Judeu, na fóz do Rio Branco OU 

Boturóca, e d'ali para o sertão. em rumo de Suéste a Noróeste, como 
indica o mappa referido. 

As linhas ou rumos estabelecidos pelo Foral-régio - a l '6este -, 
tirada da fóz do Juquryqurê e da bocca da  Barra do rio de São 
Vicente demarcaria apenas uma estreita faixa, em consequencia da 
obliquidade de taes linhas, em relação ao rumo da costa, que é - 
Nordéste a Suéste -. Esta linha ou rumo - a ]'Oeste - si fosse 
estabelecida - resvalaria pelo littoral, e nesse caso, só a villa de  
Itanhaen ficaria dentro da estreita faixa da Capitania de  Santo Amaro. 

Eis-nos ei~fim, chegados ao ponto Capital desta escandalosa de- 
manda. 

Já diçseinos atraz, qualido tratamos das questões preliminares que 
deram origem a este pleito, na "primeira phaze do litigio", que - a 
posse ou a iisurpação, d'essa ilha de Santo Amaro, pelos herdeiros d e  
Pedro Lopes de Souza, havia de accarretar, forçosamente, para os 
herdeiros de Martim Affonso de Sousa, o desmembramento dessa 
outra Ilha de Iilgáguaçú, onde estavam situadas as  duas villas, de 
São Vicente e Santos, bem como todo o sertáo do interior compre- 
heildendo 2s villas de S. Paulo, Parilahyba e as demais povoaç%s do 
planalto da serra Paranapiacaba. 

Era. sobre tudo. dessa famosa villa de São Paulo que os Senhores 
de Motisanto e de Cascaeç se empenhavam mais em apossar-se, afim de  
fazerem d'ella a séde da  sua Capitania, já n o  intuito e na esperança de  
que, seria d'esse poiito que se haveriam de irradiar as " "linhas dos 
roteiros", na conquista das brenhas que ainda occultavain as  tão cobi- 
çadas minas de pedras e metaes preciosos. 

ATa agúdez de suas vistas e ila argucia de suas acções, capciosamente 
calculadas, os Condes de Monsanto bem conheciam o valor que para 
a sua phantastica Capitania de Santo Amaro, (a qual não possuia si- 
quer uma povoação) viria trazer essa " I lha  de São Vicente" com as 
duas sitadas villas, e com um porto de mar magnifico; - bem assim, 
- a outra villa d e  São Paulo de Piratininga. já tão famosa, situada 
a margem do não menos celebre rio Anhemby então conhecido por 
Tieté, o qual, como já dissemos, "por  uma singularidade notavel - 
corre as  suas aguas do mar para o sertão", como que induzindo e 
attrahitido os aventureiros para as  " entradas certanejias" ! 

O precioso e vil metal dava já. nesse tempo, indicio de sua appa- 
rição, em diversos pontos da Capitania de Martim Affonso, e á Villa 
de São Paulo iria em breve fazer parte da chimerica Capitania de 
Santo Amaro, que passará entáo para os annaes da nossa historia 



paulista, com o titulo official de Capitattia dc São Vice i~ te ,  como vére- 
mos adeante. 

Afim de fazer prevalecer os iticontestiaveis direitos, sobre a tal 
Ilha de  Santo Amaro, que a desidia de seus aiitepassados havião dei- 
xado cahir em poder dos herdeiros de Pedro Lopes de Souza, - a 
Condessa de Vimieiro, um tanto tarde, acordava em fim do " seu longo 
lethargo" . 

A influencia porém desta Senhora, na Côrte luzita~la, não éra, 
como estamos vendo, tão bem acatada como as que ali dispunham os 
seus antagonistas. cujos bons oíficios haviam sido sempre melhor 
reconhecido, - nas decisões dos lIagistrados, Govertladores c mesmo 
nas do proprio monarcha. 

Não obstante a actividade do seu Procurador e lóco-teiietite João 
de  Moura F o g a g  e a boa vontade dos vereadores de São Viceilte em 
recorihecerem os direitos indiscutiveis da Condessa de Vimieiro, não só 
sobre a referida Ilha de Santo -%mar0 como tambem ua de São Vi- 
cente onde se achavam as respectivas villas, nada conseguiram; - e a 
Condessa tinha de ser. ainda uma vez, esbulliada dessa parte da Capi- 
tania de Sáo Vicente, sem que os appelos e aggravos de seu Pro- 
curador fossem ouvidos e attendidos! 

A posse da Ilha de Santo Amaro, a qual, devido a desidia dos 
primeiros lóco-tenente de Martiin -4ffonso e da propria Condessa de 
Vimieiro, se achava, de ha muito. incluida na Capitania de Pedro Lo- 
pes, dava direito, de alguma sorte, a que os donatarios desta secçáo 
da Capitania de Santo Amaro, se apossassem tambem da Ilha de São 
Vicente qu elhe ficava nos fundos. 

A divisa da Ilha de Santo -2inaro éra, para os lados do Sul, corno 
já ficou explicado, - a barra do meio - ou "Barra  Grande de Santos". 
Essa divisa porem não satisfazia agora os desejos e planos do pro- 
curador do Conde de Monsanto, porque tirando cl'ahi desse ponto um 
rumo de sertão - a I'oeste - só uma pequena parte da cubiçada Ilha, 
incluindo nella apenas a Vilia de Santos, é que ficaria dentro da Capi- 
tania do Conde; pois o resto da Ilha em que se achava s Villa de S .  
Vi~cente estaria fóra da linha divisoria. 

Isto, absolutamente, não convinha aos planos do Conde, cujo in- 
tuito, como se está vendo, éra "apossar-se de todas as  villas e povoa- 
ções contidas na dita Ilha e nos seus fundos, abrangendo prii~cipal- 
mente as  villas de S. Viceiite e S .  Paulo". 

Pa ra  isso conseguir é que dito Conde teve a habilidade de 1aiit;ar 
mão do famigerado "Provedor da Real Fazenda - Fernáo Tieira 
Tavares, nomea'do addréde para o Caso, afim de que dispuzesse as 
cousas da maneira por que j á  ficou narrada nessa lucida Certidão pas- 
sada pelos vereadores de S. Vicente. 



Não conviiido pois a divisa das duas Capitanias, nem por essa 
barra <Ia Bertioga, nem pela barra do meio, deiiorniiiada "Barra  Gran- 
de de Santos", Fernão Vieira. de accordo com Manoel Rodrigues de 
Moraes. lembrou-se então de um "alvitre feliz" que bem demonstra a 
argucia sagaz deste deffeiisor dos direitos e dos platios do Conde de  
Alorisanto, como se vae ver. 

O Fôral de D. João 111, como já temos demonstrado, dizia que a 
divisa entre os donatarios de Martim Affonso e de seu irmão Pedro  
Lopes, seria " a  Barra do Korte do rio de S. Vicente" isto é o braço dc 
mar que vae fazer barra ria Bertioga. Outros clorutncntos antigos, 
tratando dessa divisa, dizem tamhem que o ponto, onde se deveriam 
por os tnarcos, era a "Barra  do Korte da Ilha de S .  Vicente", porque, 
iia verdade, o lagamar que cerca a referida Ilha de S .  Vicente " o u  
Ilha de Ii lgágua~ú" forma um delta com tres barras, ou tres sahidas. 

Prevalecendo-se dessa circii~~staiicia ou dessa confusão, - em não 
terem os ditos doriatarios entrado e111 um accordo definitivo sobre 
qualquer um desses pontos -, (ou da Barra de Bertioga, ou da Barra 
Grande de Santos), para limitarem suas posses, - o Provedor da  
Real Fazenda, Fernão Vieira Tavares lembrou-se eiitão deste novo e 
ardiloso alvitre : 

~ t i i t e  u11i Existe, como todos sabem, na hocca da Barra de Sào Vi-,  
outeiro, ou pitiinsula conhecida acttialmente ]>elo liorne de Ilha Porchczt. 
Diz F r .  Gaspar da Madre de Deus, ao tratar deste p o ~ ~ t o  da questão, 
- que esse Oztfeiro. uu Piliitrsulu era d i i t i g ~ n ~ e n t ~  conliecida por Illio 
do A'lz~do, e tambem por - Ilha de São \.'iceiitc 

A referida ilha foi tambem derioniiriada, na época do povoarn:iito, 
Ilha do Sót, pois é por esse nome que Peclro Lopcr de Souza á deno- 
mina iio seu " Diario", como já referimos ciuaiido tratamos da " F u ~ i -  
daçáo da Villa de S .  Vicente". 

.4ctualmente esse 0 f ~ f c i r . o  ou 111i(1 do ~llilrlo é apenas iiiiia pininsula, 
pois só fica cercada d'agua lias pra~:des inai-és do  Equiiiosio ou em 
tempos ariormaes em que o mar iiiiiiiiida aquella parte da prsia;  não 
obstarite, essa l~ i~ i i~ i su l a  C ainda Iiojc coiiliecida por Ilha Porchat, 
nome esse que lhe deram os actiiaes prol)rietarios. 

Nas evoluções das areias e surtes cjiie niargeiam e formão o alvéo 
da fóz da dita Barra de S. Vicente. produzidas por " phenomenos tiiari- 
timos" de escavações rel)entii:as. que iiisolitameiite se repetem até hoje, 
- como temos demolistrado c.m outro Capitulo, - esse outeiro tem 
sido alternativamente até o preseiite - ilha e peiiinsula. 

Pelo mappa topographico levantado por ordem do Governo por- 
tuguez no fini do sezulo 18.". o qiial vae reproduzido neste Capitulo, 
vê-,e que. nessa época. a Barra dc São I7iceiite tiiiha duas sahidas. - 



uma ao norte e outra ao sul, e que - o referido Outeiro éra de facto 
uma ilha. 

Seni duvida, na +pob:a em que esta questão de divisas entre os  
dous doiiatarios estava sendo discutida. isto é, em 1624, a fóz d 3  São 
Viceiite havia passado por uma dessas phazes alternativas, e a barra se 
achava então dividida em duas. 

D'essa circunstancia. ou desse inéro accidente, soube aproveitar-se 
o Provedor Fertião Vieira Tavarcs para sophismar que - a Ilha de  
São Viceiite, da qual trata o Fora1 de D. JoZo, 111, era esse Outeiro, 
tainbcm eoiihecido por Illaa d o  il4udo, ou Ilha d o  Sól, e que a barra 

do 1:orte. - onde se deveria pór o marco divisorio, 1150 éra,  e ucnz 
podia ser, a Barra da Bertioga, nem a Barra Grande de  Santos, mas 
sim "esse canal a o  norte da Illza d o  .t!udo, porque a dita illza éra tam- 
bem conhecida por Illrn dc S .  I ' i c c ~ ~ t c " .  

Baseado pois neste falso raciocinio, segurido se vê da Certidão dos 
Caixaristas de S. Viceiite, já transcripto, Feriião Vieira Tavares, foi, 
em diligencia, a praia do Itararé e, tomatido ali uma canoa, dirigiu-se 
com os pilotos e mais commitiva a um penêdo, "que fixo estava na 
agiia salgada" e - determinou - que esse "penêdo" iôsse o marco 
divisorio entre as  duas Capitanias, porque "essa pedra, que surgia 
d'agua, estava justamente tia bocca da Barra do Norte, da Ilha de 
São Vicente ! . . . " 

Esta pedra, ou esse pr~zcdo que f i x o  rstaz8a 11a agua salgada, na 
bocca da Barra do Norte, da Ilha dc S â o  l / icc?~tr ,  ou Ilha d o  fifudo, é, 
iieni inais nem menos, a pédra denominada hoje Itararé, - que está 
lia parte do mar compreheiidida entre a dita Ilha Porchat, (ou Ilha do 
Mudo)  c a pequena ilhota do José Meilirio, conhecida por Ilha de 
Crubiíquiçabn. 

Esta rocha fica de facto, corno se verificará do mappa, bem 
em frente, - da bocca da aludida Rarrtr d o  Arortr. que deveria, qwndo  
estivesse aberta, comprehender a parte do pequeno isthmo de arêias 
onde hoje é a praia da Bella-Vista, tio Itararé. 

Foi pois, ahi, sobre essa pedra do Itararé, ainda hoje lavada e 
fustigada pelos embates das ondas, que se consumou, a 29 de Janeiro 
de 1624, o grave attentado - esbulhando da posse e direito que 
tinham, até então, sobre essa região, os herdeiros de  Martim Affonso 
de  Sousa !. . . 

Fernão Vieira Tavares e Manoel Rodrigues de hloraes, como 
representantes, em S. Viceiite, do Conde de Molisanto, poderiam, - 
pelas faculdades, recursos e apoio que tinham dos poderes publicos - 
ter eiigendrado uma outra solução mais vantajosa, afim de resolverem 
esta questão de divisas, uma vez que a posse da Ilha de Santo Amaro 
lhes estava garantida e a divisa pela Barra Grande não satisfazia mais 



os seus planos, pois, - como ja ficou dito, - não abrangia toda a 
Ilha de S. Vicetite, poderiam, nesse caso estabelecer as divisas, - não 
pela Barra Grande mas sim pela Pcrita Groça, isto é, - pela part: 
mais austral da dita Ilha de Santo Amaro, pol, que assim setido não 
só a villa e a Ilha de São Viceiite Ihes ficarla pertencendo, mas tam- 
bem todo o lagantar desse nome que fica a sud'oeste da mesma Ilha. 

O Provedor da Real Fazenda, Fernão Vieira Tavares, preferia 
entretanto optar pelas ditas divisas "ao norte da Ilha de São Vicente", 
porque, neste caso, - com sophismoso alvitre, - elle apparentava 
cumprir, "as pé da letra", a determinação do  Foral de D. João 111 0 

qual dizia que as taes divisas, entre os dois donatarios, seriam "pelo 
Rio de São Vicente, braço da banda do  norte". (27) E ainda 
mais: - com esta divisa pelo "braço da banda do Norte", do Rio 
de São Vicente, como determiriava o Regio Foral, elle, - Provedor 
da Real Fazenda, - ainda dei.cacw para os seus adversarios, os her- 
deiros de Martim Affonso, "toda a Illzn de São Ytcente". 

Como se está vendo este acto seria o cumulo da generosidade do 
tal Provedor, se não fosse o auge, o requinte da mais referida e dôlosa 
malicia ! . . . 

Essa Ilha d e  São Vicente que Fernão Vieira deixava intacta, a 
João de Moura Fogaça, Capitão-Mór e Ouvidor da Capitania de Mar- 
tim -4ffonso de Souza éra, simplesmente, o Outeiro da Ilha do  Mu- 
do, ou Ilha do Só1 a qual o povo dá ainda hoje o titulo de "I lha  
Porchat" ! . . . 

O Provedor Fernáo Vieira bem sabia que aquellas terras de S. 
Vicente pertenciam aos herdeiros de Martim Affonso e que a secção 

(27) " 0 s  Camaristas não explicam, diz ingenuamente Fr. Gas- 
par, qual seja o penedo que ficou servindo de Marco de divisa por 
dete~minação do Provedor, nein hoje ha quem +tos possa dar esta no- 
ticia. ( i )  Contudo nos Autos desta deinar.da vem uma resposta de  
Alvaro Luiz do Valle, a qual supre bastantemente aquella omissão. 
Diz ella: "Respondendo a citação que me fez, como Procurador do  
Conde de Monsanto, Donatario da Capitania, digo, que por parte do  
dito Conde se requereu a J u s t i ~ a  e se mostrára, que o Procurador da 
Fazenda Real de S .  Magestade pôz o Padrão no Rio de S. Vicente, 
e na parte e lugar, onde diz a doação do Conde e da Condessa; por- 
que ellas ambas dizem huma e mesma couza, - que hé  no Rio de  
São Vicente, na parte do norte - e diz a da Cotldessa - no braço 
da banda do Norte;  e ahi esta posto o Marco; porque o Rio e Barra 
de S .  Vicente tem huma ilha na bocca, do dito Rio e Barra, que divi- 
cie as aguas em dois braços, hum para a parte do sul - por onde 
entram os ~ a v i o s  quando ali vão e outro da banda do Norte, e nesta 
mesma parte está posto o Padrão; e não quer o Procurador da Con- 
dessa este braço senão que o Rio de Bertioga seja o braço de São 
Vicente . . . . . . . . ". 



da Canataria de Pedro Lopes, composta de dez legoas, terminava na Ber- 
tioga; ~ o i s  antes de fazer esta deligencia na barra de S. Vicente, 
que estamos relatando, o dito Provedor, em companhia de quatro 
pilotos, tinha ido até a barra do Rio Curupacé, em São Sebastião, afim 
de fazer uma medição e verificar, de visli, - quantas legoas havia 
da fóz do dito Rio Curupacé até a Barra de Bertioga. 

João de Moura Fogaça, sabendo dessa diiigencia do Provedor, 
ao  rio Curupacé. dirigio-se á barra de Bertioga, eni companhia de 
seu advogado Domingos de Freitas e de algumas pessoas para servi- 
rem de testemunhas e de peritos, r.0 acto da demarcação que ali pre- 
tendia fazer, de accordo com o Provedor. 

-40 chegar a Bertioga, de volta de São Sebastião, o drto t3=ove- 
dor não quiz fazer accordo algum; oppoz-se mesmo, a que Fogaça 
colocasse marco naquella Barra.  

De uma Certidão da Camara de S. Vicente consta ainda, - como 
se vae vêr - o que se passou em Bertioga nesse dia 12 de Janeiro 
de  1624: 

"João de Moura Fogaça, como Procurador da Condessa de Vimieiro 
requereu ahi, perante elle, Provedor da Real Fazenda e aos Pilotos, que 
declarassem, (visto o Provedor não Ihes querer dar juramento), - 
quantas legoas havia do Rio Curupacé até a Barra de S. Vicente, a 
qual chamão Bertioga; e, pelos ditos Pilotos, todos juntos, em altas 
vozes, foi dito que, " d o  Rio Curupacé, d'onde vinham, até aquella 
Barra, onde elle dito Procurador estava, eráo dez legoas esforçadas, 
até doze, pelas suas cartas;" Outro sim, foi requerido pelo dito Pro- 
vedor da Real Fazenda para que declarassem os ditos pilotos, se aquel- 
la éra huma das Barras de S. Vicente; o que eiles todos juntos, e 
cada um de per si foi dito, que "Aquella era a Barra da Bertioga, do 
rio pôr onde se vai a S. Vicente". Requereu mais o dito Procurador 
da Senhora Condessa, que declarassem os mesmos Pilotos, quantas le- 
goas havia do Rio Curupacé, donde vinhão, ao derradeiro Rio de 
São Vicente (onde estava posto o marco).  ao que responderão todos 
juntos, deante do Provedor, "que por suas cartas, éram quinze ou 
dezeseis legoas etc.". 

Urna vez consumada a tal tt~edição e a colocação do marcz~, (das 
dez legoas da secção da donataria de Pedro Lopes,) não no Rio de 
Bertioga, como estamos vendo, mas sim na barra de S .  Vicente, - 
como já ficou descripto, - o governador Geral do Brasil ordenou ao 
Provedor Fernáo Vieira que: "depois de demarcadas as duas Capi- 
tanias, attestasse, quaes erão as terras e Villas competentes a cada hum 
dos Donatarios;" e, aos Camaristas de São Vicente mandava que. 
"restituissem a o  Conde de Monsanto tudo quanto se acllasse perten- 
cer-lhe." Com este fundamento, o Lóco-tenente do Conde, - A l v a r ~  



Luiz do Valle, - se apressou em apresentar aos officiaes da Camara 
de S .  Vi,:ente, 110 dia 6 de Fevereiro de 1624, os Autos da medição 
referida, bem assim, uma "Sentença da Relação" e a Provisão do 
Governador Geral, requerendo que "apossassem ao seu Constituinte das 
tres Villas - S .  Vicente. Santos e S .  Paulo, zlisto denzorarcin n a s  de-  
lc<joas d c  P c d r o  L o p e s ,  segundo consta dos documentos offerecidos." 

João de Moura Fogaça achava-se em S .  Paulo quando este ce- 
lebre requerimento foi apresentado na Camara de S .  Vicente; porém, 
o seti advogado Domingos de Freitas interpoz logo recurso na mes- 
ma Camara. contra o audacios3 requerimento de Alvaro Luiz do Valle, 
s i~~pl icar ido  que - "não desapossassem a Coiidessa de Vimieiro das 
suas villas e terras existentes ao Sul da Bertioga. e conservassem a 
Fogaça no posto de Capitão-mór e Ouvidcr da  Capitania de S .  Vi- 
cente" e coticluiu " appellando iriitc omlzia todo o procedimento con- 
trario a sua petição". 

Os vereadores de São Vicente, coagidos pelas ameaças dos pre- 
postos cio Colide de Monsanto, deferiram o Requerimento de  Alvaro 
do Valle; e quanto a justa petição do advogado de Fogaça, responde- 
rão submissos. por esta fórma:  " Não somos Juizes nesta Causa mais 
que para dar  cutnl)rimento á S e n t e ~ ç a  da Relação e á Provisão do 
Senhor (;overnador Geral Diogo de Mendonça Furtado, eni que nos 
manda não admitamos duvida, Fcerrz eiizb~uruço aigl~t lz  ma i s ,  d o  que  d a r  
c z ~ ~ ~ z p v i i r ~ c r i t o  ao  q u e  S. M a g e s t a d c  nza~ idu ,  conforiiue 1z deligenciu cotn- 
~rzr t ida a o  P ~ o v c d o r ,  c o n f o r ~ i z c  o s  A u t o s  qzoc disso. sc  f i z c ráo;  e rie- 
mettemos tudo á Relação com o traslado da Provisão do Senhor Go- 
vert:ador. e papeis que iiecessario forem. Em S.  Viceiite os 6 de Fe- 
vereiro de 1624." 

E m  vista deste despacho, - mostrando a iniquidade dos Magis- 
t!-ados. em taes resoluç0es, - os Procurad3res da Coi:drssa, não tendo 
para onrle a~:pellar, por que, como se vê do referido despacho, a té  o 
recurso para o Rei Ihes era vedado, por ter Sua Magestade, já se 
liroiiuticiado a favor do Conde, tiveram emfim que ceder de seus di- 
reitos, não sem um protesto solemne e energico por parte de Fogaça. 
A posse dolosa de todas essas terras e viilas desta parte da Capi- 
tania de S .  Viceiite foi dada, afinal co?>z toda a Solc~iz~tzidadc, ao 
Cocde de ?I,fonsanbo, no Paço da mesma Camara de S .  Vicente, a 
cli!a! por esse acto esbulhava, ainda um2 vez, a Condessa de Vimieiro 
tle iiina parte das suas terras e - da Villa - Capital. fundada por 
seu avô Martiin -4ffoiiso de  Souza. 

"Auto  de posse dado ao Conde de Monsanto da Capitania de  
S.  Vicente: 

"Anno  do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 1624 an- 
~ i c s .  liesta villa de S .  Vicente, em Camara della, estando juntos nella 



os  officiaes, a saber: -- Pedro Vieira Tinoco, Juiz Ordinario, Pedro 
Gonçalves Meira, João da Costa, Salvador do Valie, vereadores, e o 
prociirador do C,onselho Gonçalo Ribeiro. perante elles appareceíi Al- 

varo Luiz do Valle, procurador bastante do Conde de Monsanto, do- 
natario desta Capitania. e apresentou a S e n t e r ~ ~ a  da Relação e Pro- 

visão do Snr." Governador Diogo Furtado de Nendonça, e a doação 
do Snr. Conde e a Certidào como theor dos autos da demarclção que 

o Provedor fez e requereu que em virtude da dita Sentença, pro- 

visão e doaçáo, lhe desse posse da m a  Capitania, de todas as srtas villas, 

povoaçóes e terras que haviam do rio Curupacé até o rio de S. Vi- 

ceute, que Iié cabcça desta Capitalziu (? ) ,  e da villa de Santos e s. 
Paullo, e das demais qiie dentro do dito limite estiverem, e logo os 
ditos officiaes tomaram a dita Sentença, Provisão e Doaçáo e lhe 
puserão o cumpra-se e registre-se; e em virtude da  dita Provisão e 

Sentença lhe der20 logo a posso ao dito Conde, em seu Procurador 
Alvaro Luiz do Valle, conforme a doaçáo e sentença da Kelação e 

Certidão dos Autos de demarcação que fez o Provedor, e derào mais 
posse ao dito Conde da Jiirisdicçáo desta Villa, e de todas as mais 

nomeadas na Certidáo, como cabeça desta Capitania civil e crime e - 
lhe metteu o Juiz Pedro Vieira Tinoco a vara na mão, e os verea- 

dores demittiram-se de seus cargos e houverão por empossado ao  dito 
Conde da dita Jurisdicçáo, e logo o Procurador do  dito Conde beijou 

a vara, e a tornou ao  dito Juiz, - dizendo que serviria o seu cargo 

fazendo em tudo Justiça; e o dito Procurador andou passeando pela 
Casa da Camara, e foi em companhia dos officiaes a Praca da dita 

Villa, passeando por elia, subiu ao Pellourinho, e pondo as  mãos nos 

ferros delle.. . de maneira que logo ficoii o dito Conde mettido de 
posse por seu Procurador, da Jurisdicção da dita Villa e Capitania 

Civil e Crime; e assim mais lhe derão posse todos os direitos e Íru- 

ctos presentes, pensoens, passagens da dita Villa e Capitania, e man- 

daráo que todas as  pessoas que devem ao dito Conde pensóens oii ou- 
tros quaes quer direitos, conform'e o Foral, lhe accudissem com elles. 

E de tudo mandarão fazer este Auto;  - Ao qual o Procnrador 
da  Condessa de Vimieiro disse que tinha embargos e protestos a fa-  
zer, do  que se lhe deu vista para a s  formar,  o qual auto se fez assi- 
gnar  com o dito Luiz do Valle. Testemunhas que furão presentes: 
Manoel Fernandes Porto, Leonardo Carneiro e Pedro Lopes de Mou- 
ra, que assignarão com os officiaes e Procurador do Conselho, r man- 
dou desse vista a o  Procurador da Condessa de Vimieiro, e eu Gaspar 
d e  Medeiros, Tabeliáo que escrevi, em auseiicia do Escrivão da Ca- 
mara.  " 



O Tabelião Gaspar Medeiros não dexlara neste termo o dia em 
que se deu a posse, porém, diz Fr.  Gaspar que do despacho que os 
officiaes da Camaram deráo a Domingos de Freitas, advogado de 
Fogaça, dos termos de homenagens e posse dadas em 6 de Fevereiro, 
a Luiz do Valle, como Ouvidor e Capitão-Mór, collige-se que, nesse 
mesmo dia foi apossado o Conde de Monsanto. 



TERCEIRA PI-IXSE DO LITIGIO 

CAPITANIA DE S. VICENTE E CAPITANIA 
DE ITANHAEN 

CAPITULO VI 

João de Mozcra Fogaça pOe clnbnrgos sobre a execução 
da Sentença e Provisão dada a favor de Alvaro Luiz  do 
l'allr. - A Condessa de V i in i r i~o .  c.sbvlhada d e  São Vi- 
rente c das suas Villos. dá íí Villu dr Itanharlz o titulo 

de Cabeça de Capito~tia das terras doadas a Mar f im  Af- 
fotzso. - A Capitania de Itarthacn e a razão de ser desse 
titulo. - .4 Copifania dc Santo Anaaro passa a denomi- 
nar-se "Capitania de São Virente". - A s  divisas juriirdi- 

cionacs destas duas Capitatnias. - Confusúo entre histo- 
riadores, sobrr as jurisdicções das Capitanias de Itanhaen 
e São Viccntc. - Inicio da fcrccira phase do litigio. 

E!n consequencia da posse, da Capitania de S. Vicente, dada ao 
Condc de Monsanto, passaram os officiaes da Camara uma carta 
precat%iria c executoria aos officiaes da Camara da Villa de S. 
Paulo, no teor seguinte: " 0 s  officiaes da Camara desta Villa de 
S. Vicente, cabeça desta Capitania, ao deante assignados: - Fazemos 
saber aos srs. officiaes da Camara de S. Paulo, a quem esta nossa 
carta for aPreçen~ada, em como neita Camara appareceu Alvaro Luiz 
do Va'lle. procurador bastante do Conde de Monsanto, e nos apresen- 
tou uma Provisáo do Senhor Governador Geral deste Estado - Diogo 
de Jfendotiça Furtado, da qual o teor é o seguinte : - Diogo de Men- 
donça Furtado, do Conselho de S. Magestade, commendador e alcaide- 
mór do Casal, Governador e Capitão General do Estado do Brasil etc. 
F a ~ o  saber que havendo respeito ao que na petição atraz escripta, diz 



o Conde de Monsanto, por seu procurador Alvaro Luiz do Valle, e 
visto estar mandado em Relaqão que se demarquem as terras que 
nas Capitanias do Sul pertencem a elle e a Condessa de Vimieiro, e que 
das villas que a cada um ficarem se tome posse; hei por bem e mando 
aos officiaes das Camaras das Villas e lugares que pela dita demar- 
cação pertencem ao dito Conde, por virtude de sua doação e sentença, 
e o dito seu prmurador lhes apresentar certidão com teor dos Autos 
do Provedor da Fazenda Real, da Capitania de  S. Vicente a quem a 
dita demarcação está commettida, - lhe dêem posse dellas sem a isso 
porem embargo algum, e hajam e conheçam ao dito Conde Capitão 
Governador das terras, e villas e lugares que assim ficarem dentro da 
dita demarcação. E cumpram e guardem as  Prov;sões que pelo dito 
lhe forem apresentadas e dêem posse as pessoas por elle providas. e 
que João de Moura Fogaça, ou outra qualqiier pessoa uomeada pela 
Condessa de Vimieiro, não use nem possa usar mais jurisdicção algu- 
ma naquellas terras, villas e lugares que conforme a demarcação que 
se fizer pertencerem ao dito Conde de Morisanto, e que o Ouvidor que 
o Conde apresentar faça todas as informações necessarias para as 
Minas e o que convier a Sua Aiagestade, para beneficio dellas, o que 
tudo assim declarado se cumprirá inteiramente sem duvida ou embar- 
go algum, sob pena de mandar proceder contra os que o contrario fi- 
zerem, com todo o rigor. 

Dada na Bahia, sob mcu signal e sello das minhas armas. AI- 
berto de Abreu a fez aos 31 de novembro de 1623. - O Governador 
Diogo de Mendonça Furtado." 

Em vista desta ordem expressa do Governador Geral, que foi 
registrada nas Camaras de São Vicente e de S. Paulo, os ramaristas 
de São Vicente deram posse ao Conde de Monsanto. na pessoa de 
seu lóco-tenente Alvaro 1 . ~ 1 ~  do Valle, conforme consta do Auto se- 
guinte 

" E  sendo-nos assim apresentada a presente Provisão, em cum- 
primento della e da Sentença da Relação e Doaçáo do dito Conde, 
bem como da Certidão do  Provedor da Fazenda - Iiernão Vieira 
Tavares, - com o teor tios Autos, tudo ria forma da Provisão, - 
demos posse ao dito Alvaro Luiz do Valle, como Procurador bas- 
tante do Cotitle de Mon-anto, desta Villa de São Vicente, da de 
Santos, dessa de São Paulo, e da Villa de Santa Anna de Mogy, da 
Ilha de Santo -4maro. e da Ilha de São Sebastião, e povoação de 
terra i-riile que está defronte da dita ilha, por as ditas villas, ilhas 
e povoações entrarem nas demarcaç6es que esta0 feitas pelo dito Pro- 
vedor, desde o rio Corupacé até o rio de S. Vicente, tudo perten- 
cente ao  dito Conde, na fórma da Certidão do dito Provedor da Fa- 
zenda e l u tos  conforme a Senteuça da Relação.. . E o dito Alvaro 



Luiz do Valle nos apresentou mais duas Provisões do dito Conde, 
uma para servir de Capitão-mór seu lóco-tenente, com o cumpra-se 
d o  sr. Governador Geral e outra para servir de Ouvidor, dos quaes 
cargos, em virtude das ditas Provisões, Ihe demos posse dellas e o 
esta servindo actualmente. E por quanto João de Moura Fogaça foi  
provido nos ditos cargos pela Condessa de Vimieiro, não pode agora 
usar delles e de Jurisdicção alguma, conforme a Provisão do Sr. Go- 
vernador Geral ; o qual Joáo de Moura Fogaça, se diz, estar nesta 
villla; requeremos a Vmcê. da parte de Sua Ilagestade, e d a  nossa, 
lhe pedimos por n~ercê.  que sendo-lhe apresentada esta nossa Carta 
a ciimlpram e guardem; e em cumprimento della mandem notifkar ao  
dito Joáo de  Moura Fogaça para que desista dos ditos cargos e não 
use mai,s Jurisdirçáo alguma nas dita's villas, ilhas e povoações etc. 
Feita nesta Villa de S .  Vicente aos 6 de Fevereiro de  1621 annos. Eu 
Gaspar de Medeiros, Tabellião publico e do  Judicial nesta Villa de 
S. Vicerite, que óra sirvio de Escrivão da  Camara, a fiz escrever e 
subscrevi. João da Costa, Pedro Gonsalves Meira. - Pedro Vieira 
Tiiloco. - Gonçalo Ribeiro. - Salvador do Val1e.-" 

E m  cumprimento desta Carta. mandaram. puis, o s  ofsiciaes da 
Camara de S. Vicente, pelo "Moço da Camara de  El-Rei", notificar 
a João de %loura Fogaya de todo o occorrido. 

Uma vez sciente. Fogaça respondeu aos ditos officiaes, que: 
"piiiiha embargos á Provisão de Alvaro Luiz d o  Valle, por não ser 
esta confirmada por Sua Magestade, como a Provisão ddle  Fogaça; 
e ser sómente passada pelo Conde de Moniaiito para servir os cargos 
de Capitão-mór e Ouvidor, o que só podia tcr effeito nas terras que 
legitimamente fossem do dito C~ i i~de ,  - por verdadeira demarcação - 
sendo, portanto. para ella, citadai as partes na for.ma de direito, o 
que riitretantc, ainda náo se tiiiha effctuado: D,clarou mais que 
não podia ser tirado da posbe erri que pacificamente estava antes da 

i dita clelnarcação ser feita, coirz a coiiformidade de direito, e - jul- 
gada por h6a: que até entáo não havia mais que - sentenciarem-se 
as terras sein tcr julgado a demarcação com as partes citadas; jul- 
garido-se esta por boa, estaria prornpto para largar entáo, a cada um, 
o que fosse de direito. na forma que a sentença final fosse julgada, 
e se assim ordenasseni os seus constituintes." 

Declarou ainda que "tinha feito pleito de homenagem a Stia 
Magestacte, pela Capitania de Sáo Vicente. suas fortalezas e Castellos 
della, nas mãos do Governador Geral Diogo de Mcndònça Furtado, 
e lhe 1120 constava haver Provisão alguma, pe!a qual se lhe houvesse 
levantado tal homenagem que tinha prestado; que pratestava não 
largar a posse que tinha, e defenderia o seu Cargo e a Capitania, 
como pela dita homenagem tinha de obrigaçáo." 



A este justo e energilco protesto de João de Moura Fogaça res- 
ponderam os vereadores que, "sem embargo do seu requerimento. 
mandavam se cumprisse a Carta Precatoria dos officiaes da Camara 
da Villa de S. Vicente". 

Fogaça, porém, se oppoz a esta determinação, aggravando aos of-  
ficiaes da Camara, por haverem-no apeado dos cargos que servia, 
antes de se lhe terem levantado a homenagem, que pelos ditos Cargos 
havia feito a Sua Magestade. 

Tomou-se-lhe o aggraco, e a elle responderam os ditos officiaes 
da Camara de S. Paulo dizerido : - "que náo eram juizes da causa, 
e que sómente davam cumprimento á Carta Precatoria e á Provisão 
nella incorporada, do Governador Geral do Estado; c que visto estar 
já Alvaro Luiz do Valle empossado pela Camara Capital de São Vi- 
cente, se dessem os traslados de tudo ao aggravante, para seguir sua 
Justiça e direito." (Archivo da Camara de S. Paulo - Livro de Re- 
gistro - 1623 - pag. 13 e seg.) 

Por esta forma, diz Pedro Taques: " fo i  a Condessa de Vimieiro, 
d. Marianna de Souza da Guerra re'pellida da sua Villa Capital de 
S. Vicente, bem como da de Santos, S. Paulo e da de hlogy das Cru- 
zes (eram estas duas villas as que, em Serra-acima, estavam erectas 
até esse tempo). Vendo-se assim destituida, a dita Condessa de Vi- 
mieiro, fez então - Cabeça da Capitania, - a sua antiga Villa de 
Nossa Senhora da Conceição de Itanhaen." " P a r a  governarem esta 
nova Capitania de Itanhaen, accresceiita Pedro Taques, nomeou sem- 
pre a dita Condessa Capitães-móres-Governadores, cada um dos quaes 
governou, com ampla jurisdicçáo, até á Cidade de Cabo Frio, desde 
este anno de 1624, até ao  de 1645, em nome da dita Condessa como se 
vê no Cartorio da Provedoria da Fazenda e nos livros das Sesma. 
rias. " 

"Neste anno, porém, de 1645, entrou na Capitania de Itanhaen, 
D. Sancho de Faro, filho primogenito da Donataria Condessa de Vi- 
mieiro; e porque então militava nos Estados de Flandres, e em Lis- 
boa se achava seu irmão D. Affonso de Faro, este fez a Sua Ma- 
gestade o requerimento", cujo teor vae adeante transcripto. 

O acto da  Catmara Municipal de S. Vicente, de 6 de Fevereiro 
de 1624, já transcripto, i-~ndo posse ao Donatario Conde de Mon- 
santo das villas de S. Vicente, Santos, S. Paulo etc., e esbulhando 
assim a Condessa de Vimieiro de u m  grande parte da Capitania de 
S. Vicente, marca, incontestavelmente, uma nova época na nossa his- 
toria, c0.m a creaçáo de uma nova Capitania hereditaria. 

A Vilia de Itanhaen assume pois, desta data em deante, - 7 de 
Fe,vereiro de 1624 -, para sua vida politica - aliás muito legal e 
legitima, como diz o historiador Pedro Taques - o titulo e categoria 



de  séde da Donataria de hlartim Affonso, sob o nome de Capitania 
de Itanhaen; cuja jurisdicçáo abrangia as cem legoas de costa com 
os respectivos sertões doados ao dito Martim Affonso de Souza 
i10 referido "Fora1 de D. João 111". 

Essa jurisdicçáo, convem que se note (conforme a medição feita 
pelo proprio Provedor Fernão Vieira Tavares), começava na parte 
meritlioiial da referida "I lha  do Mudo" (Ilha Porchat),  na barra de 
S .  Viceilte, e se estendia por toda a costa do sul até á "Ilha do Mél" 
lia barra do lagamar de Paranaguá, onde, como já ficou demonstrado, 
"estava posto o marco, mandado collocar ali pelo proprio D. João 111", 
conforme affirma o mesmo Pedro Taques. 

Desses dois pontos da costa - da Ilha do Mudo em S. Vicente 
e da Ilha do Mél, em Plaranaguá - partiam a?  respectivas linhas de 
divisas, em rumo do ertão, até ás conquistas e dominios d'El-Rei da 
Castella. 

Na parte, ou na secção septentrional, a jurisdicção da Capitania 
de Itanhaeii começava na fóz do Rio Juqueriquerê (Curupacé), com 
o mesmo rumo do  sertão, em S. Sebastião, e se prolongava peia 
costa do norte até á barra de Macahé, em Cabo-Frio. 

Rio de Janeiro, parte de  Ailirias Geraes e toda essa immeiisa zona de 
sertão ainda despovoada e desconhecida, estava então, muito legiti- 
mamente, dentro da Jurisdicçáo da Capitania de Itanhaen, como se 
verifica pelas Provisões de seus donatarios e lóco-tenentes dando 
predicamento ás respectivas villas que, depois, ahi se crearam, como: 
Cabo-Frio, Angra dos Reis, Paraty, Caraguatatuba, Ubatuba, e as 
villas do planalto : - Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, S. 
José dos Campos, etc., como consta do 1.0 volume desta memoria, que 
se refere ás fundações das ditas villas, bem como - da "relação com- 
pleta dos governadores da Capitania de Itanhaen. 

Durante o pesiodo em que a villa de Itanhaeil gozou das prero- 
gativas de Cabeça de  Capitania dos herdeiros de Martim Affoiiso, 
foram egualmente creadas, na secção meridional, as villas seguintes: 
Sorocaba, Igua~pe, Cananéa e mesmo a de  Paranaguá, embora esti- 
vesse essa ultima povoação fóra da dita Jurisdicção, conforme já 
ficou demonstrado na parte que trata dessa importante villa do  
littoral paulista. 

Dizem alguiis historiadores modernos, como já temos notado, 
que o titulo de Capitania dado á villa de Itaiihaeil " foi  uma illegalida- 
de, pois estando essa villa dentro da Donataria de S. Vicente, isto é 
- dentro da  Capitania de Martim Affonso, não poderia adoptar 
outro titulo que não fosse - Capitania de S. Vicente." 

Já demonstramos em outro capitulo - a razão de ser desse titulo, 
com o qual se "condecorou", por mais de um seculo, a humilde po- 



voaçáo de  Itanhaen. Já den~onstra~mos egualmente a legalidade poli- 
bica desse titulo - Capitania de Itanhiaen -, bem como o 
titulo legal e indiscuti'vel com que se denominaram, dentro dessa mes- 
ma donataria de hfartim Affonso, a s  "Capitanias secundarias", de 
Minas Geraes, Rio de Janeiro, e as demais - Matto-Grosso e Goyaz, 
que estavam tambem dentro da Jurisdicçáo da antiga C,apitaiiia de S. 
Vicente, entáo denominada Capitania de Itanhaen. 

Nenhum dos historiadores, aos quaes nos referimos, se leinbrou, 
entretanto, de contestar o titulo de Capitania dado ao Rio de Janeiro, 
a Minas Geraes, S .  Paulo e Matto Grosso como sendo unz erro ozl 
falsa i~ztcrpretaçSo dos antigos chronistas, - o darem tal deno.mina- 
ção, siniiplesmeiite por estare,m taes Cnpitaniíis dentro da donataria 
hereditaria de Martim Affonso de Souza! 

Quem seguir pari-pci~su todas as phases e detalhes deste litigio 
entre as duas donatarias, hade, forçosamente, notar a malicia, a ma- 
neira ardi,losa pela qual agiram sempre os doilatarios da Capitania de 
Pero Lopes e os seus prepostos, para se apossarem da villa de S. 
Vicente, com o fim exclusivo de fazerem dessa primitiva povoação - 
a Cabeça de sua "acephala Capitania de Samto ilwzuro." - Háo de 
notar egualmente que, após essa posse, - a ficticia Capitania dr Sarrto 
Anz8aro; - deixa de ser officialmente denominada por esse titulo, - 
passando a intitular-se Capitania de S. Viccntc. 

E' que, - os senhores de Monsanto e depois, - os de Cascaes, - 
não coatetntes em despixjar os legitimas donatarios da Capitania 
de S. Vimcente , dessa importatite zona da sua d'onataria, com as res- 
pectivas villas, quizeram tambem usurpar-lhes o titulo. E o conse- 
guiram de facto: pois, desde que tal posse se effectuou, definitiva- 
mente, o Conde de hlonsanto e os seus successores, não mais deno- 
minaram a sua doiiataria sináo com o ti'tulo de Capitania de S. Vi- 
cente; pois é assim que ficou conhecida, iiáo só a secção entre o rio 
de S. Vmicente e o rio Juqueriquerê, como outra, ao Sul, compre- 
hendida entre Paranagui e Santa Catharina. 

Esta dlegalidade jámais foi notada pelos chronistas e historkdo- 
res modernos. Foi entretanto - essa arbitrariedade, assim praticada 
pelos donatarios de Pero Lopes, que origiuou a coiifusáo das juris- 
dicções e as erroneas interprctaçCes dos diversos historiadores quan- 
do  se pro,punham a estudar e descrever os factos occorridos, desta 
época em deante, entre as duas doiiatarias. 

Dahi originou-se tambem a cotifusáo dos dit0.s historiadores, 
ou a má fé, ou malicia em náo quererem fazer distiticção e;itre 
os governadores da Gpitania de S. Vicente (donataria de Pero  
Lopes) e os governadores da Capitania de Itanhaen, (doeataria 

de  Martim Affonso),  pelo facto de presumirem, ou pretenderem dar 



a entender que " Capitania de S. Vicente e Capitania de Itanhaen - 
eram uma e a mesma cousa." 

A Condessa de Vimieiro dando á antiga villa de Itanhaen o 
predicamento de  Cabeça de Capitania, como diz Pedro Taques, não 
podia denominal-a com o titulo de " Capitania de S. Vicente", porque 
nesse caso, como estamos vendo, - seriam duas donatarias distinctas 
conhecidas sob o mesmo nome. 

Foi pois, por essa razão, isto é. - com o fim de  distinguir a ju- 
risdicção das duas capitanias, para evitar duvidas futuras, - que a 
Condessa de Vimieiro mui sabia e criteriosamente deu á sua antiga 
villa, - cuja fundaçáo de povoado havia sido levada a effeito pelo 
propiro Martim Affonso, - o titulo, aliás muito legitimo e legal, de 
- Capitania de Itanhaen. 

Pedro Taques, que escreveu a " H i s t ~ r i a  da Capitania de S. VI- 
centc". desde a sua fundação até 1710, (fim da terceira phase do 
litigio do qual nos estamos occupando), não obstante a sua preoccupa- 
r50 dominan.te - que era " a  defesa dos direitos dos Condes de Vi- 
mieiro", não deixa eqtretanto de claudicar, confundindo, ás vezes, a 
Capitania de S. Vicente com a Capibaania de Itanhaen, na terceira 
phase; embora reconheça elle - bem verdadeiro, - o titulo desta 
ultima. 

F r .  Gaspar da Madre de Deus, nas suas "hlemorias para a His- 
toria da Capitania de S. Vicente", depois de descrever a fundação da 
dita Capitallita, occupa-se, ria segunda parte do  seu livro, da 
fundação da Capitania de Satrrio Amnro e das "Contendas que 
houve sobre seus limites até a época em que passou á Coroa". 

Não tratou o citado autor sinão accidentalmente da Capitania de 
Itanhaen. Prometteu, entretanto, occupar-se deste assumpto no se- 
gundo volume de suas " Memorias", obra essa, aliás, que (por mo- 
tivos ignorados) não chegou a ser publicada. 

Este illustrado autor a quem tanto deve a nossa Historia Pau- 
lista, não deixou tambem de ter alguns precoizceitos contra os fastos 
da velha e humilde Villa de  Itanhaen; pois, como se deprehende de  
sua obra - os archivos dessa villa que por mais de um seculo serviu 
de séde á Capitania de Martim Affonso de Souza, como é aliás por 
elle confirmado, não lhe mereceram jámais a s  honras de uma 

consulta ! 
Vejamos, en,tretanto, o que diz o mesmo chronista vicentino a o  

referir-se á "usurpação das terras, das villas e do titulo da Capitania 
de  S. Vicente, pelo Conde de Monssanto: 

"Vendo-se a Condessa de Vimieiro esbulhada de S. Vicente, villa 
qtre sempre fora Capital das cem legoas de Martim Affonso, e que o 
Conde de Monsanto apossara-se não só desta, mas tambem das duas 



villas, Santos e S. Paulo, ordenou que a de Nossa Senhora da Con- 
ceição de Itanhaeu servisse de Cabeça ao resto das terras que lhe 
davam obediencia. Daquella novidade, e desta providencia necessaria, 
resultou augmentar-se a corifusáo e desordem; dahi por deante não 
se deu a pessoa alguma o titulo de Donatario de Sa i~ to  A i ~ ~ u r o ,  por 
não usarem delle os seiihores da casa de Motisanto. - Os herdeiros 
de hlartim Affonso nunca mais se iiomlearam Donatarios da Gtpi- 
tania de S. Vicente, como haviam feito seus antepassados até á morte 
de Lopo de Souza, e deste titulo usaram os successores de Pero  
Lopes de Souza, que antes se diziam - Donatarios de Santo Amaro. 
E m  fim, depois disto chamaram. Capzta~zio d~ S. I / i c r ~ z t ~ ~  d tudo quanto 
dominava o Conde, assim proprio como alheio, e - Capitania de Ita- 
nhaen as terras suibordiiiacias, primeiro á Casa dos Vimieiros e depois 
á Casa da Illia do Prin'cipe, a quem se transferiu a propriedade das 
cem legoas, pelo casainento do Conde Luiz Carneiro com d. Marianna 
de Faro e Souza, etc." . 

O nosso intuito, finalmente. em bem apurar esta velha " Conten- 
da", como diz Fr.  Gaspar, é restabelecer a verdade, afim de que - 
uma vez por todas, - fique estabelecido definitivamente, que: de 6 
de Fevereiro de 1621 em deante, a jurisdicção da Capitania de S .  Vi- 
cente compõe-se apenas das terras doadas a Pero Lopes de Souza, 
nas duas secções do littoral, conforme ficou descripto; c, a juris- 
dicção da Capitania de Itanliaen - compreheiide todas as terras doa- 
das a Martim Affanso de Souza, do Rio Juqueriqucri: a Macahé, e 
da Barra de S. Viceilte (ilha Porzliat) até á Barra de Paranaguii 
(Ilha do hfél). 

A Capitania de S. Vicente, propriamente dita, a qual fora insti- 
tuida por Martim Affotiso de Sousa, dominalido ais cem legoas dr  
costa, deixou de existir, com esse titulo, desde os dias 6 e 7 de Feve- 
reiro de 1623, em que se deu posse, em S. Viceilte, ao Conde de 
Monsanto, o qual, por esse acto, usurpou ilái, sS a parte da Capitanin 
de Martim Affonso como tambem o seu titulo, como ficou provado. 

Esta "terceira phase do  litigio" entre as duas donatarias, corneçd 
- da data em que a Condessa de Vimieiro foi esbulhada das suar 
villas na ilha de S. Vicente e, - do dia em que ella deu, á Villa de 
Conceição, o titulo de " Cabeça da Capitatiia de Itanhaen". 

A Condessa submetteu-se ás injustiças das sentenqas que a esbu- 
lhavam de uma boa parte de sua donatariu, e das suas villas mas não 
se deu totalmente por vencida e, não só ella corno os seus successores. 
na Capitania de Itanhaen, continuaram a pleitear a causa, como se 
verá nos capitulos seguintes. 



CAPITULO VI1 

Continuação do litigio na trrrt2it(c phase. - A Com- 
dessa de Vimiriro cotito donataria da Capito+tia dc Ita- 
nhasr~ - (1624 - 1645). - O Filho Priir~ogciizlo du 
C'ofzdessa - D. Snaclzo dc Favo - conio dofiata)lo ;Ia 
mesrna Cafiitaiiia. e~ttrega a odn~zrtistruçáo drsta a seu 
Irmão D. A f fonso  de Faro. - (1645 - 1648). - I) .  Iliogo 
de Faro e Soids<z. fzllzo d r  U.  Sa l~rho ,  tomo possc da Lu-  
pitatcia de Itanhctt, rrrz 1648. - D. Diogo dc Faro r Soliscz 
trasp'ciizm o Govrriio e posse da Capitallia de Itarlhrtvz. cirz 
dote á sua irrrzã 17. Mariaizrza d r  Farro c Solisa (1654). - 
Escriptura dr dote n referida I). dloriairnu a sru ~izai-ido 
D. Luiz Cnr~tciro co~zde da Ithr do Priitcipe r outiTos do- 
cumentos da Cairiara de Itarc/.tacir. 

O primeiro Capitão-Llór e Governador da Capitania de Itarihaeii, 
como lóco-tenente da Senhora Condessa de Vimieiro, foi, conforme 
se verifica da  "Relação dos Governadores desta Capitania" - João 
de  hfoura Fogaça, o qual não só propôz erni~argos e protestos contra o 
esbulho de  que havia sido victima a sua Constituinte. como proseguiu 
na acção do litigio appellando para o Juizo competente. 

Os  seus substitutos continuaram a pleitear a dita Causa por todo 
o tempo em que esta donataria esteve sob o governo da dita Condessa 
de  Vimieiro, sem nada conseguirem entretanto. 

0 s  governadores da Capi.tania de Itatihaen, segundo affirmam 
as  chronicas de São Paulo e Rio de Janeiro, e os documentos que 
temos obti'do, tinham "ampla jurisdicção desde Paranaguá até a barra 
d e  São Vicente, e desde a barra do Juqu'eriquerê até Cabo-Frio". 

A Condessa de Vimieiro governou, como já ficou dito, a 
Capitania de Itanhaen, do anuo de  1624 até 1645. (1)  - Após esses 

(1) - Pela "Relação dos Governadores da Capitania de Ita- 
nhaen" e pela "Creação das villas" da mesma Capitania, que vão em 
outros Capitulos do 1." Volume vêr-se-lia quaes fora111 05 governad-)res 
que administraram a extensa Donataria da Condessa de Vimieiro, e 
a s  villas que foram fundadas neste periodo de 1624 - 1645. 



vinte e um annos de governo resolveu a dita Condessa entregar, ainda 
em vida, a gerencia dos seus bens e morgado a seu filho primo- 
genito D. Sancho d e  Faro. Não podendo porem este tomar 
posse da Capitania de Itanhaen, por se achar militando nos Estados 
de  Flandres, traspassou a seu irmão D.  Affonso de Faro, que se achava 
em Lisboa, os direitos e a administração que tinha sobre a Capitania re- 
ferida. 

D. Affonso de Faro  dirigiu então ao Rei de Portugal uma petição. 
e obteve, do mesmo monarcha, o Alvará do seguinte teor:  

" E u  El-Rei faço saber aos que este meu Alvará virem que, ha- 
vendo reç.peito ao que D. Affonso de Faro  tne enviou a dizer, por 
sua petição á cêrca da .Administração do Morgado de Alcoeiltre. que 
vagou pela Condessa de Vimieiro sua Mãe, cuja successão pertence 
a D. Sancho de Faro seu irmão, ausente nos Estados de Flandres e, 
em sua falta a seus filhos; e vistas a s  causas que para isso allegou, 
informações que se tomaram pelo licenciado João Corrêa de Carvalho, 
executor dos confiscados e ausentes em Castella, e resposta do Pro- 
curador da minha fazenda; hei por bem e me apraz, em conformidade 
das minhas ordens de lhe conceder a administração para que possa 
tratar do acrescentamento das rendas do dito morgado e beneficio das 
pr~prieda~des que a elle pertencem, dado, como offerece, para as des- 
pezas da guerra 420$000 rs. cada atino etrc. etc.. ." 

Este Alvará d'El-Rei tem a data de 24 de Julho de 1645 e, em 
virtude do mesmo, foi D.  Affonso de Faro  empossado dos bens do 
dito "Morgado de Alcoentre, passando em 31 de Março desse mesmo 
anno de 1645 uma Procuração ao Capitão Manoel de Carvalho para 
tomar posse, em seu nome, da Capitania de Itanhaen, que de direito 
pertencia a seu irmão D. Sancho de Faro. 

Eis os termos desse Instrumento: "D.  Affonso de Faro etc. - 
Por esta Procuração por mim assiyiada e sellada com o sello das 
minhas armas, como administrador que sou do Morgado de Alcoentre 
por Provisão de Sua Magestade, a cujo Morgado pertence a Capitania 
de Nossa .Senhora da Conceição de Itanhaen, faço meus Procuradores 
ao Capitão Manoel de Garvalho, morador na Ilha Grande, e a Valerio 
de Carvalho, morador na mesma Ilha. a ambos e a cada um i~u solidum 
para que possão tomar posse da dita Capitania e de todas a s  suas 
pertenças. em meu nome, como administrador que sou do dito Morgado 
que pertence a meu irmão D. Sancho de Faro, ausente em Flandres, 
e na sua falta a seus filhas, fazendo Autos e Intrumentos d e  Pose;  e 
poderão outro sim nomear pessoa da  terra benemerita e de experiencia 
de Guerra, que sirva de Capitão-Mór e Ouvidor por tres annos, por 
quanto o Capitão-Mór e Ouvidor Antonio Barbosa de  Aguiar tem já 
acabado o seu triesio; com declaração outrosim, que o Capitão e Ou- 



vidor nomeado por elles. me responderá, nesta Corte, com oitenta mil 
reis cada um anno, de direitos que pertencem á dita Capitani,a, e 
poderão outro .sim cobrar dos Tabelliães da dita Catpi,tania as pensões 
que, conforme ao Foral, são obrigados a apagar, e concertar-se com os 
donos dos Engenhos em alguns foros ou tributos que lhe parecer a 
isto conforme, ao  que cada um até agora lavra; o que tudo está ex- 
presso na Ordenação que aqui hei por expressada e declarada: e poderá 
outro si,m requerer mimnha Justiça em todas as Causas que se moverem, 
e substabelecer um e muitos Procuradores, e para tudo lhes dou poderes 
em direito necessarios e livres a gerad adtiii!iistração; e tudo por elles 
feito haverei par firme e valioso. - Lisboa, 31 de Março de 1645, 
annos. D. Affonso de Faro." 

Munido pois desta Procuração, dirigiu-se o Capitão \'alerio de 

Carvalho á Villa de Itanhaen, e apres.entando-se no Paço do Consrlho, 

os vereadores lhe deram posse da dita Ci,pitania pelo -4iito do teor se- 

g:iinte : 

"Anno do  Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil seis 
centos e quarenta e seis, nesta Villa de Nossa Senhora da Conceição 

de  Itanhaen, estaudo juntos em vereaçáo os officiaes da Camara deste 

presente anno, por elles foi posto o cumpra-se na Procuração atraz, e 

em virtude della foi mettido de posse aos Procuradores que nella se 
declara - d'esta Capitania de Itanhaen - em nome do Senhor Don 
Sancho de Faro, Donatario della, como se vê do Alvará de Sua Ma- 

gestade; e, de hoje em diante reconhecem ao dito Senhor por Donattario 

desta Capitania e como tal poderão fazer os ditos seus Pro~ura~dores,  

em seu nome. tudo quanto lhes éra arderiado; como tambem em Camara 

se deu juramento. pelo vereador mais velho - João Lopcs Martitn, ao 
dito Valerio de Carvalho, para servir nesta Capi~tania de Itanhaen os 

cargos de Capitão-Mór e Ouvidor, como nesta Procuração se coiiteni, 
- e elle assim prometteu fazer. Do que fiz este -4iito em que assigiiarào, 

e eu Braz Nunes Freire, Escrivão da Camara o escrevi. - Mabhias 

de Aguiar Daltro. - Manoel da Costa Cordova. - João Lopes Mar- 

tins. - Felippe Gonçalves. - Francisco de Poiites. - Valerio dc 

Carvalho. -" 
D. Sancho de Faro, representado por seu Irmão D. Afionso de 

Faro, conservou-se como Donatario da Capitania de Itauhaen até 10 de 
Novembro de 1648. - Neste anno lhe succedeu seu filho D. Diogo 
de Faro e Souza, em cujo tiome foi provido no cargo de Capitão-Mór 
e Ouvidor, da mesma Capitania, o Capitão Dyonizio da C3sta. conforme 
se verá, da respectiva "Relação dos Governadores da Capitania de 
Itanhaen" que vae em outro volume desta "Memoria". Este Gover- 



nador e Ouvidor de Itanhaen, tomou posse, na Camara da inesma Villa, 
a 3 de Abril de 1649, pela Provisão cujo teor é o seguinte: (2) 

"D. Affonso de  Faro etc. Como administrador que sou do hlor- 
gado de Alcoentre e como tutor que fui dado por Sua Magestade á 
pessoa e bens de D. Diogo de Faro e Souza, meu sobrinho, menor de 
14 annos, donatario da Capitania de Nossa Senhora da Conceição de 
Itanhaen; a quantos esta Provisão virem, e em especial aos Juizes, 
Vereadores e Procuradores do Conselho da Villa de Nossa Senhora 
da Conceição de Itanhaen, Cabeça da Capibania, a quem será mostrada 
etc. Faço saber que por confiar da qualidade, valor e maduresa de 
Dyonizio da Cosha, e que tudo o que lhe for encarregado dará boa 
satisfação, g~iardando justiça ás partes, e nas occasióes de guerra mos- 
trando valor que de sua qualidade se espera, pela presente, em nome 
de meu sobrinho, o nomeio para Catpitão-Mór e Ouvidor da dita Villa 
e toda a Capitania e seu districto e villas a ella sujeitas, e tc . .  ." (3) 

Em poder do 6." donatario se conservou a Capitania de Itanhaen 
até o anno de 1653. 

Neste anno D. Diogo de Faro  e Sousa, sobrinho de D. Affonso de 
Faro, traspassou a dita Capitania de Itanhaen, em dote, á sua irmã 
D. Marianna de Faro  e Sousa, quando esta casou com D. Luiz Car- 
neiro de Souaa, Conde da Ilha do Principe, conforme se verá dos do- 
cumentos seguintes extrahidos dos archivos das Camaras de Itanhaen 
e Angra dos Reis. 

D. Affonso de Faro, além de administrador do Morgado de Al- 
coentre. como já ficou dito, era tutor de D .  Diogo de Faro (seu so- 
brinho) por já ter fallecido, nesta época, o pae deste D. Sancho de 
Faro, que se achava "militando nos Estados de Flandres", quando o 
dito D .  Affonso assumiu a Administração do  Morgado. 

" EÇCRIPTURA D E  D O T E  

Aos Colides da Ilha do Principe - D. Luiz Carneiro e Dona 
Marianna de Faro e Souza, da Capitania de Btanhaen. (4)" 

(Esta doação foi feita em 5 de Janeiro de 1654 pelo então dona- 
t ir io da mesma Capitania D. Diogo de Faro  e Souza, aos Condes da 
Ilha do Princitpe.) 

(2) - O teór desta Provisão já foi dado, na integra, quando tra- 
tamos dos "Governadores da Capitania de Itanhaen". 

(3) - Cartorio da Provedoria da Fazenda Real. titulo 1643. 
(4) - Archivos das Camaras da Vi'la de Itanhaen e da Villa de  

-4ngra dos Reis. 



"João Blau, Capitão-Mór e Governador desta Capitania de N. S. 
do Conceição de Itanhaen, de que hé donataria a Senhora Condessa 
da Ilha do Principe Dona Marianna de Faro e Souza, diz que lhe hé 
necessario o traslado do Alvará que passou Sua Magestade El-Rei D. 
Joâo IV, que Deus tenha em gloria, a Senhora Condessa, de doação 
dar; terras, quando se casou com Dom Luiz Carneiro, Conde da Ilha 
do Principe, o qual Alvará está no livro da Camara desta Villa de 
Itanhaen, pelo que pede a Vas. Xfces. mandem dar os traslados que 
pede e R. Mce. - Despacho: Como péde. Conceição de Itanhaen, em 
Camera, aos 9 de Abril de 1689. - Sebastião Luiz Martins da Costa. 
- Custodio Barrozo. - Jeronymo Galan. - Miguel Gonçalves." (5) 

Traslado : 

" E m  nome de Deus amem. - Saibam quantos este instrumento 
publico de contracto de dote, e obrigação virem, que no anno do Najsci- 
mento de h'osso Senhor Jesus Christo de mil seis centos e cincoenta 
e quatro, em os cinco dias do mez de Janeiro, nesta cidade de Lisboa. 
junto ao Convento de S .  Francisco, nos aposentos de D. Affonso de 
Faro, estando ahi presentes partes a saber: de um lado Dom Luiz 
Carneiro, Senhor das Ilhas de Santa Helena, de Santo Antonio e da 
do Principe, Conde dellas e do Conselho de Sua Magestade, e da outra 
- Dom Diogo de Faro e Souza, filho de Dom Sancho de Faro que 
Deus tem herdeiro e successor de sua Caza e Morgado de Vimieiro e 
Alc~entre  e de Dona Izabel de Lima e Carcome, sua mãe, que Deus 
tem, e bem assim o dito Dom Affonso de Faro, seu tio, tutor e cura- 
dor, e de Dona Marianna de Faro e Souza, sua Irmã, e seus sobrinhos 
menores. Em seu nome e no de cada um delles; e outrosim estavam 
presentes o Dr. Pedro Paulo de S.ouza, Desembargador dos Aggravos 
e Casa da Supplicaçáo, e o Dr. Francisco da Cruz Freire, nomeados 
procuradores pelo Dr. Francisco Ferreira Euserrabodes, Juiz dos Or- 
phans e das repartições desta cidade e dos ditos menores que tambem 
estavam presentes, para assistirem e darem auctoridades a este Con- 
tracto e Capitulações. Disse logo por elles Dom Diogo de Faro e 
Souza e Dom Affonso de Faro, como tutor e curador dos ditos seus 
sobrinhos menores; foi dito a mim tabellião, perante as testemunhas 
adeante nomeadas, que estão contractados para, com o favor divino, 
mediante o Agrado do Espirito Santo e comprasimento de Sua Mages- 
tade, por seu Alvará ao deante trasladado, haverem de casar a dita 
Dona Marianna de Faro e Souza. sua Irmã e sobrinha, com elle Conde 
Luiz Carneiro, e que havendo o dito casamento seu real effeito e sendo 

(5) - O Traslado do Alvará requerido vae transcripto no fim 
desta " Escriptura de Dote". 



recebidos por  palavra,^ de presente, na forma do Sagrado Concillio 
Trideiitino, consummando-se o matrimonio, o contracto que este Dom 
Diogo de Faro e Souza dá e dota a dita Dona Marianna de Faro, sua 
irmã, com auctoridade do dito Dom Affonso de Faro, seu tio e curador, 
e por bem do Alvará que tem de Sua Magestade de supprimento de 
edade para este dote e casamento e bem de todos; que outrosim ao 
deante irá trasladar a sua Capitania de Itanhaen de cem legoas 
de costa, no estado do Brasil, districto do Rio de Janeiro, de que elle 
hé Capitão donatario, Senhor e Governador perpetuo, e de toda sua 
jurisdicçáo, direitos e rendas, e assim e da maneira que a tem e lhe 
pertence por sua dôaçáo e dote, em estimação e valor de quarenta mil 
cruzados, e assim mais lhe dá a dota a dita Dona Marianna sua irmá, 
duzentos mil reis de relida, cada anilo, cm valor de dez mil cruzadas, 
consignados e constituidos em todos os rendimentos do morgado dc 
Rio Maior, sito no termo de Santarem, assim da maneira que possue e 
lhe pertencem por qualquer via que seja, e não bastante todos os ren- 
dimentos e tudo o que faltar para o cuml)rimento dos duzentos mil reis, 
e elle dotador é contente que se prefaça dos sessentx mil e quinhentos 
e oito reis de juro que tem na Alfandega desta cidade. E por quantçi 
Sua Magestade tem concedido a elle Dom Diogo de Faro que possa 
dotar estes ditos duzentos mil reis de renda, cada anno, no morgado 
de Vimieiro, se obriga ainda elle Dom Diogo a haver apostilla no dito 
Alvará do  dito Senhor, para a consignaçáo dos ditos duzentos mil 
reis em todos os rendimentos do dito morgado do Rio Maior etc. etc 
E outro sim, por morte da dita Dona Marianna, falleccndo ella e sem 
descendentes, ficarão os ditos duzentos mil reis livres aos ditos morga- 
dos conforme o dito Alvará e este contracto, e assim mais dá e dota 
o titulo de Conde da Illia do Principe, que elle Conde Luiz Carneiro 
terá em sua vida, o qual titulo, que assim dota, haverá por hlvará de 

duas vidas mais, nos desceildeiltes deste matrimoni3, estimadas as 
ditas duas vidas do titulo de Conde em outros dez mil cruzadas, por 
quanto elle dotador tem já alcançado Alvará do titulo em uma vida. 
Das duas promettidas e dotadas e tambem adeante, óra trasladada, para 
a s  descendentes deste niatrimonio, externados nos ditos dez mil cru- 
zadas; declara elle dotador que não alcançando Alvará da outra se- 
gunda vida para neto e descendente deste matrimonio dentro do tempo 
de cinsco annos, começaiido do effeito do  dito matrimonio em deante, 
elle dotador se obriga a dar no fim dos ditos cinco annos a quantia de 
cem mil reis, cada anno de renda, em bem livres, ou de morgados que 
bem renda, estimados no valor de cinco mil cruzados, que hé a respeito 
dos ditos dez mil cruzados dotadaa por titulo de Conde das ditas duas 
vidas, e para a dita renda dos ditos cem mil reis elle dotador obriga 
desde lago todos os seus bens e rendas livres, havidas e por haver, e 



os rendimentos de seus morgados, para o que haverá Alvará de Sua 
Magestade para segurar.ça dos ditos cem mil reis de renda, e a todo o 
tempo que elle dotador ou seus successores alcançarem o dito Alvara 
da dita segunda vida, da mercê do titulo de Conde, ficará cessando a 
obrigação dos ditos cem mil reis de renda. E desta mdneira se entenderá 
r competirá este dote que elle, dotador dóta a dita Dona Marianna, 
sua Irmã, nos ditos quarenta mil cruzados que leva comsigo, por 
que nesta quantia e valor elle Conde a acceita sem poder allegar lezáo, 
erro ou engano algum, ponque neste valor das ditas causas estão canfor- 
mes; e é ainda declarado neste contracto que todos os bens adquiridos 
serão sempre communicaveis e parte entre ambos. 

E no tocante á Capitania de Itanhaen, dotada neste contracto, elle 
dotador se obriga a entregar as contas de doaçáo e titulos, della, para 
por elles a dita Dona Marianna tirar carta de successão. em sua 
Cabeça, ou para os descendentes deste matrimonio, conforme o Alvará 
de Sua Magestade ao deante trasladado e mais declaração deste con- 
tracto, que todos os bens deste dote que a dita Dona Marianna de Faro  
e Souza leva comsigo terão e seguirão a natureza dos bens dotaes sem 
se poderem desviar, traspassar. vender, alienar nem obrigar por ne- 
nhuma via que seja;  e este dote protnette e obriga elle dotador assim 
de manetra que neste contracto se contem, de tal maneira que hajam e 
logrem e possuam assim e de modo que nesta escriptura se contem, 
pela qual tira e aparta de si e de seus herdeiros e descendentes todos os 
ditos bens, todo o direito e acção que até agora nelles teve e adiante 
podia ter e haver, o que tudo traspassa aos ditos dotados e successores 
deste matrimonio. E por elle Conde D. Luiz Carneiro foi dito que 
acceitava este dote dos ditos quarenta mil c r u z a d ~ s  da mão delle D m  
Diogo cle Faro, com autoridade do dito Dom .4ffonso de Faro, seu tio, 
tutor e curador na forma dita, e que a respeito dos ditos quarenta n ~ i I  
cruzados, assim do mais tudo, se obriga elle Conde a dar terça parte 
de arrhas, conforme a ordenação, á dita Dona Marianna de Faro  sua 
tutoranda mulher, consignados e constituidos a provimento destes dota- 
dorets em bens seguros e abonados, por quanto conforme este contracto, 
elle Conde promette e dá em nome de arrhas e doaçáo á dita Dona 
Marianna de Faro  a terqa parte dos ditos quarenta mil cruzados do  
dito dote, que são treze mil, trezentos e t r i ~ t a  e trez cruzados, consi- 
gnados e constituidos em bens equivalentes e seguros á satisfação delles 
dotadores; - e outro sim se obriga, soluto matrimonio, a segurar o 
dito dote que receber e, destas arrhas, a metade dos ditos bens adqui- 
ridos; - por elle Conde foi mais dito que a dita segurança e restituiçáo 
e consumamento do  dia, desde que fora entregue, e amim mais a s  ditas 
arrhas promettidas, obriga todos os seus bens assim livres que por 
qualquer maneira Ihes pertençam como do morgado patrimonial e quas- 



quer outros que houver enl particular para as  ditas arrhas, as  bemfei- 
torias de  seu ~ n o l d e ,  sitas nesta Cidade de Lisboa, por detraz da  egreja 
de S. Pa'ulo, que importarri em muito mais, as quaes bemfeitorias, con- 
sig~ia<las.ao pagameiito das ditas arrhas, sáo livres e sem vinculo 
algum, como está declarado em uma sentença que se deu no Juizo d o  
Civil desta Cidade, pelo licericiado Manoel Tenreiro de Gouv;a, de que 
hé  escrivão Domingues Rodrigues, a que se refere;  e sempre elle Conde 
as  trará livres e descbrigadas com todos os seus veiicimento~s equivaleil- 

tes aos ditos treze mil trezentos e trinta e tres Cruzados de arrhas e 
rendimentos de todos os mais seus bem e pelo melhor parado de sua 
fazenda, livre de rendas;  - e para esta obrigação, para mais segurai-iça, 
haverá hypotlieca de bens de morgado, com Provi,sões e Alvará de  Sua 
Magestade, conforme aos que por sua parte houverem os doadores, para 
a obrigação deste, e uns e outros assim livres como de  morgado, com a 
dita licença qu,e for  necessaria para sua inteira validade e segurança 
fiquem desde logo em seu vigor; com mais esta declaraçáo: - que 
fallecendo a dita Dona Mariaiina com filhos deste matrimoilio ficarão 
as ditas arrhas vinculadas ao  morgado do filho successor deste matri- 
monio. para acressentamento dellc : - é mais declaracão deste contracto 

que, sendo caso que o Colide falleça primeiro que Dona Mariaiina de 
Faro, ella fi'cará em posse e cabeça de casal coin todos e quae!squer 
bens que ficarem, de qual,quer sorte, e seus rendhentos ,  até com effeito 
ser entregue todo o seu dote, arrhas e metade dos ad~quiridos inteira- 
mente; e emquarito não lhe forem pagos a s  ditas arrhas, haverá cada 
anrio, duzentos e cincoelita mil reis de rendimentos de todas as casas 
do dito tizoldc, que hé a quantia que vem a razão de juros dos ditos 
treze mil trezeiitos e trinta e trez Cruzados, das ditas arrhabs, e as  
mais coiidições e declarações deste coritracto, que veilcendo em dias, 
a dita Dona Marialitia de Faro e elle Conde, lograrão e comerão as  ditas 
arrhas em suas vidas e assim mais os ditos morgados; assim a s  ditas 
arrhas como os  ditos duzeiitos mil reis, comerão em suas vidas, quer 
fi,quem filhos e successore8s deste matrimonio, quer não. E é mais 
declaração desta escriptura que, cada um delles partes, assim dotadores 
como dotados, poderá haver de  Sua Magestade a licença e Alvará que 
forem necessarios para a validade deste dote e contracto, e para que 
tudo elles partes, dotadores e dotados, assim cumprirem, e cada um 
disse que se ~b r iga~va ,  e de facto? logo se obrigaram, os dotadores, todos 
os seus bens, rendas livr,es havidas e por haver, de  juro e morgado.. ., 
e por elles Dom Afforiso de Faro, tutor e curador,e o doutor Francisco 
Ferreira E~icerrabodes, Juiz dos Orphãos da dita repartição foi dito 
que elles aprovavam e ratificavam este contracto de dóte e dam a elle 
sua autorga e consentimciito para que fique firme e valioso e tenha 
seu real e cumiprido effeito, assim e da maneira que nelle se contem 



e pela melhoria que em direito possa s e r ;  e outorgaram de responderem 
elles dotadores e dotados por tudo o que aqui ficou coiistituido, nesta 
Cidade de Lisboa, perarite os corregedores da Côrte, Juizes do  Civil 
della, onde e perante quem este instrumeiito for aprsetltado e se pedir 
e requerer seu cumprimeilto; se obrigam maias a responder e se fazer 
todo o cumprimento de direito e Justiça, citadas por suas cartas cita- 
torias, precatorias e sem ellas, para o que disseram que renunciaiam a 
cada um dos Juizes de seu fôro, da terra e logar onde em qualquer 
tempo estiverem e morarem, e todos os mais prjvilegios, liberdades, 
leis, direitos, ordenações, distiiicções, férias geraes e especiaes, e tudo 
o mais que por si ou em seu favor allegar possão, que de nada se 
poderão valer, salvo tudo cumprir pelo módo sobredito: e declaram 
mais elles partes que - no que toca ao pagamento dos cinco mil cru- 
zados, em que está stimada a segunda vida de titulo de Conde, no caso 
em que este Dom Diogo o náo haja de Sua Magestade, nos ditos cinco 
annos, pagará a elle Conde da Ilha, os ditos cinco mil cruzados dos bens 
livres que tiver e pelos rendimentos e rendas de seus morgados, sem 
fruir  outra graça nem uma, nias sim dos ditos morgados que assentam 
sobi-e as rendas e rendi~mei~tos delsle, e para isto se haverá as  liceilças 
necessarias, como atraz fica dito e declarado. - Esta se outorgou em 
cinco de Janeiro posto quc coctii~ua eni riove do dito mez; e em teste- 
munho da verdade assim o outorgaram todos elles outorgantes, e pedi- 
ram que se fizesse este Instriimetito liesta nota e que dessem os tras- 
lados necessarios, que acceitam; e eu Tabeiliáo o acceito em nome de 
quem tocar ausente, como pessoa publica, estipulante e acceitante. 

Testemunhas que foram presentes: - O Dr. Thomté Pinheiro da 
Veiga, Procurador da Corôa de Sua hfagestade e seu Desembargador 
do Paço e Mailoel Rodrigues, crêado delle Dom Affonso de  Faro, e 
Amador de Abreu, créado delle Dom Liiiz Cariieiro, e todos conhecemos 
a eiies partes outorgantes dotados - Conde dotado, tutor e curadores 
e Juizes, por serem os proprios aqui coiitidos, que na nota assigilam 
com as  testemuilhas - .Aiitonio Piiito de Lemos, Tabelliáo o escrevi. 
- Conde da Ilha - Dom Diogo de Faro  e Souza - Dom Affonso de 
Faro  - Pedro Paulo de Souza - I~rancisco da Cruz Freire - Fran- 
cisco Ferreira Encerrabodes - Thomé Pinheiro da Veiga - Marioel 
Rodrigues Cabreira - Amador d e  Abreu." 

O segundo traslado desta "Escriptura de doaçáo da Capitania de 
Itanhaen", feita em Lisboa no anno de 1651, foi enviada para a villa 
da  Conceição de Itanhaen, e ahi trailscripto no livro de Registros da 
mesma Camara. Deste trablado se tirou outra copia que foi regis- 
trada no livro competente da Camara da villa de  Angra dos Reis, que 
fazia parte então da Capitania de Itanhaen. 



Achando-se na villa de Angra dos Reis, em 1797, (em Correi- 
$50) o Juiz de Fóra Balthazar da Silva Lisboa, mandou extrahir uma 
cópia desse importante documento, d o  qual nem um dos chronistas de 
São Vicente, nem Fr .  Gaspar nem Pedro Taques, tiveram conhecimento. 

Xa historia e nas chronicas da Capitania de São Vicente estes dois 
historiadores se referem a esta doaqáo feita ao  Conde da Ilha do Prin- 
cipe D. Luiz Carneiro e a sua esposa a Condeissa D.  Marianna de 
Faro e Souza, que Pedro Taques dizia ser prima, e Fr.  Gaspar affir- 
mava, (com rasiío), ser irmã do doador o Conde D. Diogo de Faro  e 
Souza. Entretanto, nem um desses dois chronistas manuseou o dito 
" trasla~do de escriptura" que se achava registrado nos archivos das 
Camaras de Itanhaen e Angra dos Reis. 

Isto vem, mais uma vez, confirmar o que temos dito e lamentado, 
isto é - o estado de abandono e o tnenospreso, por parte dos histo- 
riadores, a que havia chegado, já nessa época, o i,mportante Archivo 
da Camara de Itanhaen, principalmente depois que essa villa ficou 
destituida do predicamento de - Cabeça de Capitania dos herdeiros de  
Martitn Affor~so de Souza. 

Pedro Taques ao escrever a "Historia da Capitania de São Vi- 
cente", que nada mais é que a " historia da Capitania de Itanhaen", 
bem como Fr. Gaspar, quando encetou e levou a effeito as impor- 
tantes pesquisas historicas para as " Memorias da Capitania de S. Vi- 
cente", tiiinca se dignaram ir a Villa de Itanhaen, como já temos dito, 
afim de consultarem ali os velhos archivos. Si esses historiadores, lá 
tivessem estado, teriam encontrado este traslado e outros doc~men~tos  
importantes para a ellucidação d'estes pontos historicos e genealogi- 
cos, em que ambos tanto se empenhavam. 

Este descuido ou despreso, por parte dos chronistas vicentinos, 
em relação á Villa de Itanhaen como já temos notado, é bem frizante 
como se vae ver. 

F r .  Gaspar, no fim do seu livro " Memorias para a Historia da Ca- 
pitania de S .  Vicente", dá  um " cafalogo bibíiografihico das obras e 
docu~;tcntos, que foram co~asultados para a confecção de suas Memorias" 
e nessa " biibliographia", além das obras imtpressas, estão figurando os 
archivos das villas que elle consultou, que são a s  seguintes: Villa de 
Goiana, villa de S. Vicente, Villa de Santos, Villa de S .  Paulo e 
Cidade do Rio de Janeiro; menos a Villa de Itanhaen, que lhe passou 
inteiramente d,espercebida . 

Nestas localidadets, por elle visitadas, foram feitas consultas ~ i á o  
só 110s archivos e cartorios publicos, como nos archivos dos diversos 
conventos e mosteiros de Santos, Sáo Paulo, Rio de Janeiro, etc., 
excepto no Archivo do Convento de Itanhaen, o qual não mereceu 
tambem as  honras de uma consulta. 



Pedro Taques, alem do mais, é escasso e quasi ommisso, quando 
trata da Villa de Itanhaen. 

Essa villa já tão pobre e tão decadente, na época (1772-1797) em 
que Pedro Taques e Fr.  Gaspar escreviam a Historia da Capitania de S. 
Vicente, "havia sido entretanto, até 1753, segundo affirma o Dr. Antonio 
Piza (6 ) ,  a séde dessa mesma Capitnluia dc São  t'icentc, a qual elles 
persistiam, (e os demais chronistas de nossa época ainda persistem) - 
em não querer que fosse denominada com o seu verdadeiro nome - 
Capitania de Itanhaen -, conforme lhe haviam chamado os seus proprios 
donatarios - Condes de Viinieiro e da Ilha do Principe, legitimas 
herdeiros de Martim Affonso de Sousa. 

Ao tratar, ligeiramente, da creação da Capitania de Paranaguá, - 
na pag. 172 de suas "Mcinorias para Historia da Capitania de S. Vi- 
cente" diz o chronista F r .  Gaspar que " Diogo V a z  de Escobar, Capitiio- 
m ó r  da Capitania de Nossa Senhora da Conceição ae Itanlzaen, 1x0s 16 
de Dcrcnzbro de 1653, tonzou posse da Viila de Nossa Senhora do Ro- 
sario de Para.alzaguá, que poclco antes lzavia f i ~ n d a d o  Gabriel de Lara; 
tontou, digo, posse enz izo~rzr dc D. Biogo  dc Faro c Souza, hcrdciro d e  
Mart im A f f o n s o  de Souza rtc.. r t c . .  ." 

Para salvar entretanto a sua responsabilidade, em ter dito "Capi- 
tania de Itanhaen" em vez de Capitania dr S. Viccnte,  o chronista vi- 
centino faz esta citação, em nota, extrahida dos " apontamentos' do 
Juiz de Fóra Marcelliiio Pereira Cléto que havia sido, bem ou mal. o 
unico chronista que fez consultas no velho Archivo de Itanhaen. 

A "Nota" de Pereira Cléto a que nos referimos, citada por F r .  
Gaspar, é esta: "Avchizio da Cuinaro da Villa de Nossa SrnJzora diz 
Conceição de Itanlzaen, Cadcnio qur t c f ~ i  por t i tulo:  - Livro V ,  o qual 
servio pelos anlzos d e  1654 - fs. 1". . . - E disse! 

E' a unica citação que o a u t x  das Memorias da Capitania de S. 
Vitente faz a o  referido archivo da - Séde da Donataria dos herdeiros 
de Martim Affonso, durante o longo periodo de 1624 a 1797. 
........ . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . .  .....,.. . . . . . . . .  ...... 

Passamos agora a dar a copia do Alvará a que se refere a "Es-  
criptura de Dóte", atraz transcripta. que foi tambem registrada nos 
livros da Camara de Ita'nhaen : 

1." Alvará 

" E u  E1 Rey, faço saber aos que este alvará viaem que havendo 
respeito a o  que por sua petiçam me enviou a dizer Dom Diogo de Faro 
e Souza, por seu tio e tutor Dom Affonso de Faro, pedindo-me lhe 

( 6 )  - A Capitania de Itanhaen só deixou de existir no reinado 
de D. Maria I.a, de 1791 em diante. 



conceder licença para dotar a sua I rmã Dona Marianna de Faro  e 
Souza, que está contractada para casar com o Conde da Ilha do Prin- 
cipe, donatario das cem legoas de  terras que tem na Costa do Brasil, 
com suas povoações e titulo de  Capitão e Governador, com mais juris- 
dicções e rendimentos, e que lhe passe carta de sucessão em nome da  
dita sua Irmã, na forma que a elle lhe está mandada passar, supprindo- 
lhe o ser meiior para fazer o dito dóte, e visto os casos que allega e a s  
informações que se houve pelo Dr. Pedro Paulo de Souza, Dezem- 
bargador dos Aggravos e da Casa da Supplica~ão, de que consta que 
ouvira o Supplicante e sesu tutor e immediato successor do Morgado 
que hé a dita sua I rmã dotada, que o Juiz de Orphãos lhe dera curador 
lettrado por ser menor, e todos consei~tem no dote referido, e a 
resposta que sobre tudo deu o Pro'ciirador de  minha Coroa, hei por 
bem e me apraz que, sendo feito o dito casamento, se passe carta a 
Dona M a r i a ~ ~ n a  de Faro e Souza das cem legozs de terras de que se tra- 
ta, na forma que está mandada passar ao dito Dom Diogo Faro, a quem 
hei por supprida a idade para poder fazer o dito dote, tudo como em 
sua petição péde, e este Alvará se cumprirá como nelle se contém e 
valer5 posto que seu effeito haja de durar mais de um a11110 sem em- 
bargo da Ordenação do Livro segundo, titulo quarenta, sem contrario. 

hlanoel da Cos8ta o fez em Lisboa aos desesete de Setembro de mil 
seis centos e ci~icoenta e tres anilos. Jacintho Fagisndes Bezerra o fiz 
escrever. - Rey." 

Além desta Alvará, consta do mesmo arctiivo, este "Instrumento 
de Procuraçáo", que ainda se refere á posse da referida Capitania d e  
ltanhaen, dada eni dote á Dona Marianna d e  Faro e Souza, Condessa 
da Ilha do Principe: 

"Luiz Carneiro, Senhor das ilhas de Santa Helena e de Santo 
Antonio e do Principe; Conde délla, do Conselho de Sua Magestade 
clue Deus guarde etc. - Dou poder ao  Senhor D. Luiz de  hlmeida, 
meu sobrinho, para que por mim e em meu nome me faça mercê de  
mandar tomar posse da  Capitania de Ita~iliaen, de cem legoas de Costa, 
rio districto do Rio de Janeiro, com tudo a ella pertencente, na forma 
das doações della, e Mercê que Sua Mages~tade me tem feito, por re- 
iiunciação do Senhor D. Diogo de Faro e Souza, em parte do  dote 
da Condessa sua Irmã e rniriha muito presada mulher; e para mandar 
cobrar as rendas da dita Capitania de Itanhae~i,  tomar contas e dar 
cluita~ões, e prover em todas as  demais causas que a bein delle con- 
vier; para o que lhe dou todos os podere.5 e direitos necessarios para 
substabelecer em um e mais procuradores que lhe parecer, com os  
snesmos poderes. Passada ern Lisboa tio derradeiro dia do mez d e  
Abril de 1654 annos. - O Conde da Ilha do Principe, D. Luiz 
Carneiro." 



Este setimo donatario - da Capitania de Itaiihaen - D. Luiz Car- 
neiro - esteve na posse da dita donataria, desde 5 de janeiro de 1654 
até 28 de Abril de 1679, em que foi substituido por seu filho D.  Fran- 
cisco Luiz Carneiro, o qual obteve do Principe Regente D. Pedro I1 a 
confirmação da "doação das cem legoas feitas por D .  João 111 ao 
primeiro donatario Martim Affonso de Souzo." conforme se verá no 
Capitulo seguinte. 



D. Francisco Luir Curnriro d c  Soztca, Conde da I lha 
d o  Principc, rrivindica as I'iiias c tcvras uzurpadas pelos 
Sci thorcs da Caca d e  Morisanto. - Carta régia d e  U .  
P r d r o  [ I ,  Prilzcipr Rcgct i ir ,  ordrnarzdo a posse dessas 
frrrrrs rwz favor d r  I) .  FI-ancisro. - 1679. - Car fa  d e  Bi i i -  
gcncia r Ccrtidõrs, ~ e q z c ~ r i d a s  $ia Balzia pelo Capitáo L u i z  
120pcs d r  Carva l l~o ,  I'rociirador d o  Colide da I lha d o  
Prirzcipr. - U m a  itttcrcssa~ztr Ccrtidáo d o  A r c l ~ i v o  d a  

Faccnda Rral ,  da L-illa dc Saiçtos. - Posse solcnznc dada 
IM Cawiava d c  S. b'iccnfr, C I I I  1679, na pcssoa do Capitão 

L u i c  Lopes  d e  Carvullzo. - O M a r q t 4 r ~  d e  Cascacs, suc- 
ccssor d o s  Condcs  d c  d ~ o t t ~ a ~ l f o ,  é d c  ?!ovo c~tzpossado d a  
Capifania dc Sáo  T/icentt - 1682. - A Vi l la  d e  I tanhacn 
continua conz o titulo dc Cabcça dr  Capitettia da Doriata- 
]-ia de Afartinz Af fotzso.  

Em 28 de Abril de 1679, como já ficou dito, tomou posse da Capi- 
tania de Itanhaen D. Francisco Luiz Carneiro, filho e successor de  D. 
Luiz Cari~eiro, Conde da Ilha do Principe. 

D.  Francisco Luiz Carneiro de Souza. que herdou de seli pai 
o titulo de Conde da Ilha do Principe. foi o oitavo doiiatario da Ca- 
pitania de hlartim Affonso. Todos os derilais Doriatarios. seus anteces- 
sores, na Capitania de Itanhaen, desde a Condc~sa  de Virnieiro em 
1624, - por seus procuradores e Lóco-tenentes, - !iaviam pleiteado a 
causa de reivindicação das villas iizurpadas, perante os Tribunaes, sem 
entretanto nada terem conseguido até esta data - 1679. .'L gloria de 
obter uina Sentença favoravel coube pois a eite oitaro doiiataria da  
Capitlnia de Itanhaeil - D. Francisco L1117 Carrieiro de Souza - que 
a obteve do rei D Pedro 11, então pri:-cipr regente d e  Partugal, plena 
reivindicação de todas as  cem legoa.: doadas a I lart i tn Affonso de  
Souza, mandando então restituir a Vil!a <Ic São Vicente, Santos, e as 



demais do  planalto da serra, a este donatario, as quaes se achavam 
em poder dos Condes de Monsanto desde 1624. 

E r a  então donatario da Capitania de S. Vicente (antiga Capitania 
de  Santo -4maro), D. -4lvaro Pires dz Castro e Souza, conde de Mon- 
santo, que a o  titulo de  Conde havia juntado o de - Marquez 
de  Cascaes. D.  Alvaro Pires de Castro e Souza se oppós 
tenazmente a que a Camara de São Vicente desse posse a o  Conde de  
Vimieiro. Procederam-se aggravos para a Relação da Bahia, Cartas de 
diligencii etc., sem impedir entretanto que o donatario da Capitania 
de  Itarihaen D. Frajn~iisco Tmiz Carneiro tomasse posse das referidas 
villas, por intermedio do seu lóco-tenente o Capitáo Luiz Lopes de 
Carvalho, Gover,nador e Oiividor da Capitania de Itanhaen. 

O Governador de Itanhaen, Luiz Lopes de Carvalho, a.ri,tes de ser 
empossado, foi á Bahia e ali apresentau. ao Ouvidor-Geral do Estado, 
a carta de confirmação das terras, dadas pelo Rei, e requereu, que 
"visto ter o Soberano feito aquella Mercê ao  Conde seu constituinte, 
o mandasse empossar de todas as villas e lugares que havia possuido 
Martim Affonso de Souza e seus herdeiros. sem contradicqão de pessoa 
alguma." Sendo attendida a siia petição requereu ainda que lhe fosse, 
em virtude da Carta Régia. passada uma Carta de diligencia, a qual 
consta dos "Autos de posse do Conde da Ilha do Principe" na Camara 
de  S .  Vicente. 

Eis o teor dessa Carta-Regia : 

" D. Pedro, por Graqa de Deus e tc . .  . Me mandou dizer por sua 
P e t i ~ ã o  o Conde da Ilha do Principe, por seu Procurador Luiz Lopes 
de Carvalho, Ouvidor e Governador da Capitania de Itanhaen, lhe ma'n- 
dasse passar carta de diligeii'cia, para em virtude délla se lhe dar  a 
posse de todas as villas e terras da dita Capitania, na forma de sua 
Doação, como as  possuia o dito Martim Affonso de Souza, e E u  man- 
dasse;  e receberia Mercê. . . Em virtude do qual despacho se passou 
a presente Minha Carta de diligencia, pela qual vos mando a todos 
em geral e a cada hum em particular, que, tanto que vos seja apresen- 
tada, seiido primeiro pelo meti Ouvidor Geral assignada e passada pela 
minha Chancellaria, e em seu cumprimento dareis. ou mandareis por 
hum Official de Justiça, de ante vóz. dar  posse ao  Supplicante o Conde 
da Ilha do Principe, Francisco Luiz Carneiro de Souza, por sei1 
Prdturador Bastente, das ditas cem legoas de terra e de todas as villas 
e terras da  dita Capitania, em sua petição declarada atraz, nesta incor- 
porada. na fórma da sua Doaqão, que com esta vos será apresentada; 
assim e da maneira que as  possuia Martim Affonso de Souza e como 
Eu mando na dita Doaçeo, e como os tinhão e possuirão os Donatarios 
antecessores do  dito Siipplicante. .. E sendo caso que por parte de  
alguma pessoa, ou pessoas. venhão com embargos ao cumpr imen t~  



desta Carta, vós delles náo tomareis Conhecimento, posto que hajam 
de receber; antes os remettereis a este Juizo de minha Ouvidoria-Geral 
e do Civil, adonde pertencem; sem embargos delles esta a fareis cum- 
prir e guardar, assim e da maneira que nellas se contem. Dada e pas- 
sada nesta minha Cidade do Salvador, Baliia de Todos os Santos, aos 
26 dias do mez de Setembro de 1675 alinos. O Prit-icipe Nosso Senhor 
o mandou pelo Doutor Joáo de Góes de Araujo, do seu Desembargo, 
seu Descmbargador e Ouvidor-Geral e Civil, com alçada em todo este 
Estado do Brasil." 

Luiz Lopes de Carvall-io obteve ainda na Bahia uma Certidão do 
Escrivão da Provedoria da Fazenda Real e outra estrahida dos 
Livros da Fazenda Real, da Villa de Santos, conforme consta dos refe- 
ridos autos das Camaras de S .  Vicente. Itanhaen e Santos. 

Damos lia integra a copia dessas duas certidões, que são impor- 
tentes, não só pelo que esclarecem sobre a questáo, como tambem pc,las 
referencias que fazem a outros pontos que muito interessam a historia 
da fuildaçáo de São Vicente e Santos. 

"Certidão dc ufn livro da Provedovia 

Mór da Fazrnda Real da  Bahia: 

" O  Capitão Joáo Dias da  Costa, Escrivão da Fazenda Real do 
Estado do Brasil e da matricula da Gente da Guerra do exercito della, 
e prezidio desta Cidade do Salvador, Bahia de todos os Santos, por 
Sua alteza etc. - Certifico que revendo os livros da mesma Fazenda, 
que estáo em meu poder, achei um antigo, que cotneça a escriptura 
delle pelo Traslado do Regimento dos Provedores das Capitanias e 
villas dos Estados do  Brasil, de como hão de servir. 

E a falhas 22v. delle coiista estar registrado o Traslado de uma 
Doaçáo, cujo titulo é o seguinte: - "Traslado da  Doação da Capitania 
de S .  Vicente, da qual é Capitão Martim Afioi-iso de Souza". E logo 
adiante da dita Dôaçáo está registrada o Fóral della, a fls. 26 do  dito 
Livro, dado pelo Senhor Rei D.  João 111, da data de 7 de Outubro 
de 1531, cujo titulo diz:  "Traslado do Iióral da Capitania de  S. 
Vicente, de  que é Capitão Martiin Afioriso de Souza". E em outro 
livro Antigo, que tem por titulo: "Livro de Registro dos Ordenados e 

.Mantimentos etc." o qual começou no primeiro de Abril de 1549, e 
const délle. a fls. 26, que estáo registrados trez Alvarás, passados em 
Maio do anno de 1544, cujo titulo diz: "Traslado das trcz Provisões 
d'El-Rei Kosso Senhor, dos Ordenados de que faz Mercê e ha de haver 
Simão de Oliveira, Vigario da Villa de S .  Vicente, Capitania de Mar- 
tim Affonso de Soiiza". E nos ditos Alvarás faz a mesma declaração 
da Villa de São Vicente, Capitania de Martim Affonso de Souza. 



E, na dita folha, verso, está uma Provisão do mesmo Senhor Rei D. 
João 111, porque faz Mercê a Antonio de Oliveira, da Feitoria e Al- 
moxarifado d a  Capitailiu do Brasil de que tem feito mercê ao mesmo 
Martim -4ffons0, cujo titulo diz: "Traslado da Provisão de S. Alteza, 
por que faz mercê a Antonio Rodrigues, do Officio de Feitos, e AI- 
moxarife da Capitania de  S. Viceilte. de que é Capitão e Go~er~nador  
1farti.m Affonso de Souza", a qual é dada no mez de Janeiro d.: 
1538. E a folhas 27 do dito Livro está um Alvará de S. .4lteza, por- 
que faz mercê a Antonio Tirioco - de Provedor da F a z e n d ~  da 
Capitania de Martim Affonso de  Souza, rias terras do Brasil, passada 
em 1548 cujo titulo d iz :  "Traslado da Provisão de Sua -4lteza, a 
Antonio Tinoco, de Provedor da Fazenda da Capitania de S. Vicente." 
e a folhas 44 está uma Provisão do Senhor Rei D. Joáo 111. porque 
faz mercê a Braz Cubas dos cargos de Provedor e Contador de Suas 
Rendas e direitos da Cajpitania de São Vicente. nas terras do Brasil 
de que Martim Affonso de Souza, do seu Con,selho hé Capitão; pas- 
sada em Julho de 1554 annos, cujo titulo diz: "Traslado da Provisão, 
porque Sua Alteza ha por bem que Braz Cubas sirva de Provedor. 
em sua vida, .da Capitania de S. Vicente." Corno tudo corista dos 
ditos livros acima referidos a que me reporto e delles passei a pre- 
sente, *por ser o que achei etc. Na Bahia, aos 30 dias do mez de 
Agosto de 1678. José Cardozo Pereira a fez. Assignado - Joáo Dias 
da Costa." (Documentos do ilrchivo da Camara de S .  P a ~ ~ l o ) .  

A outra Certidão extrahida tios livros da Provedoria da Fazenda 
Real da Villa de Santos é a seguinte: 

"Cert idão d e  l ivro da Provedoriu da Real 
Forenda da Villa dc Sarttos : 

"Certifico eu Sebastião Ribeiro, Escrivão da Real Fazenda, e 
Almoxarifado desta Capitania de São Vicente, que é verdade, que 
em mcu poder tenho um livro velho, que está no Cartorio desta Pro- 
vedoria, que se intitula : " I,ivro dos Registros desta " Feitoria da  
Capitania de São Vicente, que começou a servir em o anno de 1564." 
E a folhas 25 do dito livro e+tá uma Provisão do Senhor Rei de Por- 
tugal, e por nella não estar o nome do Senhor Rei, fui a ver adeante, 
e se nomeava o Real Nome. achei outra Provisão passada a folhas 
47, em 18 do mez de Junho de 1551, em que inferi serem ambos 
passados pe'o Senhor Rei d. João 111, que deus haja, e nella ordena o 
senhor rei, pela primeira Provisão a folhas 25 do dito livro. e 
diz, que a requerimento dos moradores da Capitaiiia de São 
Vicente, de que Mart:m Affonso d e  Sousa, de seu Conselho, é Ca- 



pitão, mandava se fizesse - uma Fortaleza na Barra de Bertioga, 
para a qual havia por bem, que dos direitos, que tenha na dita 
Capitania se gastassem dois mil cruzados nas obras da dita Fortaleza, 
e que das redizirnas da dita Capitania, pertenceiite ao dito Martim 
Affonso, se gastassem mil cruzados. Passado em Almerim, aos 25 
de  Juiho de 1551 anrios. E a folhas 19 do mesinu 1,vro está regis- 
trada uma Provisão, cujo theor é o sequinte: - hlartiin 12ffoiiso de 
Sousa, do Conselho d'E!-Rei Nosso Senhor, Capitão e Governador 
da  Capitania de S .  Vicetite, iio Estado do  Brasil, etc. Mando a vós 
Braz Cubas, que óra tendes o cargo de arrecadador de nii~ihas rendas, 
que tenho ria dita Capitania, ou a quem tiver cargo de arrecadar as 
ditas reiidas, que dellas deêm e entreguem - mil cruzados - á 
pessoa a quem se entregar o dinheiro, que El-Rei Nosso Senhor 
manda dar para a Fortaleza, que se ha de fazer ria Bertioga (7) e 
por este conhecimento da pessoa a v e m  se entregar, e com Certidão 
de como foram carregados em receitas, para as obras da dita Fortaleza. 
os levareis em conta; por que são para ajuda das despesas da dita For- 
taleza, como El-Rei Nosso Seiihor manda em sua Provisão. Sebastião 
de Moraes as fez em Alcoentre a 8 de Março de 1552 annos. - As- 
signado - Martim Affonso de Souza. 

E não contem mais a dita Provisão e por me ser mandado por 
despacho do Provedor da Fazenda Real, desta Capitania, o Capitáo 
Paulo Rodrigues de Lara, passei a presente Certidão, reportando-me 
ao dito livro, que em meu poder fica. E m  esta Villa de Santos, aos 
23 dias do mez de Abril de 1679 annos. E u  sobre dito Escrivão que 
o escrevi." (arch. da Cam. de Itanhaen).  

Luiz Lopes de Carvalho, munido de todas estas certidões e 
Cartas-Regias de confirmações dos direitos de seu constituinte, se 
apresentou em S. Vicente, requerendo aos Camaristas que lhe dessem 
posse immediata de tudo, segundo ordenava a mencionada Provisão 
e a Carta Regia. Os vereadores indeferiram porém a petição de Luiz 
Lopes de Carvalho, e este aggravou logo, o despacho, para a Relação 
da Bahia, a qual, attendeu a petição de aggravo, mandou que os 
officiaes dessem a referida posse, immediatameiite. 

E m  virtude desse despacho da Relação os officiaes da Camara 
empossaram, sem mais escrupulo, o Conde da Ilha do Principe, na 

(7) - Martim Affonso, durante a sua permanencia em S. Vi- 
cente, já havia mandado levantar uma Fortaleza, que depois foi conhe- 
cida com o nome de S. Felippe. na margem direita da barra da Ber- 
tioga, (Ilha d e  Santo Amaro). Xesta data - 1551 - ordenava ainda 
o donatario, em Almerim, que se levantasse outra na margem opposta, 
onde hoje existe a Fortaleza de São João da Bertioga. (Vide " Forta- 
lezas do  Porto de Santos" em utra parte destas "Memorias"). 



pessoa de seu representante o Capitão Luiz Lopes d e  Carvalho, a 28 
de Abril de 1679, conforme consta do Auto que passamos a transcrever. 

" P o s s c  quc fo;nou o donatarzo D. L u i z  Caritciro de 
Souza ,  Cotzdr da Illia d o  Priucipc, tia Caprfutzia d e  São 
T~icei t fe ,  e112 28 d e  Al~ril de1679. 

"Anno do rúascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil 
seis centos e septcnta e nove, aos vinte e oito dias do mez de Abril, 
(10 dito anno, nesta Villa de S .  Viceiite, Cabeqa desta Capitaiiia, em 
Ser:ado da  Caniara della, estando em vereaçáo os juizes ordinarios 
o Capitão Domingos de Brito Peixoto, e o Ca,pitáo Frai~cisco 
Callaca, e os verea'dores: o Capitão -4iigusto Rodrigues da Guerra e 
o Capitão Manuel de Agiliar e LIariuel Rodrigues de .;2zevedo, e o 
procurador do  Conselho o Capitão Sebastião Vieira de Souza, perante 
elles appareceu o Capitão Luiz Lopes de Carvalho, procurador bastante 
60 Coride da Ilha d o  Principe - Francisco Luiz Carneiro de Sousa. 
: apresentou aos ditos officiaes da Camara unia Doação. pela qual 
Sua Alteza, que Deus guarde. faz mercê ao dito Conde, da Capitania 
das cem legoas de terras por Costa.. a qual foi concedida pelo Senhor 
Rei D. João 111 a Ifart im Xffonso dc Souza, terceiro avo clo dito 
Conde; e por ,quanto a doação era  confirmada por Sua Alteza e 
trazia o cumpra-se do dito Goveriiador Geral do Estado e pelos 
Desetnhargadores da Relação, a1)resentou tambem a Carta de diligen- 
:ia, coiitida nestes Autos; em virtude da dita doação e Carta d e  
diligencia. requereu aos ditni officiaes lhe dessem posse da dita 
Capitania do dito Senhor I far t i r i~  Aifoiiso de Souza; e porque os 
ditos officiaes da Camara re1,ugiiararn dar a dita posse, como destes 
Autos se vê, pelas razões de seus despachos declarados, o dito Pro- 
iurador aggravara para o deseinbargo da Relação do Estado. e 
vicra com a Petição de aggravos a estes -4iitos juntos; a qual sendo 
vista pelos ditos officiaes da Camara e as certidões que por parte do 
Senhor Conde se apresenta, pelas qiiaes consta ser a dita Capitania 
de Martiiii Affonso de cem legoas de terra, por Costa, deferia,m com 
CI despacho retro, e, em virtuíle delle itnpossaram ao dito Capitáo 
l..uiz Lopes de Carvalho, em nome de seu Constituinte D. Francisco 
Lujz Cariieiro de Souza. Contle da Ilha do Principe, de  todas a s  
villas da Capitania que possuia Martim .%fforiso de Souza, na forma 
da Grdcm de Sua Alteza; e o dito Procurador, em virtude da dita 
posse, - passou pela dita Casa da Camara, abriu portas e janellas e 
as fechou, e foi ao Pel!ouriiiho, r poz as mãos nos ferros delle, 
dizendo - duas e tres vezes, em a'tas vozes: - Que tomava posse, 
em nome de seu Constituinte, de toda a Capitania e villas que possuia 
o dito hfartim Affonso de Souza, e de toda a Jurisdicçáo della, 



tanto civil como crime, na forma da sua Doação. E se havia alguma 
pezsoa que fosse contra a posse.. . 

E por não haver quem lhe impedisse, os ditos oificiaes houveram 
por empossado da dita Ca~pitania e de todas as cousas pertencentes a 
ella. E todos assi,gnaram, e eu Anto~lio Madureira Salvadores, escri- 
vão da Camara o escrevi. - Manuel Rodrigues de Azevedo. - Do- 
iningos de Brito Peixoto. - Mauuel de Aguiar. - i2ritunio Rodri- 
gues da Guerra. - Francisco Callaca. - Sebastião Vieira de Souza. 
- Luiz Lopes de Carvaiho." 

E m  consequencia desta posse (aliás muito legitima) " ficou o 
Conde de Monsanto (que já tinha o titulo de Marcluez de Cascaes), 
não só sem as iihas de São Vicente e Santo Amaro, como tambem 
sem as villas situadas nellas e nos seus fundos, que iião eram suas; 
mas tambem ficou sem a Villa e Ilha de São Sebastião, que de direito 
lhe pertencia, por se achar comprehendida dentro das dez legoas de 
Pero Lopes: - do  Rio Curupacé á barra de Bertioga. 

"Como os Senhores da Casa de Monsanto haviam tomada posse, 
diz o Chronista vicentino, com o titulo de  Donatarios de S. Vicente, 
av~riguando-se nesta occasião que lhes não pertencia a tal Capitania, 
a s  entenderam os vereadores de São Vicente que - nada era seu, e 
tu10 competia aos herdeiros do Donatario Fundador da villa de São 
Vicente !" 

" E m  fim, praticou-se de accôrdo com o estylo observado em todas 
3 3  occasiões de posses; pois quasi nunca as tomou Donatario algum, 
sem que e~ntrasse pelas terras do  seu vizinho." (Fr.  Gaspar, obra 
citada.) 

Existe nesta pliase do litigio, um ponto, aliás muito importante, 
que precisa ser esclarecido, no qual os dois historiadores, que se 
occuparam desta questão, - Pedro Taques e Fr. Gaspar - não 
esclarecem e não estão de accôrdo, como vamos vêr. 

Pedro Taques diz que o donatario D. Francisco Luiz Carneiro 
de Souza conservou-se na posse das villas e logares da dita Capitania 
de São Vicente e que "provêndo em 22 de Março de 1694, no cargo 
de seu Procurador Bastante no Capitão Thomé Monteiro d e  Faria, 
declara, no seu Alvará, de Procuração, que é Donatario da Capitania 
de São Vitente, e da d e  Nossa Senhora da Conceição de Itanhaen. 
bem como das Villas de Santos, de São Paulo, de Paranaguá, de 
Iguape, de  Cananéa, da Ilha-Grande e das mais annexas." 

Esse mesmo historiador dá a entender que, na Capitania de Ita- 
nhaen, o s  outros donatarios, que succederam a D. Luiz Carneiro até 
1709 ou 1711 (que foi quando a Corôa comprou do Marquez de 
Cascaes, essa parte da Capitania de São Vicente e Santo Amaro,) 
ainda estavam de posse de toda a Capitania de São Vicente. Esta 



supposição de Pedro Taqwes é orronea pois qge, - se as vi)las de 
=a Vicente, Santos, São Paulo e as, demais, incluida4 nas cincoenta 
legoas de Pero Lopes, que ficaram injustamente fazendo parte da 
dita Capitania de Sãa Vicente, ou por outra da Capitania de Santo 
Amaro, estivessem ainda em poder dos Condes de Vimieiro, até essa 
data, como pretende o digno historiador, seriam então estes e náo o 
Marquez de Cascaes que effectuariam a venda e receberiam os q'ia- 
rtnta mil cruzados que o rei mandou pagar. 

Nesta controversia, entre os dois historiadores de São Vicente, 
quem está com a razão, incontestavelmente, é ainda Fr.  Gaspar da 
Madre de Deus. 

Vejamos pois o que diz este chronista quando se refere a tão im- 
portante ponto controvertido. 

" H é  certo, diz elle, depois de analysar a posse dessa parte da 
Capitania dada peios camaristas de São Vicente, ao  Conde da Ilha 
do Principe, em 1679, - " H é  certo, que o Conde da  Ilha não con- 
servou muito tempo o Paiz revendicado, e tambem que o de Mon- 
santo (Ivíarquez de Cascaes) tornou a introduzir-se nas duas ilhas e 
terrenos (São Vicente e Santo Amaro) por elle antecedentemente 
~ c u p a d o s ,  em virtude da demarcaçáo de Fernão Vieira Tavares. 

" N a  Camara de S. Vicente não se acham os Autos da sua ultima 
posse; mas entre os papeis soltos do Archivo da mesma Camara de 
5áo Viceiite, conserva-se huma carta do Conde de Monsanto, escripta 
aos Vereadores, em 26 de Janeiro de 1682, na qual diz que: Aggra- 
uando seu Procurador dos Officiaes da Calizara que haviam executado 
o Carta de Diligenria do Ouvidor Geral, obtivera elle Conde de Mon- 
santo - Sentença dc desfarço a seu favor doda pelo Desembargador 
Syndicante João da Rocha Pita. 

" Hé verosimil, pois, que no mesmo anno de 1682, ou no seguinte, 
quando muito, tornou o Conde de Monsanto a tomar posse das duas 
[lhas de São Qicente e Santo Amaro, e das villaç situadas nos seus 
Cundos." 

Além desta prova apresentada por Fr.  Gaspar, temos, ainda, 
além de outras que vamos adduzir, uma na " Chronologia de Aze- 
,vedo Marques" que vem demonstrar, na forma mais positiva, 
itue, - a parte da Capitania de Sáo Vicente, comprehendendn as  
villas de S. Vicente, Santos, São Paulo etc. estava, já de novo, na 
posse do Marquez de Caszaes, não em 1682, mas em 1681; pois a 22 
L-  Março desse anno, o dito Marquez de Cascaes, passava 
ur~la Provisão, no Castello de São Jorge, em Lisboa, dando á Villa 
de  São Paulo a categoria de "Cabeça de sua Capitania" e desti- 
tuindo, portanto, a Villa de São Vic~ente, desta prerogativa, como ' e  
verá no Capitulo seguinte. 



E m  virtude dessa Provisão, diz Azevedo Marques, lavrou-se 
"auto de posse" em Camara, a 27 de Outubro de 1683, (conforme 
consta do Archivo da Camara de S. Paulo. Livro de Registro d e  
Pt,visóes e Ordens Regias, como teremos occasião de verificar.) 

.Vos "Annaes da Camara de S. Paulo", correspondentes ao anno 
de 1633, não consta, entretanto, este auto de " Posse" que a mesma 
Villa assumiu de "Cabeça de Capitania de São Vicente". Nos ditos 
annaes - livros de Actas - vem um termo de requerimento que 
fez, a 2 de Outubro de 1683, o Capitão-Mór Luiz Lopes de Carvalho, 
não como Goverilador da Capitania de S. Vicente, mas como repre- 
sentante do Conde da Ilha do Principe. 

Luiz Lopes de Carvalho requeria á Camara de S. Paulo a en- 
trega de utis papeis relativos as minas de Sorocaba, que estavam 
dentro da jurisdicção da Capitania de Itatihaen. 

O Termo ou Auto, que se lavrou na Camara de S. Paulo, quando 
se leu e registrou-se ali a provisão do M'arquez de Cascaes, dando á 
mesma Villa o predicamento de "Cabeça da Capitania de S. Vicente" 
ndo foi registrado no livro de Actas, mas no livro de registro geral, 
como se verá adeante. 

Durante os dois annos, mais ou menos, em que os donatarios da  
Capitania de Itanhaen estiveram na posse da  Capitania de São Vi- 
cente, isto é - da Capitania de  Santo Amaro - não deixou de haver 
a mesma distiticção, que até então havia existido, entrc a s  duas Ca- 
pitanias, de São Vicc~t te  e de Ifnnhocn. como $e verifica dos documen- 
tos dessa época. 

10 Alvará de 1694 citado por Pedro Taques, pelo qual o Conde da 
Ilha do I'riticipe dá Procuração Bastarite ao  seu Lóco-tenente - 
Thomé Moilteiro de Faria ( a ) ,  di7 claramente que elle, Conde da 
Ilha do Priiicipe - " é  d ~ n a t a r i o  da Capitania de São Vicente e da de  
X a ~ s a  Senhora da Cotiçeição de Itanhaen, bem como das Villas de 
Yd,ntw, de $50  paul^, etc.". 

E' prec'so que se n o t ~ ,  portalito, afim de evitar confusão, que a 
Vil'a de Itailhaeri nZo ficou destituida do titulo de "Cabeça da Ca- 
pijania, de Itariliaeti" durante ecte periodo - 1679 - 1682 - e muito 
menos fepois, de 1711, qirandb o Marquez de Cascaes vendeu á 
Coir6a a sua " Capitania de Santo Amaro", conhecida por Capitania de 
S ~ , J  Yirrpt~>.  

Todos os documentos da Camara de Itanhaen e das respectivas 
\'illas, que a i ~ d a  estavam suje'tas á Jurisdicção da Donataria dos 
herdeiros de Martim Affotiso, incsmo as Provisões e Cartas Regias, 

, 1 ' 1  

; ( 8 )  - Thqrné,,hfv~çn'e:r~ Faria, foi Govc-nador da Capitania dc 
Itanhien, cot-o se verifihia da "Relaçdo" respectiva que vae em outro 
Capitulo - Vol. 1.". 



deste peiiodo que vae de 1679 a 1721, como se verifica dos Archivos 
Publicas, fazem menção da "Capitania de Itanhaen da qual é do- 
natario o Conde da Ilha do  Principe." 

E' isto, afinal, um facto incontestavel, provado pelos documentos 
que vão transcriptos nesta " Memoria". 

Admira, entretanto, que, nem Pedro Tajques, nem o dr. -4ntonio de 
Toleda Piza, que se occuparam exclusivamente desta questão "Pro -  
cesso Vimieiro - Monsanto" tio intuito de esclarecer a verdade, 
tivessem olvidado esse ponto principal de que estamos tratando, e 
viessem mesmo accentuar ainda mais tal confusão entre as Capitanias 
de S i o  lricente e de Itanhaen, como já temos demoilstrado. 

Se cd.;es historiadores tivessem, com mais perseverança, consultado 
os velhos archivos, já não diremos das villas da Capitainia de Ita- 
nhaep, mas da propria Cidade de S. Paulo, teriam alii encontrado os 
velhos documentos, dessa época, que bem esclarecem agora todos esses 
pontos CZ controversia entre Fr. Gaspar e Pedro Taques, quanto á 
posse ou revindicação, por parte do Marquez de Cascaes, da parte da 
Capitania de São Vicente que havia sido reconquistada pelo Capitão- 
Governador de Itanhaen - Luiz Lopes de Carvalho, em 28 de Abril 
de 1679. 

Passamos a transcrever, ncstc Capitul,~, outro documento do 
Archivo Municipal de São Paulo, que tambem liso foi citado por 
esses historiadores. 

E m  20 de Março de 1682 - o Capitão Diogo Ayres, prucurador 
do Marquez de Cascaes, dirigia uma carta e requerimetlto á s  Camaras 
da Capitania de S. Vicente, - nestes termos: - " Senhores officiaes 
da Camara. O Capitão Dioço Ayres de  Araujo, procurador bastante 
do  Senhor Marquez de Cascaes, donatario desta Capitania de São 
Vicente, e como procurador da Coroa, fazenda real e fisco, requer a 
vossas mercês, da parte de Sua Alteza, que á sua noticia é vindo 
que - Luiz Lopes de Carvalho, Capitão-mór da Capitania de Con- 
ceição, que de presente está no reino, tem escripto a esta Capitania, 
dizendo estar provido por Capitão-mór desta Capitania (de São Vi- 
cc:nte) por nove annos; tendo assim alterado estas villas que estiveram 
sempre em posse .pacifica do dito Senhor Marquez de Cascaes, do- 
natario destas Capitanias de S. Viccrztr, como a vossas Senhorias lhe3 
consta; e por quanto o dito Luiz Lopcs de Carvalho, por si e por 
segunda pessoa póde apresentar nesse Senado, occultamente, alguma 
ordem, sentenças, provisões ou outro qualquer titulo que seja, que 
prejudique a o  dito senhor marquez em sua pacifica posse, ou por 
outra qualquer via que seja, - requeiro a vossas mercês, da parte de 
Sua Alteza, lhe não admittam cousa alguma, nem provisáo, nem nada 
que a esse Senado possa apresentar o dito Luiz Lopes de Carvalho, 



por si, por seu procurador ou por outra qualquer pessoa, sem piiaieiro 
me mandarem vossas mercês dar vista de todos os  papeis, provisõei 
que apresentar, ou Sentenças q l e  prejudiquem a posse dó dito Senlior 
Marquez, por quanto tem embargos legitimos a tudo quanto apre- 
sentar; aliás não lhe sendo concedida vista por vossas mercês, antes 
de lhe deferirem cousa alguma: - aggravo ou appello, qual no caso 
couber para a Relação deste Estado, ou para donde o caso directa- 
mente pertencer, onde proteste allegar justiça contra meu constituinte 
e de haver h s  perdias e damnos que resultarem ao dito Senhor, que em 
direito fôr. Para o que mandem vossas mercês tomar este requeri- 
mento e dar certidão do teor delle por ser para bem da Justiça; e o 
mesmo tenho feito na Villa de São Vicente para que conste a todo 
o tempo, com o que me assigno. Santos, 13 de Março de 1682. - O 
procurador da  CorYa - Diogo Ayres de Araujo." (Registro Geral 
da Camara de S. Paulo). 

No Capitulo seguinte ao tratarmos da prerogativa de "Cabeça da 
capitania de São Vicente", concedida nesta época pelo hlarquez de 
Cascaes - á villa de São Paulo - transcreveremos ainda outros 
documentos importantes, do "Registro Geral" da mesma Camara, 
que não foram citados pelos ditos chronistas. 



CAPITULO IX 

O Marquez de Cascaes destitue a Villa de São Vicewte 
do titulo de "Cabcça de Capitania" e concede essa pre- 
rogativa á Villa de Süo Paulo - 1681. - 4 gratidão d o  
Marquez para com os  habitamtcs da Yilla de São Paulo.- 
A ,Camava de São Vicente appclla para a Relação da 
Bahia e consegue annullar o Acto do Marqztez de Cas- 
caes. - ,Os docunzetztos da Camara de S .  Paulo, dessa 
éfoca, que esclarecem este ponto. - A Epopéa dos Ban- 
deirantes, nas duas Capitanias Paulistas. 

O documento que passamos ainda a transcrever, dos livros de 
Registros das Provisões e Ordens Régias do  Archivo da Camara hku- 
nicipal de São Paulo, não foi citado, nem por Pedro Taques, nem 
por ,Fr. ,Gaspar, que sem duvida não tiveram delle conhecimento, ou 
lhes passou despercebido. E' esse documento, entretanto, a próva 
mais evidente, como já dissemos, da posse que o Marquez de Cascaes 
havia d e  novo obtido das terras e villas que, a 28 de Abril de 1679, 
haviam sido restituidas aos herdeiros da  donataria de Martim Af- 
fonso de Souza, na pessoa d e  seu Lóco-tenente - Luiz Lopes de 
Carvalho. Azevedo Marques citou essa Provisão mas não procurou, 
de fórma alguma, esclarecer o ponto controvertido porque, como os 
demais historiadores contemporaneos, não ligou importançia ao facto, 
supp-mdo sem duvida que : - Capitania de São Vicente ou Capitania 
de São Paulo - e Capitania de Itanhaen -, eram uma e a mesma 
cousa ! 

A ,Provisão dando á villa de S. Paulo a ,prerogativa de  Cabeça 
de Capitania de  São Viyente, é assim concebida : 

",Eu o Narquez de Cascaes, Senhor e Capitão Geral das ,terras 
de  S. ,Paulo e Santo Amaro do  Estado do Br,asjl etc. Tendo respeito 
ao zelo e.fidelida$e com que os moradores da  ,dita minha villa de São 

.Raaio servem ao  Principe meu Senhor e a ,mim, em todas as occa- 



siões avantaiando-se em tudo aos mais vassallos e moradores da dita 
Capitania, com tanto valor e verdade, como experimentou na o c a -  
sião em que se intentou, subsepticiamente privarem a.0 seu Capitão-mór 
da minha posse; desejando que pelo serviço que nesta occasiáo inten- 
tavam fazer-me, rememorando-lhes tão grande obrigação, como farei 
sernrlre que me lembrar do seu merecimento, que procurarei ter sempre 
mrvto na memoria, para em toda a occasiáo Ihes mostrar o animo com 
oii.2 desejo empregar-me nas suas melhoras; assim, por esta razão 
rJmo por outras muitas que se me offerecem, quero e o hei por bem. 
que a dita Villa de S. Paulo seja, de hoje em deante Cabeça da dita 
Capitania e como tal gose de todas as proeminencias que até o pre- 
sente lograva a Villa de S. Vicente. Pelo que mando ebc. Dado em 
Lisboa em o Castello de S. Jorge, aos 22 de Março de 1681 etc. - 
Marquez de Cascaes," 

Vê-se bem, pela fórma porque se exprime o Marquez nesta Pro- 
visão, - que os Camaristas de São Vicente haviaim incorrido no seu 
desagrado, - pelo facto de terem, embora com alguma relutancia, 
dado posse solenne ao Conde da Ilha do Principe, não só da Capi- 
taaia de São Vicente como de uma parte da de Santo Amaro, que 
de direito lhe pertencia, como já ficou explicado; ao passo que os 
Vereadores de S. Paulo se negaram a confirmar esse acto, conforme 
se deprehende das allusões feitas no documento que vimos de tran- 
screver. 

Assim se explica pois o motivo da gratidão do  dito Marquez e 
dos seus termos lisongeiros e affectuosos para com os Camaristas e 
povo da villa de S .  Paulo, a qual villa vae ser por elle elevada ao 
predicamento de Séde de sua Capitania. 

Os vereadores e homens bons rir S. Paulo, na mesma sessão em 
que se reuniram para tomar conhecimento desta provisão do Marquez 
de Cascaes, lavraram o seguinte auto: "Aos 27 dias do mez de Abril 
de 1683, sendo juntos os afficiaes da Camara abaixo assignados 
e o Capitão-mór desta Capitania Diogo Pinto do Rego, foi vista e 
recebida a mercê atraz por alguns homens bons do povo que foram 
chamados, e logo pelo dito Capitão-mór foi accordado que o por- 
teiro desta Camara e tabelliáo fossem a praça e logares publicos desta 
Villa a dar noticia e fazer patente - em como o Senhor Marquez 
de Cascaes, donatario, fazia, como tinha feito, mercê, de que esta 
villa fosse Cabeça da Capitania, com os privilegios que até agora 
tinha gosado a villa de São Vicente. E se houvesse alguma outra pro- 
visão em contrario, acudisse a apresentar neste Senado, quem a 
tivesse; o que sendo assim feito constou, pela resposta dos sobreditos 

e officiaes que a dita diligencia fizeram - não haver pessoa. que com 
ou.tra provisão encontrasse esta. O que visto pelo dito Capitão-mór 



e governador desta praça e pelos officiaes da Camara deste Senado, 
se mandou fazer este Auto de posse em que todos assignaram etc." 

Não obstante o regosijo dos habitantes da villa de São Paulo 
por este aicto do Marquez, que foi assim acolhido e registrado cessa 
sesáo so:enne presidida pelo Capitão-mór Diogo Pinto do Rego, - 
surgiram duvidas, - não só em São Vicente, como em todas a s  de- 
mais villas da Capitania, e mesmo na propria villa de S. Paulo, - 
çe deveriam ou não os Camaristas acceitar esse acto ou essa dadiva 
do  donatario: - destituindo a Villa de São Vicente do seu titulo de  
" Cabeça de Capitania". 

0 s  memfbros do "Setlado do  Conselho" da vilia de S .  Paulo, 
movidos então por natural escrupulo, dirigiram-se, em carta, aos ve- 
readores vicentinos, aos 4 de Outubro do anno seguinte - 1684, 
dizendo que a attitude assumida pela Camara, acceitando a provisão 
d o  Marquez, era um facto commum de obdiencia, e "muito ajustada 
a razão". ainda assim não ignoramos, - diziam os vereadores de S. 
Paulo, - que vossas mercês tinham. tambem, suas razoes; " e  para 
que se não infira, de nossa parte, motivos que não desejamos, mas 
todo acerto e união, como nos encommenda Deus e El-Rei nosso 
Senhor - se accordou neste Senado a iazer-se-lhes a vossas mercês 
estas regras, e nellas significar-lhes que: - Sendo que houvesse 
alguns dos Senhores Reis feito mercê a essa Camara (de S. Vicente) 
da  primazia da  Cabeqa de Capitania, por provisão e AIvará, ou cousa 
por onde determine expressamente essa dita mercê, esta Camara vem 
pedir a v. mercê, nos remettam os traslados, porque embora este 
Senado tenha a dita mercê (provisão), não duvidaremos obedieilcia de 
leaes vassallos e - logravernos o favor do r~zaior, sessando o menor, 
- que é o Senhor Marque:, por onde esta Camara, de presente, logra 
primazia.. . etc." 

Os vereadores da Camara de São Vicente, depois de ligeira busca 
nos velhos archivos da villa, deram, a 1." de Novembro desse mesmo 
anno de 1684, a seguinte resposta: "Senhores officiaes d a  Camara 
de  São Paulo. Recebemos a de v. mercês de 4 de Outubro palssado de 
que fizemos intimaçáo etc. Não fizemos a resposta mais cedo, por 
não nos ter ajuntado, pedindo a V.  Mercés relevem esta alta. Sobre 
o que v. mercês nos aporitam - que se iaçam as  diligencias de buscas 
no archivo, entre os muitos papeis delle, nada encontramos.. . Vossas 
Mercês serão sabedores, supposto que bem se sabe - que o inimigo 
queimou esta villa, e nessa occasião arderiam os papeis, e sómente 
se livrou os ornamentos, s i n ~ s  - com que o Senhor D. João, o ter- 
ceiro. de gloriosa memoria, quiz engrandecer esta Igreja e villa que 
o Senhor Martim Affonso de Souza, que Deus haja fundou, e foi 
a primeira desta Capitania que o Seizhor filarquez de direito deve 



cbks&%ar e'& ta3 Bosse c v%tiqzlid&de illlrnemo'~<aBe~. S6tios somos 
vassallos 'de Sua Magestadk que Deus g u a ~ a e  e soldados d o  Sc-rzhar 
Marqwez domtario etc." 

E$ta resposta e wt8s  desculpas iImprocedentes dos weneadores de S. 
Vicente aos Camaristas de São Paulo, dizelido que não havia documen- 
~ b s  no arehivo em 'consequencia &e ter sido a dita villa incendiada 
pelos inimigos que s6 respeitaram os sifios e altaias da matriz, "en- 
grandecida pelo rei D. João 111", não nos pareoe muito sincera. 

Na Camara vicentina havia, nessa época, grande ,cópia <de do- 
cumentos - provisões, cartas régias e alvarás dkl-rei provando que 
a yilla de Martim Affonso havia sido 'desde seus primordios, linsti- 
tuida em "Cabeça de Capitania de São Vicente". !Essa mesma Camara, 
esse mesmo escrivão Antonio Maria Salvadores - que assignou a 
resposta dirigida aos Vereadores de São 'Paulo, - hãvia re- 
gistrado em São Vicente o Auto de posse e as  cartas-régias, 
provisões etc, apresentadas pelo Capitão Luiz Lopes de Carvalho em 
sessão solenne de 28 de  Abril de 1679, quando CFS vereadores de 
São Vicente o empossarem dessa villa e de todo b resto da Capitania, 
que se achava em pcder do mesmo Marquez (de Cascaes. Nesses 
documentos. que já foram transcriptos, havia -prova, a mais evidente, 
que a 'dita Villa de S. Vicente tinha sido sempre <considerada - a 
Séde da Capitania dos herdeiros da donataria de Martim Affomo, até 
o anno de 1624, passando, dessa data em deante, a fazer p ~ t e  ,da 
donataria de Pedro Lopes - sempre com o mesmo titulo de -,Cabeça 
de Capitania dc São Vicente, - conforme (constava, tambem, das 
antigas " Cartas de Sesmarias". 

Os ditos vereadores eram ainda pouco sinceros e procediam um 
tanto astuciosameiite quando diziam nessa carta que : " o Senhor 
Marques devia, de direito, conservar e m  s w  posse e antiquidade irn- 
~nemoravel,  essa Capitania, pois todos somos soldados d u  Senhor 
~tlarquez", - tanto assim que, apesar de haverem aparentado c m -  
cordia com os vereadores de S. Paulo, "em manter o acto do mar- 
que~",  elles, a socapa, appellavam para a Relaqão da Bahia, p e d i n d ~  
revogação d o  dito actb do Senhor de Cascaes, pelo qual destituis ta 
Vilia de  São Vicente "dessa prerogativa", e recorreram mesmo, nesse 
sentido, ao Governador Geral Marquez das Minas, com séde na 
Bahia . 

O Governador 'Geral dirigiu então uma carta aos *officiaes -da 
Camam a e  S. Paulo, em 6 de Setembro de  "1684, t.eprovandvvo pro- 
cedime& da mesha Camara em "não querer.dar l p w e  e não q u a c r  
admittir o Capitão-m6r de %o Vicente - 'Pedro Taqms de 'Aln~eida". 
'Entre 6utl .a~ e6osas *dizia b ' Gbwrnactor-geral : " Nenhuma ~rrrzáo po- 
dem ter \V. M'&rcê~.~vòr 'a Caprhnia de 'S. \Vicente'haver preferido, de 



mui.tss amos até o presente, como Cabeça (a Yilla do mesmo titulo) 
.por mercê particular 8el-rei dom TOSO 111, feita a Martim Affo-o 
de Sousa, primeiro povoador desta milla .de São Vicente. D funda- 
mento que V. 'Menoês têm, desta regalia, é uma .provisão ,do ,do- 
natario que não bem poder nem jurisdicção para i s ~ ,  taciqndo as6 a S. 
Magestade esta divisão; e parece .de razão e .de Justiça que deuem 
V. Mercês ceder .de <sua opinião, ficando como sempne a Capitenia ,de 
Sá;o Vicente (a  Villa) como cabeça, conforme sempre se .abwr- 
VOU etc. . ." 

Não foi só o Governador Geral .do Brasil, ,com séde na Bahia, 
ã unica autoridade que se oppoz a esse acto do Marquez .de Cascaes, 
nias proprio seu lóco-tenente - o "Capitão-maior" Pedro Taques 
de Ãlmeida, o substituto de Diogo Pinto do Rego - ,no .governo dp 
dita $Capitania de São Vicente. Este tambem se rebelou contra o acto 
do seu constituinte: Pedro Taques de Almeida que tinha sido nomeado 
para tal cargo por provisão de 8 de Outubro de 1683, não reconheceu 
a villa de S. Paulo como "Cabeça da Capitania de São Vicente", e 
foi na Camara da Villa de S. Vicente e não da de S. Paulo que elle 
tomou posse solenne do seu cargo, aos 4 de Março de 1684. 

Por teste motivo é que os officiaes da Camara de S. Paulo não 
n quizeram reconhecer como seu chefe, quando, como .Capitão-mór, 
ali se apresentou, em Camra ,  afim de ser reconhecido ,pelas xespe- 
xtivas autoridades locaes, as quaes não o attunderam e ordenaram 
mesmo "que se abrisse %uma - devassa - contra ,esse Capitão- 
maior". 

Pedro Taques recorreu, então desse acto, ao .Ouvidor da Capí- 
tania, Dic-go Ayres de Araujo, que residia na villa de Santas, em 
cuja petição dizia : 

"Que os Vereadores da Camara da villa de S. 'Paulo, que ser- 
viram o anno que passou, de 1684, nunca lhe quizeram obedecer, nem 
reconhecer Como Capitão-maior, quando, elle lhes apresentou s m  pa- 
dente e certidão da Camara de São Vicente de como estava .empossado 
*e acceito nella; ao contrario o ataoaram,~tomando por .motivo a causa 
de que: - elle supplicante não tomára posse naquelh Camara .de São 
Paulo - como Cabeça da Gapitania.. . sem quererem admittir a seri- 
tença que, por aggravo alcançou a dita Camars .de São ~Vicente, a 
qual foi provida pela' Relação deste Estado etc." ('',Registro Geral 
da Camara ,de S. tPaulo") . 

.O desmedido.orgulho e a prosapia do poderoso naarquez -não pode- 
riam deixar (de sahir um tanto arranhados com a desautoca@c~ desse 
"Acto", f i o  qual elle queria manifestar, á :Camara e povo da villa 
d e  'S. 'Pawb, ra s u a  gratidgo e reconhecimento pela intei~a $addhesáo 
que sempre tananifastatam a tseu favor nesse +pleito, nesse famoso 



litigio que ainda se mantinha e se debatia, ardorosamente, entre as 
casas dos Monsantos e dos Vimieiros ! O Marquez de Cascaes, nesse 
seu "Acto", - como já dissemos - visava dois pontos principaes: 
galardoar a Villa d e  S. Paulo e abater, humilhar, a antiga villa de S. 
Vicente, cujos representantes haviam tido a ousadia, não só de dar 
posse da Capitania aos seus adversarios, como ainda se recusarem em 
acceitar a sua ultima provisão, elevando a vil12 de S. Paulo á catego- 
ria de séde "das  suas Capitanias". 

Não podendo então vingar-se das autorid3des vicentinas que haviam 
annulado o seu "Acto", o orgulhoso fidalgo descarregava toda a sua 
cólera, espactorava toda a sua bilis, contra o outro fidalgo, seu 
parente e adversario, - o Conde da Ilha do Principe, D. Antonio Car- 
neiro de Souza, filho de D. Francisco Luiz Carneiro de Souza, ligitimo 
herdeiro de Martim i2ffo11so de Soum, pelo simples facto de querer 
o dito Conde revindicar o que d e  direito lhe pertencia. 

O Marquez de Cascaes, victorioso, embora, com a ultima decisão 
ou sentença que lhe dava a posse da parte da  Capitania disputada, não 
estava entretanto tranquillo e seguro nesse "direito", porque reconhecia 
que a sua causa, embora estivesse sempre bem amparada, pelo valimento 
de  que elle gosava na Corte, - era má e injusta, como o bom senso 
está demonstrando. 

A irritabilidade do  Marquez se manifestava principalmente contra 
o - governudor perpetuo - da Capitania de Itaiihaen, Luiz Lopes de 
Carvalho - lóco-tenente e procurador do  Conde da Ilha do Principe. 
o qual se achava em LLbua, nessa occasiáo, iuterporido novo recurso, 
perante os tribunaes, afim de annular de novo, a reierida posse do 
Marquez, n'essas viilas e terras da antiga doiiataria de Martim Af- 
fonso de Souza, das quaes elle, marquez, se havia de novo assenhoreado. 

Para  bem esclarecer o estado desta já tão celebre demanda, nessa 
época, e confirmar os pontos de que estamos tratando, que passaram 
inteiramente despercebidos a Pedro Taqiies e a F r .  Gaspar, nas " r a -  
ções" que expuzeram em suas chronicas, defendendo os direitos da 
Casa Vimieiro, - vamos ainda transcrever, do "Registro Geral da 
Camara Municipal de S .  Paulo", a "Carta" que o Marquez de Cascaes 
dirigio a mesma Camara a 27 de Janeiro de 1682. 

Eis o que nesse documento, dizia o celebre Marquez aos officiaes 
da  Camara da villa de S. Paulo: 

"Fiado no zelo com que os moradores dessa villa deffenderam a 
minha jurisdicção, sendo pri~icipal motivo para mais confusão dos ve- 
readores de São Vicente - a resolução que e m  todas achou o Capitáo- 
Maior, para haver de castigar aquelle desconcerto me obriga a dar 
conta a essa Camara do que depois disto saccedeu: que como lhe tenho 
dado a primazia de toda essa Capitania com mais razão lhe toca 



a zelar hoje os meus interesses particulares mais que nunca; maior- 
mente amansdo eu esse povo mais que a todos e, vem a ser:  que como 
este velhaco de Luiz LoPes de Carvalho não pôde por lá conseguir o 
seu intento, fez que o Conde (da Ilha do Principe) alcançasse de Sua 
Alteza que Deus guarde, sincztlmzdo e suhrci>t~c~alinertie uina provisüo, 
pela qual o dito Senhof ,  qz4aizrlo qizcitos, o fazia senhor de todas as 
minhas terras.. . Chegando CLI a ebta Corte e tendo iioticia deste facto, 
fiz presente ao dito Senhor, da zferdc~de, e convencndo-o da mentira em 
que se f u i~dava  o acto de posse que de 16 trotrne, e occultando o des- 
forçamento que me fez João da Rocha Pita, desfiz tudo com grande 
nota do fizesmo Conde, a qztenr Szia il1te:a ~icaudou reprehei~der aspe- 
ramente e que logo estk~rssc, (sic) a dita proz~isáo para se rasgar. 

"E  para maior cautella escrevo a o  Governador Geral da Bahia á 
Camara de São Vicente, ordenando-lhes que á dita provisão não dêm 
cumprimento algum, por havcr sido passuda contra a verdade e scaz 
Eegititizu infor~nczçüo; e ainda que este documento por ser táo grande 
m(e segura e que com elle iiáo haverá nada qztc se atreva co~atra milzha 
posse, não fio riartios dos   ri oradores d c ~ s e  povo, por que, em caso que 
os de Süo Viccrzte, se~it idos dc o s  ezt hazler fcifo szrbditos desse (de 
S. Paulo), continuenz coin tnc fazer aygvavos. Espero que essa Ca- 
mara tome tudo por sua conta. s a l > ~ ~  estc t ~ ~ g o c i o ,  C que tenha eu muito 
que Ilzc agradecer, continuaiido no zki q~li .  nzostram r7in meu serviço, 
co~vzo eu serrzprc lhe saberei nzerrcer, etc. 

"Li.boa, vinte sete de Janeiro de mil seis centos e oitenta e dois". 
"Depois de ter esta feita me chegou noticia que o mesmo Conde 
estava tambem i~itroduzindo-se em Paranaguá, que pelais noticias e 
tradições fica dentro dc minha demarcaqão. Espero que dessa Camara 
se me remettam todos os documentos e informações çue me!hor jus- 
tifiquem a minha razão, assistindo o Capitáo-Maior e mais procuradores 
deffendendo nesta parte, a minha lurisdicçáo, como o fizeram e eu 
reconheço na de São Vicente. O dlarquez de Cascaes". (Trasladada 
n o  livro de registro da Camara de S .  Paiulo, pelo Escrivão Jeronyino 
Pedrozo de Oliveira, aos 16 de Julho de 1682). 

Quando o Marquez de Cascaes entrou, de novo, na posse da Capi- 
tania de S .  Vicente, a Capitania de Itanhaen já não éra governada 
por D. Francisco Luiz Carneiro de Souza, mas sim por seu filho D .  

.Antonio Carneiro d e  Souza. qiie herdou de seu pai não só os bens do 
morgado camo o titulo de Conde da Ilha do Principe, conforme consta 
dos velhos archivos do Conselho Ultramarino, (livro 4.", das Ordens 
Regias do  Rio de Janeiro) e do "Traslado de Confirmação da Dôação" 
que adiante transcrevemos. 



Duraqte este periodo Que vae de 1683 a 17J0 os do,n@arios d. 
Capitanias de S. Viceqte e Itanhaen, se ,cpnserv+ram, mais ,pu 9e .qy.  
tranquillas em relação ás respectivas pqsses e juriqdicçóes, as v a e s  
eram as mesmas estabelecidas desde 1624, quqndo ,o Copde ,de Nen-  
santo se apossou de um parte da Capitania de Martim Affpnsq, e a 
Condessa de Vimieiro creou a sua Capitania de Jtanhaeii. 

O perido que se vae seguir nesta .terceira phase do litigio, - fim ,$O 

seculo XVII  e inicio do seculo XVIII ,  - é sem duvida o mais im- 
portante d'esta demanda, pois assignala uma das épocas mais notaveis 
na historia destas Capitanias palulistas; não só porque, é de então que 
se definem e se formam as demair Capitanias secundarias (da Coroa) 
na extensa zona meridional do territorio brasileiro, pela expansão das  
intrepidas e arrojadas bandeiras, como pelas grandes descobertas aari- 
feras. ha tantos annos sonhadas. que afinal se realizam. 

E' a época em que, com mais relevo, se destaca a acção dos Ban- 
deirantes Paulistas que, "com seus feitos heroicos, formaram o periodo 
aureo da Capitania, mais duradouro que o bronze", conforme exclama 
o Dr. Wasliiilgton Luis na sua "Contribuição para a Historia da  
Capitania de  S .  Paulo". 

Sim: foram elles, - os paulistas, - primeiro na Capitania de 
Itanhaen e depois na Capitania de São Paulo e Minas Geraes, - " y ~ s  

n a s  e descobridores de minas, os autores dessas acçóes extraordina ' 
maraviihosas, cuja epopéa ainda não encontrou cantor". (9) 

Os primeiros pioneiros dessa jornada heroica, dessa "epopéa glo- 
riosa", haviam partido entretanto da Capitania de Itanhaen, pas exge- 
dicções que, seguindo pela Ribeira de Iguape e pelo Lagamar de 
Cananéa e Parailaguá, foram ter ás co.zzlhas do Rio Grande do Sul e, 
outras vezes, penetraram o sertão, a t t  além do Paranapanéma. Depois, 
na zona septentrional da mesma Capitania proseguiram os bandeirantes 
fundando as povoações do littoral, desde Juqueriquerê alté Aiigra dos 
Reis, bem como no planalto da serra, - afim de lhes facilitar a s  "en- 
tradas" que haviam de escalar as encostas da Mantiqueira, abrindo 
verêdas para as famosas " Minas Geraes" ou Cataguases. 

As ipcipientes descobertas, desta rica região, feitas anteriormente 
por Braz Cubas, Fernandes Tourinho, Marcos de Azevedo, Diogo Mqr- 
tins Cam, Antonio Dias Adorno, Agostinho Bezerra, e depois ,pgr  
,Lcwrenw Castanho ~Taques, Manoel de Borba Gatto e o seu spgro 
~Fernão  Dias )Paes (1675), .haviam de ser em 1692 corâadas de melhor 

(9) - Dr. Washinton - Obra c':- da. 



exito, pelo famoso taubatenno, Governador da  Capitania de Itanhaen, 
- Carlos Pedrozo da Silveira e outros. (10) 

E' depois que estes bandeirantes paulistas, da Capitania de Ita- 
nhaen, devassam os sertoes meridioiiaes e septentrionaes, iniciando o 
"grande Cyclo Aureo das Minas Geraes" - 1692-1718 -, que a fébre 
ardente do ouro, nas "Entradas" e "bandeiras Paulistas" attinge ao 
gráu  mais elevado, ao periodo mais agudo das descobertas, desvendando. 
então, de 1718 em diante, as  riquissimas jazidas auriferas de Ciiyabá e 
mai.s tarde as  de Coyaz. 

O Snr. Dr. Washington Luis, nas bellas descripções que faz em 
sua referida Memoria, das fabulosas riquezas que já então se accumu- 
lavam nas Capitanias de Itanhaei~ e de S. Paulo, na época, em que 
i Villa de  Taubaté, como segunda sbde da Capitania de Itanhaen, (11) 
queria sobrepujar, (ou sobrepujou de  facto), em opulencia e desen- 
volvimento a Villa d.e São Paulo, - o Snr. Dr. Washington, nos dá, 
como iamos dizendo, uma idéa bem viva e bem detalhada do que 
eram e d o  que valiam esses paulistas que, lia sua opulencii, depois da 
vida nomade e accidentada dos sertões, começavam a tomar gosto pelo 
conforto, aspirando já o mando, n'um posto de Capitão-mór, ou uma 
simples distincção, nurn tituio de Official ou Cavalleiro, com habito 
de qualquer Ordem Hotiorifica, para o que faziam justificação de Ge- 
rtere, que provasse a nobreza de saiiguc de seiis avós . .  . 

" A  riqueza era tão grande. refere ainda o dito autor, que um desses 
potentad.os José de Góes e Moraes, se propòz a com;jrar, do Maxquez 
de Cascaes, a Capitania de Santo Amaro (que tinha então o nome de 
Capitania de S. Vicente) e teria levado a effeito o seu intento se o 
Rei D. João V não lhe tivesse atrevessado o negocio". 

Vejamos pois quem era este opulento paulista José de Góes e 
Moraes e a razão que tinha o Marcluez de Cascaes em querer se 
&e$fazer da  sua Capitania. 

(10) - Antonio Rodrigues de Arzso e Bartholomeu Bueno d e  
Siqueira, foram os companheiros de Carlos Luiz Pedrozo, nessas fa- 
mosas descobertas. 

(11) - Taubaté, era. as vezes, considerada, corno 2." Sede da 
Capitania de Itanhaen, pe!o facto de  ter a honra de hospedar, por mu,&o 
tempo, o Governador e Ouvidor de Itanhaeri, que ali permanecia de- 
vido ao serviço da mineração. 



CAPITULO X 

O opulcttto paulista José dc Góes P Moraes quer com- 
barar a doizafnritr do Alarqucz dc Cnscacs. - '4 ruzáo 

qz~e  ti9rh.a o ilfnl-que: para vender  sua dotzatarza. - A 
acção d o s  Hamlriri7titr.r Pias duas secçõcs d a  Capitania d e  
Itagliinrfz. - Co~1í1içóc.s pl-rcavias da Capitania d e  São 
l ' i c e n t ~ .  - Prns)cridírde das  vllias situadas á m a r g e m  
d o  Pnraltyba. - O mil-o c.zttakido das  h f i n a s  Gcraes. - 
Rivalidades riztl-c habi ta~l tcs  d c  S ã o  Paulo e Taubaté.  
- Os Battdeirantcs da Capitania di. Italzhaen. - O vcrda- 
dciro setitido tio z ~ i ~ c a h ~ ~ l o  ' cPaul i s fa" .  

JosE dc- Góes e hforaes tiasceu ila iilia de S. Paulo ein meados 
40 seculo XVII - 1666. E ra  filho do -4lcaide-mór e Capitão-mór 
F'etlrn l'aques de AImeida e de d. Atigela de S~queira  Araujo. 

FCxerceu tambein, como seu pae, o posto de  Capitào-mór d e  São 
I'anio, de 1711 em deante. 

Diz I'edro Saques (Kobiljarchia Paul ib~a)  que Moraes pcssuia 
~ r a n d e s  r i q u e ~ a s  adquiridas, por herança p~ter i ia .  nas Minas Geraes, 

.'r~nde residiu por alguns aiinos. E m  1708 pretendeu coniprar por qua- 
renta e cinco mil cruzados, as  cin1:ocntas legoas de terra que consti- 
ttiiarn a parte da Capitania de Pero Lopes de Souza, pertencente 
ciitão ao l~farqucz de Cascaes; porém, isto não teve effeito porque o 
(~ove rno  de D. João V reselveu adjudicar rí Coroa esta Capitania, in- 
ilemnizando ao proprietario: por isso José dc Góes e hforaes man- 
dou enipregar, em Portugal, o capital destiiiado a essa compra, em 
tima grande partida de fazendas, que ein viagem. foi tomada pelo 
liircita francez PrxilZng. .(*) José de Góes fundou ainda vastas fazen- 
tias de criação em Curityba, que deixou. umas a seiis herdeiros e ou- 
t ras  a Ordens Religiosas. 

Fallecou José de  Góes de hloraes em S. Paulo, a 20 de Agosto 
de 1763. na edade de 97 arinos e do seu casamento com d. Anna RP- 
d i r o  de Alheida deixou cinco fi'hos : d. Escolastica Ja:intha da Ri- 



beira Góes. - O Capitão-mór João Raposo da Fonseca Góes. - d. 
hnna  Maria Ribeira Gôes e hforaes. - d. Leonor Thereza da Ribeira 
Góes e Moraes, - e d. Maria de Lara Leite, casada com José Góes de 
Siqueira. 

Quando este famoso ~ a u l i s t a  pretendeu em 1708 comprar a s  cin- 
coentas legoas da parte da donataria de Pero Lopes, denominada 
então "Capitania de São Vicente" é porque sabia que o seu proprie- 
tario, o hlarquez de Cascaes, queria desfazer-se della. 

De facto; o Marquez bem reconhececia que os seus direitos sobre 
essa parte da Capitania de S. Vicente, não eram legitimos nem se- 
guros e poderiam periclitar novameznte, logo que o Conde da Ilha do  
Principe obtivesse, de novo, alguma daiisáo em seu favor;  porém, 
o que mais influia no animo do arguto e famoso donatario, da antiga 
Capitania de Santo Amaro, era a decepção que elle e seus antecesso- 
res haviam tido - sobre a dita Capitania- em relação a essas, tão 
desejadas, hlitnas de Ouro ! 

Os Senhores da Casa de Monsaiito e dqois ,  os de Cascaes, que 
tanto empenho haviam feito para :e apossarem da Ilha de S. Vi- 
cente e do Porto de Santos, e bem assim da Villa de Piratininga, 
"Por ta  e chave do sertão", na supposição que "seria pelo rio Tieté 
e pela Barra-grande de Santos, que se havia de escoar todo o ouro 
extrahido das minas do sertão", não podiam deixar de ficar surpresos 
e contrariados ao  verem que, todas a. minas descobe-tas até essa 
d~ita,  1708, se achavam dentro da jurisdicçáo da Capitania de Itanhaen, 
e que, - os pontos do littoral para onde affluia o producto das 
minas - o ouro, - e para onde o Governo da Metropolc mandava 
crêar "Casas de Fundição" onde se quintava e amoedava o ouro - 

não eram, nem c+ Villa de Santos, nem a de São Paulo, mas sim as 
villas de Iguape e Taubaté ! 

Os portos de mar por onde passavam os productos das minas e 
onde se arrecadavam os quit~fos reaes e as redizimas do Doltatario 
não eram tampouco os de  Santos e São Sebastião, mas os de Cananéa, 
Iguape, Paranaguá, Ubatuba, Paraty e Angra dos Reis; todos dentro 

' da jurisdic~ão da Capitania de ltanhaen. 

A Capitania do Marquez de Cascaes (Capitania de S. Vicente), 
nada' aproveitava, portanto, desta " boa maré de eii:hentefl, desta "der- 
rama de ouro" affluido do sertão brasileiro para as arcas do Soberano 
Luzitano e do seu antagonista - o Conde da Ilha do Principe. 

A Villa de S. Paulo, embora condecorada com a titulo ficticio de 
"Cabeça de Capitania de S .  Vicente" desde 1681, pelo mesmo Mi r -  
quez, não havia prosperado nada, neste periodo auqeo das descobcr- 
tas. 0,seu donatario apenas recebia os magros rendimento; das velhas 

P e . d e ~ u p e r a d a s  minas do Jaragyá. Q elemento portuguez - os c y -  



boabas, que affluiam da Metropole, sedentos de riquezas, e mesmo 
grande parte dos habitantes da marinha e do interior de S. Paulo, 
convergiam, em massa, para as regiões das Minas-geraes, onde em 
breve se havia de originar a lucta, entre r.aturaes e forasteiros, 
denomi'nada - Guerra dos emboabas. 

AO passo que a Villa de S. Paulo, á margem do Tietê, se des- 
povoava e empcfbrecia; surgiam, ás margens do Parahyba, na Capita- 
nia de Itanhien, novas e prosperas povoações, que se deserivolviam 
com o commercio das minas. A mais antiga dessas localidades - Tau- 
baté - elevada á villa pelo Governador de Itanhaen, Dionysio da 
Costa em 1050, - era então o grande emporio do Commercio das 
minas, e por esse falito, rival da villa de S .  Paulo, como vamos vêr. 

"Desde que Taubaté deixou de ser aldeia de itidios, escreve o 
Sr. Machado de Oliveira, (12) e com a descoberta de minas em 
terras de sua visinhança, começou a emulação e a desintelligencia entre 
o povo desta villa e a de S. Paulo, e se pensa por aspirações de 
preponderancia que uma queria ter sobre a outra, alardeando a villa 
de S. Paulo sua precedencia na edificação e sua categoria - como 
Cabeça de Capitahia, (do Marquez de Cascaes) e a de Taubaté - 
a sua casa de fundição que tinha com o predicaniento, (dado pelo 
Conde da Ilha do Principe) e onde se amoedava ouro das minas, con- 
juntamente com o que em S. Paulo era extrahido da serra do Ja- 
raguá." (13) 

(12) - "Quadro Historico da Provincia de S. Paulo". 

(13) - A Villa de Parnah~ba,  que frizia parte da Capitania de 
Santo Amaro, havia prosperado tambem, nesta época, com o Com- 
mercio das " Micas Geraes" ; pois desse ponto partiam algumas ban- 
deiras como se verifica dos $acumentos descobertos pelo Snr. Dr. A. 
de Taunay, transcriptos nas Notas de Historia Eccleciastica" (capel- 
las de Araçariguáma) do Exm.0 e Rmo. D. Duarte, Arcebispo de 
S. Paulo. Do livro borrador onde se acham escripturadas as cartas 
do negociante, - padre Guilherme Pompêo, vê-se que alguns mi- 
ne.ii.0~ mantinham relações commerciaes com este celebre sacerdote, 
morador em Araçariguá~na: "Por  curiosidade faço a conta, diz o 
curioso borrador, do ouro que entrou na Villa de Santa Anna de 
Parnahyba, este anno de 1698, de Agosto em diante, e é o seguinte: 
Por  Agosto do dito ailno recebi oitenta oitavos que me mandou João 
Pinte e 40 que me mandou um Primo Sulpecio Pedrozo e é por- 
tanto 120 8.as em p ó . .  ." Por esta curiosa lista, vê-se que o Padre 
Pompêo mantinha commercio tambem com o s  exploradores das mi- 
nas de Iguape e Paranaguá de onde recebia ouro em pagamento ,dos 
generos que fornecia para tal mister. Esse ouro, porem, não so o 
de Minas como o do Sul, já vinha quictado na mlior parte; quer 
isso dizer que já havia passado pelas Casas de fundição de Taubaté 
ou de Iguape. Os "termos de vereança da Camara de São Parilo" 
de 1624, nos dão noticia de  uma Casa de fundição existente nesta 



Estas rivalidades só desappareceram mais tarde, quando, em con- 

sequencia da "guerra dos emboabas", a populaçao das duas Capita- 
nias e Villas rivaes se uniram e se irmanaram, pelo mesmo senti- 
mento ptriotico,  afim de defenderem o territorio anteriormente con- 

quistado pelos esforços heroicos dos ~aul is tas ,  nessa regiáo aurifera, 
pertencente ainda, nessa época, á Capitania de Itanhaen. 

A alma, o "coração paulista", palpitava, ha muito, no peito de 
todo o povo que habitava a Capitania de Itanhaen e a Capitania de 
S. Vicente. 

Paulista, era já toda essa vasta regiáo das "cem legoas da  Capi- 
tania de Itanhaen", nas duas s ecçks  desveildadas pelos bandeiran- 
tes, desde os sertóes do Paraná e Paranapanema, até os confins 
de Minas Geraes. 

Os  moradores da villa de S. Paulo, "teimosos e birrentos", como 
os de Taubaté e demais habitantes das duas donatarias, ainda não 
comprehendiam, entretanto, a generalidade ampla desse vocabulo 
pazllistc, e, dahi, provinham taes rivalidades. 

.'ilguns diccioiiarios antigos derinem a palavra - pnulista - no 
sentido figurado, como sendo synonimo de - teiwzoso, birrento. 

Não deixa de ser bem applicado o vocabulo, pois que a teimosia. 
a tenacidade energica, foi o que sempre distinguiu o Camcter do Ban- 
deirantedeirante Paulista. Foi coni essa teimosia e tenacidade inque- 
brantavcl que o paulisia conseguiu, através dos sertões, tornar grande 
e i!iiida esta Patria que tanto extreliiecemos. 

Vejamos ainda o que, sobre a Villa de S. Paulo, nos diz c. Sr. (ir. 
Washington Luis lia sua citada obra, quando esta Villa já tinha 
(1711) as regalias de cidade. 

"Apesar de ser a unica povoaçáo elevada a cidade, por -4Ivará de 11 
de Julho de 1711 e ser a capital do Gol-erno da C,apitania de S. Paulo, 
era uma localidade relativamente insignificante. 

Até bem pouco tempo Parnahyba e I:ú disputavam- lhe a pri- 
mazia, e Taubaté chegára a empanar-llie o bri:ho.. . Era  tão pequeno 
o seu ambito que a Cadêa, estando junto ao Convento de S. Fran- 
cisco, já se achava fóra das ruas publicas." (14) 

Villa de Sáo Paulo, quando não estavam ainda definitivamente des- 
cobertas as lavras de Minas Geraes. Essa Casa rle fundição foi depois 
extincta, quando se fundou a Villa de Taubaté, como já ficou referido. 
ao tratarmos destas povoaçóes da Capitania de Itanhaen. 

(14) - Diz um escriptor hespanhol que passou por S. Paulo em 
1682 que, nessa época a Villa podia ter "duas centenas de fógos" e que 
"essas habitações eram construidas á móda dos indios, e no meio 
das quaes apenas avultavam as taipas do Collegio e as da Matriz e do  
Senado da Camara, que ainda estava coberto de palha." 



Se a villa de S .  Paulo, em 1711, tendo já a categoria de cidade, 
era de facto isso, o que seria pois em 1708, quando o Marquez de 
Cascaes pretendeu vender a sua donataria ao paulista José de Góes 
e Moraes? 

Este opulento paulista, intelligente e perspicaz, nem por isso des- 
denhava da pouca importancia que então tinha a villa de S. Paulo e 
mesmo da parte da  Capitania de São Vicrnte que elle se propunha a 
adquirir. 

Conhecia, porém, as riquezas do sóio da dita Capitania e previa 
já o papel im'portante que lhe estava reservado, quando essa hurnilde 
e vetusta povoacão de Piratininga viesse a occupar o posto que lhe 
estava de ha muito reservado, como "porta e chave do sertão", na 
phrase inspirada do veneravel Padre Manuel da Nobrega. 

Muito breve a povoação de S .  Paulo se tornaria o centro, o 
emporio, do grande commercio das minas de Cuyabá e Goyaz, e 
seria a Capital, onde os CapitáesGeneraes, prepostos, não dos dona- 
tarios, mas do governo absoluto de D. João V e D. José I, haviam 
de dominar, ostentando o seu fausto e as suas arbitrariedades. 

A Donataria do Marquez de Cascaes, até então ambiguamente 
denominada - Ctapitania de São Vicente, ou Capitania de Santo 
Amaro -, não podendo ser adquirida por esse paulista, vae, finalmente, 
ser adjudicada pela Coroa e, a Villa de S .  Paulo, que já tinha as 
prerogativas de Cabeça de Capitania ... de Pero Lopes de Souza 
ou de São Vicente, passará immediatamente á categoria de Séde 
da Capitania de S .  Paulo, recebendo tambem o predicamento de 
Cidade. . . 

Veremos, no Capitulo seguinte, qual era ou qual deveria ser, de 
facto e de direito, a jurisdicção dessa Capitania de S. Paulo. 



CAPITULO XI 

O Marquez de Cascaes vende á Corôa a sua "Capitania 
de São Vicente" - 1708. - Alvará do Rei D. João V ,  
de 22 de Outubro de 1709 autorizando a venda das 50 
leguas da Capitania de São Vicente. 

" E u  El-Rei faço saber aos que este aivará virem que fazendo- 
se-me presente pelo meu conselho ultramarino o requerimento que 
por elle havia feito o Marquez de Cascae, I>. Luiz Alvares de Castra 
e Souza, do meu Conselho de Estado, em que me pedia licença para 
vender a José de Góes de Moraes as  cincoenta leguas de  Costa que 
possuia i10 Estado do Brasil, quarenta dellas que começam doze le- 
guas ao sul de Cananéa e acabam nj. terra de Santa Anna, que está 
em altura de vinte e oito gráus e um terço, e a s  dez legoas que res- 
tam principiam no rio Corupacé e acabam no de  S .  Vicente, pelas 
cluaes cincoenta legoas de costa lhe dava o dito José de Góes de 
hloracs quarenta mil cruzados. pagos logo em um só pagamento, para 
s e  pórem na junta do  coinmercio á razão de juro, e todas as vezes 

(ue se offerecesse occasiáo se empregasse em bens de rai7, além de 
quatro mil cruzados que mais lhe dava de luvas; e sendo ouvido neste 
requerimento o conde de Monsanto, filho do dito Marquez de Cas- 
caes, como seu immediato successor, e o meu procurador da corôa 
a quem se deu vista: tendo a tudo consideraçáo, e sem embargo do 
dito marqiiez declarar que os rendimentos das ditas cincoenta legoas 
de terra tiáo correspondiam ao referido preço, que José de Góes de 
Moraes lhe dava por respeitar a honra que da dita compra lhe resul- 
tava, de ser donatario de uma capitania, cujo honor i f i~o não era de 
valor para a corôa por ter nas ditas terras o supremo rogado, para 
que as  ditas cincoenta legoas de costa que mando comprar a o  dito 
Marquez fiquem divididas e apartadas das outras trinta legoas da 
Ilha de Itamaracá, ficando-lhe estas com a capitania dellas, jurisdic- 
çóes, rendas e direitos que nellas tem, na forma que pela sua doaçáo 



lhe são concedidas e lhe pertencem; e as cincoenta legoas fiquem 
divididas da dita Capitania e incorporadas por esta (compra na coroa 
e patrimonio real, como se nunca della houveram sahido; e os qua- 
renta mil cruzados que pela dita compra se dão ao dito Marquez, e 
os keiis em que se empregarem, fiquem sendo bens de morgado pa- 
trlmonial, para succeder ~ e l l e s  a pessoa que succeder no morgado 
da capitania de Itamaracá. sem que em nenhum tempo nem por ne- 
nhum caso possam tornar para a coroa, nem se hajam de regular 
nunca pela lei mental; para o que a hei por deirogada na ordena- 
ção do livro 2 o, titulo 35, e todos os capitulos e paragraphos della, 
parz que em nenhum tempo os bens em que os ditos quarenta nY1 
cruzados se empregarem se reputem por bens da  coroa. e quero que 
esta compra seja sempre iirme, sem que em tempo algum pela minha 
parte e dos reis meus sutcessores se possa desfazer, nem vir contra 
ella, nem allegar que nella houve nullidade, lesão ou engano algum, 
para cujo effeito a confirmo e approvo por este, e hei por suppridos 
e quaesquer defe;tos que nella podesse haver e considerar-se do meu 
motu proprio, certa sciencia, poder real e absoluto; e promessa de 
minha fé real, para nunca vir coiitra ella em tempo algum; e da 
mesma maneira hei por bem que em nenhum tempo se possa allegar 
pela minha parte, nem pela dos reis meus successores, que na dita 

compra houve lesão ou engano, contra a declaração que o dito mar- 
quez me fez de ser excessivo o preço a respeito do util e proveitoso 
da dita Capitania, pelo pouco que de presente lhe rendia, porque sem 
embargo de assim o reconhecer, renuncio todo o remedio da lesão 
que pelas leis e direitos possa competir para desfazer esta venda, a 
hei por feito, e doação ao dito marquez e seus successores de toda a 
maioria do preço que exceder ao justo valor das ditas terras, e coma 
rei e principe supremo declaro e determino serem os ditos quarenta 
mil cruzados o justo preço das ditas cincoenta leguas de  terra, que 
mando se compre para a minha cor& e patrimonio real, e para 
maior firmeza desta compra renuncio toda e qualquer restituição, que 
contra o dito contracto ou contra as clausulas delle me podem com- 
petir, para que em nenhum tempo se possa implorar por minha parte, 
o que tudo hei por bem de minha certa scieilcia, motu proprio e poder 
real e absoluto, sem embargo da Ordenação, livro 2.0, titulo 35, para- 
grapho 23, que trata de se poderem desfazer os cambios e escambios 
dos bens da cor& pela lesão e engano, e Ordem, l i tro 4.0, tit. 13, 
que trata do remedio da lesáo e engano nas compras e vendas e mais 

contractos, e do paragrapho 9.0 da Ordein do tit. 13, que prohibe * 

renunciar o remedio da lesão, e fazer doação da melhoria do valor 
ou preço da causa e todas as mais leis e ordenações, capitulos de 
cortes, glosas, e opiniões de doutores que sejam contra a firmeza 



deste rontracto e validade das clausulas delle, que tudo hei por derro- 
gado de meu poder absoltito, ainda que seja necessar7o fazer de tudo 
expressa e individual inençáo, sem embargo da Ordem do livro 2.0, 
titulo 44, pelo que mando aos meus procuradores da cor0a e fazenda 
que hoje são e ao diante forem, e mais ministros a que tocar, que 
em ileilhum tempo venham, nem possam \ir  contra este contracto e 
compra, nem intentar desfazel-o e quando o façam não serão ouvi- 
dos em juizo em cousa alguma, e lhes seja denegada toda a audien- 
cia e por este meu alvará hei inhibido todos 0 3  julgadores e tribunaes 
para que não possam conhecer de cousa alyutna que se allegue con- 
tra elle ou contra a dita compra, nem demanda que contra ella se 
mova e lhes hei por tirada para o dito caso toda jurisdicção ou po- 
der de  conhecer e julgar, tudo do meu motu proprio, certa sciencia e 

poder real e absoluto, sem embargo de quaeiquer ordenações, leis ou 
opiniões de doutores em contrario, que tudo hei por derrogado coino 
se de tudo se fizera expressa menção, não obstante a dita Ordenacão 
livro 2.0, tit. 44. E este meu alvará se incorporará na escriptura que 
se ha de fazer de compra; e do  conteudo della, se porão verbas na 
carta de doação passada ao  dito marquez de Cascaes das oitenta le- 
guas d e  terra, e em seus registos, para que em todo o tempo conste 
da  referida compra e se cumprirá inteiramente como nelle se contém 
sem duvida alguma, e valerá como carta sem embargo da Ordem, do 
livro 2.0, tit. 40, em contrario e não deve novos direitos por ser para 
a compra que se faz por parte da minha coroa. e eu assim o haver 
por bens sem embargo do regimento e ordens em contrario. Dionisio 
Cardoso Pereira o fez. Lisboa. 21 de Outubro de 1709. O secretario 
André Lopes de  Lavre o fez escrever. - Rei. - l l iguel Carlos." 

Escriptura d e  c o ~ ~ i p r a  e vefzdra d a  Cnpitaizia d e  S a n t o  
Awzaro, de~zonziizada - Capi tania  d e  S ã o  Vicevzte -. ciiz 
19 d e  Setetizbro d e  1711. 

" E m  nome de Deus, amem. Saibam quantos este instrumento de 
venda, quitação, ou como em direito melhor lugar haja virem, que 
no  anno do nascimento de Kosso Senhor Jesus Christo de 1711, em 
19 dias do mez de  Setembro, na cidade de Lisboa, nos aposentos em 
que vive de presente o desembargador Manuel h p e s  de Barros, pro- 
curador da fazenda real da  repartição do conselho para em seu nome 
outorgar e assignar a escriptura do contracto ao  diante declarado, em 
virtude de um alvará real que ao diante se faz menção nesta escri- 
ptura, e que todo nella ha  de ir incorporado; e de  outra José Corrêa 
Barreto, em nome e como procurador bastante do marquez de Cas- 
caes, D. Luiz Alves de Attaide Castro Noronha e Souea, do conselho 
d e  Estado do dito Sr., por um alvará de  procuração pelo dito mar- 



quez assignado, que eu tabellião conheço e ao diante será trasladado, 
por elles partes foi dito em presença de mim tabelliáo e das testemu- 
nhas a o  diante assignadas, que elle marquez de Cascae> é donatario 
de oitenta legoas de terra na costa do Brasil que foram todas dadis  
em Capitania a Pero Lopes de Souza, primeiro donatario dellas, de- 
claradas e confrontadas na mesma doação com todas suas rendas, 
direitos e jurisdicções, na fórma em que pela dita doação foram con- 
cedidas e confirmadas na pessoa do dito marquez por carta de 11 
de Janeiro de 1692, de que está de posse, e que tratando de vender 
cincoenta legoas da dita costa, a saber: quarerita que começam de 
doze legoas ao sul da ilha de Cananéa e acabam na terra de Sant'An- 
na (Santa Catharina), que está na altura de vinte e oito graos e um 
terço, e as dez restantes priilcipiam no rio Curupacé (Juqueriquerê), 
a José de Góes de Moraes, que lhe dava pelas ditas cincoenta leguas 
de costa quarenta mil cruzados pagos logo em um só pagaixentc, 
além de quatro mil cruzados que mais lhe dava de luvas, ped~u  eIle 
dito Marquez licença a o  dito Senhor para poder fazer a dita venda; 
porém, foi servido resolver que as ditas ciiiccenta legoas de costa 
se comprassem para a sua coroa real, sem embargo de lhe declarar 
e lhe representar o dito marquez de Cascaes que o rendimento das 

ditas terras não correspondia ao  preço que o dito comprador José 
de Góes de Moraes lhe dava por ellas, porque só lhe rendiam 320$000 
rs.  de tres em tres annos, que era o preço por que as arrendava aos 
capitães-móres, que em cada triennio, para as governar uomeava, e 

que o dito José de Góes de Moraes lhe dava pelas ditas cincoenta 
Itgoas de costa a quantia acima referida em razáo da honra que ad- 
quiria em ficar donatario de uma capitania de tão grande jurisdicçáo, 
o qual honor i i i~~o não era de nenhuh valor para a coroa, por ter 
sempre nas ditas terras o supremo e alto dominio, e sem embargo de 
tudo houve o dito Senhor por bem resolver nue o seu coiisellio ul- 
tramarino fizesse escriptura de compra para a coroa real pelo dito 
preço de quarenta mil cruzados, e dos quatro de luvas que logo lhe 
mandou entregar, pelas ditas cincoenta legoas de costa, e os qua- 
renta mil cruzados lhe seriam logo entregues para se pôrem na 
junta do commercio á razáo de juro de cinco por cento, para o dlto 
marquez e seus successores haverem o's ditos juras, e se achar na 
dita junta do commericio promptos os ditos quarenta mil cruzados 
para na occasião que se offerecer se empregarem em bem de raiz. Ha-  
vendo-se ouvido sobre todo o referido ao desembargador Francisco 
Mendes Galváo procurador da coroa do dito senhor, como tudo se 
declara no alvará que para esse effeito se passou em 22 de Outubro 
de 1709, assignado pelo dito senhor, passado peia sua chancellaria em 
7 de Janeiro do anno passado de 1710, onde são expressadas todas 



as  clausulas e condições do dito contracto, cujo alvará ao diante será 
trasladado nesta escriptura, e querendo ora em virtude do dito alvará 
effeictuar a dita venda, disse elle José Corrêa Barreto que em nome 
e como procurador do dito Marquez de Cascaes, pelos poderes de  sua 
procuração vende desde o dia da data do dito alvará para sempre 

e elle desembargador Manuel Lopes de Barros procurador da fa- 
zenda real da repartição do conselho ultramarino, para o dito senhor 
e para a sua coroa e patrimonio real as ditas cincoenta legoas de 
costa acima declaradas e confrontadas no dito alvará e nesta escri- 
ptura, das quaes cincoenta legoas de costa é donatario no Estado do 
Brasil, com tudo o que nellas possue de direitos, rendas, jurisdiicções, 
e tudo o mais que nas ditas cincoenta legoas de costa lhe possa per- 
tencer pela dita doação, para que fique incorporada na coroa e pa- 
trimonio real, e tira e demitte do dito seu constituinte e em seu no- 
me todo o dominio, direito, propriedade e posse que tem e possa ter 
nas ditas cincoenta legoas de costa, e tudo põe, céde e traspassa ao  
dito desembargador procurador da fazenda real em nome do dito 
senhor e na coroa e patrimonio real; para que todas as vezes que 
o dito Senhor quizer possa mãndar tomar posse das ditas cincoenta 
legoas de costa, e ou tome ou não, Ih'a larga, cede e transfere desde 
b g o  pela clausula contitesti, e pela melhor fórma e via que eni di- 
reito haja lugar para que as ditas cincoenta legoas de costa fiquem 
incorporadas na coroa e patrimonio real, como se nunca della hou- 
véra sahido, e divididas e apartadas das outras trinta legoas de costa 
da Capitania de Itamaracá, que ficam ao dito Marquez de Cascaes, 
com as jurisdicções, rendas e direitos que nas ditas trinta leguas de 
costa tem, assim e da fórma que pela sua doação lhe são concedidas 
e lhe pertencem, como no dito alvará se declara, e esta vmda das 
outras cincoenta legoas referidas faz o dito Marquez de Cascaes 
venda pelo preço de quarenta mil cruzados de principal e quatro de 
luvas declarado determinado no dito alvará. E logo elle desembar- 
gador procurador da repartição do conselho ultramarino, em virtude 
de coinmissão que lhe foi concedida 'em que deste presente mez de 
Setembro, fez entrega a elle José Corrêa Barreto, procurador do 
dito marquez, de um conhecimento em fórma passado e assignado 
pelo thesoureiro geral da junta d o  commtercio, e pelo escrivão da 
sua receita, pelo qual consta estarem entregues na junta do com- 
mercio geral os quarenta mil cruzados do preço desta venda, em 
nome e por conta do dito marquez de Cascaes, á razão de juro de 
cinco por cento, para haver os juros delles e ahi os ter promptos para 
toda a occaisião que se offerecer de se empregarem em bem de raiz, 
e elle procurador da fazenda real em nome de Sua Magestade e do 
seu conselho ultramarino, e pela commissão que para isso teve, cede 



e transfere a elle, rnarquez de Cascaes pela sua melhor via e fórma 
de direito, toda a acçáo e direito que Sua Magestade e o dito con- 
selho tenham ou possam ter nos ditos quarenta mil cruzados entre- 
gues na junta do comm~ercio, para que elle dito Marquez por bem 
desta escriptura os possa cobrar e haver como cousa sua, todas a s  
vezes que houver occasiáo de se empregarem em bens de raiz, e en- 
tretanto haver e cobrar em cada um anno os juros delles á razão 
de cinco por cento, e para a cobrança de uma e outra cousa lhe dá 
no nome que representa todos os poderes necessarios, com toda a 
cessão e traspaisso das acções uteis exercicio dos direitos e procura 
ções em causa propria, e os quaes quarenta mil cruzados e os bens 

*de morgado patrimonial delle marquez de Cascaes para succeder, 
nelles a pessoa que isucceder no morgado da Capitania d'e Itamaracá 
sem que em nenhum tempo, nem por nenhum caso, hajam de tornar 
para a corôa, nem se hajam de regular pela lei mental, a qual o dito 
senhor em dito seu alvará ha por bem derrogar neste caso; e por 
elle José Corrêa Barreto como procurador do dito marqiiez de  Cas- 
caes, foi acceito o dito conhecirnento em fórma dos ditos quarciita 
mil cruzados, preço desta venda, e o recebeu, do que eu tabellião dou 
fé, e disse que n o  nome que representa ha por bem entregar os ditos 
quarenta mil cruzados na junta do commercio, e os ha por recebidos 
com o dito canhecimento da entrega delles que nesta nota irá trasla- 
dado, e cessão e traspassam para a cobrança dos ditos quarenta mil 
cruzados, e seus juros, se dá por pago e satisfeito do preço desta 
venda, e elle lhe dá plenaria e geral quitação de hoje para todo sem- 
pre á fazenda do dito Senhor e ao seu real patrimonio, para que em 
nenhum tempo por elle miarquez nem por seus herdeiros e successo- 
res possa ser mais pedido nem demandados cousa alguma em razão 
do dito preço principal desta venda e que ainda que os ditos qua- 
renta mil cruzados ou bens que com elles se comprarem )se percam, 
não ficará Sua Magestade e sua real coroa obrigados a cousa algu- 
ma pelo p:eço desta verba, e elle marquez por si e seus herdeiros e 
successores a fará  sempre boa, firme e certa, sem que possam nunca 
elle, nem seus herdeiros nem successcres, vir contra el:a em tempo 
algum, nem contradizel-a em juizo nem fóra delle, nem sobre isto 
poderão ser ouvidos em nanhulila instancia; porque desde agora para 
todo wempre se obriga elle marquez em seu nome e de  seus herdeiros 
e successores a fazer sempre esta venda boa e toda a evicçáo della 
na fórma de direito. E por elle dezembargador procurador da fazen- 
da real no nome que representa foi dito que acceita a dita quitação; 
e sobre o dita compra das cincoenta legoas de costa para a corôa e 
patrimonio real, em nome do dito Senhor e do seu tribunal do con- 
selho ultramarino (em virtude d a  commissão que foi concedida, e 



debaixo da i t  real: na fórma que o dito seilhor ha por bem no seu 
alvará referido), promette e se obriga a que pelo dito Sei,hor e prios 
senhoers rcis seus succcssores; e pela sua real coróa e patriinomu 
real se cumprirá este contracto, e terá sempre por firme e valida 
esta compra, que nunca virão contra ella ern iieiihum tempo, ,sem 
embargo de qualquer defeito que nella possa haver por que todos o 
dito senhor ha por suppridos, e confirma de seu motu proprio, po- 
de r  real e absoluto, para que nunca cm iieiihum tempo se possa des- 
fazer ;  outrosini se obriga e promette o dito desembargador procura- 
dor da fazenda real, no n0m.e que representa, que nunca eu1 tempo 
a igu~n  por sua parte, liem pelo dito ienhor ou p i o s  seiihores reis seus 
siiccessores, se possa ailegar rjue na dita compra houve lesão ou en- 
gano a respeito do preço della, pelo dito senhor ser informado pela 
dec!aração do dito marquez de Cascaes que era muito excessivo o 
dito preço de quarenta mil cruzados e luvas :i respeito do ctil da dita 
capitania pelo preço que de presente rendia, e sem embargo disso foi 
servido o dito senhor resolver e rnaiidar que se comprassem as ditas 
ciiicocnta legoas de costa parr. a suz coroa e patrinii~iiio real, pe!o 
dito preço deciarado, e deterniinado como o rei e principe supremo 
ser e é justo preço das ditas cincoenta legoas de costa. como se 
coritCin li0 alvará referido, i i r m ~ d o  por sua reai mão e tia conformi- 
dade delie o dito desembargador procurador da fazenda real do con- 
selho ultramariiio em nome delie, e na fórma cla sua conimissáo, em 
ricine do  dito Senhor e dos senhores reis c seus successores, reiiun- 
cia todo o remedio da lesão, qiie pelas leis e direitos possa competir 

para desfazer esta compra, e toda e qualquer restituição que contra 
este cciitracto e contra as clausulas del!e liie possa competir, e faz 
doaçao ein noine do dito Senhor. em virtude de seus poderes. a e.le 

marquez e a todos seus succe,ssorcs de toda a maioria do preço que 
no dito iompiito de quarenta niit cr~izados excedesse 20 dito preço 

e valor áas ditas terras, para que por !ieiihuma via se possa em iie- 
nhum tempo desfazer esta escriptura, tudo na f6rina em que manda 
e declara Sua Magestade, que Deus guarde, no dito alvará ein que 
-derroga como rei e Senhor de poder absc>luto as leis em contrario, 
e promette e, se obriga elle prociirador da fazenda real, no nome que 
iepresenta, a que por si e seus suciessores não virá ein nenhum tempo 
contra fste contracto. nein inteiitiráo de8sfazel-o, e quando faqa quer 
e é csiitente de iirio ser oiivido em juizo, e que lhe seja denegada toda 
a audiencia pois assim o ha por beiri o dito Senhor, inhibindo em 
dito aluará a todos os julgadores e tribunaes para que não possam 
cotihecer de cousa alguma que coiitra este contracto se allegi~e, e 
nesta fórma estão elles cotitrahentes contractados, e querem se cum- 
pra este contracio para cuja firmeza obrigam elle procurador da ia- 



zenda do conselho ultramarino as rendas e patrimonio real, e a fé 
real do dito Senhor, dada no dito alvará a que se refere, e elle José 
Corrêa Barreto, no nome que representa, as bens e rendas delle dito 
seu constituinte, e em testemunho da verdade, que assim o outorga- 
ram, pediram e acceitaram, sendo testemunhas presentes o capitão 
José de Oliveira e Manuel Luiz, sacador da  Alfandega, molador na 
rua da Oliveira, freguezia de Santa Marinha, que todos conhecemos 
a elles partes, e são as proprios que nesta nata assignaram e testemu- 
nhas. Manuel Barocho, tabelliáo o escrevi. - Manuel Lopes Barros. 
- José Corrêa Barretc.. - José de Oliveira. - Manuel Luiz." 



CAPITANIA DE SA0 PAULO E CAPITANIA 
DE ITANHAEN 

- - 

C.%PITULO XII 

Algzrf~zas coícsidernçõcs prclinzinares sobre este capi- 
t2tlo : - O prefenso "resgate da Capitania de Itaiihaen", 
frito por "ac tos  do dlarquee de Powzbal ewz 1753-1754. - 
Divergeilcia dc Fr. Gaspar, sobre a data desse pretrndido 
<C resgate". - O que dizetn Piarcellino Pereira Cléto e 
Azevedo  Marques sobre tal assuricpto -Porque mio foram 
~ u b l i c a d o s  esses " A c t o s  do JInr?ue,- de Pombal"? Opi- 
iaião d o  Dr. João dlendcs de A i ~ n e i d a  sobre essas "Chica- 
nas do tempo". - O his torkdor  ztaliano Virenzo  Gvossc 
occz~pa-se da Capitania de Itanha:n. - Vila justo qualifi- 
cativo dado pelo Dr. '4. de E. Taunay aos historiadores que 
se t ê m  occihpado, até hojc ent csclu~eccr estes pontos. 
- O s  t e n i ~ o s  de verearcçic da Caniara de S. Paulo, de 1562 
rn1 dcantc. - Porque ~ n o t i v o  a Capitaitia de S a ~ t t o  .li+zarn 
ficou dcnoi+ziitada, officialnzentc, Capitaizia de S. Vzcente. 
- O Marqurz de Cascacs, proclamado Goveritador per- 
petuo da Capitania d e  SBo Virrnte. 

Os donatarios da Capitania de hlartim Affoiiso que até e s t ~  data 
haviam labutado pela defesa de seus direitos, a ver si conseguiam a 
posse das terras e das villas usurpadas pelos donatarios de Pedra 
Lopes de Souza. vão ainda, desta época em diante - 1711 - ter o 
dissabor de ver a parcialidade, a maneira itijusta com que o rei D. 
João V, e seus successores, procedem, em suas decisões - aivarás e 



Cartas Régias, - no intuito de os prejudicar, cerceando, ainda mais 
os seus direitos, como donatarios da Capitania de I ta~ihaen:  primeiro 
em beneficio do Marquez de Cascaes " o  favorito do rei D. João V" 
como adeante se verá; - depois, em proveito da propria Cor ja  a 
qual em virtude do mesmo Alvará, vae entrar lia posse das "cem 
legoas" da dita Cal)itania de hIartim Affonso, seiu indemnisaçáo al- 
guma dos seus legitimos descendentes; e, isto em uma época em que 
os direitos de primogecitura - a lei dos vinculos de Morgadio - 
 estava^^., em Portugal, em p!erio vigor, e bein assim nas colonias, 
onde predon~i~iava  ainda, bem arraigados, os preconceitos de casta, 
com todos os caracteristicos peculiares ao systema feuda!, adaptados 
sempre pelos governos absolutos da Metropole Liizita~ia. 

Xão somos, já je vê, um admirador ou defensor de tal systema 
gover~iameiiral, táo adeqiiado entretanto ao meio dessa época, nem nos 
move o proposito de vir aqui censurar as sabias medidas adoptadas pelo 
monarclia, na creação de novas Capitanias secundarias - S.  Paulo, 
Minas e as demais, cujos desenvo!vimentos e adtninistrações gover- 
meiitaes tanta preponderancia e influencia tiveram nessa época memo- 
ravel das grandes minerações. 

Kão é nosso intuito, tão pouco, summariar os factos das Gani- 
taliias de S. Paulo e L,fiiias-Geraes, nesse notavel e aureo periodo de  
nossa Iiistoria paulista, pois que, taes acontecimentos, narrados por 
pennaç adestradas e ccmpeteiltes, já fazem parte, quer da nossa his- 
toria-geral, quer da nossa histeria-paulistana. 

O que nos propomos a estudar, são apecas os pontos obscuros e 
controvertidos, em relação á parte desta zona litigiosa da antiga Ca- 
pitania de S .  Vicente, denominada pelos seus doriatarios - Capitania 
de Itanhaen, com relação a Capitania de Santo rimaro, conhecida por 
Capitania de S. Vicente, a qual passa, de 1711 em diante. a intitular- 
de - Capitania de São Paulo. 

Náo nos IIIOVC tambem, é preciso que insistamos, qualquer senti- 
mento piegas ou espirito baivrisfa, pelo facto de termos nascido nesta 
zona contestada - de Itanhaen - porque, como já declaramos, 
antepomos a isso o nosso coraçáo a nossa alma de paulista, visto que 
esse vocabulo "paulista", na  sua generalidade ampla, abrangia já, 
nesta época, toda a vasta região, como ficou demonstrado no Capi- 
tulo anterior. 

Quando F r .  Gaspar da Madre de Deus e Pedro Taqiies de AI- 
meida Paes Leme, no fim do secu!o 16.", se occuparam d'es:es pontos, 
"da  historia da Capitania de S .  Vicente" expondo as injustiças d e  
que tinham sido, e ainda estavam sendo victimas os donatarios da 
Capitania de Itanhaen, podia attribuir-lhes - como de facto s e  
attribuiu - que os ditos historiadores eram advogados da causa dos 



Condes da Ilha do Principe, e que estes, de algunia sorte, retribuiriam 
aos ditos autores, o serviço que lhes estavam prestando, o que e 
uma grande injustiça que se fez e ainda se faz, talvez, á memoria 
d'esses Chronistas, que como historiadores, agiram simplesmente em 
pró1 da Razão e da Justiça. 

Si os demais historiadores coêvos e a opinião publica da 
época olvidou oassumpto, ou se pronunciou mesmo a favor dos 

actos arbitrarios do Governo da Xetropole e dos Capitães-Generaes, 
é porque consideravam o caso como uma "Rasão do Estado" - 
ou lhes convinha apoiar a politica da Metropole que era - despresti- 
giar a causa e os direitos dos donatarios ainda existentes, como 
adeante provaremos. Fazia-se necessario, por:ailto, para ser agradavel 
ao Governo e aos capitães-generaes, negar todo apoio aos loco-te- 

nentes da Capitania de Itanhaen e fazer crêr, e propalsr mesmo, 

que - tal Capitania nuiica havia tido uma existencia lega;, princi- 
palmente depois que a Coroa adquiri0 pur compra a "Capitania 
de S. Vicente!" 

Convinha, como se está veiido, embahir a opinião publica, nessa 
época, a f im de que todos se convencessem que a Capitania de São 
Vicente tinha sido vendida á Coroa e, que, portanto, não havia mais 
rasão e:n subsistir essa vetusta e pobre villo dc  Tiilhué coiiz o falço 
titzrlo d c  Cabcçn dc Cupitarzia dos C O ~ ~ ~ L ' S  da  I lha do Principe! ( 1 )  

Hoje, finaimente, que essa "rasáo de Estado", esses preconceitos e 
interesses pessoaes de então não têm mais rasão de sêr, seja-nos licito 
pois estudar livremente os factos, afini de beni apurar a verdade, pro- 
curando ao mesmo tempo esclaíecer taes pontos obscuros, aliás tão 
importaiites e iiecessarios para a historia destas capitanias paulistanas. 

Fr .  Gaspar, como já ~efer imos,  rios documentos que transcreveu 
nas suas "Memorias" coni os quaes tanta luz quiz derramar sobre 
esta complicada e obscura questão das donatarias, bem poilco, entre- 
tanto, poude esclarecer sobre o poilto de que estamos tratando. Depois 
de publicar o citado "Alvará" e "Escriptura de compra e venda das 
cincoenta leguas de Pedro Lop-es. termina elle o seu livro com este 
paragrapho: " E m  virtude deste coritracto se reuniram, como era justo. 
á Coroa. as 50 leguas de Pedro 1,opes constituitivas da Capitania de 

-- 

( I )  Ern consequeiicia desse preconceito o Capitão-General Ro- 
drigo Cezar de Menezes tinha birra especial com a Villa de Itanhaen 
e, por debique ou despreso, fingia não conhecer o seu verdadeiro iiome. 
Xos documeiitos publicos dessa época, "Doc~~men tos  Interessantes" 
quando se tratava, por acaso, dessa Capitania de Itanhaen, os notarios 
escreviam sempre por esta fórma - Capita~ti~ de  Tiillzaé: de facto, 
a villu da Conceição era para elles uma vredadeira - tinha - ou 
" sarna !" 



S a ~ z f o  Awaro : Ellas motilarain grandes discordias, e forain causa de 
nada possuirem os herdeiros de Martim Affoiiso de Souza, até qlde a 
Rainhia nossa Senhora foz sewida conceder-lhes um equivalente pela 
Capitania das 100 legoas de cosfa, cha?izoda " d e  S .  Vi~cnte" ,  como 
se verá em outro livro, que destznamos publicar ainda sobre esta 
materia." 

Este ultimo paragraplio da obra de Fr.  Gaspar, merece, como se 
vê, uma analyse minuciosa e presta-se a muitas consideraç es e con- 
clusões. 

Diz o douto chronista vicentino que a "Rainha nossa Senhora, 
(provavelmente D .  Maria I ,  filha de D. José I )  foi servida conceder- 
lhes (aos Condes da Ilha do Principe) 1 ~ 1 1 ~  equivalente pela Capitania 
de cein legoas de costa chantada de "São  Vicente" (aliás de Itanhaeii), 
como se verá em  ozltro lzz~ro, qzte destinainos publicar, sobre esta ina- 
terza." 

Ora, ninguem sabe, até hoje, a razão porque deixou de ser pu- 
blicado esse 2." livro de Fr.  Gaspar, nem o fim que teve o precioso 
manuscripto, (2)  pois que, são considerados apocryphos alguns trechos 
do pretendido manuscripto publicados ultimamente, corno bem provou o 
Dr. Affonso de E.  Taunay pela Revista do Instituto I-Iistorico de S .  
Paulo, por occasião da commemoração do 1." Centenario do illustre 
monge benedictino. 

Não seria pois "alguma ração de Estado" que influiu, não só 
na falta da publicação, como no extravio que teve esse 2." livro de  
F r .  Gaspar? 

-4 Hzstoria da Capitan~a de S. Vicemte, escripta por Pedro Taques 
em 1772, como já referimos, não te-$e outro intuito sináo defender os 
interesses dos donatarios da Capitania de Martim Affonso, - os 

(2) Esse manuscripto foi publicado na Revista do Inst. Hist .  
Brasileiro, tomo XXIV, sob o titulo "Continuação das Meinorias de  
Fr. Gaspar da  Madre de Deus", sendo o seu verdadeiro autor Manoel 
Cardozo de Abreu que exerceu o cargo de Official maior da Secretaria, 
no Governo de D. Luiz Antonio de Souza, em 1774, mais ou menos. 
O Dr.  Alfredo de Toledo, vice-presidente do Instituto Hist. e Geogra- 
phLo de S. Paulo tambein se occupou desse manuscripto em uni artigo 
pub:icado no Diario Popular, sob o titulo " U m  Problema Biblio- 
graphico" com o fim de esclarecer a verdadeira autoria desse mlnus- 
cripto, chegando á seguinte conclusão : " O autor dessa Memoria 
Historica é Macoel Cardozo de Abreu e como a Co~ztinuaçEo das 
Menzorias de Fr. Gaspar da Madre de Deus nada mais é que a terceira 
parte de fls. 116 a 160, diquella &leinoria, desnecessario é concluir que 
a autoria da Continuação e não apenas Q Noticia, com que ella é rema- 
tada, pertence a esse mesmo Abreu". O archivo publico de S. Paulo, 
segundo informa o Dr. Toledo, possue hoje uma copia desse ma- 
nuscripto. 



Condes de Virnieiro e os Condes da Ilha do Priilcipe. - Eram apenas, 
como o referido autor declara, méros documentos angariados por elle 
e entregues, particularmente, em Lisboa, a D. João de Faro e por 
isso ficaram livres da censura e do sequestro, até o anno de 1847, 
que foi quando se deu publicidade, com o referido titulo " d e  Historia 
da Capitania de S. Vicente", na Revista do Instituto Historico e Geo- 
graphico do Rio de Janeiro, conforme os originaes em manuscripto, 
que se achavam entáo no respectivo archivo dessa douta Associação. 

O acto da Rainha D. Maria I a que se refere Fr .  Gaspar, "con- 
cedendo aos herdeiros de Martim Affonso, os Condes da Ilha do 
Principe, (donatarios da Capitania de Itanhaeri) u m  eqzcivalente pela 
Capitaizia das 100 legoas de Costa", teria, sem duvida, passado no 
começo de seu reinado. em 1777, cinlco atinos após a entrega dos ditos 
documentos de Pedro Taques, a D. João de Faro, porém, que equi- 
valeizcia foi essa? 

E o que até hoje nao podemos averiguar. 
Vejamos pois o que. sobre tal assumpto. escri: ,em outros histo- 

riadores. 
O Snr .  D r .  Antonio de Toledo Piza, como ,á ficou referido, 

diz apenas isto ao tratar da compra feita ao hl~lorquez de Cascaes 
(Processo Vimieiro-Monsanto) : "Sem liquidar a luestão de limites 
entre as duas donatarias de S. Vicente e Santo Amara, o governo 
portuguez considerou a barra de S .  Viceiite, com> linha divisoria e 
assim S .  Vicente, Santos e S .  Paulo ficaram i1 ciuidos na compra 
feita ao Marquez de Cascaes e annexados aos c.ominios da  Coroa. 
Mais tarde o Marquer de Pombal ,  resga to f ,~  tambei-2 a Capitania de S. 
Y i c e n t e  (Capitania de Itanhaen), c annexou  aos do-ninios reaes, e assim 
dcsappareceram as diras antigas Capitalzias e as  c,uestões sobre a sua 
po.~sr e divisas." 

E m  baixo deste periodo o Dr .  Piza dá esta aconica nota:  " Por 
actos de 1753-54". 

Ora, si o Marquez de Pombal havia annexado á Coroa, resgatado 
sssa Capitania de Itanhaen, ou Capitania de S. :/icente, por actos de 
1753 e 1754, como é que Fr .  Gaspar e Pedro Taques, que estiidaram, 
tão minuciosamente esta questão, nessa época, gnoravam totalmente 
tal decisão régia ou tal acto d e  Pombal?  

Si esta questão tinha ficado decidida, com :sse acto do ministro 
de D. José I, em 1753 ou 1754, náo haveria rasão para que, vinte e 
trez annos depois - 1777 ou 1779 - viesse a R:.inha D. Maria I ,  con- 
ceder, aos dotiatarios de  Itanhaen, u m  e q u i v a l e ~ ~ t e  pela Capitania das 
100 legoas, como escreve Fr.  Gaspar. 

Que a tal annexação, ou resgate da Capiiania de Itanhaen, por 
parte da Coroa, não foi feita no reinado de D.  José I por esse pretenso 



acto do Mnrquez de Po?nbai, conforme querem alguns historiadores, 
comprovam não só as a f f i rmaçks  de Pedro Saques e F r .  Gaspar, mas 
igualmente a opinião insusp~ita e catliegoricn do Juiz de Fóra da 
Villa de  Santos. Dr. Marceilino Pereira Clero, na sua "Dissert~ação a 
respeito da Capitania de S .  Paulo, escript3 em 25 de Outubro de 
1787 - (Anilaes da Bib:iotheca Sacional - vol. XXI - pags. 221). 

Diz o dito historiador: ",. . . Da mesma sorte esta Capitania (de 
São Paulo), que antigame~ite se denominava - de São Vicente -, foi 

doada a Martim Affonso de Souza com L00 legoas de Costa, que 
principiavam tres legoas ao Korte de Ca1.o Frio e a.cabavam doze 
legoas ao  Sul de Cananéa, iiitermediarido-=e unicamente dez legoas 
(de Pedro Lopes) as  quaes p r i i~c i~ i ava~r :  no Rio Corupacé, hoje 
Juqueriquerê, que fica ao  Norte de São Szbastião, e acabava 110 Rio 
de Bertioga. 

De toda esta Capitania (de Martim -4 ffonso) esta hoje de  posse 
a Coroa, espulsando della, sem titulo, ( lireito) a Esma .  Casa de 
Vimieiro (sic) a quem pertence; 1ié de crer que, sendo S. Magestade 
infoimada do direito desta Casa, ou lhe t smpre  a dita Capitania, ou 
lhe dê della conveniente ressarcimento, 7 ,sim como tem feito a res- 
peito de outros Donatarios da America; e passando i Corôa a Capitania 
por este titulo onerozo, pertencerão á mesma todos os direitos que 

nella tinha o seu Doiiatario, segundo o E 5ral dado pela dita Capitania 
no anno de 1535." 

Depois de raes provas decisivas e insuspeitas, vejamos o que, a 
tal respeito escreveu Azevedo Marqui s, quando em seus "Aponta- 
mentos Historicos da  Capitania de S. Paulo" nos fala dessa Capitania 
e da sua incorporação á Cor6a. Foi, diz elle, esta Ca@itania incorporada 
á Corôa por alvará d e  31 d e  Agos to  d e  1753, conz ilzdenznisação aos 
donaiarios." 

Na " Chronologia Paulista", do 1;iesmo Autor, vein a mesma refe- 
rencia: - " 31 de Agos to  de 1753 - Carta Régia incorporando á Corôa 
a Capitania d e  S. Pazdo, coin iizdernnisaçdo aos donatarios" ( ! ! )  

Não sabemos, pois, quem foram esses doitatarios da Capitania d e  
S. Paulo,  indcmnisados em 1753, liem tampouco o livro ou archivo 
paulista em que foi registrado táo importante documento. Pois nem 
nas pesquizas que temos feito até loje nos archivos municipaes pau- 
listas, nem lios milhares de docu~ientos  publicados pela repartição do 
iirchivo publico de S. Paulo, que 3ttingem já a quarenta e quatro vo- 
lume?, pudemos vêr e manusear essa Carta Régia o u  A lvará  de 31 
d e  Ozrfubro de 1753 e d e  6 de Janeiro d e  1751 ou 1755 que os "Aponta- 



mentos para a Historia de S. Paulo", nos dão noticia, mas não trans- 
crevem. (3 )  

Note-se ainda que, além das confusões de datas, os autores que 
vimos de citar confundem ainda as  deiiominações das Capitanias: 
Ora  é a Capitania de Santo  z!il?zOro ou a Capitania de SZo  l'icente 
que o acio d e  Pombal  resgata; ora é simplesmente a Capitaltia d e  Sáo  
Paulo,  e isto pelo simples facto de não quererem, taes autores, fazer 
menção do verdadeiro nome da doilataria dos Condes da  Ilha do 
Principe, que se distinguia ainda das outras capitanias com o nome 
de Capitania hereditaria de Itanhaen. 

Ein f im:  "são caturrices de historiadores" como bem define o 
Snr .  D r .  Affotiso de E. Taunay em uma carta que nos escreve0 em 
resposta a uma consulta que neste sentido lhe fizemos. 

Estas confu,sões feitas pelos nossos historiadores não deixani 
de ser prejudiciaes, se não fossem vergonhosas para nós, os paulistas, 
perante todo aquelle que se propõe a estudar a fundo este assumpto, 
tão importante. das Capitanias paulistanas. 

O douto historiador italiaiio prof. Viceiizo Grossi, em seu livro 
" Storia de la co!onizazione europea a1 Brasile", ao tratar de tão 
importante assumpto das  Capi:a~zias e m  Süo  Paulo,  diz o seguinte, 
depois de analyzar a complicada questão: 

" Quanto alla Capitannia de Itanhaem (o de São 
"Pau lo? ) ,  essa viene incorporata a la Corona colie 
" C a r t a  Regia dei 31 Agosto 1753 e 28 Gennaio 1754, 
" mediante indenizo a1 donatario." 

Esse apontamento erroneo tirou o historiador italiano, sem du- 
vida, da obra de Azevedo Marques. Não deixou, entretanto, o dito 
historiador italiano, de discordar do autor, quanto ao titulo da 
Capitania que então se incorporava á Cor&, a qual seria realmente a 
Capitania de  Itanhaen e não a de S. Pai~lo ,  gu Capitalzia de S .  Vicente,  
que já estava incorporada desde 1711. 

( 3 )  O distincto historiador brasileiro Dr. Capistrano de Abreu, a 
quem consultamos sobre o assumpto nos diz em uma carta: " Procurei 
noticias sobre a data da incorporaçáo da Capitania de Sáo X'icente á 
Coroa, mas fui  infeliz na pesqiiiza. 

Sei apenas que Pombal obrigou o Conde da Ilha do Priiicipe a 
trocar o titulo pelo de Lumiares;  que com este titulo litigou a pro- 
posito da herança do que sahiu victorioso. Tenho idéa vaga de que 
30 tempo de D. Maria I ,  vi um papel que dava o Conde de Vimieiro 
ainda como donatario. Estes nós poderão ser desatados pelo nosso 
amigo e consocio Gentil de Moura, si para o anno, como pretende, 
for  a Portiigal . . . " 



O prof. Vicenzo Grossi, que estudou bem a questão, não trata 
mais, nesse ponto, de Capitania de S. Viccnte, porque bem reconhecia, 
que tal Capitania - com esse titulo - havia desapparexido desde a 
data em que o Marquez de Cascaes, uzurpando-lhe o titulo, a traspassou 
ao dominio da Corôa já com o novo denominativo de - Capitania de 
S. Paulo, como se  está vendo. 

Vejamos ainda o que, sobre esta materia, diz o Stir. Dr. João Men- 
des de Almeida em seu livro "Notas Genealogicas". 

Depois de estudar e analyzar, com a proficiencia que lhe éra 
peculiar, a complicada questão das Capitanias, em S. Paulo - não 
deixando entretanto de confundir, - como os demais autores, - os 
nomes das Capitanias, o que é deveras lastimavel em um escriptor de 
tal competencia, escreve elle o seguinte : 

" E  do que fica exposto, vê-se quaes eram os limites da Capitania 
de São Vicente (Itanhaen) depois S .  Paulo." A jurisdicção desta 
donataria estendia-se : 

"Desde Macahé até o extremo Sul ; e todo o sertão comprehetidendo 
Afinas (Matto-Grosso e Goyaz) e confinando por tanto ao sul e Este 
com as possessões hespanholas, e ao Norte com Pará, Maranháo, 
Piauhy, Pernambuco, Bahia e Espirito Santo. 

"Reduzida successivamente por perda de territorios, afim de se  
formarem capitanias novas. depois de haver sido subordinada ao Go- 
verno do Rio de Janeiro em 1637, aindl que voltasse a constituir-se 
depois, em 1709, governo separado e independente, vio-se afinal abatida 
e extinta em 1748, como governo subordinado ao Rio de Janeiro, pela 
segunda vez; readquirindo só em 1765 a posição de Governo separado 
e independente." 

O autor referindo-se aqui ás diversas phases porque passou a Ca- 
pitania de São Paulo, depois de 1709, accrescenta: 

"Consideradas as quatro datas, 1748 - extincção da Capitania, - 
1753 - incorporação de Capitania á Corôa, com indemnisação aos 
donatarios ( ? )  - 1763 - transferencia do vice-rei do Brasil para o 
Rio de Janeiro. - 1765 - restauração do governo separado e inde- 
pendente em S. Paulo, (que ainda conservava o titulo de Capitania). 
(4) além das desannexações anteriores a 1748, é licito susf>cztar que 

(4) Então muito legitimo, si é que os donatarios da Capitania de  
Itailhaen haviam sido itidemnisados pela Corôa em 1753. E' extra- 
ahavel. mesmo censuravel e digri.0 de reparo, - bem é que s,: re- 
pita -- que, nem um destes escriptores, que citam essa Carta régia 
fazendo anliexação 5 Coroa. da parte da Capitania de Martim Aifon- 
so, em 1753 ou 1754, nos digam o archivo em que se acham trans- 
criptos tão valiosos documentos! Nem Azevedo Marques na sua 
" Chronologia", nem Jacintho Ribeiro no seus tres grossos volumes 



o Governo de Portzlgal cogitava d e  peiorar a condição d o  dortatario 
(da  Capitania de Itanhaeti), para diminzlir a indemnisação; tanta 
mais concorrendo a variedade de decisões na famosa questão do Conde 
de  Monsanto, no seculo anterior e o auto de posse pela Coroa, a Ca- 
mara d e  S. Paulo, em 25 de Fevereiro de 1714, e em que foi compre- 
hendida a Capitania de Santo Amaro e tambem grande parte da Ca- 

pitania de São Vicente, como já ficou referido. (5) 
"Chicanas do tempo!" 
O que deu mais força a essas "chicanas" foi, incontestavelmentt, 

a má interpretação, ou a má fé  dos donatarios de Santo Amaro e dos 
Iócotenentes em denominarem a s u l  Capitania com o titulo de  S ã o  
T7icentr; nome esse que ficou consagrado nos annaes das Camaras 
hlunicipaes e nos papeis officiaes da época. 

Nas  provisões concedidas pelos donatarios para as creaçóes das 
villas da  dita Capitania dos Monsantos, desde 1624-1710, e na mór 
parte dos termos de Verêanças e mais autos da Camara de S. Paulo 
durante esse periodo, não se vê mais o nome de Capitania de  Santo  
Aitzaro, mas sim de Capitania de São Vicente - que era o seu titulo 
official. Foi dahi, como temos dito, que surgio a confusão que ainda 
hoje persiste entre os historiadores, como se está vendo, os quaes não 
querendo concordar com esse - facto consumado - teimavam, e 
teimam ainda, e m  confundir a Capitania de Itanhaen, donataria dos 
Vimieiro e dos da Ilha do Principe, com a Capitania de S. Vicente - 
donataria dos Monsanto e Casoaes. 

Para  que se não diga que é teiniosia, ou caturrice de nossa 
parte. em insistir neste ponto, damos ainda a opinião de Pedro Ta-  
ques, que bem se pronuncia em pró1 do que vimos discutindo; e se 
isso não bastar para provar o que era, nessa época, considerado como 
Capztania d e  Süo Picentr, bem como a parte da donataria de Martim 
Affonso, denominada Cdpitmzia de Itanlzaen, poder-se& consultar 

ainda os "Documentos Interessantes" na parte que se refere á admi- 
nistração do Capitão-General Rodrigo Cezar de Menezes - por onde 

"Chronologia Paulista", iiem tão pouco os 44 volumes dos "Documen- 
tos Interessantes" para a historia de S. Paulo, publicados pela Re- 
partição do Archivo Publico de S. Paulo, e as  Actas da camara,  
hoje impressas, nos dão a menor noticia de tal documento!. . . 

(5) Note-se:' - o que o autor denomina aqui Capitania d e  San- 
to Anzaro, era então officialmente conhecido por Capitania de S. Vi- 
cente, visto que, por esse facto, - a Capitania de S. Vicente, a pri- 
initiva, havia sido denominada officialmente, pelos seus donatarios, 
com o titulo de Capitania de Itanhaen, afim de não existirem duas Ca- 
pitanias, distinctas, sob o mesmo nome, como tão sabia e criteriosa- 
mente previo a Condessa de Vimieiro e o seu lócotenente João de 
Moura Fogaça, em 1624. 



se verá que a Villa de Tinhaé (Itaiihaen) era ainda, de 1721 em 
deante, considerada como Cabeça de Capitania dos herdeiros de Mar- 
tim Affonso - com o titulo official de " Capitania de Itanhaen". 

Vejamos pois ainda, de que fórma encarava Pedro Taques o 
estado da questáo entre as  duas donatarias, no inicio desta quarta 
phase do litigio, após a annexação, á Coròa, da parte da donataria de 
Pedro Lopes, denominada - Capitania de S. Vicente: - 

"A vista da clareza com que se procedeu na venda e compra 
das cincoenta legoas de costa que tinha o Conde de Monsanto (biar-  
quez de Cascaes), fica mais patente o iniquo procedimento de Fernáo 
Vieira Tavares, executado em 1623; (como já ficou referido) porque 
mandando el-rei esta escriptura com carta de 6 de Dezembro a Aii- 
tonio de Albuquerque Coelho de Carvalho, Governador e Capitáo- 
General da Capitania de  S. Paulo, para fazer tomar posse das ditas 
cincoenta legoas, procedendo-se na medição e demarcaçáo dellas, e 
pondo-se os reaes padrões; entretanto nada teve effeito, porque o 
General Albuquerque se achava então ausente em Minas Geraes, 
d'onde enviou a dita Carta régia e a escriptura da compra e venda 
(já transcriptos), aos Officiaes da Camara da Cidade de Sáo Paulo, 
para executarem o conteudo da rei1 ordem: elles poreilz, s e m  faze- 
r e m  proceder na nzedição e na dc~iia~caçcío das d i f a s  cimcoenfa lcgoas 
de Costa pai-a cotzhecimento das villas povo~açóes qzcc f i cavam den-  
tro. d'cllas, ~~zaterialtlzentc, satisfizera~iz a tudo  isto conz irzandare~iz 
escreztcr n o  lizlro das  vereaçõcs uriz t e rmo d e  posse tio dia 25 d e  F e -  
zmcreiro de 1714, n o  qual disseram que tonzavam posse por parte d a  
real Coroa, das  cincoeilfa legoas d e  Cosia, q i ~ e  o Marquer  de Cascaes 
possuia na Capitania d e  S. Y icen te ,  ria qual se co~rzprchendia as  villas 
de S. Y i c e ~ r t e ,  Santos,  d e  S. Paulo,  e todas a s  demais ,  que possuiu o 
doilatario dellas, dito Marquez  d e  Cascaes. 

- Por  esta.indiscutive1 facilidade e crassa ignorancia está subsis- 
tindo até agora (1772) o errado cmzceito de que todas as  viltas dcsla 
Capitaizia de S. Paulo (inclusive Itaiihaen), trssim da marilcha, rolno 
as d c  seiFra ariina, síío da Corôa e pntriiito~aio real. ( 6 )  

Coutra este engano está clamando a clareza da mesma escriptura 
de compra e venda; porquanto nas dez legoas do rio Corupacé até 
o rio de S. Vicente, braço do norte, não ha  mais do que a villa de 
S. Sebastião; e, nas quarenta legoas, desde a barra de  Paranagiiá até 

( 6 )  Será crivei, pois, que, Pedro Taques, ern 1772, ginorasse a 
existencia dessas Cartas régias, de 1753 e 1754, pelas quaes a Coroa 
havia resgatado o resto da Capitania de Itanhaen, mandando indem- 
nisar os seus donatarios, conforme escrevem os chronistas e historiado- 
res da nossa época? 



a Ilha de Santa Anria não ha mais que as villas de S. Francisco, 
Ilha de Santa Catharina e Laguna, todas as  demais Villas e cidades, 
comprehendidas nas cem legoas da (primitiva) Capitania de S. 1 i- 
cente, são do donatario desta Capitania.. ." 

Rebuscaildo nos "aililaes da Camara Municipal de S. Paii'o, - 
a collecçáo de actas de 1701-1719, iiáo encontramos, infelizmente, esse 
" termo de posse" ao qual Pedro Saques se refere. 

N o  livro de actas de  1714, existe um "Auto  de posse da Capitan:a 
de São Paulo" com essa data - de vinte e cinco de Fevereiro; - 
este "Auto" porém, náo traz as referencias citadas por Pedro Ta- 
ques. Parece-nos apenas um rascunho incompleto do " termo" refe- 
rido pelo historiador, como se verifica da nota que vem no fim do 
mesmo "-4uto" como se vae ver:  

"Auto de posse da Capitania de S. Paulo eni rioine 
de Sua Magestade que Deus guarde." 

"Aiino do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cnris- 
to de mil setecelitos e quatorze, aos vinte e cinco dias do 
mez de Fevereiro do dito alino, ilesta cidade de S. Paulo, 
em as casas do Senado da Camara della, com assistencia 
do Governador Manoe: Bueno da Fonseca e prezidencia 
do Dezembargador Ouvidor Geral - Dr. Sebastião Gal- 
vão Rosquinho, juizes, vereadores e procuradores da Co- 
roa e Coilselho; onde vieráo para effeito de tomar poj- 
se desta Capitania de S. Pau!o, em nome de Sua Ma- 
gestade que Deus guarde, por estar hoje affecta a Coróa 
real, por compra que della iez o dito Senhor, pelo Con- 
selho Ultra-Marino, ao Xfarquez de Cascaes, Senhor e 
donatario d'eila, pelo preço de quarenta mil cruzados, 
pagos na Junta do Coinmercio, e a luva de quatro mil 
cruzados que mais se lhe deráo pela dita Capitania, de 
cincoenta legoas de costa, conteudas na escriptura de 
compra e veiida que d'ellas se fez pelos procuradores da 
fazenda real, ao dito Marquez de Cascaes, e a Coroa 
de Sua Mages~ade,  que estão registrados nos livros da 
Camara desta Cidade. E com effeito, o dito Dezember- 
gador e Ouvidor Geral e officiaes da Camara tomarão 
posse das ditas cin:oeinta legoas de Costa, desta Capi- 
tania. em nome do dito Senhor e do s c ~ !  procurador da 
Corôa - o Capitáo-inór Pedro Taques de Aimeida, no 
nome que representa. Do que, de tudo, 1na:idaráo fazer 
este Auto que assignarão com as mais pessoas que pre- 
sente se achaváo e eu Antoiiio C3rri.a de S i  o escrevi." 



Este termo, assim concebido, parcce que i ~ á o  satisfez as partes 
interessadas, pois que não foi assignado; e 110 fim do mesmo A u t o  
o escrivão p6z a seguinte nota:  "Arão teve e f f e i to  porquc este A u t o  
sc f e z  par uni t.anc (?)  ao pé da rizcstna cscriptura dc conzpra c venda 
que sc f c z ;  d o  que f i z  csta dcclamçZo. S .  Paulo 25 d e  Fevereiro de 
1714. Aittoizio Corria d e  Sh." 

Não sabeixos a razão porque não consta, deste livro de actas 
o termo definitivo ao qual Pedro Taques se reporta, lavrado nessa 
mesma data, c0117 as  declarações: " q u e  tonzavatn posse, por parte da 
Real Coroa. das  ci~tcoçnta legoas d e  Costa, que o M a r q u t z  d e  Cascaes 
possuiu na Capitania de São  Vicen te  etc." 

No referido livro de actas da Camara de S. Paulo, principalmente 
nesta parte. a escriptura~ão não está feita com regularidade, pois os 
termos de vereação não se acham em ordem, nas respcctivas daias:  
assim é que o termo seguilite a este Auto (de 25 de Fevereiro) é 
de data anterior - 6 de Fevereiro - e os demais que se seguem. 
já pertencem ao inez de Abril; parecendo, portanto, haver uma la- 
cuna oii fa!:a de folhas nesta parte, aliás, táo importante do's Arinaes 
possilin iln Capitania dc S ã o  Viccizte, e fc .  

Nas escripturas de compra e venda, já transcriptos, não ha men- 
ção alguma do nome da Capitania que então se resgatara, isto é - 
não se declara se era a Capitania de S a n t o  A m a r o  ou a Capituitia d e  
S. Viccn te  que o Marquez de Cas'caes vendia á Coroa; isso porém, 
precisava ficar declarado, em um - documento publico - af im de 
benz esclarrccr a tralzsacção; e foi isto que fizeram os Cammaristas de 
S.  Paulo nesse "termo" a que Pedro Taques se refere e . .  . o qual não 
apparece. 

Os  senhores de Monsaiito e de Cascaes, como já ficou provado, 
davam á sua Capitania o titulo de Cn'pitafzia de S. Ficente e os cama- 
ristas de S. Pau!o, para lhes serem agradaveis, e tnesmo no seu pro- 
prio interesse. como verêmos adeante, denominavam tainbem á Capi- 
tania de Pedro Lopes, - da qual a sua vii:2 fazia parte desde 1624 - 
com o titulo de Capitania de S. Vicente. 

Nas actas da  Camara de S. Paulo, desde 1562 em deante, os têr- 
mos de vereanças começam sempre por esta fórma " . . . ~ z c s f a  villa 
de SEo Pazdo, Capitaitia dc S ã o  Vicen te  de qtce é Capitüo governador, 
por él-Rei Nosso  Scfchor, o Seitlzov Adartim A f f o n s o  de Souza." 

Essa formula, com o correr dos tempos, foi mais ou menos sen 
do abolida. Do anno de 1600 em deante os termos de vereança de S. 
Paulo adoptavam ainda uma vez ou outra, a dita " formula" como 
na acta de 16 de Janeiro desse anno onde se lê este trecho: "Accor- 
darão os ditos officiaes e mais pessoas que Ihes ,parecia bem a todos 
não haver juiz dos indios que rn reverendos padres deceram nova- 



mente do Sertão, porque, os indios que óra há na terra são morado- 
res e povôadores da terra que achou o Snr.  desta terra - Martiaz 
A f f o n s o  de Souza, quando a poz~ôozc." 

Vê-se pois que, nesta época, os vereadores de São Paulo reconhe- 
ciam ainda, não só que a Capitania de S .  Vicente éra de Martim 
Affonso, bem como que, - havia sido esse mesmo donatario o fun- 
d a d ~ k  e povôador dessa povoaçáo e villa de S. Paulo. (7) 

N o  periodo ,que vae de 1600 a 1623, a formula - Capitania de 
São Vicente - já não era usada nos referidos termos de vereança; 
entretanto, na acta do dia 26 de Dezembro de 1623, os vereadores 
da Camara de S .  Paulo ainda reconheciam como Capitão-Mór e 
Governador da Capitania de Martim Affonso, o lóco-tenente da Con- 
dessa de Vimieiro - João de Moura Fogaça, conforme se vê de uma 
Provisão deste governador, apresentada e acceita nessa sessão. 

N o  anno seguinte, a 10 de Fevereiro de 1624 - se lavrou um ter- 
mo na mesma Camara, onde se declara que "compareceo em Camara 
João de Moura Fogaça, Capitão-Mór e Ouvidor da Capitania de 
S .  Vicente e apresentou uma Provisão do Snr. Governador Geral, etc." 

No termo de  vereança de 17 de Fevereiro, desse mesmo annu, 
de 1624, sete dias após ao  comparecimeiito de Fogaça na sessão O 

Conselho de  São Paulo, os mesmos vereadores - sem mais explica- 
ções - já não reconheciam o Capitão e Ouvidor da Condessa de Vi- 
mieiro como Governador da Capitania de São Vicente, mas sim ao 
seu antagonista Alvaro Luiz do Valle, procurador e Lóco-tenente do 
Conde Monsanto. Diz o termo, mui laconican~ente : " . . . e pelo 
Caílitão-Mór e Ouvidor, Alvaro Luiz do Valle, foi apresentado aos 
ditos officiaes da Camara duas Provisões do Conde de hlonsanto, 
por onde provêo o dito Alvaro Luiz do Valle de Capitão-hlór e 
Ouvidor. As quaes mandarão fosse registrada e assignarão aqui ;  eu 
Calixto da Motta Escrivão da Camara o escrevi: - Alvaro Neto - 
Antonio Furtado d e  Vasconcellos - Lourenço Nunes - Leonel Fur- 
tado - Corrêa". 

Keste l~aconico termo d e  17 de Fevereiro de 1624, não declaram 
os vereadores de  S. Paulo que1 era a Capitania em que Luiz do Valle 
vinha exercer o cargo de Capitão-Mór e Ouvidor, em nome do Con- 

( 7 )  Em uma " Pvlemoria" por nós publicada em 1913, " A  prinzi- 
tiva povoaçáo de Piratininga e a ViIIa de Santo André da Borda do 
Campo", já discutimos e provamos, com documentos, que foi Martim 
Affonso de Souza, o fundador da povoação de Piratiniiiga, proximo 
á Aldea de Tibiriçá, onde depois, em 1554, os P.P. Jesuitas crearam 
a villa de São Pauio, sob p:-ovimento do mesmo donatario. 



de de Monsanto; elles bem sabiam, entretanto, que o Conde de Mon- 
santo (hfarquez de Cascaes) não era donatario da  Capitania de 
S30 Viceiite, mas sim da Capitania de Santo Amaro, da qual a Villa 
de São Paulo ia ser a séde. Esse titulo - Capitania de Santo 
Amaro - não convinha, de maneira alguma, a o  Marquez de Cas- 
caes nem aos moradores de S. Paulo, que nunca quizerarn delle fazer 
a minima meiiçã,o tios seu "termos" e "autos" publicos. 

Já demonstramos que a " formuia" - Capitania de São Vicente, 
- iisacla primitivamente nos termos de vereanças, desde 1560, tinha 
sido quasi abolida durante o periodo em que a dita Capitania de 
S .  Visente fóra governada pelos donatarios que succederam a Mar- 
tim Affoiiso de Souza. Vamos vêr agora coiiio essa velha e olvidada 
" formu:a" reapparece ostensivan~ente nos annaes da Czmara de 
São Paulo, - para demonstra; bem, que a donataria de Pedro Lo- 
pes, da qual "era  Senhor" o Conde de Monsanto (então l la rquez  
de Cascaes) - era "de  facto e direito" - a Capitania de Sáo Vicentc. 

Xo termo de vereaiqa da Camara de S .  Paulo de 16 de Março 
desse mesmo atino de 1623, eni que a Condessa de Vimieiro foi es- 
bulhada do direito que tinha sobre as  villas fuiidadas por seu bi- 
savó Martim Affonso de Souza e bem assim do titulo, (Capiiania 
de São Vicente), nesse termo de  vereança, como iamos dizendo, se 
declara que . .  . " o  procurador do Conselho, Leonel Furtado, reque- 

reu aos officiaes da Camara, para que pedissem ao lóco-tenente e 
Procurador do S e d z o r  desta terra, dé-se provisão para que fossem 
feitas prisões para esta cadêa, a custa dos ridizimos desta Ca- 
pitallia de S ü o  Vicetzte e que nomeasse Alcaide e Carcereiro, por 
quanto não havia, visto estarem vagos esses cargos.. . requeriam mais, 
umas tantas coisas, ao C a p i t ã ~ - ~ I f o r  e Ouvidor  desta Capitalzia, d e  
São  Vicente,  p~oczlradhr e lóco-tcvzefzte d o  Senlzor Cojzde d e  M o n -  
s a ~ ~ t o ,  donatario d'elia, etc.. . ." 

A Capitania de  Santo Ainaro já estava pois solennemeiite chris- 
mada com o nome de Capitania de São Vicente pelos vereadores 
de São Paulo, e mobediencia ao "Senhor d'esta terra", como deciara 
o procurador do Conseiho Leonel Furtacr,o; e, esse "senhor" - era 
o Marquez de Cascaes, "fidalgo de nobre linhagem e valido d'el. 
Rei", como veremos adeante. 

A Villa de  São Paulo é então "condecorada" com o titulo de 
"Cabeça de Capitania de  São Vicen t~"  nelo mesmo inarquez, em 
recompensa aos serviços que os ditos vereadores haviam prestado á 
Causa que eri:ão se debatia entre elle e os Condes de  Vimieiro, como 
já ficou demonstrado no Auto de posse e mais d o c u ~ e n t o s  no ca- 
pitulo anterior. 



A "formula -- Capitania de S. Vicente" vae ser agora ado 

ptada em todos os autos e termos,  nas occasióes solennes, come se 

verifica dos respectivos termos de vereança, os quaes, quando tra- 
tavam de assumptos importantes eram sempre assim redigidos: "Ter-  

mo que se fez na Camara desta villa de S. Paulo sobre a ganancia 
de dinheiro dos orphãos, que se costumavam levar nesta Vil- 

Ia etc ... - Aos oito dias do mez de illlrirço de mil seis centos 
e sesenta annos, nesta Villa de S. Paulo, Copita~lio d e  São  Viccn te  :" 

No requerimento de ~ r o t e s t o  que entáo fez o Juiz de Orpháos 
de S. Paulo - D. Simão de Toiedo Piza perante os ofiiciaes da mes- 

ma Camara, rebatendo esses termos iiisolitos dos Camaristas, se de- 

. clara que " a  villa de São  Patdo estana sob a alçada d e  sua vara 
de Juiz, por d1Iercê du Conde de Aloizsonfo, óra Marquez  de Cascacs, 
doizntario perpetuo desta Capitallia d c  SGJ Vicente,  cfc." 

E' desta época - 1640 e 1660 em dearite, - que os Vereadores, 
os Juizes de ióra e Juizes de Orphãos da vil!a de São Paulo iazem 

alarde, nos documentos pub!i~cos, do titulo e da formula - Capitallia 
de S. Vicente - principalmente de 1682 a 1709, como se podera ve- 

rificai- dos ditos annaes da Camara de S .  Pau!o. 

E' esta, como veremos adeaiite, a época em que mais se manifesta 
o brio do povo de São Paulo que, conscio já do seu vaoir, começa 

a demonstrar a tenacidade heroica de seu caracter, não só nas au- 
daciosas " eiitradas" do " sertão", nas ia~nosas  " I-~aiideiras", como nas 

ruidosas nianiíestaçóes publicas que dava, da sua altivez e indcpen- 
dencia, nessts "ajuntamentos" que frequentemente promovia, " ao  

toque de alarme", nas praças publicas e nos pateos da Casa do Con- 
selli«, afim de protestar, tumultuosa~nente, perante os officiaes do 

Senado c mais autoridades; ora, contra as lefs violentas que lhes 

queriam impor; ora, contra a acçzo dos inissionarios Jesuitas; e, ou- 
tras, ainda, contra as ordens emariadas do proprio Governador Geral, 

uiiando se pretendiam pôr em pratica as " Ordcnaçóes da Metropole", 
sobre a liberdade dos iridios, ou sobre u m  ponto qualquer que o viesse 

ferir nos seus interesses, nos seus direitas e nos seus brios de povo 
independente! Era pois esse povo, assim altivo, que 1120 adinittia, 

não tolerava que a villa de S. Paulo - iosse Cabeç1 da Capitania 
de Santo Amaro, mas sim - da Capitania de S .  Vicente, porque esta. 

além de ser a primitiva, era ainda a mais \dst2, a mais importante de 
todas as  donatarias. 

Fazia-se alarde entáo em proclamar o Marqucz de Cascaes - 
"Senhor da terra" e "governador perpetuo da Capitania de S. 



Vicente", como se vê desse requerimento de protesto feito por Doti 
Simão de Toledo Piza, aos vereadores da Camara de São Paulo, 
cuja villa era, de facto, a "cabeça de  todas essas Capitanias". 

Isto, embora fosse um acto arbitrario, era, entretanto, rasoavel e 
a té  justo, pois estava bem de harmonia e de accordo com o meio da 
época e, sobretudo, com a indole do povo de São Paulo, como ve- 
remos adeante. 



CAPITULO XII1 

Confirnzação do doaçüo das  "ccnz legoas d e  costa" 
feita a o  donatario da Capitania de I tanhaen - D. An- 
tonio Carneiro d e  Soz4ra, e m  1709. - A s  villas que esta- 
z'anz creadas nessa época e fazendo partc da Capitania 
de Itarzhaen. - A s  villas que pertcinciairz, de direitu, e de 
facto, á Capitania de Siio Paulo. - A s  generoszdi~des do 
R e i  D. JoGo V para cont o hfarqz~i.: de Cascaes, c a s  itt- 
justiç«s praticadas contra o Conde da Illza d i ~  Pvincipe. - 
A razão de ser dessa pavcinlidadc, rcrs decisóes rcyias e 
nas  sentenças proizurzciadas neste lotzgo litigio. - O s  ha- 
bitantes d a  Vil la  de S ã o  Pazdo. - O caracter d o  p o 0 ~  
paulista. - Ainda  " O s  antzars da Ca/tzara de S ã o  Paulo,  
d e  1630 ein deante". - O s  aizbftta~ncntos e as  arruaças 
nessa kpoca. - O s  Caataris fas  coagidos pelo povd. - Qual 
era o elemento qmc cons t i tnk  o povo, nesses ajun!anzeltt'?s. 
- O opuleltto palcl~sta, Gul!hcrlne Po~i ipêo .  

Afitn de bem demonstrar qual era a jurisdicçáo da Capitania de 
Itanhaen, na tpoca em que D. João \i comprou, ao Marquez de 
Cacaes, as cincoenta leguas da Capitania de Santo -4mar0, denomi- 
nada então - Capitania de São Vicente - e depois - Capitania 
de São Paulo - daremos aqui, na sua intigra o "Traslado da Con- 
firmação e de doação ao Exmo. Snr. Conde donatario da Capita- 
nia de Itanhaen, na éra de 1709 aiinos, a 19 de Fevereiro do dito 
.%nno, por e1 Rei Don João, o quinto" : - "Pedindo-me o dito An- 
tonio Carneiro de Souza, Conde da Ilha do Principc, que por quanto 
o dito Seilhor D. Francisco Luiz Carneiro, seu Pai, Conde que foi 
da mesma Ilha, hera fallecido e por sua morte lhe pertencia o ser do- 
1,atario das cem legoas de terras incluidas nas Cartas nesta in- 
corporada, coma héra o dito Conde seu pai, por ser seu filho legi- 
timo e de sua mulher Dona Euphrazia Felippe de Noronha, Con- 



dei ia  do mesmo titulo, e o mais velho que ficára por morte do 
dito seu Pai. como constava da Sentença do Juizo das ]ustificaçóes, 
qxe ofierecia-lhe fizesse Mercê mandar passar carta de confirinaçáo 
da doaçáo dzs ditas cem legoas de terras, e m  seu iiome, pxra as 10- 
grar  na mcsma forliia, ein que as pnssiiia o dito Conde seu P a i ;  e 
\visto seu recluerinieiito e senteiiça e justificação referida, e carta 
nesta eiicorporada e resposta do procurador da Minha Coroa, a quetn 
se dei1 vista hei por brm e me apraz fazer Mercê ao dito Antonio 
Cai!ieiro de Souza. Conde da Ilha cfo Priricipe. de lhe confirmar a 
cioaqao das ditas cem legoas de terras, formadas em C?pitatiia no 
distri'cto do Rio de Jaiieiro, para quc as  logre e possua, por suc- 
cessão. com todas as jurisdicções, preheminencias, derrogaçóes e tudo 
o niais que na doação, nesta Carta incorporada vai declarada, assim 
corno as teve, logrou c possuiu G dite seu Pai  I). Francisco Luiz 
Cariieiro, Conde que foi da Ilha do Principe; pe!o que mando ao  
meti Gove r~ador  e Capiiao-General do Estado do !3rasil, Governador 
do Rio de Jaiieiro e a todos os meus ministros d i  Justiça e mabs 
Fazeiic!a do mesmo Estado, a quem pertencer, cumpram e iacain 
cumprir e guardem esta 'liiiha Carta de Confirmaçáo e doaçáo tnui- 
to inteiramelite como i!e!la se contém, e tia sua conformidade dêin 
posse ao dito Conde da Ilha do Principe, -4ntonio Carneiro cle Souza, 
da dita Capitania e terras delia, na fórina desta doaçáo, e lha cuin- 
pram e guardem como 1:ella se contém. sem duvida alguma; a qual 
se registrari 110s livros das Contas da Cidade de São Salvador e nas 
Cainaras d; dita Capitania de  Itanhaen e uas partes onde for neces- 
sarlo, de qiie os escriváes que a registrarem passarão scas certidões 
nas Costas d'ella, a qual por firmeza de tudo lhe mandey passar, por 
mim assignada e setiada do meu sello de cliumbo pendente, do que 
pagou, de novo, o direito de quatrocentos reis, que se carregarão ao  
theioureiro Aleiso Botellio Ferreira, a folha 70, cujo corihecirnento 
em forrri'z consta no registro geral a folhas 59. Dada tiesta cidade de  
Lisboa. aos 19 de Fevereiro de 1709. - Rey. - Migiiel Carlos." 

S e m  Pedro Taques, nem Fr .  Gaspar tiveram coiihecimento desta 
Carta Régia de D. João V, pois que não fazein della a menor men- 
ção, não ol~stante achar-se registrada na Camara de Itanhen 
i. nos papeis avulsos do Governo do Capitão General de São Paulo. 
Rodrigo Cezar de Menezes, bem como nos archivos publicos do Rio 
de Janeiro e da Bahia. 

A Jurisdicçáo da Capitania de Itanhaen estava, portanto, bem de- 
terminada no do~cumento que vimos de trancrever; entretanto, oito 
mezes após a concessão desta Carta de Confirmação - a 22 de Ou- 



tubro desse mesino ariilo de 1709, - o mesmo Rei D .  Joáo V auto- 
risava por um Alvará, a venda das ciucoenia legoas do Marquez de 
Cascaes, nas quaes incluira já uma boa parte da donataria c10 conde 
da Ilha do Principe, inclusive as villas de São Vicente, Santos, São 
Paulo, ctc., como já ficou demonstrado. O resto das cem leguas da 
Capitania dc itanhaen, vae, d'ahi em deante, ser, - ná3 adjudicado 
por uma sentença ou decisáo régia, mas, simplesmente usurpado pelos 
governadores Capitães-Generaea das Capitanias de São Paulo e cle Mi- 
nas Gerars, com a acquiescencia do proprio Monarcha luzitano! 

-4 Capitania d e  São Paulo aiiida não estava creada nesta data. - 
19 de Fevereiro de 1709 - quando D. Joáo V reconhecia ainda os 
direitos do Conde da Ilha do Principe na extensa Capitania de  Ita- 
nliaeil; mas, a sua creacão teve lugar no fim desse mesmo anno de 
17C9 e a installação solenne a 18 de Junho de 1710, com a posse do 
seu primeiro Goverriador - Capitão-General - -Antonio de Albu- 
querque Coelho de Carvalho. 

A vi!la de S. Paulo, que já tinha o tiiuio, embora nullo, de Ca- 
beça de Capitania de Sáo Vicente, concedido pelo seu " Governador- 
Perpetuo", o Senhor D3Dn Marioel Joséph de Castro Noronha de 
.Atta-de e Souza, VI11 Conde de Monsanto e I1 hlarcluez de Cascaes. 
vae receber tambem o titulo de - Sédc da Capitania de S. Pau!o. - 
A 11 de Julho do anno seguilite, 1711, o mesmo rei D. João V, por 
urna Carta régia, lhe confere aiiida o predicamenio de Cidade. talvez 
f o r  influencia do ex-Governador Perpetuo, o Senhor Marques de Cas- 
caes, cliic gosava de tanto prestigio na Côrte faustosa desse rei luzitano. 

Vejamos pois, qual seria de facto e de direito a j u r i ~ d i c ~ á o  desta 
Capitania de São Paulo, creada em 1709 e installada a 18 de Juilio 
de 1710. (8) 

Si, conforme rezani as cartas de confirmações e doações conce- 
didas por D .  João V, as quaes vimos de transcrever, - as cem le- 
guas da donataria de Martim Aífonso pertenciam de direito ao  Con- 
de da Ilha do Principe, é claro que a jurisdicqão da Capitania de 
Itanhaen, da qual o dito Conde era donatario legitimo, fazendo mes- 
mo abstracção da parte comprehencli~da etltre Bertioga e S. Vicente,) 
se estendia ainda da barra de S. Vicente ( I 'ha  Porchat) ,  até á Ilha 
do Ivfcl, na barra de Paranaguá, e do rio Juqueriquerê, em S. Se- 
bastião, até Angra dos Reis. ou Cabo Frio, conforme affirrna Pedrq 

(8) O "termo de posse" das cincoenta leguas da Capitania 
de  S .  Vicente (antiga Capitania de Santo Amaro) foi lavrado a 25 
de Fevereiro de 1714, em virtude da Carta Régia, de I4 de .4bri! 
de 1712. 



Taques. As villas da marinha, situadas nesta secçrlo septentrioiial da 
Capitania de Itanhaen, que ainda faziam parte da mesma jurisdic- 
çáo, após a crêação da Capitania do Rio de  Janeiro, (como se vê dos 
documentos na parte destas "hlemorias" que se refere á creaçào des- 
sas viilas), eram as  seguintes: Paraty, Ubatuba, e Caraguatatuba. 

h10 interior, á margem do Parahyba, existiam então nessa época, 
as villas de São José dos Campos, Jacarehy, Taubaté, Pindamonhan- 
gaba e Guaratinguetá, bem como outras povôações, que ainda não tinham 
predicamento de villa e que estavam, entretanto, sob a jurisdicção da 
Capitania de Itanhaen. 

Grande parte do vasto territorio de Miiias Geraes, com suas 
respectivas povoações, onde então se extrahia o ouro, estava igual- 
mente fazendo parte da mesma Capitania. 

Na secção meridional desta Capitania, na zona maritima já descri- 
pta, estavam as  villas de Itanhaen, Iguape e Cananéa; e no interior, 
(1 villa de Sorocaba, talvez a de I tú  e as demais povoações já fnndadas 
nessa época. 

Eram estas, pois. incontestavelmente, coníorme o " Traslado de 
Doação" dado por D .  João V, as villas e povoações que perten- 
ciam á Capitania de Itanhaen. 

Veremos agora quaes as villas que faziam parte da jurisdicçác, 
da Capitania d: S20 Paulo, a qual nada mais era, nessa época, que 
a parte donataria de Pedro Lopes de Souza, denominada primitiva- 
mente - Capitania de Santo Amaro - e chrismada depois com o nome 
de "Capitania de São Vicente", a qual acabava de ser comprada, ao  
Marquez de Cascaes, pela Corôa luzitana. 

Na parte littoreana desta Capitania de São Vicetne, comprehen- 
dida entre o rio Juqueriquerê e a Barra de  São Vicente, estavam as 
villas de Santos e São Sebastião, cuja fundação data, segundo diz 
Pedro Taques, de 1603. 

No interior, dentro dessa zona, estavam apenas as villas de São 
Paulo, Mogy das Cruzes, Parnahyba, talvez Itú,  e outras povoações 
que não tinhain ainda predicamento de villa. 

Na secção meridional d'esta mesma Capitania que abrangia de- 
de a barra de Paranaguá até á Ilha de Santa Catharina, existiam ape- 
nas tres villas: Paranaguá, São Francisco e Laguna, visto como, se- 
gundo affirma Pedro Taques, o resto desse territorio estava ainda des- 
povoado nessa época. 

Era esta pois a discriminação exacta das divisas, entre as duas 
antigas donatarias, e suas respectivas jurisdicçóes. 

Os Governadores da Capitania de São Paulo não podiam ignorar 
esta discriminação, aliás tão clara e tão positiva, pois tinham no Ar- 
chivo da mesma Capitania a " Carta Régia" da confirmação dessas 



doações, com as respectivas divisas, que o rei D .  João V havia con- 
cedido ao Donatario da Capitania de Itanhaen, a qual. por sira or- 
dem estava registrada nos livros das Camaras respectivas. 

Entretanto, a nada se attendeu; e, com acquiescencia do proprio 
rei, tudo ficou como "letra morta", sujeito a o  arbitrio despotico dos 
Capitães-generaes . 

Todas estas injustiças se teriam, entretanto, evitado, se o rei D. 
joáo V, tivesse, nessa mesma época, annexado á sua coroa o resto 
elas cem leguas da donataria do Conde da Ilha do Principe, indemni- 
sando-o do seu respectivo valor, como aliás havia feito com as  cin- 
coenta leguas pertencentes ao  Marquez de Cascaes. 

Ainda mesmo que essa donataria dos Condes da Ilha do Principe, 
que constituia a Capitania de Itanhaen, tivesse o dobro ou triplo do 
valor da antiga Capitania de Santo Amaro, em consyuencia da im- 
portancia que provinha das suas minas auriferas, como já demonstra- 
mos, mesmo assim, não seria difficil e tão onerozo, para D. Joáo V, 
obter os meios para tal indernnisaçáo: bastaria, para tal fim, lançar 
mão apenas de uma parte do redito das proprias minas, que lhe 
rendiam, já nessa época, mais de cem arrobas de ouro annualmente, 
só com o producto dos reaes quintos. 

Quando se tratou em Lisboa, em 1708, de vender essas cincoenta 
leguas da Capitania de São Vicente, ao  opulento paulista José de 
Góes de Moraes, por "quarenta mil cruzados", o Senhor Marquez 
de Cascaes, proprietario da mesma Capitania, declarava ao rei D. 
João V que esse preço era excessivo, visto que, - os rendimentos 
e m  juros - iriam avultar ainda mais essa importancia fabulosa 
que o Creso paulista lhe offerecia. O rei D. Joáo V, não querendo 
que essa donataria viesse cair em mãos de um simples partLcular, 
como esse opulento paulista - que desejava "honrar-se com o titulo 
de dotmtario, em uma Capitania de tóo grande jurisdicção", - resol- 
veo adquiril-a para sua Coroa; e, . . . sem tratar de regatear a 
"excessivo preço" que por ella offerecia o argentario paulista, ao  
contrario, mandou que immediatamente fossem pagas ao Marquez, 
cão só os 40.000 cruzados, como ainda os 4.000, a titulo de luvas!. . . 

Ao passo que com o Marquez de Cascaes assim se praticava, - 
com tal generosidade, - procurava-se, já, como bem pondera o Dr.  
João Mendes de Almeida, "peiorar, cada vez mais, as condições dos 
donatarios da Capitania de Itanhaen, afim de Ihes diminuir a indeinni- 
saçáo", si é que de facto se cogitou de indemnisal-os. 

O historiador, para bem esclarecer certos pontos tem o dever 
de indagar, t i a  propria historia, a ração de ser de alguns factos que. 
como este, se nos apresentam de forma tão extranha e singular. 



Houve, sempre, por parte do Rei e dos Governadores, - como 
' 

temos visto nesta questão entre as  duas donatarias, - uma sympathia 
ou parcialidade bem accentuada a favor dos herdeiros de Pedro Lopes 
e, a o  mesmo tempo, uma tendeticia hostil aos legitimos herdeiros de 
Martim Affonso. 

Não procuraremos desvendar a origem ou o motivo dessa par- 
cialidade nos julgamentos dos Juizes e nas decisões régias, durante 
o desdobramento das phases deste litigio, pois que seria por demais 
longo e fastidioso. Apenas nos occiiparemos, neste ponto, de indagar 
a rasão do apoio e sympathia prestadas á Causa do Marquez de Ces- 
caes, não só pelos paulistas (9) ,  como pelos governadores e Capiiães- 
Generaes, como tambeni pelo proprio rei, conforme se está verido. 

AINDA O S  A N N A E S  DA CAMARA D E  S. P A U L O  D E  1640 
E M  D E A N T E  

Os  habitantes da villa de São Paulo foram sempre considerados 
como gente independente: eram um povo destemido, heroico, conscio do 
seu alto valor, da sua audacia e intrepidez, da qual já tinha tantas 
vezes dado provas, nas siias famosas bandeiras atravez do vasto con- 
tinente americano. 

" A  classe dirigente paulista no principio do seculo XVIII, os  
principaes da terra (os sertanistas de outr'óra) eram nesta época 
pessoas graves, que já tinham o que perder, desejosos de fidalguia ve- 
nerando o seu rei e acatando os representantes delle" (cotltribniçáo 
para a FIisf. da Capitaltia de S. Paulo, pelo Dr. Washington Luis).  

O povo paulista que, na época da creaçáo da Capitania de São 
Paulo venerava o seu rei e acatava os seus representantes, era ainda 
o mesmo povo brioso e energico e ás vezes violento e insoffrido, que 
tantas vezes deu que falar d e  si, nas recnii5t.s tumultuosas que pro- 
movia senipre nas praç2s pub!icas e no recinto da  Casa do Con- 
selho. conforme relatam os annies da Camara paulista e os demais 
documentos, desde 1640, quando o povo de S. Paulo acclamava seu 
rei, a Amador Eueno da Ribeira; quando, ainda em 1640, e 1641 a 
proposito da "liberdade dos indios", se amotinava contra os Missio- 
narios Jesuitas, -epellindo as bulias do Santo Padre, protestando e 
impedindo então que viesse á villa de São Paulo, em 1660, o 

(9) O vocabulo - paulista - é aqui applicado aos moradores 
da villa de S. Paulo. 



Governador Geral Salvador Corrêa de Sá  e Benevides, dizendo " a  
grandes vozes e alaridos, que, não queriam o dito Sa.vador Corrêa de  
Sá  e Benevides nesta villa, e que - se trazia algumas ordens d e  S u a  
Magestade,  que de lá (de Santos, onde se achava) as mandasse aos 
ditos ofj ic iaes da Cauzara, que elles, covzo locaes vassallos os  dariam a 
sua devida execução. .  ." O mesmo povo requeria tambem, nessa data, 
aos officiaes do Conselho que "escrevessem ao dito Governador para 
que não viesse a esta villa; com protestação de que vindo, se poriam 
e m  defesa e ~zão  seriaiil incursos c~tc petla algunza". ( T e r m o  d e  V e -  
rênnça, 2 d e  h70vembro d e  1660) .  

A proposito de qualquer causa, que não estivesse de accordo com 
os seus interesses, como se está vendo, o povo de  S. Paulo se amoti- 
r;ava. Mandava tocar rebate nos sinos de todas as egrejas e acudia 
e111 massa ao pateo da Casa do Conselho, armado de espadas e 
mosquetes e obrigava os vereadores a fazerem vereança, a acceitarem 
seus requerimentos e a lavrarem termo de todo o occorrido, nessas 
tumuituosas reuniões, cujos ternzos eram assignados por todos os  
revoltosos. 

São bem curiosos e interessantes taes l e rmos  de Verêações da 
Camara de S. Paulo, déssa época, que bem definem o caracter e al- 
tivez do povo paulista. Muitas vezes, se os vereadores e os Juizes, 
não queriam comparecer ao  toque de rebate dado peios sinos, o povo 
os ia buscar em suas residencias, ou no lugar em que se achassem, e 
os levava violentamente, para a Gasa do Conselho, afim de "despa- 
charem os seus requerimentos". 

Esse povo. que assim agia, não era, como se poderá suppòr - a 
plébe ou a ralé, - era o que a vilia de  S .  Paulo tinha então de  mais 
nobre e mais distincto, como se vê por este T e r m o  d e  requerimento 
Lavrado nos livros de Vereanças, que tem a data de 23 de Janeiro 
de 1693. 
- Havia em São Paulo nessa occasião - o que era aliás muito 

comtnum nas outras localidades, - uma verdadeira crise - mone- 
taria! Pois o "dinheiro cunhado" que corria na praça não satisfa- 
zia ás  exigencias do commercio miudo. O povo, sem duvida cançado 
de se queixar contra essa falta, resolveu nesse dia obrigar as au- 
toridades a tomarem uma providencia immediata. Vejamos pois o 
que relata o dito t e rmo sobre essa oocorrencia tumultuosa. 

"Termo de Requerimento do povo sobre o dinheiro. - . . . Per- 
guntando os officiaes da Camara, para que ali se ajuntava, O povo, 
responderão que tinham elegido seus Procuradores para tratar do  que 
lhes fosse 'bem,. . . e que querião elles ( o  povo) que crecesse, d o  
valor todo. o dinheiro meudo,  pela cor~ fuzão  que havia nesta Vi l la ,  d e  
não hbverem trócos. .  . -40 que responderão os Cainaristas - que não 



podiam levantar 6 valor do dinheiro sem ordem expressa de Sua 
Maaestade ... Com esta resposta puxaram por armas, o povo, pe- 
dendo o respeito a todo o Senado, em termos de se botar a perder 
este povo.. . O Senado, coagido Ihes respondeu que acceitava o seu 
feqtic?rimento e que consultaria, com os prelados das religiões, e que 
só então se determinaria o que fosse conveniente etc.. ." 

O motivo deste - ajuntamento - era futil, para não dizer ab- 
surdo; porém, o mais curioso, é o começo da narração do facto, exa- 
rado no proprio termo de Vereança, que diz: - "Estando 0s 0 th -  
ciaes da Camara, debaixo de toda a quietaçáo, (fazendo vereança), 
ouvirão tocar o sino, e accudirão, os Juzes Ordinarios, a fim de 
prender (um rapaz que tocava rebate nos sinos), e trazendo a Ca- 
dêa publica prezo, o dito rapaz, accudiu hum grande concurso de 
povo, tomando armas na mão, contra a Justiça, violentando, dizendo 
que éra o povo que havia mandado tocar (rebate) e que - lar- 
gassem o preso, e quando não - os matariam; tirando então armas 
offensivas, assim espadas como armas de fogo, etc." O que o povo 
queria, nesta occasião, era apenas o que acima ficou transcripto. 

Vejamos pois quem foram os promotores desta arruaça em S. 
Paulo, e que assignaram o termo referido: - José de Camargo Ortiz. 
- Manoel Lopes de Medeiros. - Manoel de Avila. - Domingos de 
Araujo. - Simão Nunes de Siqueira. - Esteva~n da Cunha de 
hbreu. - Domirigos Dias da Siiva - Lucas de Camargo - José de 
Camargo - Manoel Brito de Souza - José de Lemos de.. . - An- 
tonio da Rocha Pimentel - Domingos Freire Farto - Don João 
Rodrigues da Gama - Domingos de Amorim de Almeida - José de 
Iulizn Mathias Rodrigues da Silva - Francisco Cardozo Sodré - 
João de Camargo Pimentel - Fernão de Camargo das Neves - Ma- 
noel Ortiz - Domingos de Brito - Doniingos Dias - Sebastião Soa- 
res - Paulo Fernandes Boyto - Manoei Peres - Pedro Rodrigues 
- ldanoel Bicudo Leme - Domingos Rios Moreira - Silvestre GO- 
mes.. . - Francisco Fernandes Porto - Antonio Guerra Muniz - 
João Pais de Quadros - José Gomes - Diogo Peres da Gama - 
João Rodrigues Coelho - Lucas de Camargo - José Ortiz de Ca- 
margo - Francisco Corrêa de Lemos - Antonio de Siqueira Al- 
buquerque - Francisco Corrêa de Sá - Don Simão de Toledo Piza 
(por força) Bartholomeu Preto Moreira - Hyeronimo da Rocha Pi- 
mente1 - Amador Bueno - João Velho - Salvador Bicudo - Ama- 
dor Pereira de Avelar - Luiz Dias Cardozo - Antonio Dias Car- 
dozo - Francisco de Camargo Santa Maria - Pedro Taques de Al- 
meida - Pedro Ortiz de Camargo - Antonio Nunes de Siqueira, e 
muitos outros.. ." 



A lista de assigtiaturaj é longa, e della só destacamos as  pessoas 
gradas e conhecidas, dessa época. 

E ra  pois, como se está vendo, a - nata da nobreza paulista - 
que siibscrevia esse terrna de ~,equerinzetito. E'ram homens graves e 
circumspectos - como Pedro Taques de Almeida, Antonio Nunes de 
Siqueira e Amador Bueno, os que tomavam parte nesses comicios 
assim vio;entos, e não se recusavam nem se desdouravam e m  assi- 
gilar taes requerimentos. 

O unico desses fidalgos que assisti0 constrangido a esse "ajunta- 
nietito", sendo afinal " forçado" a subscrever o dito documento, 
foi - como se verifica da sua assignatura - O Juiz de Orphãos, 
U .  Simão de Toledo Piza, pois que, na sua qualidade .de Juiz, não 
podia proceder de outra fórma. 

Kestes " T r v m o s  dc requeriinentos d o  povo", lavrado nos livros 
de vereança da Camara de São Paulo, é preciso que se note: - 
ninguem "assignava de cruz": o quc demonstra ainda que, o pes- 
soal que acudia aos toques d c  rebate ao alarme dado pelos sinos, 
para taes manifestações poijulares, eram sempre os ' 'I~omeiis bons, 
e a nobreza", aptos para as representações e "cargos da republica." 

Estes actos assim violentos, se atteiidermos aos costumes e ao 
meio da época em que se reproduziam, 1150 deve desdourar neim depri- 
mir o brio do povo paulista, o qual poderá ser qualificado de rude 
e violento. mas náo deixava, entretanto. de exprimir assim a fraii- 
queza, a sinceridade com que pautava as normas de sua conducta. 
Podiam os paulistas ser qualificados de violentos e ás  vezes a té  de 
crueis em suas acções, mas eram, entretanto, francos, honestos e sin- 
ceros e isto constituia uma das principaes qualidades da nobreza e 
da firmeza do seu caracter. 

Nestas "arruaças" promovidas pelo povo de São Paulo, nesta 
época, a que mais accentúa o traço de honrádez, que o caracterisava 
é, sem duvida, como pondera o Dr. Washington Luis, aquella arruaça 
ou aquelle motim popular - contra o Ouvidor da C'apitania, - Sotto 
Maior - obrigando-o a fugir da villa por ter faltado ao respeito a 
uma menina paulista, com quem depois teve de casar. 

Os habitantes de São Paulo, desde os primordioç dessa villa, 
foram sempre muito ciosos d'essa e de outras prerogativas que tanto 

abonava a sua conducta moral. Não admittiam na referida villa, os 
forasteiros de má nota, nem os vadios, vagabuildos e linguarudos, OS 

quaes eram intimados a deixar, em 24 horas, a villa e as fronteiras 
do municipio, isto é - as déz legoas em torno, que constituia então 
- o termo e a jurisdicção de cada villa ou municipio. 



Prestavam tambem o seu apoio e obdiencia ás autoridades e pu- 
niam severamente aos deliquentes quando, isoladamente, alguem se 
pronunciava contra ellas; como, por exemplo, - o facto do " desacato 
contra o Dezembargador D r .  LIalioel Jacome Bravo, em lh14", do 
qual se mandou abrir devassa para saber - quaes haviam sido os -11- 

tores " q u e  atirarairz f rechadas a jaaella d o  d i to  drseinbavgador,  nfl71z 

d e  se  ll tcs c a s t ~ g a r ,  con40 ~ncr~-cc i r z ,  quci~z  t a c s  c o u m s  comcttcu." (Se r -  
Y I ~ O  de  Verêaj tça - 5 d e  Fev." - 1614.) 

O "paulista" admittia e achava rasoave; mesmo, os pronuricia- 
mentos populares coiitra cpem quer que fosse, uma '-c. porem, qlie 
taes manifestações hostis fosseiii feitlas ás  claras, com a rcipuil- 

sabilidade de suas proprias assig~iaturas;  mas náo periliittia que, :is 
occultas, traiçoeirame~itc, se praticasse a menor offe:isa a ]:!ria al!- 
toridade coi~stituida. 

Um d'esses " typo de pauiista opulento" que tanta fama gozou 
na sua época, e íoi coiisiderado coi~io " h o f ~ z s ? ~ t  d e  grulzdes c c l L . ~ ~ a ' t i ~ ~ s  c 
muita liberalidade" pelos chrotiistas paulistanos - é sem duvida o 
Padre Dr .  Guilherme Pumpêo de .Aimeida, iiatural de S .  I3aii!o e 
fallelcido, em Pariiahyba. a 7 de Janeiro de 1710, época em que :eve 
inicio a Capitania de  S .  Paii:o. 

Embora a lendaria e fabulosa riquesa desse potente paiilis- 
ta esteja hoje reduzida ás suas reaes proporções, pelas i i ives~iga~òes  
que o Exmo Sr .  D .  Duarte Leopoido, Arcebispo de Sáo fa-ilo, acaba 
de fazer, para o seu oppusculo ''-\s Capeilas de .iraçariguatna e 
seus fundadores". náo deixam, entretanto, de ser ainds rccotiliecicioa 
bem avultados os cabedacs que deixou esse Créso paulista, adquirindo 
no commercio das miiias de ouro da Capitania de Itaiil~aeii : - igiiape. 
Paranaguá e Minas Geraes. 

O Snr. D r .  Afionso de E. Tauriay que tarnbein se occupa d'este 
notavel paulista, - Guilherme Pompêo, - com importantes subsidias 
ineditos, diz o seguinte: "Agricultor e criador opulento, assisti0 o 
padre Pompêo os primeiros movimelitos do formidavel rzcslz paulista 
para o ouro, a que se deve a descoberta e o povoamento do sólo de 
Minas. o territorio immeriso dos Cataguazes. Sem deixar l'arnahyba, 
associou-se Guilherme Pompêo a estas entradas do sertão, fazendo-se 
banqueiro dos que partiam..  . Comprehendeu logo que os proveiitos 
do  ouro nunca são para os mineradores e fez João Pinto, (seu asso- 
ciado) voltar por vezes ás lavras, levando grandes pontas de gado, 
ou  conduzindo carregamentos, que os mineiros, separados da civi- 
l i s a~áo    elo deserto, soffregamente adquiririam por preços altamente 
renumeradores.. . Negociava Pompêo em dezenas de artigos : - 
pannos, linhos, chapéos, calçados, drogas. remedios, ferragens etc." 



Trnha officinas para tabricar toda a sorte de artigos e terra. 
mentas de que uzavam os mineiros; mantinha vasta correspondenciã 
com diversas praças do reino, donde lhe vinham generos diversos e 
artigos de industria. 'C'ma das cousas, porém, que mais avultava no seu 
commercio era  o movimento de dinheiro que pedia e dava, a juros. 
aos seus freguezes". 

Como quer que seja, commenta criteriosamente Don Duarte Leo- 
poldo, "Guilherme Pompêo, era menos padre, do que negociante feliz, 
e . .  . tão feliz que chegou a ser, i10 escasso meio colonial, verdadeira 
potencia financeira. 

A publicação do seu borrador, ou livro de notas commerciaes, 
feita pelo operoso Dr. Affonso de Taunay, veiu desvendar-nos a ver- 
dadeira physionomia do Creso Parnahybano, cujas proporções. se bem 
avultam como legitimo caracter de paulista, desmerecem no brilho que 
lhe emprestaram as chronicas. 

" O  que mais impressiona, porém, nas operações commerciaes do 
Padre Pompêo, accrescenta o Snr. Doíi Dudrte, é a absoluta hono- 
rabilidade que o caracterisa : Safamos contas ; safei contas ; estou pela 
sua verdade; . . . deve-me o que disser; - São expressões incompre- 
hendidas hoje que, anteposta á assignatura de um negociante, definem 
bem uma época e glorificam uma raça. 

" Como subsidio para a historia colonial e monumento dessa he- 
roica geração de bandeirantes, mais vale o avariado borrador desco- 
berto pelo Dr. Taunay, que o <ruaviado sectaris~rro de imagii~osos ro- 
mancistas. " 

Outro tanto poderemos dizer, ao  terminar este Capitulo, dos 
"annaes da Camara de São Paulo": O s  docztinentos, os ter~izos de ve- 
reança e de requerimerttos, ruidos pelas traças, na sua linguagem 
ingenua e pitoresca, porém sincera. - caracterisam e definem mais 
a alma e o caracter paulista, dessa época heroica, que todas as  chro- 
nicas e memorias historicas que até hoje se tem escripto. 

Tem a singelesa, a simplicidade, das cousas que, na realidade são 
grandes e immorredouras ! 



CAPITULO XIV 

Como se justifica ainda o brio e o cayclcter altivo E 

nobre dos Pauli~tas.  - O espirito de independencici, a al- 
tivez e o estoicismo de alguns clzefes indigenas. - A rasão 
que tinham os Paulistas em  desejar que o Rei  lhes nzan- 
dasse governadores de linhagem e nobresa reconhecida. - 
Martim Affoicso de S o u w  exaltado nas estropkes de Lui: 
de Canzões. - Os  bandeirantes paulzstas, no sertáo, liaw 
e decoravam os "canfos  dos Lu,-indas". - A rucáo que 
tivi&m os  moradores de São Paulo e m  exaltarem o Mar- 
quez de Cascaes. - Os  titulas nobiliarios dos Condes de 
VirPrieiro e da Ilha do Principe, comparados cow os t i -  

tulos dos Coizdcs de Il4onsanto e Marquez de Cascaes. 

Uma vez demonstrado, a largos traços, a altivez de caracter do 
povo paulista, com especialidade dos habitantes da antiga villa de Pi- 
ratininga, até á época da creação da  Capitania de S. Paulo, - precisa- 
mos reincetar e concluir o motivo ou o ponto que nos propuzemos 
a esclarecer, - isto é :  - a "razão" que tinha esse brioso povo de 
São Paulo em acclamar o Marquez de Cascaes "Governador Perpe- 
tuo d'essas Capitaniasw, negando assim, o seu apoio, ao dlreito que, 
sobre essas mesmas terras e villas, tinham os Condes de Vimieiros 
e da Ilha do Principe. 

E' já bem conhecido, nesse periodo da historia colonial, a tenden- 
cia cavalheiresca d'esse mesmo povo paulista, e m  exaltar-se pelas 
suas acçóes, ennobrecidas pelo vinculo de sangue que lhe provinha dos 
principaes fidalgos portuguezes e castelhanos que haviam povoado a 
Capitania de São Vicentr. Sabemos bem quão legitima e justifica- 
vel era a nobreza de sangue, a nobreza dos feitos da mór parte dos 
"cavalheiros fidalgos" do.. tempos heroicos em que Portugal e Hespa- 
nha tanto se distinguiram nas grandes conquistas e descobertas. 



O paulista orgulhava-se ccm rasão dessa nobre descendencia. Em- 
bora sentisse correr em suas veias alguns globulos vermelhos do 
sangue americano, a mesclar-se com o sangue-azul das metropoles, 
não julgavam, nem por isso, aviltada ou desmerecida a sua nobiliarchia; 
o incola, embora selvagem, não deixava tambem de ser activo e 
de ter certa nobresa na intrepidez e na coragem heroitca com que OU- 

sava affrontar os perigos e a propria morte. Quer nas pugnas san- 
yrentas em defesa de sua gléba, quer nas garras de seus inimigos 
de  tribu, cingido pelos fotres laços fataes da moçurãm, sabia o indio, 
- com coragem estoica, - affrontar o supplicio e repeliir, nesse mo- 
mento extremo, os insultos que lhe eram dirigidos e exaltar ainda os 
feitos guerreiros de seus com'panheiros que lhe haviam de  succeiiec 
na morte. 

Para  melhor demonstrar a coragem e a intrepidez dos nossos in- 
dios, citaremos o que sobre elles escreve o notavel historiador Piniie~ro 
Chagas na sua "Historia de Portugal" quando trata das nossas cc. 

lonias. 

" A  principio foram beuevolas e cordiaes as  relações entre os 
Portuguezes e os Indios. Estabelecera-se uma troca de serviços em 
proveito de ambas as partes; mas a altivez dos Indios, o seu es- 
pirito de independenc~a comesou a fazer com que os contractos a 

cada instante se rompessem. D'ahi resultavam conflictos violentos. 
Os  Indios vendo que os prisioneiros christãos não eram, como el;cb 
estoicos e resolutos; que se não envergonhavam de implorar a sua 
misericordia, quando, depois de prisioneiros, eram como de costumt 
conduzidos ao supplicio; começaram a despresar profundamente os eu- 
ropeos, e a consideral-os - covardes e effeminados. 

"Mais os impressionava de certo, o heroismo dos Jesuitas do que 
a bravura dos soldados europeos. Estes, depois de combaterem intre- 
pidamente, não affrontavam, com igual valor, o supplicio, e não he- 
sitavam, ou em pedir misericordia, o que era tido pelos Indios como 
extremo da fraqueza, ou em offerecer resgate, o que tambem ins- 
pirava aos Indios um desprezo profundo. 0 s  Jesuitas esses marcha 
vam para o supplicio, radiantes, de Cabeça levantada e cantando os 
hymnos da Igreja, amibicioriando a morte como recompensa suprema, 
porque a morte nessas condições lhes dava a palma do Martyrio e 
esse heroismo estava bem de accordo com as tradições dos Indios.. ." 

O paulista reconhecia e admirava, no selvagem, todas essas boas 
qualidades apontados hoje pelo historiador portuguez. Reconhecia e 
admirava tambem a abnegação e o devotamento, - ás vezes até o 
sacrificio da propria vida, - com que esses chefes indigenas se allia- 
vam e se dedicavam á causa dos colonisadores. 



Eram, pois, desses chefes que alguns nobres paulistas descendiam. 
Não se aviltavam então, nem se aviltam hoje os mesmos paulistas, 
em ter no seu "registro nobiliario", pelo costado materno, ou por 
outras linhas, uma remóta descendencia dessa raça indigena americana. 
E' por isso que ainda vemos tantas familias illustres uzarem, como 
sobre-nome, os appellidos d'esses mzcrubixabas. Familias ha que se 
honram mesmo em baptisar os seus filhos com nomes proprios indi- 
genas, o que é, aliás, muito commum, não só em S. Paulo, como nos 
demais estados da União e mesmo nas republicas do Prata e dos 
Andes de origem catholica. 

Todos reconhecem, afinal, que foi pela fusão, pela alliança de san- 
gue, com essa raça americana, que o paulista, - o bandeirante, - 
adquiriu e retemperou essa fibra, que táo rija e tão forte se tornou 
nos dois primeiros seculos de nossa historia, e no inicio do terceiro, 
isto é, de 1700 a 1721. 

A influencia da época e do meio em que viveram esses heroicos 
sertanistas, levava-os a exaltarem e a exigirem mesmo nos "seus 
governadores", todos os requisitos de nobreza e de bravura. 

Assim é que, os paulistas dessa época, exigiam que o rei, só 
lhes mandassem "Governadores de linhagem e nobresa reconhecida, 
como os que haviam tido desde os primordios de São Vicente." 

Entre esses fidalgos primitivos, o que mais satisfazia por certo a 
exigencia dos paulistas, já pela sua nobreza de sangue, já pelo heroismo 
de suas acçóes, - embora deshumanas e crueis, nos dominios da Asia, - 
era sem duvida, o primeiro donatario Martim Affonso de Souza! 

A fama desse fidalgo luzitano, como governador da India e como 
Donatario da Capitania de Sáo Vicente, estava ainda bem em vóga 
na villa de Piratininga. 

Os paulistas dessa épma não se vexavam em reconhecer por 
patrono e fundador da villa de São Paulo, o famoso " heroe de Da- 
mão", já tão celebrisado n'estas immortaes estrophes de Luiz de Ca- 
móes : 

"Das mãos do teu Estevam vem tomar 
" A s  redeas hum, que já será illustrado 
" N o  Brasil, com vencer e castigar 
" O Pirata Francez, no mar dessado. 

" Depois, Capitão-Mór do indico mar, 
" O  Muro de Damáo soberbo, e armado 
"Escala; e primeiro entra a porta aberta 
"Que fogo e frechas mil levão coberta. 



"Este será Martinho, que de Marte 
" O nome tem c'oas obras derivado; 
"Tanto em Armas illustre em toda parte 
" Quanto em conselho salvo, e bem cuidado. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Luriodas - Catzto X - L X I I I  - L X V I I )  

Como se está vendo, era assim que o famoso poeta luzitano 
exa tava as glorias do 1." Governador da Capitania de São Vicente. 

Pouco importava, pois, aos paulistas d'essa época, como já dissemos, 
que as acções desse governador da India houvessem sido taxadas de  bar- 
baras e crueis; pouco se lhes dava, tampouco, que esses chefes indi- 
genas, dos quaes descendiam alguns dos intrepidos bandeirantes, per- 
tencessem a tribus barbarisadas e ferozes. Nada disso desdourava ou 
aviltava o homem, nesses tempos heroiccs, em que acima de todos 
os requisitos e predicados estava a tenacidade, o arrojo e a intre- 
pidez nas acçóes, uma vez que esses feitos fossem praticados em 
proveito ou defesa de seu Deus e de seu Rei. 

O que aviltava então o caracter cavalheiresco do fidalgo, eram 
as acções immores, as uniões illicitas "de coito damnado, "ou de 
alliança com sangue mouro ou judeo, itlimigos irreconciliaveis de sua 
fé", coiiforme determinavam as leis canonicas desse tempo, entre os 
povos latinos. 

A união de sangue c0111 o gentio americano era licito e até acoro- 
coada pelos missionarios jesuitas; e essa alliança não quebrava nem 
aviltava os vinculos nobiliarios, como se verifica nas "justificações de 
genere", que promoviam os paulistas, para provarem os titulos de  no- 
bresa, que lhes provinha de seus illustres antepassados. 

O paulista, tão falsamente apreciado e tão barbaramente quali- 
ficado pelos hsitoriadores côevos a essa época não era, já se vê, ''um 
povo de salteadores e de crueis assassinos "orgulhosos, indomitos, 
sem noções de leis e sem cultivo"; era ao contrario como se está 
vendo, simplesmente um povo brioso e cioso de suas prerogativas; 
regularmente instruido, pelo menos - sabendo lêr e escrever, - con- 
forme se verifica pelos autos e mais documentos da Camara de São 
Paulo e do Archivo Publico, nos quaes, esse povo, nas suas reuniões 
e nos seus energicos protestos, assignava, - não de cruz - mas de 
seu proprio punho, provando assim que não era analphabeto, como 
já ficou demonstrado. 

Das pesquizas feitas no Archivo Publico e nos Cartorios de São 
Paulo, pelo Dr. Washington Luis, no intuito de obter documentaçác 



para a Historia dos Bandeirantes, encontrou umas "Declarações testa- 
mentarias" feitas, no sertão, por um desses famosos bandeirantes pau, 
listas, o qual não tendo papel para esse fim, escreveu as suas dispo. 
sições testamentarias" no verso de um cadérno, em manuçcripto, na 
qual estavam copiados uma boa parte das estrophes dos "Lusiadas 
de Camóes". (10) 

Homens como este, - que em pleno sertão, desprovido de todo 
e qualquer conforto, curtindo e soffrendo as maiores privações, fazia 
ainda garbo de carregar na sua desprovida bruaca de sertanista, es- 
sas estriphes de Camóes, - não eram com certeza, os " ignaros e 
barbaros aventureiros" de que taes historiadores nos dão noticia. 

O Bandeirante paulista embrenhado no sertáo, lia e decorava os 
cantos dos Luziadas, revendo e admirando nelies os feitos dos he- 
róes luzitanos, entre os quaes occupava uma posição de destaque o 
"heróe fundador da sua amada povoação de Piratininga" - o 1.' 
donatario e Governador da Capitania de Sáo Vicente!. . . 

Porque motivo pois, esses mesmos paulistas, moradores de Sáo 
Paulo de Piratininga, que tanto veneraram os feitos de Martim Af -  

(10) Foi escripto este Capitulo em 1912, quando não estavam 
ainda publicados os "Inventarios e Testamentos" d0.s cartorios de S. 
Paulo, por ordem do Exm.0 Snr. Washington Luis, presi'dente do  
Estado, e já por elle consultados. 

Ultimamente, o Sr .  Dr .  Alcantara Machado, sob o titulo " Aspe. 
ctos da vida Colonial Paulista" publicou no Correio &uli;stano (11 de 
Junho de 1921) uma série d e  commentarios sobre os Inventarios 
Antigos" publicados pelo Governo; e,  ao  referir-se aos livros e ás 
bibliothecas desço época, existentes em S. Paulo diz que " nem um 
exemplar dos Luziadas consta dos respectivos róes dos  inventarios, mas, 
sem embargo da lacuna, temos um testemunho decisivo de quanto 
era lido e conhecido o poema de Camões. Aqui está o inventario de 
Pero de Araujo (1617), processado no sertão de Paraupava a mando 
do Capitão Antonio Pedroso. A carencia material de escripta obriga 
o escrivão do arraial a aproveitar o primeiro pedaço de papel que 
lhe vem as máos. Por uma d'aquellas coincidencias esplendidas, etn 
que o destino se compraz, a ultima folha dos autos tem numa das 
faces os termos finaes do inventario e na outra a cópia manuscripta 
de algumas estrophes dos Luziadas. São precisamente as estancias, em 
que diz o poeta que depois de terem passado por calwzas, por tormentos 
c oppressões, e transposto o limite aonde clzcg,a o sol, obordam os por- 
tuguezes as regiões habitadas por gcutes extra~zhas.  Vêde a profunda 
belleza, O symbolismo radioso, o sentido heroico dessa obra maravi- 
lhosa do  acaso; um fragmento da epopéa dos Gamas e dos Albuquerques 
servindo de fecho ao inventario de um bandeirante obscuro.. . . dir-se- 
ia a appariçáo miraculosa do genio de Camóes. á beira da sepultura 
em que descança o heróe desconhecido, para associarem na immortalidade 
e na gloria, as caravellas arrogantes e as canoas humildes, os vence- 
dores do Oceano e os desbravadores do Sertão.. ." 



fonso de Souza, nessa 'primeira época, o olvidaram depois, de 1621 
em deante, na pessoa dos seus legitimos descendentes, os Condes de 
Vimieiro e dia Iiha do Principe, cerceando-lhes assim todos os seus 
direitos, na posse da Capitania de São Vicente, para darem ganho 
de cauza, aos seus antagonistas, os Condes de Llonsanto ao Mar- 
zuez de Cascaes, herdeiros do donatario Pero Lopes de Souza? !. . . 

Sim! Qual o motivo, qual a forte razão que agia no espirito dos 
paulistas, moradores da villa de São Paulo, em exaltarem o Marquez 
de Cascaes, herdeiro da donataria de Pero Lopes de Souza e em 
deprimirem e negarem os direitos dos Condes de Vimieiro e da Ilha 
d,> Principe, herdeiros legitimos da donataria de Martim Affonso 
de Souza?!.. . Qual a razão, qual o motivo, pois, que tinha ainda 
esse povo em acoroçoar a politica dos Capitães-Generaes, de 1711 em 
deante, contra os direitos reconhecidos dos donatarios da Capitania 
de Itanhaen, e, mesmo dessa hostilidade, dessa odiosidade atavica dos 
chronistas e historiadores modernos em negarem a legalidade do ti- 
tulo de Capitania dado á villa de Itanhaen pela Condessa de Vi- 
mieiro e mantida sempre pelos seus descendentes até 1753 ou 1777?! ... 
Seria, por ventura, esse procedimento, essa maneira de pensar dos 
paulistas, desde 1624 suggerida pela falta do necessario criterio, ou 
a consequencia de uma falsa interpretação, quanto aos direitos de 
ambos os donatarios, após a iniciação do pleito entre as Casas de 
Vimieiro e de Monsanto? ! . . . 

Façamos ainda inteira justiça ao brio e ao caracter do povo de 
São Paulo dessa época. Não era falta de criterio nem tão pouco uma 
falsa interpretação que os levou a prestarem o seu apoio á causa 
dos Condes de Monsanto e ao Marquez de Cascaes. Não. Com esta 
sua inteira adhesão aos donatarios da Capitania de Santo Amaro, 
elles, os paulistas, não desprestigiavam o nome, as glorias e os di- 
reitos de Martim Affonso de Souza, em proveito de seu irmão Pe- 
ro Lopes de Souza, que para elles, era uma figura secundaria e 
quasi apagada nos fastos da historia dos dominios luzitanos. 

Os actos de bravura de Pero Lopes, no Brasil (11) ainda não 
estavam divulgados nessa época, ou eram attribuidos, em parte, a 
Martim Affonso, conforme se vê dos Luziadas. O paulista d'essa 
época, deslumbrado e propenso a grandes commettimentos, ambicioso de 
conquistas territoriaes, pouca importancia poderia ligar a essa es- 
treita faixa de terra entre a Ilha de S. Vicente e São Sebastião, 
denominada - Capitania de Santo Amaro - na qual estava compre- 
hendida a Villa de São Paulo. 
-- 

(11) Vid. Diario de Pero Lopes, rao Cap. que refere á Villa de 
S. Vicertte. 



O paulista, com o seu espirito dominador, com a sua proverbiaI 
e legitima ambição de conquista, não se contentaria com tão pouca 
cousa: queria a todo o transe, não só, que as tres villas primitivas 
do tempo de Martim Affonso, como todas as "cem legoas de costa", 
estivessem fazendo parte da sua Capitania. 

Quando o Conde de Monsanto se apoderou dessas povoações, 
os habitantes da villa de São Paulo foram os primeiros a lhe pres- 
tarem o seu apoio, com a condição, porém, que - essa Capitania de 
Sinto .4maro, da qua! o Conde de Monsanto era  donatario - f i- 
casse desde então conhecida por Capitania de S. Vicente, como de  
facto aconteceu, conforme ficou provado. 

Eis como se explica a "teimosia dos paulistas" em não quererem, 
jamais, reconhecer os direitos dos Condes de Vimieiro e da Ilha do 
Principe e não tolerarem mesmo que essa humilde villa de Ita- 
nhaen tivesse a ousadia de se intitular - Cabeça da Capitania de  
Martim Afforiso de Souza - com uma denominação diversa da que 
Ihes havia dado esse primeiro Donatario. 

Eis a rasão porque, ainda em nossos dias, se vem dizer que - 
o titulo de Capitania de Itanhaen, foi sempre uma cousa illegal. - 
visto que o seu titulo verdadeiro devia ser:  - Capitania de São Vi- 
cente - da qual as "unicas sédes incontestaveis foram sempre São 
Vicente e S. Paulo." Era  essa, e é ainda. talvez, a opinião geral ou 
a teimosia dos historiadores paulistas, como si por ventura, se pu- 
desst admittir, ou conciliar a idéia, a possibilidade, da existencia d e  
duas donatarias diversas e distinctas, sob a mesma denominaçáo! 

Eis finalmente a razão porque, os habitantes de S. Paulo, de 
1624 em deante, faziam tanto garbo em declarar "nos seus documen- 
tos officiaes", que: - pertenciam de facto e de direito á Capitania 
de S. Vicente da qual era "Governador Perpetuo o Senhor Mar- 
quez de. Cascaes". Nestes documentos, (Annaes da Camara de São  
Paulo,) os paulistas dão ao mesmo Marquez de Cascaes o titulo de 
"Governador destas Capitanias", porque, já então, alimentavam a 
esperança de que a Villa de São Paulo de Piratininga, fosse con- 
decorada com o titulo de Cabeça de Capitania de São Vicente, ou 
de Capitania de São Paulo, com amplas jurisdicções em todas as 
demais Capitanias do sul, podendo assim submetter ao  seu dominio, 
a donataria dos Condes da Ilha do Principe, denominada Capitania 
de Itanhaen, como veremos adiante. Esta ambição dos paulistas, em- 
hora estribada em actos arbitrarios, era ainda justificavel, attenden- 
do á tenac:dade, á teimosia inquebrantavel de seu caracter e ainda 
aos seus sentimentos, ás suas exigencias nobiliarchicas, como vamos vêr. 

Os Condes de Vimieiro, principalmente o primeiro d'esse titulo, 
D. Francisco de Faro, que casou com a neta de Martim Affonso de 



Soi~za, D. Marianna de Souza da Guerra - (Condessa de Vimieiro) 
era, como se vê dos dados biographicos que vão em outro Capitulo 
destas Memorias, uma personagem distincta nas Cortes das Metropoles 
- Portugla e Hespanha - descendendo por varonia de D. Fe rnan~o ,  
Duque de Braganãa. 

O segundo Condede Vimieiro, D. Sancho de Faro, filho de r). 
Francisco de Faro, havia sido igualmente, homem de grande pres- 
tigio, Governador de Mazagão, Mestre de Campa-Geral na guerra, 
Governador do Minho e Beira, Capitão-General e Governador da Bahia, 
cnde falleceu, em 29 de Agosto de 1703. 

Os Condes da Ilha do Principe, que foram os successores dos 
Condes de Vimieiro, na donataria de Martim Affonso de Souza, con- 
forme já ficou demonstrado, eram tambem de nobre linhagem. " A  
varonia desta Casa, diz a biographia, (12) é Carneiro, de que des- 
cendia Antonio Carneiro, que serviu aos Reis D. João 11, D. Ma- 
coe1 e D. João I11 e dos dois ultimos foi Secretario de despacho 
Universal e do Conselho, de que fizeram grande estimação. Era 
Senhor da Ilha do Principe, Commendador do Sensoldos e de Mar- 
mellar, na Ordem de Christo e Alcaide-Mór de Belém." 

Todos estes titulos nobiliarchicos deviam produzir excellente im- 
pressão e satisfazer mesmo, em parte, as exigencias dos habitantes 
da Villa de São Paulo, tão propensos a estes requisitos de nobreza 
hereditaria. 

Se fizermos, porém, uma recapitulação do que já ficou exposto 
nesta tão intrincada demanda, entre os herdeiros do Morgado de 
Martim Affonso e de Pedro Lopes, ver-se-á logo, quão diversa 
havia sido a acçáo dos pleiteadores, isto C - dos Condes de Vi- 
mieiro e Ilha do  Principe, e dos Condes de Monsanto e dos de 
Cascaes. A o  passo que aquelles, os herdeiros de Martim Affonso, ti- 
nham sido sempre vencidos nas decisões desse pleito secular, es- 
tes, - os herdeiros de Pero Lopes - bem mais ousados, intemeratos 
e energicos em suas pretenções, - haviam constantemente sahido 
vencedores; pois dispuzeram sempre d o  vralimento e das boas gra- 
ças dos monarchas e da influencia dos Juizes e Governadores-Ge- 
raes da Colonia. 

Nota-se tambem, no correr deste pleito, que a acção dos Condes 
de Vimieiro e da Ilha do Principe foi sempre fraca e morosa, princi- 
palmente após a morte do Conde D. Sancho de Faro  - Governador 
da Bahia, e depois da energica administração de João de Moura 
Fogaça, de 1624 em deante. Embora no Governo da Capitania ae 

(12) ' 'OS Grandes de Portugal" - por D. Antonio Caetario 
de  Souza. 



Itanhaen estivessem homens de grande prestigio e energia, como 
Diogo Vaz de Escobar, Luiz Lopes de Carvalho, Antonio Barbosa 
de Sotto Maior, Garcia Lumbria, Carlos Pedrozo da Silveira e outros. 
paulistas, sempre firmes e dispostos a resistir ás prepoteiicias e in- 
justiças praticadas contra o direito de seus ,constituintes, estes, por 
sua parte, não correspondiain á bol vontade e a acçáo energica de 
seus lóco-tenentes, em pró1 de seus direitos incontestaveis. 

A tempera desses fidalgos, herdeiros legitimos do "Morgado de  
Alcoentre", principa!mente os ultimos Condes de  Virnieiro e Ilha do 
Principe e Lumiares, já estava, por certo, bem amoliecida. nessa 
faustosa corte de D .  Joãc. V . .  . O espirito lucido do paulistz sem- 
pre prespicaz e proiuiido, nas suas observaç&s, bem comprehendia e 
bem avaliava taes diversidades de caracter entre os dois partidos 
antagonistas, e não podia deixar de estar ao lado do Marquez de 
Cascaes; pois, como bem sentenciava o classico Lafoutaine: " La 
raison du plus fort, c'est toujours la meilleure." 

De facto, a energia do Marquez era, incoi~testavelmente, bem 
. mais forte que a do Conde da Ilha do Principe. 

Havia ainda uma razão, aliás bem plausivel e ponderosa, para 
que a sympathia, a admiração dos paulistas, moradores de S. Paulo 
pendesse para o lado do Senhor de Cascaes, como vamos vêr. 

"-4 varonia desta Casa, (diz a Geneologia dos Graudes de Por-  
tugal) teve principio em o Senhor D. Affonso Conde de Guijón e 
Noronha, filho d'el Rey I?. Henrique I1 de Castella, e na de sua 
mulher a Senhora Dona Izabel, filha d'el Rey D. Fernando I de Por- 
tugal. . . " 

Os Condes de  Moilsanto que eram da  mesma linhagem dos de 
Cascaes, descendiam tambem, directamente, da Rainha D. Ignez de 

^ Castro e de outros fi,dalgos da mais alta nobreza luzitana e caste- 
lhana. 

Si os Condes de Virnieiro e Ilha do Principe uzavam em seus 
brazões d'armas a s~mbol ica  flor de lzz, a Cruz de Callatrazkz e as  
Qui)zias Ltc:itanas, os Condes de Monsanto e o Marquez de Cascaes, 
por sua vez, tinham o direito de uzar no seu escudo de prata ao  
lado dos seis besuntes de bláu, postos e m  palla, os "leões ronz- 
pefztes" d e  Castclla e as "Qzii~tas Portuguezas", que constituiam 
o brazão d'arnias de Martim Affonso de Souza; pois, como se v6 
da "Arvore Genealogica" desse faimoso fidaigo, elles, os Senhores 
de Monsaiito e de Cascaes, descendiam pelo costado feminino aesse 
doriatario da Capitania de S.  Vicerite e não tinham, no seu bra- 
são, nem um "labéo de bastardia", do que aliás, não estavam isentos 
os brazões dos Vimieiro e Ilha do Principe, que, embora herdeiros le- 
g i t imo~,  vinculados n o  "Morgadio de Alcoentre"  ela linha inascu- 



lina, n5.o poderiam negar que "essa linha" lhes provinha de Lopo de  
Souza, neto não legitimo, mas recoilhecido, de Martilm Affonso de 
Souza. . . 

Pequenas e insignificantes particularidades estas, que hoje nada 
significam e que, entretanto, na época á qual nos estamos referindo, 
entre um povo tão cioso de suas prerogativas, como era n povo 
paulista, - muita importancia adquiria, - pesando fortemente sobre 
a opinião publica, com a qua; se aquilatavam os factos e se decidiam 
altas questões, como esta de que nos occupaimos. 



CAPITULO XV 

O s  primeiros Capitães-Governadores da Capitania de 
São Paulo. - Creaçno da Capitania de Minas Gzraes.- 
Os  Capitães-Generaes de São Paulo vão residir e m  Minas- 
Gcraes. - Descoberta das nzinas de Ouro e m  Cuyabá e 
Goyaz. - Rodrigo Cerar de hfenezcs é nomeado Gover- 
nador de São Paillo e ziem residir na nzesma Cidade. - 
Dados i~iograplaicos sobre este celebre Governador. - A 
Irasão porque o Rei  D. João V dispensava o seu valimen- 
to e boas graças, do Marquez de Cascaes. - A acção dos 
Governadores da Capitania de Iia~zhaen no conflicto dc 
jurisdicção. - O Gover~zador de Itanhaen, Atztonio Cae- 
tano Pirzto Coelho de Soz~to Maior e o sequestro da sua 
jurisdicção, ordenada pelo rei. - O desallijno e a inércia 
dos Condes da Ilha do Primcipe. 

Todo o vasto territorio comprehendido hoje nos Estados de São 
Paulo, Minas Geraes, Goyaz, Matto-Grosso e uma parte do Paraná, 
estava, camo já dissemos, fazendo parte da  Capitania de Itanhaen. 
pois a Capitania de São Paulo, oii Capitania de São Vicente. resga- 
tada pela Corôa em 1710, nada mais era que as  cincoenta legoas de 
Pero Lopes de Souza, denominada primitivamente Capitania de  
Santo Amaro, cuja secção, nesta parte do  littoral paulista estava 
restricta entre a barra do  rio Juqueriquerê e a barra do rio de São 
Vicente. 

Não é nosso proposito, como já ficou dito, historiar os fastos 
memoraveis da Capitania de S. Paulo nesse periodo tão importante 
de nossa historia colonial que vae de 1710 a 1821, que foi quando ter- 
minou o largo periodo " dos governos dos Capitães-Generaes para ser 
substituido pelo "Governo Provisorio" eleito então pelo povo e tropa, 
do qual foi eleito presidente, a 23 de Junho de 1821, o ultimo d'esses 
Capitães-Generaes, João Carlos Augusto de Oyenhausen. 



O primeiro Governador e Capitão-General da " Capitania Especial 
de  São Paulo" foi, como já ficou dito, Antonio de Albuquerque Coe- 
lho de Carvalho, que tomou posse, do Governo, a 18 de Junho de 1710 
e servio até 30 de Agosto de 1713, sendo substituido no referido 
cargo, por D. Braz Balthazar da Silveira, empossado a 31 de Agosto 
de  1713, que governou a Capitania a té  3 de Setembro de 1717. 

Kessa data, isto é, a 14 de Setembro de 1717, tomou posse do 
mesmo cargo, D. Pedro de Alnieida Portugal, Conde de Assumar, 
que serviu até 4 de Setembro de 1721. Este fidalgo, após o seu go- 
verno, foi agraciado com o titulo de " Marquez de Caste:lo-Sovo" 
e nomeado depois Vice-rei da India, em 1741. 

Pedro Alvares Cabra1 foi, em 1721, notneado Capitão-General de 
S .  Paulo, porém, não chegou a tomar posse, sendo então substituido 
pelo celebre Rodrigo Cezar de Menezes que tomou posse a 5 de Se- 
tembro de 1721, e serviu o cargo de Governadore e Capitão General 
da Capitania de São Paulo até 1727. Este nobre fidalgo, cujo governo 
tanto se distinguiu no aureo periodo das minerações de Cuyabá e 
mesmo nas descobertas das ricas minas de Goyaz, fóra tambem re- 
compensado pelo governo portuguez com o titulo de Governador de 
Angola, em 1733. 

Foi durante o periodo governamental destes primeiras Capitães- 
Generaes de São Paulo - 1710 a 1727 - que mais se accentuou o con- 
flicto de jurisdicção entre a Capitania de São Paulo e a Capitania 
de Itanhaen. 

O formidavel rush paulista para o ouro, ao qual se devc a des- 
coberta e o povoamento do só10 de Minas-Geraes e do territorio iin- 
menso dos Cataguazes, como diz o Dr .  Tautiay, havia tido grande im- 
pulso, nessa época, pouco antes Qa creação da Capitania de Sãú 
Paulo. (13) 

As descobertas das ricas minas de ouro, no territirio de Minas 
Geraes, tinham attrahido então tantos forasteiros, e ,  tal era a den- 
si<iz.de da população em alguns pontos que muitas povôaçóes, já pelo 
sel: commercio, já pelo seu desenvolvimento, haviam se tornado bem 
mxis importantes que as  villas de S .  Paulo e Taubaté. 

(13) -4 terminação da "Guerra dos Eniboabas", nessa época ha- 
via contribuido tambem para o desenvolvimento dessa zona: - Os 
moradores de S .  Paulo e Taubaté, esquecendo antigas rivalidades, 
haviam - n'um influxo patriotico - defendido com denodo, nessa 
guerra, o territorio aurifero então invadido pela "onda dos foras- 
teiros" que, a todo transe, pretendiam apoderar-se, corno de facto se 
apoderaram, das jazidas auriferas, mais importantes, e das terras 
descobertas e desbravadas pelos paulistas da Gapitania de Itanhaen e 
Capitania de S .  Vicente, então denominada - Capitania de  S .  
Paulo. 



Por este motivo, o governo da Metropole achou conveniente, 
logo após a creação da Capitania de S. Paulo, remover para a Villa 
do Carmo, o 1." Capitão-General, Antonio Albuquerque Coelho de 
Carvalho, que ali ficou residindo, afim de melhor administrar as ren- 
das, já fabulos,as, dessa zona da Capitania de Itanhaen e isto. com 
gykve prejuizo e desprestigio da legitima autoridade do respectivo 
Governador e lóco-tenente do Conde da Ilha do Principe, que residia 
aicda em Itanhaen. 

Foi este o primeiro acto despotico de D. João V e do seu lóco- 
teriente, após a creação da Capitania de S. Paulo, no novo conflicto 
dc jurisdicção entre as duas antigas doiiatarias. Durante o governo 
de  Rodrigo Cezar de Menezes, 1721 a 1727, como veremos adratite. as 
usurpações e squestrios succe,der-se-ão, contra os direitos do dito 
dosatario da Capitania de Itanhaen. 

De 1710 a 1721, a cidade de S. Paulo não teve a regalia de ser 
colisideradia - a Capital, a séde do Governo da mesma Capitania, por- 
qix: - os Capitães-Generaes deste periodo, fizeram sempre da villa 
do Carmo. hoje Cidade de Marianna, a capital de seu Governo. 

O rendimento proveniente das minerações auriferas, nesse terri- 
tn:io de Minas Geraes, havia se tornado t5o importante que o mes- 
mo Rei D. João V achou acertado, em 1721, desmembrar essa zona 
de. Minas, da Sapitania de S. Paulo, (embora não estivesse ella com- 
prehendida na Capitania de  S. Paulo), e bem assim da Capiatnia d e  
Itaiihaen e Rio de Janeiro, afim de formar a Capitalzia de Minas-Ge- 
raes, com jurisdicção separada das demais. 

Tudo iss.0 se fez, 5 preciso que se note, dentro da jurisdicção da  
Capitania de Itanhaen, sem a minima interferencia do respectivo Go- 
vernador e lóco-tenente dos donatarios, condes da Ilha do Principe 
os quaes, entretanto, seguiido a " Carta de Confirmação", passada 
pelo mesmo D. João V, a D. Antonio Carneiro de Souza, em 1709, 
eram os legitimos donos das "cem legoas de Costa, de Martim Af- 
fonso de Souza ! . . . " 

,4 jurisdicção da extensa Capitania de Itanhaen, como se está 
vendo, vae sendo aada dia retsringida; e as villas e povoações á 
margem do Parahyba. d'otide haviam partido as primeiras expe- 
dições, as primeiras banmdeiras, para a conquista desse rico sertão de 
Minas Geraes, sob os auspicios dos Governadores e Ouvidores de Ita- 
nhaen, no tempo da administração de Carlos Pedrozo da Silveira 
(14) e outros notaveis paulistas da mesma Capitania de Itanhaen. 
achavam-se agora em declinio, quasi em abandono, como a sua antiga 

(14) Vid. este nome na "Relação dos Governadores da Cap. de 
Itanhaen. 



rival, a cidade de São Paulo, e isto porque, todo o comiiiercio 
das minas estava sendo feito directamente pela Capitania do Rio de 
JaKeTo e por outras vias de communicação que partiam da villa de 
Paraty, a qual já estava sendo absorvida, tambem, nas novas ju- 
risdicções determiriadas pe:os prepostos do Governo da Metropole, em 
prejuizo dos paulistas. (15) 

Os habitantes que constitu~am as  novas e florescentes povoações 
nesta rica zona e mesmo os ~llittezvos etnpregados no serviço das la- 
\ ras , (  - tia sua mór parte - já não eram paulistas, mas sim, essa 
onda avassaladora de fornsteivos que, avidamente, affiuia de todos os 
pontos, principalmente, depois da terminação da "Guerra dos Em- 
boabas". Foi então, quando, mais se fez sentir, nesta zona. a influen- 
cia e preponderancia absoluta dos Governadores-Geraes do Rio de 
Janeiro e da Bahia, cuja politica havia sido sempre, mais ou menos, 
adversa e hostil á acção energica, ao espirito independente e altivo 
do povo paulista. D'essa prevenção, ou d'essa desconfiança contra o 
animo e brio dos paulistas, não estavam isentos os proprios Capitães- 
Generaes de São Paulo,, como provaremos adeante. 

Os Bandeirantes paulistas, já um tanto retrahidos e desi;ludidos, 
n'esta época, affastavam-se d'essa região mineira, por elles desbrava- 
d a ;  e, dando ainda expansão ao seu impeto avassalador, e á tenaci- 
dade do seu temperamento, embrenhavam-se de novo nos sertões de 
sua Capitania, onde em breve desvendariam novas e rilcas jazidas 
aiiriferas, como as de Cuyabá e Goyaz, que tanto gaudio, tanto des- 
lumbramento haviam de levar ás Cortes de D.  João V e D. José I. 

As famosas minas de Cuyabá achavam-se tambem dentro da jii- 

risdicção da Capitania de Itanhaen, e o seu descobridor - Miguel 
Sutil - natural da villia de Sorocaba, era tambem como se vê, um 
subdito do conde da Ilha do Principe, porque essa Villa fez sem- 
pre parte da mesma Capitania de Itanhaen. (16) 

(15) Vide " Villa de Paraty" na "Relação das Villas funda- 
das durante o dominio da Cap. de Itanhaen". 

(16) As minas de Cuyabá estavam sendo procuradas desde 1716. 
e mesmo antes, por destemidos e a audazes sertanistas paulistas como 
Antonio Pires de Campos, Paschoal Moreira Cabrai Leme e outros 
que conseguiram descobrir alguma pinta do precioso metal nesses 
sertões de Matto~Grosso. Mais tarde, em fins de 1718, outras bandei- 
ras paulistas se uniram com as primeiras, no mesmo afan de desco- 
bertas e a 8 de Abril de 1719, no arraial de Cuyabá, es ajuntavam 
todos esses sertanistas paulistas, após as  descobertas de ouro no ri- 
beiro de Ca.zzpó e elegiam " seu guarda-mór regente", a Paschaal Mo- 
reira Cabra1 Leme, afim de salvaguardarem os seus direitos, nas mes- 
mas minas. Este auto foi assignado por Paschoal Moreira, - Simão 



"Xatural de Sorocaba, diz Azevedo Marques, foi Miguel Sutil 
o primeiro que por intermedio de dois indios Carijós descobria, em 
1721, a fertil mina de ouro no logar onde se edificou depois a Villa 
Real de Cuyabá, recolhendo-se no primeiro dia de trabalho meia ar- 
roba de Ouro, e a s  pessoas que o acompanhavam, entre as quaes eç- 
tava um João Francisco, natural de Portugal, chamado o Barbudo, 
quantidade proximamente igual. Montou a perto de quatrocentas ar-  
robas o ouro extrahido, deste logar, no primeiro mez de exploração, 
sem que fosse preciso fazer excavações mais profundas de que qua- 
tro braças. . . " 

Fôram estas noticias, assim lisongeiras e mirabolantes que de- 
moveram o rei de Portugal, a mandar immediatamente para a ci- 
dade de São Paulo, até então abandonada pelos seus Capitães-Gene- 
raes, o celebre fidalgo de que já falamos, Rodrigo Cezar de Me- 
nezes, que lhe merecia "toda a confiança", afim de administrar " o  
vasto territono" d'essa Capitania de S. Paulo. 

Deveria tambem, por ordem do mesmo monarcha, manter e fazer 
respeitar a sua autoridade, subjugando ao mesmo tempo a "arrogan- 
cia e o brio dos paulistas" e . .  . submetter ainda, aos mesmos dominios 
reaes, essa "rebelde Capitania de Tinhaên", cujos governadores em- 
bora desautorados, persistiam, como esse famoso e arrojado Antonio 
Caetano Pinto Coelho de Soutto Maior "em conceder provimentos, 
contra as ordens reaes nas villas que ainda estavam sob a sua juris- 
dicção, de Capztão-ilfór-Governador e Ouvidor da Capitania de Ti- 
rzhaêrt " 

Para dar, embora, summariamente, uma idéa do que era a socie- 
dade paulista, ou por outra, - do que era a Capitania de São Paulo 
em 1721, quando Rodrigo Cezar de Menezes veio tomar as redeas do 

Rodrigues Moreira, - Manoel dos Santos Coimbra, - Manoel Gar- 
cia Velho, - Balthazar Ribeiro Navarro, - hfauoel Pedrozo, - João 
de Anhaia Lemos, - Francisco de Siqueira, - Ascenzo Fernandes, - 
Diogo Domingos, - Manoel Ferreira, - Antonio Ribeiro, - Aiberto 
Velho Ribeiro, - João Moreira, - Manoel Ferreira de Mendonça, - 
Antonio Garcia Velho, - Pedro de  Góes, - José Fernandes, - 
Antonio Moreira, - Ignacio Pedrozo, - Manoel Rodrigues Moreira, 
e Jos6 da Silva Paes. 

Havia sido já enviado, em missão ao Governador de São Paulo, 
o paulista Antonio Nunes Maciel, dando conta das descobertas, afim 
de  que este Governador (D. Pedro de Almeida) coinmunicasse ao 
rei D .  João V .  

A descoberta mais importante, nesta região foi, entretanto, a rea- 
lisada em 1721, por Miguel Sutil. 



Governo, transcrevemos aqui uma parte do Capitulo 11, da " Contri- 
buição para a Historia da Capitania de São Paulo", do Dr. Washin- 
gton Luis, á qual já nos temos referido. 

" A  classe dirigente paulista, no principio do seculo XVIII ,  os 
principaes da terra, eram pessoas graves, que já titzham o que perder, 
desej,osos de fidalguia, venerando o seu rei e acatando os represen- 
tantes delle. (17).  

"Essa situação é que havia de permittir, sem revoltas. aç vio- 
Iencias de Rodrigo Cezar de Menezes, que viria cerrar as cortinas so- 
bre o passado de aventuras portentosas e de altiva independencia e 
inaugurar a administração paulista. 

"E'  por isso que o periodo administrativo desse Capitão-General 
marca a época de transição entre a vida antiga e a vida nova, amolle- 
cida já pela riqueza. Ainda appareciam casos de heroismo praticados 
por homens d e  outros tempos, mas esporadicos e anachronicos na 
nova sociedade que se ia inaugurar. 

"Quando Rodrigo Cezar de Menezes terminou o seu governo, O 

nome de paulkta estaria obscurecido para deixar apparecer o de Ca- 
pitaluia de S. Paulo, movendo-se sem attritos na engrenagem admi- 
nistrativa colonial. Isso é que faria correr, como depois se repetio, 
- que só nessa época os paulistas reconheceram o dominio da Coroa 
portugueza. 

"Para  a nova Capitania de São Paulo foi nomeado Governador 
Pedro Alvares Cabra1 que não tomou posse do Governo; em seu 
lugar veio, pois, despachado Rodrigo Cezar de Menezes. . 

" Pelo seu nascimento, o novo governador era fidalgo de linha- 
gem e pertencia a uma das mais nobres familias de Portugal. A va- 
ronia de sua Casa era Cezar, e procedia de Pedro Pires Cezar, cida- 
dão de Leiria, que já andava nomeado no fora1 que D. Sancho I 
deu a essa cidade, em 13 de Abril de 1195. Seus antepassados con- 
correram e participaram das glorias *e Portugal, praticando facanhas 
em Azia e Africa, onde se illustraram. U m  delles. - Vasco Fernandes 
Cezar, Capitão de Cafim, durante o reinado de D .  Manoel, com- 
mandando uma fusta, com ella desbaratou seis chavecos mouros. 

D .  Manoel, por isso, abraçou-o dizendo-lhe: - "Isso é feito 
de Cezar!" - Trocadilho que se perpetuou na familia. D. João I11 
accrescentou,ao Brazão de Armas, seis galés em memoria d'esse feito. 

"Durante o longo periodo da affirmação da independencia de Por- 
tugal, que vae d e  D. João I V  a D. Pedro 11, a rivalidade entre os 
Cezar e os Mascarenhas, interessou e emocionou Lisboa, consti- 

(17) Este periodo já foi transcripto em outro Capitulo destas 
Memorias. 



tuiiido uma lucta de gigantes, na phrase de C. Castello Branco, que 
a estudou com amor. Por parte dos Cezar distinguiram-se o Arce- 
bispo de Lisboa, D. Sebastião Cezar de Menezes e F r .  Diogo Cezar 
de Menezes, Provincial dos Franciscanos no Algarve; aquelle dissimu- 
lado e hypocrita, este irritavel e violento, ambos cheios de talento, 
irmãos do bisavô do novo Governador. Essas duas faces' do caracter 
daquelles religiosos se reuniam sem os talentos, na pessoa de Ro- 
drigo Cezar. 

"Rodrigo Cezar de hfenezes, era filho segundo de Luiz Cezar 
de Menezes. que fôra governador do Rio de Janeiro, de Angola e de- 
pois Governador Geral do Brasil, donde sahiu em 1710. A sua linha 
materna era - Lancastre, que procedia de D. Jorge, filho natural de 
D. João 11: por essa linha bastarda, Rodrigo Cezar era aparentado 
com a casa real de Portugal. Seu irmão mais velho, Vasco Fernandes 
Cezar de Menezes, primeiro Conde de Sabugosa, herdeiro da Casa 
de seus paes, vice-reinava no Brasil, desde 23 d e  Novembro de 1720, 
ao tempo em que elle fôra nomeado Governador de São Paulo. (Dic. 
Hist. e Geog. de Portugal.) 

"Rodrigo Cezar estudou em Coimbra; logo, porém, trocou a car- 
reira literaria pela vida militar, tendo sido nomeado brigadeiro de 
um dos regimentos de infantaria da Corte. 

"Nesse posto estava, quando em Lisboa se começou a murmurar 
dos amores que o moço rei - D. João, o quinto, - trazia com D .  
Felippa de Noronha, dama do Paço, filha do Marquez de Cascaes. 

" O  gasanteio, refere um chronista, deveria ter começado por 
1704, quando D.  João V, ainda principe real, teria uns 15 annos e 
D.  Felippa 22. Para vencer os escrupulos e receios de D .  Felippa, O 

principe déra u m  escripto de Casamento. 

" D .  Felippa acreditou, não só pela fé  devida a um principe, 
como tambem porque sendo ella nobre o casamento era possivel e . .  . 
deixou-se vencer. As conveniencias, porém, da politica, aconselharam 

a reclusão de D. Felippa, no Convento de Santa Clara. 
"D.  João V, para evitar um conflicto e cobrir o escandalo, re- 

correra ao expediente sediço de casar D .  Felippa de Noronha; e, 
para tal fim, escolhera Rodrigo Cezar de Menezes, um excellente 
córte de marido. 

"Mas, D .  Felippa recusou o alvitre e as murmurações da Côrte 
encarregaram-se de mallograr tal casa,mento. Nessa occasiáo a creada 
de D. Felippa, escreveu ao rei uma carta celebre, considerada por 
alguns como apocrypha, mas cuja cópia existe nas bibliothecas de Evo- 
ra. Codices C. V. 1-2 - C. 1-4 e na bibliotheca d'Ajúda (Alb.  Pimentel, 
Est. Itist. " A s  Anzantes d e  D. JoZo V") .  Accrescenta o chronista que- 



talvez não fosse extranho a nomeação de Rodrigo Cezar de Me- 
r.ezes para São Paulo o mallogro desse casamento; queria affastar-se 
da Corte." 

Isso parece improvavel, pondera o Dr.  Washington Luis, por 
que esse casamento mallogrado, foi em 1708, e Rodrigo Cezar de Me- 
nezes só foi nomeado em 1721, o que dava 13 annos de incubação 
r a ra  o acordar do melindre do pouco escrupulo do brigadeiro. 

Poderia, sim, ter havido malicia da parte do D. João V, no- 
meando-o governador da Capitania de São Paulo, constituida em par- 
te pela de Santo Amaro, adquirida ultimamente ao Marquez de Cas- 
caes, pae de D. Felippa, "sendo quasi um logar de familia." 

" O  que parece mais provavel, é que a boa voiztade de Rodrigo Ce- 
zar de Menezes lhe tivesse grangeado as graças de D .  João V e, es- 
tando passados os tempos aureoç da India, viesse elle despachado para 
o Brasil, onde então se acommodavam os nobres. Havia aqui bons 
lugares então, para fi!hos segundos das casas nobres.. ." 

Eis, finalmente, como devido á indiscrição dos chronistas portu- 
guezes, se vem a descobrir o motivo do " valimento" e das "boas 
graças" que o rei D.  João V dispensava ao Marquez de Cascaes, 
rnmprando-lhe a Capitania de Santo Amaro pelo duplo, ou triplo do 
-ralar que lhe dava o seu donatario; annexando ainda a essa Capl- 
tania uma boa parte da donataria de Martim Affonso de Soula,  com 
as trcs villas primitivas, dessa região, e consentindo mais - que se 
rontinuaçse a dar a essa Capitania de Santo Amaro - o titulo de 
Capitania de São Vicente para bem garantir os direitos de seu pro- 
tegido, em prejuizo dos legitimos herdeiros dessa  vasta e antiga do- 
nafaria de São Vicente. 

Como bem pondera o historiador: - Essa antiga Capitania de 
Santo Amaro "era quasi um logar de familia" onde se poderia acom- 
modar esse outro valido d'El Rei que agora vinha governal-a, no 
~ntui to  de expandir, de desdobrar cada vez mais a sua e'astica juris- 
dicção; não já em proveito do Marcluez, mas de seu proprio rei. 
que tanto se interessava agora pela Capitania de São Paulo. E ra  
preciso, pois, que as ricas minas de Cuyabá, recentemente descobertas, 
estivessem "dentro da jurisdicção das terras compradas ao  Llarquez 
de Cascaes", fazendo parte integrante da Capitania de S. Paulo e. 
para tal fim, era necessario invadir a jurisdicçáo da  Capitania de 
Itanhaen, annullando c sequestrando todos os direitos dos respectivos 
donatarios, como j5 se havia procedido com a Capitania de Minas- 
Geraes. 



E será esse o primeiro acto que v ie  praticar o "valido d'el-rei 
D. Joáo V", no governo da Capitania de S. Paulo, conforme os do- 
cumentos do Xrchivo Publico citados pelo historiador: 

"Vindo por Santos, chegou a S .  Paulo o nobre brigadeiro da 
Côrte de D. Joáo V, acompanhado de seus officiaes de sala, os tenen- 
tes de mestre de Campo-General, David Marques Pereira (de glorio- 
sa inemoria) e Antonio Cardozo dos Santos, do ajudante de tenente. 
João Rodrigues do Valle, e do Secretario do Governo, Gervasio Lei- 
te Rebello. 

"Vaidoso de sua pessoa, 0rgu;hoso de  sua prosapia, o novo Go. 
vernador admirava-se e guardava profundo rancor e despeito pela 
qiiasi i i~d i i i e r enç~ .  coni que fora recebido em S. Paulo. 

" O s  Governadores precedentes, da Capitania unida de S. Paulo 
e Minas Geraes, tinham feito moradia na villa do Carmo, hoje Ci- 
dade Marialina, em Minas Geraes, por ficar mai,s proxima das la- 
vras, e lá se achava todo o archivo da administração. 

"Chegando a S. Paulo, foi Rodrigo Cezar residir nas Casas d e  
D. Simão de Toledo Piza, nas quaes já acostumavam a assistir os 
seus antecessores quando passavam por S. Paulo. Essas casas deviam 
estar situadas lia Rua do Carmo ou na rua da Fundição, visinhando 
com o collegio dos Jesuitas. Era  ahi o palacio do Governo. 

" E m  7 de Setembro de 1721, Rodrigo Cezar communicou a sua 
posse ás Camaras das Villas das Capitanias (incluindo já nesse nume- 
ro as  Vil!as da Capitania de Itanhaen) e determinou, - uma vez que 
nem uma havia feito espontaneamente - que cada uma della; en- 
viasse um membro para lhe dar informações necewarias ao real ser- 
viço de Sua Magestade. 

" P a r a  fazer crêr que toda a autoridade estava enfeixada em 
suas niãos e que já estava acabado o tempo das donatarias, o seu 
primeiro acto foi, em obediencia á Carta Régia de 1." de Fevereiro 
dc 1721, dar baixa em todas as nomeações para os postos de  Or- 
denanças feitas por Antonio Caetano Pinto Coelho, Capitão-Mór (e 
governador da Capitania) de Itaiihaen e lóco-tenente do Conde da 
Ilha do Principe. . . " 

Mas, para que "os  tempos das doilatarias já estivessem aca- 
bados", como queria o Capitão-General de São Paulo, seria preciso, 
que o rei iildemni,sasse, primeiramente, aos doilatarios da Capita.nia de  
Itanhaen, como já havia feito com o feliz donatario de Santo Amaro 
ou S. Vicente. S ó  então é que Rodrigo Ce;~.ar de  Menezes poderia 
"enfeixar em suas mãos" toda a autoridade. na vasta região des- 
bravada pelos paulistas. 



O rei, entretanto, jamais cogitou de tal indemnisação; e, se 
isso não o tinha feito até essa data, emquanto as suas vistas estavam 
voltadas unicamente para a região das Minas Geraes, menos pro- 
babilidade haveria agora, na desannexação legal dessa donataria de 
Martin Affonso, quando já estavam em plena evidencia as ricas mi- 
nas de Cuyabá bem como as de Goyaz. Do que agora cogitava, se- 
riamente, o rei D.  João V, como bem diz o Dr. Joáo Mendes de Al- 
meida, "era de peiorar as condições do donatario, para diminuir a 
indemnisação". Essa "indemnisação" não se faria porém, em seu rei- 
nado; nem tão pouco no do seu successor, como affirmam os chroiiis- 
tas, Fr .  Gaspar, Pedro Taques e Marcellino Pereira Cléto, porque, 
o producto fabuloso dessas Minas de Ouro da donataria de Martim 
Affonso, então chamada - Capitania de S. Paulo - ainda não eram 
sufficientes para manter o fausto e as prodigalidades d'esses mo- 
narchas. 

As condições da Capitania de Itanhaen, no periodo administrativo 
dos Capitáes-Generaes de São Paulo era o mais precario e o mais 
triste possivel, principalmente durante o governo de Rodrigo Cezar 
de Menezes. Os governadores não tinham autonomia alguma, pois 
que, as suas jurisdicçóes estavam inteiramente annulladas pelas decisões 
régias. Como, porém, a autoridade do rei, não podia, - assim de uma 
pe-nnada - abolir ou negar a posse incoritestavel que sobre essa do- 
nataria tinham ainda os herdeiros directos de Martim Affonco pelo 
direito de morgadia, ordenava aos governadores que não deixas- 
sem de lhes pagar - a ridizima - a que tinham direito, como do- 
natarios que, ainda eram, da Capitania de Itanhaen. 

Nas vesperas da retirada de Rodrigo Cezar, da Capitania de S .  
Paulo, isto é, da Villa Real de Bom Jesus de Cuyabá, onde entáo 
se  achava em serviço da Administração das Minas, escrevia elle a 
D. João V, a 7 de Março de 1728, relatando o seguinte: " Senhor: 
- Pela cópia de algúas ordens que trouxe da Secretaria deste Go- 
verno, Gervasio Leite Rebello, vi o que - V. Magestade foi servi- 
do determinar a respeito de não consentir que os Loco-Tenentes dos 
Donatarios, que tivessem jurisdilcção, s e m  esdarem encartados novo- 
mente,  o que executei em dous que vinham providos pelo Conde da 
Ilha, e mandei ao Provedor da Faznda Real que lhe continuasse com 
a ridizima que costumavi pagar-lhe, e agora novamente mandarei 
registrar a ordem que V.  blagestade foi servido mandar-me sobre este 
particular.. . " 

A Capitania do Conde da Ilha do Principe - Itanhaen - tinha 
ainda governadores, como esses "Loco-tenentes  dos donatarios encar- 
tados  novamente", como diz o Governador de S. Paulo, os quaes. 



entretanto, não tinham direito de exercer jurisdicção alguma em suas 
terras. como se vae vér.  

Na "Relação das Villas da  Capitania de  S. Paulo e sua respectiva 
Comarca", sujeitos ao mesmo Governo, na fórma da  divisão que man- 
dou fazer o mesmo Rei D. João V, estavam, desde 1721, incluidas 
todas as  villas da Capitania de Itanhaen, inclusive a propria villa do 
mesmo nome, séde ainda d'essa mesma Capitania. 

E, como desse acto régio houvesse desobediencia por parte de 
-4ntonio Caetano Pinto Coelho de Souto Maior, Ióco-tenente do do- 
natario, Conde da Ilha do Principe, o rei D. João V, attendehdo á 
representação que lhe havai feito o Conde de Assumar, D. Pedro de 
Pllmeida, Capitáo-General de São Paulo e Minas, ordenou por uma 
Carta régia (cuja data se ignora, conforme uma annotação redigida 
pelo Dr. Antonio de Toledo Piza) que: " s e  matzdasse dar  bayoca 
(baixa) a todas a s  pessoas que estavanz providas, e m  postos de Orde-  
nanças, por An ton io  Caetaito Piizto Coelho, Capifão-Mór da Capitaizia 
de Arossa Senhora  d a  Conceição de T inhaén ,  cowzo lugar-Tenente d o  
Conde da Ilha, donatario da dita Capitania, * p o r  não ter jurisdicção 
algzía para puovér os  ditos postos e haver S u a  Magestade, que Deus 
guarde ~ n a n d n ~ d o  sequestrar a jurisdicção do dito donatario para a 
Corôa Real". 

Xão querendo o rei desfalcar o seu erario com a indemnisaçáo aos 
donatarios de Itanhaen, ordenava pois aos seus prepostos - que déssem 
baixa ás  autoridades e sequestrassenz, em proveito de  sua real Corôa, 
os direitos e as jurisdicçóes da vasta e rica Capitania de Nossa Se- 
nhora da Conceição de Tin,haên. 

Mais tarde, em 1728, esse mesmo rei D.  João V, condoido talvez, 
da yosiçáo humilhante e da inercia dos Condes da Ilha do Principe, 
cuja tempera de fidalguia tanto havia amollecido nesse faustoso rei- 
nado. e vendo então as arcas de seu thesouro abarrota,das com o ouro 
da Capitania de Martim Affonso, mandava que o Provedor de 
sua Fazerida, a titulo de redisinta, lhe distribuisse algumas migalhas 
das rendas fabulosas que lhe provinha dessas ricas e inexgotaveis 
minas da antiga Capitania de Itanhaen ! . . . 



CAPITULO X V I  

O SERTÃO E AS MINAS 
NAS DUAS PRIMEIRAS CAPITANIAS PAULISTAS 

Chegada da fróta de Martim Affonso ao Rio de Janeiro - Pri- 
meira entrada no sertáo - Noticias de metaes preciosos - Prosegue 
a armada em sua rota ao rio da Prata, sem tocar em S. Vicente - 
Segunda entrada no sertáo, "dos oitenta homens que partem de Ca- 
nanéa, em busca de ouro e escravos" - Castelhanos e Luzitanos ali 
encontrados - Volta da esquadra dos mares do Sul ;  sua entrada no 
porto de S. Vicente - As duas primitivas villas fundadas pelo futuro 
Donatario: S .  Vicente e Piratininga - Pontos de controversia que 
náo têm mais razão de subsistirem - Fascinação dos povoadores pe- 
los thesouros occultos no sertáo - Delineamento das divisas entre os 
dois donatarios das terras-auriferas - Explorações no sertão - 0s 
caminhas de penetraçáo e as grandes arterias fluviaes - As zonas 
auriferas do littoral - A permanencia de Pero Lopes em S. Vicente 
e seu regresso a Portugal. 

O fito principal de Martim Affonso e Pedro Lopes, escolhendo 
na   ar ti lha do vasto territorio brasileiro, feita por D. João 111, 
em 1534, esta zona austral do continente para nella estabelecerem 
suas Capitanias, era, está bem visto, a exploração, antes de tudo, 
de minas auriferas, prata e pedras preciosas, cujas noticias de exis- 
tencia eram correntes nessa época. 

Ao chegar a armada de povoadores ao  Rio de  Janeiro - 30 de 
Abril de 1531 - afim de prover-se do necessario para proseguir a 
rota até o Rio da Prata, um dos primeiros cuidados do futuro dona- 



tario de S. Vicente, foi enviar uma expedição ao,  sertáo com o fim 
especial de explorar a bacia e valle do Parahyba, até ás encostas 'da 
Iiantiqueira, indagando dos iridios a s  verêdas que iriam até os pri- 
meiros affluentes do  rio S. Yr*ncisco. 

"Daqui (do Rio de Janeiro, diz o "diario" de Pero  Lopes), man- 
dou o capitão irmão quatro homens pela terra a dentro; ali foram e 
v ~ e r a m  em dois mezes, e andaram pela terra em cento e quinze legoas; 
e as sessenta e cinco dellas foram por montanhas mui grandes, e a s  
cincoenta foram por um campo mui grande;  e foram até darem 
com um grande rei, senhor de todos aquelles campos (talvez Tibiriçá?) 
que Ihes fez muita honra e véo com elles a té  os entregar ao Capitão 
irmão. E Ihes trouxe muito chrystal, e deu novas como no Rio de 
Paraguay hav'a muito ouro e prata" 

Sobre a região vicentina e seu respectivo sertáo cortado pelo 
Anhc~zby e outros caudaes, affluentes do Paraiiá, Paraguay e Pra ta ,  
caminho por alide já se aventuravam os europeus mais destemi,dos 
daquella época, iiáo necessitaria, por certo, o capitão Martim Affonso, 
que os indios lhe dessem noticia. pois elle já bem o sabia, pela in- 

formações de seus companheiros de jornada, o escrivão da armada, 
Pero  Capico,'Pero Annes Piloto. e outros que já tinham esta- 
do no Brasil, inclusive o seu proprio irmão Pedro Lopes de Souza, 
conforme affirmain hoje alguns histori'adores, baseados em documentos. 

E foi por isso, por terem de antemáo boas noticias dessa famosa 
região, onde Antonio Rodrigues e João Ramalho possuiam já uma 
feitoria, a qual éra " o fito priiicipal - ou a méta - da expedição 
dos povoadores de 1531".. . - foi por isso. como iamos dizendo, 
que a armada de Martim Affonso, ao sahir do Rio de Janeiro, de- 
pois d e  fazer escala pelos Alcntrazes, passou ao largo sem tocar em 
S .  Vi'cetlte, dirigindo-se para Cananéa, onde fundeou " n o  dia de 
Santa Clara - 12 de Agosto de 1531 -" conforme escreve Pedro 
Lopes de Souza em seu " Diario". (1) 

Ali, segundo resa esse documento irrefutavel, o futuro donatario 
confabulou com castelhanos e luzitanos residentes no local, procu- 
rando ainda ter noticias do sertão e das sonhadas minas d e  ouro e ,  
principalmente, dos caminhos e verêdas que se ligavam ou se ligariam, 
mais tarde, com o Paraguay e mesmo com o Perú, cujos thesouros já 
estavam em evidencia. 

(1) - O fim da viagem ao Rio da Prata era, simplesmente, explo- 
rar a costa e collocar "marcos de posse" com as armas luzitanas, 
conforme lhe ordenara el-rei D. João I11 e isso, Martim Affonso e 
Pedro Lopes o efiectuaram. 



Ao tratar da estadia da fróta em Cananéa, diz o Diarista de Uor- 
d o :  " Por  este rio arriba (mar-pequeno, ou lagamar que vae a Ara- 
rapira e a Ribeira de Iguape), mandou o Capitão irmáo hum bergan- 
tim e a Pedro Annes Piloto, que éra lingua da terra, que fosse ha- 
ver falia com os indios. Quinta-feira disasete dias do  mez de Agos- 
to, vêo Frarcisco de Chaves. e o bacharel (mestre Cosme) e cinco 
ou seis castelhanos. Este bachare; havia trinta aiinoç que estava de- 

gredado nesta terra. e o Francisco Chaves, éra mui grande lingua 
desta terra. Pela informação que della deu ao Capitão irmáo, man- 
dou a Pero Lobo com oitenta homens, que fossem descobrir pela 
terra dentro; porque o dito Frailcisco de Chaves se obrigava - que 
em dez meles torilaria, ao dito porto de (Cailanéa), com quatro- 
ceiitos escravos carregados d~ $rala e ouro 

" Partiram desta ilha (para não mais voltarem) ao primeiro dia 
de Setembro de  mil quiiiheiltos e trinta e hum, os quarenta besteiros 
e os quarenta espiilgardeiror . . ." 

Todos sabem o desastroso fim que teve esta infeliz baizdcirci por 
Alartim Aifonso expcdida 5s terras iat~dicas dos Tapes e Curijós. 

i10 voltar a irota dos mares procellosos do sul. em demauda do 
seu almejado fim - S. T7iceilte - em ciiju porto iundeou no dia 
22 de Janeiro de 1532, e 1150 em Bertioga, como erradaiiieiite se 
suppGe, o Capitão Martim Aii'ollso deu iiiicio. immediatamente, á 
vil!a que vae ser de então eu: deante a séde de sua colonia e da 
futura Capitania. 

Uma vez estabeTecidas as bases fiiiltiatrieiitaes da villa e da res- 
pectiva governança da colonia, casa de Conselho, Egreja, Pelou- 
rinho, etc., o iuturo donatario tratou de galgar a serra, em coin- 
panliia de Ramalho e do chefe Tibiriçá e parte do seu sequito, a f i n ~  
de visitar a aldêa da Borda do Campo e - principalmente - " a  
paradiziaca Piratininga", situada na ridente colina, proxima ao Tiete 
(Xtihenby), em cujo ;oca1 estava cstabelecida a aldeia do graiide Mo- 
robixaba. 

Foi a!i, lia aldeia de Tibiriçá, o ponto escolhido por Martirn Affonso 
para localisar a "segunda villa", como afi irmam Pedro Lopes, e as 
" Cartas Jesuiticas" dessa primeira épocha, o coníirmam, conforme 
temos demonstrado pela Revista do Instituto Ilistorico de São Paulo. 

Esta nossa opinião, embora apoiada em documentos irrefutaveis, 
não mereceu i é  e ioi mesmo contestada, em 1913, por membros do 
Instituto Historico Paulista. 

Hoje, graças á publicação e diffusão dos annaes da  CNamara de 
São Paulo e outros documentos, maridados publicar pelo digno his- 
toriador Dr.  Wahington Luis, ex-presidente do nosso Estado, 



os autores de mais nomeada, tratando de  esclai.ecer assumptos tão 
importantes de nossa historia paulista, como esse, vêm exhumando, 
dos velhos archivos, ora publicados, os topicos referentes á tradicio- 
nal collina de Piratininga, comprovando assim as  nossas nl- 
terio;eç aifirmaçóes "qiie a nilla de Piratiniizgo, fundada pelo pri- 
meiro aonatario, não foi riem podia ser a villa de João Ranzalho, 
na Borda do Campo. 

Affonso de E. Taunay, em seu livro " São Paulo nos Primeiros 
Annos", e Affonso de  Freitas, presidente do Instituto Historiço de 
S. Paulo no seu trabalho "Piratininga Exhumada", apoiados nos di- 
tos documentos da Camara de São Paulo, vêm confirmando nossas 
asserçóes, esclarecendo e firmando, de uma vez, esse e outros pontos 
controvertjdos e mal interpretados. 

Não fecharemos este pareilthesis sem que fique igualmente es- 
clarecido, neste capitulo fina'l das " Donatarias de Martim Affonso e 
Pero Lopes", um outro ponto essencial, do qual já nos occupámos, 
com mais largueza, na memoria ainda inedita, " A s  Viilas de São Vi- 
cente e Itanhaen". 

Opinam ainda alguns historiadores, em opusculos e livros ulti- 
mamente publicados, baseando-se nas Memorias de Fr .  Gaspar e nas 
opiniões do Dr. Joáo Mendes e outros, que:  - a fróta de Martim 
Affonso, aportou e fez o desembarque na Bertioga, em 22 de Janeiro 
de 1531, e não " n a  Barra de Sáo Vicente, em 22 de Janeiro de 1532", 
conforme relata o "Diario" de Pero Lopes. Affirmam ainda, esses 
autores, sem base, aliás, que' o futuro donatario de São Vicente só 
foi ao Rio da Prata, após a fundação da, respectiva villa, etc., fazendo, 
assim, uma skrie de conjecturas. não só sobre o tal "desembarque 
em Bertioga", como sobre outros pontos relatados e esclarecidos por 
Pero Lopes e outros historiadores : isto com o fim de destruir a s  
referenciats do Diario de bordo, o qual O Dr. Joáo Mendes julgou 
e condemnou como apócrypho ! 

Dizem os illustres autores, firmando-se no historiador e nota- 
vel jurisconsulto maranhense que, Pero Lopes, na curta demora de  
quator-e dias que permaneceu em São Vicente, isto é, "de  22 de  
Janeiro a 5 de Fevereiro de 1532", não podia ter assistido os "actos 
de fui~da~çáo" de seu irmão Martim Affonso de Souza, conforme 
relata o Drario a elle attribzlido, quando diz:"Aqui neste porto de São 
Vicente, varamos hua náo e m  terra. A todos lios pareceu bem esta 
terra, que o Capitão I (irmão) determinou de a povoar e deu a todos 
os homês terras para fazerem fazendas; e fez hua villa na ilha de 
São Vicente e outra nove legoas dentro, pelo sertam. a borda de hum 
rio, que se chama Piratininga, e repartlu a gente nestas duas villas e 



fez nellas officiaes; e poz tudo em boa obra de justiça, deque a 
gente toda tomou muita consolaçam, como verem povoar villas e ter  
leis e sacrificios, e selebrar matrimonios e viver em communicaçam 
das artes;  e ser cada um um senhor do seu; e vestir as injurias par- 
ticu;ares e ter todos os outros bens da vida segura e conservavel". 
- Quantas inverdades em tão poucas palavras! - exclamam os nos- 

sos historiadores, parodiando ou repetindo as palavras do Dr. João 
Mendes ! . . . 

Diremos, em primeiro lugar, que Pero Lopes não regressou a 
Portugal em 5 de Fevereiro de 1532. 

Nesta data - 5 d e  Fevereiro - conforme narra o mesmo Dia- 
rista, foi o dia em que "entrou neste porto de S a m  Vicnte a Cara- 
ve121a Santa Maria do Cabo, que o Capita~i$ I tinha mandado ao Porto 
dos Patos, buscar a gente de h u m  bergantim que ali se perdera, 
etc., etc.. . ." 

Pero Lopes só voltou a Portugal a 22 de Maio desse mesmo anno 
- 1532 -; e, sem sophisma, se póde affirmar que, a sua demora em 
São V i c e ~ t e .  não foi de  14 dias, mas sim de 4 mezes, tendo, portanto. 
tempo sufficiente para assistir a todos os principaes actos "das  fun- 
dações da Colonia", e mesmo de acompanhar seu irmão na no- 
tavel excursão aos sertões de Piratininga e á fundação da "segunda 
villa" 

O topico do Diario, citado por João Mendes, foi, sem duvida, ex- 
trahido da parte reproduzida na edição das "Memorias para a his- 
toria da Cap. de São Vicente", de Fr .  Gaspar, mandadas publicar em 
São Paulo, pelo Presidente da Assembléa Provincial, Raphael To- 
bias de Aguiar, em 1871, por indicação do Brigadeiro Machado de 
Oliveira. 

A parte do  "Diario de Pero Lopes" ahi transcripta pelo mesmo 
Machado de Oliveira, não está completa, nem obedeceu ás  recom- 
mendações, tão judiciosas e opportunas, feitas pelo historiador Var- 
nhagen (Por to  Seguro) nos opusculos que publicou, avulsos. e nas 
transcripções d o  dito Diario, que se fizeram na Revista do Instituto 
Historico do Brasil - 1839-1847. Recommendava o notavel histo- 
riador Varnhagen, nessas diversas publicações do Diario, que, conti- 
nuava a fazer suas pesquizas nos velhos codices que tratavam desses 
documentos de Pedro Lopes, parte das quaes já tinha sido publicada 
pela Rea 1 Academia d e  Sciencias de Lisboa e reproduzida nas 
Memorias Historicas de Pernambuco - 1844. 

Pedia ainda aos publicistas e historiadores que, não fizessem 
novas reproducções, desse importante documento, sem prévia con- 
sulta, visto que já se achava elle apparelhado para fornecer novas 



materias, resultantes de suas ultimas pesquizas. A nada, entretanto, se 
attendeu. Foi por isso que o "Diario de Pero Lopes" transcripto 
por Machado de Oliveira, nas "Memorias de Fr. Gaspar, sahiu trun- 
cado e incompleto. 

Isto obrigou o sr. S. A. Varnhagen, em 1861, a escrever a 
"Carta á Rcdacçúo da Revisto trimefidal do Institzcto Historico e 
Geographico do Brasil" acerca d a  rcimpressão d o  Diario de Pero Lo- 
pcs, que lhe servirá de Prologo". 

Nessa carta queixa-se o historiador, - sempre tão sollicito e in- 
uinsavei nas suas excavaçóes - da falta de  deferencia e mesmo de 
violações que estava sendo victima e . .  . "principalmente pela falta 
de a t ten~õeç em se nie não dar, do intento, o minimo aviso, quando 
mui formalmente fora isso por mim, com antecipação, supplicado.. ." 

Neste tomo XXIV da dita Revista - pagina 1 a 111 - vem 
pois, publicado, alêm de outros documentos notaveis, a supra dita 
carta de Varnhagen e a reproducçáo fiel e completa do " Diario de 
Navegação de Pero Lopes de Souza (1530 e 1532)", que, sem duvida, 
passou despercebida, não só ao Dr. João Mendes, como aos demais 
historiadores de nossos dias. 

Vejamos pois, por este documento, o dia em que a fróta de Pero 
Lopes partiu de São Vicente, em demanda do porto de I-isboa. 

"Quarta-feira, XXII  dias do mês de Maio da éra de 1532, da 
éra de Adam de oito mil quinhentos X V I I  e 361 dias, da éra 
do diluvio, de 4634 annos e 95 dias, estando o sol em 10 graus e 32 
meudos de  geminis, e a lua em 19 graus de capricornio, - party 
deste Rio de Sam Vicente hua óra antes que o sol se pusesse, com 
ventos noroeste. 

" E  como foi noite fiz caminho a léste e a quarta de nordéste. 
" Quinta-feira pela manhã éra tanto a vante com a ilha de Sam 

Sebastiam e ao mêo dia se fez o vento oéste e começou a ventar, o 
que me foy necessario tirar a s  monetas e correr com os papafigos 
baxos, fazendo o caminho a l'es nordeste até mêa noite em que man- 
dei tomar a s  velas por me fazer com h o  Rio de Janeiro. 

"Sexta-feira, XXII I  dias do dito mez, pôla manham, via a terra 
tres legoas de mim e conheci o Rio de Janeiro que me demomva a 
norte e quarta do nordeste, e com o vento sudoeste dei vela e en- 
trei nelle ao mêo dia." 

"Sexta-feira, XXII I I  dias do mez de Junho, chegou a náo Santa 
Maria das Candeas que fiquara em Sam Vicente acabando de car- 
regar. Neste rio estive tomando mantimentos para 3 mezes e parti-me 
terça-feira 2 dias de Julho: com o vento nordeste sahy fóra, e achei 
o mar tam feo, que me foy necessario tornar arribar e surgi na bocca 
a o  mar da Ilha das pedras em fundo de areia limpa de 15 b r a p s . .  ." 



E assim prosegue o insigne diarista de bordo, - nosso melhor 
chronista -, a notar dia por dia, hora por hora, todos 0s incidentes 
da jornada: a 8 d e  Julho passou por Cabo Frio, a 16 do dito mês 
avistava a Bahia de Todos os Snntos onde, em corisequencia de máo 
estado do mar, só poude ancorar a 18 de Julho. São notaveis as  pe- 
ripecias occorridas neste porto, onde alguns marinheiros "deixarain 
as  náos para irem viver com os indios!" A 30 de Julho deixava o 
commandante Pero Lopes a Bahia em direcçáo a Pernambuco e Ilha 
Ferm~ndo  de ~Voronlta, assignalando todos os pontos principaes, ulti- 
mas escalas da nossa costa. 

Toda essa região do norte, priiicipalmeiite a de Pernambuco, - 
Ilha de Itamaracá, - onde se commerciava com o " Páo Brasil", 
já era bem conhecida de Pero Lopes e de  Capico - o escrivão da 
armada - que governára uma jcitovin nessas immediações, da  quai 
voltara rico, para Portugal, antes de toniar parte na expedição de 
Martim Affonso e seu irmão Pero Lopes. 

Terminado este parenthesis, reatemos o fio que nos conduzirá ao 
principal motivo deste capitulo. 

Xão foram por certo, os mangaes do lagamar de Morpino, n0 ilha de  
Ingaguaçíi tiem as areias duras da Praia-Grande, de Itaipús a Itanhaen 
ou Peruhybe, ncni as terras de varzedos e desmontes uberrimos, 
nos valles dos rios Itanhaen, Peruhybe, Guarahú e valle da Ribeira, 
que seduziram ao Capitão Martim Affonso a escolher esta região do 
littoral onde fundou a séde de sna colonia. 

Não foram tambem as  "paradiziacas co:linas da  legendaria Pira- 
tiniliga". tão poeticas e suggestivamente descriptas por Affonso de 
E e i t a s  e cantadas pelos nossos poetas bucolicos. Não. 

O que o attrahiu a S. Vicente foi a posiçáo topographica, hydrogra- 
phica e orographica da zona e, mais que tudo, a situaçáo dessa a deia 
de Tibiriçá, á margem do Tieté "porta aberta para o sertão", na 
phrase do padre Nobrega, quando dalli, alguns annos depo's, rela- 
tava ao geral de sua ordem as vantagens e conveniencias que resul- 
tariam, para as  " entradas das missões" desse ponto previlegiado, 
"onde Martim Affonso primeiro povoou". 

Os primeiros missionarios anteviam nesse sertão, a grande "nies- 
se de almas", na seara inmerisa, ainda ignota. 



O futuro donatario, porém, e seus companheiros, sonhavam com 
os ricos filóes auriferos e argenteos, cam as  gemmas l~reciosas qur 
os haviam de enriquecer ! 

Que elle, seu irmão e parte de seu seiluito indagavam disso, pri- 
meiro que tudo, não se póde negar; os regulos portuguezes e caste- 
llianos e os proprios indios os incitariam para as  exploraçóes e pes- 
quizas sertanejas, aliás sempre infructiferas, nessa época primitiva. 

Quanto tempo demorou o chefe da colonia luzitana nesta excur- 
são, é ponto obscuro que nem os historiadores, tiem o redacior do 
" Diario da Armada'' nos reve:am. E' provave!, entretanto, que uma 
parte do Tieté e do Parahyba e serras adjacentes fossem percorridas 
pelos povoadores, nessa primeira entrada aos sert0es de Piratitiicga. 

João Ramalho e Antonio Rodrigues, já talvez uni tanto desiliudi- 
dos da  "patranha das minas", resumiam o conlrnercio de sua feitoria 
no resgate com os indios, na venda de escravos e no trato com os 
navios que aportavam a São Vicente "que resgateavain os generos 

da  terra" cultivados pelos mesmos, a troco de  ferrrirnenias e quinqui- 
lharias. conforme escrevem Rocha Pombo, e oulros historiadores. O 
commercio do Páo  Brasil pouco se fazia em São Vicente, por falta, 
qiiasi absoluta, desse precioso letiho. 

Em Cabo Frio, entretanto, já abundava este genero de  com- 
ncrcio tão lucrativo. 

E m  1511, Duarte Fernandes, conforme se deprehende do seu 
Roteiro, partia de Lisboa, a 17 de Fevereiro, com destino á jeitoria 
de Cabo Frio, na celebre Náo Brctoa, com ordem expressa do mocar- 
cha de  "não concentyres que nenhú homê de vossa riáo - saya fora, 
na terra firme, e somente onde estiver a frytoria." 

Compunha-se a tripulação da "Bretoa," de 35 pessoas entre mari- 
nheiros, grume:es e pageils da grande 1150 que carregou " c i ~ l c o  mil 
e f:oc>e túros d e  brasil", muitos escravos e grande quantidade de  ge- 
neros da terra, sobretudo pef es, e infinidades de bichos: - macacos. 
quatis, aráras, papagaios, periquitos, etc. 

Este carregamento da IVáo Brctoa, na feitaria de Cibo Frio, em 
1511, como prova o documento descoberto por Varnhagen, piib!icado 
na Revista do Instituto Historico do Brasii, volume XXIV - i861 - 
demonstra bem qual era o genero de commercio estabelecido entre a 
metropole e a terra de Sa11t83. Cruz, vinte annos antes da  " Expedição 
de Martim Affonso". 

E' fora de duvida, que o futuro donatario e seu irmão Pero Lo- 
pes, estivessen~ bem ao par de todos esses factos, em relação i terra 
que vinha povmr, e que antes de voltarem á Europa, receber as car- 
tas de Doaçóes em que D. João I11 Ihes daria titulas de donatario 



" em local por elles escolhido" - percorressem elles toda a costa e 
fizessem mesmo explorações na, extensa zona que vae de Macahé até 
Santa Catharina, onde deviam fixar as divisas de suas futuras Ca- 
pitanias. E para isso tiveram tempo; e o fizeram com o necessario 
tino e criterio, de commum accordo, afim dye que nenhum dos par- 
ceiros ficasse lesado na partilha. Martim Affonso, como chefe, apa- 
rharia toda a zona, desde Macahé a té  o Rio Juqueriquerê, onde abun- 
dava o páo brasil e grandes aldeamentos de indios, e bem assim 
a parte da costa austral, desde Bertioga até Superagy (Paranaguá) 
- Ilha do Mel. 

Havia tambem ahi, - desde Itanhaen, - grandes nccleos de 
aldeamentos de typis e carijós (excellente~ peças!) e boas noticias. 
- indicios de ouro, - no vasto sertão. Embora os limites coin Castel!a 
não estivessem definidos nesse tempo, a legitima posse viria com 
o tempo, - para aquelle que ~uclesse impor o seu dominio -; como 
de facto se deu. 

Pero Lopes, que precisava ser contenlplado com as mesmas van- 
tzgciis prçvaveis, - páo brasil, indios e. .. terras auriferas -, te- 
ve, para tal mister, de retalhar o seu quinhão. 

Para  o commercio do "lenho-rubro", escolheu elle a Ilha d e  Ita- 
maracá, porém, para ter direito a uma parte, nas zonzs regbcni 0:' 
Ias nascentes do Anhenby, Paraliyba, e serras adjacentes, com o res- 
pectivo "sertão, onde havia indicios de minas", exigiu elle que, das 
Lerras de sru irmão lhe fossem dadas - dez leguas - de Juqueri- 
querê á barra da Eertioga. 

Estas divisas de Pero Lopcs, " essas leguas elasticas", se esti-. 
cariam, conforme se viu neste litígio, - até á barra de São Vicente, 
devido airida á gananciu de seus successores, em possuirem "terras 
auriferas nessa previlegiada zona". 

A outra secção da Capitania de Pero Lopes, conforme já ficou 
explicado, abrangeria desde a ilha do Mel, em Paranaguá, até San- 
ta Cathariria. Ficava pois o irmão de Martim A4ffonso aquitihoado 
tambcm com boa parte das terras auriferas de Paranaauá, "ontl:: 
se extrahiu o primeiro ouro no Brasil", ccniorme reza a legenda de 
um antigo niappa, (1) existecte r.o archivo de nosso Instituto. 

Depois de combinadas estas parti:has ilt loco, regressaram os dois 
irmãos á primitiva villa, onde houve co~zst~l/zo deliberativo entre os 

(1) Vide "hfappa de Paranaguá" na memoria Historico de  Ee- 
nedicto Calixto "Capitania de Itanhaen" - Revista do 1ns:ituto His- 
torico de S. Paulo - 1915, e "!?!anta da Dahia de Parangua" - le- 
vantada em 1653 e coilservada no Archivo da "Marinha de Ultratnar". 
em Lisboa, ~iublicado ultimamente por Afoyses Marcondes, sob o titulo 
- "Dociriris~i:os para a I-Iistoria do  Paraná". 



mandantes da terra, conform.e annota Pero  Lopes em seu referido 
Diario. 

" E  assentaram que o Capitam I devia de mandar as  náos para 
Portugal com a gente do mar ;  e ficasse o capitam 1 com á mais gen- 
te e m  suas duas villas, que tinham fundado, até vir recado da gente 
(os oitenta homês) que tinham ma,ndado a descobrir pela terra den- 
tro e logo me mandou fazer prestes para que eu fosse a Portugal 
nestas duas náos, a dar  conta a e1 rei do que tinhamos feito". Isto, 
como expiica Varnhagen, em nota, foi já escripto por Pero Lopes. 
a bordo, nas vesperas do primeiro dia do regresso a Portugal - 22 
de Maio de 1532 -. 

Até esta data, como se vê, ainda não havia noticias dos oitenta 
homens idos ao sertáo dos carijós, em busca de "Òuro e escravos". 

A volta de João de Souza, do reino, com carta de el-rei pro- 
mettendo concessão das duas Capitanias, aos dois irmãos, só se deu 
no anno seguinte, 1533, pois é datada de  28 de Setemb:~ de  1532, 
(de Lisboa) quando Pero Lopes já estaria talvez, em Portugal. Diz 
D. João I11 nesta .carta a Martim Affonso, que tinha "determinado 
de mandar demarcar, de Pernambuco até Rio da Prata, cincoenta 
legoas de  costa a cada Capitania, e - antes de dar a nem húa pessoa, 
mandei apartar para v o z  cenz legoas, e para Pcro Lopes, vosso irnzão. 
cincoeizta, nos nzelhores linzitcs dessa costa, por parecer de piloto' 
e de outras pessoas de quem o conde de  (Castanheira) por mim 
mandado informou. . . " 

A concessão definitiva, isto é, a "Car ta  de Doação" a Pero  Lo- 
pes, náo de 50 leguas, mas de 80, com suas respectivas diviszes, só 
foi passada, em Evora, a 21 de Janeiro de 1535, conforme a s  indi- 
caqóes dadas pelos dous irmãos, quando ambos já estavam de volta 
a Portugal. 

E' de então em deante qus Pero Lopes e Martim Affonso obtêm, 
of f icialmente, o titulo de " donatarios". 

Tudo isto é, aliás, claro e insophismavel para quem estuda, sem 
idéas preconcebidas, os factos occorridos nes:a primeira epocha do 
povoamento, na extensa e rica região paulista, cuja hictoria, como já 
temos dito, é tão vaga, tão falha e táo controver t id~.  

Martim Affonso, após a volta de  seu irmão, continuou a cuidar 
do estabelecimento e dese~volvimento de sua colonia, concedendo terras 
aos seus ccmpanheiros, e animando o cultivo, principa!mente da canna 
de assucar, fundando o primeiro Engenho de  São Jorge, como é bem 
conh~cido. Os  demais fidalgos o imitaram e foram, com auxilio dos 
indios, desbravaudo as mattas, visto estarem convictos que as  "sonhadas 
minas", - embora dessem indicios de exis:encia, - teimavam em 
occultar-se. 



CAPITULO XVII 

Massacre dos "oitcnta homens naandados ao sertiio". 
- Desanzrno e desillusão de Martiiit A f fonso ,  pela noti- 
cW desse ~norticznzo. - Receios dc ataqi~es de indios, ca- 
pztancados pelos castelhanos de Iguape e Cananêa. - 
~ort i f icaçõrs  c nzcios de defeza, cnz S. Vicente e Ita- 
nhaen, in~ciados por Afartim Affonso.  - Regresso de 
Martirrt Affottso ao reifio, após a clzegada de João de 
Souza. - O ifiicio da "caça aos indios" e a destruiçüo 
das aldeias do l~ttoral. - Vias  de pejtctraçâo. - Reliquias 
avcheologicas. - A arte preliistorica no Brasil. - COM- 
siderações etlznogua$h~tas sobre os habitantes das d u a ~  
A17terica.s. 

Estavam as cousas neste pé quando, ao governador e a toda sua 
colonia, chegou a triste e alarmante notic'a do desastre soffrido pela 
exped i~áo  dos oitenta homens mandados ao sertão, d o  porto de 
Canaiiéa. 

Dos "40 bes:eiros e 40 espingadeiros", inclusive o chefe Pedro 
Lobo. nenhum só havia escapado ao horrivel massacre! 

O tragico desfecho desse emprehendiinento, no qual o f ~ t u r c  
'!onatario e todo o seu sequito depunham tintas esperanças, quanto 
ao descobrimento l o  almejado thesouro, veio - como é dado julgar 
- desorientar e abater o animo de Martim Affonso. 

Só então é que elle comprehendeu a sua situação, d e  conquista. 
lor  e de povoador, em re'ação aos castelhanos que já dominavam 
uma boa parte do littoral e sertão, desde Iguape até Santa Catha- 
riria, e mesmo além da Lagoa do- Patos. 

O massacre desses soldados, os mais destemidos de sua tropa d e  
defeAa. tinha sido executado friamente, e planejado, 1150 restava 
duvida, por esses aveiltureiros hespanhoes e "portuguezes-degre- 



dados", já domiciliados e firmados na regi50 da Costa, fazendo causa 
comniuin coin as  tribus de Tupi~iicjuiiis e Carijós, cujos chefes - 
seus alliados - os auxiliavam já nos rrsgafrs de es:ravos e liosti!:. 
dades aos portuguezes. Estes indios, instigados por taes aveatureiros, 
é que tinham sacrificado o pessoal da exl:ediqão. Serão estes mes- 
mos "conquistadores do littoral meridional", que virão, ein breve. 
á Villa de São Vicente. saquear e iiiceiidiar os papeis do nascente 
archivo e o livro do Tombo da I1arochi:i, conforme rezam os docu- 
mentos da Camara vicentina dessa primeira época e as chronicas dos 
primeiros historiadores do Rio da Prata.  Seráo ainda esses mejnios 
icdios Carijós, capita~ieados pelo proprio Ruy Mosquêra, e o tal ba- 
charel de CatzatlLa que hão de niartyrisar e assassitiar os dois missio- 
narios jesuitas Pedro Corrêa e João de Sousa, companheiros do Pa- 
dre Leonardo Nunes, ( o  abarébebê), logo ao  inizio das bIissões Evan- 
gelicas em nossas plagas, não obstante as  providencias de defeza e 
a s  ordens do futuro doiiatario de São Viceiite, antes de seu regresso 
a Portuga!, "de'fazer guerra a esses caudilhos e indios que os se- 
gui,am". De facto: antes de sua volta ao rciiio, Martini Aifoiiso, re- 
conhecendo o perigo que corria a séde de sua coloiiia, 1150 só deu 
ordem de expellir e guerrear esses hespanhoes e portuguezes' dege- 
nerados, bem assim ás tribus i nd i~enas  que os auxi:iavam, como tra- 
tcu immetiiatamente de fortificar, não só a villa de SSo Vicente, 
como a povoaçáo de Itaiihaeii. fundada por elle, que, assim fortifi- 
cada e guarnecida, seria um ponto estratcgico. " o u  posto avaiicado 
no iittora:", em defeza da séde da sua futura doiia:aria. 

Até então tiiiha e:le descurado cle tal medida, por ter es:a(!o em 
paz com os castel1:anos e com os itidios. 

As circumstaricias actuaes, porém, obrigarani-n'o a levantar um 
baluarte de defeza no Porto das S á c s .  e111 irelite ao porto de Tiiniyarú. 
artilhar a "muralha natural" da bocca da Rarra de Srl l  Viceiite. em 
irente o ~iritiiiiiva villa c Ilha do Sc!, (1) c guarnecer com artilharia 
a Earra do Rio Itanhaen, iiista1;arido os canliócs i:o outeiro de  K.:ossa 
Senhora [ta Conceição, sobre a "Pedra  1Gra:lie" n l  cjual, do lado 
do sul, já cstava erguida a tradicional " Ermida" sob a niesnia invo- 
cação. (2) 

Ccnio tambrm, já ness:i cxcasirio, os iiidios tamoyos das aldeias 
de Ub~ t i iba  estivessem iniciaiiclo suas !~osti!idades aos colonos de 
São Vicente, devido á maneira desabrida e cruel com que se estava 
fazendo o frafzro coin estes e coiii as demais tribus do iittoral, do sul 
-- 

( I )  Vide "Villa de São Vicrnte" e ".4s Fortif ica~ões do Porto 
de  Santos", por Benedicto Calixto. 

(2) "Villa de Itanlia~ii", do  mesmo autor. 



2 do ilorte, ordenou Jlartiin Aífonso que se fortificasse tambem a 
barra de Eertioga. 

Os principaes baluartes, nesqe porto, só foram, porém, levantados, 
quando o donatario já se achava na Europa. Foi Braz Cubas quem, 
por sua ordem, iniciou a construcyão desse forte, conforme se de- 
prehende de documentos incontestaveis, como se verá da citada Ale- 
moria ".\s Fortificaçóes do Porto de Santos". 

Havendo, pois, urgente ~iecessldade de levantar esses propugna- 
culos, afim de defender a vi!la de S. Vicente, tão ameaçada, ordenou o 
chefe da colonia, que o pessoal de povoadores residentes em Pirati- 
ninga, abandonasse a povoação alli fundada e regressasse ao  littoral. 
e que, conforme consta das chronicas da época, nenhum colono fosse 
ao plariaito da serra "resgatear com os idios", 

Esta ordem expressa de Martim Affonso só foi em parte revo- 
gada, mais tarde, por sua mii!her D. -4nila de Pimeiltel, quando eile 
j á  sc achava na India. 

Grancle parte desses co!onos, porém, verdadeiros aventureiros que 
se titiham embreiihado no sertão em pro,:ura de minas e no intuito 
de arrebanhar escravos, incitados pelos primeiros Man~clz~cos e indios 
seus alliados, que já moviam guerra aos miseros incoias do sertão, 
não obedeceram á s  terminantes orderis de Martim Affonso de Souza, 
e por lá ficaram. 

Taes aventureiros, como é bem sabido, desde o tempo da desco- 
berta, ou como degredados, ou mesmo voiuntariamente, abandonavam 
ê ç  iiáos, conforme relata Pero Lopes, no trecho j á  citado, do seu 
Dinrio, deixavam o convivi0 com os demais colonos, nas povoações 
e feitorias já fundadas e, "afuidavão sertão a dentro", fascinados 
pela attsacçáo dos thesouros e pe:a vida nomada! E ra  por siso, que 
el-rei, desde 1511, prohibia que o commandanie da náo "Eretoa" 
deixasse " i r  a terra firme", os tripulantes da dita nSo, destinada a 
tinia ilha, nas proximidades de Cabo Frio. coiiforme já ficou dito. 

Nas  " Cartas Jesuiticas", principa'm.ente riacluellas que tratam 
do inicio das Missões em Sáo Vicerite, como as  de  L e o ~ a r d o  Nunes, 
Pedro Corrêa e outros, são relatados os modos de vida desses aven- 
tureiros - "que abandonavam seus patricios embrenhaildo-se pelos 
sertOes, diirailte annos, para viver com os incolas, tornando-se táo sel- 
vagens ou mais, que os proprios filhos das selvas". Alguns desses 
co!onos, reconduzidos aos povoados chris:ãos, pelos m'ssionarios, " j á  
haviam perdido não só o idioma portuguez como toda a noção de 
moral e civismo, tornando-se até arithropophagos". Isto. eiitretanio, 
r,áo se dava só ccm os luzitai-:os, mas tambem com os castelhatios, 
francezes, etc., 1150 só em São Vicente, como nas Capitanias do  Xorte. 



Eram, principalmente, a s  regiões baiihadas pelas grandes arterias 
fluviaes, os grandes estuarios que, de preferencia, os attrahiam pela 
facil penetração. Gente "sem eira nem beira, mesmo os firlalgos de 

nata, estavam sujeitos a taes aventuras." (1) 
" O rio São Francisco fascinou Duarte Coelho, primeiro dona- 

tario de Pernambuco que, para devassal-o e arrancar-lhe as riquezas 
apregoadas, apenas esperava a "hora de Deus", segundo sua grave 
expressão", escreve Capistrano de Abreu, ao se  referir ás penetra-' 
ções do sertão septentriorial. -4 mesma fascinação experimentaram os 
dois futuros donatarios de São Vicente e Santo Amaro, bem como, 
os demais colonos aventureiros ao visitarem as zonas dos e~tu~ar ios  de 
Cananéa, Superagy, Morpion e os cursos da  Ribeira de Iguape, Anheii- 
by, Parahyba, etc.. 

Além desses estuarios e caudaes, o que mais lhes interessava, se- 
riam as regiões do littoral em que existiam caminhos de penetração, 
por oude os indios se communicavam com o planalto e interior do  
sertão. Os caminhos de Paraty pe'a serra do Facão, que conduzia 
ao valle de Parahyba e ás serras de  Cataguazes, (2)  bem como os 
de Ubatiiba e Caraguatatuba, (as terras dos Tamoyos) que estabele- 
ciam, a estes indigenas, comm~inicações com o mesmo valle do  Pa- 
rahyba e Parahybuna, onde tinham povoações. Os  indios da Bertioga, 
já quasi extinctos nessa época, t inhim seu "camii~ho do sertão" pelo 
rio Tutinga e serras que se estendem até as proximidades de Mogy 
$as Cruzes e Parahyba. De Jurubatuba, (porto de  Santos) havia outra 
via de communicação para Mogy, a quzl se melhorou no tempo de  
Braz Cubas, conforme é ainda conhecido pelos vestigios existentes 
nas respectivas serras. 

Em Santos e Sáo Vicente, a:ém desses dois caini~ilios - Tutinga 
(da Bertioga) e Jurubatuba. - bem como de  outras z~crêdas que iam 
ao .Alto da Serra e Borda do Campo, - existia ainda o celebre "ca- 
minho velho" (Piossagudra,) que do rio Ururay seguia, margeando a 

(1) E m  1587 escrevia Gabriel Soares a respeito dos francezes 
que "muitos se amancebsram na terra, onde morreram, sem se que- 
rerem torilar para a França. e viveram como gentios coni muitas 
mulheres, dos quaes, e dos que viilhlm todos os ailnos a Bahia e ao  
rio de Sergipe, em iiius da França, se inçou a terra de mainelucos 
que nasceram, viveram e morreram como gentios; dos quais ha hoje 
muitos seus desceridentes, que são louros, a!vos e sardos, tidos por 
indios tupinambás, e sáo ma's barbaros que elles." 

(2) Este caminho da serra do Fanão, bem como os de Uba- 
tuba e Caraguatatuba, foram melhorados no tempo da capi4ania de 
Itanhaen; era por ahi que se estabelceia então o commercio das Minas 
dos Cataguazes (geraes) com o littoral da mesma Capitania. Vide 
obra citada. 



cachoeira, até á Grófa-Funda, e dalli até ao alto (Rio Grande e Cam- 
po Grande), d'onde se dirigia para Santo André e São Paulo de Pira- 
tiniga. (1) O caminho d o  Cubatão, depois aherto e melhorado, no 
tempo de .4nchieta, por ordem d é  Mem de Sá, onde hoje trafegam os 
automoveis e é conhecido por Caminho d o  Mar, já existia riessa época 
e só era trilhado pelos indios. 

Foi pelo caminho velho (Piassaguéra) que Martiiii =\ffoiiso, seu 
sequito e os primeiros missionarios Jesuitas, Leonardo Sunes,  Dio- 
go Jacome e Pedro Corrêa, em 1550, penetraram nos campos e ser- 
tões de Piratiniiiga, antes de 1553. 

São estes, aliás, factos incoritestaveis, corno se podem provar, com 
documentos só agora conhecidos. 

Além do caminho de Piassaguéra e do caminho do Cubatão, 110 

war de Sar:tos, que são até hoje bem conhecidos, existiam, ao sul do 
lagarnar de São Vicente, outros "carni~ihos do mar" que cominuni- 
cavam com os sertões do interior e foram percorridos pelos pri- 
~iieiros povoadores e missionarios. 

Entre estes, os mais notaveis sáo: o que da a:deia de Imbohy 
(ou &lboy) e Santo Amaro, se dirigia a Itanhaen, conhecido por - 
Caminho do Gado -, do qual as sestnarias do tempo de Mzirtirn -%i- 
foiiso e os velhos documentos da Carnara daquella vi!la nos dão no- 
ticia (2).  

Essa antiga " estrada" foi  ainda melhorada, após a Independen- 
cia, pelo engenheiro Porfirio, a mandado do governo Provincial; mais 
tarde, 1885, o deputado dr. Cunha Moreira, residente e proprietario 
em Itaiihae~i, por verba votada pela mesma -4ssembléa Provincial, 
mandou tambem melhorar o cami~ l io  da serra, desde o alto até 
o "Por to  Velho", á margem do Rio Branco. Foi por esse calrzinlzo do 
nzar, de Itanhaen, que o celebre caudilho. Bartholomeu Bueno de 
Faria. siibdito da capitania de Itaiihaeii, residente .em Jacarehy, desceu 
em 1710, com o seu troço de indios e tropas de muares para tomar a 
Praqa de Santos e levar o carregamento de sal, para abastecer as  po- 
voações do interior, como é bem conhecido. Foi ainda iiessa mesma 

(1) Hoje estação da São Paulo Railway. 
(2) N a  sessão de vereança da Camara de  Itanhaen, de 2 de 

Outubro de 1835, leram-se dois officios do Cap. João A.  de  Paula 
Oliveira, Iitspector das Obras Publicas da mesma villa. communicatido 
á Camara - que tinha concluido aabertura da  picada que commuiii- 
cava aquella vilia com a Capital, pela villa de Santo Amaro -. 

E m  outra vereança desse mesmo anno, o respectivo presidente - 
José Pedro de Carvalho - dizia que "se désse cumprimento á por- 
taria do exm. snr. presidente d a  Prov.", ordenando a factura da  mes- 
ma  estrada ." 



"estrada", perto da Praia Grande, que a escolta, vinda de Slntos, o 

prendeu, - oito annos após, o criwze por elle praticado. (1) 
E' por este "caminho do Gado", que os moradores do Alto da 

Serra, do dis:ricto de Santo Amaro e Itapecirica, desciam e descem 
ainda, com ailimaes, para Conceição e Praia-Grande . 

No meio da praia de Peruliybe (Parana-mirim) existe ainda um 
caminho de penetração, partirido do porto de Piassagukra (porto ve- 
lho) que se dirigia para o sertão, em rumo de iloroeste, c ~ n f o r m e  se 
nota no mappa geral da Commissão Geographica, dessa regiáo de 
Itanhaen. ' 

Esse "can~irilio velho", faldeava as serras do Bananal e Cahêpupú 
até o entroncamento com a cordiiheira mari:iri,a (tapei-a do Indio 
Roque) dirigindo-se dalli para os sertóes de  Sorocaba, Araçariguinia. 
Ararytaguaba. etc. E'ra nessa região, cortada pe!os dois caminhos - 
do gado e da aldeia velha - (Paraná-mirim) que estavam situadas 
as minas de Araçoiaba e as legendarias terras auriiicas de "Botuca- 
varú". "Lagoa Dourada" e outras, das quaes os nvutizeis (roteiros 

antigos) nos dão noticias, O morro e cachoeira do "Mineiro" nas 
proximidades de hlongaguá, entre Aguapehy e Rio Branco, indicani 
ainda, na nomenclatura g e o g r a p h c  de Itanliaen. a preoccupação. 
constante dos seus primitivos povoadores. 

As serras dos Itatins, - no littoral de  Itarihaeri - entre Giia- 
rahú, Una do Prelado, PagaoG e Juréia e os affluentes do Juquii ,  
São Lourencinho, Itariry e Guanhanhã, tinham "fama r12 occz~ltar t h p -  

.?ouros", como é bem conhecido. Nesses rios ainda hoje se extrahem 
pequenas parcellas de "ouro de lavagem'' e outros mineraes. 

A ri~beira de Iguape com seus numerosos affluentes, como tenta- 
culos sugadores, estendidos em todas as direcçóes, foi, nesta região 
da Capitania de Itanhaen, a parte que mais attraiu a cobiça dos po- 
voadores e principalmente dos primeiros aventurieros, ávidos de "ou- 
ro e de escravos". 

Sâo tambem conhecidos os caminhos de  penetraçáo que, desde o 
tempo da descoberta, se dirigiam para o sertão do noroeste, pelo Ju- 
quiá, até 5s vertentes do Paranapanêma. As vias fluviaes e as "veredas 
indigenas" que de  Xiririca, Iporanga, Apiahy se encaminhavam para 
Itapéva da ITaxina e sertóes do Avaré, em Paranapanema, eram tam- 
bem muito afamados em noticias de minas auriferas. O morro de Vutu- 
póca. as Grutas Calcareas e as hlinas de  Chumbo no Iporanga; a s  
minas de Apiahy - o morro do ouro! - e tantos outros indicios que 

( 1 )  Ao tratar de "Villa de Itanhaecz" nos occupamos detalhada- 
me:ite deste iiotavel episodio occorrido no tempo da " carestia do sal". 



já se manifestavam nos primeiros dias do povoanieiito, deviam. como 
já se disse, fascinar os luzitanos e castelhanos dessa primeira época. 

O "mar  pequeno de  Cananéa", a iigar-se com o estuario de  So- 
peragy (Paranaguá),  com seus caminhos para as  terras dos Carijós, 
passando por Curityba, Umbotuva, em direcçáo aos cursos do Tibagy, 
Cinzas e Paranapanema, ou ainda, do lado opposto, com o Iguassú e 
seus tributarios, era tambem, nesse tempo, um polito do litoral em 
grande evidencia, para os " sonhadores de thesouros e caçadores de 
iiidios". 

Foi, como j á  se disse, nas serras de Paranagus, proximo a Anto- 
nina. " o  local onde se estrahiu o primeiro ouro no Brasil", conforme 
indica o citado mappa que se acha no Iilstitnto Ilistori~co de São Paulo, 
publicado pela vez, na Memoria "Capitania de Itanhaen". 
Nesse mesmo mappa antigo, na secção que trata da topographia da  
rilla de Guaratuba, estão bem indicados os lograres em yue se extrahia 
o ouro, bem como o "Posto do Registro" onde se fiscalisava o rendi- 
mento das minas da Capitania de Pero Lopes de Souza. 

O n o n e  de  "Serra da Prata", daclo a essa zona orographica, con- 
forme se vê do dito documento, deiiionstra que tambem houve alli in- 
dicios desse metal precioso. 

Os  hespanhoes e portuguezes encontrados por Xartitn .4ffonso, 
nesta parte do litoral, já coriheciani todos esses pontos e faziam res- 
gates com as tribus desses sertões. 

Pedro Corrêa, Francisco de 3loraes Rarreto e outros. aprezadores 
e vendedores de escravos, haviam já destruido as aldeias de indios 
situadas ao sul de Itanhaen, quando Blartim Affonso, - depois de  seu 
regresso de Piratiriinga - tratou de  fundar al!i uma povoação, com 
estava povoado de aldeias, que pouco a pou'co se foram extinguindo, 
seu rripectivo propugnaculo. (1) 

Antes de aportarem a estas plaqas os primeiros descobridores, j á  
todo o litoral, desde Cabo Frio a Santa Cathariiia (nesta região). 
pela devastação operada pelos conquistadores. 

Os nucieos indigenas de  Bertioga e São Vicente. oride domitia- 
vam os grandes chefes Picluercby, Caliuby e outros, foram logo des- 
truidos pelos invasores. 

N o  local da extincta aldeia de Tiimyarú, residia nesse tempo, 
1332, o portuguez i2ntonio Rodrigues, parceiro de João Ramalho. Ro- 

(1) Conforme consta da obra de Gabriel Soares, do "Quadro 
Historico da Provincia de  S. Paulo" de  Machado de Oliveira, da  dita 
"Memoria sobre as  aldeias de indios da Provincia de  S. Paulo", bem 
como da "Noticia Racionada" sobre as mesmas aldeias, do mesmo 
auctor, etc. (Ver  a "Villa d a  Itanhaen", parte que se refere ás  al- 
deias, no litoral da mesma villa, antes de sua fundação.) . 



drigues estava vivendo maritalmente com a filha do chefe Piqueroby, 
que não se quiz alliar aos portuguezes, como fizeram Tibiriçá e 
Cahuby. A prova mais cabal da existencia e desapparecimento do gran- 
de nucleo indigena, em Tumyarú, são os objectos de arte iildigena - 
igaçabas, idolos e mais utensilios de  cerami'ia encontrados nas exca- 
vações antigas e recentes que alli se tem feito, no pro!ongamento 
da  antiga rua do Porto e rua Capitão-mór Aguiar. 

Parte desses tumulos indigenas, igaçabas e mais artefactos d e  ce- 
ramica, foram recolhidos peio Major Sertorio, ha trinta ou quarenta 
annos, para o seu museu particular, transferido depois para o do Ypi- 
ranga (1). 

O outro importante nucleo, de aldeamento primitivo, era o que 
estava situado á margem esquerda da  fóz do rio ~ t anhaen ,  no mesmo 
local onde surgiu a terceiva v i l la  fundada por Martim Affonso de 
Souza. 

Esse grande aldeamento e outros que lhe ficavam ao su!, eni 
Paraná-mirim, Peruhybe, Guarahú e U n a  d a  A lde ia  (já na fóz da Ri- 
beira de Iguape) foram todos devastados pelos regulos e aventurei- 
ros, conforme já ficou dito. 

Diz o autor da citada ~l . lew~ovia  sobre sa "Aldeias da  Provincia 
de São Paulo" que o capitão Francisco de hlorae3 Barreto, compa- 
nheiro de hlartim Affonso, "levou a ferro e fogo os  indigenas que alli 
- em Itanhaen - deparou, subjugando os que não puderam fugir 
e com estes, sob a misera condição de  escravos, erigiu a aldeia que 
foi conhecida com o nome de Itanhaeil, derivada da tribu que ante- 
riormente tivera por solilr aquelle territorio". 

Se este capitão, que deu predicamento á villa de Itanhaen, como 
governador de São Viceiite, assim procedia para com os indios do 
littoral, que se poderia esperar de seus subordinados?! 

Do que foi o aldeamento de  Itanhaen, antes da descoberta e po- 
voamento, pelos luzitanos, poder-se-á hoje fazer uma idéa pelas igaça- 
bas e mais artefactos de ceramica encontrados nas excavações alíi 
procedidas ultimamente, no perimetro das novas edificações e mesmo 
na parte antiga, edificada ha perto de quatrocentos annos. 

São realmente admiraveis as ornamentações - gregas e arabescos 
- graphados nesses tumulos e vasos de ceramica que guardam ainda 
os des'pojos dos grandes chefes indigenas, dos quaes Anchieta nos 

(1) Das ultimas excavaçóeç que alli se têm feito, para os lados 
do Sambahetuba, pudemos recolher ainda alguns fragmentos dessas 
zgaçabas e escudellas, com bellos ornatos, que conservamos em nosso 
Estzldio. Guardamos tambem, com extremo carinho, fragmentos de a r -  
mas e idolos, em cerainica, recolhidos das excavações praticadas na 
base do. morro, proximo ao porto de Tiimyaríi. 



dá noticia . Nas cartas do thaumaturgo, referentes á catechese em 
Itanhaen, encontram-se minuciosas referencias de algui~s desses ail- 
tigos pagés, por elle catechizados nessa villa, e reconduzidos do ser- 
tão, alguns com mais de cem aiinos de idade. Eram os remanescentes 
do "antigo povo". 

O que mais se admira nesses vasos prehistoricos são o brilho 
intenso do colorido, principalmente do vermelho-pompeiano, cuja coii- 
servação é perfeita, as camadas de tinta-esmalte branco, resisteii- 
tes á humidade e á acção corrosiva dos seculos; a nitidez e deli- 
cadeza dos traços, a habilidade coni que foram delineados os bellos 
e caprichosos ornatos, priilcipalmente o estylo a que obedecem, o 
qual tanto tem de  grego, de arabe ou egypciarlo. E' simplesmerite 
admiravel ! 

Tudo isso, tão digno tão importante, como as  bellas collecções de 
" Ceramica de Marajó", avaramente guardadas no " Museu Goeldi" 
do P a r i  -estão infelizmente setido espatifadas - aqui em São Vi- 
cente e em Itanhaen, pela i~iconsciencia dos almocreves e do alviáo, e 
dispersas em mãos dos curiosos, sem que os poderes publicas, compe- 
tentes, Ihes liguem a minima importaticia, não obstante as nossas re- 
clamaçóes (1). 

Não se allegue que os museus de Sáo Paulo e Rio de Janeiro 
estão já enriquecidos com collecçóes de urtes eritlinographicas dos 
nossos aborigenes, não, pois que os tumulos ericontrados em Szo 
Vicente e Itanhaen, como os que porventura se encontrem ainda, tio 
local da aldeia de Tibiriçá, em Piratiriinga ou alhures, representam. 
mais que tudo, a arte 'prehistorica do primitivo povo sul americancl 
e tem valor identico aos monumeritos de ' 'arte preco!ombiaiia" do 
hfexico e Perh, ou pelo menos, da "Ceramica da Ilha de %IarajÓ", 
que alguiis ar,cheo!ogos suppóem ser uni prodiicto da civilisaçáo das 
" trisbus aildinas" - incas e aztecas descidas pelo Amazonas. 

São pois esses artcfactos indigenas as iinicas reliquias que nos 
restam dos primitivos habitantes dessas aldeias, destruidas pelos pri- 
meiros povoadores. 

Os actos ,tão pouco hurnanitarios dos colonis~adores lusitanos e de 
seus successores, os bandei:-a!ites paulistas, ria caça dos indios e na 

( I )  O dr. Fioreiice, digrio engetiheiro do Estado, recolheu ul- 
timamente um bello fragmento desses vasos artisti,cos, em Itarihaen. 
no intuito de levar ao Museu Paulista e os Prefeitos de Itanhaen e 
São Vicente, estão actualmente, tratando de arrecadar esses objectos 
e guardal-os convenientemente. O Sr. Emygdio de Souza, ao cons- 
truir uns alicerces para sua casa, na -4venida Condessa de Vimeiro, en- 
controu um desses tumulos, ultimamente e o conserva em sua resi- 
tlencia em Itanhaeu. 



destruição de aldeias, iiáo coiistitueni, afiiiai - para essa época - 
rnotivos para grandes recriminações. E ra  a consequencia fatal do meio 

e d a  propria expansão colonial " a  lei da  absorpçáo do mais forte 
contra o mais fraco", que ainda hoje se põe em pratica (1). 

Não devemos portanto maldizer, iielii condemtiar a acçáo dos lu- 
sitanos, e bandeirantes pois os castelhaiios do Rio da Prata e princi- 
palmente os do Paraguny, bem assim os povoadores das costas do 
Pacifico. desde o Chile, Bolivia, Perú. até ao  Mexico, foram ainda mais 
crueis para com os aborigenes dessas rcgióes, do que os nossos ante- 
passados. 

Sabei~ios beni qiiaes ioram as atrocidades praticadas contra os 
indios, princil~almeiite depois da expulsão dos missionarios Jesuitas, 
quando essas rrducçõcs passarain para a administração civil dos cele- 
bres con~mendatarios. 

Estas crueldades para com os indigenas do novo mundo, n;lo 
oonstitiiem privilegio da raça latina; os aiiglo-americanos praticardm-n'a? 
com mais requinte. 

Conforme o relato de alguns historiadores americanos que se 
occupam da co1onisac;ão em seu paiz. existiam em voga, entre os po- 
voadores, aphorismos popu!ares como estes: " O  indio é mau, o me- 
lhor indio, é o indio morto". 

"Matar  um indio é tão pouco um assassinato como tiiatar, com 
a unha, uma pulga, um piollio ou bicho de pé". 

"Pode-se, sem hesitar, afi irmar,  que na historia da colonisação, 
diz outro historiador, em parte alguma as  raças iiidigenas, foram tão 
maltratadas como rios Estados Unidos. Nos Estados Unidos gasta- 
ram-se i120 menos de quinhentos mill.,ões de dollars nas guerras contra os 
indios" (2). 

Esta lucta de exterminio contra os heroicos pelles-vermelhas e 
outras tribus, durou, quasi até nossos dias, como é bem conhecido. 

Em 1836, rompendo (outra vez) a guerra entre os indios chero- 
quezes e os Estados de Alabama e Georgia, J .  .4. Adams, entáo pre- 
sidente da Republica, assim se exprimia: " A  causa da guerra qxe 
agora nos reliios forçados a sustentar, contra os cheroquezes, não é 
outra sináo a nossa propria injustiça em sanccionar as  atrocidades de 

(1) O desbravamerito da Amazonia pelos cearenses, no correr 
do ultimo terço do seculo XIX, facto dos mais notaveis da nossa ex- 
pansão, foi feito á custa do sacrificio dos indios. N o  alto Acre não 
restam nem vestigios delles. 

(2) - " Indianer atld .\nglikaner", Eraunschweig - 1900, pag. 35. 
- Frederici C;. - 



Alabama e Georgia. Hoje  a poiitica que seguis, a respeito de  indios. 
cifra-se em arrancas-os todos da terra que pisam" (1). 

Assim os miseros remanescentes dessa raça indiana, eram ex- 
tinctos ou repellidos para além do Nississipi, Missouri e Arkanzas. 

Uin " h o m e n ~  de Deus" - pregador da seita methodista -, conr 
o posto militar de ~rrc~ jor ,  assim respondeu aos soldados que querlam 
" dar perdão aos indios prisioneiros" : - " Anatliema seja lançado a 
todo acjuelle que tiver compaixSo dos indics !" - e accresceiitou: - 
" não quero fazer prisioneiros. . ." 

.%ssirii pralicavam os puritanos, emquanto os missionarios catlio- 
iicos eram presos e desterrados da republica anglo-americana, por 
" tentarem catechizar e proteger os indios" ! 

Na America do Sul fazia-se o mesino! 
Hoje,  o governo dos Estados Unidos da America do Norte, pro- 

cura emendar suas faltas e expiar suas culpas, formando grandes 
;ir.rques, onde manda erigir estatutas monumentaes etn honra desses 
chefes indigenas e seus missionarios! Ainda bem! 

Oxalá o Brasil e, principalmciite São Paulo, o imitasseni. 

(1) Smiths, Catlin, pag. 881. 



C.ZL1ISCL0 XVIII 

O irtdio c o pail-órasil cotastiticia~r~ eiztUo " a  u ~ ~ i c a  rr- 
queza do pai:". -- '4 lenda do " El-Dorado" se evidencia 
afinal. - L4s nainas aatriferas nas duas do~zatarias. - Da- 
dos estatisticos que mostrain a "prodwcçáo das jazidas au- 
nferas". - " A  cziltzlra ogricola e a opuleizcia do  Brasil 
por suas drogas e irzinas". - O que escreve O historiador 
.-littonil, eiiz 1711, sobre esfc n s s c ~ l ~ ~ p f o .  - A s  iazidas auri- 
feras da doizafaria de Martim A f fonso .  - Atitonio Pinto 
Coelho de Sotto ~ l f a io r ,  capitão rnór da vitla de Cocar.s 
e o sabio naturalista V o n  Martizcs. - Os escravos a fr i -  
calios e o "labor iiiferrzal das ilíinas". - 0 3  dcscetzdcnfi~s 
do ulti1zo C / O Z J P Y I I ~ ~ O I ~  da Cnpitauin dc Itairliucri. 

Logo al1tjt. a volta de Pcro Lopes e Martim Affonso ao reing. 
já todos os puvoadores da Capitania de São Vicente e Santo Amaro 
estavam convencidos que a iinica riqueza da colonia era " o  indio e . .  . 
o pau-brasil" . 

Keclamavarn os povoadores ao rei e aos respectivos donatarios. 
successores destes dois irmãos. tia segunda metade do seculo dezcs- 
seis, que iião !hes tolhessem a facii!dade do "resgate" com os sel- 
vicolas e a liberdade das rrifrndris; pois si isto lhes fosse vedado. 
promettiam abandonar a terra, visto não poderem sustentar suas la- 
vouras sem a " escravaria". 

A% c~iltura agricola e a industria - os engenhos de assucar - 
bem como os generos do paiz, o milho, o algodão, o fumo e mais 
especiarias, eram ainda por demais incipientes. A pecuaria estava apc- 
tias iniciada tio Engenho de São Jorge (S. Vicente) cm Itanhaen e 
Piratiiiinga. 

-4 extracç50 do pau-brasil era entáo a iinica itidustria, o unico 
cornineicio qiie a colonia rnaiitinh- com a metropole, conforme se cle- 



prchende dos antigos documentos e, principalmente, do inventario de 
Mein de S5. Este governador, de parceria com o fidalgo D. Antonio 
de Mariz, organisou uma sociedade ou etnpreza tio Rio de  Janeiro, 
cujo principal proda:to de exportação. consistia no leizí~o vubro ou 
p t r ~ f  d<* tir~tzrru. 

-4 extracçáo deste producto, porém, na Capitania de São Vicente. 
estava circumscripto á 'zona de Cabo Frio e Macahé, pois que dahi 
para o sul o lenho rubro se ia tornando escasso. 

Para manter a cultura da caiina do assucar e outros cereacs, bem 
como para procura e extracçrío do pau-brasil, era necessario o co~i- 
curso do braço escravo. O indio, porém. de 1550 em deante, já se 
mostrara esquivo e desconfiado e . .  . revoltava-se contra os invasores 
de suas terras. 

De volta dos mares da Asia, em sua primeira viagem, o primeiro 
donatario reconhecia que sua colonia vicentina pouco havia prospera- 
do, o que, certamente, o levou a desfazer-se da parte que lhe tocava, 
na parceria do Engenho de São Jorge. que só mais tarde, em mãos 
extraiihas, deveria prosperar. 

Quando o sei1 parente e amigo - o Conde de Castanheira - se 
propunha a adquirir um latifundio na vasta capitania de São Vicente. 
respondia-lhe Martim Affonso que, não só parte, mas toda a Dona- 
taria lh'a cederia de bom grado. Isto demonstra bem o desanimo e a 
desillusão tio animo abatido do primeiro donatario de Sáo Vicente, 
 elas cein leguas de costa que lhe tinham sido doadas por D. João 111. 

Seus herdeiros e descendentes, durante mais de meio s-eculo ain- 
da, conforme se vê dos primeiros capitulas deste volume, pouca ou ne- 
nhuma importancia ligaram ás  terras que constituiam o maior e o 
mais rico patrimoriio do morgado de Alcoentre. Só despertaram "do  
longo lethargo", depois que a s  minas de Cataguazes - nas Geraes - 
vieram, de novo, "avivar-lhc a cobiça". - Sem ouro, sem prata, o 
Brasil seria intoleravel.. . - 

O ouro produzido etltáo, pelas niinas, nessas duas donatarias e 119 

Brasil, conforme escreve Capistrano de Ahreu, na "Historia Colo- 
nial", escapa a qualquer avaliaqáo exacta. 

Levaildo em conta uma série de dados, Calogeras calcula que 
Goyaz e llztto-Grosso, desde o começo da mineração até 1770, deram 
um l~roducção total de 9.000 arrobas e .  daquel!a data a 1822, mais 
uma 10.500 arrobas, que prefaziain, ao todo, duzentos e noventa mil kilo- 
firammas. 

E m  Minas Geraes, avalia-se em sete mil e quinhentos arrobas, des- 
de o inicio a té  1723, que foi a época etn que D. João V "sequestrou 
para sua corôu, toda a donataria de Martim .4ffo1iso" - denomina- 
da Capitania de Itarihaen. 



S o s  alinos seguintes, só no periodo de 11 annos, renderam essas 
minas de  Cataguazes, seis mil e quinhentas arrobas. 4 té  1870, a ex- 
tracç50 total em Minas, deveria andar por cincoenta e uma mil 
e quinhentas arrobas. 

O rendimento dos dizitnos, bem como o tributo que se cobrava 
das entradas de gerieros e toda especie de ,mercadorias coilsumidas 
nas regiócs auriferas da Capitania, taxas de escravos, gado vacr~iiri. 
milar e cavallar, passagens nos rios Sapucahy, Verde, Mortes, Grari- 
de, Parahyba, Velhas, Urucuyba, Baependy, etc., montavam tambem 
a ceiitenas de arrobas de ouro. 

Era,  emfim, o r e r d a \ ' ~ i r o  C1 Dorado! E r a  o fagueiro sonhc 
que se reaiisava! Eram as minas tantas veres rebuscadas pelos pri- 
meiros povoadores e aventureiros que, só agora, tão des!unibraiites 
c-m sua evidencia, se manifestavam, devido unicamente á tenacidade s 

audacia dos bandeirantes paulistas! 

X5o era só o immenso producto das miilas mri feras .  que na ul-- 
tima metade do seculo XVII, e no inicio do secuio seguinte, attes- 
t a v a i  já as  opu1en:as riquezas das Capitanias do Brasil, disputando 
a cobiça do mundo inteiro. 

No livro escripto por -4ndré Joáo -4ntoni1, (1) e pub!icado em 

1711, sob o titulo "Cultura e Opiilencia do Brasil po rsuas Drogas 
e Miiias", lê-se uma serie interessante de dados estatisticos sobre os 
principaes productos da época. A obra de  Andrioni é dividida em 
cinco partes, e trata de engenhos de assucar, fumo, gado, minas, etc.. 

Sem amplificações, em fórma tersa e severa - diz Capistrano 
de Abreu - adiinava eile algarismos e mostrava o Brasil tal qual se 
apresentava, á visão de um espirito investigador e penetrante. 

Ficava-se então sabendo da existencia de cento e qnarenta e seis 
engenhos, só na Bahia, com a producçáo annual de  quatorze mil e 
quinhentas caixas de assucar; de diizentos e q3uarenta e seis engenhos 
em Pcrtiainbuco, produzindo dez niil e tresentas caixas; de cento e 
trinta e seis engenhos no Rio de Janeiro, produzindo dez mil duzen- 
tas e vinte. Sommava tudo trinta e sete mil e vinte caixas, de trinta e 
cinco arrobai cada uma, apuraiido Rs. 2.535 :I42$500. 

Andrioni não nos dá, infelizmente, as rendas dos importarites 
productos das Capitanias paulistas, que deveriairi ser, tão ou mais 
importantes, que as  de Pernambuco e Bahia. 

(1) Diz Capistrano qae André Joáo A~itonil  é o pseudonymo 
ou anagrainnia do benemerito jesiiita - João Xtitoiiio Andrioni. 



E m  S. Paulo. desde 1587, segando iiiiurina~n ;\iichieta, o padrc 
Feriião Cardim, padre Balthazar Gorges e Gabriel Soares, já se culti- 
vava a terra com innito proveito. Eiitre os princi:iaes "generos do 
paiz" avulta,va o cultivo do trigo, da cevada .da uva, oliveira, etc. 
Mais tarde, segundo outros chroiiistas, foi tanlbern notavel a pro- 
ducçáo do chá e mais espiciarias da Iiidia. 

O maior e mais importalite comtuercio das Capitaiiias paulistas. 
nesta primeira época, íoi a cultura da canna de assucar e da inar- 
meilada que eram exportadas em caisas. Sobre este ultimo producto 
- a marmellada - a Camara de São Paulo legislou e toniou me- 
didas energicas contra os falsificadores, e111 coiisequencia do desen- 
volviniento e procura do producto, nas demais Capitanias e mesmo 
nas nietropoles. -4 pecuaria teve tambern sua 6poca e com ella se 
desenvolveu a industria dos " Corturnes", sobretudo das celebrrs 
"pelles de porco", com a s  quaes se faziam os encoostos das "cadeiras 
de espaldar", que ainda hoje são bem corihecidas em todo o Brasil. 

A Baliia procluzia viiite e cinco tnil rolos de fumo. I'ertiambuco 
e .\lagoas, dois iiii! e quiclietitos. reiidendo ariiiualmente Rs.. . . . . . . . 
334 :650$OGO. 

Para  avaliar o gado, b a i t a ~ a  lembrar, diz o mesmo historiador, 
que os 'n~ilhares de rolcs de  funlo iam encoiirados, para bordo dos 
navios. Além disso. espurtava-se, da Rahia, cincoenta mil meios de 
sola, e quarenta mil de Pernambi!co e liio. tiido na in~portancia ti: 
Rs. 201 :800$OGO. 

" E  1150 são todos estes 3.743:972$800 da opulencia do Brasil, que 
\-áo engrossar os réditos de IJortugal, iizo iiiclui~i<!o aqui o grandioso 
producto das mirias.. ." 

-4s minas da Capitania de Itarihaeii, situadas em uma parte du 
territorio de Cataguazes. que  tanto impulso deram á riila de Tau- 
baté (rival da rilla de SZo Paulo),  ct-iicluant» estiveratn fazeudo parte 
cla mesma dcnatai-(:c. ;)assaram depois a iazcr parte da Capitania tlc 

Minas Geraes. 

Foi dessa data eln dea~ite qiie as demais villas ribeirinhas ad 
Parahyba, cahiratn em decandencia, visto que o coiiin~ercio das la- 
vras passou então a ser feito pelo districto do Rio de Janeiro, já 
tarilbem desmembrado da tlitz dor.atnria de Martim -4fiotiso. 

As  jazidas auriferas em Mi:ias continuararii. porém, a scr e s -  
ploradas, mesmo depois da descoberla das ricas minas de Cuyabá 
e Goyaz. 



Foi para essas minas de  pitaAguy, da antiga Capitania de Ita- 
nhaen, que se retirou desilludido, em 1721, o ultimo governador de 
Itanhaen, Antonio Caetano Pinto Coelho de  Soutto Maior, quando 
?c viu desautorado pelos camaristas de Taubaté e desprestigiado pelo 
Capitão-general de São Pau!o, Rodrigo Cezar d e  Menezes. 

Vejamos, pois, ein que estado se achavam ainda as riquissimas 
lavras, eni Minas Geraes, lia antiga Capitania de Itanhaen, no inicio 
do secu:o XIX, quando nellas habitava um illustre descendente de 
Antonio Coelho de  Soutto Maior, ultimo governador de 1tanha.en. 

Ao descrever a villa de Cocaes, conta-nos o sabio naturalista 
Von Martius, um dia:ogo que tivera com o neto do dito governa- 
dor de Itanhaeii: 

"Ao  chegar a Cocaes, - refere hlartius - disseram-me que o 
Capitão-mór, Feiicio Coelho Pinto de  Soutto Maior, estava em sua 
propriedade de  Cachoeirinha, par? onde me dirigi, pois não é longe 
do Arraial. (1) 

"Lá cheguei ás  5 e meia da  tarde, mandei-lhe a carta de apre- 
sentação do Capitão-general D. hfanoel Portugal. 

".qppareccu logo o Capitão-mór e, com muitas amabilidades, r i i t  

fez entrar em casa, excellente edificio de nobre aspecto, mobiliado 
sumptuosan:ente. 

"Declarou que estava á minha disposição e mandou' que me 
levassem ao quarto de hospedes onde etlcoil:rei dous escravos desti- 
nados ao  meu serviço. E ra  este aposento ricamente adornado de finos 
nioveis e bellos cortinados e espelhos; o leito era de baldaquim e im-  

nlenso, de  jacarandá niacisso, sobre um estrado, munido de ricas cal- 
clias e cobertas. 

Mudei de  roupa e vim á varanda conversar com o meu hos- 
pedeiro. 

" E r a  o Capitão-mór, um homem de iiclalgo aspecto, muito cor- 
tez e attencioso, alto, com a bella barba branca bem tratada. vestido 
com simplicidade e apuro. Chão e singelo. notei logo, por isso, que 
não era destes que apreciam as liberdades e familiaridades excessivas. 

"Serviu-me um excellente jantar, mostrando, á mesa, os habitos 
perfeitamente correctos e europeus em que se coiriprazia. 

"Finda a nossa refeição, voltamos ao terraço; os negros da  sua 
lavra recolhiam-se ás senzalas; pareciam-me bem nutridos, mas com 
aqueile a r  de trisetza que têm todos os infelizes escravos dos mine- 
radores, sujeitos aos infernaes labores das minas. 
"- Meus negros não trabalham em furnas, mas, sempre ao 

ar livre!. .. - disse-me o Capitão-mór com certo a r  de orgulho. 
' 

(1) .Irraia1 ou vil!a de Cocaes. e111 lfiilas. 



" Perguntei-lhe se estava satisfeito com o rendimento d l s  lavras. 
disse-me que náo. A mina está morrendo, mas ainda dá alguma 
cousa; recolhi o anno passado mil e srisceiitls oitavas, quando, em 
1808, tive onze mil oitavas e em 1506, treze mil!. . . o azougue está 
carissimo e a minha cata está quasi na p i ~ a r r a .  

"- Meu irmão, breve, não poderá mais tilinerar; já perdeu uns 
poucos de escravos asphyxiados rias ga:erias. ?\!eu gen;o tambem 
está tirando pouco proveito.. . 

"Notei  que, ao  dizer isto, o Capitáo-tn6r ficou profundamente im- 
pressionado. Não me faltam meios para adquirir outras ja.zidas, 
continuou elle, mas . .  . estou ve!ho.. . E, depuis, tenho tido grandes 
desgostos, ultimamente, que me tiram a energia para um novo esta- 
belecimento. Tenho aqui uma insta!:ação que me custoii para cima 
de 200.000 cruzados. Aliás, já estou mais que habituado a estes loga- 
res;  aqui casei, aqui me nasceram os filhos, aqui perdi minha mulher ..." 

Os "grandes desgostos" alludidos pelo Capitão-mór provinham, 
.- diz Alb. Range1 - das graves e desmora:isantes perturbações 
da casa de seu filho, em São Paulo (1). 

Os  escravos empregados então nos "labores iiliernaes das minas" 
já náo eram os miseros indios do paiz "descidos pe'os ca~i tães-do mat- 
to", ou tirados das "aldeias jesuiticas" que já estavam dispersas e 
extinctas nessa época, mas sim, " o s  negros", trazidos das costas d"4- 
frica, que, apezar de sua robustez, morriam asphysiados nas galerias 
e furrias, ou pereciam sob os maus tratos dc seus desalmados se 
nhores. 

O ouro, arrancado assim do sólo, embebido e "manchado com o 
sangue de tantas victiinas, não trouxe e nem podia trazer o progresso 
e almejada felicidade dos mineradores! 

A verdadeira riqueza do paiz e principalmente o notavel surto 
e progresso de São Paulo, só inais tarde, pela cultura da terra s«b 
o "braco livre", é que deveria manifestar-se, conforme já tivemos 
occasião de referir cm outros capitulas. 
-- pp 

(1) Este filho do  Capitão-mór de Cocaes, neto do ultimo gover- 
nador de  Itanhaen, era o alferes Felicio Pitito Coelho de Soutto Maior, 
moço fidalgo, primeiro marido de D. Domitilia, a que foi mais tarde 
"hlarqueza de Santos". Felicio estava casado ha poucos annos e, 
desse infeliz matrimonio, houve tres filhos, antes de 1822. O alferes 
Felicio, surprehendendo a mulher em adulterio com certo fidalgo por- 
tuguez, celebre em São Paulo. tentou assassinal-a, em flagrante, com 
uma faca;  proveio dahi o processo de divorcio, ficando os f ' ~ I C V S  ein 
poder de  D. Domitilia, ji então amasiada com o imyerado. I). Pedro I. 

O alferes Felicio pediu remoqáo para Minas e foi viver em casa 
de seu pai, desgostoso e acabrunhado por taes occorrencias e escan- 
dalos. Eram esses desgostos que mortificavam a alma do nobre e 
austero fidalgo de Cocaes. 



CAPITULO XIX 

RELACÃO DOS GOVERNADORES . LOCO . TENENTES DOS 

DONATARIOS DA CAPITAXIA D E  SAO VICENTE. DESDE 

1533 A 1624 . (1) 

1." . Gonqaio Moriteiro . . . . .  
2." .. =liitonio de Oliveira . . . .  
3." - Christovão de -4guiar de .L\ ltero 
4.0 - Eraz Ciibas . . . . . . .  
5.0 - Antonio de Oliveira (2 ..L vez) 
6." - Gonçalo Affonso . . . . .  
7 . "  - Braz Cubas (2." rezj  . . .  
8." - Jorge Ferreira . . . . . .  
9.0 - Francisco de hloraes Rarreto . 

10.0 - Pedro Ferraz Earreto . . . .  
11." - Jorge Ferreira (2.a vez) . . .  
12." - a4ntonio Rodrigues de Alnieida 
13." - Pedro Collaço Vilella . . . .  
14." - Jeronyino Leitão . . . . . .  
15.0 - Aiitonio de Proença . . . .  
16.0 - Jeroiiyino Leitáo (2.11 vez) . . 
17." - Jorge Corréa . . . . . .  
18." - João Pereira de Souza . . . .  
19.' - Roque Bârreto . . . . . .  
20.0 - Diogo l.c~>es de Castro . . . .  
21.0 - Pcdro \-a2 de Barros . . . .  
22." - Roque I3arreto (3." vez) . . .  
23." - Pedro Vaz de Esrros (2." vez) . 

(1) A "Relação dos governadores-lócotenentes das donatarias . da 
Capitaniade Itanhaen" já foi publicada no vol . I destas "Memo- 
rias.. tomo X V  da Revista do Inst . Hist . e Geographico de S . 
Paulo. pag . 429-486 . 



24.'' ... I'edro Cubas . . . . . . . . . . .  
25." - Antonio Pedroso de Rarros . . . . .  
26." - Gaspar Coqueiro . . . . . . . . . . .  
27." - Luiz de Freitas Matozo . . . . . . . .  
28." - K L I ~ O  Pereira Freire . . . . . . .  , . 
29." - Roque Barreto (3.a vez) . . . . . . . .  

. . . .  30." - Francisco de Sá Sottomaior . . 
31." - Domingos Pereira Jacome . . . . . .  
32.0 - Pedro Cubas, iilho de Braz Cubas .. ii:terino - . 

. . . . . . .  33." - Paulo da Rocha e Siqueira 
34." - Balthazar de Seixas Rabello . . . . . . .  
35.0 - Gonçaio Corrèa de Sá . . . . . . . . .  
36.0 - Martim Corrêa de Sá . . . . . . . . .  
37." - Balthazar de Seixas Rabello (2.U vez) . . . .  
38." - Manoel Rodrigues de Moraes . . . . . .  
39.0 - João de Moura Fogaça . . . . . . .  
40." - Fernão Vieira Tavares . . . . . . . .  

GOVERNADORES D A  CAPITANIA D E  S A N T O  AMARO. A 
QUAL. X E S T E  P E R I O D O  - 1624 EM D E A S T E  .. P A S S O U  
A DENOMINAR-SE " C A P I T A N I A  D E  S . GICENTE". SOE3 
O DOMINIO DOS H E R D E I R O S  DE P E D R O  L O P E S  D E  
SOUZA, CONDES D E  MONSANTO E IIIIRQlJE. . DE CAS- 
C A E S  . 

1.0 - -4lvaro Luiz do Valle . . . . . . . . .  
2." - Pedro da Motta Leite . . . . . . . . . .  
3 .. Francisco da Costa . . . . . . . . . .  

. . . . . . .  4." - Antonio de Aguiar Barriga 
. . . . . . . .  5." - Pedro da Xlotta Leite 

. . . . . . . . .  6.0 - Francisco da Costa 
. . . . . . .  7.0 - Francisco da Foiise:a Fa!cáo 
. . . . . . .  8." - Antonio Ribeiro de ILoraes 

. . . . . . . .  9." - Gaspar de Souza Ulhôa 
. . . . . . . . . . . .  10." - Jaques Feliz 

. . . . . . .  11." - Francisco Pinheiro Raposu 
. . . . . . . . .  12.0 - Manoel de Carvalho 
. . . . . . . . .  13.0 - kíarioel 'Pereira Lobo 

14.0 - Antonio de Aguiar Barriga . . . . . . .  
(5.0- Joáo Luiz Mafra . . . . . . . . . . .  

. . . . . .  16." - -4lvaro Luiz do Valle (2." vez) 
17.0 . Bento Ferráo de Caste;lo Branco . . . . .  



18.0 . Francisco Alvaro Marinho . . . . . . .  
19." . Gonçalo Couraça de Mesquita . . . . . .  
20." . Simão Dias da Fonseca . . . . . . . .  
21.0 . Evlanoel de Sousa da Silva . . . . . . .  
22.0 - Valerio de Carvalho . . . . . . . . .  
23.0 . Jeronymo Pantojo Leitão . . . . . . . .  
24." . Antonio Ribeiro de Moraes . . . . . . .  
25." - Jorge Fernandes da Fonseca . . . . . .  
26." - Antonio Raposo da Silveira . . . . . .  
27." . Cypriano Tavares . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  28.0 Thomaz Fernandes de Oliveira 

29.0 . Agostinho de Figueiredo . . . . . . . .  
30." - Jorge Bron . . . . . . . . . . . .  
31." . Athanazio da Mottd . . . . . . . . . .  
32." . Thomaz Fernandes de Oliveira (2." vez) . . .  
33." . Diogo Pinto do Rêgo . . . . . . . . .  
34." . Pedro Saques de Aililieida . . . . . . .  
35.0 . Diogo Arias de Araujo . . . . . . . . .  
36." . Pedro Taques de  Alnieida (2." vez) . . .  
37." - Felippe de Carvalho . . . . . . . . . .  
38." . Manoel Peixoto da Motta . . . . . . . .  
39." . Maiioel Pereira da Silva . . . . . . . .  
40.0 . Manoel Peixoto da klotta (2.a vez) . . .  
41.0 . Manoel C;arcia . . . . . . . . . . .  
12." . D . Sitnáo de Toledo Piza . . . . . . .  
43." . Pedro Rodrigues Sanches . . . . . . . .  
44." . Gaspar Teixeira de  Azevedo . . . . . .  
45.0 . Thomaz da Costa Barboza . . . . . . .  
16.0 . Antonio Corrêa de Leinos . . . . . . . .  
47." . José de Godoy Moreira . . . . . . . .  
48." . João de Campos Slattos . . . . . . . .  
. . . . . . .  19." Francisco do .\ rnarai Coiitinho 



q t e  se rr ferer~t  aos Governadores-lóco-tenentes dos dorcatarios da 

Capitaltia de S ã o  Vicrnte ,  desde 1533 a 1709. 

( 2 )  Gonçalo Monteiro e r a  sacerdote, veiu na Armada de Martiin Af- 
fonso e ficou como vigario de São Vicente. Após o desmorona- 
mento da primitiva villa - "engulida pelo mar", em 1514 - 
mudou sua residencia para a povoação do Porto d e  San tos ,  dei- 
xando em S. Vicente, como vigario, o padre Simão de Oliveira, 
(conforme consta de um livro da  Provedoria-Mór da Fazenda 
Real da Bahia, onde se vê o "traslado do Regimento da Provedo- 
rias das Capitanias e villas do Estado do Brasil", cujo docu- 
inento vae transcripto nesta Memoria, no capitulo que se refere a 
"Posse solemne dada ao  Conde da Ilha do Principe, na pessoa 
do governador de Itanhaen - Luiz Lopes de Carvalho, na Ca- 
mara de S .  Vicente." - 1679). 

Gonçalo Moriteiro concedeu muitas sesriiarias em S .  Vicente. 
Foi vigario da vil a de Santos de 1545 em deante, e vigario da 
Vara (Ouvidor do Ecclesiastico), conforme consta do "Processo 
de João Cointac - Senhor de Baulés", no qual Gonçalo Monteiro 
lavrou uma sentença, a, 14 de Maio de 1560, na vi la de  Santos. 

(3) Antonio de Oliveira, cavalheiro fidalgo, foi  nomeado governador 
por Provisão de L). Anna de Pimentel, passada em I.isboa a 16 
de Outubro de 1538. Concedeu Sesmarias e m  S .  Vicente. 

(4) Christovam de Aguiar de Altero, Cav. fidalgo. Foi nomeado 
por Provisão de D. Anna de Pimentel, aos 20 de Dezembro de 
1542. Concedeu Sestnarias em S .  Vicenre e foi o primeiro juiz 
ordinario da Villa de Santos (juiz da vara branca). 

(5) Braz Cubas, Cav. fidaigo. Foi no~rieado governador por Pro- 
visrio de D.  Anna de Pimentel aos 26 (Ie  Sovembro de 1544 e 
tomou posse em S. Vicente, a S de Julho de 1545. " Supponho, 
diz Fr. Gaspür em suas "Notas avu:sas", - que houve algumas 
duvidis a respeito de sua posse (na Cainara de S .  Vicente) por 
que não se achou presente o Capitão (seu antecessor), como 
era de esty'o. Seu antecessor (Christovam de Aguiar) toniára 
posse em Março de 1543 e, como ainda lhe faltavam muitos mezes 
para ajustar o triennio, pode ser que Braz Cubas tomasse posse 



mais cedo do que devia e que por isso não lh'a quizesse dar  
Christovam de Aguiar" . 

(6) Antonio de  Oliveira. Foi. pela 2." vez, notr~eado governador 
pelo proprio Martim Affonso, por Provisáo de 28 de Janeiro 
de 1549. Apresentou a provisão em Santos, aos 27 de Maio de 1549, 
"donde infiro - diz F r .  Gaspar - que tomou a posse algilns 
dias antes, por que costuinavam tomal-a na Catnara de S. Vi- 
cente e depois se registrava a patente em Santos. Tudo cons- 
ta de uma certidão passada pe'o escrivão da Camara de Santos, 
Francisco Lopes, aos 2 de Abril dc 1562. hrchivo da Catnara de 
Santos - Marco 15, n." 6. -" 

(7) Gonçalo Affonso. Nem Fr.  Gaspar, nem os demais clironistas de 
S. Vicente, nos dão a data da Provisáo deste Capitio Governado;. 
Na lista dos Capitães-móres que governaram a Capitania de S .  
Vicente, dada por Azevedo Marques nos "Apontamentos His- 
toricos", acha-se o nome deste governador - 1651-1656 - sem. 
entretanto, desigriar a data da Provisáo. 

(8) Jorge Ferreira, - Cav. fidalgo. Ignora-se a data de sua Provi- 
são nomeando-o Governador de S. Vkente. Declara em uma Ses- 
maria que éra Capitfio-governador rm ause+~cia de Braz  Cubos. 
"Com poderes do governador-geral, D. Duartc da Costa, passou 
uma sesmaria aos 20 de Julho de 1556. Passou outra sesmaria 
a 9 de Agosto de 1557, sem fazer menção alguma a Braz Cubas, 
nem elle podia estar ausente neste tcmpo porque a carta de 9 
de Agosto foi registrada tio livro da Fazenda Real, nesse niez. 
pe!o escrivão Alberto, que o constatira com o Provedor Eraz 
Cubas. Jorge Ferreira, ainda governava em pritnciro de Fevereiro 
de 1558 (com poderes do governador-geral!. porque liesse dia 
passou uma sesmaria, na qual declara a fonte de onde emanava 
a sua jurisdicçáo (Fr.  Gaspar, "No tas  avulsas"). O chronista 
vicentino tern razão no seu argumento, pois Braz Cubas não tinha 
ainda, nesse atino, realiçado a sua entrada no sertão, em busca de 
ouro, a qual só se effectuou de 1559 em deante. 

Engana-se o chronista, entretanto, ou é o proprio Jorge Fer- 
reira que claudica, quando diz, " q u ~  era capitzo-governador em 
ausenria de Braz Ciibas", pois o seli antecessor no governo da 
terra não era Braz Cubas, mas sim Gonça'o Affonso e .Iln:onio 
de Oliveira, se bem que, nestas listas. estejam ás rezes men- 
cionados os governadores da capitania de Pedro Lopcs, coninn- 
dindo-se com os governadores de São Vicente. 

(9)  Francisco de Moraes Rarreto. Foi, segundo dizem Fr. Gaspar 
e outros historiadores, o capitão que deu fora1 de Villa A Po- 
voacão de Itanhaen, fundadl por Ma-fim A%ffo~iso. An4es clessa 
época - 1561 - este Francisco de Moraes e outros avetiturei- 
ros, portuguezes e castelhanos, haviam movido crua guerra ás al- 
deias de indios tupiniqu'ns do littoral de Itanhaeii, escravisan- 
do-os; conforme se verá da parte destas "Memorias", que se 
refere a o  assumpto (vid. " V i  la de Itanhaen") . 



" D a  carta que lhe escreveram os camaristas de S .  Viceiite 
- diz Fr. Gaspdr -, para effeito de o depór, .com o fundamento 
de ter Moraes conc:uido o seu triennio, consta que Martim Ai- 
fonso o provêra por trez annos e que tomára posse aos 30 de 
Abrii de 1561, dia em que lhe escreveram a carta, a qual se acha 
reqistrada no archivo da Cainara, livro das vereanças que princi- 
1:la em 1561, a fs.  16. 

Avisaram ao Capitão Moraes que, se tinha outra provisão, a 
mostrasse, para lhe darem cumprimento; aliás fariam suas obri- 
gações, a qual era, juntarem-se com os Camaratiç de  Santos 

elcgcram outro capitão (autor citado)." 

(10) Pedro Collaço Villela, Cav. fidalgo. ';r-\ sua noliieaçáo consta, 
diz o citado chroiiista. do iivro rias vereliiças de S .  \'icente, fls. 
17, que aos 11 de Maio de 1561 esteve presente lia dita Ca- 

mara o Capitáo Pedro Collaqo. Káo se acha o auto da s u l  elei- 
ção Rcm a sua posse, mas infere-se da carta citada, que ris duas 
Camaras - de São Vicente e Santos o elegeram logo depo:s 
de notificarem a Francisco de hloraes que tinha acabado seu tempo. 
Vi sesniarias suas de 18 de Junho de 1562". 

Pcdro Collaço Villela, foi quem concluiu a segunda Egreja 
matriz de S .  Vicente e mandou gravar a inscrição, n3 pedra da 
frintaria decse templo, que agora se acha no hJusru Paulista, 
qiie diz: " P E D R O  COLLilCO VILELLA,  ME. LCAKDOU. 
F.AZER. NA. E1R,4. DE 1.5.5.9." Foi este governador que. em 
riome de Martim Aiionso. cot~cedeu as  tcyvas  do rocio i Viila de 
São Paulo de Piratininga. 

(11) Teronymo Leitão. E r a  irnião de Domingos Leitão. fida120 
da Casa de Sua Magestade - diz o dito chronista. - "Fo i  pro- 
vido pelo segundo doi:at,irio, Pedro Lopeç de Souza, filho de 
hlartim Affonso de Sniísa. Isto consta de muitas resmarias. 
K5o apparece a sua provisáo nem o au:o de sua posse: consta 
porrtn. di> termo d a  vereança (!c S. Vicente - 3 de Novembro 
de 1579 - que elle já era cai3itno r;esie dia. Do termo de ve- 
reanca dr 22 tle Marco de 1592, ccnsta que ainda governava por 
qu derim posse a3  tabellizo Francisco Torres, nomeldo por elie." 

O proprio Fr. Gasp3r põe em duvida, em uma sub-nota. 
esta noticia, scbre o tempo em nue Jfroiiyrno Leitão exerceu o 
seu mandato, em S .  V:cente, conforine chserva o Dr.  Antqnio 
Piza (Pev. do Inst. F is t .  de  S .  Paulo, vol. V).  

Realmente, a re'aqão dos Governadores dada por este chro- 
nista e mesmo as demais, organisadas por Pereira CI&to e Aze- 
vedo Marques, nao estáo completas e são confusas; esta mes- 
mo que cstamos organ:sando náo estará isrn:n de erros e la- 
cirrias. pois. como j5 observamos, os ch:ol?i~taç e historiadores 
coiiiundiam e coilfundeiii ainda -  oreri ri ia dores de S .  Vicente, 
com governadores de Santo .?\mar0 e povernadores de Ltanhaen. - 

O eti-no de Fr .  Gaspar, foi o de omittir, no periodo de 
1573-1593, o nome de Antonio de Proenqa que governou de 1580 
a 15P3. 

Neste per:odo em qne já se agitava em Portugal. e mesmo 
ac1iii. sob o dorninio hespanhol, o famoso litigio entre her- 



deiros de Martim Affonso e Pedro Lopes e que as duas do- 
natarias haviam passado para as mãos de "um unico donatario" 
- Lopo de Sousa - occorreram factos bem dignos de  nota. 
Durante taes balburdias, appareceu um dia em S. Vicente, um 
aventureiro exhibindo aos caniaristas uma Provisõo ou - simples 
procuração, - passada por Lopo de Souza, na qual o investia 
do  cargo de seu lóco-tenerite, ou cousa que o valha. Este indi- 
viduo chamava-se Joáo Pereira de Sousa e, arrogava-se ainda, co- 
mo "apparentado com a nobre estirpe dos Sousas". 

Uma vez empossado do alto cargo tratou de organisar uma 
entrada no sertáo, da qual fizeram parte alguns homens notaveis 
desta época: João do Prado, Simão Borges, Vasco da Motta, - 
que foi mais tarde governador da Capitania de Itanhaen -, Se- 
bastião de Freitas e outros. 

Nesse interim, chega a S. Vicente o Capitão Jorge Corrêa, 
successor de Jeronymo Leitão, - ausente da villa de S. Vicente, 
por ter concluido o seu mandato, - e exhibiu aos Camaristas a 
P r o v i ~ ã o  de sua nomeação, passada por Lopo de Sousa. Só  en- 
tão, é que se verificou, que a "Previsão, concedida ao tal Cafiitão 
Joáo Pereira d e  Sousa, era falsa. O falso governador de  São 
Vicente foi afinal preso, no sertáo, substituindo-o - como chefe 
da Bandeira - o paulista Francisco Ferreira. 

Consta que João Pereira de Sousa fôra processado e espiou 
na forca o seu crime de falsario. (*) 

(12) João Pereira de Sousa. - E' este o F A L S O  GOVERNADOR 
do qual nos occupamos em nota anterior. Occupa elle o numero 
14 .0 ,  na ordem estabelecida por Frei  Gaspar:  "Relaqão dos C3- 

pitães Ióco-tenentes que governaram a Capitania de São Vi- 
cente". Esta Relação - que consta das suas "Notas  Avulsas" - 
foi publicada na Revista do nosso Instituto, vol. V-1899-1900 - 
pelo dr.  Antonio Piza, com annotaçóes. 

E' devéras extranhavel que nem o dito chronista benedictino, 
nem o Dr.  Antonio Piza, com os vastos e profundos conheci 
mentos que tinham d a  historia colonial, fizessem a menor a'lusão 
ao facto, tão importante aliás, occorrido nessa época, com este 
f alço-governador". 

Vejamos pois o que diz o citado chronista sobre João Pereira 
de Sousa: "Tomou posse aos 14 de Março de 1615, foi nomeado 
pelo governador D. Francisco de Souza para servir o cargo de 
Capitão-mór com os adjuntos Simão Machado e João Baptista.. . 
(o terceiro nome está devorado por traças) mandando suspender 
a Jorge Corrêa e chamando-o á cidade da Bahia por capitulas 
que de cá deram contra elle, dos quaes mandou devassar. Consta 
do livro 7.0 da Camara de S .  Vicente". 

(*) 0 . incansave l  historZador paranaense Ermelindo d e  Leão, com a sua reccnhe- 
cida compet ncia e erudição vem de pub!icar neste anno  de  1903, u m  opusculo "Vultcs 
do Pascado Paulist:i", no q u l l  relata parte  deste importante ep'sodio da nossa historia 
colonial, ignorada o u  esquecida pelos nossos historiadores e chron'stas. 

C h a n i ~ m o s  para elle a attenção das pessoas que s e  dedicam ao  estudo da Historia  
Pau l , s t a .  



No opusculo publicado pelo Dr. Washington Luis. em 1918, 
como Prefeito de São Paulo, e x p k a n d o  a nova monenclatura das 
ruas, largos, avenidas, praças etc.", dadas pela Camara, em 1914, 
vê-se o nome deste gozwrfzador (11." 18, pag. 17).  

"João Pereira de Souza - diz a nota - commandou uma 
bandeira que prelustou os mesmos sertões que a anterior." 

- Esta bandeira "anterior" foi organisada e capitaneada por 
Domingos Rodrigues - diz a nota precedente -. Esta entrada 
partiu de S .  Paulo de 1599-1600 e audou tambem pelos sertões da 
Parahyba, onde se achava em 12 de fevereiro d e  1601 e recolheu 
alguns soldados da bandeira de Joáo Pereira de Sousa. .  . - 

Aqui parece haver erro ou confusão de datas, pois a entrada 
de Domingos Rodrigues deveria ser posterior á entrada de Joáo 

Pereira: As notas d e  Fr .  Gasl>ar não combinam tambem com as 
demais. quanto ao anno em que Joáo Pereira de Sousa foi nomeido 
goucrttador de  S. V icc?r fc ) .  

.4 bandeira, de João Pereira, partiu - diz ainda a nota 
do Dr .  Washington - depois de 5 de Outubro de 1576. Este 
homem já chegoii a S .  Paulo, por nomeação de D .  Francisco de 
Souza; e, a sua presença no commando de  uma bandeira devas- 
sadora do sertáo ignoto, mostra já a intervenção decidida de D. 
Francisco de Souza para descoberta de ouro, prata e pedras 
prec'osas, supremci fim da actividade do tempo. -4 bandeira levou 
o move1 extensivo de fazer a guerra da  Parnahyba. Esphacelou-se 
por lá. tendo sido encontrados rastos della por outros que lhe 
seguiram as  pégadas. 

Dessa bandeira foi soldado Joáo do Prado, que falleceu no 
Sertão em 1597. 

Uma filha de Joáo do Prado, casada com Miguel de Almeida, 
é o t:cnco da familia Almeida Prado " 

(13) Pedro Vaz de Barios. - Servio de Capitáo e Ouvidor da Ca- 
pitania de S. Vicente, por Provisão d e  Lopo de Sousa, desde 
1603. e ainda serviu o cargo e m  21 dc Fevereiro de 1805, como 
consta dos documentos da Camara vicentinri. 

(13) Roque Barreto. - Foi capitáo e Ouvidor da Capitania de S. 
Vizente. s e j i u~do  consta do registro de siia Provisáo. nos 11- 
vros da  rcspectiva Camara, aos 27 de Julho de 1603. Esta 
Provisáo já não foi dada por Lopo de Sousa e sim por Diogo 
Botelho. gover~lador-geral. 

(15) Pedrn Vaz de Barros. - Servio, pela segunda vez. o cargo 
de Capitão e Ouv'dor da mesma Capitania de S .  Vicente, na 
vaga de Roque Barreto. 

(16) Pedro Cubas - Era moço fidalgo da camara de Sua Magestade 
e alcaide-mór das Capitallias de S .  Viccnte e Santo Arnaro: 
em 11 de lulho de 1615, diz Fr .  Gaspar. foi chamado pela Ca- 
mara de S. Vicente para servir de c;?pi:áo-iiiór da Capitania, 
segundo consta do livro 9.". Parece que nào o reconhecia por 



Cal)it;:o-niór a vil!a de Santos " c  isto pouco carece de exame", 
observa o ntesrno chronista viceiitino. 

(17) Gaspar Coqueiro. - Toniou posse e prestou juratne~lto de bem 
servir de Capitáo e Ouvidor da Capitania de S. Vicente, aos 6 
de Out.  de 1607. Foi nomeado pelo donatario Lopo de Sousa e 
concedeu sesmarra, conformc consta do liv. 9.". .2 20 de Fev. 
de 16. .  . (1150 se distingue o resto da data) concedeu ainda uma 
scsmaria a Antonio Ferreira, etc. .  

Fr. Gaspar suscita duvidas sobre a pgsse deste lóco-teliente 
de Lopo de Sousa e accrescenta: "consta do iiiesmo livro, da 
Camara, rlue'derani posse dos logares de Capitzo e Ouvidor a 
.211:011io Pedrozo, aos 21 de Dez. de 1606, e111 virtude de uma 
provisão de Lopo de Souza: constaiido do mesmo livro que ti- 
iihani (lado (tainbz~ti) posse de 0uvic:or a Zuzürte Lopes, aos 
20 de Dezcriibro de 1CC6 por cas . .  . . rjue nelle fizera111 o dito 
Antonio Peàrozo, 2 que111 :iii!lam dado posse d e  Capitào iiesse 
mesma dia 20 de dezembro. A' inargem vitlha urna cota que dizia 
não valer o termo de posse tlado a Zuzarte Li:pc. Do iilesino li- 
vro, a fs. 300, vem o reqiierimento que fez o prscurador da 
Cam8:ara de S .  Vicenie, aos 70 de Janeiro de 1607, no qual consta 
que, ila villa de Santos, não reconheciam por capitão, neni por 
ouvidor a Antonio Pedrozo, por que a'i servia de ouvidor Se- 
bastião Peres, e de capitão, Gonçalo de  Pedroza (notas avulsas)". 

No volume I, do "Registro Geral da Camara de S. Paulo", 
paginn 131, corista que An:onio Pedrozo era. cm 1607, logar-te- 
nente de Lcpo de Soiiza. (Traslaílo da Provisao do tabeliao 
Simão Rorgeç. de 11 dç -4goqtn :le 1607). Estes dccumentos cc- 
táo hoje publicados. 

O nome deste governador Antonio Pt.dro7o 1720 conskl. nem 
ria lista de Fr.  Gaspar nem da de Rlarcelino Pereira Cléto. muito 
incnos (ia lista-geral orpanisac!a po:- A4zevcdo Llarcjtic?. 

(18) Liiiz de Freitas Mattoso. - Foi nomeado car>it5o-tn6r-governa- 
dor tle S.  Vicente por D. Liiiz de Souça, governador-peral da 
Reparric:o cio Sul, em 3 tie julho t1e 1612. Um dc seiis pri- 
meiros :~ctos foi dar provir:" de 2ileiriiiho tia correirão, eni  S. 
Viceiir?. a Belchior Kcilrigiics. aos 5 c!e .'!gosto de 1612. se- 
giiiido consta do livro 11." d a  vereacões. 

(19) Francisco de Sá Sottcmaior - Foi igualmente comeado por 
D .  1-uiz d e  Soiisa. para capitáo-mós-governah da Capitanii de 
S. Vicente. aos 6 de Junlio de 1613, o que foi cumprido, em 
caniara. aos 19 de Ji;i:ho clo dito anno. 

(Consta do livro I!." Kotas avuls2s). 
Eni h i x o  vein esta noia : " Este D. Luiz de Soii:<a asjistia 

iiesta Capitania e por isso estava riomeando capitaes a!:nuaes, 
contra o cdylo antigo ciijas provisóes errio por trez annos. 

(20) Paulo da  Roclia e Siqueira. - Cav. fida'go, ío i  iloneado capitdo 
da Cap. de S. Vicente pcr provisáo do Goveriiador-Geral Saspar 
de Souza, em 18 de Setembro de 1614. Pres'ou homei i~rem nas 
tiiãos do Governador-Geral. aos 25 de  Setembro do dito 2n11o. 



Cer\:c~ até o aiiiio seguinte, eiii que foi suspe:iso e preso, por 
~'rovisrio 40 riiestno Governador gera!, datada de 12 de Julho de 
1615. Esta ordem de si:spensZo e prisão cumpriu-se na Camara 
de S .  Vicente aos 13 de Koven bro do dito anno. confcrme 
cons!a, diz o chronista, do livro 10." 

(21) Gonçalo Corrêa de S i .  - Fidalgo da casa d e  S. Magestade. no- 
mrado yara o cargo de cap. nibr da Capitania de S. Vicerite 
por provisão de D .  Liiiz de Sousa. Governador gera!. A provi- 
sao foi passada em Olinda. aos 4 de Fevereiro de 1617. Tomou 
posse em 1." de Julho do dito anno, livro 10." Ausentando-se 
]>ara o Rio de Janeiro, passou Corréa de Sá uma Provisão a Pedro 
Cubas para governar em sua ausencia, as villas da marinha. 

( 2 2 )  hlartim Corrêa de Si. - Fidalgo da casa de Sua ?&sgestade. 
Foi nomeado Capitão da Capitania de S. Vicente, por alvará de 
Sira XIagestade, de 2 de Fevereiro de 1618, com a expressa clau- 
sula de que serviria por trez aniioa, se tanto durasse o litigio 
que  havia entre os do::atarios. Foi ciiinprido e registrado o dito 
alrará na Caniara dc S. Vicente, aos 11 de Novembro de 1620, 
corifcrme consta do livro 12.". 

I'edro Cubas, moço íida!go e Alcaide-tnór da  dita Capitania 
íc:i nonieado Capitão da mesma por klar;im de Si ,  durante o 
tempo de sua ausencia. por provisric, (!e 20 de Dezembro de 1620, 
a cj1131 foi cunprida e registrada iio dito anno, na camara de 
S .  Vicente. 

Fr .  Gnspar. a:) (lar cita i~iiort~iacãii sohrc Pedro Cubas, - en- 
caixada ca  parte que se refere ao Capitão hlartim Corrêa de Sá, 
ajuntou-lhe ainda esta nota que muito interessa ao ausunipto 
desta " Memoria". 

E' per.a. entretar~to. qiie o dociiinento do erudito chronista 
vicentino não esteja coiiipleto. por estragos de traças: diz e1 e :  

J'idi-o Cubas, não tinha dado juraiiiento na Camara de S. 
Vicente, quando a el;a ceiii LIaiioo! Roclrigiies de Mcraes tomar 
a posse injusta da Capitania de S .  \'iceilte, e111 nome do conde 
de >iloiisanto, D.  Li& de Souza, ccirzi a provisfio que por e.le 
niandou, ordenando aos camarisias e inlis justiças de S5o Vi- 
cen:e lhe dessem posse: e escreveu á Camara que nada alterasse 
a respeito do governo da Capitania. Porém, não obstante. pre:en- 
deu X~OI-aes tomar posse de Capitáo--1i16r sem provisão do conde 
de Mon Sai;to nein do Governador geral, com o iinico funda- 
meilto de que o coristit~iiiite e o constituido faziam uma só pes- 
soa: e como e!-rei, na confirmação ds  sentença, dizia que o 
conde . . . . . . . capitão e lhe dariam . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . essa procuração C O I ~  este argumento per- 
suador aos vercatiores que. sendo e!!e procurador dever'a tam- 
beni ser capif5o. Ker>!iciram os ditos vereacllres que o governa- 
dor geral mai~riava coiiservar tudo como estava. Resp3cdeu que 
a provisão de Marfim de Sá trazia a cla~isu;a já referida, e - 
com a posse do conde sessária o litigio, - estava p o r t a n : ~  eoil- 
cluido o tempo da sua jurisdicç50 e governn. Mais asseguroii aos 
Camaristas que o governador gera: niaridára a di'a ordem - por 
coml>ruzer - com Ilart im de S5. : yi:e eÍle li:io podin fxzer 0 3  



negocios do conde sem ser Capitão. Que lhe dessem a posse e 
elle a ommodaria com o governador geral. 

Com effeito, foi-lhe dada posse de Capitão-Mór e, fazendo a 
Camara aviso a Martim de  Sá, que se achava no Rio de Ja- 
neiro, e elle, por sua vez, ao governador geral;  este ordenou en- 
tao que depuzssem a Matioi R .  de Moraes e obde~esseni a Mar- 
tim de  Sá.  E m  cot~sec~uet~cia desta ordem foi chamada Pedro Cu- 
bas á Camara de S. Vic.ztlte, onde deu juramento e ficou gover- 
nando com os sentimentos de Manoel Rodrigues, que pretendeu 
ainda que o conservassem. Como não lhe fizessem o gosto, se al- 
terou, com tanto iuror, que chegou a puchar pela espada, na 
Camara; desordem peia qual o autuaram os Camaristas, cujos . 
autos remetteram ao governador geral e ao donatario. ." 
O dito Martim de Sá nomeou para o substituir, em sua au- 
sencia, a Fernão Vieira Tavares, por provisão datada do Rio de 
Janeiro, aos 9 de Abril de 1622. 

Cumpriu-se e registrou-se em Camara da dita villa, a de 
Maio de 1622. livro 12." 

(23) João de Moura Fogaqa. - Tomou posse de Capitão e Ouvidor 
da  Capitallia de S .  Viceiite, por provisão da  Coildessa de Vi- 
nlieiro - D. Marianna de SOLISI da Guerra -, datada de 22 de 
Outubro de 1622, coriforme consta do dito livro 12.', ci:ado pelo 
chronista Fr .  Gaspar, que accrescenta esta nota : " E' necessario 
exanii~iar o livro por que nelle achei uma provisão do Gover- 
nador-geral Furtado, na qual diz que provèra a Fogaça. E' 
certo, que a Condessa o maiidou por seu procurador, com cargo 
de Capitão, e supponho que elle usou da  iridustrra de ir á Bahia 
e pedir provisào ao  Governador-geral ,\Leiicioilça l:urtado, porem 
apresentaria ria Caniara a provisão da condessa. O dito governa- 
dor ,evaiitou a homenagem a hfartim e mandou que Fernào Viei- 
ra  lhe entregasse o governo. 

Este Fernão Vieira sc constituiu requerente do conde de 
Alons,:ito, cujo direito foi sollicitar a Bahia, e vindo de lá feito 
provedor da  Fazenda Real fez partillias por parte da  Relação, 
como lhc prol~uzéra o seu odio e desejo de vingança". 

Xos capitulas desta " Memoria", que tratam desta importan- 
te phase do litigio, - entre os herdeiros de  Martim Affonso e 
os lierdeiros cie.Pedro I-o~es,  - vem relatado todos os porme- 
noics, da tnernoravel liicta entre estes governadores de Sáo Vi- 
cente e os governadores de Santo Amaro, ou  por outra, entre o 
conde de Monsai~to e a Condessa de Vitnieiro. 

Fogaça, repeliido de S. Vicente, passa, em 1621, a exercer o 
cargo, de lóco-tenente e governador, na villa de Itauhaeu, e.evada 
peia coiidessa de Vimieiro i categoria de - Séde de sua vasta 
doiiataria -. 



NOTAS SOBRE OS GOVERNADORES DA CA- 
PITANIA DE SANTO AMAR0 

a qual, de 1624 ena deante, passou a denominar-se Capitania de S. Virrnte 

(24) Alvaro Luiz do Valle. Foi o primeiro governador, nomeado 
pelo conde Monsanto, que tomou posse na Camara de São Vi- 
cente, a 24 de Julho de 1624, após a nova divisão entre as  duas 
donatarias - 6 de Fevereiro de 1624 - estabelecida na Barra de 
S .  Vicente, pelos procuradores e lóco-tenentes do Conde de  Mon- 
santo. r1  villa de S. Vicente passa, de então em diante, a ser 
a Sédc da donataria dos herdeiros de Pero Lopes: - não, com o 
nome de Capitania de Santo Amaro, inls sim com o titulo de 
CAPITANIA DE S .  VICENTE.  O primeiro acto de Liiif do 
Valle foi nomear Lucas Rodrigues Cordova "Alcaide-mór da 
Capitania de São Vicente, segundo consta do  livro 12.0 da mesma 
Camara de São Vicente, citado pelo referido chronista, em suas 
  to tas avzilsas. 

(25) Gaspar de Sousa Ulhôa. - E r a  cavalleiro professo da Or- 
dem de Christo e fidalgo da casa de S .  Magestade: foi nomeado 
por provisão do Governador geral Antonio Telles da Silva,, pas- 
sada na Bahia em tantos de Outubro de 1612, a qual se registrou 
na Camara de S .  Vicente aos 7 de Dezembro do mesmo anno. 
Es'.e capitão estava provido por outros trez annos, - diz F r .  
Gaspar, - pelo Conde de Monsanto do que se lhe tinha passado 
despacho; porém, queixando-se a Camara de S. VicenAe ao  dito 
conde do seu máo governo, pelos nrocuradores que foram a Lis- 
boa tratar dos negocios respectivos aos jesuitas (1) mandou o 
conde que se lhe observassem os despachos, quando os apreseI1- 
tasse. e em seu logar proveu, como capitão. a Francisco da Fon- 
seca Falcão, segundo consta de uma carta do mezmo conde es- 
cripta a : O de Dezembro de 1632, a qiial existe no Archivo da 
Camara de S .  Vicente. 

,4(1ui, a nota de F r .  Gaspar, não combina com a lista orga- 
nisada por Azevedo Marques que da o nome de F .  Fonseca Fal- 

( 1 )  Quando os Jesuitns foram expulsos de S. Paulo,  em 1643, os paulistas envia- 
ram a Lisboa dois emissar:os - Luiz da Costa Cabra1 e Ralthazar d e  BOrba Gato, 
com as  qu-ixas que tinham contra os Jesuitas. E' 3 estes emissarios que aqui F.P 

faz referencia. (Vi<!. "Hist. da Expulsáo das Jesu:tasl', vol. I11 d a  Rev .  ?r, 
Ins t .  His t .  de S .  Pau!o). 



cão exercendo o cargo de Capitão em 1622, e sendo substituido por 
Antonio Ribeiro de Moraes - 1643 - 

O erudito chronista vicentino, tão conhecedor e a o  par das oc- 
correiicias desta epoca, pois que ainda existia o precioso 
archivo da Camara de S. Viceiite por elle consultado, - nos 
dá ainda, em suas notas avulsas, o nome deste governador 
- Gaspar de Souza Ucliòa, exercendo o cargo em 1643 aos 
14 de Setembro, em que "tornou, por determinação do Ouvidor 
geral, a servir d e  capitão-mór ..... . . .dia, por patente. .  ." (O 
resto desta nota, está, itifeiiztnente, devorada pe!a traça).  

(26) Jaques Felix. - Foi capitão-governador da Capitania de São 
Vicente, desde 1644 a 1647, conform,e se verifica da lista que 
vem nos "Apontamentos Historicos", de Manoel Eufrazeo de 
Azevedo Marques, extrahida dos livros de registros de Sesma- 
rias, etc. Jaques Felix, foi povoador de  Taubaté e de outras 
vilias da Capitania de Itanhaen. (Vid. a Memoria-liistorica sob 
este titulo. Kev. do Inst. Hist. de S. Paulo - 1915 - pag. 551). 

Luiz Dias Leme. - Foi tambem capitão-governador de São 
Vicente, nesta época. Luiz Dias Leme - terceiro avô de Fr .  Gas- 
par - "foi  estabelecido na villa de S .  Vicente e Santos e ho- 
mem de maior respeito e autoridade que houve nesse lugar, ge- 
ralmente estimado por suas virtudes. Foi da gomrnança da 
terra etc. .  ." coiiforn;e affir1naii.i Pedro Taques e Dr. Gonzaga 
Leme, genealogistas bem conhecidos. 

Foi ainda, este capitáo. que acclamou o rei D .  João IV, em 
S .  Vicente, em 1641 e fundou, nessa mesma época, a 2.' capella 

de Santa-Anna do Acarahú, nesta mesma Villa (2).  O seu nome 
não consta, entretanto, das listas que temos consuitado e nem das 

"Notas" de Fr .  Gaspar, já citadas. 

(27) Manoel Pereira Lobo. - Foi provido em capitão-mór de São 
Vicente pelo donatario ldarquez de Cascaes. em carta-patente de 
10 de Fevereiro de 1647. Cumpriu-se e tomou-se posse do nian- 
dato em 1.0 de  Junho de  1648. hfanoel Pereira Lobo era cav. pro- 
fesso da Ord. de Christo. 

(28) Antonio de Aguiar Barriga. - Tomou posse de Capitão-mór go- 
vernador de São Vicente a tantos de Mzio de 1649, por provisão 

do conde de Monsanto - D. .4lvaro Pires de Castro, sendo 
passada em Lisboa a 21 de Outubro de 1649 coiiforme consta da 
provisão de João Luiz Mafra, qiie o substituiu. 

(29) João Luiz Mafr i .  - Cav. fidalgo da casa de S .  Magestade, 
Foi nomeado Capitão-mór e Iócotenente do conde de Monsanto 
por provisão de 21 de  Outubro de 1649, com 300 crusados de or- 
denado, cada anno - si tanto rendesse a Capitania. cada anno, 
ao  seu donatario - (3) 

(2 )  Viíle "Fazenda e Capella d e  S;:,,t'L\tiria rio Acarnliú" Rcv .  do Inst. Hist. 
d e  S. Paulo, vol. citado - pags. 252 - 256 por B. Calixto. 

(3)  Estas [luas ii:timaç nonieaçCçi;, affnsian-sc uni t -nto da c.rdeni clir«no!o- 
gica da presente "Rela~áo".  Nesta partc, n nianuscripto de i r .  Gaspar, t raz esta nota 
do Dr. Antonio P i n :  "Ha vidente contrndicção entre os $ 5  36 c 37, que dão a 
mesnis privisio de  21 de Oirt~ihrc d e  1630,  nonie?n<!o os dois Cap'tses-Móres meli- 
cionadcs. Etii relnçBo ao 8 ? b ,  a data está sublinhada para srr excluida". 



(30) Bento Fernáo de Castello Branco. - Foi por provisão do go- 
vernador geral, passada aos 16 de Outubro de 1651, a qual cum- 
priu-se na camara vicentina a 3 de Março de 1652. 

Bento Ferrão entrou na posse immediata do  seu cargo e no 
mez seguinte prestava mão forte ao ouvidor José Ortiz de Ca- 
margo, por determinação do governador geral do Brasil, em 
negocio de summa importancia, porém, que o conde de Castello- 
Melhor teve todo o cuidado de  calar talvez por "nebuloso", como 
se vê pelo seguinte documento existente na Bibliotheca Nacional 
e do qual o dr. Gentil de Moura nos enviou copia : 

Carta do Conde de Castello Melhor. escripta da Eahia e di- 
rigida ao Capitão-hfór de S .  Vicente. Bento de Castello Branco. 

" O  oiividor que provi nessa Capitania Joseph Ortiz de Ca- 
margo ha de pedir a V. M. ajuda e favor para dar execussão 
certa ordem de serviço de S .  M., a quem Deus guarde, que nes- 
ta ciccasião lhe encarreguei. 

E' de  grande importancia e conveniencia se haja nelle com 
toda a cautella e silencio possiveis. 

Logo que V.  M.  for communicado para eila lhe dê toda a 
segurança que for necessaria e tudo mais qiie pela mesma ordem 
se dispôem para que, por todos os convenientes que puderem ser 
mais efficazes, se consiga serem feitas e fique enxergando que 
corresponde em esta primeira acçáo a confiança que faz da sua 
pessoa para o governo desta capitania, em que diga o acerto mais 
certo a se lograr o principio delles com o bem que lhe ha de 
resultar de ter o intento de ordem e fins que se pretende. N .  S. 
em Bahia, 8 de abril de 1652 - conde de Castello Melhor." 

(Biblioteca Naciona! - Documentos historicos, fol. 161. Cod. 
1-4-1-42). 

(31) Manoel de Sousa e Silva. - Foi provido em capitão-mór da Ca- 
pitania de S .  Vicente por patente de S .  Magestade de  25 de 
Novembro de 1656, a qual se cumpriu e registrou na mesma 
Camara aos 22 de Abril de 1657. Diz o citado chronista: "Sen- 
do Manoel de Sousa da  Silva capitão, em S .  Vicente, foi se 
metter a frade, segundo consta de uma carta escripta aos cama- 
ristas, da mesma villa. Não consta em que religião professou." 

(32) Jeronymo Pantojo Leitão. - Tendo sido nomeado por uma pro- 
visão do governador geral, Francisco Barreto, de 6 de Ou- 
tubro de 1657, para que, vagando, na Capitania de S. Vicente, 
qualquer dos cargos de capitão-mór, provedor da Fazenda Real, 
ou sargento-mór, elle entrasse a servir por virtude desta pro- 
visão, que apresentou na Camara de S. Vicente e se cumpriu aos 
6 de Janeiro de 1658. Nesse dia tomou elle a posse de Capitáo- 
mór-governador. 

(33) Antonio Ribeiro d e  Moraes. - Por  provisão de Salvador Cor- 
rêa de Sá e Benevides, governador geral, passado dos 4 de Ou- 
tubro de 1659 e cumprido e registrado na Camara de S. Vicente 
aos 19 de Dezembro de 1659. - (Archivo da Camara da dita 
villa, livro 14."). 



(34) Cypriano Tavares. - Era casado, em S. Paulo, com Catharina 
cia Kihçira. filha de Aniat!«r Hucnc~ da Riheira - o acclainad, - 
Foi nomeado Capitão-mór da Capitania de São Vicente por pro- 
visão do governador ge ra l  Salvador Corrêa e Benevides, da- 
tada do Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1661. Fez home- 
nagem pela mesma Capitania, nas mãos do dito governador, em 
1." de Janeiro de 1662. A sua provisão foi cumprida e regis- 
trada, em S .  Vicente, aos 29 de Janeiro do mesmo anno, tomando 
posse nesse dia.  Contiiiuou a servir no mesmo posto por outra 
provisão que se passou a 22 ,de Junho de  1665, a qual se cumpriu 
e registrou na inesma Camara, aos !S de outubro do dito anno 
de 1665. 

(35) Agostinho de Figueiredo. - Por  carta patente de  Sua Magestade 
de 29 de Maio de 1665, ou 1667, tomou posse do goverii, da 
Capitania de S. Vicente. 

Sebastião Velho de Linia serviu tanbeir: no posto de ca- 
pitão-mór desta Capitania, na ausencia de Agostinl10 de  Figuei- 
redo, quando esteve 110 sertão, na diligencia de descobrir minas 
de ouro e captivar iridics. Estava já de volta, em S .  Vicente, quan- 
do se deu posse a Jorge Bron ou Athanazio da Llotta que foram 
seus successores. 

(36) Thomaz Fernandes de Oliveira. - Foi riomeado por carta patente 
de sua altesa real (4) passada em Lisboa aos 8 de Julho de 1675 
e foi empossado na Camara de São Vicente - como capitão-mór 
e governador da Capitania, - a 17 de Fevereiro de 1675. 

(37) Diogo Pinto do Rêgo. - Por carta patente do tnesino principe 
regente D .  Pedro (vid. riota abaixo) datada de 4 de Novembro 
de 1677, foi nomeado governador desta Capitania de S. Vivente, 
e tomou posse a 28 de Dezembro de 1678, na respectiva Camara. 

(38) Pedrn Taques de Almeida. - Foi nomeado governador da Ca- 
pitania de S. Vicente por provisão do dito governador geral, 
passada aos 8 de Outubro 1633. a qual foi cumprida e regis- 
trada na camara desta villa aos 4 de M a r ~ o  de  1684, data em 
que ton~ou  posse do cargo. Pedro Taques de Almeida era filho 
de Louren~o  Castanho Taques e d e  D.  Maria de Lara,  todos de  
S .  Paulo. Foi commaridante da fortaleza do Itapêma. em Santos, 
provedor da Fazenda Real, Juiz da alfandega e veador da gente 

da  guerra, na Praça de Santos e Cap. mór e governador da Capital 
de S .  Vicente, com 80$ de soldo annual, desde 1684 a té  1687. 
E'ra ainda alcaide-mór e administrador das aldêas do real pa- 
droado, por carta-régia de 13 de Set. de  1701, etc. 

Era  avó de Pedro Taques de Almeida Paes Leme, o historiador 
e genealogista paulistano. 

(39) Manoel Pereira da Silva. - Por  patente do governador geral, 
passada a 10 de Outubro de 1690. foi nomeado capitão-mór go- 

(4) E r a  o principe D. Pedro, por deposição d e  seu irmáo D. A f f o n ~ o  VT. Foi 
proclamado chefe e como tal governou o reino a té  1683. Neste anno,  tendo sido o rei  
Affonsu VI  deposto, o principe, seu irmáo, foi proclani-ido rei com o nome de D. 
Pedro 11. 



vernador da Capitania de S .  Vicente e tomou posse do referido 
cargo aos 11 de Fevereiro de 1691. 

Diz F r .  Gaspar, que este capitão-mór, falleceu em Santos e 
foi sepultado na egreja de São Braz ('i) da villa de Saiitos. ein 
campa pequena, junto ao altar de hTossa Senhora do Pilar. Cons- 
ta  que já era morto aos 24 de Janeiro de 1692. " P o r  morte des- 
te capitão - refere ainda o chronista - houve grandes duvidas 
entre a Camara de S. Vicente e o sargento-mór Domingos de 
Araujo, meu bisavô materno, a respeito da  successão ao go- 
verno. 

A cainâra de S. Vicente - apossada pela familia dos da 
Gacerra - teimava em que a ella, como cabeça de Capitania, 
competia o governo, tanto militar, como politico de toda a Capi- 
tania. Domingos de Araujg, sargento-niijr, a quem seguia toda 
a mór parte da Capitania e a familia de seu genro, José Tei- 
xeira de Siqueira, - nunca coiisintiu que a dita camara se iil- 
tromettesse no governo militar, que siippunha pertencer-lhe pela 
razão de ser elle o primeiro official da guerra depois do Ca- 
pitão-mór governador. 

Foi o caso, por aggravo, á Relação da Bahia, na qual se 
decidiu que, o governo militar, na falta do capitão-mór, per- 
tencia ao  sargento-mór pago, da Capitania, e o politico a cada 
uma das Camaras, em seus respectivos districtos. 

O Governador geral reprehendeu então severamente aos ca- 
maristas de S .  Vicente . . .  Domingos de Araujo, pela razão de 
ser sargento-mór da Capitania, tomou posse do governo militar, 
aos 21 de Janeiro de 1692. 

(40) D.  Siinão de Toledo Piza. - Foi o successor de Manoel Pei- 
xoto da Motta, que exerceu o governo da Capitania, por pa- 
tente régia de 1691 a 1692. e do capitão hlanoel Garcia que tam- 
bem serviu nesse tempo - 1694. 

7). Siináo de To!edo Piza foi provido, por patente passada 
por Sua Magestade, no posto de Capitão-governador da Capitania 
de SZo 'Vicente, a 3 de Dezembro 1695 e tomou posse do referido 
cargo, na dita Camara de S .  Vi,cente. a 8 de  Julho de 1696. 

E r a  filho de outro D. Simão de Toledo Piza e de D. Gar- 
cia da Fonseca Rodovalho, fidalgos hespanhoes, descendentes le- 
g i t imo~  da illustre casa dos condes de Oropeja e diiques de Alba 
de Tormes. Casou na Capitania de S .  Vicente, ein S .  Paulo, 
com D. Maria Pedrozo - 12 de Fev. de 1610. - Foi figura no- 
tave; nessa época, em S .  Vicente, e mesmo depois, na Capitania 
d e  S. Paulo, onde occupou cargos importantes, conforme se vê 
dos annaes da historia paulistana, que constam destas " Memo- 
rias". 

(41) Pedro Rodrigues Sanches. - Foi provido por carta patente de 
Sua Magestade, passada a 9 de Dezembro de 1691. Tomou posse 
como capitão-mór-governador da Capitania de S. Viceiite aos 8 
de Julho de 1693, na camara desta villa, onde se registrou a 
sua patente. 



(42) Gaspar Teixeira de Azevedo - Foi capitão-mór-governador da  
Capitania de S. Vicente em 1697, conforme consta da "lista de 
Azevedo Marques" e de outros documentos da época; não se 
sabe, porém, o dia de sua posse e o tempo em que servio o cargo. 
Parece-nos, entretanto, que o seu antecessor foi Pedro Rodrigues 
Sanches, que tomou posse em 1693. 

Gaspar Teixeira de Azevedo, era avo do celebre chronista 
benedictino, Fr .  Gaspar da Madre de Deus, que no seculo, se cha- 
mou, Gaspar Teixeira de Azevedo. 

O capitão Gaspar S. de Azevedo foi tambem, n'essa época 
superintendente das minas de ouro e provedor da real casa de 
fundicão da villa de Paranaguá e coronel das ordenanças das 
villas de Santos e S. Vicente. O seu nome, entretanto, não cons- 
ta da lista de F r .  Gaspar. 

(43) Francisco dc  Amara1 Coutinho. -- Foi provido no cargo de  
capitão-mór-governador da Capitania de S .  Vicente por carta pa- 
tente passada pelo governador geral do Rio de Janeiro em 5 de 
Fevereiro de  1709. Toiuou posse na mesma camara de S. Vi- 
cente a l." de Marco do dito atino. 

Foi o ultimo governador e lóco-te~lente dos donatarios, her- 
deiros de Pedro Lopes de Sousa, pois eni 1711, aos 19 de Seiem- 
bro, o marque2 de  Cascaes vendia a " sua  Capitania de S. Vi- 
cente", antiga de Sa~zto Amuro, á coroa luzitania pela quantia 
de quarenta mil cruzados. 

De então em deante, a antiga Capitania de Santo Anzaro ou 
Cafiitatzia de  S. Vicerite, passa a dominar-se " Capitania de S .  
Paulo". 

Os ultimos governadores de Sáo Vicente, deste periodo. apóc 
o governo do capitão Gaspar Teixeira de Azevedo - 1692 - - 
foram os seguintes, conforme se vê da respectiva lista: 

- Thomaz da Costa Barboza, que foi nomeado por pa- 
tente do governador geral do Sul, passada a 20 de Agosto de 1700. 

- Antonio Corrêa de Lemos, por patente do mesmo go- 
vernador geral, passa,da a 2 de Marqo de 1703. 

José de Godoy Moreira. por carta patente de S. Magestade. 
passada em Lisboa aos 25 de Novembro de 1701. 
- João de Campos e Mattos, por carta pastente de Sua 

Magestade, passada em Lisboa aos 22 de Outubro de 1707 e fez 
homeiiagem nas mãos do governador do Rio de Jaiteti~o. 

RELAÇAO DOS CAPITÃES-GENEKAES QLTE GOVERNARAM A 
CAPITANIA D E  SAO PAULO,  DESDE SUL4 FUNDAÇÃO 
- 1709 - ATE' A'  INSTALLAÇAO D O  GOVERNO PROVI-  
SORIO - 23 D E  JUNHO 1821 -. 

Antonio Albuquerque Coelho de Carvalho -. Tornou posse a 18 de  
Junho de 1710, e serviu até 30 de Agosto de  1717. 



Braz Balthazar da Silveira. - Tomou posse a 31 de Agosto de 
i713 e serviu a t é  3 de Setembro de 1717. 

Pedro de Xlmeida Portugal, conde de Assumar. - Tomou posse 
a 14 de Setembro de 1717 e serviu até 4 de Setembro de 1721. 

Pedro Aluares Cabral. Foi nomeado para substituir o conde de 
Assumar, mas não tomou posse do cargo. 

Rodrigo Cezar de ?\ilenezes. - Tomou posse em 5 de Setembru 
dc 1721, servindo até 13 de Agosto de 1727. Este Capitão-general foi 
quem, a mandato del-rei D. João V,   sequestro:^ a jurisdicçáo dos 
donatarios da  Capitania de Itanhaen e deu baixa das autoridades no- 
meadas pelo govertiador de Itanliaen, Antonio Caetano Pinto Coe- 
I110 de Souttomaior. 

5." 

-411tonio Luiz de Tavora, 4.0 conde de Sarzedas. - Tomou posse a 
Agosto de 1727 e serviu até 14 de Agosto de 1732. 

Antonio 1,uiz de Tavora, 4." conde de Sarzedas. - Tomou posse a 
15 de Agosto de 1732 e serviu até 29 de Agosto de 1737. Falleceu nas 
minas de Goyaz, no arraial de Tarayras. 

Gomes Freire de Andrade, depois conde de Bobadella. - TO- 
mou posse, interinamenete, a !." de Dezembro de 1737. Foi mais 
tarde Governacior-Geral do Rio de Janeiro e de S. Paulo, mas não re- 
sidiu nesta cidade. 

8." 

Luiz de Mascarenhas. depois Colide d'Xlva. - Tomou posse 
a 12 de Fevereiro de 1739 e serviu o cargo até Agosto de 1748. 

Mais tarde foi Vive-rei da India. -4 carta régia de 9 de Maio de 1748, 
supprimia o cargo de "capitão-general da Capitania de S5o Paulo" c 
conferi0 o governo desta aos govertladores do Rqo de Janeiro, f l -  

cando um governador de São Pazdo, com residencia em Santos, sii- 

jeito ao  governo do Rio de Janeiro. 



Este estado de cousas, que se iniciou após a administracão dc 
D. 1.uiz de Mascarenhas - 1748 - prolongou-se até 6 de Janeiro de 
1765. Uma carta-régia, dessa data, restabelece o governo, s ep ran -  
do da Capitania de S. Paulo e nomeia - para capitão-general o go- 
vernador seguinte : 

9." 

Luiz Antonio de Souza Botelho Mourão, Morgado de Matheui 
- Tomou posse e m  Santos (que era então a séde da Capitallia) aos 

22 de Julho de 1765. Este governador serviu até 13 de junho cle 1775. 

1 0 "  

Martim Lopes Lobo de Saldanha. - Tomou posse a 11 de Juiiho 
de 1775 e serviu a té  15 de Março de 1782. Este capitão-general e seu 
antecessor já residiam em S. Paulo. onde eritão se tornou celebre, 
pelo seu despotismo e pelas accusaçBes que fez, ao vice-rei do Rio de 
Janeiro, cotitra D. Luiz de Souza, em 18 de Novembro de 1775, 
conforme consta deste e outros documentos, dessa época neias:a para 
a Capitania de São Paulo. U m  dos actos que mais celebrisou o Ca- 
pitão-general Martim Lopes, em S. Paulo, foi o enforcamento do co- 
nhecido " Caetariinho", em 1781. que tanto etnocionou os habi!antes 
desta cidade. 

Caetaninho, (Caetano José da Costa, nat. de S. Paulo), era o 
trombeta da legião-paulista de voluntarios reaes, camarada c "com- 
panheiro de troça" do Cap. Antonio Lobo de Saldai~ha,  filho dri Go- 
vernador. Soffreu pena de forca por ter repellido uma "aff rcnta  de 
seu superior" - Antonio Lobo - em uma noite de paiidega, na fre- 
guezja de Sáo Bernardo. 

11." 

Francisco da Cunha Menezes. - Tomou posse a 16 de 3 1 a r ~ o  de 
1782 e serviu até 4 de Maio de 1786. Foi tambem governador da Inc!ia 

12." 

Marechal José Raymundo Chichorro da Gama Lobo. - T:>inoli 
posse interitia, a 5 de  Maio de 1786 e serviu até 4 de Junho de 1788. 

Este governador - observa Azevedo Marques - por ser Cavalheiro 
de Malta, antepunha ao  seu primeiro nome o de Frei e por isso a!guiis 
historiadores o mencionqm com o nome de  Francisco José Kaymut~rlo. 

Bernardo José de Lorena. - 'Tomou posse a 5 de Junho de 1788 
e servio até 27 de Junho de 1797. Passou depois para a Capitania de 



Goyaz. Entre os seus trabalhos, feitos e111 S. Paulo, avulta o da aber- 
tura da nova estrada - Caminlio do hlar - até Cubatáo, cujos ves- 
tigios airida são notaveis na serra de Paranapiacaba; executou ainda 
Gurras obras e melhoramentos uteis á Capitania de S. Pau!o. 

A4iitoiiio hlanoel de Mello Castro e h.leiidoiiça. - Toniou posse 
a 28 de Junho de 1797 e serviu até 10 de Novembro de 1802. Era  
conhecido por Pilafos. Foi mais tarde i-emovido para Moçarnbique, na 
.4frica, onde falleceu. 

Antoiiio José da Franca e Horta. - -  Sotnou conta do goveriio a 
10 de Dezeinbro de 1802 e serviu até 31 de Outubro tie 1811, com 
ititervallo de Junho a Outubro de 1803, eni que esteve com licenqa. 
Nesse pequeiio periodo. o goveriio da  Ca~itaii ia de S. Paulo foi re- 
gido, interinamente, por um triunvirato composto do Bispo D. Ma- 
thrus de Abreu Pereira, Ouvidor. Miguel Aiitoiiio de Azevedo Veiga 
c o Intendentc da Marinha, José Maria Couto. Este triuinvirato du- 
rou até a nomeaçzo do 

16 '  

Luiz Telles da Silva, - Marquez de Alegrete. Tomou posse a 
1." de Novembro de 1811, servindo até 20 de Agosto de 1813. Luiz 
Telles foi depois nomeado governador da Capitania do Rio Grande 
do Sul, sujeito ao governo do Rio de Janeiro. Ficou substituindo, inte- 
rinamerite, no governo desta Capitania paulista, um outro triumvirato 
coml~osto ainda do Bispo D. Matheus, du Ouvidor, Nuno Eugenio de 
Lossio e do Intenderite da Mariilha, kliguel José de Oliveira Pinto. Este 
governo interino durou até 8 de Uezetnl~ro cle 1811. 

D. Francisco de -4ssis hlascareiihas. Conde da Paima. - To- 
rnou posse a 8 de Dezembro tle 181'1 e ierxio aié 24 de Abril de 
1819. Foi depois removido para governador d l  Bahia e obteve o titulo 
de Marquez da Palma. 

1s." 

João Carlos Augusto de Oyenhausen Grevenbourg, depois Mar- 
quêz de Aracaty. - Tomou posse a 26 de -4bi-il de 1819 e servio, 
IIO governo da Capitania. até 23 d r  Jiiiilio de 1821 

Nessa mesma data assumiu elle as redeas do Goveriio Provisorio, 
eleito pelo povo e tropa de São Paulo. 



Joáo Carlos Oyenhausen esteve fazendo parte deste governo, como 
presidente, (ás vezes substituido por seus immediatos) até 10 de Se- 
tembro de 1822. 

( Vide Azevedo Marques " Goveriio Provisorio". - Monsenhor 
Pizarro - hfem. Hist. do Rio de Janeiro. - "Quadro Historico" 
hfachaclo de Oliveira. hrchivo tla Camara Municipal de S. Paulo. - 
"Registro Geral" da mesma Camara. - " Revista do  Inst. Hist. d e  
S. Paulo". - "Documentos Interessantes" do Archivo Publico d e  
S. Paulo, etc. ). 
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FAGUNDES VARELLA 

Luiz Nicolau Fagundes Varella, fiÍho do Dr.  Emiliano 1:aguiides 
Varella e de D. Emilia de Andrade, nascido a 17 de  Agosto de 1841 
em Rio Claro, na então provincia do Rio de Janeiro, veiu para S. 
Paulo em 1860 aos 19 anrios de idade, coiicluindo aqui o scii curso de  
humanidades e matriculando-se no primeiro aiino da Academia de Di- 
r,eito. em 1862. e não ein 1865 como afíirniu Visc~)iiti de Cuaraci. 

Conta iim dos biograpihos c!e Vare1.a que o inspirado vate iniciara 
sua vida academica da matieira a mais brilhante: ao ser examinado 
em fraticcz. ultimo exame a prestar para adtnissáo ao curso supe- 
rior, foi-lhe por sorte designado iim trecho de poesia. Iniinediata- 
mente verteu-o Varella em excelleiite veriiacu!~ cniii applausos dos 
exa~i~il iadorcs e circumstantes. 

E assim foi, realmelite. Mas. em Fagundes Varella, agitavam-se, 
pei-eii~ierriente. duas ,:~ersoriaÍidades distinctas e antagonicas. A dis- 
c i~~l i i la  de francez revelou á =Icadeiiiia o zcni» de Varella: a de 
geometria den~uncioii o bohetilio iticorrigivel em sua selvatica e de- 
molidora independencia. 

Chamado á prova escripta no exame dessa materia, emquanto 
seus condiscipulos traçavam lau'das de calculos, escrevia elle uma ode, 
á Euripedes, em latim e affirmava, em bom portuguez. a desiieces- 
gidade dos exames: Juvenal nunca os  fez e foi um genio, disse elle 

encerrando a prova. 
Bicho ainda. iniciou Luiz Nicolau sua vida literaria publicando 

lia Revista da A4ssociaçáo Recreio Iiistructivo, a poesia "Vein !. . . "  
ande a bohemia do estudante desregrado é sujpplantada pela ingenui- 
dade da alma sonhadora do poeta. 

"Vem ! . . . " era dedicada á celebre mundana Ritinha Sorocabana 
e é toda um appello de redemipçáo á formosa e fascinarite rainha da 
Paiilicéa brejeira de 1860-1870. 



Porque te afogas oh !  irmã dos anjos 
Nas ondas negras de um viver impuro 
E as santas formas do cinzel de Deus 
Manchas do  vicio no recinto escuro? 

Empirea flor, ao  perpassar dos ventos 
Porque te banhas em paúes medonhos, 
Quando existencias de teus labios brotani, 
Quando teus olhos realisam sonhos? 

E' tempo ainda; nos salões da vida 
Rasga essas sedas que predizem prantos, 
E' a nova aurora que te aguarda, eleta 
Como a florinha os divinaes eiicantos. 

Esta poesia veio a lume em Julho de 1861 e apparece desdobrada 
em duas sob os titulas "***" e "A uma mulher" nas "Obras completas". 

Quem desdobrou, alterou, poliu a primitiva poesia? Por certo que 
Varella. Mas nesse caso cae .por terra a affirmativa de Manoel Antonio 
dos Reis e outros seus biographos de que Varella jamais corrigiu ou 
castigou suas producçóes. 

" A  uma mulher" abre com a seguinte estrophe que se não encon- 
tra em "***"; 

Não ! . . . Não arredes da verdade os olhos 
Ella foi sempre da belleza o thesouro: 
Porque mentir? As illusóes se acabam 
E a vida passa como um leve sonho. 

As quinta e sexta estrophes de "***": 

Oh vem! minhlal,ma de teu riso escrava 
Sobre o passado correrá um véu, 
Então verás de teu viver mulher 
A s  nuvens negras se afastar do céu. 

Vem! que me importa o murmurar das turbas, 
Dos homens todos o desdem profundo, 
Quando no ermo a teus sorrisos, fada, 
Verei rle novo rebentar um mundo? 

são as mesmas terceira e quarta de "A uma mulher" em mais brilhante 
lapidação : 

Siw !. . . venz, minh'alma de teu riso escrava 
Sobre o passado correrá um véo, 
E tu verás como a esficronça volta 
E a jzuvem negra dcsossombra o céo. 



Vem! que me inil~orta o niurmurar do  vulgo, 
Dos homer~s todos o desdeni profundo, 
Quando no ermo o t eu  olhar srtblime 
Verei das trevas rebeiztar u ~ n  ~ ~ z u n d o ?  

A'  excepção das 1.". Z.", 4.1, 7." e 16." estruphes de "***" que se 
não encontram em "A uma mulher", e da 13." que apiparece ein ambas, 
sem alteração, as  demais forani aproveitadas lia segunda poesia depois 
de mais trabalhadas na forma e nas idéas. 

Tambern " O  Vagalume" publicado pela primeira vez no "Recreio 
Instructivo" n. 2. anno I, de Agosto de 1861 com as  suas seis estrophes 
sómente, não é bem " O  Vagalume" das "Obras Completas" em oito 
quadras. 

A tribu das mariposas, 
Das mariposas azues, 
Segue teus gyros tio espaço, 
Astro de pallida luz. 

Esta mimosa poesia, recitava Varella em suas serenatas peias var- 
zeas d o  Pary, em companhia do musicista Emilio do Lago, sonhador 
e poeta, de Heiirique Levy, eximio clarinetista, de Luiz Gama, de Ame- 
rico de Campos, Huascar de Vergara. artista do lapis e de  Ferreira 
de hlenezes, o sublime folhetinista mas, a posterior lapidaçáo deu á suave 
quadrinha a bellissima forma definitiva 

A tribu das niariposas, 
Das mariposas azues ; 
Segue seus gyros no espaço. 
ilIi~rzosa gotta de luz. 

Escreveu depcis "Eonaparte", que é a mesma poesia "Napoleáo" 
das "Obras Completas", "OVagalume", "Inah", "Tristezas". "Esther", 
"Ruinas da Gloria", "Palavras de um louco", "Acusmatas", etc., tudo 
em S. Paulo em 1861-1862. 

"Acusmatas", que se não deve confundir com o poema do mesmo 
titulo, e "Palavías de um louco" - foram as primeiras paginas de 
prosa publicadas por Varella, apparecendo ambas na Revista da As- 
sociação Recriio Instructivo, a segunda em Setembro de 1861 e a 
primeira em Julho do armo seguinte. 

O que era Fagundes Varella prosador, avalia-se pelos periodos 
que transcrevemos : 



As estrellas desmaiavarn no céu, e o manto transparente das bru- 
mas envolvia os  cimeiro,^ d a  serra;-o grillo solitario modulava a 
sua cantiga monotoca entre as lhervas do prado, e a cachoeira soluçava 
melancholicamente em seii leito de pedras. 

Minh'aima estava triste,-triste como a solidão e a morte;-meus 
olhos procuravam debabde lavar a téia do passado com tsorrentes de 
lagrimas. 

Entre circulos brilhantes surgiam vertiginosamente os espectros 
de minhas mais doces il18usóes,-as esperanças solevantavam-se febren- 
tas e vivas como os espiritoj do sarcasmo para zombareni de  minha dor. 

Deixei-me cahir soluLaiido sobre a relva. Um profundo torpôr 
apoderou-se de meu corpo, sem comtud'o paralysar minhas faculdades 
iiitcllectuaes, que pelo contrario se desetlvolverain com espantosa in- 
tensidade. 

A natureza parecia eiitão levantar-se luminosa e phantastica conio 
um sonho da febre, - as harmonias cruzavam-se em harmonias, e 
cada reino se accordava para depôr um poema nas azas da  viração. 

-4' medi'da porém que este universo de maravilhas me fascinava 
os sentidos, uma dor liriserisata rebentava em meu coração. e parecia 
requeimar-lhe as fibras com suas litiguas de fogo. 

E o pranto não cessava de correr-me dos olhos, e as !amentaçóes 
de meu peito pejavam os  é w s  da soleda'de. 

De repente ,ouvi um estampido sur,do e medonho como o annuncio 
das tempestades; - os cedros seculares da floresta balancearam mys- 
teriosamente suas ramagens sombrias, e estas palavras soaram-me no 
intimo d'alma: - Porque 110s abandonastes. poeta? - Porque deixastes 
a suave frescura de nossas soinbras, e o harmonioso rumor de nossas 
folhagens? - Aqui tua mocidade teria passado limpida e tranquilla 
como os arroios deseoiihecidos de nossas desertos. onde as  flores se 
debruçam e a s  rolinhas se banham aios ardores da sésta. As amarguras 
fugiriam de ti, e após longos a~irios de vida irias dormir socegado no 
seio infinito ,de Deus! - I'orque rios abandonastes. poeta, a r!ós que 
tc queriamos tanto ! . . . 

Então eu julgava descobrir nessas velhas arvo:es <;i traços es- 
morecidos de amigos que tião via ha muito tempo. e :is scenas d e  
niiiiha infancia passavam dealite de mini como um batido de ave: de 
arribação, e eu queria narcotisar todos os meus senti'mentos, - apagar 
do livro da vida as sombrias lendas de minha peregrinação, e coi~ic  a 
pheilix reviver de novo a esse tempo de crenças, - entretaato era 
tarde ! 

-4 floresta calava suas vozes exhalando um murmurio secco e 
rouquenho, e a s  flores que dormiam á b ~ i r a  d'agua levantavam suas 
cabrcinhas perfumadas sobre as  hastes humedecidas, e me diziam 
baixinho: - Porque tios ,deixastes, poeta? - Porque desprezastes 
~ãossa belleza casta e sile~iciosa para decantar essas formosuras mun- 
danas que descoram na vertigem dos bailes. e mergulham-se no  pó 
sem ter bebido as  perolas do orvalho? - Nós te dariamos a felicidade, 
porque nós sonios as  flores, - as estrellas da  terra, - a crystalização 
das lagrimas ethereas; - tiós te contariamos legen,das de amor e 



tnuiidariamos de perfume tuas noites solitarias. Cada dia uma d r  n 6 ~  
se ergueria como a odalisca formosa para te  narrar uina historia de 
nosso paiz, para abrir nosso seio orvalhado e revelar-te mysterios 
sublimes! - T u  não o quizestes! - Debalde sacudiamos nossas fron- 
tes melancholicas, - debalde cnviavamos nossos effluvios como appellos 
de amôr! -4gora o mundo queimoix-te as azas e não poderás mais voar, 
ó aguia desditosa! 

Depois as flores occultavam-se na verdura, deixando na atmos- 
phera uma onda de perfumes. e a lagoa que resomnava entre as pal- 
mriras como a l~riiiceza asiatica no meio de seus eunuchos, estremeceu 
em seu flaiicos e murmurou pela vóz de suas aguas:  - Porque 
fugistes de mim, estouvada creança? - Porque abandmonastes niinha 
superficie placida e serena (para te arrojares ao oceano do mundo. 
onde debatem-se as temipestades, onde tremula o pavilhão da morte? 
- E u  seria a imagem da tu'alma. - o espelho de teus be!lmos dias. - 
E u  te acalentaria em meu collo como a ania á criancinha, - eu te . 
beijaria os pés como um cão amoroso beija os pés de seu dono! 
Quando a edade do amor tivesse chegado. til erguerias em mi,nha margem 
uma casinha risonha entre phaianges de pal,meiras. - levarias para ahi 
a tua noiva, e eu seria feliz de vos contemplar de meu leito de areias 
errarem de matihan pelas campinas humiclas de orvalho, - cantarem 
i noite ao som da viola a porta da cabana! - -4chastes que era pouco 
esta santa felicidade, o falso brilhantismo do nurido cegou-te para 
inelhor te conduzir ao abysm,o! - Agora é tarde! - 

A lagoa caloii-'se exhalando um triste soluço, e as montanhas que 
1evarit;tvam-se ao  longe com seus turbantes de nevoas como os mu- 
sulirianos acocorad,os á porta da mesquita. sacudiram seu's dorsos, e 
runiorejaram coin profun'da tristeza: - Sossas cumieiras estão ma- 
tizadas de flores, - em nossos visos correm suavissimos regatos. - 
as brisas cochicham eni nossos arbustos e os passarin~hos pejam o a r  
de tnelodiosas cantigas, entretanto tu nos abandonastes yeias grimpas 
vulcaiiicas da gloria! - A h !  Porque o fizestes poeta?! - Nós te 
vimos creauça procurar a mais densa paragem da selva, embebido pelo 
canto das aves, - adormecer ,no mais elevado pincaro da rocha con- 
tetnplaiido a plauicie, e a faixa azulada dos mares, e as velas que se 
perdiam entre o céu e a terra! - Nós te trriamos dado a felicidade! 
- -4 agua de nossas torrentes, as amoras de nossas florestas, os cantos 
de nossos desertos despertam venturas que o mundo não comprehrnde. 
- T u  nos abalndonastes, ingrato, - agora tudo findou-se! - E as 
inoritanhas embuçaram-se no manto das nuvens, e calaram suas queixas 
me'ancholicas. 

Depois das tendats dos forasteiros, - alvas commo as garças do 
crmo, - d'os saveiros que rolavam á mercê da correnteza, - das chou- 
parias que repousavam entre o s  florecidos cannaviaes. levantavam-se 
d~ lo rosas  lamentações e, cm cada lamentaqão vinha uma Ieinbrança 
do passado e o soliiario perfume de urna niorta i:lusão!. . . 

hfinli'alma adormeceu crn meu seio, e meu sangue enregelou-se 
aos bafos dos pesadelos, - dormiu em corpo e em espirito. 

O barulho dos carros e o ruido dos sinos me despertaram. - 
julguei ter dormido coril'o El~imenedes : - leva~itei-me e caminhei para 
a cidade. como o iridio para deaiite das rodas do carro de Ingernaut. .  . 



A' proporção que a alma do vate se abr a e se dilatava nos mais 
alcandorados estros do genio, o comburente cerebro do desorientado 
bohemio levava-o a afogar-se em epicureas saturnaes que eni phan- 
tasticas e lobregas extravagancias se nivelaram ás orgias da "Chaca- 
;a dos Inglezes" presididas pelo genial sonhador das "Noites na Ta-  
berna". 

Ainda preparatoriano mudara-se Vare1:a para o bairro do Cambu- 
cy onde erigiu um templo a Baccho e a Venus e meditou sobre a s  
"Ruinas da Gloria", iphantasia em prosa que apparrceu pela primeira 
vez no "Correio Paulistano". 

Suas producções literarias crearatn-lhe amigos e admiradores : suas 
extravagancias produziram alguns imitadores e innumeras desaffeições. 

E m  certa occasião, consta-lhe que respeitavel personalidade do 
clero paulopolitano verberando-lhe os desregramentos chamara-o doido. 

Varella toma da penna e traça a sua primeira pagina de prosa 
destinada á publicidade, encetando uma polemica cujo desfecho ines- 
perado foi de algum modo salutar ao desvairado poeta. e escreve 
então as 

P A L A V R A S  D E  U M  L O U C O  

Caminhar ! . . . Caminhar ! . . Quando chegarei ao lugar do repouso !' 
Quando poderei descançar minha cabeça escandecida pela febre? Quando 
dormirei eu?  Na immensidáo dos desertos a columna de fogo guiava 
os israelitas, - a estrella polar conduz o nauta na so!idáo dos mares, 
- ao clarão azul-pallido da luciola o viajor indiano caminha pelos 
ermos, - porém nas trevas de minha noite não ha estrella polar nem 
columna de fogo, os meteoros esvaecem-se na minha estrada, os va- 
galuines se afugentam ao som de minhas passadas. 

Vaguei desde as margens risonhas do  Sena e do Tibre até ás 
pestilentas bordas do Indú e do Ganges: 

Desde o salão onde fulgem as luzes de cem cyrios até o tugurio 
onde ferve a marmita a o  fogão hei rastejado a fimbria de meu manto. 

Como o - -4hsverus da legenda - empoei os meus cabellos nas 
cinzas dos imperios e reclinei-me nas sepulturas dos reis. 

Bebi a sciencia de uma geração inteira, derramei ondas d'inspiração 
ás turbas que me cercavam ávidas, e na pyra das artes fiz a heca- 
tombe de todas as minha illusões. E no entanto eis-me como Fausto 
morto e gelado! O que ganhei de tudo isto? Das precarias alturas de  
cua vaidosa grandeza - a raça crapulosa me cobre de sarcasmos e 
desprezos, - os sabios improvisados riem-se de mim, e a turba que me 
vê passar murmura escarnecendo - é um doido! 

Doido, - iporque em vez de rastejar-me servil e submisso sobre 
os regios tapetes, proclamei a liberdade e igualdade, - porque em vez 
de curvar a cabeça ao miseravel egoismo do secuio, sopeei altivo o s  
Iveconceitos sociaes, - porque em vez de um punhal, - uma penna 
mercantil ou uma gazua, - tomei uma lyra e desferi doces melodias! 



Doido!.  . . serei um doido. porque o labéo da maldição negreja a 
fronte dos livres, - porque a poesia, essa linguagem dos anjos é 
manchada de despresos, - porque o amor, - a crença, - a virtude, 
são estupidas chimeras, - porque o interesse é a lei, - o ouro a di- 
vindade, - o egoismo a virtude ! . . . 

Oh!. . . é verdade, eu sou um doido! 

Minh'alma está morta no meu seio como o embrião da larva 113 

crysalida resequida, - meu coração é a lagoa estagriada cheia de lodo 
e   ara si tas aauaticos. 

Como essas caveiras que ao sereno d a  noite alvejam no cemitcrio. - minlha cabeça está vasia e despida. 
Mais desgraçado que René, - mais incuravel que Harold o ipere- 

grino, - mais enfastiado do que Fausto. nas sombrias nuvens que me 
b ldam a fronte no meu gélido scismar, nem sequer brota o desejo, a 
esperança de poder deslembrar-me tudo quanto hei soffrido. 

Seriáo infructiferas para mim as orgias de  Werner e %Iar:owe. -- 
nem os festins illuminados dos Borgias, - nem os milhões de Ro- 
thschild poderiam aclormentar o cancro que me róe aqui dentro! 

Como esses antigos philosophos pithagoricos, tenho entretanto na 
mente a vaga recordação de uma era feiiz vivida em um mundo de 
maravilhas e encantos. 

Como essas lembranças adormecidas que se tios despertam no 
cerebro, quando aos tépidos raios d a  lua - as flores da amendoeira e 
da iriadresilr:c enviam aos sentidos seus humidos perfiimes. - assim 
eu silito ás vezes passar-m,e pela cabeça - todo uni cortejo de  vividas 
illus6es e perfumados sonhos. 

O h !  eu vejo a tela do passado erguer-se adeante d e  mim, eu vejo. .  . 
- Sim, - era uma habitação pequeaa. - alva, - formosa. mysteriosa- 
tilente occiilta entre as  folhagens das Iarangeiras floridas: - atraz são 
os coqueiraes que balanceiam nas nuvens a coma verde-escura como 
os cocares de uma horda selvagem: - aos lados - o rosmaninho e o 
amarantho, - o jasmin e a rosa, - a magnolia pallida e as amaryJis. 
borrifadas de oiro que riem-se a luz do sol e tpejam a atmosphera de sua- 
vissinios (perfumes; - na frente a tribu errante das an,dorinhas ras- 
teja a ponta das aras na placi,dez azulada de uma lagoa dormente; - 
ao iorige alveja o campatiario esguio da igrejinha d'aldea, e entre os 
festUes de rosas bran'cas levantam-se as  cruzes do cemiterio. O h !  como 
tlido é bello!. . . como no véo das recordações, tudo se baptisa de um 
r»rilantismo sagrado ! . . . 

Havia alli uma imagem de mulher bella dessa santidade das  ma- 
donas, que de mãos postas contemplam o céo nos nichos de marmore 
das cathedraes italianas; - lembra-me que, reclinado em seu regaço, 
- ella passava suas mãos pallidas nas loiras ondas de meu anellado 
cabello, - embalava-me o somno em suavissimas cantigas, - e eu 
lhe repetia feliz: - minha mãe!. . . 



3epois era uma figura de virgem. - branca, - loira como um 
sonho de Schiller, - tinha nos olhos a pureza melancholica do azulado 
do céo, - 110 rosto toda a beleza plastica das concepções de Canova. 

Parecia ter sido formada para viver a um continuo luar, alimentar- 
se com os suavissimos effluvios das accacias e das magnolias, - e 
aclormecer sobre coxiiis de neblina. 

Uma noite, quando as estrejlas tremiam - como um bandc de  
abelhas .de oiro pousadas no ceruleo manto. - quando as brisas cho- 
ravarn passando nas folhas  lustros;?^ da rnadresilva, - quando lios ares 
soava a - acusmatha inelodiosa das harpas ethereas, lembra-me ter 
cahido a seiis pés e murmura,do bra,ndamente: - eu te amo! 

Da vaga transparencia desse poema passado, das brumas incertas 
que envolvem essa região de magias, parece-me ouvir os languidos 
suspiros d'o seio d'ella, e a voz harmoniosa, - meiga como o halito 
de um anjo, murmurar-me - toda uma epopéa dc iníindas promessas - tgda uma eternidade de venturas! 

Sim! Lembra-me tudo isto! Porém esse mundo desfez-se; - esse 
poema de felicida~des esfolhou-se - n.o ranger de  uma enchada. - e 
ao cantico dos coveiros ! 
- O epilogo está gravado na lousa dos tumulos! - 
S ã o  ha peior miseria do que uma lembrança feliz nos dias de  amar- 

gura!  - Eern dolorosas. mas no entanto bem ~e rdade i r a s  são estas pala- 
vras. não é assim, sombrio Alighieri? 

Oh ! Illusões ! . . . Illusões ! . . . -4' vossa sombra adormeci como o 
viajante da r2sia debaixo das upas venenlosas, - absorvestes-me todas 
as crenças, - eivastes-me todas as  esperanças! 

Idivido Manfredo. sombrio filho da descrença! Porque entre a s  
nevoas da noite invocas os genios do topo das montanhas? 

Dos abysmos dos a18pes - e das grimpas do Jung-Frau os phan- 
tasmas acudir50 á tua vóz: - o esipirito dos mares ,deixará o seu 
leito de peroias para te ouvir - porém o esquecimento. - esse o 
tzrás na pocsia das sepulturas! 

E m  vão te reclinas á sombra das florestas oh pallido René! A 
molestia que te  consorne não te deixará jamais! Como os filhos de  
Goethe c de M?.rlowe é forposo pagar o teu tributo a o  genio das des- 
venturas, - descrente filho do mais fervoroso dos crentes. 

Felizes são os que dormem debaixo da abobada das humidas ne- 
cropoles; - pelo frio sudario do cadaver as amarguras não calam, e 
se a myrrha e a pancaia foram ve'dadas ao leito do morto, tambem o 
absyntho iião lhe mancha os Iabios. 

Por  alta noite o vento geme nas folhas do salgueiro, - a caiigem 
desdobra-se ,110 céo. e a phosphorecencia doudeja na face do cemiterio; 
;~ ) r é in  os que ahi dortnem riao suspiram nem choram, - po<rque a 
verdadeira felicidade está na ii~sensibilidade do cadaver e na friez d o  
esquecimento ! 

Poesia !. . . Poesia i .  . Sabeis o que é a poesia, inexperientes man- 
cebos. - cabeças loucas de exaltamento, - almas baiptisadas nas gottas 



cálidas do sonhar deliroso de Lautréaumont. Sabeis o resultado: dessa 
vertigerri que nos atordoa o espirito num momento. e imprimc ai> mundo 
e aos homens as fórmas e proporções as  mais enganosas? 

Sabeis o que é a poesia, desgraçados? 
A poesia é - a cabeça ensangiientada de Chénier, rolando atravéz 

do fumo da revolução pe:as duras escadas do patibulo. 
5' Chatterton o moço, que mergulha nas tôrvas ondas do siiicidio 

a grinalda fanada de suas dezoito primaveras. 
E' Gilbert que se estorce nas agonias da fome, entre as  humidas 

paredes de um escuro pardieiro. 
E' Bocage. o loiro Cysne da Lysia que. no continuo expandir de 

fervidas inspirações, enchera a patria de harmonias, e - agora co- 
berto de andrajos, - iiicendido pela febre, - resomna suarento sobre 
os frios ladrilhos de  um lupanar. 

A poesia é Dovalle assassinado [pela bala de um duellista: é Job 
Sterii morto pelas decepções. é - Schelley atheo, - é Byron descrido, 
- é Xerval expirando na miseria! 

Oh!  -4 poesia é lima maldição! 
Sentira-o nos sotnbrios carceres Spielberg' o resignado cantor de 

Francesca de Remiiri, - dissera o brilhante sonhador de Lallh-Rook. 
- Tasso na prisão, - Milton na obscuridade e Camóes no hospital! 

E' uma epidemia cruel que lavra desde Homero o mendigo, Ovidio 
o desterrado, até Lamartine errabundo e Tictor Hugo espatriado 

Anathema sobre ti miseravel ceifadora de t5o esperançosas frontes! 
Divindade infernal que tens por throno o martyrio, - por coroa 

a miseria e a sepultura por leito! Anathema! 

Invejo a sorte do cedro que na ericostn d a  serrania - cresce. - 
cresce, até que por uma noite de tormenta lhe venha o raio dizer: - 
pára 

Invejo a sorte do rochedo que se eleva ria solidão dos mares. e 
que as  ondas banham de  espumas; invejo a pedra que augmenta-se pela 
agglon~eraç%o das camadas, - a parietaria que cresce na humidade das 
ruinas, - porque ellas não sentem, tiem têin um fardo de micerias 
a carregar sobre a terra! 

Estatua fria. e tnuti!ada, deliegrida pe!as escáras do tempo, eis-me 
erguido á porta do Parthenon arruinado de minhas passadas crenças! . . 
O deserto extendeu-se adeatite de mim como um lençol mortuario. a 
ortiga e o cardo me cercam 

Mas onde estou eu?  Que frio é este que me corre pelas veias? 
Que agiração é esta no meu seio? i \h!  E' verdade. lembra-me agora. 
- eu sou um louco, o mundo o diz e eu o sinto! 

Este frio que me gela, é o halito da  ninrte que chega! 
Oh!  vem ! Vecli. virgem dos derradeiros momentos, vem. que estou 

cançado de esperar-te ! 
Preso em teus braços, - suffocado por tuas caricias, o pobre louco 

poderá voltar-se um momerito para o mundo e dizer: - hla'diqáo! 



Depois o poeta investe desabridamente contra o clero lançalido 
pathetica irivocação : 

" Extira-te maciliento riessa cruz. oh ! Christo ? foi iinproficua a 
profunda revolução que dizem teres rpromovido. O mundo se arrefece 
na duvida, e o universo vacilla.. ." 

A represalia não se fez esperar: de todos os lados choveram 
doeatos e maldições sobre a loira cabeça do poeta tresvariado mas 
a todos replicava o vate em linguagem inflammada. 

Um dos aiitagoriistas fez distribuir, em dado momento. umas 
satyrás rimadas sob o mesmo titulo do seu artigo 

P A L A V R - I S  D E  U M  L O U C O  

hf eu Deus ! quanto af f lição sinto nest'alma, 
Que soffrer pezaroso e pungitivo, 
Quebrei o meu relogio de parede 
Na cara d'um christão, d'um vil captivo! 

Sorrir-se do  meu ar,  chamar-me doido. 
Querer que Ih'emprestasse a camisola! 
Mais alto que o pequeno Corcovado 
Náo tinha inspiração nem tinha bola. 

0' miriha carapuça de cortiça 
Mais branca do  que a s  barbas da Cutia, 
Tu  não és bacharel. não te enferruges, 
Vae comer camarões com melancia. 

Infeliz foi a idéa. Varella abandona a prosa e replica ardorosa- 
mente, em rimas candentes como o ferro em brasa. 

E' por essa occasião que escreve "A Terra da  Promissão", poema 
em dois capitulos que não apparece na collectanea das suas pro- 
ducçóes, e onde o clero e as beatas, os vates e oradores da  Paulicéa 
são igualmente maltratados : 

Coilheceis a cidade onde as beatas, 
Em sombrias mantilhas envolvidas, 
Nas ruas mal calçadas se abalroam 
De rosario na mão? Onde as tabernas 
Regorgitam de vates e oradores, 
Que o direito da plebe precoiiisam 
E defendem a murros? Onde a nevoa 
Em seus mantos esconde ás horas mortas 
O turbilhão sem fim dos namorados? 

e continua descrevendo. sempre em versos primorosos. uma scena de 
lupanar, orgia de messalina alquebrada de vicio e maeilenta de vi- 



gilias, em alegria soturna rythmada pelo tinir das taças e pelo som 
das cantigas, numa atmosphcra saturada dos vapores do  vinho, aden- 
sada pelo fumo dos cachimbos até que. de repente - batem na porta:  

Uma voz iilfaiiti!, extremecida 
Pelo frio da noite e gelo medo, 
Faz-se ouvir supplicante: - "Por  piedade! 
Deixe-me entrar-murmura- ; já riao posso 
Suster-me de cançaço! ... Elies me alcançam 1 
Eil-os que vem ! Oh ! Minha mãe soccorro !" 
E uma formosa imagem de creança. 
Loira. de quinze annos, semi-iiua, 
-4tira-se chorando, no aposento, 
E vae caliir aos pés da Messalina 
Que a segura tremendo, e diz olhando 
Ao derredor de si. medrosa, livida, 

"Maria, tu aqui! - Tu.  minha filha!" 

e " A  Terra da Promissão" numa transição brusca de sentimerito tão 
commum em Varella, termina com um brado da alma pura e sã do 
p e t a ,  emergindo do lodaçal em que a nefasta influencia Byroneana 
arrojara a sua imaginação doentia, para perscrutar no  intimo da  trans- 
viada o sublime affecto maternal que nem inesnm o coração npodrecidn 
de messalina consegue conspurcar. 

O desfecho inesperado que teve a lucta contra os clericaes foi 
digna do espirito bohcmio de  Varella. 

Certa noite, diz um contemporaneo do poeta, frei Antonio de  S. 
Gertrudes, prior do Carmo, recebia em sua cella um hospede que lhe 

pedia o 1evasse.m ao locutorio, ao  coro, ao claust,ro, ao refeitorio, 
aos jazigos, ao  carcere, á sala do provincial.. . ao convento inteiro. 
em summa. Por  fim, o receni-chegado deu-se a conhecer, ou, nielhor, 
foi denunciado pelo seu rutilso espirito - era Fagutides Varella. Va- 
rella, o atheu. Vareila. o dos epigrammas. Os  da casa aturdjram-se 
ao  receber a nova. Mas . .  . afinal tudo acabou bem, a julgar pelos 
dias, noites e semanas que Varella permaneceu em companhia dos 
riovmos amigos, na melhor camaradagem, deliciarido-os em longos serões 
com o brilho de sua conversação, com o trato distincto e cavalheiresco 
dos momentos calmos de sua vida. r e~ i t and~o  versos em que esp!endia 
a sua imaginação fertilissima e ás vezes.. . exagerada. Dahi por diante 
não mais escreveu contra o clero, evoluindo o seu espirito até 2 
concepção do "Evangelho nas Selvas", a sublime cvocaçào da  belleza 
de nossas florestas opulentas, rumorejantes, - opulenta como a iii- 
telligencia privilegiada do poeta, rumorejante como a existencia tu- 
multuosa desse bardo que se chamou na vida e <JUe é na posteridade - 
Luiz Nicolau Fagundes Varella. 
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OS INDIOS DAS AlAZIGENS 
DO PARANAPANEMA 

Fiig lido á vida intensissiina que o homeni do trabalho é obrigado a 
manter tia turbilhoante c magnificente urb que se chama São Paulo re- 
Lolvi lia priinavera de 1906, emprcherider breve viagem de recreio. em 
repoi,jo ao  espirito e retimperâmento de forças. 

-4 escolha do itinerario a seguir não soffrcu vacillaçóes em meu 
animo: meu espirito curioso ancZava desde ha muito por nsova exciirs,?~ 
á bacia paulista do Paranapanema, região fabulosaineiite ubertosa, que 
eii me habituara a comnsiderar destinada a futuro grandioso desde a 
primeira vcz que, em desempcliho d e  serviços profissionaes. a per- 
corri em grande extensão. 

E rláo só a preoccupaçáo de rever a predestiiiada região me iiis- 
tigava o animo: o grande desejo de reunir a estudos anteriores :iovcs 
apontamentos e coiligir maior coi:~ia de itiformes sobre as origens, 
usos c costumes dos selvicolas, alguiis já mansos. de iiitegraçáo iiii- 
ciada ao grcmio da civi!isaçáo, outros ainda bravos, de vida c ~ r a n t e  
pelos ca~mpos e florestas, mas todos condemnados á mais completa e 
rapida absorpçzo pela onda do progresso que ao desdobrar da  via 
ferrea, vac traiisformacdo as inattas nativas em ridentes cafezacs e 
pontuando o solo de opulenzis povoações, levararii-me a empreheiider 
tiova excursão até ás  margens do Paranapanema. 

Seguindo pela Sorocal~aiia a Cerqueira Cezar e d'ahi tomando 
ruino de S. Cruz d o  Rio Pardo e São Peilro do Turvo, passei por 
Campos Novos de Paranapanema antes de  chcgar a Laranja Doce. 
logar proximo ás margens do Rio Parailá. 



Foi perto de S .  Pedro do Turvo, iiiima fazenda distante d'ahi 
tres legoas. que me encontrei com indios mansos de diversas tribus, 
provenientes d3 coloiiia do Jatahy, no Estado do Paraiiá, vindos á 
procura de serviço agricola. 

N'esta fazenda havia uma colonia, si assim me posso exprimir, 
de mais ou menos trinta indios Coroados, que se diziam trabaihadores 
riiraes, e alguns l~oucos Cayuás, niais tarde encontrei ineios, tam- 
bem de diversas tribus em Conceição de Monte .4legre, distante dois 
dias a cava110 de Campos Kovos d ~ ,  Paraiiapaiienia e finalmetite um 
aldeiamerito de G u a r a n ~ s  lias margens do Paraiiapanema, já nas mat- 
tas virgens pertencen:es ao Esta6.o do Paraná. Chavantes encontrei 
dous ou tres nos Campos da Laranja Doce. 

Os Coroados provenientes do latahy e existentes tia fazenda per- 
to d e  S. Pedro do Turvo 11abi:avam tres pequeiias casas, feitas de 
esteios perpendiculares, amarraclos uris aos outros com cipós, prote- 
gidos por uma espessa e tosca cobertura de folhas de palmeira. 

Todas estas casas rram iguaes, com o oitáo para o lado do ter- 
reiro e de plano (luasi quadrado, tei-,do mais ou menos 30 palmos de 
!ado, repartidas internamente ao meio pcr uma tosca parede igual á s  
exteriores; uma unica abertura do lado do oitáo, que se conservava 
dia e noute aberta, comrnunicava o interior da casa com o exterior. 
Luz e a r  e:itraram por entre os esteios. Dentro, na primeira repartição 
fumegavain tiçóes sobre os quaes estavam collocadas as panellas de 

barro cosido eiil que era (preparado o indispensavel pirão de milho. 
-4' rioute os indios, de ambos os sexos, com cachorros magros e fa- 
mintos, dormiam junto ás cinzas. aquecendo-se ao suave calor dos 
tiçóes, tendo sempre os pés voltados para o brazeiro. iVa segunda 
repartição acii~va-se um estrado que servia de cama, sobre o qual 
se aninhavam geralmetite ciii hamem com as suas mulheres. Si este 
commodo era um santuario ou cousa diversa não posso nem sei dizer. 

Quando o tempo permittia a cosinha era inoiitada fora da casa 
e ahi, sobre algumas pedras, preparavam as mulheres seus alimentos. 

Pode-se bem coinprehender que o indio coroado náo conhecendo 
hygiene e temetido gera!mente a agiia como fonte de constipações, 
era immiiiido t,into no corpo como 110 vestuario e igualmente sujos e 
repiilsivos eram tambem os seus utensilios. 

E', tia verdade. iiicon~prehetisivel o que a ciiltura produz: lá fóra, 
nas mattias virgens o Coroado é amante da agua, aqui entre homens 
civilisados adquirem habitos completaniente contrarios aos que pos- 
suiam antes c!e serem domesticados ! ! 

Fora da casa acha-se o indispensavel pilão no qual é socado O 

milho que esteve tempos de  molho, e que serve para o fabrico do piráo: 
uma oii duas peneiras bem tecidas, alguns enormes purungos, que ser- 





a f i i rn~am o contrario, dizeildo que os Kaitigangués bravios se utili- 
zam dos domesticados liara espionagem entre os civilisados. 

El'es são geralmente de aspecto bonito, bem feitos rle corpo, de 
estatura não muito elevada; as máos e pés não são demasiadamente 
grandes, como se observa eni individuos de outras tribus, e dos olhos 
pequenos e obliquos conclue-se que teem tino observador e são intelli- 
gentes; as orelhas são pequenas e os ossos do rosto salientes; a tez 
é de uma .cor morena escura; todos os cabellos do corpo são arran- 
cados exceptuaiido-se o cabe110 da oabeqa que é cortado em forma de 
tonsiira tendo tio alto uma coroa. E' d'esta coroa que provem o no- 
me de " Coroado", cujo appelido elles mesmos ignoram por completo. 

O vestuario do homem é o mais simples possive!, utilizando-se 
elles em dias frios e d.e festa de uma cápa feita de fibras de ortiga 
brava. Estes mantos são denominados por elles Curú-cuchá. As mu- 
lheres, ao contrario, utilizam-se de uma tanga que sahindo da cin- 
tura chega até os joelhos e é fabricida tambem da citada planta. 

Os kaingarigiiés vivem gera!~nente em inaás, aldeiamentos, de 50 
a 100 individuos, sob a direcção de um capitáo, cuja autoridade é 
pequena ou quasi nulla; elles são, por conseguirite, milito indepen- 
dentes. Estes capitáes. ou melhor, caciques, só podem manter a dis- 
ciplina por meio de b ~ a s  palavras, dadivas etc. logo que não logrem 
estes meios. todo o aldeiamciito abandona-o; mesmo os proprios filhos 
emigram em procura de melhor capitáo, que seja mais bondoso e 
presenteador. 

E' simplesmente devido a esta circumstancia, para poder manter 
a sua auto:-idade e para reunir o seu povo em torno de si, qire estes 
caciques possueni pouco, tudo elles dão aos seus inferiores. Negar 
iim pedido não é honesto e chamal-os de pouco liberaes. de dricamá, 
é uma grave offetisa. 

Por  serem tão liberaes, são tambem excessivatnente hospitaleiros 
para com individiios d i ~  mesma tribu, de fornia que uma visita de 
gente de fóra é motivo de grande alegria na imá. 

A visita de uni individuo quaiquer de outro aldeiamento não é 
feita sem lima certa etiqueta, o individuo iiáo se apresenta e nem 
é rccebido simplesmente; certos costumcs são rigorosamente observa- 
dos e tudo passa da  seguinte forma:  O visitante indaga. em primeiro 
logar, onde o povo da aldeia vai se supprir de  agua, ahi elle se es- 
conde atraz de uma arvore e espera a chegada de qualquer um pa- 
rente. Do seu esconderijo elle se dirije a este, dando-se a conhecer; 
aqcelle vai incontincnti a ivzá e avisa os seus. do acontecimento O 
aldeiamento prepara-se, então, para receber condignamente o hospede. 
O parente mais chegado, deitando-se no chão, sobre as  cinzas do 
fogo. cobre a cara com o manto d'. ortiga e assim fica emquanto a 



mulher predilecta, entre as muitas que el!e possue, prepara um giii- 
zado qualquer para ser offerecido ao  viajante. 

A visita é buscada n'este interim e entrando na choça sem cum- 
primentar pessoa alguma, sem proferir palavra, deita-se immediata- 
mente junto ao que cobrio a cara com o curú-cuchá. 

A mulher colloca então a comida, preparlda ás  pressas, diante 
do  marido e diz-lhe que é tempo de convidar o hospede a matar a 
fóme. Aquelle tira o curú-cuchá da cara. senta-se de cocoras, convida 
o parente e ambos satisfazem-se no manjar. Tudo isso sem conversa 
alguma. Depois desta proiong~ada cerimoiiia, a qual assistem todos 
os kaingangués presentes no aldeiamento, é que são feitas as  per- 
guntas, geralmente banaes, sobre o caminho, sobre as caças. sobre as 
plantações e principalmeilte sobre a producç50 do nhara, do milho, e 
si casualinetite o hospede conta que algum outro parente mais che- 
gado morrera, desatam as mulheres em prantos e choros, gritando 
e prociirando ao  mesmo tempo consolar o visitante do luctuoso acon- 
teciniento. 

Geralmente são est,as visitas motivo de regosijo em que o Goijó 
corre etn abundancia. O goifá é ama  bebida proveniente da fermen- 
tação do milho, que é depositado em grande porcão dentro de cochos 
de madeira, cheios d'agua, que achando-se continuameiite perto do 
fago. fermenta rapidamente. Depois da fermeritação. esta zurrapa, que é 
de paladar azed,o amargo e de cor amarello suja. é ingerida a té  que 
os bebedores de  embriagados não se possam mover do chão aonde fi- 
carri prostrados horas e horas. Os Coroados mansos. ao  que me parece, 
pvrdersm o habito de fazer esta beblda, preferindo a cachaça, quc é 
~iiais facil de ser adquirida e ,  como elles mesmo affirmam de ine- 
llior gosto. 

Nestas occasiões festivas é apresentado tambem ao hospede o 
quiquy, que nada mais é do que a bebida anterior, na qual se addicio- 
iioii, antes da fermentação, o mél de páu. 

Apezar de eu ter indagado por vezes si os kaingangués faziam 
bebidas de mandioca, como fazem os outros indios, mastigando-a e 
cuspindo esta massa em cochos de madeira ou panelias de zrgilla. 
nada me poude ser dito a re.opeito, observando eu que elles coi;heceni 
ainda uma terceira bebida chamada Goicxpy - agua branca, em 
portugnez -- que é feita de milho mastigado. Para  este fim elles col- 
h c a m  os grãos do nlzára. limpos de qualquer adherencia, em balaios d r  
taquara, junto com brazas. Depois de torrados assim levemente, são 
elles soccados no pilão e deitados em potes de barro cheios de agtia. 
Depois de um ou dois dias. a s  mulheres mais feias e mais velhls da 
tribu mastigam este milho, então amollecido pela acçáo da agua. cus- 
pindo-o. novamente, no mesmo vasilharne. -4 bebida, assim preparada. 



ferme~ita logo e depois cie finalisada a fertnentação está prompta para 
ser usada. Esta bebida nada mais é do que a Chicha dos indios da  
Bolívia, que. devido ao  seu a'to grao de alcool é apreciadissima mesmo 
pelos bolivianos civilisados . 

Diirante as  bebedeiras o uso das iguarias é vedado e devido a o  
abuso do liquido embriagarite os kaingangués, tal qual os civil!- 
sados, ou choram, ou gritam ou tornam-se importunos. querendo ar- 
mar briga com os companheiros. Succedeiido isto, o's m ~ i s  incoilve- 
riientes são pelas n~ulh~eres, que se absteein da bebida, amarrados 
pelos pés e mãos até que voltem ao estado normal e possam começar 
de novo o pagode. 

Es t i s  festas são realisadas em frente aos r an~hos ,  os quaee dif- 
ferem das hahitaçóes dos coroadas marisos, compondo-se de um só 
compartimento. 

Orditiariamente as  aldeias dos kaingangués são estabelecidas em 
logares onde a caça ou a pesca é abundante. Tornando-se aquella es- 
cassa ou os ranchos ficando immundos e cheios de pulgas. muda-se a 
aldeia para outro logar, queimando-se a antiga i ~ n á  depois de prompta 
a nova. Diiralite a mudança, que pode levar dias e dias, e até semanas, 
elles riso se apr-ssatn muito;  achando bastante caça durante o tra- 
jectos elles se deteem, armando aqui e acolá parys ou mundéos, tirando 
mél das arvores e alim'entando-se de fructas silvestres. 

Os utensilios que se eiicontram nas choças dos Coroados bravios 
são pouc-is e limitam-se somente ao indispensavel para a cosinha e 
caça. 

Como trem de cosinha lia uma panelia de barro para preparar 
o alimento, um machado de pedra para partir a lenha grossa ou der- 

rubal-a., uiri pil2o de madeira diira coni mó, geralnicnte de pedra, unia 
peneira fina, de taquara ou fibra de ortiga bravia. uni cesto para o 
transporte do niilho da niisera rosa ou para torral-o. cochos e potes 
para a fermentação do goiropy,  goifá e quiquy, algumas lascas de  
pedra que são uti l i~ad~as como iiistrunietitos cortantes:  a tudo isto 
juntam-se os seus arcos, flexas e lanças, fabricadas de madeira for- 
tissima ou então alguma espingarda de  pessima qualidade, que, entre- 
tanto, nas mãos delles tornam-se armas perigosas, por serem excel- 
lentes atiradores. E,stas espiiigardas geralmente vêm de muito ion- 
ge, barganhadas com pelles e outros artigos de permuta. 

As pontas das suas flexas são feitas das tibias de macacos de 
diversas especies parecendo-me que os kaingangués se iitilizam de 
dois differeiltes :ypos de flexa, sendo um de ponta fixa á vara e ou- 
tro desligavel, apenas presa á vara com cera para ficar dentro d o  
corpo do inimigo quando retirada a ilesa da ferida. 



Artistas elles não são e verificando eu que a sua arte iião é desen- 
volvida cheguei á conclusão que seria inutil perder o meu tempo no 
estudo deste assumpto, devido. tambem, ã deficiencia de material e 
não ter encontrado nos seus utensilios, armas e tecidos amostra apre- 
ciave!. 

As pontas das fiexas e as pennas que servem de guias a estas, ge- 
ralmente de arara, multicolores, são prezas por fita de imbé, untadas 
com cera ou amarradas de tal fórma que não se desprendem facilmente. 

O ferro que se encontra nas clioças destes selv~colas é proveniente 
de armas trocadas ou de ferramentas velhas achadas por elles no 
matto, perdidas por qualquer roçador ou trazidas mesmo pelos "Co- 
roados" mansos. O seu estado atrazado de cultura ainda os  conser- 
va muito distanciados d a  idade do ferro. Para  apontal-o servem-se 
da pedra. 

As caçadas nunca são feitas a sós;  em regra geral váo sempre 
e m  grande algazarra, 10 a 20 individuos, á procura do rasto do ani- 
mal, sempre acompanhados de seus cachorros magros e famintos. 

O indio foi o mestre do sertanejo caçador e devido ao  seu olho 
firme e seu olfato altamente desenvolvido é capaz de achar em breve 
tempo a caça desejada. 

Conhecem perfeitamente os barreiros ria beira dos rios nos quaes 
as  aiitas. jacutingas e outros animaes vão lamber e pisar a terra sa- 
litrada. E' dahi que elles, sequindo o rasto da anta, que é sempre 
o mesmo, soltam os seus cáes,fazendo sempre a maior algazarra, 
imitando outros animaes, no que são verdadeiros mestres e vão 
ao  logar onde o enorme yachiderme, para se livrar dos seus perse- 
guidores, joga-se á aguia. matando-o então com golpe certeiro de 
lança ou de flexa. 

Morta a preza e sendo ella grande, o sangue é immediatamente 
esgotado e dado aos cães juntamente com os intestinos. Em seguida 
é amarrada com cipós e lançada na agua para ser lavada do sangue. 
No dia seguinte ou mesmo algumas horas depois, a caça é levada ao 
acampamento onde é comida em forma de churrasco. 

Para preparar este petisco. que na verdade é delicioso, é previa- 
mente feita uma cóva na qual são deitadas pedras mais ou menos 
grandes entre tócos de lenha enxuta.  Depois de ateado o fogo e 
vermelhas as  pedras, a caça é ahi deitada e coberta com folhas de 
coqueiros que por sua vez recebem uma densa camada de terra. -4ssim 
fica a caça assando durante horas e horas;  retirada, é comida pelos 
hiingangués sem addicionamenlo de sal ou tempero algum. 

A caça pequena, como gambás, jaçutingas, jacus, inambús etc., é 
preza em laços e armadilhas engenhosas collocadas em logares pre- 



viaineiite cevados. (lepois de mosque;tda, é cositiliada tios potes de a r -  
gilla ou então assada tio cspeto. logo ,depois de morta. 

K á o  é. porein, coin qu'alquer caça que os kaiiicaiigués se entreteiii 
e aquillo (pie mais iiós apreciamos. como a páca e a cotia. é des- 
prezado coinpletainei~te por ellcs: tanihein o veado para elles abso- 
lutamente iiada vale e a sua cariie é comida só quando ha pouca far-  
tura de outra capa. Elles perseguem, porem. coino seiido os seus pre- 
feridos a aiita. o bugio, as  diversas especies de porco do inatto e 
principaltiieiite os co~ t i s .  por ser caça productiva e pr~rque viveiidi, 
estes, como todos sabetnos em haiidos. sào faceis de se agarrareiii. 

Qii;tiidr~ tratt~i dos iiitiitrs tlninecticos. disse que estes eraiii sujos 
e ~ ~ o u c o  ou iiada coiilie:ian~ das heiieficas qualidcdes da ;tgua. Jus- 
tamente o contrario succedc coiii os " kaiiiga~igués" bravios. que de- 
pois de qualqiicr refe i~ão.  tomada a rIual<liier hora e sem inethodcv 
algiiiii. Iava~ii a cara ou iiiesino vão tomar iiril coinpleto barilio, o qiie 
>uccecle tiiuitas vezes l,or dia.  

.\yezar <te preteiidrr iião iiie aloiigai- muito sobre os usos dou 
Coioad<is. seja-tiic licito meiicioi.ar aiiida algo sobre os ineios de ciirar, 
adoptaclc~s 1101- estes iiidios. sobre seus eiiterrcis. siia iavoura e brigas. 
Parece-ine que istes iiidios náo se iitilizam <ie tnedicatneiitos iiiter- 
lios. assiiii coiiio presiitno sereni resuii~idissimos os seus meios dc  
curar. Toda a apl)licaçàcr G feita lia regiào affectada. ora fricci:,iiaii:lo- 
se coni o siicco de lierras e de raizes triedicinaes. ora seiido as parte.. 
ciifrrii~as apertadas c0111 lima larga faixa de eilibira. ciivolveiido-se 
o doriite iio l>rol>rio CI I I . I~ -~ I ICI I<~ .  S5o estes os iiieios observarios. igno- 
raiido eu si ha oiitr~is inais. 

.\gravaiido-se a doeriça. 1150 se iiota ahsoliitaineiitc receio <Ia 
iriorte iio eiilcriiio: ii'esta occasiF~:r os atiiigos e pareiites mais clicga- 
dos e iiitiinos reuiiem-se perto d'elle, e as  iiiulheres chorando, pro- 
ierein inaldiçócs aos iiiii~iigos por terem-n'o eiiver.eiiado. Os hometis 

preparain-11'0 para a outra vida. prometteiido eiiterral-o com curíi-ciich6 
fiados e iiáo usados. ,coiii lindos arcos e flechas pt:iiteagiidas e cotii 
iim hello co!lar de dciites. Proinettem-lhe tai-cbein cuidar das suas 
tiiullicres e filhos sobreviveiites. E' iiNatural r4ue tiido isto fique sí, 
etn promessas. pois gerali~ieiite o kaingangué G caloteiro de iiatu- 
reza e até seiite uril certo regosijo em I>c~ssai. a pci-itn no prosiino. 

ll»rreiido o Coroado elle é enterrado immediatarnente. mesmo 
estaii(1o aiiida qiieiite, seiido hetn possivel que muitos individuos da 
tribu. cievido a esta absurda cerimotlia, tivesst.in sido eiiterrados vivos. 

-4 cóva é feita quasi 5 flor da terra, e o cadaver é deitado sobre 
o I)roy)rio a r c ~ ~ .  flechas. inaiito e macliado. Taiito a cóva como o corpo 
são forrados coiri folhas de coqueiro e depois cobertos coin poii:a 
terra. 



Coiicluiiitio esta ceritiioriia, que 6 aco~iipaiiliada pelo praiito das 
mulheres, que ainda perdura dias e dias, são cotividados os visiiihos 
para auxiliarem a cobrir o morto cotn mais terra. Estes trazem as 
suas cestas e vão despejaiido terra sobre o defuiito até que o tiirnulo 
adciiiira lima forma c3iiica de 3 a 4 metros cic altura e 4n1. de raio, por 

cor~seguiiite a enorme circumfere~icia de 50 1x1. approximadatneiite. 
Durante os eiiterrame~itos ouvcrn-se cantos motiotonos com as  se- 

gui!ites palavras citadas por Telemaco Borba. no seu iiitcressarite 
livrinho deiicmitiado : Actualidade itidigeiia : 

" Cagniá, ieiigvê. oaiiaii eió ohó ia, ciig6 que tiii 
"iii firnbré ixaii ali ióiigó~igue, iaiiiá que nó 
" ó caicá. kat6 iio eká tnaingvê." 

o que traduzido livremelite seria mais oii ineiios: 
"Passa  com cuidado a ponte. Vive bem com os outros, 
"assim como elles vivem bem. tu tamhem podes viver. 
"Lá. tu has-de ver muita cousa uiie viste aqui na 
"minha terra. assim como o gaviâo. Teus parentes 
"hão de  vir te encontrar tia ponte e te levaráo com 
"elles para a tua morada. 
Uin outro canto seria o seguinte: 
"Cotná. comá c6 ondiê, ê i i i  inotii tá, goyobiiiigiis tarê no cai1 
" ien caindê rain tarê. cicaiig ieti. 

crija traduccão seria : 
"Passa bem pela ponte do rio nrandc: chegaiido ao campo diz 
"aos outros : Eu estou aqui. Come bahtaiite fructas do cotná e 
"vira a s  pedras que tem limo antes de passar. 

E fiiialmente um terceiro catito: 
" Sa. ia, há vê pera iê mi., aié ielio. 
" vesieir ctieiidiê. 

pile será em portuguez: 
"Vai-te einbora, vivc. beni co~ri os oiitrus cjiie 
" lá  estão". 

Keuiiidos os visiiihos e termiiiados estes eiioriries tumulos que 
são feitos relativamente etn curto espaço tle tetripo, ha ri~vaniente 
motivo para fazerem festa A custa do morto. para mostrarem sua 
itidole liospitaleira: A' lioute todos os convidados fazem circulo ao 

iedor de uma grande fogueira de forma alongada passando de mão 
em mão o einhriagznte quiqiiy, e colitaiid« os fartos mais importali- 
tes da vida do fallecido. 

Qualido aborrecidos (lestes caliticos tiioiiotoiios. que de longe são 
ouvidos, os convidados c os parentes do morto levantam-se e datiwin 
ao redor do fogo tiiaiiejatido seus ctri.irrtr.l-(is. fabricatios de purungos 



ou cabaças, a té  que o liquido ardente e estimulante se acabe por 
completo. 

Passo agora a referir-me á lavoura. destes indios. Bem pouco 
posso aqui narrar, pois apenas uma unica vez tive occasião de ver 
uma roça dos " kaingangués" perto da Laranja Doce na enorme fa- 
zenda dos Paivas, ultimos moradores, n'aquella epocha, no caminho do 
Rio Paraná.  

São miseras plantações; as  cóvas são abertas muito juntas umas 
as outras, dando em resultado o rachitism.0 e a producção nulla das 
plantas. 

Tendo os kaingangués instrumentos cortantes de bem pouco va- 
lor pratico, cotn os quaes elles podem só cortar objectos mais ou me- 
nos miudos, mais ou menos molles, e isto mesmo com muito custo, 
elles preferem para as  suas roças logares ferteis, porem onde a vege- 
tação seja escassa. Ahi reunindo-se bastantes individuos do mesmo al- 
deiamento, o matto é surrado com cacetes de madeira durissima. que- 
brando desta forma os arbustos. Depois de seccas as  rogadas, o fogo é 
iiiteado, tal como fazem os nossos roceiros e lavradores atrazados. 
São depois as  mulheres que fazem as plantaçóes, munindo-se, para 
cavar a terra, de pequenas cavadeiras de madeira, geralmente de ga- 
lhos finos procurados para esse fim na propria roça. Nas cóvas são 
deit,a.dos os grãos de milho, tendo ellas o cuidado de humedecer cada 
um de per si cotn a propria saliva, para então enterrarem-n'os. Ignoro 
por completo si esta manipulação tão exquisita e tão enfadonha per- 
tence ao cyclo das superstições indigenas ou si ella tem algum valor 
pratico o que só pela prova scietitifica se poderia verfiicar. 

A roça cresce e ninguern se incon~moda mais ,com ella, até que 
depois de tres ou quatro luas as espigas são retiradas aos poucos, para 
serem comidas indifferentemente verdes ou maduras. 

Quanto á linguagem dos kaicgangués ella é quasi toda guttural, 
não tendo nada de parecido com a de outras tribus. A grammatica 
deste povo é desconhecida e seria para a sciencia de grande vantagem 
estudal-a, estabelecendo as regras, como fez Karl von deti Steinen 

com a dos Bacairis dos Rios Xingú e Ariiios. (*) 
Julgo ter sido Telernaco Borba, o sertanejo do Paraná, que collec- 

cionou um vocabulario mais ou menos rico em expressões, mas elle 
mesmo chamou o seu trabalho de " u m  eiisaio" pedindo n'uma das 
paginas do seu interessante livrinho, aos estudiosos. que accrescentem 
o que forem colligindo para o bem da sciencia, independente da opi- 

(*) O autor escreveu em 1906: depois dessa época appareceu o 
excellente trabalho d e  Frei  Mansueto, que de alguma maneira preenche 
a lacuna notada pelo autor. - Nota da Redacção. 



iiião da maior parte dos nossos patricios, julgaiido taes t r~ba lhos  ocio- 
sos e desnecessarios! Tara dar um exemplo desta liiigua, vejamas cumo 
se conjuga o verbo ter. O prese~ite c10 indicativo seria: 
1.a pessoa Tóo-inhi ; 
2." ,, singular Tóo-ani ; 

3." ,, Toó-tini : 
1.a pessoa Tóo 5itnanti ; 
2." , plural Tóo ayangue nanti ;  
3." ,, Tõo 'hangue nanti. 
o Imperativo se conjugará: 
1." pessoa Tóo-inhive; 
2." , singular Tóo-anive; 
3." ,, Tóo-tinive; 

1." pessoa Tóo ein nan titiivc; 
2." ,, plural Tóo ayai'ge iian tiiiive; 

3.a ,, Tõo hage nati tinive. 
e finalmente o futuro para cor~cluir com os exemplos: 

1." pessoa Tõo-iiimo queiene in 
2.a " singiibas Tóo-queye nimo 'h-a 
3." " Tóo-queye nimo ti 
1." " Sóo-queyetie nan limo ein 
2.8 " plural Tõo-nintin mi queyene ayange 
3." " Tõo-nan tim mo queyené hague. 

Sobre os costumes e linguas dos kaingangués poderia narrar ainda 
muito mais si o tempo não fosse táo precioso, e não tivesse que 
tratar de lendas deste mesmo povo e ainda dos Cayuás. Naturalmente 
tudo isso não constitue só observações proprias; o que é que um 
curioso pode ver em quatro semanas. o que se pode observar em tão 
curto lapso de  tempo em uma tribu acanhada e reconcentrada? Muitas 
dellas foram narradas por conhecedores dos "Coroados" e mesmo 
me servi de algumas das lendas que se seguem dos trabalhos de 
Telemaco Borba; seja-me licito dizer que, quanto ao oaracter geral 
do kaingangué eu mesmo pude verificar que depois de ter travado ami- 
zade com alguns delles, estes se tornaram mais communicativos e mes- 
mo curiosos, não poupando esforços para ficar conhecendo o que não 
conheciam d'antes. Elles são porem, preguiçosos no pensar, um esforço 
intellectual lhes é pesado; isto prova a pouca logica das suas lendas, 
e julgo, eu, seRa muitissimo difficil se conseguir d'elles uma dedicação 
continúa ao trabalho, principalmente no que diz respeito ao  esforço 
de aprender a ler e escrever. 



E' costume, diz Rorba. que os parentes venham pedir desforra 
por algum m5o trato que soffrerain os seus; ii'este caso paga-se-lhes 
na inestna moeda que levou o parerite ou então se lhes dá um objecto, 
um preseiite de i~iisigiiificaiite valor. E' assim que o iiidio mauso é tra- 
tado iio Paraiiá e mesmo aqui 110 Estado de São Paulo. I~idica isto o 
caracter do kaingangué. e accrescriita Borba, que "sob palavra de 
homem velho garante ter escripto só a verdade, seri1 iiada inventar." 
São muito expressivas estas palavras e cada uin dos meus leitores 
tire a coiiclusáo d'ellas que melhor lhe convier! 

Toriia-me-ia enfadonho. e mesino iiicouvenie~it~ si quisesse coii- 
linuar a narrar cousas da vida intima desta tribu de iiidios: vejamos, 

npora, algo sobre a s  lendas dos kaitigarigués: 

Pode-se affirmar que a lenda do diluvio eiicr~ntra-se em todos os 
povos; assim tamheiii os indios dos quaes tratamos no momentot lios 
narram urna grande iiiutidaçáo que houve aiitiga~neiite. cobrilido tíidos 
os mattos, casas e roças dos ,seus antepassados. destruindo todos os 
seus haveres. tnataiitlo muita tribu amiga e itiiti~ig-a. Esta lenda me foi 
cotitada por uina velha iildia Coroado no aldeameiito de S. Pedro 
do Turvo. como, porem Telainaco Borba a tiarra com mais perfeição. 
utilizo-me d'ella tambem. 

Co~iio ia dizendo: a grande iiiuridação dcstruiu todos os haveres 
dos povos existentes, só ficou o puiito culminante da Serra Criirji- 

jiltihé a descoberto. Como as aguas sem,l~re tnsis se avoluiiiassem, 
como as chuvas iião cessassem de caliir, eni jórros, dos ceus, os 
kairigangués, os Cayurucrés, os Camés e Curutons resolveram ir a 
nado até este morro, então ilha, afim de se salvarem. levando, coii- 

scios de que tudo estava tnolliado e sem geito de coiiseguirein o fogo, 
achas de leiiha accesa lia bocca. Somente os kaingangué~ e algiiiis 
Curutons salvaram-se. Os Cayiirucrés e os Camés pcrecerani afoga- 
dos, a maior parte dos kaingaiigués e Curutons alcançaram o cume 
do Criiijijimbé, destes mesmos algu~is só tiveram força para se ape- 

garem aos galhos das arvores, cujas coroas ficaram fora da agiia. Os  
kailigangués salvos tias arvores tornaram-se inacacos. os Curutoiis. 
bugios - tudo contrario ás leis darwiiiiaiias. - Quanto aos Cayurucres 
e Camés perecidos, suas almas foram habitar " o  ceiitro da terra". 

Quando ainda as aguas inutidavam o territorio dos iiidios e es- 
tes, sem alimetito algum, pensavam já na sua morte certa, avista- 

ram ao longe muitas Saracuras. Chamando-as pediratn-lhes que trou- 
xessem terra em suas cestas. afim de fazerem um açude, para se 
poderem salvar. Estas. attendendo o justo pedido, rogaram por sua 
vez auxilio aos patos. Patos e Saracuras trabalharam sem cessar e 
fizeraiti o açude, do levante ao I>ocnte, e é devido a essa circumstaii- 



cia cjuc as aguas dos rios paiilistas e garaiiaeiises escoain de leste a c  

oeste. 
As almas dos Cayurucrés e Cainés tortiarain de iiovo a eiicariia- 

rem-se e começaraiii a cavar no interior da serra. Xmbas a s  tribus 
tomaram. porem, ruino diverso: o canii~iho dos Cayurucrés não tinha 
pedras e .o logar donde elles saliiram do Creujijimbé escoava crys- 
taliiio regato; devido a o  cainiiiho plaiio e isento de pedras é qu i  
elles coliservararn os seus pés pequenos. Os Camés, porém, escolhe- 
rain caminho peior, cheio de pedras, e coino tivessem .iachucado 
iniiito as  plantas dus pés 110 pcdregulho e cascalho es~)alhados, ficarani 
ci)m (1s pés grandes. 

Po r  terem as S a r x u r a s  trabalhado talito no aterro que fizera111 
para ;i salvação dos kaingangués, ellas ficaram coin as  periias finas. 

Pela vereda que os Camés abriram não havia liquido algum 
coiii o qual elles tivessem podido satisfazer sua sede, por isso pe- 

(liram aos Cayuriicrés que Ihes dessem de  beber. que os  deixassem sa 
ciar a sede nas crystalinas aguas que brotavam do logar oiide elles 
saliiratn d o  centro da montanha. no que foram attetididos. 

Os  kaitigatigués, depois das saracuras terem feito o eiiortne riqiút, 
ordenaram aos Curutons que buscassetn os utensilios, cestas, flechas, 
cabaças ctc., que titiharii deixado ria base da serra, antes da itiiitida 
<ao geral. 

Estes, iiiuito preguiçosos, foram, como si quizessem atteiider a or- 
dem, mas não quereiido subir ao Criiijijimbé, fugiram e não voltaraiii 
mais i conipa~ihia dos Coroados: é por isso que hoje ainda os Curutulis 
pagam caro esta desobediencia, esta divida aiitign, pois, são feitos e:,- 
cravos dos kaiiiganguér, cluaiido por estes aprisionados. Caynrucre3. 
Camés e kaiiiga~igués são aiiiigos e boiis parentes entre si. 

Esta le~ida.  que acabo de narrar inc parece ser incompleta. talvez 
tio decorrer dos teiiil)os se ~ ~ e r d e s s e  o fio da  inesnia, em todo casi, 
cslla não dá niargeni sufficieeite para dedzicçóes interessantes: deixo de  
as fazer. devido A escassez de tempo: aiguiis coiisocios que se icte- 
ressain pela niytliologia dos diversos povos, podeiii se u t i l iza  d'ella 
para os seus estudos cotnparativos. 

Seiido o fogo uni dos 1)riiicipaes eleineiitos da vida huinaiia é 
licito e até rasùavel a l)erguiita : quai a posicão clue occupa o fogo 
na !eiida tios kaiiigatigués? Elles iiarram a coiicluista (leste e l e t ~ ~ r , i ~ t o  
da seguinte forma:  rliitigarnetite não possuiain fogo, suas caças .eram 
(:cvoradas crúas ou sercas ao ardor do sol, o tihára. o milho, era des- 
çoiihecido: por rião terem fogo. elles não sabiam fazer farinha. SG 
.lliri<iicitr tinha o 1)recioso lume e111 casa e seiido muito avaro e de 
outra trihil. ri50 dava f ~ g o  iicm aos melhores amigos. Fyietó. um jo- 
vem kaiiigaiigué, esperto L' vc.lliac». oiíereceu-se aos cornliaiiheiros para 



ir buscal-o, e conhecendo perfeitamente o logar onde a mulher e 
filha de Minarán se banhavam. transformou-se em gralha branca, e, 
jogando-se nas limpidas aguas do rio, foi boiando até chegar ao por- 
to aolide ambas se refrescavam. 

A filha de Minarãn, grande amante dos passaros, pediu á mái 
que pegasse o x a k s ó ,  a gralha branca; a mái attendendo ao ped,ido 
trouxe-a para casa, empo:eirando-a perto de UIIS tiçóes de fogo para 
enxugal-a. Era  isto justamente que Fyietó queria, pois antes de par- 
tir disse aos companhe:ros e cacique da tribu: Aliizarãn pin irwé i i t m o ,  
na nossa linguagem: 1;ou buscar fogo d e  Minarãn. Ahi perto do fogo, 
o rapaz transfcrrnado começou a dar bicadas nas brazas para rou- 
bal-as. Mimnarán desconfiado da  gralha. quiz matal-a, dizendo que 
passaro não bica fogo, que isto só fazia gente. A filha. porém, cho- 
rando copiosamente rogou ao  pai que poupasse o x a k x o .  Assim prcl 
tegida a gralha, continuou no seu trabalho até que conseguiu o seu 
intento, fugindo com algumas brazas no bico. Minãran correndo atraz 
do. Fyietó alcança-o quando este entrava numa toca de pedras. C,om 
o seu cacete Minarán chuça o buraco e a gralha, para se livrar d o  seu 
persegoi'dor, machuca o proprio nariz, deita o sangue, que escorre da  
ferida, na ponta do cacete e Minarãn presumindo ter morto o la- 
drão de fogo vai satisfeito para a sua cabana. 

Passado algum tempo Fyietó sae da fenda, voa para uma pal- 
meira, accende com as brazas, quasi extinctas, um ramo secco, e ar- 
rastando-o sobre o chão incendeia um vasto campo. MinBran vendo este 
desastre e conscio de não ficar mais sendo o unico possuidor do  fo- 
go, corre para apagal-o, o que náo consegue devido a o  forte vento 
que soprava, morrendo de profundo desgosto. 

O campo arde  por muitos dias e os kaingangués veem em bandos 
apreciar a queimada; n'esta occasiáo descobriram animaes assados 
sobre as  cinzas, que comidos, eram mais saborosos do que carne crúa. 
Todos então levaram brazas e tiçáes para as  suas imás e deste tempo 
é que data o conhecimento geral d a  fogo. 

selvagens como são, é muito iogico que o~servnt ldo  a natureza 
perguntem quem criou a s  diversas especies de animaes? A soluçáo 
deste problema nos é narrado na seguinte lenda: 

Os  Cayurucrés .e Camés sahiram, como vimos, em diversos logares 
do  centro do Crinjijimbé. Na noute antes da sahida, fizeram grandes 
fogos e das cinzas e carvões fabricaram onças e disseram-lhes: váo 
a o  matto e comam gente, vivam lá de aves e de caça grande; e ellas 
sahiram correndo e rugindo. sempre mostrando os agudissimos dentes 
e dilacerando todo o indio que encontravam no caminho. 

Fizeram tantas onças que afinal se esgotou todo o carvão, mas 
assim mesmo não se viram atrapalhados; das cinzas que sobraram 



fizeram antas e disseram a estas, vão tambein ao matto e nutram-se 
de caça. Os ouvidos destas, porem, não sahiram muito perfeitos, de 
forma que não puderam entender bem á ordem dada e quando per- 
guntavam aos Cayusucrés o que deviam fazer, estes já tinham prom- 
pto outro animal. que recebia a ordem:  vá comer hervas, e assim 
foi que os dois animaes sahiram juntos e ficlram herbivoros. Estes 
indios, porem, só podiam fabricar os seus animaes á noute e si até 

a madrugada não estivessem promptos, elles sahiam imperfeitos. Assim 
succedeu com o Tatú,  a Preguiça e o Tamanduá. N'este ultimo 
tanto a lingua, como os dentes não ficaram promptos, mas para não 
perder por completo o seu penoso traba.lho o fabricante metteu dentro 
da bocca deste uma pequena vareta, um galho fino e comprido e 
disse: não te fiz dentes para morder, mas vai assim Inesrno aos formi- 
gueiros e com a tua lingua comprida caça forinigas e cupins. Com a 
Preguiça succedeu cousa mais desagradavel, tendo sido os seus olhos 
feitos já no clarear do dia, estcs ficaram ,offuscados por um raio de 
sol e 56 a noiite ella póde enxergar. 

Os Camés por sua vez tambem fizeram aiiirnaes para atacarem 
aclueiles que os Cayurucrés fabricaram, e assini fizeram de varas sec- 
cas e verdes .as serpentes veixnosas. as  vespas e muitos outras insectos 
mluclos e incomn:cdatii~os como as butúcas, os l)ernilongos, etc. 

E' muito natural rpe  estas lendas 1150 tcnham a belleza das lendas 
eiir«;)eas, principalmente das ::ernianicas, coiitadns 1ie:os irmãos Grimm, 
tambem eilas não foram ainda modificadas pelos contistas, que volun- 
tariamente lhes dão uma feição diversa daqui110 que ouviram, querendo 
nos impitigir lendas que niinca escutaram da propria bocca do indio 
i2or contos dos nossos selvico!as. Seja, porem. como for, destas nar- 
ratl\-as indigeti~s, apezar da sua simplicidade e pou8ca logica, deduz-se 
milita cousa interessante e provam a cada momento que os indios obser- 
vam a natureza. que veem n'ella detalhes cpe nos passam completa- 
mente despercebidos quando viajamos e observamos. 

Quando quizermos apreciar bem estas historietas devemos ouvir o 
proprio indio, que as conta de uma maneira simples, e convicto de 
que tudo se passou assim mesmo como os antepassados contaram. 

Quero agora contar a lenda do milho, do Nhara, como os Kaingan- 
gues conseguiram este precioso e importante alimento. 

O indio que contar esta historia terá sempre a precaução . d e  
affirmar,  que é inexacto que tivessem sido os branscos que o plantaram 
pela primeira vez. 

Vejamol-a. Havia antigamente um cacique chamado Nhára, que era 
o mais velho da tribii; t'odos lhe obedeciam porque era bom e presen- 
teava a todos, e ninguem lhe queria mal ;  porisso o cercavam de ca- 
rinhos e attendiam os seus conselhos. 



Uiii certo dia elie reuiiio os reiis l~arentes e disse-llies: voces sof- 
frein sempre fó~iic, porque só coinem inél e frutas do iiiatto; tragain 
os seus cacetes e façaiii aqui neste logar uma graii.de roça, derrubem as  
taqiiaras c ateiem fogo ás arvores caliidas depois de sec'eas. Assiiii 
cllcs iizeraiii. ICiitiio Nhára ordeiinii que trouxessem cipós e fossetii 
jiiiito c.iiii elle a» ineio da rirçadi. cuja ordem tainbein foi cumprida. 
l\laiidoir-lhe: eiitjo cjue Aniarrassein i:elos braços e pescoço e o arras- 
tasseiii eiii as diversas direcções deiitro dos limites ela roçada feita. 
.i isto t od~ . ;  eiles se olil>iizeraiil e coineçarain a chorar. ii-ias o velhu 
dizia ciiic j i  cstav:~. 1)restes a morrer e que caiiçado deste inundo tiiil-ia 
s;ruclade cios seus elile s i  achavam já ha muito tempo jiiiit3 a T~rl>~ri~r. 
qiie os dirige iio iiiiiiido tia alegria e fartura e que si fizessem como 
elle osilc.iiav;i soineiit:: teriaiii Iiicro e vi\.eriain iiiiiito iiiais felizes. 
Coii\-c!:cidi>s. (Ir cjuc iam tirar 1-aiitagen~ desta accáo o> Kaiilgaiigués 
ac:edera;ii ao l~edido. .iiites, porem. de arrastal-o, pedio o velho que 0 
t.iiterias.;cii; jiist;tiiiente no centro da roçada e depois de terem fcito 
tiid3 isso ~ ~ I S . I C I I I  diiraiite cjuatro liias ai, inatto para caçar. c3mer mél e 
i:-iitas. O i>e(liclo todo ioi executa& e depois de (luati-o Iiias voltaram 
ao log:tr achaiido toda a superficie roçuda semeada de uma planta 
alta, com iollias largas c csni espigas verdes, planta esta que ellcs 
Iiuiica tiiiliani visti.> aiitec. TLltios os Kaiiigaiigués esperimeiitarain o 
fruto e achando-o delicioso satisfizeram-se a fartar. Em, hoineiiagein ao 

l~oiii velhu. ao deq>reteiicicso cacicliie e para não ficar esquecido i, seu 
iioiiie. dera:ii :io milhu o iioiile .\'lttir.a. 

Vejaiiit;s iiiiali-iieiite alguma coiisa sobre o caiit:~ e :i dança; oiiça- 
iiios Teleniaco Korba. o ainavcl paraiiaense : 

'. .. i '; >ali i i i i  caiitar iieiii dançar. Ein siias reuniões só bebiam u 

quiyuy, qiiaiido seiitaclos junto ao fogo; de suas boccas iiri:3 sahia canto 
-tlgum e 1101-isso suas festas eram tristes e enfadonhas. Desejavam 
aprender a caiitar e dançar, ii-ias náo havia quem os eiisiiiasse; outros 
Yiidios ainda iiào existiam. Uin certo dia que cs  Cayiirucrés andavam 
caçaiido, circniitr~irarii em iirn iogar aberto tio matto uin enorme tronco 
de arvore caido e já carcomido pelo teii-ipa; sobre elle estavam encos- 
tadas :lina.: pecliiciins varas coin folhas, a terra perto do troiico estava 
iiiuito limpa. fol1i:i alguina a siijava. planta iieiihurna se observava a l i ;  
exaniiiiaiido-a verificaram haver pecliieiias pegadas de crianças e ad- 
mirando-sc el'issu, contarain S rioute, iios seus raiichos. a descoberta. 
Junto for:iiii. eiitão. 110 dia seguiiite examinar com mais atteiição o que 
l>oderia ser, al~rosirna-airi-se do  tronco e escutaram: d'ahi a poiico 
viram iiin pccluetio porungo prezo a ponta de uma varinha, que se 
iiiovia coiitiriuadan-iciite produzindo um som exquisit!~ mais ou menos 
como ri, .ri .ri..  . -4s varas ciicostadas á arvore carcomida, começaram 
a mover-se coiiipassadaineiite, a o  mesmo tempo que uma voz muito 



fraca cantava: cixi 110 ti11 zrê C C I?. A n d o  C I ~ Ô  c a i  voá a, Ha, ha, ha. 
Emi no tin vê ê, ê, C, ê. Eliii rlo tin vê ê ê é .  . . 

C.omprehenderam immediitamente que aqui110 devia ser incontes- 
tavelmente alguma cousa como canto e danja, aprenderam de cór as 
palavras. sem comtudo entendel-as. Aproximando-se do tronco só vi- 
ram a s  varas e o í:oru~igo quietos, bem cluietos. Examinando o chão 
não encontraram logar algum onde se pudesse ter escondido o cantor, 
não soubcram quem era o dauçador. Passados dias voltaram de novo 
ao matto usando das mesmas precauções anteriores, viram outra vez 
O porungo e as varas se mexerem e uma voz qu,e cantava desta vez: 
dou camá cor6 é quê agnan kananban. Coyogda emi nô t ing: E qui 
mat in . .  . E' qui  i~laiin. Decoraram novamente o canto e examinando o 
chão acharam tudo como da primeira vez. Abriraili o poriingo e acha- 
ram nelle somente pequenas sementes, pretas e duras, mais nada. O ins- 
tincto de imitaçzo fez com que eyles preparassem outras iguaes tal qual 
acharam; fizeram uma festa, dançaram e abrindo a bocca, que antiga- 
mente era muda, cantaram os dois cantas qce tinham ouvido, fazendo 
com as  varas que seguravam nas mãos os mesmos movimentos que ti- 
nham observado. 

Com o tempo foram compondo outros cantos e inventando outras 
danças, mas em suas festas principaes começam sempre por estes. 
Passadas algumas luas e sempre intrigamdos com quem poderia ter sido o 
dançador e cantor, um Cayurucré foi ao  matto e caçando deparou . com um Tamandúa-mirim. Levantando o seu cacete para matalí, o 
bicho ficou de pé e priricipiou 3 dançar e a cantar as  modas que elles 
tinham aprendido. Então o Cayurucré ficou sabendo quem tinha sido 
o ni?str- dc canto e <ariça. Depois de dançar o 'ramandúa disse ao 
Cayurucré: da-me teu cacete que eu o quero examinar para te dizer 
a que sexo pertence o teu filho que vai nascer. O Cayurucré cedeu ao  
pedido e o Tamandúa dançando disse-lhe: Eu fico com o cacete, teu 
filho será homem. 

Isto ha de servir de signal a tua gente; quando encontrarem 
commigo e me derem os seus cacetes, e eu ficar com elles, seus filhos 
serão homens, mas si eu deital-o fóra depois de dançar. serão mulheres. 

Os Tamandúas ,sabem muitas outras cousas e presumem os Kain- 
gangués que elles tivessem sido a primeira gente que existiu antes 
d'elles, mas que de velhos perderam a fala e os dentes. Quando eHes 
os encontram entregam-lhes os cacetes e não os matam; si elles OS 

seguram estes indios ficam alegres, sendo motivo de festa. onde o 
goiffá corre sem cessar". 

Isto sobre os Coroados. 
Vejamos agora algo sobre os Cayuás que, como é sabido, formam 

uma grande ramificação do gentio guarany. 



I.71Ies sào encoiitrados de ;~inbos os :ai-10s do rio Parariapanema até 
;il6m da niargelri esquerda do Rio Sihagy e rias imrnecliacões da Serra 
do Diabo ii'estc nosso Estado. Foi ila colonia dos Coroados perto de 

S. l'çdro do Turvo qiie l~oiidc estirdar mais tnitiuciosaniente este typo 
tlc indio oiitie vivern ein 1;armoiii:i ainistosa e até ligiiii-se marital- 
rneiite com estes. 

I.3sscs Crijúas vieram do Jatahy, 110 Estado do Parailá. L% elles 
habitam. ein pecliieilo nuiueru. as florestas cio districto desta culonia, 
teiitio viiitlo. coiiio anteriorniente do Paraguay, aonde habitam o n l l e  
tlci I'araná. Para  o Para115 vieratil a convite dos sertaiiejos Lopes e 
Eiliot ern iiiitiiero de 100 a h60 iiidividuos. Estes pobres iridius, corno 
todos os (leniais de oiitras tribiis, sáv  excessirarnente siijeitos a mo- 
leitias e devido a forte epideniia de variola, ciuç reinou 110 alino 1876, 
iicc~ii cste numero reduzido ;I 200. 

O aldeiameiito existente iia nlargcin direita do Paraiiá compóe-?e 
de iiidios inaiis<~s: estes, 1)oréin. nunca perderairi. apezar do coiitinuc 
coiit;icti~ corii sertanejos civi!is~!os e caça(101-es. sua l)r«pria iridole e 
~ I ~ J I - O ~ I I I  coni 1)ersii;teticia seiis antigos costum.es. herdados dos avCs e 
hisavbs, coiilieceiido perfeitainciite as  siias leiidas. e sepultando os sciis 
1111,rtc.s tal qual fizeram os bravios. 

Qiiandii estive na 1;azeiicla tlo Sr. Jeroiiymo Alagalháes perto de 
S .  í'edro (10 Turvo. tentei tirar algumas photagraphias, o que, porem, 
desisti de fazer por sr terei11 apresentado estes itidios com vestuarim 
riioderiicb, e pvrtaiito ahsoliitanieiite sern valor ~ r a t i z o  e scientifico. 

As mullieres sào syinpathicas e pode-se dizer mesmo bonitas: diz 
Tcicniaco Horba. cjiie se usassem enfeites, e eu acrescento. si iisasscin 
0 espartillio tla iiiiilher culta, ellas causariam inveja a muitas das 
nossas claiiias. que inuitas c militas vezes ri50 podem ser comparadas 
çoni as giiaraliys no qiie diz respeito a formas ~)roporcioiiaes do talhe. 
Seus cabel lc~~~ coiiil~ridcs. algurnas vezes L I I ~  poiico ruivos. sáo penteados 
de diversas ii1aii.eira.s. 

Os  lioinc.iis. coiri os qiiae; estive diver.sos dias ii'irtna interessante 
caçada c pesca 110 Rio Pnranapanetna, proxiino á cachoeira da Fi- 
gueira. eram robustos. fortes, de estatura alta, cabellos completametite 
i?cgros, aparados lia frente e tanto lia tiíica conio dos lados, cortados 
abaixo das orelhas. Os dentes nada mais siio do que um alvissimc~ 
collar de perolas reluze~ites delitro de urna bocca de tamanho regular. 
Saiito o labio siiperior como o <[«eixo. é provido, corno se dá com 
0 nosso intlio em geral, de ~:«iic;i barba; 116s e inãos tem tainaiiho 
l~roporcioiiadu ao  corpo. 

90 estado selvagem, os homeiis desta tribu de  iiidios usain uma 
taliga e iitn nequetio poiiclio. cliie Ihes chega at4 os joelhos: as iniilheres 



cobreili-se cciil i!mn t:specic de cailiiza scin riiatigas. teiitio soilieritr o- 

vXos para os b r a ~ ~ ~ ,  tiido isso feito das iibras de algotlao. ein teáreh 
inuito l>ri:iiitiros e tr>sco%. :>:t'ccciitlo-sc ;i;ltea cc>!i; iiistriiincii:(!s pre- 
liistoricus. 

:Is 5~::~s c;isas co!ii;)ar~..d:;s com as  cliocas dos Kaiiigaiigiiés sai) 
altas, feitas de seis esteios ccin iima forcluillia na ponta que segiiraiii 
;i terqa e a cirinieira; sobre e:t;is iiirit1ei:-as riJ1ica.i e fortes. c,>rrcc! ai- 

guiis caibros quc por siia r c z  sustciitaii: :-i:~as amarrada.. com cil)i>s. 
Sobre toda esta arinaç5.0 estciide-se espesca caiii.:da de folhas de lpal- 
mito o11 de oiitia 1)ai:neir;i qiialqiicr. Chig--1:ido esta cnbertiir:~ I J O ~ I C O  

alem das paredei l-iieiaes, i. logico que estas sejain fcitxs co;n iiiai. 
capricliu, e assiin e:l;is s50 fabricadas tle riteios bciii iiiiidos e bein 
ainarrados c0111 cipós. 

Xáo ha r:(, i n f e r i~~r  (!a cahaiia reparíic$o algama. nem cstrados ein 
que se deiteili; cios c s t z i ~ s  da casa pendein rcdes, tccitlas geralnieil- 
te de fibras do tucuiil. debaixo (lzs quaes ein tempo frio fiiinegain alguiir 
tiçõea para aq::ecere::i o proprietario do leito, que geraimcrite é muito 
siijcito a frio e teinc as co:i.~tipaçóes ci::iio 116s temeinos qualquer 
inolestia coiitagiosa. 

Cada fainilia tem o seli fogo especial e sendo eitea iiitlios am~aiites 
de  passaros, d o  gcirgeir) destes volateis iiiti<>centes. suas choças est5c 
geralmetite clieias de alegres e multicolorcs conipailheiros. 

Os uteiisilios iisados por eiles iiidi,cam incontestavelmente tini grao 
siiperior de cultura aos Kaingan,gués: nas siias choças existe maior 
variedade delles; aléni c10 indispensavel tear para o fabrico das taiigas. 
porichos e camizas, vêm-se panellas de barro. que servern para cosii ih~r 
o a::gú de milho soccado. halaios para o trai~sporte de milho. peneiras 
para coar o milho soccado. o piIáo para .soccarein este, graiides poruli- 
gos para carregar e dey~ositar agua, facões de madeira para roçarem. 
colheres de pau para mecherem a co1nid.n e as iildispensaveis armas de 
caça e guerra, coinpostas de arcos e flexas farpadas de iim só lado, i: 

feitas com bem pouco capricho. 
Chegaiido algum estranho a um aldeiamcnto deste povo. todos se 

encolhem d e  acaiihaineilto e de descotlfiaiiça, ficando. assiin horas e 
%oras, si o desconhecido se .não arredar das proxitnidades. 

Conseguindo-se, porém, a amizade desta tribu, os iiidividuos que 
a coinpõem tornam-se verdadeiros atmigos, leaes e dedicados das pessoas 
de sua syinpathia, porein inimigos daquellcs que os maltratam, consi- 
deraiido maior offensa qualquer castigo physico que se Ihes infringir. 
Eiles sjo,  l~ortanto. de caracter opposto aos já citados Kaingangués. 

Sendo de urna persiste~icia admiravel, ~oder-se-ia presumir que 
tivessem sangue germanico, pois, alem de sereiii pacientes, 1150 aban- 
donam com facilidade L I ~ I  enipreheiidimeiito qualquer: gastam semanas 



e semanas na confecção de suas cabanas, o que não é de admirar levan- 
do-se em consideração as  ferramentas primitivas de que sc utilizam, 
e ás vezes levam annos e annos no  fabrico de uma canoa que muitas 
v e x s  quando a concluem está podre, sendo então remendada e utilizada 
com espantosa agilidade. 

Quando vão caçar passam a noute em claro á espreita da caça 
que vem aos ba r r e i r a  situados nas margens dos rios e regatos, lamber 
o salitre do lodo pisado; na pesca, á qual são muito affeiçoados,po8dem 
manejar a linha dias e dias consecutivos sem se caiiçarem, dormindo, 
então, na propria canoa, que é levada para debaixo de uma copsda 
arvore. Geralmente elles se utilizam do dia para a ;)esta e da noute 
para a caqa, alternindo tambem esta ordem, e sendo a pessca executada 
de diversis formas, praticando principalmente a pesca denominada 
" Promombó". 

Diz-se, que em combates, sendo os Guaranys de boa indole nunca 
são os atacantes mas sim sempre os  atacados; para vingarem-se. po- 
rem, s5o arrojados na lucta e os mais ageis inimigos temem as  suas 
ilesas. sziiipre certeiras, os seus cacetes e as  suas temiveis clavas em 
forma de remos. 

n i ~ c m  os lavradores do Paranir>anema que preferem lidar com 
os Giiaraiiys do que com os Kaingatlgues nos traba'hos agricolas, por 
serem os primeircs mais estuveis e resistentes á enxada, supportando 
me:hor a s  chuvas e ventos do qi;e estes. Como canoeiros são admira- 
veis; naturalmente superiores aos Kaingangués que náo nadam e muito 
menos se atrevem a chegar numa canoa. Tive occasiáo de observar a 
agilidade da tribu eni questão e preciso confessar francamente que 
canoeiros destemidos como estes nunca vi e não me recusaria fazer 
excursão perigosa por saltos e cachoeiras si soubesse existir um unico 
canoeiro Guarany na embarcaçáo. 

Coiitrarianieiite aos I<aingaiigués elles gostam de se enfeitar e 
quando ha festa no aldeiamei!to usam seus cocáres, que de costume 
estão dependurados na trava acima de sua rede, juiito com as suas 
armas, e que sáo objectos lindos, feitos de pennas de passaros. de va- 
riadas cores ; enfeitam-se com os seus collares e pulseiras coiifeccio- 
nadas de sementes entremeadas com pennas de tucano; muitas vezes 
em logar de sementes são usados pequenos dentes perfurados com 
instrumento penetra:ite. 

-4 semente du urucú e a tinta cxtrahida da  seiva do genipapo ser- 
ve-lhes para traçarem sobre o rosto e partes do corpo não cobertas, 
linhas c,.ir~-as e desenhos simples. O tembetá, adorno que já se acha 
nos Sambaquis das nossas costas, por conseguinte adoriio antiquissimo, 
de forma cyliiidrica é feito ria resina do Jatahy. ou de outras plantas 



resinosas como da araucaria brasiiiensis; é usado quasi constantemente 
e por ser relativamente pesado e não deixar os beiços se fecharem fa- 
cilmente, devem ter incontestavelmente modificado a lingua que fala 
este povo. 

Este a,dorno, o tembetá, é detestado pelo Kaingangué que, ven'do 
o furo  no beiço de um guarany, o appellida de cóva de tateto. 

Devido á indole estavel dos Guaranys, elles cuidam mais das pro- 
prias roças, dão-se mais com a lavoura do que os já descriptos Kain- 
gangués. Elles não dispensam o milho, de que fazem bolos assados nas 
cinzas, bolos estes envolvidos previamente em folhas largas de  qual- 
quer planta; conhecem o feijão, que comem cosido, cultivam aboboras 
e batatas doces, assim como a canna de assucar, tambem cultivam o al- 
godão, em pequena escala, para o fabrico das suas vestes. 

Estes indios são gastro:!omos tal qual os Coroados, porem sabem 
ser modemdos q ~ a i i d o  lhes falta o necessario alimennto. 

Ilavendo, porem, caça e pesca sufficiente elles nada negam ao 
hospede e comem a qualquer hora terido appetite. 

E' na epocha da maturação dos frutos qiie sáo feitas as  maiores 
festas e é ahi que se reconhece a hospitalidade deste bondoso indio. A 
canna é moida com engenhos milito primitivos de cujo caldo é feito o 
caz~in, bebida fermentzda e a!tamente embriagante. 

Iiavendo cauijc sufficieiite 30 aldeiamento os visiilhos são convi- 
dados para cma festa e de bc!a voritade todos acodem. 

Reiinidos os hospedes' é fincado um esteio no terreiro do festeiro 
ou cacique, sobre o q7ndi 6 ci>!iocado o cocar, o coiiar, as pulseiras e o 
maracá e ao redor do qual todos os homens presentes formam um vasto 
clrcult~.  O chefe avaii(;a!:do eiitáo :;o Foste e coilocando sobre o proprio 
corpo os adornos, toma na mão direita o ~ltaracii,  o caracachá, como 
a s  crianqas chamam-n'o. e na rn%o esquerda um bastáo, todo enfeitado 
de  pennas. Depois de uma curta saudação ao "Sol, ~iosso avô grande" 
- P a h y  ~~handerz í  ttlhixá, pedindo-lhe fartura nas colheitas e que livre 
a tribu de maus iilimigos, volta ao circulo, e manejando constantemente 
4 maracá, e seguido pe!os con~panheiros eni passos cadenciados, can- 
tando todos: E' é' é' i-' avançam por muitas vezes ao poste. Durante 
esta cerirnonia o C O Z ~ ~ I I  é servido em cabaças pelas mulheres, que no 
principio não tomam l>ar:e rio divertiinento. Os mais fracos, que não 
supportam as  consequeiicias deste alcool, a medida que vão cahindo 
a o  chão, são retirados pelas mulheres e collocados nas redes, esten- 
didas especialmente para este fim. Cahindo o ultimo homem embria- 
gado, as mulheres imitam-11'0s tanto nas danças como nos cantos e 
orgia depois de terem dirigido iima saudação a Jacy - a lua - Só 
algimas mulheres velhas e feias ficam de guarda. sem terem usado 



do apl>etitnso ctruiil. para poderem Icvar as enibriagadds á s  redes e cuida- 
rem beiii dos dorrniiiliocos. 

Falci tio ternhetá em linhas aiiteriores e devo coiifessar, que tiào 
airedito c;iic seja este objccto iim simples ador!io, tiias sim que tenha 
t-lle a1giini:i sigliiiicação religiosa oii inesnio supersticiosa. O tembeti j5 
foi e:icoiitrado nos Saii:r,~quis da zona de Iguape, sambaquis estes 
calculados em 15 a 20 seculos; ora. é mais facil uina moda, uin 
uso ou costutiie se modificar do que um rito reli ioso o t ~  111-a su- 
perstiçao: tatubetn, si o tembetá fosse simples adorno. i ~ á o  se fariatil 
taes cerliiionias como fazein os indios, dos qiiaes tratamos iio mornciito, 
quando perf~irai-ii o labio inferior de  i11n iiidividiici. e cluaiido ainda 
criança. 

Este iiso coi~siste 110 segiiiiite: teiicio artingido iiiiia crianla <ia 
tribn 10 a 12 annos de idade, os I~abitaiites dos :~l(lei.!~rieiitos vi~iiilins 
sáo coiividac!o.i para assistireiii á cerimoiiia, que tiiii-a pelo ineiios q ? i ~  
t:o dias e cujo convite i. acceito. já porqiie nestas ccznsióts o ct!liOr 4 
servido fartamente e mesmo por se!- esta cerimoiiia uma das in;iic 
irnponentcs festas da tribu. 

Xiites do convite ser exl).edido, sáo preparados pe(1iie:ios ternbzt5.s 
de resina de Jatahy, Giias.satunga, Piiiheiro etc., coc;tres de bellas 
peii:ias e a:: piilsciras. Priii,:ipiaiidci :I festa os candidato!: n;io devein 
.;c alimentar e recebeiii neste dia tanto iauin cluaiito puderem suppor- 
tar. Logo que estrio embriagados, um indio, especialista no officio, 
perfiira o I:.hiü inferior da criança com um osso q u d o  e previamente 
apontado ii'iirna pedra: iinmeditainente é '  introduzido iim pequeno 
tembetá lia l>erfiiração. Em seguida elle é conduzido pelo pai i rzde. 
oride lhe são collocados os adornos previatnerite f a b r i ~ a d ~ x ,  cobrindo-o 
a mãe com penrias de passaros e (Ieixatido-o desca~isar até que por si 
tlesl>erte da embriaguez. 

I>epois da  perfuração o :llii-i:ento da  criança consiste em iguarias 
liquidas até que cicatrize o oriiicio. Pouco a pouco é aiigmentado o 
tembetá em tamanho e diametro. 

Todos os Guaraiiys resp. Cayiiás, sáo nionoganlos e adquirem a sua 
mulher. obtendo a iioiva em troca de utetisilios de  grande necessidade, 
raras vezes cllaç são vendidas pelos pais, isto, porem, só se dá quando 
o aldeiatneiito t perto de urii ~)ovoado e o valor do dinheiro é conhe- 
cido por elles. 

Depois da trxca ciu 1-enda realizada são convidados os habitantes 
[Ias tabas visiilhas para fvztejarcm o eniace tnatrimonial. 

A!i se bebe (lemasiadatneiit o ctruirz. com cxcepçáo dos noivos que 
se absteetn por com;,ieto do mesmo. iiiginda. sem serem percebidos. 
com a mãi cla noiv-, embrenhatido-se nas inattas proxiinas. aonde a 



inãe ei~siiia a filha 11o.í de\.erej de inulher e de boa inãi de iainilia. 

cleixai~do-o>. eiitãc. ~(~s i i ihos  perto da rede feita pela iioiva. -2 lua de 
,.tci deve ciitri,, ser sem prc~ccupação alguiila. passaiido-a os r t iem 
casados l~escaiido. l)rocurziido ii.í,tieirus e cacaiido. Depois de decorridos 

dias voltain a casa do pai da inulher, que os: recebe com alegriz e 

juiitc) ao qual ambos ficam. fazendo parte tla fariiilia, aiixiliaiido-se 
nii::uarneiite lia pesca, caça e lavoura. 

klorrendo um destes iiidividuos 6 sepiiltado com a rede lia ciual 
íal!ccera. izzendo os coinpanheiroi da taba, para esse fim, funda cóva. ?i 
: eile 6 pi-esa i:a c6va de tal formia que iião eiicoste tia terra. Sobre IJ 

morto. a certa tlistaiicia, é feito um verdadeiro estrado de páos roiicos. 
sobre o qual vau atiraiido terra a té  encher :L cóva. Sobre este tumnlo 

:iisiiii preparado, collocam-se os enfeites e artrias do inortu e alguinas 

i~ai~el las  com alimento. não devendo iiatiiralrnente faltar o tão apreciado 
roiiiii. que é renovado diariamenti. ate que cresqain hervas sobre o cháo. 

E' niuito natural, attenderido-se á boa ii~<lo!e do Cayui. qire os 

compaiiheiros de t6ba. façam o possivel para salvar o doente e a r n o  

tnedicainentos empregam muitas hervas cujos effeitos conhecem per- 

feitaniente. Al6in d o  einprrgo das hervas, estes indios teem por costume 
bafejar e soprar a parte dolorida ou affectada do enfermo, assim como 
r:ollc~c:i; as mãos sobre o corl~o doente. E' 1)rovavel que se utilizem 
rlr ineios sympathicos e siipersticiosos como cspiiihas de  cobria~s, os- 
sos de sapos, lagartos, casca de tatú etc., para acalmarem as  dores 

do 1ia:ierite e iião duvido absolutaiiielite cjiic certos usos de curar, 
r.i~trai;hadcs i10 nosso povo tiveascill sidu tirados justanieiitc dos 

tiuaranys. 

E m  occasióes criticas é geralmente chainado o ciiraiideiro, que 
antes de agir tia profissão colloca debaixo da rede do doente brazas 
de lenha eiixuta e folhas de plantas aromaticas e medicinaes. Estes 
curaiideiros são tão veiierados como tcmidos. inorando senipre em 
casas coin~i~ctainente isoladas do aldeiamelito. attribuindo-se-lhes aléin 
tia facii!dade de curar, o poder de sustar a morte qiiaiido bem eii- 
tç:iderein. Ignoro por coiilpleto si cada aldeiarnento tem o seu curaii- 
deiro esliccial ou si este é utilizado por diversas aldeias visiiihas. 

Seja-me licito apora dar  iim exemplo da conji~gaç%o do verho 
t ( . ~ .  - Arccci, para mostrar como a lingua desta tribii é diversa da  
dos Eaingang~ies;  é, porém, nccessario dizer já que os Cayuis ialani 
o Giiarany utn ~)ouco inodiiicado do antigo, do verdadeiro Guarany. 
clescripto por ;Lloiitoya e outros. 



O presente do indicativo seria. 

1." pessoa Che - arêcoma 

2.a ,, singular : Dre - rrirecoma 
3." ,, Ahe - oguerêcoma 
1." pessoa Nhande - jarehcoma 
2." .. plural : Peeri - perêcoma 
3.a r i  Enuiva - oguerecoma 

O imperfeito seria conjugado da seguinte forma:  

1." pessoa Che - arêcoma - vaecuê 

LU ,, singular : Dee - arêcoma - vaecuê 
3." ,, Ahe - arêcoma - vaecuê 

1.8 pessoa Nhande - jarecoma - vaecuê 

2." ,. plural : Peen - perécomia - vaecuê 
3 3  i .  Eiluiva - oguerêcoma - vaecuê 

e finalmente, para coiicluir com os exemplos. seria o futuro.  

1." pessoa Che - arecó - ne 

2.' ,, singular : Dee - erecó - ne 
3." ,, -4he - orecó - ne 

1.a pessoa Nhande - jarecó - ne 
2." ,, plural: Peen - perecó - ne 
3.a .. Eiiuiva - oguerecó - ne. 

Estes exemplos são tambem citados por Telemaco Borba, que 
julga ser rnuiva da terceira pessoa do plural "muitos" e náo elles. 

Anies de concluir com a descripção desta tribu seja-me permit- 
tido narrar uma lenda guarany resp. Cayuá; havendo porém. lendas mais 
bel'as eritre este bom povo. Eil-a : 

Elles eram só dois, marido e mulher; esta devia ter !ogo um 
filho. O marido teve a ideia de fâzer uma roça, fel-a, queimou-a e 
maridou a mulher plantar. Logo que ella voltou do seu trabalho o 
marido ordeiiou-lhe ir de liovo á mesma roça para buscar milho para 
ambos con-.erem. " Agora mesmo plantei a roça e já queres que ella 
teiiha milho verde para comermos! isto 1150 é serisato", replilcou a 
mulher indignada. "Vá.  ordenou novamente o marido, a roça já está 
boa, o nosso filho que vai nascer quer comer". Estando, porém. a 
t~iulher cai?sacia e não querendo sujeitar-se ás imposições do marido. 



ii5o lhe obedeceu e raivosa disse-!he: " voce diz. que o seu filho tem 
vontade de  comer. pois saiba que o meu filho ~ i ã o  é seu". O marido 
oiiviiido isto entristece, abandonalido-a. Esta não vendo, depois de  
decorritlo a lgu~n  ternpo, o marido, affligiu-se e começou a procural-o. 
1;iiialniente achou o seu rasto. seguindo-o perdeu-o novamente por ter 
elle jjisado em chão areento. Eila começa a chorar e o filho, pro- 
siino a iiascer. coridoeiido-se da mãe, disse-lhe: "siga o caininho a 
direita". Ella seguindo a vereda iiidicada e andando iniiito, chega 
fil~altnente a o  cume de urna serra donde tinha uma larga e linda 
vista, podeiido perceber ao  iuiige o marido que já descia outra serra. 
perdendo-o de novo. Ella não desanimou, seguindo-o até chegar n'uma 
e,iicrusiIhada e não sabendo si devia ir á direita ou á esqiierda, ou 
seguir pelo mesmo caminha. comeqou de novo a chorar. O filho dis- 
ie-lhe eiitão desta vez: "segue á esquerda, que encontrarás teu ina- 
r ido; meu pai não está longe". Caminhando. sempre mais desesperada. 
çliegoii ella a iiiii arraial aonde havia Iáodas flores: ahi o filho 
pediu-lhe que apanhasse algumas d'ellas; accedeiido ao pedido ella 
f , ) i  n'esta occasiáo picada por um tnarimbond3. que n'ellas sugava o 
delicioso ne,:tar. Chegando a urna rmva encriisilhada o fil!io disse-lhe 
iiijvarnetito: segue á direita, mas apanha-me aquellas flores, qu- são 
:tiiida mais lindas e mais cheirosas do  quc a s  que trazes comtigo". 
I<l!a, coiheu-as, mas desta vez foi picada por uma grande vespa, que 
se refrescava rias sombras de petalas multicolores. A mái, zangando-se. 
tieu rima palmada no logar aonde estava o filho. Quando ella chegou 
pela terceira vez a uma encrusilhada e perguntacdo ao  filho qual o 
ç.:minho que devia seguir. este, vexado, nada lhe respondeu, calan- 
tlo-se completaniente. Eila toniou a esquerda e foi  dar á tóca dos ti- 
gres. das onças pintadas, situada na beira de nm grande precipicio: 
jiistarnc!ite na entrada estava deitada a avó dos tigres a quem a po- 
hre viandante ~>ergiintou si tiiiha visto o seu marido. Aquella, olhan- 
do-a desconfiada e rugindo. disse-lhe que os unicos entes vivos que 
havia eram os seus netos, que no  momeiit.7 andavam caçando e que 
si a percebessem a devorariam. 

--I mulher, com fóme. pediu-lhe alguma coiisa para comer e en- 
tão o velho anima! deu-lhe uma perna de veado. Terininada a re- 
feição foram ouvidos leves passos dos tigrinhos que voltavam da  
caça. -4 velha, chamada Jary. temecdo que a pobre india fosse de- 
vorada. escondeu-a debaixo de uma peneirz. 0 s  tigrinhos, Jaguaretés. 
foram entrando c o ~ n  as siias caças, macacos, veados, tatetes; por ul- 
timo entrou uma 011g ~ i n t a d a  que não tinha caçado cousa alguma. 
Logo que esta entrou, percebeu pelo faro, que havia alguma cousa 
de anormal em casa e disse bruscamente, a moda dos tigres. á avó: 
"voce tem ahi na tóza carne de boa qualidade e ella está bem escou- 



dida. m'as eu achalido-a. devoro-a". Procurarido, encontrou debaixo 
43.a peneira a pobre india, que de mEdo se encolhia e retirando-a d'ahl, 
comeu-a por inteiro. 

A velha Jary pediu ao neto que lhe deixasse peyo menos o filho 
que devia nascer, pois sendo já os proprios dentes gastos e estraga- 
dos, só se podia satisfazer com petiscos tenros. 

O tigre, accedendo ao pedido, devorou a pobre india guarany, 
deixalido em iima gamella os filhos, que e~i tão  verificaram ser dois. 

--I velha tigre sentindo em certa occasião grande f o m ,  quiz es- 
petar as creanças para assal-as, não logrando o intento por desvia- 
rem-se sempre da ponta do espeto; quiz entáo quebrar-lhes cabeça e 
ossos com uma pedra, o que não conseguiu, pondo-os em seguida deti- 
tro de iim pilão para reduzil-os a pedacos, nias saltando eiles sempre 
fóra quando erguia a mó. Cançada a velha deixou-os no chão; quando 
os tigres foram caçar. o maior dos irmãos, cliamado Derekey, isto é, 
irmão mais velho, levalitoii-se e pedio á velha que lhe ajudasse a 
fazer  um arco e flechas c etisinasse a caçar. A velha assim fez e o 
rapaz caçava pasyaros, comia-os e levava o res!o para a Jary, que 
cnnl isto vivia ciiiitente; o irmio ineiior. Derevuy. isto é. o irmão 
mais moço. não comia e chorava contiiiuadamente de fome. Então o 
mais velho procurou fóra da tóca pelos ossos da mãi, achando-os 
ju~ltou-os como si estivesse compondo um esqueleto humaiio; tal- 
tavam ';>or&m, os ossos d a  coxa e do braço. Composto o esqueleto foi 
cobritido-o de carne ; estava j5 com os seios promptos, quando De- 
re\-i-y, avido tiç mamar. sa:toii sobre elles desmanchando toda a obra 
do irmão. Derekey começou de novo a compor o esqtieleto. mas o ir- 
mão impacieritr ~lesmaiiclia-o pela scgiinda vez. Derekey desanimou. 
e o irmáozi~iho c h o r a ~ ~ a  de fóme, porétn. no desanimo dando com o pé 
no tronco de uma arvore furou-o. percebeildo então que delle sahiain pe- 
que:ios insectos parecidos com mosqiiitos. Poz a máo no furo e tirou-a 
completamente melada e melosa; esperimentaiido-a achou que o li- 
qiiicio era doce. elle titiha desccbeito o mél: dando a o  irmão, este 
saciava a fome. 

-2inbos cresciam e ficavam sempre maiores mestres na arte d e  
cacar. 

Em uma certa occasi%o. quando andavam negociando. perceberam 
uin jacú e uma bella arara. Derekey já preparuva a flecha para alve- 
jal-as. rliiaiido a arara Ihes disse em tom choroso: "Para  que andas 
matando os passaros. é somente para dal-os a comer aos tigres que 
estraçalharzm a tua mãi e a devoraram? E' iiielhor que voces matem 
a velha Jary e os seiis tietos e que vão procurar o vosso pai qiit' 
está ainda vivo. 



Derekey ficou admirado de outir  a arara faLar e continuando a 
conversa com esta, contou-lhe tudo o que tinha acontecido a sua 
mái, e ensinou-os em seguida a fazer mundéos, dando-lhes uma pe- 
quena pedra para collocar em cima deste. Ambos voltaram á gruta, 
fizeram uma armadilha ta! qual lhes tinha ensinado a arara, isto tudo 
diante de um precipicio aonde moravam. 

Os tigres vinham chegando de um a um e vendo o arranjo des- 
conhecido, perguntaram-lhe para que elle servia. Derekey dizia-lhes 
que era para caçar ratos e estes, duvidando, entraram no inundéo 
para examinal-o. Assim foram todos mortos e jogados ao precipicio 
exceptuando-se um tigre femea e a a r y ,  que estavam na gruta. 

Chegou o tigre que não quiz entrar e rodeando o inundéo topou 
com os outros companheiros já mortos e de medo disse: não me 
matem, eu quero acompanhar voces.. 

Chamaram tambem a Jary e os quatro puzeram-se a caminhar. 
Chegando a um rio fundo, Derekey vergou uma arvore fina e alta, 
passou e convidou a Jary e a tigreza para passarem. Quando ambas 
estavam no meio da arvore elle a soltou, Jary morreu afogada e a 
companheira saltou para traz no barranco firmando-se com as  unhas. 
Derekey gritou a Derevuy que a derrubasse na agua, mas este ultimo 
de medo, deixou-a escapar. E' porisso que ha ainda onças no Bra- 
sil. O mais velho zangando-se com o irmão por ter deixado escapar 
a onça, não quiz mais abaixar a arvore para este passar, e Derevuy 
ficou só do outro lado do rio, sem ter o que comer. Desta forma fo- 
ram ambos andando pelas margens, cada um do  seu lado, sem se po- 
derem encontrar. O irmão mais novo teve fome e vendo uma arvore 
cheia de  frutos pretos, bellos, pegados por um pequeno cabo aos ga- 
lhos e tronco perguntou a Derekey si podia comel-os. Este disse-lhe 
que os comesse, que eram bons, que eram jaboticabas. Fartou-se das 
fructas e continuou a andar, mais adiante, porem, encontrou outras 
fructas pretas menores do  que as primeiras, porem nas pontas dos 
galhos. O mais velho disse ao  irmão que as comesse, que eram tam- 
bem boas, que eram pitnas, mas que guardasse as sementes e que 
quando fizesse fogo as deitasse n'elle. Isto foi feito e quando as 
sementes começaram a arrebentar o irmão foi jogado para o outro 
lado do rio, onde estava Derekey. 

Continuavam ambos a sua marcha pelo matto, alimentando-se 
d e  fructas e de mel e para furarem os abelheiros serviam-se de lascas 
de pedras. 

E m  uma certa occasiáo viram um bando de coatis sobre uma 
arvore, suas flechas eram pequenas, não os podiam matar e gritando afim 
de ver si alguem os ajudava, ouviram em seguida uma resposta 
bem de perto. D'ahi a pouco appareceu-lhes um homem de 



estatura rnedialia, reforqado, coiii olhos verdes e o corpo piiitado de 
vermelho, carregaiido na mão uin grande cacete. Elles conheceram que 
era .o .%iihaii que ordeiiou a Derekey que subisse lia arvore para derru- 
))ar os Coatis; c1iiai;do estes atiravam-se da arvore -4iihain matava-os 
dcinaiido escapar as  fetneas. 

Sú iiin Coati ficou sobre a arvore;  Derekey- 11.50 lhe qiiiz sacudir de 
ine<l» que o i inhan o matasse taiiibein; mas este ordeiiou-lhe que der- 
ribasse o galho. Sacudili-o e o Coati, velho chefe do bando, saltou 
1i)iige c íiigio. -1iihaii zaiigou-se e qualido Derekey descia da arvore 
deu-lhe I'orte pancada jogniido-o ao chão. Fez uiii graiide jacá de 
cipó. ,110z Derekey dentro junto cuni os Coatis iriortos. Mas a carga 
era iniiita e o inatto espesso. porisso =\iihaii sentou-se desccildo o 
cesto e iitnpaudo o suor com a ináo disse: " E' inelhor fazer pri- 
tiieiru o meii catniiiho c depois hilscar o jacá, do coiitrario canco 
demais e iiãcr  osso aiidar", e coiitiiiuo~i a sua joriiada com o cacete 
tia rnão. Quai:clo já ia loiige Deveruy apossa-se do cesto e substitue 
o irmão por uiiia graiide pedri?. ;\riliali voltoii, carregou o cesto e 
levou-o á sua morada. 

I lereruy cliamou o irinão iiiab este iião reil~oii<lia. l ~ a r c ~ i a  ter 
iiiori-ido. Dereviiy pol-o eiii 114. então elle ial«u e disse que queria 
ciriner; o irmão meiioi- colhcii Guavirovas .e [ i e u - ~ s  a Dereke:~. Este 
f.)rtaleceiido-se coiitiii~iar;ciii aiiiljos o caiiiiiiho cliie o =\riliati tinha 
toinado. 

-itiliaii. chegatido riii casa. foi recebido ,pela fillia que se a(liiiiroii 
.Ia inuita casa. "Minha filha. disse elle, iio fundo de cesto 11a cousa 
iiielhor". .i fi!ha. etit.50 tiratido os Coatis e viraiido o jacá fez cahir 
n petlra. O .-\iiliaii vendo que tiiilia sido eiiganado, saliiu corretido e 

~aiigatlu disse, ''\,ou ~jrociii-ar nii i~ha hoa caça". 
Derekey e Dcrevuy avistando-o de loiige piizeram uiiia graiide 

~)e(ira iio iueio do caiiiinho e escoiideram-se. Anliaii tropeçou ii'esta 
e a pedra traiisforinaiido-se ii'um veado que corrcndo dizia: lféé. méb: 
-4lihaii currcu atraz do veado. Derekey coin uiii cipó fez inna laçada e 
cluaiidu o veado j5 caiiçado. passou l)ert«, laçoii-o e chaiiiaiido -1tihal; 
e~itregou-o. 

-%iihan cotividou a ainbos irei11 morar coin elle, acceite o con- 
vite 1Iercvu)- casou-se com a sua filha que era boiiita e moça. Esta 
te\-e 11111 Bilho. 

Uiiia cuccasiao e111 qiie o +iiilian estava exatniiiaiido se as ar -  
vores estavam fortes para resistir ao veiitq que tiiiha <le vir, Dcrc- 
key e Derevuy fugiram levaiido o filho. -4ndaram milito tempo, 
(luaiido caiiçaram lrararani iiuiiia nioiitaiiha. Derekey subiu. então, a 
iiina arvore graiide e gritou : Xhariderú. Nhaiideríi (iiosso pai, iiossc 
pai). res~>~~iidei:do o pai "veiihaiii todos eu cstou ac(iii". Elles fo- 



rain e (luaiido chcgaraiii onde estava o pai. viram que elle era uni 
hotiieni branco com a barha e os cabellos louros, a cara. porem. piii- 
tada de vermelho com uriicíi. Tinha cinto. l)u!seiras e cocar de peii- 
nas vermelhas, os olhos eram como a luz do fogo: ficaram coiii 
medo e conheceram que o pai delles era Tlipir~i ,  que governava o inuii- 
do inteiro. O pai ~)erguiitoii-lhes pela inãi, elies contaratii o qiie ti:iha 
succedido a ella e os trabalhos porqiie tiiiham  assado. " Vamos para 
a iniiiha iiiorada descançar". e clles fora111 e durante a conversa 
Tiil~aii perguntoii como queriatii andar. " E u  quero o dia", disse Dere- 
key" "c eu quero aiidar tio çscuro. disse "Derevuy". Pois Derekey 
scja o sol e Dercvuy a lua. Dereviiy i notite dormia iia rede <Ia tia. 
Esta. para o coiihecer de dia. j)iiitou-lhe ;I cara com tiiita de geii ipal)~ 
e 6 porisso que a lua teni niaiichas. Derekey foi setnprc casto e puro. 
(3 sol é limpo e sem inaiichas. Ellcs s5o os iiossos pais. e \rivein ca- 
iiiiiihai~do sempre par;c chegar a tiiorada de Shatidejára. <I<, iiosso 
avci grande : Tupá t o iiome do tri;\.ão. iiós iião o adoraiiios. Do f i -  
lho de Derevuy e d a  filha da tia é qiie 11riiici~)ioii a nossa geiite: 116s 
stlnios Gii'arai~ys porque gnrá. a arrira. lios l~ediii de iiao a inzctar. e 

r111 hoiiieiiagein a este paçsaro é que 1165 assim lios chaiiianios. 
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