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INTRODUCÇÃO

Publicando o oitavo e ultimo tomo do catalogo dos retratos

colligidos pelo notável bibliophilo portuguez Diogo Barbosa Ma-

chado e fazendo-o acompanhar dos índices que o completam, a

Bibliotheca Nacional desobriga-se de uma divida a que começou

a dar satisfação em 1893, quando no volume XVI d1estes Annaes

fez sahir o tomo-primeiro.

Catalogados os retratos pelo antigo chefe da secção icono-

graphica, Dr. Menezes Brum, de honrosissima memória, coube

ao seu digno successor, Bacharel Aurélio Lopes, a tarefa de or-

ganisar os Índices, ficando assim minuciosamente descriptas e

susceptiveís de encontrar-se de prompto todas as peças que com-

põem essa preciosa collecção factícia, exemplar único, do mesmo

modo que são únicas as demais collecçÕes que organisou o auctor

da 
"Bibliotheca 

Lusitana" e que no terceiro quartel do século

XVIII passaram, juntamente com a de retratos, a pertencer á

Real Bibliotheca por doação que de todos os seus livros e estam-

pas lhe fez o distincto bibliographo.

Depositaria de joia de tal preço, á Bibliotheca Nacional in-

cumbia cercal-a de cuidados'e tornal-a util pela noticia da sua
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existencla e fel-o com a apurada restauração de todos os volumes

que a constituem e coni a publicação do respectivo catalogo.

A conquista e occupação do Maranhão e do Pará, o desço-

brimento do rio Amazonas e a administração do Estado do Ma-

ranhão são os assumptos sobre que versam os documento^ que se

seguem. Abrangem estes um largo periodo da historia da con-

quista e colonisação da costa de leste-oeste e são na sua grande

maioria inéditos. Falta-lhes a ordem chronologica, que não foi

possível observar, necessário como foi afterar no correr da im-

pressão o plano primitivo para dar logara documentos então ob-

tidos e a outros já existentes, cuja inserção pareceu conveniente

pela sua intima relação com os primeiros.

E innegavel a importância que documentos da natureza dos

que se vão ler offerecem aos que estudam os factos da nossa

historia e no exame directo das fontes vão buscar atravez da cri-

tica histórica a.sua verdadeira significação. E esse periodo de

conquista das capitanias do norte, quando mais de cem annos

haviam decorrido do descobrimento do Brasil, é certamente dos

que despertam maior interesse.

O mais antigo dos documentos que neste volume apparecem

é a carta em que D. Diogo de Menezes, depois Conde da Ericeira,

cujo governo salutar o recommendou á posteridade, áconselha a

conquistado Maranhão como empreza importantíssima, suggere

os meios de çonseguil-a e 
propõe a creação de tres capitanias do

Rio Grande ao Maranhão.

Os autos da 
justificação 

a que se procedeu na ilha de S. Do-

mingos ou Hespanhola por occasião da arribada de Martim Soa-

res Moreno, obrigado a afastar-se da costa do Maranhão .depois

de haver explorado a barra e desembarcado, explicam o procedi-

mento d'esse capitão e encerram 
peças officiáes referentes á ex-

pedição.

As informações prestadas pelos francezes aprisionados por

Jeronymo de Albuquerque no combate de Guaxenduba comple-

tam-se com a 
"Histoire 

veritable de ce qui s'est passé de nou-

veau entre les françois et portugais", escripta no forte de Santa



IX

Maria e attribuida a De Lastre, cirurgião qite acompanhava La

Ravardiere.

Da viagem do 
governador geral da armada, Alexandre de

Moura, quando, se dirigiu ao Maranhão e impoz a retirada

aos francezes antes de findo o prazo estabelecido, dizem o

roteiro de Manoel Gonçalves Regeifeiro e a carta, de duvidosa

authenticidade, do padre Manoel Gomes ao Provincial do Brasil.

A respeito porem*d'essa expedição e de seus resultados nenhum

documento se avantaja ao proprio relatorio de Alexandre de

Moura que lhe addicionou 25 annexos, entre os quaes a queixa

de Jeronymo de Albuquerque contra Francisco Caldeira Cas-

telío Branco, o regimento 
que à Albuquerque deixou o mesmo

Alexandre de Moura e o que-deixou a Francisco Caldeira para

a jornada ao Pará, recommendando-lhe escolhesse sitio para for-

tificar-se e confiando ao seu talento e experiencia o êxito da em-

preza.

D'entre os documentos que se referem ás explorações do rio

Amazonas são dignos de destaque a relação do Capitão André

Pereira Themudo com as variantes que offerece a copia ex-

trahida por Varnhagen,—as informaçães relativas á expedição

de Luiz Aranha de Vasconcetlos, que, encarregado de explorar

o Amazonas e o Cabo do Norte, se fez acompanhar do experi-

mentado piloto Antonio'Vicente Cochado e deu á commissão o

melhordesempenho, percorrendo o delta do grande rio e tomando

aos hollandezes os fortes de Maturu e de Nassau,—e o memorial

do padre Christovão de Acuna, reitor do collegio de Cuenca, que

de Quito veiu ao Pará em companhia do capitão Pedro Tei-

xeira. A respeito da viagem dos dous leigos franciscanos, Dó-

mingos de Brieva e André de Toledo, 
que haviam antes percor-

rido o Napo e o Amazonas, falia em suas «Informações» Jacome

Raymundo de Noronha.

Escolhido pela camara e pelo povo para successor de Fran-

cisco Coelho de Carvalho, i° governador do Estado do Mara-

nhão, Jacome Raymunda de Noronha, de quem diz o padre

Acuna «eleito a mi veer mas por providencia divina que por la

voz dei Pueblo», revelou 
grande interesse pela defesa da costa e



ampliação da conquista, tendo recebido o governo ém condições

pouco lisonjeiras. As «Informações» e a «Relação sobre as cousas

pertencentes á conservação e augm.t0 do estado do Maranhão»

são attestados do seu tino administrativo e dos nobres intuitos de

que estava animado.

Ha ainda a mencionar os documentos que se prendem á no-

meação de Bento Maciel Parente para o cargo de governador 
do

Maranhão e á de Francisco Coelho de Carvalho (2.0) para o mesmo

cargo, cerca de dez annos depois, e os que tratam dos servi-

ços que prestou, como capitão do Pará, Sebastião de Lucena de

Azevedo, desalojando os hollandezes do Cabo do Norte.

O memorial já citado do paàre Christovão de Acuna e uma

«Relacion de lo que parece por 
los Ynformes» acompanham a

«Carta dei L.do D. Francisco de Texada y Mendoza, datadas esta

e a «Relacion» do anno de 1617. Ha porem evidentemente erro

de copia, podendo ser talvez 1647. Verifica-se pelo contexto de

uma e outra que já havia cessado o domínio hespanhol, e na pri-

meira faz-se réferencia ás informações de Acuna 
que chegou ao

Pará em 1639.

A' nimia obsequiosidade do Sr. Barão do Rio Branco deve a .

Bibliotheca Nacional a permissão de" fazer extrahir copia de

grande 
numero de documentos d'entre os que elle conseguiu

reunir, quando com a competencia costumada e completo êxito

se occupou da questão de limites com a Guyana Franceza, e qne

pertencem ao archivo do Ministério dasRelações Exteriores. Têm

essa procedencia os que vão precedidos de asterisco no seguinte

índice Chronologico dos documentos aqui publicados:

Carta de Diogo de Menezes, feita em a Bahia a 1 de Março de 1612. 307

Carta dèl Presidente de la Espariola con testimonio de una informacion dei Ca-

pitan Martin Suarez Moreno, que fué â examinar el Rio Maraííon, por

orden dei Gobernador dei Brasil. Santo Domingo i5 D.1"™ 1613- 149
Interjogatorio dos prisioneiros francezes do combate de Guaxenduba. 1614. 263
Breve relacion de la Jornada de-Ia Conquista dei Maraííon. 1614. 281
Derrota dei Rio de Ias Amazonas, dada por el Capitan Manuel de Sosa Dessa

al Senor Virrey. 1614 277



XI

Histoire veritabíe dece qui s'est passé de nouveau entre Ies françois et pprtugais

en l'Isle de Maragnan au pays des Toupinambous. i6i5.

Carta de Gaspar de Sousa a El Rey em que falia nas diiferentes matérias

do Governo e da fazenda, e trata da Conquista do Maranhão, e do modo

com que se deve proceder nella, visto estar da sorte que se acha, feita em

Olinda a 3i de Janeiro de 1615.
Avisos tocantes á la Índia Occidental. Explican los progresos que Olandeses,

Franceses, é Ingleses, hacian en Ias riberas dei rio de Ias Amazonas,

etc. iCi5.
Consulta dei Consejo de Portugal al Rey de Espana Felipe 3«° sobre la em-

presa dei Maranon,y de lo acaecido alli con unos Franceses que pretendian

extablecer-se en aquella tierra. i6i5.
Pareçeres do Conselho de Estado da Hespanha a respeito da empresa do

Maranhão. i6i5.
Oficio dei Duque al Presidente dei Consejo de índias acompanandole un

papel donde se avisa los puertos que los holandeses pretenden poblar entre

el Maranon y la Margarita, y explicando el mapa de estas costas que dice

acompana {no está). Valladolid 27. Junio 1615.

Roteiro de Pernambuco ao Maranhão. Jornada que fizemos da Capitania de

Pernambuco com a Armada em que veio por Capitão mór Alexandre

de Moura á Conquista do Maranhão, e trouxe por Piloto na Capitaina a

Manoel Gonçalves o Regeifeiro de Leça. 1615.

Carta que o Padre Superior Manoel Gomes escreveu ao Padre Provincial do

Brasil. 1615. *

Reiaçam do que ha no grande Rio 
'das 

Amazonas novamente descuberto.

1616.
Relatorio de Alexandre de Moura sobre a expedição a ilha do Maranhão e

expulsão dos Francezes. Lisboa, 24 de Out. de 1616: .

Intentos da Jornada do Pará. 1618.

Sobre as cousas do Gram Pará. 1619 ?
Carta em que o Capitão Mór do Maranhão, Antonio Moniz Barreiros, dá

conta do que se passa naquella Conquista. 1624.
Informação de Luiz Aranha de Vasconcellos sobre o descobrimento do Rio

das Amazonas. 1625.
Tres cartas de Fr. Christovão de Lisboa (2 de Outubro de 1626, 2 e 20 de Ja-

neiro de 1627).

Informação de D. Diogo de Castro sobre as cousas do Maranhão dada em

Lisboa a 12 de Novembro de i63o.
Serviços e pretenções de Bento Maciel Parente. Sua nomeação para o Go-

verno do Maranhão (5 does.). 1626-36.

Relação do Estado do Maranhão feita por Bento Maciel Parente. 1636-37. ,
Informações de Jacome Raymundo de Noronha, Provedor da Fazenda do

Maranhão, e de João Pereira de Caceres, Capitão do forte de Santo Anto-

nio do Gurupá. 1637.
Relação de Jacome Raymundo de Noronha, sobre as cousas pertençentes á

conservação, e augm." do estado do Maranhão. i638?
Provisão de Bento Maciel Parente fazSndo uma doação ao Capitão Pedro

Teixeira. 29 de Janeiro de 1640.
Parecer do Conselho Ultramarino a respeito do que pede Francisco Coelho

de Carvalho em satisfação de seus serviços. 1646.
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Carta dei L> D. Francisco de Texada y Mendoza, sobre la poblacion dei

Rio Maranon. Acompana una «Relacion de lo que parece por los Ynformes

que ha remitido la Casa de la Contratacion, de personas practicas, sobre

la poblacion que los Portugueses intentan hacer, 5o léguas adentro dei Rio

Maranon; y de lo que contiene un Memorial dei Padre Xptoval de Acuna

sobre el descubrimiento dei Rio de Ias Amazonas.=fecha de la Carta—en

Sevilla á 14'de Febrero 1617 (1647?).
Sobre o procedimento de Sebastião de Lucena de Azevedo, Capitão do Pará

(Três cartas e dois pareceres). 1647-48

Dezembro de 1904.

M.C.
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N.° 1723

PEDRO (São).

Em busto, de perfil para a direita. Em huma taboleta lisa, em

baixo : « s. petrvs. »

G. por Anon. da escola de Marco Antonio Raimondi. S. d.

Altura, sem a taboleta, 183 millimetros ;

J^argura, 140 millimetros.

Sem margens.

Fl. 1, n.° 1.

N.° 1724

PAULO (São).

Em busto, de perfil para a esquerda. Em huma taboleta lisa, em

baixo : «s. pavlvs. »

G. por Anon. da escola de Marco Antonio Raimondi. S. d.

Dimensões : as mesmas da estampa precedente, á qual faz pendant.

Sem margens.

Fl. 2, n.° 2.

N.° 1725

URBANO VI, Papa.

A meio corpo, de perfil para a direita, com a tiara na cabeça, e pai-

lio aos hombros. No alto, á direita, o brazão do retratado ; e na taboleta,

em baixo : «vrbanvs vi. papa. nf.apolitanvs. »

Da Serie XXXV.

Fl. 3, n.° 3.

N.° 1726

BONIFÁCIO IX, Papa.

Em busto, de tres quartos para a direita, de tiara na cabeça e pallio

aos hombros. No alto, á esquerda, o brazão do retratado ; e na taboleta

em baixo : «bonifacivs. ix. papa. neapolitanvs. »

Da Serie XXX.V.

Fl. 4, n.° 4.

N.° 1727

GREGORIO XII, Papa (Busto de).

De perfil para a esquerda, com hum barrete na cabeça. Na peanha



que sustenta o busto ve-se o brazão do retratado; e no chão, a tiara cahida

o huma chave quebrada. Na margem inferior : i°,— .B(ernardus). Picart

dei. á esquerda ; 20, a lettra: « gregoire xii. », no meio. S. d. (?).

Da Serie XXXVI.

Fl. 5, n.<> 5.

N.° 1728

 Em busto, de frente, de mitra na cabeça. No alto, á esquerda,

o brazão do retratado ;e na taboleta, em baixo, a lettra : «gregorius. xii.

VAPA. VENETVS. »

Da Serie XXXV.

Fl. 6, n.° 6.

N.° 1729

ALEXANDRE V, Papa.

A meio corpo, de perfil para a direita, de tiara na cabeça e pluvial

aos hombros. No alto, á esquerda, o brazão do retratado ; e na taboleta, em

baixo, a lettra s

« ALEXANDER. V. PAPA. CRETENSIS. GR^ECV. »

Da Serie XXXV.

Fl. 7, n°. 7.

N.° 173 o

JOÃO XXIII, Papa.

Em busto, com o rosto de tres quartos para a esquerda, olhando

para a frente, de mitra na cabeça ; dentro de hum oval tendo por baixo o

brazão do retratado. No alto da estampa, hum par de grilhões e em baixo,

no chão, a tiara, as duas chaves pontifícias entre as garras de huma aguia,

&. Na margem inferior : i°,—B(ernardus). Picart dei. á esquerda.;

2o, « iean xxin. », no meio.

Da Serie XXXVI.

Fl. 8, n°. 8.

N.° 1731

 Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a

frente, de mitra na cabeça. No alto, á esquerda, o brazão do retratado ; e

na taboleta, em baixo, a lettra: «ioannes. xxiii. papa.,neapolitanvs. »

Da Serie XXXV.

Fl. 9, n.° 9.
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N.° 1732

MARTINHO V, Papa.

Em busto, de perfil para a esquerda, dentro de hum medalhão re-

dondo pendente do fuste de huma columna. No medalhão lê-se o dizer :

«MARTINVS. V. PONT. ROM.», escripto em torno do busto; no socco,

por baixo da columna :

« martin (Brazão) cinq. »,

e na margem inferior, á esquerda :—-.B(ernardus). Picart dei. iji3. &.

Da Serie XXXVI.

Fl. 10, n.° 10.

N.° 1733

 A meio corpo, de perfil para a esquerda, de sobrepelliz e

murça. No alto, á direita, o brazão do retratado ; e na taboleta, em baixo,

a lettra : « martjnvs. v. papa. romanvs. »

Da Serie XXXV.

Fl. 11, n.° 11.

N.° 1734

EUGENIO IV, Papa.

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda, com hum barrete na

cabeça, pousando a mão direita sobre o punho da esquerda. Em cima, á

direita, o brazão do retratado; e na taboleta, em baixo, a lettra « evgenivs.

IlI. PAPA. VENETVS. »

Da Serie XXXV.

Fl. 12, n.° 12.

N.° 1735

NICOLAU V, Papa.

Em busto, de tres quartos para a esquerda, com a tiara na cabeça e

pluvial aos hombros. No alto, á direita, o brazão do retratado ; e na tabo-

leta, em baixo, a lettra: «nicolavs. v. papa. sergianensis. »

Da Serie XXXV.

Fl. 13, n.° i3.

N.° 1736

CALIXTO III, Papa.

Em busto, de tres quar.os para a esquerda, coma cabeça descoberta,



de pluvial aos hombros. No alto, á direita, o brazão do retratado ; e na ta-

boleta, em baixo, a lettra : « calixtvs. iii. papa. valentinvs. hispan ».
VS

Da Serie XXXV.

Fl. 14, n.° 14.

N.° 1737

PIO II, Papa.

Em busto, de tres quartos para a direita, de tiara na cabeça e capa

de asperges nos hombros. No alto, á esquerda, o brazão do retratado ; e na

taboleta, em baixo, a lettra : « pivs. 11. papa. senensis. »

Da Serie XXXV.

Fl. 15, n.° i5.

N.° 1738

PAULO II, Papa.

Em busto, de perfil para a esquerda, com a cabeça descoberta, de

pluvial aos hombros. Em cima, á direita, o brazão do retratado ; e na tabo-

leta, em baixo, a lettra : « pavlvs. 11. papa. venetvs. »

Da Serie XXXV.

Fl. 16, n.° 16.

N.° 1739

XISTO IV, Papa.

Visto até aos joelhos, de perfil para a esquerda, sentado, com barrete

na cabeça, pousando aos mãos nas maçanetas dos braços da cadeira. No

alto, á direita, o brazão do retratado ; e na taboleta, em baixo, a lettra :

« xYSTVS. IV. PAPA. SAVONENSIS. LIGVR ».

Da Serie XXXV.'

Fl. 17, n.° 17.

N.° 1740

INNOCENCIO VIII, Papa.

A meio corpo, de perfil para a direita, com a cabeça descoberta, de

mãos postas. Em cima, á esquerda o brazão do retratado ; e na taboleta, em

baixo, a lettra « innocentivs. viu. papa. genvensis. »

Da serie XXXV.

Fl. 18, n.° 18.



N.° 1741

ALEXANDRE VI, Papa.

A meio corpo, de perfil para a esquerda, com a cabeça descoberta.

No alto, á direita, o brazão do retratado ; e na taboleta, em baixo, a lettra :

« ALEXANDER. VI. PAPA. VALENTINVS. HISP. »

Da Serie XXXV.

Fl. 19, n.° 19.

N.° 1742

PIO m, Papa.

Em busto, de perfil para a direita, com hum barrete na cabeça e plu-
* 

vial aos honjbros. No alto, á esquerda, o brazão do retratado; e na taboleta,

em baixo, a lettra : « pivs. iiI. papa. senensis. »

Da Serie XXXV.

Fl. 20, n.° 20.

N.° 1743

JÚLIO II, Papa.

A meio corpo, de tres quartos para a direita, com hum barrete na

cabeça, sentado. Em cima, á esquerda, o brazáo do retratado ; e na taboleta

em baixo, a lettra : « ivlivs. ii. papa. savonensis. ligvr. »

Da Serie XXXV.

Fl. 21, n.° 31.

N.° 1744

LEÃO X, Papa.

Em busto, de tres quartos para a esquerda, de barrete na cabeça. No

alto, á direita, o brazão do retratado ; e na taboleta, em baixo, a lettra :

« LEO. X. PAPA. FLORENTINVS, »

Da Serie XXXV.

Fl. 22, n.° 22.

N.° 1745

ADRIANO VI, Papa.

Em busto, de perfil para â direita, com a cabeça descoberta, de plu-

vial aos hombros. No alto, á esquerda, o brazão do retratado ; e na tabo-

leta, em baixo, a lettra : « adrianvs. vi. papa. traiectensis. belga ».

Da Serie XXXV.

Fl. 23, n°. 23.
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N. 
°1746

CLEMENTE VII, Papa.

A- çjeio corpo, de tres quartos para a esquerda, sentado, de barrete

na cabeça. No alto, á direita, o brazão do retratado e na taboleta, em baixo,

a lettra : « clemens. vii. papa. florentinvs. »

Da Serie XXXY.

Fl. 24, n.° 24.

N.° 1747

PAULO III, Papa.

Visto até aos joelhos, de tres quartos para a direita, olhando para at

frente, de cabeça descoberta, sentado. Em cima, á esquerda, o brazão do

retratado ; e na taboleta, em baixo, a lettra: « pavlvs. iiI. pont. opt. max. »

Da Serie XXXV.

Fl. 25, n,° 25.

N.° 1748

JÚLIO III, Papa.

A meio corpo, de tres quartos para a direita, sentado, de barrete na

cabeça. Em cima, á esquerda, o brazão do retratado ; e na taboleta, em

baixo, a lettra : «Ivlivs. iiI. papa. arretjnvs. »

Da Serie XXXV.

Fl. 26, n.° 26.

N.° 1749

MARCELLO II, Papa.

A meio corpo, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

de cabeça descoberta, sentado. Em cima, á esquerda, o brazão do retra-

tado ; e na taboleta, em baixo, a lettra : « marcellvs ii papa politianensis

TVSCVS ».

Da Serie XXXV.

Fl. 27, n.° 27.

N.° 1750

PAULO IV, Papa.

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

de barrete na cabeça, sentado, com a mão direita ao peito e segurando
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com a esqaerda hum livro meia fechado. No alto, á direita, o brazão do re-

tratado ; e na taboleta em baixo, a lettra : « pavlvs. iv. papa. nea-politajívs.»

Da Serie XXXV.

Fl. 28, n.° 28.

N.° 1751

 A meio corpo, quasi de frente, paramentado de tiara e plu-

vial, com a cruz de tres braços na mão esquerda lançando a benção com a

direita. No alto á esquerda, o brazão do retratado hum tanto differente do

q está figurado na estampa n°. 1750 d'este Catalogo; e em huma carteia

porbaixo da figura : i°. « Ex elogio Pij V. Quod discolori marmori incisu

in laudê Pauli IV. / ceternum extare uoluit Romce in S. Marice su£ Miner-

uam. >> ; i°. Pavlvs iv. Carafa. Pontifex maximvs... vix. ann. lxxxiii. men. i

dies xxi. obijt cio Io. Lix. xv. Kal. Septemb. Pontif. svi anno v. » em seis

linhas.

G. por Anon (?). S. d. (?).

Fl. 29, n.° 29.

N.° 1752

FOIX sênior (Francisco Pedro), Arcebispo de Aries e Cardeal.

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda ; de cabeça desço-

berta ; dentro de hum oval tendo por cima hum chapeo de cardeal (?). Em

baixo : hum anjo segurando com a mão esquerda o fuste de huma co-

lumna e com a direita hum ramo de loureiro, á esquerda ; e hum dragão

de muitas cabeças cortadas, espalhadas pelo chão, á direita. Na parte su-

perior da estampa a lettra : « françois pierre / cardinal de foix. » ; na

parte inferior do oval:—B. Picart delin. iji3. ; e na margem inferior:

« II finit le Schisme et donna la paix au Siege de Rome. »

Da Serie XXXVI.

N. 559 de L.B.

N. 32 de Nagler, Lexicon.

Fl. 3o, n.° 3o.

N.° 1753

AILLY (Pedro d'), Bispo de Cambraya e Cardeal.

Em busto, de perfil para a direita, com hum barrete na cabeça ; den-

tro de huma moldura oval. Em hum socco por baixo d'esta, vé-se huma

mão entre nuvens segurando huma balança tendo nas conchas : a mitra, o

baculo e o chapeo archiepiscopaes em huma e na outra mais baixa, as
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taboas da lei. Em huma fita, na parte superior da estampa, lê-se : «pierre

d'ailui / Cardinal de Cambrai » ; e na margem inferior, á esquerda :—B.

Picart dei iji3.

Da Serie XXXVI.

Fl. 31, n.° 3i.

N.° 1754

ZABARELLA (Francisco), dito o Cardeal de Florença.

Em busto, de perfilpara a direita, com a cabeça descoberta; dentro

de huma portada, ornada com o chapeo e baculo de Arcebispo, huma am-

pulheta e huma foice. 
"Por 

baixo da figura, o brazão do retratado ; por

baixo do brazão, a seguinte lettra : « françois zabarelle / cardinal de flo-

rence / mort au concile en 1417 », escripta em huma taboleta; e na mar-

gem inferior, á direita :—B. Picart In. iji3.

Da Serie XXXVI.

Fl. 32, n.° 32.

N.° 1755

BROGNI (João Alarmet de), Bispo de Viviers e Cardeal.

Em busto, de perfil para a direita, olhando para o alto ; dentro de

huma moldura redonda, suspensa ao tronco de hum carválho, tendo por-

baixo hum par de sapatos. No 2.0 plano, á direita, dois 
* 

Religiosos prati-

cando com hum porqueiro. Na margem inferior : i.°, «iean de brogni,

cardinal de viviers. » ; 2.0—B. Picart dei; S. d.

Da Serie XXXVI.

Fl. 33, n.° 33.

N.° 1756

AMBOISE (Jorge d1), Arcebispo de Ruão e Cardeal.

Em busto, de perfil para a direita, de barrete na cabeça ; dentro de

huma moldura formada por folhas de loureiro. Aos lados e por baixo da

moldura, estão representados vários attributos e feitos do retratado, com

dizeres explicativos ; e por cima, em hum cartucho, a lettra :

« GEOR \ GIVS

cardi I Brazão I nalis

AMBA J SIVS. »

G. por Anon .(?). S. d. (?).

Sem margens.

Fl. 34, n.° 34.
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N.° 1757

RICHELIEÚ (Armando du Plessis de), Cardeal.  i

Em busto, de três quartos para a direita, olhando para a frente, de

barrete clerical na cabeça e insígnia da Ordem do Espirito Santo pendente.:

Na parte superior da moldura, huma coroa de Conde e o chapeo de Car-

deal; e por detraz do retrato duas anchoras em aspa, cujas extremidades

apparecem nos cantos da estampa. Na moldura, lê-se: « mens sydera vol-:

vit. » ; e em hum cartucho, em baixo : i°. « Armand Cardinal de Richelieú

Duc & Pair de / France Grand M. Chef & Sur-Jntendant de la j Nauiga-

tion Gouuerneur et Lienten1 gna-f j pour le Roy au pais de Bretaigne »; 20.

B. Moncornet excü.

Da Serie XXXVII.

Fl. 35, n.° 35

N.° 1758

 Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a

frente, de barrete na cabeça e insígnia da Ordem do Espirito Santo pendente

do pescoço; dentro de hum oval inscripto em hum parallelogrammo. No

oval; «MENS SYDERA VOLVIT»; e na margem inferior: i°. «Armand

Cardinal de Richelieú Duc & Pair de France... au pais de Bretaigne.»;

2o.— de Vimpression de Mariette.

G. por Anon. S. d.

Com a margem inferior hum pouco mutilada e as outras inteiramente

cortadas.

Fl. 35, n.° 36

N.° 1759

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

de barrete clerical na cabeça e insígnia d^ Ordem do Espirito Santo pen-

dente; dentro de huma moldura oval, ornada com cartuchos. Em hum car-

tucho por baixo da moldura :

«Hceréticos faciens LODOICO Armandus inermes

Armatus GALE A nonne SALVTIS erat? »

Sem subscripção do gravador (?) B. Moncornet ?), nem data (?)v

Com as margens cortadas.

Da Serie XXXVII ?

Fl. 36, n.° 37
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N.° 1760

MAZARINI (Júlio), Cardeal.

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente. Na

margem inferior : 1.°, « EMINENTISSIMVS. j IVLIVS. CARDINALIS.

MAZARINIS. &>. »; 2.0,— Champaigne. Pinx:, á esquerda; o mono-

gramma 

"tfkficher 
.(n.° 45 a da respectiva Taboa) Excudit. no meio.; Stüer-

helt. sculp:, á direita. S. d.

N.° 6 de Nagler, Lexicon.

Com a margem inferior meio cortada e as outras inteiramente muti-

ladas.

Fl. 37, n.° 38

N.° 1761

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente;

dentro de huma moldura oval ornada com feixes de espigas entrelaçadas

com huma larga fita. Na moldura :« si vvisi arma sinv (em cima) qvid tota

evropa rependes (em baixo) » ; e na parte inferior da mesma moldura, huma

coroa ducal com o dizer : « via dvcvm ».

G. por Anon. (?). S. d. (?).

A estampa foi mutilada pela beira da moldura, pelo que se não podem

indicar outros caracteres que acaso tivesse.

Fl. 38 n.° 3g

N.° 1762

BARBERINI (Francisco), Cardeal.

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente, de

barrete na cabeça. Na margem inferior : i.°, « FRANCISC'S. R. E. CARD.

BARBE RINVS. / Sapientia In ore eius et pax in cor de suo »; i.°, I. Mes-

sager excudit, á esquerda, Af(elchior) Tauernier fecit, á direita.

N°. 2 de Nagler, Lexicon.

Com a margem inferior em parte mutilada e as outras inteiramente

cortadas.

Fl. 39, n.° 40

N.° 1763

BERULLE (Pedro), Cardeal.

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente, de

cruz peitoral, pendente. Na margem inferior : i.°, « Petri S. R. E. Cardi-

nals. Berullij, / Congregationis Oratorij Dhi. Iesu / Institutor ac prirrí
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superior Generalis.»; 2.0, « iesvs maria », dentro de huma coroa de espi-

nhos, intercalada no meio das tres linhas do dizer precedente ; 3.°,,—Ioan*

Picart deline. etfe. S. d.

Com a margem inferior em parte cortada e as outras inteiramente

mutiladas.

Fl. 40, n.° 41

N.° 1764

LA ROCHEFOUCAULD (Francisco de), Cardeal.

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente, de

barrete clerical na cabeça com huma condecoração pendente do pescoço.

Na moldura:«francois (sic) ilvstrissime cardinal de la rochefovcavt»; e

em hum cartucho por baixo da moldura : i.°, « Non le Graueur n'auoit

autre modele Que la Vertu, j Burinant ce pourtraict: Car s'il Vouloit nous

la monstrer / en elle, II luy faudroict faire ce qu' il a faict.»; 2.0,—B.

Moncornet excü.

Do Serie XXXVII.

Fl. 40, n.° 42

N.° 1765

NIVELLE (Pedro).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente, de

barrète na cabeça e cruz pastoral ao peito ; dentro de hum oval tendo o bra-

zão do retratado na parte inferior. Por baixo deste: «PlERRE NlVELLE,

Evesque Baron et Seigneur de Lusson, Conseiller / du Roy en ses Conseils,

auparauant Abbé de Sx. Sulpice en Bresse, puis General / et Chefde 1'Ordre

de Cisteaux,Van i6i5, s'estant demisde ceste dignité en fa-Jueur d'Armand

Iean du Plessis Cardinal Dite de Richelieu, le Roy Louis i3e, / le nomma

Euesque de Lusson, ayant este consacré l'an 163 y, par Octaue de Bel-/ le-

garde Archeuesque de Sens.»

G. por Ancm. (?). S. d. (?).

Estampa cortada pela beira do oval e da lettra.

Fl. 41, n.° 43

N.° 1766

AMYOT (Jacob), Bispo de Auxerre.

A meio corpo, quasi de frente, de barrete na cabeça e cruz peitoral,

sentado, pousando a mão direita em hum livro fechado, posto em cinia de

huma mesa ; dentro de hum oval inscripto em hum parallelogrammo. No
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oval:« MESSIRE JAQVES AMYOT EVESQVE D'AVXERRE.» ; e na

mesa:—Z-(eonardus). Gaultier /incidit. S. d. (?).

N.° 86 de L. B.

Sem margens.

Fl. 41 n.° 44

N.° 1767

JÚLIO CÉSAR (Caio), Imperador Romano.

Busto de três quartos para a esquerda, olhando 
para 

a frente ; sobre

huma peanha. Na taboleta: «c. 1. c^ísar. i. ro. imp. »

Da Serie XXXVIII.

Fl. 42, n.° 45.

N.° 1768

AUGUSTO (Caio Júlio César Octavio, dito), Imperador Ro-

mano.

Em busto de perfil para a direita. Na taboleta: « oct. c^esar.avg.

II. RO. IMP. »

Da Serie XXXVIII.

Fl. 43, n.° 46.

N.° 1769

TIBERIO Cláudio Nero, Imperador Romano.

Em busto, de tres quartos para a esquerda. Na taboleta ¦ « tib. cje.

III. RO. IMP. »

Da Serie XXXVIII.

Fl. 44, n.° 47.

N.° 1770

CALIGULA (Caio César Augusto Germânico), Imperador

Romano.

Busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente ; sobre

huma peanha. Na taboleta : « c. caligvla c^;s. avg. iiii. ro. imp. »

Da Serie XXXVIII.

Fl. 45, n.° 48.

N.° 1771

CLÁUDIO (Tiberio Druso), Imperador Romano.

Em busto, de perfil para a direita. Na taboleta : « t. clavdivs c^;s.

ÀVG. V. RO. IMI (sic). »

Da Serie XXXVIII.

Fl. 46, n.° 49.



~N.° 
I

NEITm" 

ptí;™^Impera<,or 
-

«nero. clavo. VI. CíEsar. avg. » 

,feUa' COrQado d? 
jouro. Na taboleta

Da Serie XXXVIII. " 
'

N.° i773 FL 
47, n.° 5o.

OALBA 
(Servio Sulpicio), Imperador 

Romano..

™. 1 r 

* "reS 
W P-" ' ^«erd.. Na „b„,Ma : ,SE>. 

^

Da Serie XXXVIII.

¦Mo F]- 48, ti." 5r.

N.° 
1774

TB^Í 
(MT SaK'iOOU SilVÍ0)' ImPeradOT 

Romano

«o. imp. , 

USt°' ' Peim Para 3 direita- Na Aboleta : « 0TH0. SILVIVS ^

Da Serie XXXVIII.

N.o 1775 FL 
49' n°" 52.

VITELIO 
(Aulo), Imperador 

Romano.

Busto, com o tronco de frente e j
querda ; sobre-huma 

peanha. Na taboleti ¦ 
« A° 

C **** 
qUan°S para a es"

Da Serie XXXVIII. ' 
' VITELIVS" VIm- *<>• ™P. »

¦jlT Fl. 5o, n.° 53.
N.° 1776

<TÍt° F'aVÍ0)' ImPerad°r 
Romano,

i P— Na »bo,e,a : . , _vs

Da Serie XXXVIII.

N.° I777 F1-5r'«-°54-

TITBn!lav;°Sabino 
Vespasian°' 

'^*R„man,.

sobre huma 
peaVha! Na^mboktT c'.Para 

° Jad° °PP0S'° 
;

Da Serie XXXVIII. 

' ' ÁV°' X1 R0 ÍMP- »

a. a. F1- 52, n°. 55.
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N.° 1778

DOMICIANO (Tito Flavio Sabino), Imperador Romano.

Em busto, de perfil para a esquerda. Na taboleta : « domit. c^es.

AVG. XII RO. IMP. »

Da Serie XXXVIII.

Fl. 53, n«. 56.

N.° 1779

NERVA (Marco Cocceio), Imperador Romano.

Em busto, de perfil para a esquerda, coroado de louro. Na taboleta :

« NERVA IMP, » '

Da Serie XXXVIII.

Fl. 54, n°. 57.

N.° 1780

TRAJANO Crinito (Marco Ulpio), Imperador Romano.

Em busto, de perfil para a esquerda, coroado de louro. Na taboleta:

TRAIANVS IMP. »

Da Serie XXXVIII.

Fl. 55, n.° 58.

N.° 1781

ADRIANO (Publio Elio), Imperador Romano.

Em busto, de perfil para a esquerda, coroado de louro. Na taboleta :

« HADRIANVS IMP. »

Da Serie XXXVIII.

Fl. 56, n.° 59.

N.° 1782

ANTONINO, dito PIO (Tito Aurélio Fulvio Baionio), Impe-

rador Romano.

Em busto, de perfil para a esquerda, coroado de louro. Na taboleta :

« AIJTONINVS PIVS IMP. »

Da Serie XXXVIII.
1

Fl. 57, n.° 60.
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N.° 1783

MARCO AURÉLIO (Antonino Augusto), Imperador Ro-

mano.

Em busto, de perfil para a esquerda, coroado de louro. Na taboleta :

« M. AVRELIVS IMP. »

Da Serie XXXVIII.

Fl. 58, n.° 61.

N.° 1784

NERO (Lúcio Aurélio Ceionio Commodo), Imperador Romano.

Em busto, de perfil para a esquerda, coroado de louro. Na taboleta:

« L. HELIVS VERVS. IMP. »

Da Serie XXXVIII.

Fl. 59, n.° 62.

N.° 1785

COMMODO (Lúcio ou Marco Elio Aurélio Antonino), Im-

perador 
Romano.

Em busto, de perfil para a esquerda, com a cabeça coberta com

huma pelle de leão. Na taboleta : « commodvs imp. »

Da Serie XXXVIII.

Fl. 60, n.° 63.

N.° 1786

PERTINAX (Publio Helvio), Imperador Romano.

Em busto, de perfil para a esquerda, coroado de louro. Na taboleta:

« HELVIVS PERTINAX IMP. »

Da Serie XXXVIII.

Fl. 61, n.° 64.

N.° 1787

SEPTIMIO SEVERO (Lúcio), Imperador Romano.

Em busto, de perfil para a esquerda, coroado de louro. Na taboleta:

« L. SEPT SEVERVS IMP. »

Da Serie XXXVIII.

Fl. 62, n.° 65.
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N.° 1788

CARACALLA (Marco Aurélio Antonino Bassiano), Impe-

rador Romano.

Em busto, de perfil para a esquerda, coroado de louro. Na tabo-

letá : « CÀRAOAti.A imp. »

Da Serie XXXVIII.

Fl. 63, n.° 66.

N.° 1789

HELIOGABALO (Vario Avito Bassiano), Imperador Ro-

mano.

Em busto, de perfil para a esquerda, coroado de louro. Na tabo-

leta :« heliogabalvs imp. , ,

Da Serie XXXVIII. v

Fl. 64, n.° 67.

N.° 1790

ALEXANDRE SEVERO (Marco Aurélio Alexiano), Impe-

rador Romano.

Em busto, de perfil para a esquerda, coroado de louro. Na táboleta :

«ALEXANDER MAMAEAE F. IMP.». _

Da serie XXXVIII. :

Fl 65, n.° 68.

N.° 1791

SIGISMUNDO I, Imperador da Allemanha.

Em busto, de frente, com huma coroa aberta ria cabeça-; dentro de

hum redondo suspenso ao pedestal de huma columna. No redondo lè-se :

stgismvndvs. romano, rex.» ; no pedestal: 5

«SIGISMOND v EMPEREUR,

(Brazao)
. ROY DE BOHEME /ET DE HONGRIE.»

e na rriargem inferior, á esquerda :~B. Picart dei; iji2.

Da Serie XXXVI.

Fl. 66. n.° 69.

N.° 1792

VENCESLAU IV, Rei da Bohemia (Busto de).

Visto de frente, de coroa aberta na cabeça. No cháo, junto da pea-

nha do busto, Jiüm* grilhão, huma espada e o globo imperial ; no 2.0 plano,



á esquerda, huma paisagem vista atravez das grades de huma prisão. Na

peanha do busto : «wenceslas /roí/ de" boheme» ; e em baixo, á esquerda :

B. Picart In : 1712.

Da Serie XXXVJ.

Fl. 67, n.° 70.

N 
0 

1793 
'

FREDERICO, Duque d'Austria.

Em busto, de tres quartos para a direita, de coroa ducal na cabeça e

grande collar sobre os hombros ; dentro de huma moldura oval em hum

portico. Do alto da estampa cahe até abaixo huma cortina, corrida para a

esquerda para descobrir o retrato. Na moldura :«frederic duc d'aüstriche.» ;

no socco do portico, o brazão do retratado; e na margem inferior, á es-

querda :B. Picart ínv. iji3.

Da Serie XXXVI. 5

Fl. 68, n.° 71. 
" '

N.° 1794 "f;

ZISKA (João TROCZNOW, dito), Duque da BohemiâJ 
* '

Busto : De trez quartos para a esquerda, tendo na cabeça huma gorra,

da qual pende hum pedaço de panno tapando-lhe em parte o olho esquerdo.

Por detraz do busto, huma cortina arregaçada para cima e para a direita,

deixando ver, no 2.0 plano, hum combate. No fuste de huma columna

que serve de peanha ao busto lè-se : «iean ziska düc de boheme.» ; e na

margem inferior, á esquerda : B. Picart dei. i-j 12.

Da Serie XXXVI.

Fl. 6y, n.° 72.

N.° 1795

KHAIR-EDDYN ou HARIADAN, dito BARBA-ROXA

II, Sultão da Argélia.

Em busto, de perfil para a direita, de capacete na cabeça, Em huma

taboleta, em baixo : «re. de. algieri./ditto. barba, rossa/ soltan charadin».

G. por Anon. S. d.

Com as margens quasi inteiramente cortadas. :

Fl. 70, n.° 73.
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N.° 1796

SELIM II, Sultão do Império Ottomano.

Em busto, de perfil para a esquerda, de turbante na cabeça, segu-

rando com a mão esquerda o sceptro que tem apoiado no hombro es-

querdo. Em huma taboleta, em baixo : i.°, «selymvs. ii. othomanvs. xii.

TVRCARVM. REX. V. CONSTANTINOPOLIS / IMPERATOR. CREATVS MENSE. SEPTEMBRI.

anno. sal. oodlxvi. aetatis /xliii» ; 2.°,Romce apud Ant. Lafreri. oodlxvi.

G. por artista da escola de M. A Raimondi (Anon. ?)

Sem margens.

Fl. 71, n.° 74.

N.° 1797

NASSAU (Adolpho de), Imperador da Allemanha.

Em busto, de tres quartos para a esquerda; na cabeça traz hum

chapeo tendo por cima huma coroa fechada e veste huma pelliça, por cima

da qual se vè hum collar de grandes elos ; dentro de hum oval ao alto. Nos

cantos superiores da estampa: as armas imperiaes da Allemanha, á es-

querda; e dois ramos de loureiro, á direita. Na parte inferior do oval oc-
A

corre o numero « i» e por baixo do mesmo oval: « adolphvs nassvivs, rom. /

IMPERATOR. etc. »

Sem o nome do gravador (?), B. Moncornet. (?) S. d. (?).

Estampa de margens hum tanto mutiladas.

Da Serie XV.

Fl. 72, n.° 75.

N.° 1798

RODOLPHO II, Imperador da Allemanha.

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

na cabeça huma gorra de plumas e no pescoço o collar do Tosão de ouro;

dentro de hum oval inscripto em hum parallelogrammo. No oval :

« D. RAOVL, SECOND CvESAR TRES GRAND TRES SACRE ET INVIN : EmPEREVR DES

Rom : Semper Augus: e na margem inferior : i.°,

De ce grand Empereur, 1'effigie est bornee.

Au rond de ceste Oualle, et son nom glorieux.

Est ponr iamais graue sur la terre, et es Cieux

C'il quifera au Turc lamenter sa Iournee » ;

2.0 Paul. de la houe exc: S. d.

N.° i5 de L. B. na obra de Paulo de La Houue.
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Com a margem inferior meio cortada e as outras inteiramente mu-

tiladas.

Fl. 72, n.° 76.

N.° 1799

FERNANDO II, Imperador da Allemanha.

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente, co-

roado de louro, com a condecoração do Tosão de ouro pendente. Na mol-

dura : « ferdinand ij par la grace de diev emperevr des romains » ; e em

hum cartucho, por baixo da moldura : i.°, « Le tres glorieux et Trespuis-

sant Prince Ferdinand II par la grace de Dien Empereur de Romains...

Comte de Tirol etc. », em cinco linhas ; 2.0, B. Monc' exc.

Da Serie XXXVII.

Fl. 72, n.° 77.

N.° 1800

FRANCISCO I, Rei de .França.

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para o lado

opposto, com hum chapeo de plumas na cabeça. Por baixo da moldura,

occorre hum cartucho, onde se lè : i.°, «FRANÇOIS 1. Roy de France ;

2.0, Mariette excn, á esquerda.

Sem o nome do gravador (?) B. Moncornet (?).

Com as margens cortadas.

Da Serie XXXVII.

Fl. 73, n.° 78.

N.° 1801

 Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a

frente, com hum chapeo de plumas na cabeça e hum grosso colar ao pes-

coço. No oval: « francoys, i dv nom, roy de france ; na margem inferior:

i.°, quatro versos em francez: « L'Italle creint Encor... et des Armes. » ;

2.0 Thomas de Leu. Fe: et excudit.

N.° 184 de L. B.

Da Serie XXXIX.

Fl. 73, n.-°. 79.

N.° 1802

LORENA (Luiza de), viuva'de Henrique III, Rei de França.

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente.

No oval: « loyse de lorraine dovairiere de france ; em baixo: Thomas

de (á esquerda) Leu Fe. (á direita) ; e na margem inferior, quatro versos

francezes :
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: « Trois dieux furent parrains du troisiesme 
-Henry-

Júpiter, Mars, Phebus: ceste perle lorrainne

Vtine triple deesse ut pour triple marreine

Pallas, Venus, la grace au chef touiours fleury.»

N.° i5 de Huber & Rost.

Da Serie XXXIX.

Fl. 
74, n.° 8o.

N.° 1803

Vista até á cintura, de trez quartos para a esquerda, olhando

para o lado opposto. Em huma taboleta em cima: «loise du lorraine

royne de france» ; e em outra em baixo : i°,

« Trois dieux furentparrins du troisiesme Henry

Júpiter, Mars, Phebus: ceste perle lorrainne

Vnne triple deesse ut pour triple marreine

Pallas, Venus, la grace au chef tousiours fleury.» ;

2.0, <g (monogramma n.° 23 da respectiva Taboa) fecit. i588., á direita.

Sem margens.

Fl. 74, n.° 81.

N.° 1804

HENRIQUE IV, Rei de França.

Em busto, com o rosto de frente, coroado de louros e vestido de

armadura ; dentro de hum oval. Neste: «henry mi. roy de france. ex

de navarre.» ; e em hum cartucho, na parte inferior do oval:—L(eonardus).

Gaultier / incidit. j I. j Messager excud. S. d. 0).

N.° 117 de L. B.

A estampa está cortada pela beira do oval,

Fl. 75, n.° 82-

N.° 1805

ISABEL, Rainha da Grã Bretanha.

A meio corpo, de tres quartos para a direita, de coroa na cabeça e

sceptro na mão esquerda, tendo na direita hum livro fechado. No alto á

esquerda, o brazão da retratada com as armas da Inglaterra e da Escossia.

Na margem inferior : i.°,

« Cest vn miracle rare en VEuroppe chrestienne

De voir Elisabeth la Roine des Anglois,
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Mais, cest bienplus de voir, que sa grandeur maintienne

En la paix, les petit\, et les grands, soubç ses loia.» ;

2.0, Paul.es de la Houue excud. S. d.

N.° i3 de L. B. na obra de Paulo de La Houue.

Sem margens.

Fl. 75, n.° 83.

N.° 1806

LUIZ XIII, Rei de França.

A estampa representa huma criança montada a cavallo, marchando

para a esquerda ; em huma paisagem. No alto, á esquerda, a lettra : «lovys

xiii. dv / nom roy de / france et de / navarre.», em huma taboleta, e á

direita, o brazão do retratado; em baixo : 
^íaMeec^^ecíé. 

{monogramma

n.° 27 da respectiva Taboa), á direita, elean le Clerc/excudit, á esquerda;

e em huma taboleta por baixo d'estes dois últimos dizeres, a seguinte

quadra em francez:

« Fleuron des Lys Sacre^ Fils d'Henry quatriesme

Dont Vheureux iour natal bienheura les Francois

En courage et vertu surpasser tous les Roys

Q'uon à nomme\ Louys estant LOVYS tre\ieme.*

N.os 13-14 de L. B.

Sem margens.

Fl. 76, n.° 84.

N.* 1807

LUIZ XV, Rei de França.

Em trajes magestaticos, sentado no throno á esquerda da estampa,

tendo na mão esquerda hurri brandão acceso, no qual o Delphim, de pé

accende huma tocha que segura com a mão direita, em presença, da Corte.

Em hum panno seguro por dois anjos, em baixo, lê-se : « le / FLAMBEAV /

dv ivste / Pour la conduite des Esprits sublimes / DEDIÉ AVROY-

Par le R. P. SEBASTIEN DE SENLIS Capucin / a paris, / Che\ la Vesue

N. BVON... Priuilege du Roy. / M. DC. XLIII. »; e a esquerda da cor-

tina: Greg^orius). Huret jnu. et fec.

N.° 56 de L. B. «Titre pour le Flambeau du juste, Paris, 1642. In foi-

en Haut.»

A' vista da differença de data entre a nossa estampa e a descripta por

L. B., pertencerá aquella a hum estado differente ?

Fl. 77, N.° 85.

4
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N.° 1808

FREDERICO, Rei da Bohemia

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

vestido de couraça, com grande collarinho de rendas por cima. Na mol-

dura : « frederiqve par la grace de diev roy de* boheme » ; e em hum car-

tucho, por baixo da moldura: i.°, «Frederique 
par la grace de Dieu Roy

de Boheme, Compte j Palatin du Reirt, Prince Electeur du Sainct Empire

Romain, j Duc de Bauiere Marquis de la Morauie Duc de la Silesie / Et

de Luxembourg Marquis de 1'une et 1'autre Lusace»; 2.0, B. Moncornet ex.

Da Serie XXXVII.

Fl. 78, n.° 86.

N.° 1809

FERNANDO III, Rei da Hungria e da Bohemia.

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

tendo na cabeça huma gorra de pellucia com plumas e ao pescoço o collar

do Tosão de ouro. Na moldura : i.°, «ferdinandvs iii par la grace de diev

roy de hvngrie » ; 2.0, B. Moncornet excutid (sic) ; e em hum cartucho,

por baixo da moldura • « Ferdinand III par la grace de dieu Roy de /

Ihungrie et de boheme archidux daustriche duc j de Wirtemberg &c et

antgraue d^lsace.à.^ ». Adiante da pa lavra Ferdinand ha hum pequeno

espaço vasio, onde entretanto se vêem vestígios de lettras ( us?) mal apaga-

das. 2o estado.

Da Serie XXXVII.

Fl. 78, n.° 87.

N.° 1810

CHRISTIANO IV, Rei da Dinamarca.

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente. Na

moldura : « chrestien iv par la grace de diev roy de dannemarck » ; e em

hum cartucho, por baixo da moldura : i.°, «Le Serenissime et trespuissant

Prince Chrestien iv. par la grace de j Dieu Roy de Danemarck, Noruege,

Goths et dandales Duc de / Slesnic, Holsace, Stormaen, et Ditmars, Comte

D'Oldenbourg et Delmenhorst. » : 2.0, B. Moncor excü, á direita.

Da Serie XXXVII.

Fl. 78, n.° 88.

N.° 1811

FREDERICO GUILHERME, Rei da Prússia.

Visto até á cintura, de tres quartos para a esquerda, olhando para

a frente, de cabelleira, vestido de armadura tendo o manto real por cima ;
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dentro de huma moldura oval sobre hum socco. A' esquerda, vê-se huma

cortina que cahe de alto a baixo da estampa ; e á direita, sobre o socco, as

insígnias da realeza : coroa, sceptro e globo, em cima de huma almofada.

Na margem inferior: i.°, « frederick-guillaume / roí de prusse. »; 2.0,

Ant. Pen pinxit., á esquerda ;—2?(ernardus). Picart deli et Effigiem scul-

psit., á direita. S. d. (?).

Pertence á Serie gravada por Bernardo Picart, descripta por Na-

gler, Lexicon, sob n.° 52 ? N°. 592 de L. B.

Com a margem inferior em parte mutilada e as outras inteiramente

cortadas.

Fl. 79, n.° 89.

N.° 1812

VLADISLAU IV, Rei da Polonia.

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente com

hum chapeo de abas largas na cabeça, com a insignia do Tosão de ouro

pendente. Na moldura: « vladislavs iv par la grace de diev roy de po-

logne » ; e em hum cartucho, por baixo da moldura : i.°, Vladislaus IV.

D. G. REX Polonice, Magnus Dux Lituanie, / Prussice, Ma\ouice, Samo-

gitice Liuoniceq*; necnon Suecorum, / Gothorum Vandalormqi Heredita-

rins Pex (sic), Electus Magnus Dux j Moscouice etc.» ; 2.0, B. Mon-

cornet excu.

Da Serie XXXVII.

Fl. 80, n.° 90.

N.° 1813

VICTOR AMADEU, Duque de Saboia e Príncipe do Pie-

monte.

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

vestido de couraça, &. Em hum cartucho por baixo da moldura: i.°,

« Victor A medeé Duc de / Sanoye et Prince de Piemont » ;

2.0, Mariette excudit.

Sem subscripção do gravador (B. Moncornet ?), nem data (?).

Da Serie XXXVII.

Fl. 80, n.° 91.

N.° 1814

ORLEANS (João Baptista Gastão de Bourbon, Duque d'An-

jou, 
depois Duque d1)

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

vestido de couraça, com hum collarinho de rendas por cima. Na mol-

dura : « iean baptiste gaston de bovrbon frere vnique dv roy » ; em hum
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cartucho, por baixo da moldura : quatro versos em francez: « Quoy

qu'en ses jeunes ans... ei frere d'vn bon Roy. » ; e na margem inferior :

Balthasar Moncornet excud.

Da Serie XXXVII.

Fl. 8i, n.° 92.

N.° 1815

ENGHIEN (I vuiz de Bourbon, Duque de).

O retrato representa hum adolescente a meio corpo, d® tres quar- *,

tos para a esquerda, olhando para a frente; com longos cabellos em

parte cahidos pelas costas, &. Na moldura : « lvdovicvs borbonivs engvi-

ennensivm dvx » ; e em huma taboleta, por baixo da moldura : i.°,

quatro versos em frâncez: « C'est a ce coup Louis... rare eti sab.eauté.» ;

2.0, B. Moncornet excu.

Da Serie XXXVII.

Fl. 81, n.° 93

N.°i8I6

FREDERICO I, Eleitor de Brandeburgo.

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente, de

barrete eleitoral na cabeça e murça de arminhos ; dentro de hum oval em

hum portico. Por baixo do oval, vêem-se, em huma assemblea de Bispos e

Senhores, tres Principes ajoelhados diante do Imperador: o retratado e

mais dois outros Principes. Na margem inferior : i.°, B. Picart In.

iji3.; 2.0, a lettra ; «frideric electeür de brandebourg.»

Da Serie XXXVI.

Fl. 82, n.° 04.

N.° 1817

CONTI (Francisco de Bourbon, Príncipe de).

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

vestido de armadura, &. No oval: «francois de bovrbon prince de conty.» ;

e na margem inferior: i.°, quatro versos francezes : «Soubs vn armet

d'assier... sa double Couronne2.0, Thomas de Leu. fe., á direita.

N.° 162 de L. B.

Da Serie XXXIX.

Fl. 83, n.° 95.

N.° 1818

CONTI (Luiza Margarida de Lorena, Princeza de).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente. No

alto dois brazões : á direita, o da retratada ; á esquerda, o de seu marido.
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No oval: lovise de lorraine princesse de conty.» Em huma taboleta

embaixo: i.°,

« Nous fleuretons les ans, les moys, et les iournees,

Pour cueillir de lenr mieux nostre miei adouci.

Mais no\ iours ne sontrien, no\ moys, ne no\ annees

Pr es les fleurs, et beautes de ceste T>ame cjy.» ;

2,0, Thomas de Leu. sculp.

Da Serie XXXIX.

Fl. 83, n.° 96.

N.° 1819

Vista até á cintura, de tres quartos para a direita, olhando

para a frente. No oval : «lovise de lorraine.»; e na margem inferior:

1.°, huma quadra em francez :

« Ceste belle Princesse en ce monde fut faitte

Pour monstrer les tresors de nature et des cieux

Son esprit tout divin et sa beautêparfaite

Desrobe a tous le coeur aussi bien que les yeux.y ;

2.0, Tho. deleu.fe. 
f^neV. (monogramma 19a da respectivaTaboa), no meio.

Br., 2o5o da I.

D a Serie XXXIX.

Fl. 83, n.° 97.

N.° 1820

AFFONSO... (?)

Em busto, de tres quartos para a esquerda, em hábitos clericaes,

de barrete n"a cabeça e insígnia da Ordem do Espirito Santo pendente

do pescoço. Em hum cartucho por baixo da moldura:

« Regales dispensai opes Alphonsus egenis :

Sic sibi, sic REGI comparat cere DEVM.»

Sem subscripção do gravador (B. Moncornet ?), nem data (?).

Da Serie XXXVII ?

Fl. 84, n.° 98.

N.° 1821

SPINOLA (Ambrosio).

Visto até aos joelhos, de tres quartos para a direita, olhando para a

frente, vestido de armadura e grande collarinho de fôfas, com a condecora-

ção do Tosão de ouro pendente, segurando hum pequeno bastão de mando
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com a mão direita e pousando a esquerda no punho da espada. Na mar-

gem inferior: i°., «Illvstrissimvs et excellemtissmvs princeps ambrosivs

SPIN0LA / MARCHIO SESTII ET VENAFRI, DVX SANSEVERINVS EQVES AVREI VELLERIS,/

REGI CATH0LIC0 A CÒNSILIIS STATVS ET BELLI MILITI^EQ. ET .«RARII REGII / IN BF.L-

gio pr^:fectv3. cId. Id. c. xv.» ; 2.0, das subscripções dos artistas : M. a

Mierevelt pinxit. J. Muller sculpsit., citadas por B., vêem-se apenas

vestígios indecifráveis, por estar em parte mutilada a margem inferior da

estampa.

N.° 59 de B.

Com a margem inferior hum pouco cortada e as outras inteira-

mente mutiladas ; além d'isto a estampa está muito estragada no corpo da

gravura.

Fl. 85, n.° 99.

N.° 1822

RUSPOLI (Francisco Maria).

A meio corpo, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

vestido de armadura ; dentro de huma moldura oval sobre hum socco,

com o brazão do retratado em ambas, &. Na moldura : «excellentis-

SIMVS FRANCISCVS MARIA RVSPOLVS. PRINCEPS ANTIQV^E VRBIS AGYLLIN^E. ItaÜS.

cerveteri» ; e no socco : Antonius Dauid ad Viuu pinxit Romce, á es-

querda ; Arnoldus Vaa Westerhout Antuerp. Ferdinandi Mag. Princ.

Etru-riç. / Sculptor, Fecit, Romei Super. perm. Anno 1710., á direita.

N.°6 de Nagler, Lexicon.

Sem margens.

Fl. 86, n.° 100.

N.° 1823

LA VALETTE (João Parisot de).

Em busto, de perfil para a esquerda, vestido de armadura, tendo no

peitoral a cruz da Ordem de Malta. Em huma taboleta, em baixo : i.°,

«ILLVSTRISS- F- 10- DE VALLETA SAC- RELIGIONIS HIEROSOL- / M- M- MELITA* A-

tvrcis obsessa- / m- d- lxv-» ; 2.0, Ant. Lafverj forrais Romce com Pri-

nilegio.

G. por artista da escola de M. Antonio Raimondi (Anont?).

Sem margens.

Fl. 87, n.° 101.
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N.° 1824

ECLUSE ou CLUSIO (Carlos de 1'). •

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda ; no fundo huma

paisagem. Em huma taboleta em baixo : i.° Garolvs Clvsivs Atreb : aet.

an. xlix / .m. d. lxxv» ; 2.° Martinus Rota &.

N. 62 de B.

Sem margem.

Fl. 88, n.° 102.

N.° 1825

MORUS (Thomaz).

A meio corpo, de frente, com o rosto hum pouco voltado para a

direita, de gorra na cabeça, segurando com a direita a ponta da barba e

com a esquerda hum papel. A' esquerda hum cãozinho em cima de huma

mesa aquém do retratado. Na margem inferior : i.°, hum dizer, em seis

linhas : «heroa cernis ? morus est : fidei ille maptyp (sic) optimae ;

KEIMHAION (sic) SAECLI SVI... LVCAS VORSTERMANS L. M. DICAT r OO.ID.CXXXIj

2.0, ... (H)olbenins pinxit., á esquerda ; (monogramma n.° 38 da re-

spectiva Taboa) scalp...

N.° 47 de Nagler, Lexicon, na obra de Lucas Vorsterman sênior ;

e n.° ii de Huber & Rost, á pag. 262 do 5.° vol.

A estampa tem a margem inferior meio mutilada e as outras inteira-

mente cortadas; alem d'isto está hum pouco estragada nos cantos infe-

riores.

Fl. 89, n.° io3

N.° 1826

PICCOLOMINI (Octavio), Conde de Amalfi.

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda, olhando para a

frente, vestido de armadura, com hum bastão de mando na mão esquerda.

Na margem inferior : i.°, « Invictissimo comiti octavio Piccolomineo de

Aragona. / Cessarei Exercitus in Belgicam Prcefecto. » ; 2.0, dois dísticos

latinos :« Quod non Barbarico quassata... in ere meo » ; 3.°, G. Segers

pinxit, á esquerda ; Cum priuilegio Regium., no meio ; (Lucas) Vorster-

man (sênior) sculpsit., á direita. S. d. (?).

N°. 32 de Nagler, Lexicon.

Com a margem inferior em parte mutilada e as outras inteira-

mente cortadas.

Fl. 90, n.° 104.
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N.° 1827

ARAGÃO (Dom Antonio de).

A meio corpo, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

de oculos (cangalhas) ao nariz, vestido de habito talar e capa ; dentro de

huma moldara oval, ornada com ramos de loureiro, grinaldas de fructas, &.

Na moldura: « lllustrissimus D. D. Antonius ab Aragonia. Ducum Se-

goruiçesium, et Cardonensium meritissimus Filius—¦ »; e por baixo da

mesma moldura :

« Inspice Mauortis lauros, Oleasq Mineru.ce

Quas tecum, Antoni, protulit vna domus — »

G. por Anon (?). S. d. (?).

Sem margens.

Fl. 91, n.° io5.

N.° 1828

FONTAINE (Paulo Bernardo, Conde. de)

Visto até quasi aos joelhos, de tres quartos para a direita, olhando

para o lado opposto, vestido de armadura, pousando a mão esquerda nos

copos da espada e segurando coma direita, hum pequeno bastão de mando.

No fundo, á direita, hum elmo em cima de hum movei, e em huma cor-

tina meio tomada, o brazão do retratado.

Na margem inferior: « Excellentissimus Dhs. Paulus Bernardus

Comes de Fontaine... per Prouinciam flandrice Moderator etc. D. D. L.

Vorsterman (sênior) sculptor. delin : S. d. (?j

N.° 26 de Nagler, Lexicon.

Com a margem inferior meio mutilada e as outras inteiramente

cortadas.

Fl. 92, n.° 106.

N.° 1829

BATHORI (Sigismundo), Príncipe da Transylvania.

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para o lado

opposto, vestido de armadura, com a insígnia do Tosão de ouro pendente ;

dentro de huma pioldura oval historiada.

A estampa tem muitos dizeres, dos quaes os principaes são : na mol-

dura: « serenissimus sigismundus bathori transulvant^: etc : princeps.

etc. »;á direita, por baixo da figura que representa a Abundancia: Zsg^idius).
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Sadelerfecit. ; e na margem inferior : i.°, «Sereníssimo Principi... Sigis•

mundo Bathoreo... Egidius Sadeler dedicat. oolDC F77.»; 2.0, Marco Sa-

deler excudit.

N. 17 de Nagler. Lexicon.

Com a margem inferior meio cortada e as outras inteiramente mu-

tiladas,

Fl. 93, n.« 107.

N.° 1830

COCCEJI (Henrique L., Barão de).

A meio corpo, com o rosto de tres quartos para a esquerda, olhando

para a frente, com grande cabelleira; dentro de huma moldura oval, com

o brazão do retratado em baixo, Na moldura : « henricus l. b. de cocceii.

(na parte superior); Sac. Reg. Maj. Borussicce quondam à consiliis secret.

(na parte inferior).

G. por Anon. (?). S. d. (?).

Sem margens.

Fl. 94, n.° 108.

N.° 1831

ROSPIGLIOSI (Frei João Baptista).

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

com grande cabelleira, vestido de armadura, trazendo pendente a insígnia

da Ordem de Malta; dentro de huma moldura oval lisa, com o brazão do

tetratado, em parte na moldura, em parte em hum grande cartucho por

baixo d'ella. No cartucho occorre : i.°, Gio. Maria Morandi delin. etpinx.;

2.°, « FRÀ GIO. BATISTA ROSPIGLIOSI CAV.e DELL' ORD.ne GEROSOLIMITANO... Dl

PER.uRia asc.o1í et.»; 3.°, Gio. Iacomo Rossi le stampa in Roma alia pace cô

priu. dei S. P. ; 4.0, .4/í>(ertus). Clouet sculp., á esquerda. S. d. (?).

N.° 3 de L. B.

Mutilada pelas beiras da moldura e do cartucho.

Fl. 95, n.° 109.

N.° 1832

VERTELAME (Pedro de Renol, Senhor de).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente ;

dentro de hum oval inscripto em hum parallelogrammo. Aos lados do

-oval vêem-se diversas armas de guerra e, á esquerda, huma bandeira com

A. B. 5
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tres flores de liz em roquete. No oval occorre : « píerre de renol sE. de

VERTELAME. 1Õ2I. >> -

G. por (Anon. (?)

Sem margens.

Fl. 96, n.? 110.

N.° 1833

RIPPERDA (João Guilherme, Duque de), também conhe-

cido pelo nome de ÒSMAN PACHA'.

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para o lado op-

posto. Na margem inferior: i.°, Guilelmus Ripperda. Dominus Henge-

lonis, j Boxbergce, Boculonis et Rijssenborgij, in / Concilio Ordd. Gene-

rálium nomine Ordinis / Equestris et Nobilium Provincice Transisa-j

lanice Assessor, et ejusdem nomine Monàsterij j Legatus Plenipotentia

rius.» 2.0, Romboüt vanden Hoeje Excudit. G. por Anon. (?). S. d. (?).

Com a margem inferior em parte mutilada e as outras inteiramente

cortadas.

Fl. 97, n.° iii.

N.° 1834

NEYEN (Frei João), Franciscano.

A meio corpo, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

com a mão esquerda pousada sobre huma caveira, apontando com a di-

reita para huma ampulheta alada que se vê em cima de hum movei, no

2.0 plano. Em cima, á direita : « m.tat. xxxiix. / 00. Ia. c. nx.» ; e na mar-

gem inferior: i.°, « Vera effigies R.m[ P. Joannis Neyen, Antuerpiani,

Ordinis Sancti Francisci j Commissarij Generalis, Serenissimorum Ar-

chiducnm Áustria7, apud Illustrissimos / ac Potentes Ordines Prouincia-

rum confoederatarum Legati. » ; 2.0, por baixo d'esta lettra : qM. à Mie-

reuelt pinxit. J. Muller sculpsit. ; á direita da lettra : Cum prinil. Se-

xeh. I Ordin. Holland.

N.° 60 de B.

Da margem inferior, que foi mutilada, o pedaço que resta está

muito estragado ; as outras margens faltam inteiramente.

Fl. 98, n.° 112.

N.° 1835

MAUGIS (Cláudio).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para o lado

opposto, de cruz peitoral pendente ; dentro de hum oval, inscripto em hi m
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parallelogrammo. No oval: « r. clavdivs mavgis regis consiliarivs et ele-

MOSYNARIVS, ET REGINA MATRIS CONSILIARIVS, ET ELEMOSYNARIVS ORDINARIVS.

abbas sancti ambrosii. anno. m. dc. xxx.».; aos lados do oval, em baixo:

P. Champaigne. pinxit., á esquerda; Lucas, Vorsterman (Sênior), sculp. ét

excu., á direita ; e na margem inferior, dois distico^ latinos!/« Jngenium

locuples... facit Vna Deos. », subsçriptos por: H: Grotius lud : ; 2.0, Cum

priuileg:, á esquerda do precedente dizer. S. 
"d. 

(?) 
. 

'

N.° 38, 2.0 estado, de Nagler, I.exicon.

Com a margem inferior em parte mutilada e as outras inteiramente

cortadas. 
.

Fl. cio, n." 113.

N.° 1836

BUQUOY (Carlos Boaventura de Longuèval, Conde de).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente, com

a insígnia do Tosão de ouro pendente de hum collar ; dentro de huma

moldura oval ornada com duas palmas.

Estampa historiada e com muitos dizeres : no 2.9 plano, á esquerda,

huma batalha perto de huma cidade ; em hum cartucho, na parte infe-

rior : r.°, « carolvs de longvicval comes de bvqvoy... hannoniiínsis.», em

¦sete linhas ; 2.0, «Marco Sadeler excudit.e em huma cortina, por baixo

dos precedentes dizeres « S. C. M.tis sculptor Eg. Sadeler ad / uiuüm

delineauit et D. D. Pragae / nr. d. c. xxi. ; &

N.° 25 de Nagler, Lexicon. N.° 2435 de Drugulin, Allgemeiner

Portrait-Katalog.

Sem margens.

Fl. 100, n.° 114.

N.° 1837

LINVILLE COUTHENANT (AnnadeBoves, 
Marquez de).

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

com grande cabelleira, vestido de couraça, tendo hum collarinho de rend«

por cima; dentro de hum oval. Neste lê-se : i.°, «ANNE DE BOVES

-MARQVIS DE LINVÍLLE COVTHENANT LÍEVTENÁNT GENE-

RAL DES ARMEES DV ROY» ;2.°, Spirinx scülcit et ecud. S. d. (?).

A gravura está mutilada no lado direito,"fakandó-lhe as margens

superiores, lateral esquerda e inferior.

Fl. 101, n.° 115. . .
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N.° 1838

GENT (Guilherme José, Barão de)

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

com longos cabellos cahidos pelos hombros, vestido de armadura ; dentro

de huma moldura oval, feita de folhas de loureiro entrelaçadas com huma

fita, tendo na parte inferior o brazão do retratado. Em hum socco, em

que assenta a moldura occorre. 1.°, «Heer Wilhem Joseph Baron van

Gent... van het Regiment de Marine.y>,em tres linhas;2.°, oito versos,

em duas columnas : «Dit ist Afbeeltsel... van syn rapier.» ; 3.°, H (en-

ricus). Bary sc. á esquerda ; P. Tongerlo ex., no meio ; Roma... é.,

á direita.

N.° 19 de L. B.

Sem margens.

Fl. 102, n.° 116.

N.° 1839

SOISSONS (Carlos de Bourbon, Conde de).

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

vestido de armadura &. Na moldura : «charles de bovrbon, conte de sois-

sons. g. m. d. f.»; e na margem inferior : i.°, huma quadra em francez: «La

frayeur des mutins... terreuse demeure.» ; 2.0, a subscripção do editor

da estampa : Paules. de La Houtie. Sem o nome do gravador (?) Tho-

maz de Leu.

A estampa foi mutilada e dividida em 2 partes : o oval, e a mar-

gem inferior com a quadra e o nome de Houve, collada por baixo do

oval. *

Da Serie XXXIX.

Fl. io3, n.° 117.

N.° 1840

DRACK (Francisco), Almirante inglez.

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

embraçando hum grande escudo, onde se vê representada' huma batalha

naval. No oval occorre a lettra : « franciscvs draeck nobilissimvs eqves an-

glije an.° .et- sve^3»; e na margem inferior: i.°, dois dizeres : hum latino

em quatro linhas : « Habes Lector candide... anni outro em fran-

cez : Le vt-ay portraict du Cappitaine Draeck... le 26. iour de Sept : 158o.» ; 2.0, a
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dedicatória : « Ad... Edoardum Staffart... Obseruantiss. » ; 3.', Jo : Rabel Pinxii.

Thomas de leu sculpsit et excudit. / A. Paris.

N.° 173 de L. B.

Da Serie XXXIX.

Fl. io3, n.° 118.

N.° 1841

NASSAU (Guilherme I, Príncipe de Orange, Conde de),

dito o TACITURNO.

Visto até aos joelhos, de tres quartos para a direita, olhando, para a

frente, vestido de armadura, com a mão esquerda sobre os copos da espada

e segurando com a outra hum pequeno bastão de mando ; á esquerda da

estampa, vêem-se os guantes e o elmo do 
- 
retratado. Dentro de hum oval.

onde se lê : « gvilelm. d. g. pr. avraic-e. comes, nassavi^e, &c. *.n.

XLVIII. A°. CI3. LXXXI. (sic). »

G. por Anon. (?). S. d. (?).

Cortada pela beira do oval.

Fl. 104, n.° 119.

N.° 1842

LA VALETTE (Bernardo de Nogaret, Duque de).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente, &.

Na moldura : « monsievr le dvc de la valette » ; e em hum cartucho,

por baixo da moldura : i.°,

« La Valeur reluisant eu ceste Visage

Merite qu'on represente soti image

Ponr estre aux siens vn contentement

Et aux ennemis vn espouuentement » ;

2.0, B. Moncornet excü.

Da Serie XXXVII.

Fl. 104, n.° 120.

N.° 1843

WALDSTEIN ou WALLENSTEIN (Alberto Vences-

lau Eusebio, Duque de Friedlandia e Conde de).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para o lado

opposto, &. Na moldura : « albertvs d g fritlandi^: dvx et walsteini^;

comes » ; e em hum cartucho por baixo da moldura : «Le vray pourtrait
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d'Albert par la grace de Dieu Duc j de Fridlandice, Comte de Walstein

et Generalissime / eu toutes les armees de sa Majestè Imperiale. ».

Sem a subscripção do gravador (?), Moncornet,

Da Serie XXXVII. .

Fl. 104, II." 121.

N.° 1844

MONTPENSIER (Henrique de Bourbon, Príncipe de Dom-

bes e Duque de).

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para o lado

qpposto, vestido de armadura, &. No oval : « henry dvc de montpensier

pair de france » ; e na margem inferior : i.°, huraa quadra em francez :

« Ce' pritice est vn phoenix... Romains fabie et scipion » ; 2.0, Thomas
'de 

Leu.fe.

N.° 236 de L. B.

Da Serie XXXIX.

A estampa foi cortada em duas partes, a superior, mutilada pela

beira do oval, e a margem inferior, com os versos e a-subscripção do

gravador, collada por baixo do oval.

Fl. io5, n.° 122.

N.° 1845

SOISSONS (Luiz de Bourbon, Conde de).

t Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

com longos cabellos cahidos pelas costas, grande collarinho de renda, &.

Na moldura : «lovys de bovrbon comte de soyssons» ; e por baixo da

moldura, hum cartucho vasio de lettra.

Sem a subscripção do gravador (?), Moncornet.

1.° estado ?

Da Serie XXXVII. ...

Fl. io5. n.° 123.

N.° 1846

LONGUEVILLE (Henrique de Orleans, Duque de).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente, ves-

tido de armadura, tendo por cima hum grande collarinho de rendas. Na

moldurá: «hanry d'orleans dvc de longveville govvernevr de normandie»;

e em hum cartucho em baixo, i.°,

« Gouuerner sagement vne grande Pronince

Bien manier lefer estre aymé des gucrriers,, 
- 

r. . .
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Sont les plus grands desirs de çe valeretix Prince

Pour vn jour reposer a 1'ombré'des lauriers. »;

2.°, B. Mon' excudit.

Da Serie XXXVII. ; 
; x

Fl. io5, n.° 124.

N.° 1847

BOURBON (Carlos, Duque de), Condestavel de França.
- 1

A meio corpo, com o tronco de tres quartos paraa esquerda e o rosto

voltado para o lado opposto, olhando para a frente, com huma gorra de

pellucia na cabeça, pousa a mão direita sobre hum elmo,parao qual apont^

com o indicador da . esquerda. No canto superior esquerdo, «T (itianus

pinxit)», no direito 
"[\J'j 

(monogramma n.° 38 da respectiva Taboa); pouco

abaixo da lettra »t», o logar e data da morte do retratado : «O&yí Romce,/

A.° 1627» : em baixo, á direita, o mote «omnis salvs in ferro est», escripto"

da direita para a esquerda com caracteres invertidos ; e na margem

inferior : «Sereniss. Caroli Ducis Bourbonnice, Comitis Monpénserice et

Auernice, Magni Gallice Conestablij ; /... (v) era effigies in pr a'senti a

Caroli V Imperatoris depicta a Titiano quce latuit Londini inter ra~

riora j ... eriss: Comitis Arttndelice summi Anglice Marischalli &c:

atqn demum Sculpta a Vorstermanno». S. d. (?)

N.° 25 deNagler, Lexicon.

Estampa rara.

O nosso exemplar está mutilado e estragado, de sorte que não se

pode affirmar si o dizer da margem inferior acaba na palavra Vorster-

manno ou continuava.

Fl. 106, n.° 125.

N.° 1848

JOYEUSE (Anna, Duque de), Almirante de França.

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente, com

hum pingente na orelha esquerda, vestido de armadura, &. No oval : «anne

dvc de ioyevse. pair et admiral de fr.»; e na margem inferior; i.°,

huma quadra em francez : «De Joyeuse mourant... en sera la me-

moire.» ; 2.0, Thom. de leu Fe. et. ex.

N.° 214 de L. B.

Da Serie XXXIX.

Fl. 107, n.° 126.
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N.° 1849

BIRON (Carlos de Gontaut, Duque de).

A estampa é copia invertida da descripta neste catalogo sob n. 1866.

As principaes differenças entre a copia e o original são : naquella,

algumas palavras da quadra estão escriptas differentemente : «...l'heur (em

vez de—lheur—)... Loy (em vez de—loy—)» ; o dizer—Tho.de Leu fe.—

foi substituído pelo nome—Dasgalien (?), escripto á direita do 2.0 verso ; e

por baixo da palavra «Couronne» occorre :—Jean le clerc ex.

G. por Anon. (?) ou por Dasgalien (?). S. d. (?).

Com a margem inferior mutilada em parte e as outras inteiramente

cortadas.

Fl. 107, n.° 127.

N.° 1850

ANJOU (Francisco de França, Duque d').

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

com grande collarinho de fôfas, &. No oval : « francois de france, dvc

daniov, de brabat» ; e na margem inferior, quatro versos em francez : «Au

pris de ce grand Duc... viuoit dedans sa vye.»

Sem a subscripção do gravador (?), Thomas de Leu.

Da Serie XXXIX.

Fl. 107, n.° 128.

N.° 1851

GONZAGA (Carlos), Duque de Nivernois.

Em busto, de tres quartos para a esquerda', olhando para a frente,

vestido de armadura, &. Nas costas da estampa, tropheos de armas ; no

oval: «carolvs gonzaga dv» nivernensis et rhetellensis. par franci^:.

et. c.a » ; e na margem inferior : i.°,

« Arma, Genus, Probitas, Virtus, Decus, osque serenum

Nil mortale sonant: Hunc decet esse Deurn.» :

2.0, Thomas de Leu sculpcit.

Da Serie XXXIX.

Fl. 108, n.° 129.

N.° 1852

GUISE (Carlos de Lorena, Duque de).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

vestido de armadura tendo na mão direita a espada desembainhada,
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encostada ao hombro direito, &. No oval : «charles de lorraine dvc de

GVISE PAIR DE FRANCE LIEVTEN. GENER. POV. LE ROY EN PROVENCE, » ", 
C na

margeminferior : i.°, huma quadra em francez : « L'espagnol triamphoit de

Marseille captiue... retient la palme et le laurier. »; 2.0, Tho de Leu, fe.

N.° 219 de L. B.

Da Serie XXXIX.

Fl. 108, n.° i3o.

N.° 1853

GRUDIO (Nicolau Nicolai EVERARD, dito)

Em busto, de tres quartos para a esquerda ; dentro de huma mol-

dura oval tendo aos lados, em cima, duas lampadas accesas, assente sobre

hum socco. Neste, a lettra : « nic. nicolai grvdivs eq. avr. / carolo v.

imp. a consiliis / ordinis avrei vell. scriba. », escripta em huma taboleta ;

e na margem inferior, á direita: ./(oannes). Mui (ler), sculp. S. d.

N.° i5 de B.; n.° 78 de L. B.

Com a margem inferior quasi toda cortada e com as outras intei-

ramente mutiladas.

Fl. 109, n®. 131 -

N.° 1854

MERCCEUR (Philippe Manuel de Lorena, Duque de).

Visto até á cintura, de tres quartos para a direita, olhando para

a frente, vestido de armadura, &. No oval: « philippes emanvel de loraine

dvc de mercevr. »; e na margeminferior: i.°, huma quadra em francez:

« Tu voit depeint Philippes... son courage Jndompté. » ; 2.0, Tho de

Leu fe.

N.° 228 de L. B.

Da Serie XXXIX.

Fl. 109, n.° i32.

N.° 1855

SAXONIA WEIMAR (Bernardo, Duque de).

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

vestido de armadura, com hum pequeno bastão de mando na mão es-

querda. Na moldura: « bernard dvc de saxe» em huma taboleta, por

baixo da moldura : « Portraict du tres puissant, et tres Illustre Prince / Mmon-

seigneur Bernard de Saxe Duc de Julier, Clitie, / et des aultres, Conducteur general

dessus les armees / de la maieste royalle, et du royaume des suisses comme / aussy

A. U. G
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de la principauté et des Estats euangeliques. » e por baixo da taboleta : S.

moncornet excu.

Da Serie XXXVII.

Fl. 109, n.° 133.

N.° 1856

ANONYMO (?)

Em busto, de perfil para a direita, olhando para a frente, tendo na

mão esquerda hum papel dobrado, no qual se vê huma peça de artilharia

disparando hum tiro, com o seguinte dizer por cima :« Vitima Resolutio j

Regum ».

G. por Anon. (?) S. d. (?)

Sem margens.

Fl. 110, n.° 134.

N.° 1857

SIDNEY (Philippe)

Em busto, de tres quartos para a direita, coroado de louro ; dentro

de huma moldura oval, ornada com ramos de loureiro e outros attributos.

Na moldura: « philippvs sydney. » ; dentro d'ella, por baixo da figura :

«Vix ea nostra uoco. » ; na parte superior da estampa : « dvlcivs his

cecinit », em huma fita por cima de dois cysnes;e na inferior : i.°, o se-

guinte dizer :

« SIDNEY, dont voicy le visage,

Sceut ioindre également les Armes et les Arts,

Et mit tous les deux en vsage,

Sur le Mont d'Apollon, et dans le Champ de Mars. »,

escriptas em huma cortina; 2.0, aos lados d'esta : /(ean) de (á esquerda)

Courbes. Fecit (á direita). S. d.

N.° 2 de L. B.

Faz pendant á estampa n.° 1862 deste Catalogo.

Sem margens.

Fl. 110, n.° 135.

N.° 1858

ANONYMO (?)

A meio corpo, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

de chapeo baixo na cabeça e pelliça por cima do vestido, com o collar

da Ordem de S. Jorge aos hombros, segura com a mão esquerda hum



*3

pequeno bastão de mando e com a direita apoia-se em outro bastão mais

comprido. Em cima, á direita : (monogramma n.° 38 da respectiva

Taboa).

G. por Lucas Vorsterman sênior. S. d. (?)

Com as margens mutiladas.

Fl. iii, n.° 136.

N.° 1859

MASANIELLO (Thomaz Anello, mas conhecido 
por).

Em busto, de perfil para a esquerda, com huma carapuça na ca-

beça ; dentro de hum oval. Por baixo d'este: TOMASO Anello d'Amalfi

Neapolitain dit, MASANELLO, / pauure poissonnier, fit souleuer Naples

l'an 1647 7 luillet, riayant peu / deliurer sa femme mise en prison

pour riauoir payè quelques droits et / impots sur la farine, et se rendit

si formidable dans cette ville, qu'il y comman-j da comme chef absolu, et

redouté des grands et des petits l'espace de 10 jours / iusques a ce

qiCestant deuenu alliené de son esprit, peut estre par 1'artífice des j Espa-

gnols auec lesquels il eut quelque con/erence dans vn des Chasteaux,

deue-j nu comme furieux fut tué par ceux de son party le 16 Iuillet

1647, et fut enterré I auec grande pompe dans VEglise de Madona dei

Carmine; on luy fit cet Epitaphe j

Thomaso Aniello de Amalfi Napolitano

L'euat'hò in fin la soma, èl Datio à Napoli.»

G. porAnon. (?), o mesmo abridor que gravou a estampa n.° 1765

d'este Catalogo. S d. (?)

Estampa cortada pela beira do oval e da lettra.

Fl. 112, n.° 137.

N.° 1860

ROHAN (Maria Leonor de).

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda, olhando para a

frente, com hum livro fechado na mão esquerda, vestida de monja ; dentro

de hum oval inscripto em hum parallelogrammo. Em hum socco, por

baixo do oval, occorre : i.°.

« SMarie Eleonor . De 1{phan

oAbbesse de \Brazão) Malnoüe.» ;

2.0, /(oannes). Mariette fec, á direita. S. d. (?)

Sem margens

Fl. 113, n.° i38.
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MORELLA (Juliana), Freira Franciscana.

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda, olhando para a

frente, de chapeo na cabeça, vestida de habito, cordão e manto franciscanos,

com a mão direita ao peito, tendo na esquerda hum livro fechado. Na

margem inferior: i.°, «ivliana morella, barcinonensis, / Virgo Hispana,

Capuccinorum habitum pietatis ergò gestans, Latince, Grcecce et j Hebrcece

linguarum perita, Philosophice ac lurisprud.en.tice studiosa, Theses Phi-

losophicas, / annô Christi cid.idcvi. cetatis xii. a se publicè disputatas,

Margaritce Áustria?, / Hispaniarum Indiarumque Regina?, inscripsit cr

evulgauit. Floret Lugduni / in Gallia, Musicis instrumentis, alijsque

ingenij artibus apprimè exercita. » ; 2.0, Petrus de Iode excud.

G. por Anon. (?) S. d. (?)

Com a margem inferior cortada em parte e as outras tres intei-

ramente mutiladas.

Fl. ix3, n.° 139.

N.° 1862

PEMBROKE (Maria Sidney, Condessa de).

Em busto, de tres quartos, para a direita ; dentro de huma moldura

oval, ornada com vários attributos, tendo 110 alto o brazão da retratada

em hum escudo em lisonja. Na moldura : «maria sidney com.pembrok. »;

em huma táboleta por baixo da moldura:

« PALLAS parust iadis en Grece

Comme la Beauté que tu vois;

Qui seule eust de cette Deesse

L'esprit, le visage et la voix. » ;

e por baixo da taboleta, á esquerda : /(oannes). de Courbes Fecit. S. d.

N.° 1 de L. B.

Faz pendant á estampa n.° i85y d'este Catalogo.

Sem margens.

Fl. 114, n.° 140

N.° 1863

BALSAC (Henriqueta de).

Vista até á cintura, de tres quartos para a direita, olhando para a

frente, com grande collarinho de fofas, trazendo ao peito hum grande

broche pendente de hum collar em duas voltas. .No oval: « henriette dk



balsac »; e na margem" inferior : i.°, quatro versos francezes: « Qu' elle

passe en beauté... le iour de ta naissatice.» ; 2.0, Tho. de Leu. fe. <»

(monogramma n.° 19 b da respectiva Taboa).

Da Serie XXXIX.

Fl. 114, n.° 141.

N.° 1864

WEERDENBOURG (Theodoro de).

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

vestido de couraça. Na moldura :« theodore de weerdenbovrg seignevr

de lent » ; e em hum cartucho, por baixo da moldura : i.°, « Le noble

et magnanime Theodore de Weerdenbourg Seigneur de / Lent Colonel

de L'armee pour la Companíe des Indes Occi-/ dentales en Hollande

Vainceur et Gouuerneur de Fernan-j buc et toutes ses Chasteau\ et

premier Conseiller de la dicte Companie » ; 2.0, B. Moncornet excü.

Da Serie XXXVII.

Fl. ii5, n.° 142.

N.° 1865

COLIGNY (Gaspar, Conde de), Senhor de Chatillon.

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente, ves-

tido de armadura, tendo por cima hum grande collarinho ornado com

rendas, &. Na moldura : « gaspard conte de colligni seignevr de chas-

tillon » ; e em hum cartucho, por baixo da moldura: i.° « Gaspard

Conte de Colligny, Seigneur de / Chastillon, Mareschal, de France, et

General / de 1'Infanterie francoise entretenue au Seruice / des prouince

Vnies des pais bas. » ; 2.0, B. Monco excü.

Da Serie XXXVII.

Fl. 115, n.° 143.

N.° 1866

BIRON (Carlos de Gontaut, Duque de).

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

vestido de armadura, &. No oval:« charles de gontavt de biron mares-

chal de france.»; e na margem inferior: i.°, quatro versos em francez:

« Au Frond de ce Vainceur de ce fil\ de Bellonne

De ce frere de Mars et suport de soti Roy

Gist lheur de nos Francois la franchise et la loy,

Qtii maintient de tout temps Ia Francoise Coaronne. »;
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2.9, a subsçripção.do gravador, escripta á direita do verso da qua-

dra: Tho. de Leu fe.

N." 154 de L. B..

Da Serie XXXIX.

FI. 115, n.° 144.

N.° 1867

S.T BONNET (João du Caylar de), Marechal de Toiras.

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

vestido de couraça, tendo por cima hum grande collarinho ornado com

rendas. Na moldura : « iean de s.< bonnet seignevr de toiras » ; e em

huma taboleta, por baixo da moldura: i.°, « IEAN DE Sk BONNET

SEIGNEUR DE / TOIRAS MARESCHAL DE FRANCE » ; 2.0, Balthasar

Moncornet excud.

Da Serie XXXVII.

Fl. 116, n.° 145.

N.° 1868

LE JAY (Nicolau).

A meio corpo, de tres quartos para a direita, olhando para o lado

opposto ; dentro de hum oval troncado, inscripto em hum parallelo-

grammo. No oval : « m«k nicolas le iay, ii. president av parlement. » ; e

na margem inferior: i.°,

« Cet ennemi des Vicieux,

Soit en temps de Paix ou de Guerre;t

Arreste la Iustice en Terre,

Et Vattire du haut des Cieux. » ;

2.0; Che\ P. Mariette a lesperance, á esquerda: J]£ (monogramma n.°

37 b da respectiva Taboa) delineauit et fe. i63o.

N.° i3o de L. B., na obra de Miguel Lasne, onde a estampa vem

apontada com o nome de Nicolau Le Gay. Com a margem inferior em

parte mutilada e as outras inteiramente cortadas.

Fl. 116, n.° 146.

N.° 1869

ALIGRE (Estevão d'), Chanceller de França.

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda, olhando para a

frente. No alto, o brazão do retratado e por detraz do brazáo, huma

cortina tomada para a direita. Na margem inferior : i.°, « Estienne
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D'Aligre, Chancellier de France. » ; 2.0, Daret Seul. ex. cumpri-

uil. Reg., á direita; P. Mariette ex, á esquerda. S. d. (?)

Com a margem inferior mutilada e as outras inteiramente cor-

tadas.

Fl. 117, n.° 147.

N.° 1870

LONCK (Henrique Cornelio).

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

com uma medalha, pendente de buma corrente em duas voltas, á tira-

collo. Na moldura: henry corneil lonck admiral de la compagnie des

indes occidenta » ; e em hum cartucho, por baixo da moldura : i.°, « Ma-

gnanime Capitaine Henry Corneil Longk natif de / Rosendal au Braban,

A 
'Dmiral 

tres exact de la / Compagnie, Des Indes Occidentales, autho-

risée j par les Prouinces Vnies des pays bas. »; 2.0, B. Moncor' ex.

Da Serie XXXVII.

Fl. 118, n.° 148.

N.° 1871

SEGUIER Pedro).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente.

Na moldura « pierre segvier chancellier de france. » ; e por baixo d'esta,

em huma taboleta : i.°, Pierre Seguier Chancellier ] de France,» ;

2.0, B. Moncornet excü.

Na taboleta vèem-se vestígios de lettras mal adagadas, mas in-

decifraveis. 2.0 estado.

Da Serie XXXVII.

Fl. 118, n.° 149.

N.° 1872

SERVIN (Luiz).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente.

No oval: « Í2'SEI E'III IITE PTTÜN A'EÃNÜ »; na taboleta : 1.»,

« A'AOASiS.»; 2.0, P. Mariette ex., á direita ; por cima da taboleta :

Thomas de (á esquerda) Leu fecit (á direita); e na margem superior:

«M.>e LOVIS SERVIN \ Conseiller du Roy

en son Conseil d'Es I Brazão' 
) 

tat et son Aduocat

General en sa cour 1 de Parlement.»
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Á direita da 3.a lettra de —A'AOAQE— vê-se o traço mal apa-

gado de outro-O-. 2.° estado.

N. 245 de L. B.

Da Serie XXXIX.

Fl. 118, n.° i5o.

N.° 1873

EVERARD (Adriano Mario).

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

de gorra na cabeça, vestido com huma pelliça ; dentro de huma moldura

oval, tendo aos lados, em cima, duas lampadas accesas, assente sobre

hum socco. Neste, a lettra: « Hadrianvs marivs nic. f. eq. / carolo v.

imp. a consiliis. / geiri^e cancellarivs. », escripta em huma taboleta; e

na margem inferior, á direita: /(oannes) iVíw/fler). sculp. S. d.

N.° 80 de L. B; n.° 16 de B.

Com a margem inferior quasi toda mutilada e as outras intei-

ramente cortadas.

Fl. 119, N.° 151.

N.° 1874

BAYARD (Pedro du Terrail, Senhor de).

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda, olhando para a fren-

te, vestido de armadura, segurando com a mão direita huma lança e pou-

sando a esquerda no elmo posto em cima de uma mesa. Em huma tabo-

leta, em cima : « Le Chevalier Bayard. »; e sobre a mesa, á direita : P.

Mariette excud.

G. por Anon. (?) S. d. (?)

Sem margens.

Fl. 119, n.° i52.

N.° 1875

ANONYMO (?)

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para o lado

opposto, de cabeíleira, vestido de armadura, com grande collarinho virado

e huma larga faixa a tiracollo por cima ; no fundo, huma cortina cor-

rida para a esquerda. Dentro de huma especie de moldura oval formada

por hum ramo de loureiro (á esquerda) e huma palma (á direita), ornada

com armas e attributos de guerra. Em cima vê-se huma larga fita, vasia

de lettra, entrelaçada com a palma e o ramo de loureiro ; e em baixo :

no meio, o brazão do retratado : de azul com huma roda de ouro, tendo
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em chefe huma faixa do mesmo, encimado com huma coroa de Mar-

quez ; á esquerda, hum escudo octogono, onde se vêem duas mulheres

coroando hum busto ; e á direita hum escudo oval com a cabeça de
Medusa.

G. por Anon. (?) S. d. (?)

Altura, 152 millimetros; largura no millimetros.

Sem margens.

V

Fl, 120, n.°'i53.

N.° 1876

ANONYMO (?)

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

com longos cabellos cahidos pelos ififombros, vestido de couraça, tendo

por cima hum collarinho de rendas e huma faixa a tiracollo; dentro de

hum oval inscripto em hum parallelogr^mmo. Nos cantos superiores

vê-se: á esquerda, o monogramma 
^ 

(n.° 44 da respectiva Taboa) e

» á direita, o mesmo monogramma invertido ; e nos inferiores, duas pai-
mas.

G. por Anon. (?) S. d. (?)

Estampa sem margens.

Fl. 120, n.° 154.

N.° 1877

SOLON.

De perfil para a esquerda, olhando para o alto, tendo huma ca-

veira no regaço do manto, sustentada pelo antebraço esquerdo. Em bai-

xo, á direita : Vignon Inuentor ; e na margem inferior : 1.°, «SOLON» ;
2.0, os versos : «le veux qu'on ayt cherché... de sa felicité. » ; 3o. Couuay

fecit (a esquerda); Mariette... Priuilegie (no meio); e o numero « 1» (á di-

reita).

Da Serie XL.

Fl. 121, n.° 155.

N.° 1878

PITTACO.

De frente, apontando com o indicador-da mão direita para o lado

direito da estampa. Em baixo, á direita : V. Inuentor, e na margem infe-

rior : i.°, « PlTTACVS» ; 2.0, os versos : « Pour ne te point trahir...
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riront de tes desseins. » ; 3.° Couuay fecit (á esquerda) ; Mariette... Priui-

lege (no meio) ; e o numero « 2 » (á direita).

Da Serie XL.

Fl. 122, n.° 156.

N.° 1879

BI AS.

Com o corpo de perfil para a direita e o rosto de tres quartos para

o mesmo lado, olhando para á frente e apontando para a cabeça com o

indicador da mão direita ; qiarcha para a direita. Em .baixo, entre os pés

da figura: Vingon (sic) Inuentor ; e na margem inferior : i.°, «BlAS»', 2.°i

os versos :« Ces biens que 1'auarice..., ne me scauroit oster» ; 3.°, Couuay

fecit ( á esquerda) ; Mariette... Priuilegie (no meio) ; e o numero «5» (á

direita).

Da Serie XL.

Fl. 123, n.° 157.

N.° 1880

CLEOBULO.

De tres quartos para a direita, olhando para a frente, tendp na

mão esquerda hum pequeno bastão em que se vê huma cobra enros-

cada. Em baixo, entre os pés da figura : Vignon Inuentor; e na margem

inferior: i.°, « CLE OB VLE » ; 2.0, os versos : «Dans la tranquillité mo.

dere... peut faire des amis » ; 3.°, Couuay fecit (á esquerda ) ; Mariette..-

Priuilege (no meio); e o numero «4» (á direita).

Da Serie XL.

F1-. 124, n.° 158.

N.° 1881

CHILON

De tres quartos para a direita, com o rosto voltado para o lado

opposto, arregaçando a capa com a mão esquerda e apontando para a

direita da estampa com o indicador da outra mão. Em baixo, entre os

pés da figura : Vignon Inuentor ; e na margem inferior: i.°, « CHILO» ;

2.0, os versos :• « Subtil & vain Docteur... les mouuemens des Cieux » ; 3.°,

Couuay fecit (á esquerda) ; Mariette... Priuilegie (no meio); e o numero

«5 » (á direita).

Da Serie XL.

Fl. 125, n.° 159.



tf

N> 1882

PERIANDRO.

Com o corpo, de três quartos para a direita e o rosto de frente,

olhando para o alto, de coroa radiada na cabeça, pousando a mão es-

querda no quadril e segurando com- a direita hum sceptro, hum ramo

de loureiro e huma massa. Em baixo, á esquerda : Vignon Inuentor J 
' 
e

na margem inferior : i.°, « PE RI AN DER» ; 2.0, os versos «Les. maux,

l'dge... ni changer la vertu.» 3.°, Couuay feeit (á esquerda) \ íãàriette...

Priüilege (no njeio); e o numero « 6» (á direita). ' 
v

Da Serie XI..

Fl. ia6, n,° 160,

N.° 1883

THALES.

Com o corpo de perfil para a direita e o rosto hum pouco voltado

para o outro lado, olhando para a frente, coroado de louro, e pousando

o rosto na mão esquerda. Por baixo do pé esquerdo da figura : Vi-

gnon Inuentor ; e na margem inferior : i.°, «THALES» ; 2'.0, os Versos :

«Chasse de ton palais... seruir a leur jnimitié. 
»; 3.°, Couuay fecit (á

esquerda) \ Mariette... Priüilege (no meio) ; e o numero «7» (á direita).

Da Serie XL.

Fl. 127, n.° 161.

N.° 1884

HOMERO.

De perfil para a direita, com hum barrete na cabeça. Na taboleta :

I.°, « HOMERVS CLAR' 38o. ANTE- ROM. CON" » ; 2.°,

« Hic est et superis interpres Homerus et imis,

Quem ccecum latuit quod sit in orbe nihil.»

Com o numero « / », em cima, á esquerda.

Da Serie XLI. . 
¦

Fl. 128, n.° 162:

N.° 1885

P YTHAGOR AS.

Quasi de perfil pára a direita, com huma especie de capuz na ca-

beça. Na tâboleta: i.°, « pythagoras clar-.. olymp- 64-» ; 2.0,
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« Tythagoras samius laudasse .silentia fertur,

Tythagorce uera est numquit imago : tacet».

Com o numero «2», em cima, á esquerda.

Da Serie XLI.

Fl. 128, n.° 163.

N.° 1886

SIMONIDES.

Em busto, de perfil para a direita. Na taboleta: i.°, « simonides

KLOR- CV- SOLONE CIRCA OLYMP. 47. » ; 2.°,

« Tatria terra Teos lyra fama Simonides arsql:

Quid deus est meditor tres sine fine dies ».

Com o numero «3» no alto, á* esquerda.

Da Serie XLI.

Fl. i29f n.° 164.

N.° 1887

SAPHO.

De perfil para a direita, coroada de louro. Note-se que as feições

da figura parecem antes varonis que de mulher. Na taboleta: i.°, « sa-

PHO CLARVIT OLYMPI- 98- » ; 2o,

« Q/lusa uiris lyrico concurrere carmine sappho

Fortius cequauit fcemina prima genus ».

Sem numero de ordem no alto.

Da Serie XLI.

Fl. 129, n.° i65.

N.° 1888

HERACLITO.

Quasi de perfil para a direita, coroado de louro. Na taboleta : i.°,

« HERACL1TVS FLORVIT OLIMP 89. » ; 2.°,

« Verba sibilinus uitam grauis omnia plorans,

Heraclitus eram, cuj genus ex Epheso. »

Com o numero «5», em cima, à esquerda.

Da Serie XLI.

Fl. i3o, n.° 166.

N.° 1889

ZENON.

De perfil para a esquerda, coroado de louro. Na taboleta: i.°,

« SÍENO FLORVIT OLIMP IOO » ; 2.°,



« Exígua prudens arctatur \eno tabella,

Immensum cuius mentis acumen erat. »

Com o numero «6"», em cima, á direita. . .

Da Serie XLI.

Fl. i3o, n.° 167.

N.° 1890

XENOCRATES.

Em busto, de perfil para a esquerda, coroado de louro. Na tabo-

leta : i.°, « xhnocrates FLORvtT olimp- 96- » ; 2.0,

« Tardus ego ingenio, rigidus uirU^te, nec ipsa

Laidi, quam cernis, tnollior effigie. »

Com o numero «7» no alto, á direita.

Da Serie XLI.

Fl. 131, n.° 168.

N.° 1891

platAo.

De perfil para a esquerda, coroado de louro. Nataboleta : i.°, «pla-

TO KLORVIT OLYMP- 98- » ; 2.°, .

« Magnus Aristóteles, maior Plato nouerat ille

Naturam rerum, nouerat iste Deum. »

No alto, á direita, o numero »<?».

Da Serie XLI.

Fl. 131, n.° 169.

N.° 1892

ARISTÓTELES.

De perfil para a direita, com hum barrete na cabeça. Na tabo-

leta : i.°, « Aristóteles stagirita clar olymp io3 » ; 2.0,

« Magnus Aristóteles causas exquirere rerum,

Sed quam naturce causa secunda patet.

Com o numero « 9», em cima, á esquerda.

Da Serie XLI.

Fl. 132, 11.0 170.

N.° 1893

CATÃO (Marco).

De perfil para a esquerda, coroado de louro. Na taboleta: i.°, «marcvs

cato clar olym 179»; 2.0,
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« Si pingenda foret mentis constantia pictor

Ipse tuo exemplum sumad (sic) ab ore Cato ».

. Sem numero de ordem.

Da serie XLI.

Fl. i32, n.° 171.

N.° 1894

CÍCERO (Marco Tullio).

De perfil para a esquerda. Na taboleta : í.°. «marcvs tvll- cic- flor.

OLYM* 174- »; 2.°,

« Ora uides Marci Ciceronis falsa sed illa,.

Verior ih libris extat imago meis».

Com o numero «11», no alto, á direita.

Da serie XLI. .

Fl. 133, n.° 172,

N.° 1895

VIRGÍLIO Marão (Publio).

De perfil para a esquerda, com a cabeça coberta com parte do manto,

fendo por cima huma coroa de louro. Na taboleta: i.°, «virgilivs clár- svb-

AVG* C<ES- »; 2.°, •

« Doctiloqui uultus quondamfuit iste Maronis

Carminibus caneret dum nemus, arua, uirum.»

Com o numero « /a», em cima, á direita,

Da serie XLI.

Fl. 133. n.° 173.

N.° 1896

ACCURSIO (Francisco), dito MAGNO.

De tres quartos para a direita, com huma gorra na cabeça. Na

margem inferior : i.°, « magnvs accursivs florentinvs. »; 2.0, « QÁnno¦

m- cc- xxxvi*»5 3.°, o numero«/».

Da serie XLII.

Fl. 134, n.° 174.

N.° 1897

ROSSONIBUS (Dino), dito MUGELLANO.

De tres quartos para a direita, com huma gorra na cabeça. Na mar-

gem inferior : i.°, «dinvs magellanvs- (sic)»; 2.0,« Q/lmio- m- ccc.»; 3.°,o nu-

mero « 2 ».

Da serie XLII.

Fl. 135, n.0 175.
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BARTOLO. * ^

De frente, olhos baixos, corrfhum capuz na cabeça. Na margem in-

ferior: i.°, « bartolvs sassoferratensis »; 2.0, «cylnno m- cccxlvii- »; 3.°, o

numero «j?».

Da serie XLII.

Fl. x 36, n.° 176.

N.° 1899

UBALDIS (Baldo de).

De perfil para a direita, com huma gorra na cabeça. Na margem in-

ferior : i.°, « baldvs vbaldvs pervsinvs-»; 2.0, « C/lnno- m- ccclxv- » Sem nu-

mero de ordem (?).

Da serie XLII.

Fl. 137, n.° 177.

N.° 1900

CASTRO pae(Paulo).

De perfil para a esquerda, olhando para o alto, com huma gorra na

cabeça. Na margem inferior : i.°, «pavlvs castrensis pater-» ; 2.0, « c4nno¦

m- cccc. lxvii- » ; 3.°, o numero' « 5 ».

Da serie XLII.

Fl. 138, n.° 178.

N.° 1901

CASTRO filho (Ângelo de).

Quasi de perfil para a direita, olhando para o alto, com hum

manto pela cabeça. Na margem inferior : i.°, « angelvs castrensis filivs- »;

2.0 «C4nno- m- cccc- lxxxiiii- »; 3.°, o numero « 6».

Da serie XLII.

Fl. 139, n.° 179.

N.° 1902

TARTAGNI (Alexandre).

De perfil para a direita, com hum manto na cabeça. Na margem in-

ferior : i.°, « alexander tartagnvs imolensis »; 2.0. «Q4nno m- cccc- lxvii- »;

3.°, o numero « 7 ».

Da serie XLII.

Fl. 140, 11.0 180.
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N.° 1903

ACGOLTI (Francisco).

De perfil para a direita, muito calvo. Na margem inferior : 1.°,

Í< FRANC- accoltivs aretinvs- » ; 2.0, Anno. m cccc lxix- » ; 3.°, o numero

« 8». .. ¦ ..

Da Serie XLII.

Fl. 141, n.° 181.

N.° 1904

MAYNO (Jasão).

De perfil para a esquerda, com huma gorra na cabeça. Na margem

inferior :'« iason maynvs mediolanensis- » ; 2.0, « Anno. m-cccc lxxxv-» ;
3.°, o numero «p».

Da Serie XLII. • •

Fl. 142, n.° 182.

N.° 1905

PHILIPPE DECIO.

De tres quartos para a esquerda, com huma gorra na cabeça. Na

margem inferior: 1.°, « philippvs decivs mediolanensis-»; 2.0, «Atino.

m- d- ii- » ; 3.°, o numero « 10 ».

Da Serie XLII. '

Fl. 143, n.° 183.

N.° 1906

ZABARELLA (Francisco), dito o Cardeal de Florença.

De perfil para a direita. Na margem infeHor : i.°, « franc- zaba-

rella patavinvs- » ; 2.°, Q/lnno. m- cccc- » ; 3.°, o numero « / r ».

Dí Serie XLII.

Fl. 144, n.° 184.

N.° 1907

ROSELLO (Antonio).

De perfil para a esquerda, com huma gorra na cabeça. Na margem

inferior : i.°, « antonivs rosellvs aretinvs. » ; 2.0, « Anno. m- cccc- lxxx- »;

3.°, o numero «12 ».

O fundo d esta estampa é constituído não por traços horisontaes

muito proximos huns dos outros, como nas outras da serie XLII, mas

por traços cruzados formando pequenos quadrados.

Da Serie XLII.

Fl. 145, n.° i85.
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N.° 1908

SICULO (André), dito BARBACIA.

De perfil para a direita, com huma gorra na cabeça. Na margens

inferior: i.°, « andreas sicvlvs uulgo barbatia / Floruit Alexandri Tar-

tagni temporibus. » ; 2.0, o numero «i3».

Da Serie XLII.

Fl. 146, n.° 186.

N.° 1909

CEPOLLA (Bartholomeu).

De tres quartos para a direita, olhando para a frente, de barrete

na cabeça. Na margem inferior : i.°, « bartholomaevs caepola veronen-

sis- » ; 2.0,« oAnno. m- cccc lxvi. » ; 3.°, o numero «14».

Da Serie XLII.

Fl. 147, n.° 187.

N.° 191 o

ROSELLO (João Baptista ).

De perfil para a esquerda, com huma gorra na cabeça. Na mar;

gem inferior : i.°, «io- baptista rosellvs- » ; 2.0, « Anno. m- cccc- lxxxix- » -

3.°, o numero «i5 ».

Da Serie XLII.

Fl. 148, n.° 188.

N.° 1911

BUTICELLA (Jeronymo).

De perfil para a direita, de gorra na cabeça. Na margem inferior :

« HIERONYMVS BVTICELLA PAPIENSIS- » ; 2.°, « C4.11110. M- D- IIII- » ; 3.°, O nu-

mero «16 ».

Da Serie XLII.

Fl. 149, n.° 189.

N.° 1912

RIJINO ( Carlos).

De tres quartos para a esquerda. Na margem inferior : « carolvs

rvinvs regiensis- » ; 2.°, « Anno. m- d- xx- » ; 3.°, o numero «77 ».

Da Serie XLII.

Fl. i5o, n.° 190.

A. li. 8
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N.° 1913

CIJRCIO ( Francisco).

De perfil para a direita, com huma gorra na cabeça. Na margem

inferior . 1.°, « franc* cvrtivs papiensis* » ; 2.0, « Atino. m. d* xxxiii* »

(data da morte do retratado) ; 3.°, o numero « 18».

Da Serie XLII.

Fl. i5i, n.° 191.

N.° 1914

DOCTORIBUS 
(Antonio Francisco a).

De perfil para a direita, com huma gorra na cabeça. Na mar-

gem inferior: i.°, « ant- franc- a doctoribvs patavinvs » ; 2.0, « QÁnno.

m. cccc- lxix- » ; 3.°, o numero «ig ».

Da Serie XLII.

FI. i52, n.° 192.

N.° 1915

ROSSI (João Antonio).

De tres quartos para a esquerda, olhando para o lado opposto,

com huma gorra na cabeça. Na iftargem inferior: i.°, « io* antonivs

rvbevs alexandrinvs » ; 2.°, Qánno. m- d- xxxin- » ; 3.°, o numero «20».

Da Serie XLII.

Fl. 153, n.° 193.

N.° 1916

SOCINO (Mariano).

De tres quartos para a direita, olhando para a frente. Na margem

inferior : 1.°, « marianvs socinvs senensis- » ; 2.0, « Anno. m- d- lv- » ; 3.°, o
numero «21».

Da Serie XLII.

Fl. 154, n.° 194.

N.° 1917

CAGNOLO (Jerony mo).

De tres quartos para a direita, olhando para o lado opposto. Na
margem inferior : i.°, « hieronymvs cagnolvs versellensis » ; 20., « Anno.
m- d- li- ; 3.°, o numero «22 ».

Da Serie XLII.

Fl. 155, n.° 195.
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N.° 1918

ALCIATO (André).

De tres quartos para a direita, com huma gorra na cabeça. Na

margem inferior: i.°, andreas alciatvs mediolanensis / Cuius reeens me-

moria, et quo tempore maxime Floruerit omnibus est in promptu. » ;

2.0, o numero « 23 ».

Da Serie XLII.

Fl. 156, n.° 196.

N.° 1919

BARTHOLOMEU DE URBINO.

De perfil para a direita, com huma gorra na cabeça. Na margem

inferior > i.°, « bartholom.+:vs vrbinas patavinvs- » ; 2.0, Anno. m- d- v- » ;

3.°, o numero « 24 ».

Da Serie XLII.

Fi. 157, n.° 197.

N.° 1920

POGGIO (João Francisco Poggio BRACCIOLINI, mais

conhecido 
por).

Em busto, de perfil para a esquerda, com huma gorra na cabeça;

dentro de huma moldura octogona, suspensa á verga de huma portada.

Na soleira da portada, tres livros fechados, á esquerda; por baixo da mol-

dura descortina-se, no plano, a vista de Florença. A lettra occorre em

hum cartucho na parte inferior da moldura r « f. pogge. florentin»* e a

subscripção do gravador na margem inferior, á esquerda ; B. Picart dei

iyi3.

Da Serie XXXVI.

Fl. 158, n.° 198.

N.° 1921

ERASMO (Desiderio).

A meio corpo, de tres quartos para a direita, de gorra na cabeça,

vestido de pelliça. Em cima : 
K. 

á esquerda, e , á direita ( mono-

grammas n.os 38 e 26 da respectiva Taboa) ; na margem inferior: i.°,

« desiderivs erasmvs rotterodamvs. Qiii Tatria* lumen qui nostri gloria

secli. I thom^e howardo, comiti arvndeli^e... ab intimis consilys, artiumqi /

omnium liberalium Meccenati máximo, hanc Erasmi effigiê amoris ergo
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humiliter Lucas / Vorstermah sculptor D. D: » ; 2.0, Hansus Holbenius

(júnior) pinxit. ; 3.°, Cum Priuilegijs Reg.

N.° 3o de Nagler, Lexicon.

Brulliot ( n.° 23io da I parte) diz que este retrato, gravado" no gosto

de Lucas Yorsterman, traz o monogramma de João Holbein, acima citado,

em baixo, á direita, em hum fundo branco. Parece portanto que a es-

tampa aqui descripta pertence a hum estado differente do de Brulliot.

Estampa rara. Com a margem inferior meio mutilada e as outras

inteiramente cortadas.

Fl. 159, N.° 199.

N.° 1922

FAUCHET (Cláudio).

Visto até á cintura, de frente, com longas barbas ; dentro de hum

oval inscripto em hum parallelogrammo. No oval: « clavdii falchetii

FRANCICAR ANTIQVITAT. SCRIP. ^ETATIS ANNO LXX. SAL. M. D. LXXXXIX. » ; e

na margem inferior: i.°,

« Ce qui estoit espars , _ . Ha ce Fauchet, aux

et delaissé \ 
razao/ 

françois amassé:» ;

2.0, Z-(eonardus). Gualtier sculp. 1610.

N.° 100 de L. B.

Sem margens.

Fl. 160, n.° 200.

N.° 1923

BESSE ( Pedro de ).

A meio corpo, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

com hum livro fechado na mão direita ; dentro de hum oval inscripto

em hum parallelogrammo. No oval : « pierre de besse doctevr en

theologie. Aetat. 5o. / 1618. », e em huma taboleta, embaixo: i,°.

« Si le buriti eust peu, en grauant ce visage

Representer au vray l'Ame de ses escrits;

Tout le Monde diroit admirant cet ouurage

Heureux le Limosin qui à de tels esprits. » ;

2.0, TLíeonardusj. Gualtier incidit.

N.° 90 de L. B.

Sem margens.

Fl. 161, n.° 201.
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N.° 1924

WTENBOGAERT (João).

A meio corpo, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

de collarinho de fôfas, vestido de pelliça; dentro de hum oval, inscripto

em hum parallelogrammo. No oval : iohan. wtenbogardus vltraiect.

ILL. PR. MAUR. ET ECCL. HAGAN^E. GALL. ET. BELG. NUPER CONCIONATOR. MT.

a.° 62. i6ig. » ; aos lados do oval, em baixo: P. Moreelç pinxit A.°

1612, á esquerda; W(illelmus Jacobi). Delff sculpsit, á direita; e na

margem inferior: «Johannes Wtenbogaert van Vírecht... oudt

62 iaeren, Anno i6ig ».

N.° 54 de L. B.

Com a margem inferior em parte mutilada e as outras inteira-

mente cortadas.

Fl. 162, n.° 202.

N.° 1925

GROCIO (Hugo).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente;

dentro de huma moldura oval sobre hum socco. Na moldura: i.°, « h.

GROTIUS SYND : ROTEROD : EIUSDEMQ URB. IN CONV : ORD. HOLL. ET WESTFR :

quondam delegat. » ; 2.0, « Ruit hora.», na parte superior, e 
•«s£t. 

49•

A.° i632. », na inferior ; e no socco : i.°, dois dísticos latinos, « T)epo-

situm cceli... ccetera crede Dei », com a subscripção « D. Heinsius A.°

1614. », escriptos em hum cartucho; 2.0, M. Miereveld pinx: (á es-

querda) W(illelmus Jacobi). Delff sculps : [k direita).

N.° 29 de L. B.

Sem margens.

Fl. i63, n.° 2o3.

N.° 1926

WADDING (Frei Lucas).

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para o lado

opposto, dentro de huma moldura oval, tendo em cima a lettra : « p. f.

lvcas waddingvs », escripta em huma fita, e em baixo as armas da Ordem

Franciscana. Em hum cartucho, por baixo da moldura : i.°, Cario Ma-

ratti Pinx., á esquerda ; Steph(an\is). Picart Sculp., á direita ; 2.0, hum

dizer em dez linhas, escripto em italiano, pelo .qual o P.e Fr. Thomaz

de Santo Antonio oíferece ao Ministro Provincial de toda a Ordem de
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S. Francisco o retrato do fallecido Frei Lucas Wadding (le presento
e dedico nell' istesso tempo l'Efflgie dei defonto P. Luca Wadingo).

S. d. (?). . .

N.° 4 de Nagler, Lexicon ; n.° 3 de Hubert & Rost. Á vista da

dedicatória é obvio que houve engano da parte d'estes autores quando
attribuirão a Frei Lucas Wadding o predicamento de Ministro geral da

Ordem de S. Francisco.

Sem margens e estragada.

Fl. 164, n.° 204.

N.° 1927

KIRCHER (Athanasio), Jesuíta.

Em busto, de tres quartos para a direita, olh%ido para o lado

opposto, de barrete na cabeça. Na margem inferior : « p. athanasivs

kirchervs fuldensis j e Societ i Icsu Anno astatis Liij. j Honoris et observan-
tice ergo sculpsit et D. D. C(ornelius). Bloemaert Roma; 2 May A. i655. »

N.° 246 de L. B

Com a. margem inferior em parte mutilada e as outras tres intei-

ramente cortadas.

Fl. i65, n.° 2o5.

N.° 1928

DOLLERA 
(?).

A meio corpo, de perfil para a direita, com o rosto quasi de frente,

de barrete clerical na cabeça, habito talar tendo no peito direito huma

cruz bordada, e capa; segurando com a mão direita hum livro meio

fechado, dentro de huma moldura oval sobre hum socco. Em huma

carteia por baixo da moldura :

« Tulij et Isocratis, quin et Demostenis Ora,

Eloquiumque uidés: Dollera tantus adést. » ;

e no socco . Átit Dãuit pinx, a esquerda ; I. Frey sca direita S. d. (?)
Sem margens.

Fl. 166, n.° 206.

N.° 1929

GUENAULT (Francisco).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

de barrete na cabeça ; dentro de hum redondo inscripto em hum qua-
drado. No redondo : francois gvenavlt medecin celebre de la facvlté

de paris aagé de 67 ans i657 » ; e na margem inferior : i.°
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« Ses soingi Et soti Experience

Lont mis au Cotnble de Uhonneur

Et luy ont aquis le Bonheur

D 
'estre 

aymé de toute la France. »;

2.°, Mariette ex, á direita.

G. por Anon. S. d.

Com a margem inferior em parte mutilada e as outras inteira-

mente cortadas.

Fl. 1Í7, n.° 207.

N.° 1930

R ABEL AIS (Francisco).

A meio corpo, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

com hum chapeo de quatro bicos na cabeça, segurando com a mão es-

querda hum par de luvas; dentro de hum oval inscripto em hum paralle-

logrammo. No oval : « m. francois rabelais doc. en medecine.»;

em baixo, á direita do oval : (monogramma n.° 37 b da respectiva

Taboa) asne. fe. ; e em huma taboleta por baixo do oval : i.°, « Les

Oeuvres de M. F. Rabelais D. en Medesine / ou eH contenue Ihistoire

des faicts heroiques de I Gargantua et de son fils Pantagruel. » ; 2.0,

Che\ P. Mariette a 1'esperance-

N.° 175 de L. B.

Sem margens.

Fl. 167, n.° 208.

N.° 1931

ROBIN (João).

A meio corpo, de tres quartos para a direita, olhando para a frente.

Em cima : « ^et, lviii », á esquerda : « an. 1608 ». á direita ; e em hum

cartucho, em baixo :

« Ioannes Robimts

Omnes Herbas noui

Quot tulit Hesperidutn Mtindi quot Fertilis hortus

Herbarum species nouit hic 
~^nus 

eas. »

G. por Anon. (?)

Sem margens.

Fl. 168. n.° 209.
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N.° 1932

RIOLAN 
júnior (João).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente ;

dentro de huma moldura oval inscripta em hum parallelogrammo. Á

direita da cabeça « JEtat. 45. j an. 1626. » ; na moldura : « IOANNES

RIOLANYS F. PARIS. D. MEDICVS ET ANAT. AC PHARM.

PROF. REG. » ; em baixo, aos lados da moldura : « D. du Montier

pin., á esquerda ; JV/(ichael). Lasne fecit, á direita ; e na margem inferior :

« Cum me Phcebus amet, Phoebo sua semper apud me

Munera sunt Ossa, et suaue rubens Hyacinthus. »

N.° 184 de L. B.

Com a margen inferior èm parte mutilada e as outras inteiramente

cortadas.

Fl. 168, n.° 210.

N.° 1933

TYCHO BRAHE.

Visto até á cintura, com o corpo de tres quartos para a esquerda

e o rosto de frente, de gorra na cabeça, segurando com a mão direita

as luvas e trazendo a insignia da Ordem do Elephante pendente de hum

collar em duas voltas; no vão de huma janella. Nas homBreiras e arco

da janella vêem-se dezeseis brazões de differentes cidades ; no parapeito
da mesma : « Effigies Tychonis Brahe Ottonidis Dani Dni / de Knvd-

STRVP ET ARCIS VRANIENBVRG IN INSVLA / HELLISPONTI DANICI HVENNA FVN-

DATORIS INSTRV-/MENTORVMQVE ASTRONOMICORVM IN EADEM DISgO-/ SITORVM IN-

VKNTORIS ET' STRVCTORIS. ^ETATIS j SV^E ANNO 4O. ANNO DNI. 1586 COMPL. » }
e aos lados d esta lettra : « Non Haberi », á esquerda; « sed esse », á

direita.

G. por Jacob de Gheyn sênior, S. d. (?)

N.° 2065 de Drugulin, Allgemeiner Portrait Katalog ; n.» 114

de L. B.

Estampa rara ; sem margens. t

Fl. 169, n.° 211.

N.° 1934

THOMASI (Thomaz de).

A meio corpo, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

segurando com a mão direita humas medalhas que traz pendentes de hum
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collar; deiitrò de 
"huma 

moldura ovaly ornada* com livros ê^müitos attri-

butos concernentes á astrologia e arte destillatoria. Em huma taboleta por

baixo da moldura : i.°, « Thomas de Thomási / Venetús, Astròlogus, et

artis / Distilatorice Doctor.»; 2P. Mariette exc. ;"-íe-,y>of" báixo da ta-

boleta : j>. C'. fjO.n. 8 da Taboa dos monogrammas). S. d.

N.° 44 de L. B. 2.0 estado."

Sem margens. 
' 

. r

, • •• Fl. 170, n.02i2.

N.° 1935 

'

HEURN (Jo'ão) 
•• '

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

vestido de jjelliça tendo,por cima hum cojlárinha de fófas; dentro(de huma

moldura oval, na qual se lè: «ioannes hevrnivs in acad. leid. prima-

RIVS MEDIC. PROFESS. ET VI. RECTOR MAGNIFICVS. AN, CIO, IO. XCI.» ;

em huma taboleta por cima do oval, hum distico latino: a Ni Deus

affuerit... quidpanaccea iuuent?; aos lados do oval, em baixo, as datas do

nascimento (á esquerda )e da morte já direita); e em hum sqcco por baixo

do oval: i.°, seis disticos latino*s :« QuiMédicos purgauit... aquis. », sub-

scriptos por 1. Anraet.; 2.0, W (illelmus). Swanenburch feeit.»Àrt. 1607.

N.° 6 de -Nagler, 
Lexicon. , ,

Sem margens. , ,

• Fl. 171. 11." 2i3

N.° 1936

PALUDANO (Bernardo van den BROECK, mais conhecido

pelo nome alatinado de).

Visto até quasi aos joelhos, de tres quartos para a direita, olhando

para a frente, vestido de pelliça, pousando a mão direita sobre huma concha

e segurando com a outra o ramo de huma planta; dentro de hum oval no

qual se lê : I.°, « BERNARDVS PALVDANVS MED. DOCT. PROTONOT. ET

antiqvar. celeberr. ^ítat. 8o.» ; 2.0, «A.o 162Q ». Em huma carteia,

por baixo do oval occorrem : 1tres disticos gregos :« Irppwv rjSè

60^8;.», subscritos por G. à Nieuwenhuysen, e seguidos da traducção latina,

em outros tres disticos por S. Ampsing:«Ora Taludani cernis... latere po-

IPct
test. »; 2.° (monogramma n.° 29 da respectiva Taboa) á esquerda
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dos versos latinos; /(oannes); F(an den). Velde / sculpsit, á direita dos

mesmos.

N.° i5 de Nagler, Lexicon.

Sem margens.

Fl. 172, n.° 214

N.° 1937

BAILLOU (Guilherme).

Em busto, de tres quartos, para a direita, com hum chapeo de qua-

tro bicos na cabeça ; dentro de hum oval inscripto em hum parallelo-

grammo. No oval: « gvlielmvs de baillov doctor medicvs parisiensis.

Atino jEt. 43. ; e em huma taboleta por baixo do oval : i.°,

« Vvltvm Balloni cernis sub imagine, cvivs

Prjestanti ingenio hoc nobilitatvr opvs. »,

subscriptos por Iacobus Theuarí, D. M.P. ; 2.0, laspar Isac fecit i635,

á esquerda.

N.° 23 de L. B.

Sem margens

Fl. 173, n.° 2i5.

N.° 1938

RIVIERE (Lazaro).

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando 
jwa 

a frente,

de borla na cabeça; dentro de huma moldura oval com o brazão do

retratado em cima. Na moldura: « lazarvs riverivs regis consiliarivs

ET MEDICVS ET IN MONSPELIENSI VNIVERS1TATE MEDICIN.E PROFESSOR. AN. l653.

.et. 63. ; e em hum cartucho por baixo da moldura :

« Riueriurti iures, pictum si videris, idem

Hippocrates, librum si mediteris, erit. »

G. por Anon. (?) S. d. (?)

Impressa no verso da folha de anterosto de hum livro, em cujo

recto se lè : « lazari RIVERII / praxis medica, / cvm theoria, / In duos

Tomos divisa. »

Sem margens.

Fl. 174, n.° 216.

N.° 1939

 Copia da estampa precedente (ou vice-versa ?), com algu-

mas alterações, das quaes as principaes são : na copia a figura está inver-

tida, o brazão porem não; no final da lettra lè-se : «...iõSS^óS », em

vez de «"... i653 jet. 63 », que occorre no original ; e o i.° verso do dis-

tico reza:
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« Ruierium nires pictum si uideris idetn »,

e não como na estampa original.

G. por Anon. (?) S. d. (?)

Impressa no verso da folha de anterosto de hum livro, em cujo

recto se lê : « lazari RIVERII / institutiones / medic^ »

Sem margens.

Fl. 174, n.° 217.

N.° 1940

DANTE ALIGHIERI.

, Em busto, de tres quartos para a direita, coroado de louro,

segurando com as duas mãos hum livro fechado; dentro de hum oval

em huma especie de custodia, tendo na parte superior ô busto de

Beatriz Portinari, em hum redondo, e na inferior os bustos de Virgi-

lio e Estacio, em outro ; &. No oval : « dantes aligerivs florentinvs

poeta » ; aos lados do pé da custodia : Ioan. Stradanus inuent., á es-

querda ; Th+s Galle excud., á direita; e em huma taboleta, em baixo :

i.°, « DANTES ALGERIVS patritius Florentinus... ad nos transtulit. Des-

cendant in infernum viuentes. Psal. liiii. Ne descendam morientes. Chry-

sost. » ; 2.°, « ILLVSTRI ET NOB1LI VIRO ALOYSIO ALAMANNIO Corne-

LIVS GALLÍEVS (Júnior) SCVLP. ET. D D. ».

S. d. (?)

N.° 49 de L. B.

Sem margens.

Fl. 175, n.° 218.

N.° 1941

 Em busto, com o corpo de frente e o rosto de perfil para

a esquerda, tendo na cabeça huma gorra com huma coroa de louro

por cima; dentro de hum oval ornado com grotescos,' cornucopias e

grinaldas de flores e fructas. No oval : « dante alighieri pof.ta florentino ».

G. por Anon. (?). S. d. (?)

Sem margens.

Fl. 176, n.° 219.

N.° 1942 
*

CAVALCANTI (Guido), DANTE, BOCCACIO (João),

PETRARCHA ( Francisco), AMBROGINI (Ângelo),

dito POLICIANO e FICINI (Marsilio).

Em grupo ; as figuras, das quaes as quatro primeiras coroadas de

louro, são representadas de corpo quasi inteiro, em differentes posições:
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Dante, sentado, com o. corpo de três quartos para a direita e o rosto

de perfil para o lado opposto, mostra a Guido Cavalcanti hum livro

aberto (Virgílio), que segura com a mão direita, e aponta com a outra

para hum volume in-folio, fechado, sobre o qual Petrarcha pousa a

mão esquerda. Por cima das cabeças das figuras occorrem números

de ordem, de i a 6, começando da esquerda para a direita, os quaes se

referem ás lettras escriptas nas taboletas que se vêem na parte superior

da estampa e aos versos da margem inferior.

Em hum movei aquém do grupo, vêem-se duas espheras : terrestre

e celeste, livros, hum compasso, &. Em seis taboletas, na parte superior

da estampa, estão escriptas as seguintes lettras:« r -gvido- -cavalcan-

TES- » ; « -2- -DANTES-»; « -3- -I0ANN15S- -BOCCATIVS-: » ; « -4- -FRANCISCVS-

-PETRARCHA- » » ; « -5- -ANGELVS- -POLITIANVS-» 
; e « 6- -MARSILIVS- -FIGINVS- » J C

na margem inferior vários versos latinos, dispostos em tres. colümnas,

dedicados aos retratados, sendo para notar que somente o dístico latinò

dedicado a Dante é acompanhado de traducção em huma quadra em

italiano.

G. por Anon. (?) S. d. (?)

Com a margem inferior em parte mutilada e as outras inteira-

mente cortadas.

Fl. 177, n.° 220.

N.° 1943

MAROT. (Clemente).

Em busto, de perfil para a esquerda, coroado de louro; dentro de

huma moldura oval sobre hum sqcco. Na parte superior da moldura, dois

anjos; hum com huma lyra nas mãos, o outro tendo na mão direita huma

coroa de louro e na esquerda hum caduceu ; e mais abaixo, dois outros se-

gurando grinaldas de flores. No socco vê-se a scena da prisão de Marot; &.

Na moldura lê-se a lettra :« clement marot né en 1495. mort en 1544.»

Sem o nome do gravador (?), Bernardo Picart. S. d. (?)

A estampa faz parte da serie descripta por Nagler, Lexicon, sob n.°

5i. N.° 570 de L. B.

Com as margens mutiladas.

Fl. 178, n.° 221.

N.° 1944

SANNAZARO (Jacob).

Eni busto, de tres quartos para a direita. Na margem inferior : i.°,

« giacobo sÃnazaro. » 2.0, Aní(onius). Sal{amqnca). Esc(ulpsit? ou cudit?).
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G. por Antonio Salamanca (?). S. d.,

Com a margem inferior em parte mutilada e as outras inteiramente

cortadas.

Fl, 179, n.° 222.

N.° 1945

EVERARD (João), ou JOÃO II DE HAYA.

Em busto; com o rosto de frente; dentro de Huma moldura oval,

tendo aos lados, em cima, duas lampadas accesas, assente sobre hum socco.

Neste a lettra :« Iohannes secvndvs nic. f. / 1. c. et. poeta elegantiss. ». A

sübscripção do gravador : J. Mul[\zr) sculps., citada por B., não se en-

contra na estampa, por estar ella privada de margens. S. d.

N.° 17 de B.; n.° 84 de L. B.

Estampa rara.

Fl. 180, n.° 223.

N.° 1946

LAMARQUE ( Francisco Loubaissin de).

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a

frente, No alto : « Francois Loubaissin / de Lamarque. », á direita ; e

« Anno i6i? / etatis sue / 2g », á esquerda ; e em huma taboleja, em baixo :

« Tu vois l autheur en voyant cèsf image,

Son iugement en s,es conceptions,

Son bel esprit en ses inuentions,

Et son bien dire en son diuin langage.

G. por Anon. (?), Leonardo Gualtier (?) S. d. (?)

N.° 12267 de Drugulin, Allgemeiner Portrait Katalog.

Sem margens.

Fl. 180, n.° 224.

N.° 1947

RONSARD (Pedro de).

Em busto, de perfil para a direita, coroado de louro ; dentro de

hum oval, no qual se lè :« .et- myrtho. .et- lavro. » Por baixo do oval :

« "Pierre 
de IÇonsard, Trince des 

"Poetes 
Francois mort / 1'An i585. »

G. por Anon. (?) S. d. (?)

Estampa mutilada pelas beiras do oval e da lettra.

Fl. 181, n.° 225.
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N.° 1948

CORNEILLE (Pedro).

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

embuçado em sua capa ; dentro de huma moldura oval, inscripta em

hum parallelogrammo. Em baixo, em hum socco ornado com muitos

attributos, lê-se :« le grand corneille. »; e na margem inferior : Cíir(olus).

le Brun Pinx., á esquerda, e Car(olus Stephanus). Gaucher Sculp., á

direita.

N.° 7 de L. B.

Com a margem inferior quasi toda mutilada e as outras inteira-

mente cortadas.

Fl. 181, n.° 226.

N.° 1949

CORREGGIO (Antonio ALLEGR1, dito).

Em busto, de perfil para a esquerda, contemplando hum dese-

nho que tem na mão direita, com huma palheta e pincéis na esquerda ;

dentro de hum oval ao alto. Por baixo d'este, em huma taboleta : i.°,

«antonivs de alegris corrigiensis / natus circ. ann. 1492. obijt ann. 1534.

4. Non. Maij. » ; 2.0, « Adm. T^eii" Patri D. Sebastiano 1{estce Congre-

gat. S. Philippi Nerij j in deuoti animi signutn d. /o(annes). Francis-

eus Bugattus Mediol. » ; 3.°, A. Besutius delin., á esquerda. S. d. (?)

N.° 1 de L. B.

Sem margens.

Fl. 182, n.° 227.

N.° 195 o

SANZIO (Raphael).

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

com huma gorra na cabeça e longos cabellos cahidos; dentro de huma

moldura oval em huma portada. No socco por baixo da moldura : i.0,.

« ILLE HIC EST RAPHAEL, TIMVIT QVO SOSPITE VINCI

Rervm magna parens, et moriente mort. »,

tendo por baixo a traducção em italiano : « qvesti è qvel raphael...

estinta. », escriptos em hum cartucho ; 2.°, por baixo d'este, Carol. Ma-

rattus Irtuen. et delin.

G. por Anon. (?), C. Frey. (?) S. d. (?)

Estampa sem margens.

Fl. 183, n.° 228.
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N.° 1951

BUONAROTI (Miguel Ângelo).

Em busto de perfil para a direita. Em huma taboleta, por baixo

da figura : « michaelangelvs- bvonarotvs- nobilis- / florentinvs- an- aet-

SVE- LXXI. /' QVI- SIM- NOMEN- HABES- SATQ- EST- NAM- CAETERA- CVI NON- /SVNT.

NOTA- AVT- MENTEM- NON- HABET- AVT OCVLOS- / .M-D-xLv- »

G. por Anon. (?) S. d. (?)

Parece que esta estampa foi gravada segundo o mesmo original

de que se serviu Júlio Bonasone para gravar a estampa descripta por B.

sob n.° 345, da qual a Bibliotheca Nacional possue hum bello exemplar

no vol. XXXVI do Grand Théàtre de VUnivers, da Collecção Araujense.

As duas estampas differem principalmente na lettra, na data e na idade

do retratado (compare-se a descripção de B. com a nossa), tendo sido gra-

vada a de Júlio Bonasone um anno depois da outra.

A gravura está mutilada e muitíssimo estragada.

Fl. 184, n.° 229.

N.° 1952

HOEFNAGEL (Jorge). Pintor e Gravador.

Em busto, de tres quartos para a esquerda," olhando para a frente.

No alto, á direita: » .etatis : 55 : / 1598 » ; e na margem inferior : i.°,

« GEORGIVS HOVFNAGLIVS ANTVERPIAN. / QVI PICTVR : DELICAT / GÊNIO DDCE AM-

plexvs / sponte promovit et maxime illvstravit : » ; 2.°, /f(enricus) Hon-

dins (sênior) fe et ex ».

Por baixo da data 1598 occorre o numero «3», impresso á mão

com typo movei.

Da Serie XLIII.

Fl. 185, n.° 23o.

N.° 1953

ACH (João de).

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente

de collarinho de fôfas e grande collar em duas voltas, com a mão direita ao

peito; dentro de hum oval, no qual se lè: «iohanni ab ach. CjEsare^e ma-

IESTATIS PICT0RI, ARTIFICI ET PHILOCALO EXÍMIO PETRVS ISAACH JMSCIPVLVS PRE-

CEPTORI ET POSTERITATI L. M. A. P.»

G. por Anon. (?), João Saenredam (?) S. d. (?)

N. 104 de B. na obra de João Saenredam (?)

Estampa mutilada pela beira do oval.

Fl. 186, n.° 23i.
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N.° 1954

SPRANGER (Bartholomeu).

Êm busto, de três quartos para a direita, olhando 
para 

a frente,;

dentro de hum oval, tendo em cima dois anjos, o da esquerda segurando

huma lança e a egide de Minerva, e o da direita as trombetas da Fama. No

oval : « BARTHÒLOMyEVS SPRANGERIS. (LESY, M. PI-

CTOR CELEBERRIMVS. » em hum socco por baixo do- oval :

N ATVR/E Qmniparenti / 
CPR^ESTANT1SSIMI 

EIVS AL MU LI

IMAGINEM, / IN VIDl A OEMENTE. / T>. T). / IOANNES ABACH.

S. ITEM j ÇAlSi M- PI CTOR. / An.° iSgj.», escripto em hum cartu-

cho ; e na margem inferior : Jn perpetuam amici memoriam Joan : çMullerus grato

lubenfiqt animo teri incidebat.

N.° 21 de B. i° estado. ¦ ;r :: s -:,j-

Com a margem inferior quasi toda mutilada e as outras inteira-

mente cortadas.

Fl. 187, n.° 232.

N.° 1955

.GOLTZIO (Henrique).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para à frente,

com hum .barrete preto na cabeça, embúçado em huma capa, tendo ao pes-

coço hum collar, do qual apenas se vêem cinco elos no lado esquerdo do

^eito. ' 
: ,

A estampa foi mutilada e dividida em dois pedaços : o do retrato e o

da lettra, aquelle collado na parte superior da folha 188 d'este volume, este

na inferior da mesma folha.

À lettra reza : «Henricus Golt\ius / sçulpturce et picturce ambitum /

et amplitudinem pari / celeritati et fcelicitate f occupans.»

G. por Anon (?), Jonas Suyderhoef (?). S. d. (?) ,

Fl. 188, n.° 233.

N.° 1956

BLOEMAERT (Abrahão).

Em bijsto, de tres quartos para a direita, olhando para .a frente;

dentro de huma moldura oval, ornada com as figuras da Pintura e da His-

toria, &. Na moldura : abrahamus bloemaert pictor GORiCOMius

batavüs, ^ítat. XLini. 1611; e em um cartucho por baixo da moldura :



« A BR AH AM VS ille fios virúm scecli decus

Scrutator artis, posthumce fama; studens

Reliquit hancce posteris imaginem

Timanthis arte cceteras dotes tegit. T. S.»

G. por Anon. (?) Frederico Bloemaert (?).- S. d. (?)

N.° 1627 de Drugulin, Allgenieiner Portrait Katalog.

Estampa mutilada.

Fl. 189. n.° 234. .

N.° 1957

CARLETON (Dudley).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente, com

grande collarinho de fôfos e collar em duas voltas ; dentro de hum oval

inscripto em um parallelogrammo.

No oval: «constanter et patienter, anno cid. id. c. xx.» ; nos cantos

inferiores: M. Miereveltpinxit., á esquerda; W(illelmus Jacobi). Delff

sculps..., á direita; e na margem inferior: «Jllustr. Excell. ac Pruden.

Domino, Dn. Dudleyo Carleton E... / Magna- Britannice Regis apud Con-t

fcederatarum Provinç... / in Belgio Ordines, Legato. etc. pictorice artis

non... I adtniratori, sed etiam insigniterperito, sculptor...»

N.° 16 de L. B.

Com a margem inferior em parte mutilada e as outras inteira-

mente cortadas.

Fl. 190, n.° 235.

Sem n.°
"VOUET 

(Simão).

Vide a descripção da estampa n.° 1694 d'este Catalogo.

Fl. 191, n.° 236.

N.° 1958

SACCHI (André). .

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente;

dentro dehuma moldura oval, em cima de hum socco. Sobre este vêem-se

attributos da pintura e duas esphinges aos lados da moldura. Na face an-

terior do socco lê-se : «andreas sacchi rom.» ; e na margem inferior: i.°.

Carolus Marattus dei etpin., á esquerda ; Guill. Vallet Seul. Rom. 1662.,

á direita.

N,° 16, 2.0 de Nagler, Lexicoti.

Com a margem inferior um pouco mutilada e as outras inteira-

mente cortadas.

Fl., 192, n.° 237.



N.° 1959

CARRACCI (Antonio).

De tres quartos para a direita, olhando para a frente, vestido com

habito talar, capa e bacalhau, com uma condecoração pendente de huma

cadeia ; dentro de hum oval inscrípto em um parallelogrammo..Em baixo :

F(ranciscus). Spier (á esquerda) dei. Sculp. (á direita) ; e em huma peanha,

por baixo da moldura : i.°, «antonivs caraccivs» ; a.°, Si Stampa da Matteo

Giudici alli Cesarini. S. d. (?).

N.° 6 de Nagler, Lexicon.

Sem margens.

Fl. 192, jj.° 238.

N.° 1960

MURILLO (Bartholomeu).

Visto até a cintura, de tres quartos para a esquerda, olhando para a

frente, com longos, cabellos ; dentro de huma moldura oval sobre hum

sócco. Na face superior d'este, ,á direita: Richard Collin Chalcographus

Regis seulpsit Bruxellce. An. 1682.; e na anterior: «BARTHOLOMEUS

MORILLUS HISPALEN-SIS 
/ 

SE-IPSUM DEPINGENS PRO FILIORUM VOT1S AC PRE"

cibus explendis.» / NICOLAUS OMAZURINUS ANTVgRPIENSIS / Tãfltl

viri simulacrum in Amicitice Symbolon / 
in ces incidi Man-

dauit. Anno 1682. »

N.° 92 de L. B.

Sem margens.

Fl. 193, n.° 239.

N.° 1961

CARRACCI (Annibal).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente ;

dentro de huma moldura oval sobre huma pyramide troncada, ornada

com attributos da Pintura, da Fama, &. Na pyramide, por baixo do

retrato: i.°, «d. o. m / annibal. .carraccivs. bononiensis / hic. Est / ra-

PHAELI SANCTIO. VRBINATI / VT. ARTE. INGENIO. FAMA. SIC. TVMVLO. PROXIMVS /

P4R. .VTRIQVE. FVNVS. ET. GLORIA / DÍSPAR. FORTVNA / jEQVAM. VIRTVTI. RA-

PHAEL. TVLIT / ANNIBAL. INIQVAM / DF.CESSIT. DIEi XV. IVLII. AN. MDCIX. JET.

xxxxix/ CAROLVS. MARATTVS. SVMMI. P1CTORIS / NOMEN. ET. STVDIA. COLENS.

P. AN. MDCLXXIIII )) ; 2.°,

« ARTE. MEA. VIVIT. NATVRA. ET, VIVIT. IN. ARTE

MENS. DECVS. ET. NOMEN. C/ETERA. MORTIS. E-RANT » ;

e na margem inferior: Petrus Aquila sculp., á esquerda ; Carolus Marattus
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Inu. et delin., no meio ; Io. Iacob., de Rubeis formis Romce açl Temp.

S. Maria? de Pace cu Priu. S. Pont, á direita.

•N.° 32 de. L. B

Com a margem inferior quasi toda mutilada e as outras inteira-

mente cortadas.

Fl. 194, n.° 240.

N.° 1962

SEGHERS (Geraído). Pintor.

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda, olhando para o

lado opposto, com a mão esquerda ao peito, embuçado em sua ,capa.

Na margem inferiqr : « d. gerardo seghers pictori antver.piano / Quod

Tabulis sacris... amicitice ergo L. VORSTERMAN L. M. D. C. Q.» S. d. (?)

N.° 60 de NaglerfZ.ex/co;zJ, que diz ser a gravura segundo Van Dyck.

Não se pode determinar qual o estado, por estar mutilada a mar-

gem inferior da estampa, tanto em baixo, como_ aos lados. Alem d'isto,

carece das outras tres margens.

Fl. 195, n.° 241.

N.° 1963

CHAUVEAU (Francisco).

A meio corpo, de tres quartos para a direita, com o rosto vol-

tado para o lado opposto, de cabelleira, sentado, pousando a mão es-

querda em huma chapa gravada, posta a prumo sobre hum movei,

onde se vêem buris, cunhos de medalhas, &. Na margem inferior: i.°,

« François Chauueau / De L'Academie Royale, / 
De Peinture, et

Sculpture. » ; 2.0, Le Febure pinxit, á esquerda ; L(udovicus). Cossin

Fecit, á direita ; 3.°, à Paris che\ Drevet rue S. jacques à 1'Annon-

ciation.

Na estampa não se vê a data 1668, segundo L. B., provavelmente

por estar na parte mutilada da gravura.

N.° 8 de L. B. 3.° estado.

Com a margem inferior meio mutilada e as outras inteiramente

cortadas.

Fl. 196, n.° 242.

N.° 1964

CRESCENZI (João Baptista).

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda, olhando para a

frente, com grande collarinho de fôfos, tendo na mão direita hum pincel e

na esquerda huma palheta e hum feixe de pincéis ; dentro de huma mol-

duVa octogona, ornada com attributos da Pintura e da Architectura e com
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o brazão do retratado em baixo. Em huma larga faixa; por baixo da figura

lè-se: Jfjannes Baptista Crescentius Patricius Romanus... anno

cetatis sitç, circa LXIII, Matriti obijt. Imaginem hanc annorum XX. in

egregij Viri memoriam, et ad Nobillum luuenum exemplar,, et incitamen-

tum exhibet Romce Hieronymus Odarn eques Ord. Constantiniani S.

Georgij...», em oito linhas. S. d. (?)

Estampa mutilada.

Fl. 197, n.° 243.

N.° 1965

TESTA (Pedro,). Pintor e Gravador.

A meiò corpo, de tres quartos para a esquerda, olhando para a

frente, segurando com a mão esquerda huma taboa quasi de prumo, na

qual descança a direita com hum lápis de desenho. Nos cantos inferiores :

Ritratto di Pietro Testa Pictore eccel

delineauit et sculpsit Romce superiorum permis.

fran.co Collignon formis».

G. por Anon. (?), o proprio F. Collignon (?). S. d. (?)

.Sem margens.

Fl. 198, n.° 244.

N.° 1966

MARATTI (Carlos).

A meio corpo de perfil para a direita, com o rosto hum pouco vol-

tado para a esquerda, olhando para a frente, pousando a mão esquerda em

huma pasta collocada a prumo sobre hum movei, onde se vê hum lápis de

desenho; dentro de huma moldura oval, com o brazão do retratado na

parte inferior. Em huma taboleta por baixo da moldura, lè-se : «CARO-

LVS EQVES MARATTÍ». A subscripção do gravador : Jo(annes). Jacob,

Frey Incidit foi mutilada. S. d. (?)

N.° 63 de L. B. i° estado (?)

Mutilada pela beira do oval e da toboleta.

Fl. 199, n.° 245.

N.° 1967

CIGNANI (Carlos).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente ;

com huma gorra na cabeça ; dentro de huma moldura oval, hum pouco
coberta, á direita,' com huma cortina que cahe do alto até a parte inferior

da estampa. Na margem inferior: 1Felix Cignarii Comes fil.s Pinx,. á
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esquerda; i/(enricus). Sim {on). Thomassirt Jilius sculp. 1717; 2.0, «CA-

ROLVS CIGNANI Pictor. egregius, A ca d :<* Clement:<* Bonon.sis j

Prihceps perp : Equestri orde ; et Comitis dignitate ornatus. Artis peri-

tiá / inter Primários, eosq: perpaucos recensendus. Ann : agens Sg.»

N. 18 de Nagler, Lexicon.

Com-a margem inferior hum pouco mutiiada e as outras inteira-

mente cortadas.

Fl. 200, n.° 246.

N.° 1968

VINCÍ (Leonardo de).

Em busto, de perfil para a direita, de gorra na cabeça, com lon-

gos cabellos e barbas, vestido de pelliça ; dentro de huma moldura oval

ornada com folhas de loureiro. Em hum socco, por baixo da moldura:

«LEONARD / DE VINCI / SVR LA PE1NTVRE».

G. por Anon. (?) S. d. (?)

A estampa foi mutilada e dividida em duas partes, tendo sido a su-

perior cortada pela beira do oval.

Fl. 201, n.° 247.

N.° 1969

TEMPESTA (Antonio).. Pintor e Gravador.

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente;

dentro de huma moldura em forma de dodecagono, inscripta em hum

parallelogrammo. Na parte superior da estampa :

« Antonius Tempesta pictor florentinus »;

na inferior :

« sujiior Jmtissu

Eques Octauius Leomis Romarí pictor fecit. » ;

e, por baixo da moldura, a data « 1Ú23 »i

. N.° 38 de B.

Sem margens.

Fl. 201, n.° 248.

N.° 1970

LEONI (Octavio). Gravador.

Em busto, de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente,

com a insígnia da Ordem de Christo pendente do pescoço e bordada

no lado esquerdo da capa.
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N.°9 de B. Das estampas gravadas por Octavio de Leoni, de-

seriptas por B., só o retrato do anonymo sob n.° 9 condiz com a nossa

gravura, excepto no seguinte: na nossa o retratado traz as insignias da

Ordem de Christo e não de Malta, como diz B., o que pode ser

attribuido a engano d'esse autor.

Quanto ao nome do retratado, desconhecido por B-., Mariette,

citado por Charles Blanc, á pag. 4 do artigo Ottavio Leone ou Leoni

da sua obra—Histoire des Peintres, reconheceu entre os 18 retratos

anonymos contidos em i3 chapas, o do proprio gravador Octavio Leoni

e outros. De feito o nosso retrato tem grande parecença com o que
occorre no cabeção da pag. 1 do mesmo artigo — Ottavio Leoni da obra

acima citada.

A nossa gravura está mutilada de modo que se não encontram

nella os dizeres : « Eques Octauius Leonus (á esquerda), Roman' pictor

fecit (á direita) », em cima ; e em baixo : i.°, a data 16 (á esquerda) 25.

(á direita) ; 2.0, Superiorum (á esquerda), permissu. (á direita).

Fl. 202, n.° 249.

N.° 1971

C AR AVAGGIO (Miguel Ângelo Merighi ou Amerighi, dito).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para o lado

opposto, segurando com a mão esquerda o punho de huma espada, tendo

a cruz da Ordem de Malta pendente do pescoço e bordada no mánto ;

dentro de hum oval. Por baixo da figura vê-se huma carteia sahindo

do oval, na qual se lê : « michelang6/ merigi / dit le / caravage / peintre /

Né à Caravaggio dans Ia / Lomb.dis en i56g. Mort à Porto- / 
-Ercole.

en i6og.

G. por Anon. (?) S. d. (?)

Estampa mutilada pelas beiras do oval e da carteia.

Fl. 202, n.° 25o.

•N.° 
1972

CORT (Cornelio). Gravador.

Em busto de tres quartos para a esquerda, olhando para a frente. No

lado direito da estampa occorre : «^etatis / 42 (huma das marcas

de que usava C. Cort; n.° 7 da Taboa dos monogrammas ; n.° 2382 do vol. I

de Nagler, Die Monogrammisten ; vide—Zani, pag. 299 do vol. V da parte
II)/, H (enricus). hondius (sênior) fe. et. ex. / i5q8» ; e na margem infe-

rior ; c("C@NELIVS CORTES HOLLANDEN / DIÍ HOREN .EREARVM FORMAR

mcisoR / solertiss. obit rom.« a.° sa. z5-<V. sva: 42 ». Entre a marca
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e o dizer:—H. hondins fe. et. ex.—, occorre o n.° «4», impresso á mãç)

com typo movei.

Da Serie XLIII.

Fl. 2o3, n.° 25i.

N.° 1973

BERNINI (João Lourenço).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

com a cruz da Ordem de Christo pendente de hum cordão ; dentro de

huma moldura em forma de dodeeagono, inscripta em hum parallelo-

grammo. Na parte superior da estampa :

« Eques Ioan.s Laurêtius Berninus Neapolitan,

Sculptor » ;
e na inferior :

« Superior permissu

Eques Octauius Leorí . Romarí pictór fecit

16 22».

N.° 19 de B. .

Com as margens cortadas.

Fl. 2o3, n.° 252.

N.° 1974

DUQUESNOY (Francisco), dito FIAMINGHO.

Em busto, com o corpo de tres quartos para a direita, e o rosto

hum pouco voltado para o lado opposto; dentro de huma moldura oval

sobre huma peanha. Aos lados d'esta attributos da Esculptura ; e na

parte inferior da mesma peanha, a lettra : «kranciscvs dv qvesnoy belga /

SCVLPTOR.»

G. por Anon. (?) S, d. (?)

Sem margens.

Fl. 204, n.° 253.

N.° 1975

CALLOT (Jacob). Gravador.

A meio corpo, de tres quartos para a esquerda, olhando para a

frente, dentro de huma moldura oval sobre hum socco, com o brazão

do retratado em ambos. Na face superior'do socco, á direita: Iac(ob).

Lubin Sculp. ; e na anterior :

Jacques ( 
Brazão 

) Calot Graveur».

¦ S. d. (?) 
-

N.° 4 de L. B.

Sem margens.

Fl. 2o5, n.° 254.
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N.° 1976

CALLOT ( Monumento funerário de Jacob ).

Por cima da urna vé-se o busto de J. Callot, de trés quartos para

a direita, olhando para a frente ; dentro de hum oval, em hum portiço,

Na peatlhq do busto : «An¦ sEtat- 41» ; no oval : «iacques calot noble

lorain» ; e em huma lapide, encobrindo em parte a face anterior da urna :

«A LA POSTERITÉ Passant jette lesjyeux... et pa$se.», em vinte e huma

linhas. Em baixo lê-se: i.°, (Abraham) Bosse fecit, á direita ; 2.0, Cum

Priuilegio Regis., á esquerda ; 3.°, Chei MA Vincent proche SJ Benoit.

ruê. SJ Jacques. a Paris., por baixo dos dois dizeres precedentes.

N.° 887 de L. B.

Sem margens.

Fl. 206, n.° 255.

N.° 1977

WICLEF (João).

Em busto, de tres quartos para a direita, olhando para a frente,

com huma gorra na cabeça; dentro de huma moldura oval, formada por

duas palmas, suspensa por huma corda atada a duas columnas aos lados

da estampa. Por baixo da moldura vêem-se no chão vários livros em huma

fogueira ; e húm pouco alem huma urna funeraria. Na margem infe-

rior : i.°, B. Picart Inv. iji3 ; 2.0, iean wiclef.»

Da Serie XXXVI.

Fl. 207, n.° 256.

N.° 1978

HUS (João).

Em busto, de perfil para a esquerda, com huma gorra, na cabeça•

dentro de huma moldara oval", formada por duas palmas, em huma por-

tada. Por baixo da moldura, vê-se, no 2.0 plano, o retratado amarrado a

hum poste sendo queimado. Em huma fita entrelaçada com as palmas

lê-se : «iean hus.» ; e na margem inferior, á esquerda : B. Picart dei: 1712.

Da Serie XXXVI.

Fl. 208, n.° 257.
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N.° 1979

PRAGA (Jeronymo de).

Em busto, de tres quartos para a esquerda, com huma gorra na

cabeça ; dentro de huma moldura octogona, no vão de huma janella.

Na parte superior da sacada da janella vê-se huma fogueira e na face

anterior da mesma sacada, a lettra: « ierôme / de / prague. » ; e na mar-

gem inferior, á esquerda : B. Picart Inv. 1712.

Da Serie XXXVI.

Fl. 209, n.° 258.

N.° 1980

SANTOS (André dos). ¦

Visto quasi até; aos joelhos, de tres quartos para a esquerda, olhando

para a frente, traçando a capa.com o braço esquerdo, de espada á cinta.

Altura, 216 millimetros ; largura, 147 millimetros.

A gravura está privada de margens,. pelo que se lhe não pode

descobrir a lettra, o nome do gravador, a data, & ; entretanto na folha,

em que foi collada a estampa, occorre o seguinte dizer manuscripto :

« André dos Sanctos natural de Bruxellas. / Luc. Wosterman. f. de i'.

Wost. a abrio em Lx<*. »

FI. 210,. n.° 25g.

A. B.
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ADVERTEN CIA

Os índices que se seguem correspondem aos oito volumes do

Catalogo.

Na formação das palavras de ordem foi acceito um critério nem

sempre adoptado, mas que, sendo logicamente o mais razoavel, por outro

lado nenhum inconveniente aqui traria por se tratar de uma serie de

nomes em numero relativamente não avultado.

Assentou-s*e que dentro do parenthesis só ficariam o nome de

baptismo e os outros prenomes, e fora d'elle os appellidos de familia,

qualquer que fosse seu modo de composição. Desappareceria portanto

o ponto de reparo absoluto, sistemático, costumeiramente inculcado

á preposição de ou seus equivalentes em outras linguas, só se conservando

quando subordinado áquelle critério. Foi o que se fez.

As remissões de uns para outros nomes foram feitas sempre que

se afiguraram necessarias.

Na consulta dos Índices se notarão certas attribuições que a simples

leitura dos dizeres dos retratos não comporta, e. que se não vêm nas de-

scripções feitas. Por occasião de os organizar, appareceu a necessidade de

se proceder a mais demorado estudo das peças visando especialmente esse

particular; d'ahi um certo numero de informações que só então se puderam

aproveitar. Algumas d'ellas foram reduzidas a ligeiras notas, que vão inse-

ridas nos logares proprios.

No indice dos desenhistas não se comprehendem somente os autores

dos retratos desenhados, aliás poucos, contidos na collecção; também estão

nelle incluídos os nomes dos artistas, cujos desenhos ou composições ser-

viram para a gravura das peças, ainda mesmo quando são os proprios gra-

.vadores.

Convém ainda notar que os volumes são marcados em algarismos

romanos; tendo-se reservado os arabes para os números de ordem que

as peças têm no catalogo. A indicação por paginas foi inteiramente

posta de parte.

A. L.



índice dos retratados

Accolti (Francisco). VIII, hjo3.

Accursio (Francisco), dito Magno.

VIII, 1896.

Ach (João de), pintor. VIII, 1953.

Adriano (Publio Elio), imperador

romano. VIII, 1781.

VI, 
papa. VIII, 1745.

Affonso...?. VIII, 1820.

(Dom), i° do nome, i° duque

de Bragança. V, 1044.

(Dom), infante, depois Dom

Affonso VI, rei de Portugal. II,

5i2 e 5i3.

I, rei de Portugal. Vide Hen-

riques (Dom Affonso).

II (Dom), rei de Portugal. I, 52-

58.

III 
(Dom), rei de Portugal. I,

72-78, 80 e 82,

IV 
(Dom), rei de Portugal. I,

IO4-I 12.

V 
(Dom), rei de Portugal. V,

190-199.'

VI 
(Dom), rei de Portugal. II,

507-511.

Henriques até Dom Philippe

I ÍArvore genealogica dos Reis

de Portugal desde Dom). Vide

Henriques.

Ahufes (Ahufo). V, 1095.

Ailly (Pedro d'), bispo de Cambraya

e cardeal. VIII, 1753.

Alarmet de Brogni (João), bispo

de Viviers e cardeal. VIII, 1755.

Albany (Conde de), dito o preten-

dente. Vide Stuardo.

Alberto, archiduque d'Austria e

cardeal, governador de Portugal

em nome de Philippe I. II, 351

e 352 ; VII, i3o5.

Albina (José), cognominado Sozzo.

VII, 1461.

Albino (Bernardo Siegfried). Vide

Weiss (B. S.).

Albuquerque (Affonso de), 2.0 .go-

vernador da índia. VI, 1175-

1182.

'(Fernando de), 44.0 governador

da índia. VI, 1292 e 1293.

(Mathias de), conde de Alegrete,

16.0 vice-rei da índia. VI. 1244,

1280 e 1281.

Alchimista (O). VII, i683.

Alciato (André). VIII, 1918.

Aldonsa (Dona), mulher de D. San-

cho I, rei de Portugal. Vide

Dulce (Dona).

Aleander (Jeronymo), arcebispo de*

Brundusio. VII, 1430.

Alegrete (Manoel Telles da Silva,
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3.° marquez de), 4.0 conde de Vil-

larmaior. Vide Telles da Silva.

(Mathiasde Albuquerque,conde

de), 16.0 vice-rei da índia. Vide

Albuquerque.

Aleixo [de Menezes ?] (Frei). III,

691.

Alencastro (Dona Isabel de), du-

queza de Bragança. V*. io5i e

1052.

(Veríssimo), cardeal. III, 844.

Alexandre (Dom), infante, filho do

rei de Portugal Dom JoãoV.

II, 610.

(Natal ou Noèl), dominicano.

VII, 15 54.

V, 
papa. VIII, 1729.

VI, 
papa. VIII, 1741.

VII, 
papa, VII, 1396.

VIII, 
papa. VII, 1402.

Alexandre Severo (Marco Aurélio

Alexiano), imperador romano-

VIII, 1790.

Alighieri (Dante). VIII, 1940-1942.

Aligre (Estevão d'), chanceller de

França. VIII, 1869.

Allfegri (Antonio), dito Corregio.

VIII, 1949.

Almeida (Dom Apollinario de),

bispo de Nicéa, III, 878.

(Dom Christovão de), arcebispo

de Perga. III, 889.

—¦*— 
(Dom Francisco de), vice-rei

da índia. VI, 1172-1174.

(Thomaz de), cardeal. III, 864.

de Carvalho (Doutor Manoel

de). IV, 1007.

de Lancastro (Dom Pedro

Balthazar de). V, 1166.

Althan (Adolpho de). VII, i5o5.

Alvares (Francisco), da Companhia

de Jesus. III, 731..

(Gaspar), da Companhia de Je-

sus. III, j5o.
(Manuel), da Companhia de Je-

sus. III, 746.
—— 

(Padre Manuel), jesuita. IV,

914-

(Padre Vicente), jesuita. III,

8o3 e 804.

Botelho 
(Nuno), 49.0 gover-

nador da índia. VI, 1290 e

1297.

de Tavora (Luiz), i.° marquez

de Tavora e 3.° conde de São

João. V, 1134.

Pereira 
(Dom Nuno), condes-

tavel de Portugal. V, 1035-1043.

de Mello (Dom Nuno),

i.° duque de Cadaval. V, 1141-

1144.

Álvaro (Fernando), da Companhia

de Jesus. III, 771.

(João), da Companhia de Jesus,

III, 767.

Amadeu (Beato), franciscano. III,

662.

(Victor), duque de Saboia e

príncipe do Piemonte. VIII,

1813.

Amaral (Padre Gomes do), jesuita.

III, 779 e 780.

Amarante (São Gonçalo de). III,

641, 65o-653.

Amboise (Jorge d'), cardeal, arce-

bispo de Ruão. VII, 1654; VIII,

1756.

Ambrogini (Ângelo), dito Polici-

ano. VIII, 1942.

Amerighi ou Merighi (Miguel An-

gelo), dito Caravaggio. Vide

Merighi ou Amerighi.

Amyot (Jacob), bispo de Auxerre.

VIII, 1766.



Anchieta (José de), jesuíta. VII,

1531.

Andrada (Padre Diogo de), jesuíta.

.III, 736.

Leitão 
(Francisco de;, diplo-

mata. V, 1146-1150.

Andrade (Padre Antonio de), je-

suita. III, 819.

de Figueiredo (Manoel de).

VI, ioo3.

André (Valerio). VII, 1457.

Anello (Thomaz), mais conhecido

por Masaniello. VIII, 1859.

Anjou (Francisco de França, duque

de). Vide França.

(João Baptista Gastão de Bour-

bon, duque de), depois duque

d'Orléans. Vide Bourbon.

Anna, duque de Joyeuse, almirante

de França. VIII, 1848.

(Dona), 

mulher do imperador

da Allemanha Fernando I. I,

243.

(Dona Maria), archiduqueza

d'Austria, mulher do rei de Por-

tugal Dom João V. II, 6o3-

608 e 610.

Annes de Sá Almeida e Menezes

(Dom Rodrigo), 3.° marquez

de Fontes. V, 1156-115y.

Annes Portei (Dom Pedro), V.

1 io5.

Annunciada (Madre Thereza da).

III. 700.

Anonyma. VII, 1381.

Anonymo. VII, 1622.

,arcebispo. VIII, 1447.

—-— 
,cognominado São João. III.

¦ 
735.

 

,com as insignas de bispo e bra-

zão. VII. 1432.

,com brazão e as insígnias de

arcebispo príncipe do Santo

Império Romano. VII, 1431.

,com um brazão encimado

por chapeo de arcebispo. VII,

1436.

(Jesuíta), companheiro do Pa-

dre Henrique Henriques. III,

715, e 716.

—— 
(?), bispo ou abbade. VII, 1480.

(?i, fidalgo, vestido de arma-

dura. VIII, 1873.

(?), vestido de couraça. 1876.

Anonymos (?), VII, 1647 ; VIII,

1856 e 1858.

Antonino, dito Pio (Tito Aurélio

F'ulvio Baionio), imperador ro-

mano. VIII, 1782.

Antonio (Dom), infante, filho do

rei de Portugal Dom Pedro II

e de sua 2.a mulher Dona Maria

Sophia de Neuburgo. II, 595-

599.

(Dom), 
prior do Crato. I, 3o2 e

334-342.

Aquilar Luna Gotor e Zuniga

(Dom Estevão de), polygrapho.

VII, 1535.

Aquino (São Thomaz de). VII,

1536.

Aragão (Dom Antonio de) VIII,

1827.

Aranha (Francisco), da.Companhia

de Jesus, III, 787.

Arce Reynoso (Dom Diogo de),

bispo inquisidor geral. VIL,

1478.

Aresio (Bartholomeo, conde). Vide

Bartholomeo.

Argenson (Marcos Pedro de Voyer

de Paulmy, conde d'). Vide

Voyer de Paulmy.

Aristóteles. VIII, 1892.
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(Busto de), segundo o antigo.

VII, i597.

Arouet de Voltaire (Maria Fran-

cisco). VII, i359.

Arpajon (Anna Claudia Lourença

de), duqueza de Mouchy. VII,

1678.

Arronches (Henrique II de Soüsa

Tavares, 1.° marquez de). Vide

Sousa Tavares.

Assumar (Francisco de Mello,

Conde de), e Marquezde Tor-

redelaguna e de Villescos. Vide

Mello.

Atalaya (Dona Francisca Leonor

de Mendonça, condessa de).

Vide Mendonça.

Athaide (Dom Luiz de), 3o conde

de Athouguia. 10.0 vicerei da

índia. VI, 1257-1260.

Athayde (Jeronymo de), 6.° conde

de Attouguia. V, 1132.

Aubert (Renato d'), abbade de Ver-

tot d'Aubceuf. VII, 1331.

Augusto, imperador romano. Vide

Octavio (Cláudio Júlio César).

(Clemente), 
príncipe da Bavi-

era, bispo de Munster e Pader-

born. VII, 1379.

Áustria (Alberto, Archiduque d')-

Vide Alberto.

(Dona Anna d'), filha do impe-

rador Maximiliano II e 4." mu-

lher de Dom Philippe II de

Hespanha. II, 36y, 3yo, 3ji c

372.

(Frederico, duque d'). Vide Fre-

derico.

(Leopoldo Guilherme, archidu-

que d'), bispo de Breslau. Vide

Guilherme.

(Dona Margarida d'), mulher de

Dom Philippe III de Hespanha

e II de Portugal. II, 390-393.

(Dona Maria Anna, archidu-

queza d'), mulher do rei de

Portugal Dom João V. Vide

Anna.

Auvry (Cláudio), bispo de Cou-

tances. VII, 1442.

Avelino (Santo André). VII, 1540

e 1542.

Ayala (Balthazar). VII, 1464.

Ayres de Fornellos (Dona Maria),

amante de Dom Sancho I depois

de viuvo. I, 71.

Azevedo (Padre Ignacio de), je-

suita. III, 724, 726 e 727.
(Padre Ignacio de), jesuita, e

os seus 3g companheiros, mar-

tyres. III, 722 e 728.

(Dom Jeronymo de), 42.0 gover-

• nador da índia. VI, 1289 e 1290.

Fortes 
(Manoel de), enge-

nheiro. IV, 1020.

Bachelier (Henrique), senhor de

Montcel. VII, 1334.

Baillet {Padre Adriano). VII, i52o.

Baillou (Guilherme), medico. VIII,

1937*

Bailly de Mesmes (João Jacques).

VII, I332.

Balsac (Henriqueta de). VIII,

1863.

Balsemão (Luiz Pinto de Sousa

Coutinho, visconde de). Vide

Pinto de Sousa Coutinho.

Barbacia. Vide Siculo (Antonio).

Barbara Xavier Leonor (Dona

Maria), infanta de Portugal,

filha do rei Dom João V e

mulher do príncipe das Asturias

Dom Fernando, depois rei de

Hespanha. II, 5.84, 610 e 617.
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Barbaroxa II, sultão da Argélia.

Vide Khair-Eddyn ou Haria-

dan.

Barberini ÍAntonioi, cardeal. VII,

1493.

(Francisco), cardeal. VIII, 17(52.

Barbosa (Agostinho). IV, 953 e 954.
(Manuel). IV, 941.
Machado 

(Diogo). IV, 1024 e

1025.

Barradas (Padre Sebastião de), je-

suita. IV, 924.

Barreto (Padre Manoel), jesuita.

III, 813.

Barretto (Francisco), 19.° gover-

nador da índia. VI, 1242-1244.

Barros (João de). IV, 899.

Bartholino (Thomaz), medico. VII,

1642.

Bartholo (Daniel), padre jesuita.

VII, 1524.

Bartholomeo, conde Aresio. VII,

1608.

, indio do Brasil. V, 1169, 1170.

Bartolo. VIII, 1898.

Bathori (Sigismundo), príncipe da

Transylvania. VIII, 1829.

Baudrand (Miguel Antonio). VII,

I 5oi.

Baviera (Clemente Augusto, prin-

cipe da), bispo de Munster e

Padeborn. Vide Augusto.

(Frederico IV, duque da), conde

palatino do Rheno. Vide Frede-

rico IV.
|

(Guilherme Wolfgango, duque

da), conde palatino do Rheno.

Vide Wolfgango.

(Maximiliano I, dito Magno,

duque da), conde palatino do 1

Rheno. Vide Maximiliano I.

(Maximiliano 
II Manuel, duque

da), conde palatino do Rheno.

Vide Maximiliano II.

Bay (Miguel). VII, 1459.

Bayard (Pedro du Terrail, senhor

de). Vide Du Terrail.

Baylão (Paschoal), beato ; religioso

franciscano. VII, 1528.

Bayle (Pedro). VII, 1676.

Bazin (Cláudio), senhor de Besons.

VII, 1386.

Belfaguer (Dom Sueiro). V, 1093.

Bellarmino (Roberto), cardeal. VII,

1488 e 1489.

Bento XIII, papa. VII, 1412-1420.

XIX, 
papa. VII, 1423-1425.

Berain (João). VII, 1717.

Berchmans (João), jesuita. VII,

1453.

Berghe (Henrique, conde van den).

VII, 1356.

Bernardes (Padre Manuelj. IV,

992 e 993.

Bernardo (São), i.°abbade de Cia-

ravel. VII, 1558.

, duque de Saxonia-Weimar.

VIII, 1855.

(Paulo), conde de Fontaine.

VIII, 1828.

Bernini (João Lourenço), mais co-

nhecido por Cavalheiro Ber-

nini, pintor, esculptor e grava-

dor. VII, 1973.

Berulle (Pedro), cardeal. VIII, 1763.

Besenval (João Victor), barão de

Brunstat. VII, 1327.

Besons (Cláudio Bazin, senhor dei.

Vide Bazin.

Besse (Pedro de). VIII, 1923.

Bias. VIII, 1879.

Bion (Nicolau). VII, 1637.

Biron (Carlos de Gontaut, duque

de). Vide Gontaut.
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Blitersvich de Moncley (Antonio

Francisco de). VII, 1474-

Bloemaert (Abrahão), pintor e gra-

vado.r. VIII, 1956.

Bobadella (Gomes Freire de An-

drada, conde de). Vide Freire

de Andrada.

Boccacio (João). VIII, 1942.

Bochart (Samuel). VII, 1635.

Bohemia(João Trocznow,dito Ziska,

duque da). Vide Trocznow.

Boileau Despréaux (Nicolau). VII,

1617 e 1618.

Boissard (Jano Jacob). VII, 1674.

Boissiere (Maria Gabriella Luiza

de la Fontaine Solaire de la).

Vide La Fontaine Solaire de la

Boissière.

Bombast von Hohenhein (Philippe

Aureolo Theophrasto), medico,

mais conhecido por Paracelso.

VII, 1691.

Bonet (Theophilo), medico. VII,

1578.

Bonifácio I, papa. VIII, 1726.

Bonne de Créqui (João Francisco

Paulo de), duque de Lesdi-

guières. VII, 1323.

Borgia (Padre Francisco), jesuita.

VII, 1512.

Bossuet (Jacob Benigno), bispo de

Meaux. VII, 1437.

Botelho de Moraes e Vascon-

cellos (Francisco). IV, 1008.

Boudewins (Miguel), medico. VII,

1584.

Bouhier (João), jurisconsulto. VII,

1324.

Boullongne (Bon de), pintor. VII,

1708.

Bourbon (Carlos de), conde de

Soissons. VIII, 1839.

(Carlos, duque de), condestavel

de França. Vide Carlos.

(Carolina de Hessia Rhinfels,

duqueza de). Vide Hessia Rhin-

fels,

(Henrique de), príncipe de

Dombes e duque de Montpen-

sier. VIII, 1844.

(Dona Isabel de), i.a mulher

do rei Dom Philippe IV de

Hespanha. II, 370, 432-438.

(João Baptista Gastão de),duque

d'Anjou, depois duque d'Orlé-

ans. VIII, 1814.

(Luiz de), conde de Soissons.

VIII, I845.

(Luiz de), duque de Enghien.

VIII, 1815.

Bourdaloue (Cláudio de). VII,

1318-

Bourdaloüe (Luiz), jesuita. VII,

1514-

Bourdoise (Adriano), presbytero.

VII, i547.

Boves (Anna de), marquez de

Linville Couthenant. VIII,

1837.

Boxhorn (Marcos Zueiro [ou

Sueiro ?]). VII, 1610.

Bragança (Dom Affonso, i.° do

nome, i.° duque de). Vide Af-

fonso (Dom).

(Dona Anna de Velasco, du-

queza de). Vide Velasco.

(Infanta Dona Catharina, du-

queza de). Vide Catharina (In-

fanta Dona).

(Dom Constantino de), 7.0 vice-

rei da índia. VI, 1245-1248.

(Dom Fernando, i.° do nome,

2.0 duque de). Vide Fernando

(Dom).
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—— 
(Dom Fernando, 2.0 do nome,

3.° duque de). Vide Fernando

(Dom).

—— 
(Dom Fulgencio de), prior da

Collegiada de Guimarães. III,

890.

(Dona Isabel de Alencastro,

duqueza de). Vide Alencastro.

(Dom Jaime, 4.0 duque de).

Vide Jaime (Dom).

(Dona Joanna de Castro, du-

queza de). Vide Castro.

(Dom João, i.° do nome, 6.°

duque de). Vide João (Dom).

(Dom Theodosio, i.°do nome,

5.° duque de). Vide Theodosio

(Dom).

(Dom Theodosio, 2.0 do nome,

7.0 duque de)- Vide Theodosio

(Dom).

Brahe (Tycho), astronomo. VIII,

1933.

Braz III, 42.0 abbade da Congrega-

ção de São-Braz. VII, 595.

Brites (Dona), infanta de Portugal,

filha do rei Dom Duarte e mu-

lher do infante Dom Fernando.

I, 181 e i83. - .

(Dona), infanta de Portugal,

mulher do duque .de Saboia

Carlos III. I, 259-262.

—— 
(Dona), mulher de Dom Affonso

IV, rei de Portugal. I, 107 e 113.

(Dona), rainha, 2.a mulher de

Dom Affonso III, rei de Portu-

gal. I, 79, 80 e 82.

Britto (Frei Bernardo de), domini-

cano.IV, 928-929.

(Padre João de). III, 825 6827,

(Dom Frei Luiz de), bispo de

Cochim. III, 882.

Broeck (Bernardo van den), mais

conhecido por Paludano, me-

dico. VIII, 1936.

Browne (João), medico. VII, 1660.

Brunenc (João de). VII, 1326.

Brunstat (João Victor Besenval,

barão de). Vide Besenval.

Bruyn ou Le Brun (Cornelio de),

pintor. VII, i366.

Bry (Theodoro de), gravador. VII,

1675.

Buonaroti (Miguel Ângelo). VIII,

i95 I •

Buquoy (Carlos Boaventurade Lon-

gueval, conde de). Vide Lon-

gueval.

Burali de Arezzo (Paulo), cardeal.

VII, i485.

Busée (João), jesuita. VII, 1518.

Buticella (Jeronymo), VIII, 1911.

Buyck (Judoco), burgo-mestre de

Amsterdam. VII, 1657.

Cabral (Jorge), 16.0 governador da

índia. VI, 1233-1235.

Cadaval (Dom Nuno Alvares Pe-

reira de Mello, i.° duque de).

Vide Alvares Pereira de Mello.

Cagnolo (Jeronymo). VIII, 1917.

Caldas Pereira (Francisco de). IV,

918.

Caldeira ( Marcos), da Companhia

de Jesus. III, 733.

Caligula (Caio César Augusto Ger-

manico), imperador romano.

VIII, 1770.

Calixto III, papa. VIII, 1736.

Callot (Jacob), gravador. VII, 1614;

VIII, 1975.

(Monumento funerário de Ja-

cob). VIII, 1976.

Camermeister ou Camerario (Joa-

quim II), medico. VII, 1612.

Camões (Luiz de). IV, 904-913.
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Cantanhede (Antonio Luiz de Me-

nezes, 3.° conde de), i.°marquez

de Marialva. Vide Menezes.

Canter (Guilherme), philologo. VII,

1463.

Caracalla (Marco Aurélio Antonino

Bassiano), imperador romano.

VIII, 1788.

Caramuel de Lobkowitz (João),

bispo de Campana e de Vige-

vano. VII, 1458.

C^ravaggio (Miguel Ângelo Meri-

ghi, ou Amerighi, dito). Vide

Merighi ou Amerighi.

Cardeal de Florença (F. Zaba-

rella, dito o). Vide Zabarella

(Francisco).

Cardeira (Estevão). 
IV, 988.

Cardim (Padre João), jesuita. III,

8o5 e 806.

Carlos, duque de Bourbon, condes-

tavel de França. VIII, 1847.

(Dom), infante de Hespanha,

filho do rei Philippe III. II,

396.

(Dom), infante, filho do rei de

Portugal Dom João V. II, 610.

(Dom Balthazar), infante de

Hespanha. II, 439 e 440.

V, imperador da Allemanha. I,

255 ; VII, 1304.

II 
(Dom), 

rei de Hespanha. VII,

1339.

e Seixas (José Antonio). IV,

IOII.

Thomaz(Padre).Vide Thomaz.

Carleton (Dudley). VIII, 1957.

Carondelet (João de), arcebispo de

Palermo, primaz da Sicilia.

VII, 1569.

Carracci (Annibal), pintor. VIII,

1961.

—— 
(Antonio), pintor. VIII, 1959.

Carvalhal (Padre Jorge), jesuita,

III, 790-791.

Carvalho (Diogo de), da Compa-

nhia de Jesus. III, 768.

(João), da Companhia de Je-

sus. III, 721.

e Mello (Sebastião José de), i.°

conde de Oeiras e i.°marquez

de Pombal. V, 1164 e ii65.

Casanatta (Jeronymo), cardeal. VII,

1571.

Casaregio (José Maria ou José Lou-

renço Maria de), jurisconsulto.

VII, 1663.

Casmak (FranciscoGuilherme),me-

dico. IV, 946.

Castrioto Lusitano (João Fernan-

des Vieira, dito). Vide Fernan-

des Vieira.

Castro (Dom Frei Affonso de),

arcebispo de São Thiago. III,

877.

(Padre Affonso de), jesuita. III,

717 e 718.

(Padre Bento de), da Compa-

nhia de Jesus. III, 744.

—— 
(Padre Francisco de), da Com-

panhia de Jesus. III, 766.

(Dona Ignez de), 2.a mulher do

Infante D. Pedro, depois rei

sob o nome de Dom Pedro I.

I, 125.

(Dom Joanna de), duqueza de

Bragança. V, 1049 c io5o.

(Dom João de), 4.0 vice-rei da

índia. VI, 1221-1229.

—— 
(Martim Affonso de),37.°gover-

nador da índia. VI, 1266 e 1285.

(Dom Miguel de), bispo de Vi-

zeu, depois arcebispo de Lisboa.

111,877.
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e Castilho (Frei Jeronymo de).

IV, 93o.

Júnior 
(Ângelo de). VIII, 1901.

Osorio 
(Dona Brites de). V,

1057 e io58.

Sarmento 
(Doutor Jacob de),

medico. IV, ioo5 e- 1006.

sênior 
(Paulo). VIII, 1900.

Catão (Marco). VIII, 1893.

Catharina (Infanta Dona), duqueza

de Bragança. V, io53 e 1054.

(Dona), infanta, filha do rei Dom

João IV e mulher de Carlos II,

rei da Grã Bretanha. II, 489-

5o6.

(Dona), mulher de Dom João

III, rei de Portugal. I, 275,277 e

280-284.

Cavalcanti (Guido). VIII, 1942.

Cavillon (Pedro de), beato. III, 663.

Cazes (Pedro Jacob), pintor. VII,

1705.

Cellasio (Christovão) VII, 1644.

Cenaculo Villasboas (Dom Frei

Manoel do). III, 879.

Centurião (Lourenço), doge de Ve-

neza. VII, 1693.

Cepolla (Bartholomeu). VIII, 1909.

Cerone (Pedro), musico. VII, 1498.

César (Caio Júlio), imperador ro-

mano. VIII, 1767. -

Chagas [II] (Frei Antonio das),

chamado no século Antonio da

Fonseca Soares. III, 823 e 824.

Chartres (Luiz Philippe d'Orleans,

duquede). VII, 1314 e 1315.

Chauveau (Francisco). VIII, 1963.

Chicoyneau (Francisco), medico.

VII, 1581.

Chiflet (João Jacob), medico. VII,

1374.

Chilon. VIII, 1881.

Christiano IV, rei da Dinamarca.

VIII, 1810.

Christo (Frei Fabiano de), francis-

cano. III, 831.

Christovão Francisco, bispo de

Wurzburgo. Vide Francisco.

Cicero (Marco Tullio). VIII, 1894.

Cignani (Carlos), pintor. VIII, 1967.

Cisneros (Francisco Ximenes de),

cardeal. VII, 1438.

Clauberg (João). VII, 1690.

Cláudio (Tiberio Druso), imperador

romano. VIII, 1771.

Clemente III, papa. VII,- 1426-

1427 bis.

VII, 
papa. VIII, 1746.

IX, 
papa. VII, 1397 e 1398.

X, 
papa. VII, 1399.

XI,papa. VII, 1403 61405-1409.

XII, 
papa. VII, 1421 e 1422.

Augusto, 
príncipe da Baviera,

bispo de Munster e Padeborn.

Vide Augusto.

Cleobulo. VIII, 1880.

Clermont (Francisco de), conde de

Noyon, bispo. VII, 1448.

Clovis, rei de França, recebendo de

um anjo os brazões do respectivo

reino. I, 16.

Cocçeji (Henrique L.. barão de)

VIII, i83o.

Colbert (Jacob Nicolau), arcebispo

de Carthago. VII, 1450.

(João Baptista). VII, 1365.

Coligny (Gaspar, conde de), senhor

de Chatillon. Vide Gaspar.

Commodo (Lúcio ou Marco Elio

Aurélio Antonino), imperador

romano. VIII, 1785.

Conceição (Padre Antonio da), da

Congregação de S. João Evan-

gelista. III, 797-802.
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(Soror Francisca da). III, 695.

—¦— 
(Frei Manoel da), fundador da

Real Congregação dos Agosti-

nhos Descalços de Portugal. IV,

979-

Constança (Dona), i.a mulher de D.

Pedro I de Portugal. Ij 122 e 124.

Contreras (Padre Fernando de).

VII, 1479-

Copallio (Padre Guilherme), VII,

l52I.

Cordova (Álvaro de), beato. VII,

659-661.

Corneille (Pedro). VIII, 1948.

Corrêa (Antonio), da Companhia

de Jesus. III, 748.

(Luiz), da Companhia de Jesus.

III, 743.

(Padre Pedro), jesuita. III. 709

e 710.

Corregio (Antonio Allegri, dito).

Vide Allegri.

Corsini (Nerio, marquez). Vide

Nerio.

Cort (Cornelio), gravador. VIII,

1972-

Costa (Dom Frei Caetano da), fran-

ciscano. III, 886.

 
(Christovão da). IV, 900 e 901.

(Dom Jorge da), cardeal, arce-

bispo de Braga. III, 842.

(Simão da), da Companhia de

Jesus. III, 742.

Cotte (Roberto de), architecto. VII,

1696.

Courcillon (Philippe de), marquez

de Dangeau. VII, 1317.

Couto (Diogo do), historiador. IV,

925-927.

Coutinho (Dom Francisco), 3.°conde

de Redondo, 8.° vice-rei da In-

dia. VI, 1249-1251.

(Frei Gonçalo). III, 705.

(Dom João), 5.° conde de Re-

dondo, 43.0 governador da índia.

VI, 1291.

Couvay (Pedro Nolasco). V, 1167.

Coypel (Antonio), pintor. VII, 1702.

Crescenzi (João Baptista). VIII,

1965.

Cruz (Soror Maria da). III, 696.

Sobral 
(Joaquim Ignacio da),

VI, i3o3.

Cujas ou Cujacio (Jacob), juriscon-

sulto, VII, 1625.

Cunha (Frei Antonio da). III,

692.

(Frei Bernardino da). III, 692.

(Nuno da), 10.0 governador da

índia. VI, 1206-1210.

(Tristãoda). V, 1091 e 1092.

(Padre Vicente da), jesuita. III,

829.

de Azeredo Coutinho (Dom

José Joaquim da). III, 881.

e Athaide (Nuno da), cardeal.

III, 847-854.

Curcio (Francisco). VIII, 1913.

Curvo Semmedo (João), medico.

VI, 995-1000.

Damaso (São), papa. III, 627-636.

Damhouder (Judoco), jurísconsulto.

VII, 1633.

Dangeau (Philippe de Courcil-

lon, marquez de). Vide Cour-

cillon.

Dante Alighieri. Vide Alighieri.

Daventer (Nicolao de), mathema-

tico. IV, 903.

Decio (Philippe). VIII, 1905.

Dekkers (Frederico), medico. VII,

1641.

Delgado (Aleixo), da Companhia de

Jesus. III, 752.



97

Delpech (João), marquez de Mere-

ville. VII, 1322.

Derochefort (César), jurisconsulto.

VII, 1643.

Descartes (Renato). VII, 1664 e

1665.

Desmares (Christina Antonia Car-

lota). VII, 1682.

Deus (Sào João de). III, 664-680.

Dias (Padre Pedro), jesuíta. III, 759

e 760.
(Padre Pedro), jesuíta, eos seus

4 companheiros, martyres. III,

761.

[II] 
(Pedro), da Companhia de

Jesus. III, 769.
de Amarante (Frei Gonçalo).

III, 807 e 808.

de Sousa (Álvaro I). V, 1108.

de Sousa (Dom Lopo). V, 1109.

Diemerbroeck (Isbrando), medico.

VII, 1666.

Dieu (Padre Luiz de). VII, 1456.

Diniz (Dom), rei de Portugal. I,

83-91.

(Dom Affonso). V, 1106.

(Nicolau), da Companhia de

Jesus. III, 757.

Doctoribus (Antonio Francisco a).

VIII, 1914.

Dollera (?). VIII, 1928.

Dombes (Henrique de Bourbon,

príncipe de), duque de Montpen-

sier. Vide Bourbon.

Dotniciano (Tito Flavio Sabino), im-

perador romano. VIII, 1778.

Doria (João Carlos). VII, Ó96.

Dorothéa (Soror Francisca). VII,

1544-

Drack (Francisco), almirante inglez.

VIII, 1840.

Duarte (Dom), infante de Portugal,

A. B.

filho do rei Dom Manoel, e du-

que de Guimarães. I, 263.

—— 
(Dom), infante, filho do duque

de Bragança Dom Theodosio 2.0

e irmão do rei Dom João IV.

H, 473-479.

 
(Dom), rei de Portugal. I, 170-

175, 177, e 180.

- dos Santos (Conego João). IV,

IOO4.

Du Caylar de Saint-Bonnet (João),

marechal de Toiras. VIII, 1867.

Duguay-Trouin (Renato), almi-

rante. VII, 1607.

Dulce ou Aldonsa, (Dona), mulher

de D. Sancho I, rei de Portugal.

I, 38, 41 e 44.

Du Plessis de Richelieu (Arman-

do), cardeal. VII, 1494; VIII,

i757-I759.

Duquesnoy (Francisco), dito Fia-

minghoou Flamengo,esculptor.

VIII, 1974.

Durero (Alberto), pintor e gravador.

VII, 1688.

Du Terrail (Pedro), senhor de Bay-

ard. VIII, 1874.

Dyck (Antonio van), pintor e grava-

dor. VII, i685.

Echigas (Dom Gomes). V, 1098.

Encarnação (Madre Maria da), ur-

sulina, chamada no século Ma-

ria Guyard. VII, i556.

Enghien (Luiz de Bourbon, duque

de). Vide Bourbon.

Engracia (Santa). III, 686 e 687.

Erasmo (Desiderio). VII, 1667 '

VIII, 1921.

Ericeira (Dom Fernando de Mene-

zes, 2.0 conde da).Vide Menezes.

(Dom Luiz de Menezes, 3."

conde da). Vide Menezes.

i3

t-
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Espirito Santo (Frei José do). IV,

964.

Essche (Nicolau van), padre. VII,

1563.

Eugênio IV, papa. VIII, 1724.

, 
príncipe de Saboia. VII,

1346.

Eusebio (Alberto Wenceslao), du-

que de Friedlandia, conde de

Wallenstein ouWaldstein. VIII,

1843.

Everard (Adriano Mario). VIII,

1873.

(João) ou João II de Haya.

VIII, 1945.

(Nicolau Nicolai), dito Grudio.

VIII, 1853.

Fagnano (Prospero). VII, 1497.

Faria e Sousa (Manuel de). IV, 948-

952.

Fauchet (Cláudio). VIII, 1922.

Feira (Manuel Forjaz Pereira e Pi-

mentel, Conde da). Vide Forjaz

Pereira e Pimentel.

Félibien (André). VII, 1619.

Fenelòn (Francisco de Salignac de

la Mothe). Vide Salignac.

Fer (Nicolau de), geographo. VII,

1583.

Fernandes (Padre Affonso), jesuita,

e os seus 6 companheiros, mar-

tyres. III, 763 e 764.
(Antonio), da Companhia de

Jesus. III, 738.
(Domingos), da Companhia de

Jesus. III, 730.
(Padre Jorge), jesuita. 111,779-

781.
[I] 

(Padre Manoel), jesuita, III,

714.

[II] 
(Manuel), da Companhia

de Jesus. III, 732.

Bracharense 
(João), da Com-

panhia de Jesus. III, 751.
 de Almeida (Dom Diogo),

principal da Santa Igreja de Lis-

boa. III, 891.

,01yssiponense 
(João), da Com-

panhia de Jesus. III, 729.

Vieira 
(João), dito Castrioto

Lusitano V, 1133.

Fernando (Dom), i.°do nome, 2.0

duque de Bragança. V, 1045,

1049 e io5o.

(Dom), 2.0 do nome, 3.° duque

de Bragança. V, 1046.

(Dom), dito o Santo, infante,

filho do rei de Portugal Dom

Joãol. I, 162-166.

—— 
(Dom), infante de Hespanha,

irmão do rei Dom Philippe IV;

cardeal e arcebispo de Toledo.

II, 397-404.

(Dom), infante de Portugal,

filho d'El Rei Dom Sancho I, e

conde de Flandres. I, 49.

(Dom), infante, filho do rei de

Portugal Dom Duarte. I, 178

e 182.

, 
principe das Asturias, marido

da infanta de Portugal Dona

Maria Barbara Xavier Leonor

Thereza Antonia Josepha, filha

do rei Dom João V. II,584e6io.

1, imperador da Allemanha.

VII, i32i.

II, imperador da Allemanha,

VIII, 1799.

-I 
(Dom), rei de Portugal. I,

127-135.

III, rei da Hungria e da Bohe-

mia. VIII, 1809.

(Pedro), da Companhia de Je-

sus. III, 762.
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Fiamingo ou Flamengo (Francisco

Duquesnoy dito). Vide Duques-

noy.

Ficini (Marsilio). VIII, 1942.

Fleury (André Hercules de), car-

deal. VII, 1434.

Forjaz Pereira e Pimentel (Ma-

nuel), conde da Feira. V, 1122.

Forjaz Pereira, ou Pereira Forjaz

(João), 5.° conde da Figueira, 39.0

governador da índia. Vide Pe-

reira Forjaz.

Foix Sênior (Francisco Pedro), ar-

cebispo de Aries e cardeal. VIII,

1752.

Fonseca (Pedro da), da Companhia

de Jesus. III, 741.
e Évora (Frei José Maria da),

depois bispo do Porto; chamado

no século José Ribeiro da Fon-

seca Figueiredo e Sousa. IV,

1016.

Soares 
(Antonioda). Vide Cha-

gas [II] (Frei Antonio das)

Fontana (Vicente Maria), frade do-

minicano. VII, 1534.

Fontaine (Paulo Bernardo, conde

de). Vide Bernardo.

Fontes (Dom Rodrigo Annes de Sá

Almeida e Menezes, 3.° marquez

de). Vide Annes de Sá.

Fontoura (Pedro de), da Companhia

de Jesus. III, 747.

Forti (Raymundo João), medico.

N. VII, i577.

França (Francisco de), duque de

AnjoÍ!\VIII, i85o.

Francisco ^ík)m Frei), bispo do

Cayro, e mais dois bispos. III,

874.

(Padre Antonio), jesuita. III,

785.

(Ghristovão),- bispo de Wurz-

burgo. VII, 1377.

I, rei de França. VII, i3o6 ;

VIII, 1800 e 1801.

—— Thomaz, príncipe de Saboia

Carignano. Vide Thomaz.

Frasso (Dom Pedro). VII, 1645.

Frederico, duque d'Áustria. VIII,

T793-

——, duque de Schonberg e mar-

quez de Harwich. V, n36.

, rei da Bohemia. VIII, 1808.

III, rei da Dinamarca e da No-

ruega. VII, 1358.

IV, conde palatino do Rheno,

duque da Baviera. VII, 1338.

 Guilherme, rei da Prússia.

Vide Guilherme.

Henrique, 
príncipe de Orange,

conde de Nassau. Vide Henri-

que.

Freher (Paulo), medico. VII, 1364.

Freire de Andrada (Gomes), conde

de Bobadella. V, 1145.

Frémin (Renato), esculptor. VII,

1698.

Friedland (Alberto Wenceslao Eu-

sebio, duque de), conde de Wald-

stein ou Wallenstein. Vide Eu-

sebio.

Fries (João Vredeman de). VII,

1695.

Froimont (Liberto). VII, 1455.

Fructuoso (São). III, 637.

Furlanetto (Padre José), jesuita.

III, 790.

Furtado de Mendonça (André),

4o.0 governador da índia. VI,

1287 e 1288.

Gail (André). VII, 1677.

Galba (Servio Sulpicio), imperador

romano. VIII, 1773.
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Galle ou Galleu (Servacio). VII,

1636.

Galvão (Antonio). IV, 894.

de Andrade (Antonio). IV,

972.

Galveas (Dinizde Mello de Castro,

i.° conde das). Vide Mello de

Castro.

Gama (Frei Antonio). III, 706.

(Dom Estevão da), 12.0 gover-

nador da índia. VI, 1215-1217.

(Dom Francisco da), 4.0 conde

da Vidigueira. VI, 1263, 1282 e

1283.

(Dom Francisco da), 6.° conde

da Vidigueira. VI, 1295.

(Dom Vasco da), i.° conde da

Vidigueira. VI, 1191-1197.

Garcia de Paredes (Diogo). VII,

1609.

de Sousa (Dom Gonçalo III).

V, 1104.

Garibay y Camálloa (Estevão de),

historiographo. VII, 1567.

Gaspar, conde de Coligny, senhor

de Chatillon. VIII, 1865.

Gaudencio (Frei), faanciscano. VII,

1526.

Gent (Guilherme José, barão de).

Vide José.

Geoffroy (Matheus Francisco). VII,

1590.

Germonio (Anastasio), arcebispo de

Montiers. VII, 1487.

Giães ou Juliães (Pedro). Vide

João XX.

Gil (São), frei, III. 641, 654 e 655.

(Padre Affonso) e os seus 12

companheiros, jesuitas. 111,723.

Gobio (Antonio), jurisconsulto. VII,

1639.

Goçoy (Dom). V, 1096.

(Dom Echigui). V, 1097.

Godefrido (João), bispo de Wurtz-

burgo. VII, 1572.

Godofredo (Jacob), jurisconsulto.

VII, 1586.

Goes (Damião de). IV, 895-898.

(Gaspar de), da Companhia de

Jesus. III, 749.

Loureiro 
(Fernando). IV, 917.

Goltzio (Henrique), pintor e grava-

dor. VIII, 1955.

Gomes (Frei Francisco), da Con-

gregação do Oratorio. III, 822.

(Dom Soeiro), frei. III, 641.

da Silva (Frei Amadeu Ruy)

III, 708.

(João), conde Tarouca. V,

1160 e 1161.

de Sousa (Dom Egas). V, 1099.

Gonçalves (André), da Companhia

de Jesus. III, 745.

da Camara (Padre Luiz), je-

suita. III, 772.

Pereira 
(Dom Álvaro), Grão

Prior do Crato. V, 1034.

Gondomar (Dom Diogo Sarmiento

da Cunha, conde de). Vide Sar-

miento.

Gontaut (Carlos de), duque de Bi

ron. VIII, 1849 e 1866.

Gonzaga (Carlos), duque de Niver-

nois. VIII, 1851.

(São Luiz). VII, 1539.

Groot (Hugo van), ou Hugo Gro-

cio, jurisconsulto. VII, 1669;

VIII, 1925.

Gregorio XII, papa (Busto de).VIII,

1727 e 1728,

XIII, 
papa. VII, 1404.

Grudio (Nicolau Everard, dito).

Vide Everard.

Gruter (Jano). VII, i656.
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Guadalupe (Doirt Frei Antonio de),

bispo do Rio de Janeiro. III,

. 888.

Guarda (Frei Pedro da). III, 702,

Guenault (Francisco), medico. VIII,

1929. .

Guicciardini (Francisco), doutor.

VII, i5òo.

Guilhèrme (Frederico), rei da Prus-

sia. VIII, 1811.

Guilherme (João), duque de Rip-

perda. VIII, i833.

—— 
(Leopoldo), archiduque d'Aus-

tria, bispo de Breslau. VII,

¦ i347-

¦—- I, dito o Taciturno, príncipe

de Orange, conde de Nassau.

VIII, 1841.

III, 
príncipe de Orange e conde

de Nassau, depois rei de Ingla-

terra. VII, 1670.

José, barão de Gent. Vide

José.

Guilhermino (Domingos), medico e

astronomo. VII, 1604.

Guise (Carlos de Lorena, duque de)

Vide Lorena.

(Maria de Lorena, duqueza de),

princeza: de Joinville. Vide Lo-

rena.

Gusmão (Dom Gaspar de), conde-

duquede Olivares. VII, 1357.

(Dona Luiza Francisca de), mu-

lher do rei de Portugal Dom

João IV. II, 461, 471 e 480-482.

Guyard (Maria). Vide Encarnação

(Madre Maria da).

Harwick (Frederico, marquez de),

duque de Schonberg. Vide Fre-

derico.

Haya (João II de). Vide Everard

(João).

Hefteno (Bento), monge benedic-

tino da Congregação de Santo

Amaro. VII, i55o.

Heiss (Elias Christovão), pintor e

graVador. VII, 1716.

Heliogabalo (Vario Avito Bassiano),

imperador romano. VIII, 1789.

Heliot (Mme.), ou Maria Heririx,

^casada com Cláudio Heliot.VII,

1555 e 1722. ¥

Henrique (Dom), cardeal, rei de

Portugal. I, 321-333.

, conde van den Berghe. Vide

Berghe.

(Dom), infante, dito o Navega-

dor, grão-mestre da Ordem de

Christo. I. 156-15g.

(Dom), 
príncipe de Borgonha e

conde de Portugal. I, 5-i 1.

(Frederico), 
príncipe de Orange,

conde de Nassau. VII, 1312.

III, rei de França. VII, i653.

IV, rei de França. VIII, 1804.

Henriques (Dom Affonso) até Dom

Philippe I (Arvore genealogica

dos Reis de Portugal desde).

I, 4-
(Dom Affonso), em criança, vo-

tado por seus paes á Virgem San-

tissima. I, 3i.

(Dom Affonso), ou Affonso I,

rei de Portugal. I, 14, 19-24,

27-29, 3r, 33 e 34.

(Dom Affonso), ou Affonso I,

rei de Portugal (Apparecimento

de Christo a), ou Visão do

campo de Ourique. I, i5, 17, 18,

25, 3o, 32, e 34.

[Dom Affonso], ou Affonso I,

rei de Portugal, recebendo de

um anjo os- brazões dos respe-

• ctivos reinos. I, 16.
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—-— 
(Dom Affonso), victorio&o em

Sacavem. I, 26.

(Gonçalo), da Companhia de

Jesus. III, 758.

Gomes 
(Antônio) 

IV, 960.

Henriquez (Padre Leão), jesuíta.

III, 788.

fferaclito. VIII, 1888.

Herincx (Frei Guilherme), bispo

de Ipres. VII, 1471-

Hessia Rhinfels (Carolina de), du-

queza de Bourbon. VII, i582.

Heurn (João), medico. VIII, 1935.

Hideux (Luiz), doutor. VII, 1499-

Hippocrates. VII, i56o.

Hoffmann (Frederico), 
medico. VII,

1588.

Hoefnagel (Jorge), pintor e gravador.

VIII, 1952.

Holbein (João), pintor. VII, 1686.

Hollanda (Lucas de). Vide Huygens

ou Hugens (Lucas de).

Holwarda (João Phocylides), me-

dico e mathematico. VII, 1504.

Homero. VIII, 1884.

Hus (João). VIII, 1978.

Huygens ou Hugens (Lucas), mais

conhecido por Lucas de Leyden

ou de Hollanda, pintor e grava-

dor. VII, 1687.

Ignacio de Loyola (Santo). Vide

Loyola.

Imbonato (Carlos José), monge eis-

terciense. VII,

Innocencio VIU, papa. VIII, 1740.

XI, 
papa. VII, 140061401.

XIII, 
papa. VII, 1410 e 1411.

Irenea ou Iria (Santa). III, 688.

Isabel (Dona), filha de Dom Af-

fonso I, duque de Bragança, e

mulher do irmão d'este, o in-

fante Dom João, filho de Dom

João I, rei de Portugal. I, 153 e

155.

(Dona), infanta de Portugal e

duqueza de Borgonha, despe-

dindo-se do rei de França Car-

los VII. I, 160.

(Dona), infanta de Portugal e

imperatriz da Allemanha, mu-

lher de Carlos V. I, 243-258.

(Dona), infanta de Portugal e

rainha de Castella, I, 167 e

168.

(Dona), infanta, filha do duque

de Bragança Dom Jaime e mu-

lher do infante Dom Duarte,

filho do rei Dom Manoel. I,

263, 264 e 298.

(Dona), mulher de Dom Af-

fonso V, rei de Portugal. I, 198 e

200.

(Dona), 1 .a mulher de Dom Ma-

noel. I, 233..

, rainha da Grã-Bretanha. VIII.

i8o5.

(Santa) de Hungria, duqueza

de Thuringia. I, 99.

(Santa), rainha de Portugal,

mulher det Dom Diniz. I, 87,

92-98, ioo-io3 e 210.

Luiza Josepha (Dona), 
in-

fanta, filha do rei de Portugal

Dom Pedro II. Vide Josepha.

Issaly (João). VII, 1329.

Jaime (Dom), 4.°duquede 
Bragança.

V, 1047.

Janssens (Cornelio), 
bispo de Ipres.

VII, i5o3.

Jayme (Dom), cardeal, arcebispo

de Lisboa, filho do infante Dom

Pedro, que foi regente do reino

durante a menoridade do rei

Dom Affonso V. I, 169.
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Jesus (Dom frei Aleixo de), arce-

bispo. Vide Menezes (Dom frei

Aleixo de).

(Dona Thomasia Maria de),

freira. III, 698 e 699.

(Frei Thomé de). III, 783 e 784.

Joanna (Dona), beata, filha do rei

de Portugal Dom Affonso V. I,

202-210.

(Dona), 

condessa de Flandres,

mulher de D. Fernando, infante

de Portugal. I, 49.

(Dona), filha do imperador da

Allemanha Carlos V e mulher

do infante Dom João, filho do

rei de Portugal Dom João III. I,

291-297.

(Dona), infanta de Castella,

rainha de Portugal, 2.a mulher

de Dom Affonso V. I, 201.

(Dona), 

infanta, filha do rei de

Portugal Dom.João IV. II, 483 e

484.

João (Dom), bispo de Lamego e de

Vizeu. III, 877 a.

(Dom), i.° do nome, 6.° duque

de Bragança. V, io53 e 1054.

(Dom), 

infante, filho de Dom

João III. I, 285, 286 e 297.

(Dom), infante, mestre de S.

Thiago, filho de Dom João I,

rei de Portugal. I, 153 e 155.

[São] 

(Anonymo conhecido por).

Vide Anonymo.

II 
(Dom), rei de Castella. VIII,

167, 168.

1 
(Dom), rei de Portugal. I,

140-152.

II (Dom), rei de Portugal. I,

21 1-220.

III 
(Dom), rei de Portugal. I,

268-279.

—— IV Dom), rei de Portugal. II,

441-472, 479.

V 
(Dom), rei de Portugal. II,

553-592 e 610.

(A cerimonia do lava pés

dos pobres praticado pelo rei de

Portugal Dom), II, 594.

-— (Lançamento de uma nau

ao Tejo, com a presença do rei

de Portugal Dom). II, 593.

—— XX, segundo uns; XXI, se-

gundo outros,—papa ; chamado

no século Pedro Juliães ou

Giães. III, 834-840.

XXIII, 
papa. VIII, 1730 e 5731.

Guilherme, duque de Rip-

perda. Vide Guilherme.

Philippe, chamado o Cavalleiro

de Orleans. Vide Philippe.

Joinville (Maria de Lorena, prin-

ceza de), duqueza de Guise. Vide

Lorena.

Jorge I, rei da Grã-Bretanha. VII,

i35o e 135r.

José (Dom), arcebispo de Braga,

filho natural do rei de Portugal

Dom Pedro II. II, 552.

(Dom), 6.° principe do Brasil,

depois rei de Portugal. II, 584,

609 e 610.

(Guilherme), barão de Gent.

VIII, 1838.

I 
(Dom), rei de Portugal. II,

611-616.

Renato, cardeal. Vide Renato.

Josepha (Dona Isabel Luiza), in-

fanta, filha do rei de Portugal

Dom Pedro II. 545-55o.

Jouvenet (João), pintor. VII,

1710.

Joyeuse (Anna, duque de), condes-

tavel de França. Vide Anna.
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Juliães ou Giãès (Pedro). Vide

João XX.

Júlio II, papa. VIII, 1743.

III, 
papa. VIII, 1748-

Kempis (Thomaz de), conego. VII,

1491e i5io.

Khair-Eddyn ou Hariadan, dito

Barbaróxa II, sultão da Arge-

lia. VIII, 1795.

Kircher (Padre Athanasio), jesuita.

VII, 1523 ; VIII, 1927.

Lado (Madre Maria do). III, 701.

La Fontaine Solare de la Bois-

siere (Maria Gabriella Luiza

de). VII, 1679.

Lamberto (São). III, 686.

Lampsonio (Domingos), philologo

e pintor. VII, 1443.

Lancisi (João Maria), medico. VII,

1598.

Languet de Gergy (Padre João

Baptista José). VII, 1482.

Lanuza (Dom Martim Baptista de).

VII, 1646.

La Rochefoucauld (Francisco de),

cardeal. VIII, 1764.

La Tour (Maurício Quintino de),

pintor. VII, 1714.

d'Auvergne 
(Henrique de),

Visconde de Turenne.VII, 1688.

La Valette (Bernardo de Nogaret,

duque de). Vide Nogaret.

(Luiz de Thomaz de), da Con-

gregação do Oratorio. VII, 1468.

Leão X, papa. VIII, 1744.

Le Blanc (Cláudio). VII, 1328.

Le Brun (Cornelio). Vide Bruyn

(Cornelio).

Le Clerc (Sebastião), gravador. VII,

1659.

Lecouvreur (Adriana) no papel de

Cornelia da tragédia—A morte

de Pompeu, de Corneille. VII,

1680.

Leczinska (Maria), rainhade França.

VII, i3io.

Leitão de Andrade (Miguel). IV,

935.

Le Jay (Nicolau), presidente do

parlamento francez. VIII, 1868.

Lemos da Fonseca (Raphael de).

IV, 961.

Leoni (Octavio), gravador. VIII,

1970.

Leonor (Dona),infanta de Aragão, 1 .a

desposada de Dom Fernando I,

rei de Portugal, cujo casamento

nunca se realisou. I, 137.

(Dona), infanta de . Castella, 2.a

desposada de Dom Fernando I,

rei de Portugal, cujo casamento

nunca se realisou. I, 138.

— —(Dona), infanta de Portugal,

mulher do imperador da Allema-

nha Frederico III. 1,184-189.

(Dona), mulher de Dom João

II, rei de Portugal. I, 218 e

221.

 
(Dona), 3.a mulher de Dom Ma-

noel, rei de Portugal ; e, depois

de viuva, 2.a mulher de Fran-

cisco I, rei de França. I, 235-

242.

(Dona), rainha, mulher de Dom

Duarte, rei de Portugal. I, 176,

179 e 180.

Magdalena Thereza, rainha

da Hungria. Vide Magdalena

Thereza.

Leopoldo Guilherme, archiduque

d'Austria, bispo de Breslau.

Vide Guilherme.

Leroy, dito Regis (Pedro Silvano).

VII, i325.
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Lesdiguieres (J oão F rancisco Paulo

de Bonne de Créqui, inarquez

de). Vide Borine de Créqui.

Le Sueur (EustacbioT, pintor. VII-,

'704' ,

Le Tellier (Miguel), chanceHer de

França.. VII, (638.

Leti (Gregorio). VII, i36o.

Leyden (Lucas de). Vide Huygens

ou Hugens (Lucas de).

Leys ou Lessis (Leonardo), jesuita.

VII, 1472.

Liberata (Santa). Vide Wilgeforte

(Santa).

Linhares (Dom Miguel deNoronha,

4.0 conde de), 5o.0 governador
•da índia. Vide Noronha.

Liinschoten (João Hugo de), nave-

gador hollandez. VII, 1631 -

Linville Couthenant (Marquez de).

Vide Boves (Anna de).

Lipsio (Justo). VII, 1624, 1627 e

1628.

Lisboa (Santo Antonio de), ou Santo

Antonio de Padua. III, 642-649.

Livineu (João),hellenista. VII, 1470.

Livio (Tito). VII, i362.

Lobo (Padre Duarte). IV, 920 e

921-

—— 
(Manuel), da Companhia de

Jesus. III, 722.

Lonck (Henrique Cornelio), almi-

rante da Companhia das índias

Occidentaes. VIII, 1870.

Longueval-(Carlos Boaventura de),

conde de Buquoy. VIII, i836.

Longueville (Henrique de Orléans,

duque de). Vide Orléans.

Loo (Dom Arnulpho de), monge be-

nedictino da Congregação de

Santo Amaro. VII, i552.

Loon (Gerardo van). VII, i632.

*

Lopes (Francisco), da Companhia

de Jesus. III, 720. . ¦ " 
.

—— 
(Gregorio). III, 792-794.

—— 
(Simão), da Companhia de Je-

sus. III, 740.
de Siqueira (Diogo), 4.0 gover-

nador da índia. VI, -1186-

1188.

— de Sousa(Diogo II). V, mo.

(Diogo III). V, 1112.
(Diogo 

IV). V, 1117.

(Diogo V), 2.0 conde de

Miranda. V, 1119."

— 
(Diogo VI). V, 1121.

Lorena (Carlos Alexandre de). VII,

1490.

(Carlos de), duque de Guise.

VIII, i852.

-— 
(Luiza de), viuva de Henrique

III, rei de França. VIII, 1802 e

i8o3.

(Maria de), duqueza de Guise

e princeza de Joinville. VII,

1718. * .

(Philippe Manoel de),-duque de

Mercoeur. VIII, 1854.

Loreno (Roberto, dito), esculptor.

VII, 1701-J706.

Loubaissin de Lamarque (Fran-

cisco de). VIII, 1946.

Lourenço (Beato), frade jeronymo.

III, 657.

Loyens (Huberto). VII, i5o2.

Loyola (Santo Ignacio de). VII,

151 r.

Lubienietz ou Lubienski (Estanis-

lau). VII, 1367.

Luca (Mausoleo do cardeal Joãc

Baptista de). VII, 1566.

Luiz, delphim de França, filho de

Luiz XV e de Mària Leczinska.

VII, 1311 -
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(Dom), infante, duque de Beja,

filhodo rei Dom Manoel. I, 265-

267.

XIII, rei de França. VIII,

1806.

XIV, rei de França. VII, 1307

e i3o8.

XV, rei de França. VII, 1309 ;

VIII, 1807.

Lupercio (São). III, 686.

Lupo (Christiano), religioso agos-"

riniano. VII, 1369.

Lusitano (Zácuto), medico. IV, 943-

945-

Mabileau (Urbano Agostinho). VII,

1465.

Mabillon (João), monge benedi-

ctiuo. VII, 1551.

Machault (Jeronymo Nicolau de

Paris, visconde de). Vide Paris.

Madura (Carta topographica da

missão de). III, 826.

Mafalda (Dona), infanta de Portu-

gal e rainha de Castella, mulher

¦ de Dom Henrique I. I, 5o, 5i e

21°.

: 
(Dona), mulher de Dom Affonso

^enriques, rei de Portugal. I,

27, 29 c 35. •

Magalhães (Francisco), da Compa-

nhia de Jesus^III, 
756.

(Fernando 
de). V, 1082-1090.

Magdalena Thereza (Leonor), ra-

inba de Hungria. VII, 1384

Maillard de Tournon (Carlos Tho-

maz de), cardeal. VII, 1481.

Maillet (Bento de). VII, 1378.

Maio (João Henrique). VII, 1565.

Manoel (Dom), infante, filho do rei'

de Portugal Dom Pedro II e de

sua 2.* mâlher Dona Maria So-

phia de Neuburgo. II, 600-602.

(Dom), rei de Portugal. I, 222-

232.

(José), cardeal. III, 865.

(Dom Sancho), conde de Villa-

flor. V, 1137.

Thomaz. Vide Thomaz.

Maratti (Carlos). VIII, 1966.

Marca (Pedro de). VII, 1371.

Marcello II, papa. VII, i388; VIII,

1749-

Marchant (Frei Pedro), franciscano.

VII, 1473.

Marco Aurélio Antonino Au-

gusto, imperador romano.

VIII, i783.

Margarida 
(Santa). III, 681.

Maria (Dona), infanta de Hespánha

e Imperatriz da Allemanha, mu-

lher de Fernando III. VII, i382.

(Dona), infanta de Portugal, 1.®*

mulher do príncipe das Asturias

Dom Philippe,depois rei, i.° do

nome em Portugal e 2.0 em Hes-

• 
panha. I, 287-289; II, 367.

—¦— 
(Dona), 2.a mulher de Dom Ma-

noel, rei de Portugal. I, 225 e

234.

(Dona), rainha de Inglaterra1,

2.* mulher de Dom Philippe II

, de Hespanha. II",'"367.

I 
(Dona), rainha de Portugal.

II, 626.

Anna 
(Dona), archiduqueza

d'Austria, mulher do rei de Por-

tugal Dom João V. Vide Anna.

Barbara Xavier Leonor

(Dona), infanta de Portugal,

filha do rei Dom João V e mu-

lher do príncipe das Asturias

Dom Fernando, depois rei de

Hespanha. Vide Barbara Xavier

Leonor.
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——Thereza, rainha de Hungria.

Vide Thereza (Mania).

Marialva (Antonio Luiz de Me-

nezes, i.°marquez de), 3.°conde

de Cantanhede. Vide Menezes.

Marianna, princeza de Neuburgo e

rainha de Hespanha, mulher

d'el rei Dom Carlos II. VII,

1385.

Mariette (João), gravador e livreiro.

VII. 1715.

Marini (João Baptista), poeta. VII,

'573- v

Marot (Clemente). VIII, 1943.

Martinho (Dom frei), bispo de Tri-

poli, e mais dois bispos. III,

874.

V, 
papa. VIII, 1732 e 1733.

Martins (Garcia), beato. III, 656.

(Padre Ignacio), jesuita. IV,

919.

Martyres (Dom frei Bartholomeu

dos), arcebispo de Braga. III,

867-873.

Masaniello (Thomaz Anello, mais

conhecido por). Vide Anello

(Thomaz).

Mascarenhas (Dom Francisco), i.°

conde de Santa Cruz, 14.0 vice-

rei da índia. VI, 1273-1275.

—- 
(Dom Francisco), 48.0 governa-

dor da índia. VI, 1296.

(Dom Pedro)* 8.° governador da

índia. VI, 1201.

(Dom Pedro), 6.° vice-rei e

18.0 governador da índia. VI,

1239-1241.

(Padre Pedro), jesuita, e os seus

17 companheiros. III, 778.

[II] (Padre Pedro), jesuita. III,

782.

Mathilde (Dona), condessa de

Bolonha, rainha (te Portugal,

i.a mulher de Dom Affonso III.

I,8i.

Matignon (Leonorio de), bispo de

Lisieux. VII, 1446.

Mattos de Noronha -|Dom Antonio

de), 2.0 bispo d'Elvas. III; 880.

(Sebastião de), 5.° bispo

d'Elvas. III, 880.

Mauget (João Jacob), medico. VII,

i58o.

Maugis (Cláudio), abbade de Santo

Ambrosio. VIII, 1835.

Maurolyco (Francisco), mathema-

tico e historiographo. VII,

1496.

Maximiliano I, dito Magno, conde

palatino do Rheno e duque da

Baviera. VII, 1348.

II Manuel, conde palatino do

Rheno e duque da Baviera. VII,

1345.

Mayerne (Theodoro de), medico.

VII, 1587.

Mayno (Jasão). VIII, 1904.

Mazarini (Júlio), cardeal. VII, 1441

c 1492; VIII, 1760 e 1761.

Mecia (Dona), rainha, mulher de

Dom Sancho II. I, 70.

Meissonnier (Justo Aurélio). VII.

1699.

Mello (Dom Francisco de). V, 1154

e 1155.

- 
(Francisco de), conde de Assu-

mar e marquez de Torredela-

guna e de Villescas. V, 1123-

1131.

de Castro (Diniz de), i.° conde

das Galveas. V, 1130-1140.

 Freire (Paschoal José de), ju-

risconsulto. IV, 1027.

Mendes (Dom Affonso). III, 878.
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— 
(Álvaro), da Companhia de Je-

SUS. III, 734.
(Dom Antonio), i.° bispo d'El-

vas. III, 880.

(São Lourenço), frei. III, 641.

(Padre Luiz), jesuita. III, 712 e

713.

—— de Sousa (Dona Constança).

V, 1io5.

 
(Dom Gonçalo II). V,

1 io3.

de Vasconcellos (Frei Luiz),

54.° grão mestre da Ordem de S.

João de Jerusalem. Y, io65-

1072.

Silva 
(Rodrigo). IV, 955.

Mendoça (Padre Francisco de),

jesuita. IV, 932-934.
(Dom João de), 22.0 governador

da índia. VI, 1252 e 1253.

Mendonça (Dona Francisca Leonor

de), condessa de Atalaya. III,

892.

—— Corte Real (Diogo de). V,

1162 e 1163.

Menestrier (Cláudio Francisco), je-

suita. VII, 1591.

Menezes (Dom frei Aleixo de), ou

frei Aleixo de Jesus, agostiniano,

arcebispo de Goa e depois de

Braga. III, 875 e 876.

(Dona Anna de). III, 691.

(Antonio Luiz de), 3.° conde de

Cantanhede e i.° marquez de

Marialva. V, r 135.

^ 
(Dona Catharina de). III, 691.

(Dom Diogo de), 28.0 governa-

dor da índia. VI, 1268 e 1269.

(Dom Duarte de), 5.° governa-

dor da índia. VI, 1189 e 1190.

(Dom Duarte de), i5.° vice-rei

da índia. VI, 1272, 1276 e 1277.

(Dom Fernando de), 2.0 conde

da Ericeira. IV, 989 6990.

—— 
(Frei Fernando de). III, 691.

(Dom Henrique de), 7.® gover-

nador da índia. VI, 1198-1200.

(Dom Luiz de), 3.° conde da

Ericeira. IV, 969.

Mercoeur (Philippe Manuel de Lo-

rena, duque de). Vide Lorena.

Mereville (João Delpech, marquez

de). Vide Delpech.

Merighi ou Amerighi (Miguel An-

gelo), dito Caravaggio. VIII,

!9 71-

Merlini (Clemente). VII, i6i5.

Meulen (Guilherme van der). VII,

1606.

Miguel Ângelo. Vide Buonaroti.

Mildert (João van), esculptor (?).

VII, i5o6.

Miranda (Diogo V Lopes de Sousa,

2.0 conde de). Vide Lopes de

Sousa.

—— 
(Henrique I de Sousa, i.° conde

de). Vide Sousa.

Modio (Francisco). VII, 1720.

Molina (Luiz), jesuita. VII, 1513.

Molinos (Miguel), padre. VII, 1684.

Moniz Barretto (Antonio), 26.0 go-

vernador da índia. VI, 1264-

1266.

Montaigne (Miguel dé). VII, 1620.

Montcel (Henrique Bachelier, se-

nhor de). Vide Bachelier.

Monteiro (Padre Diogó), jesuita:

IV, 939.

da Vide (Dom Sebastião), arce-

bispo da Bahia. III, 884 e 885.

Montfaucon (Dom Bernardo de),

monge benedictino da Congre-

gação de Santo Amaro. VII,

1549.
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Montpensier (Henrique de Bour-

bon, duque de), principe de

Dombes. Vide Bourbon.

Morei (Dom Roberto), monge be-

nedictino. VII, 145.1'.

Morella (Juliana),freira franciscana.

VIII, 1861.

Morgagni (João Baptista), medico.

VII. I575. .

Morin (João), padre oratoriano. VII,

1517.

Moscoso e Sandoval (Balthazar

de), cardeal, arcebispo de To-

ledo). VII, 1476.

Motta e Silva (João da), cardeal.

III, 858-863.

Mouchy .(Anna Claudia Lourença

de Arpajon, duqueza de). Vide

Arpajon.

Mugellano (Dino Rossonibus, dito).

Vide Rossonibus.

Murillo (Bartholomeu), pintor. VIII,

1960.

Musitano (Carlos), medico. VII,

1579-

Nanningh (Pedro), philologo. VII,

1469.

Nassau (Adolpho de), imperador da

Allemanha. VIII, 1797.

(Frederico Henrique, conde de),

principe de Orange. Vide Hen-

rique.

(Guilherme I, conde de). Vide

Guilherme I, o Taciturno.

(Guilherme 

III, conde de),

principe de Orange, depois rei

de Inglaterra. Vide GuiHierme

IIL

( Maurício de ), principe de

Orange. VII, 1672.

Chalon 

(Renato de), principe.

de Orange. VII, 1671.

Negles (Pedro), beato. III, 658.

Nerio, marquez de Corsini. VII,

1319.

Nero Cláudio (Lúcio Domicio), im-

perador Romano. VIII, [772.

Nerva (Marco Cocceio), imperador

romano. VIII, 1779.

Nery (São Philippe). VII, 1559.

Neuburgo (Dona Maria Sophia Isa-'

bel de), 2.a mulher do rei de Por-

tugal Dom Pedro II. II, 55ie552.

Neufville (Carlos de), marquez de

Villeroy. VII, 1372.

Neyen (Frei João), franciscano.

VIII, 1834.

Nicolau V, papa. VIII, 1735.

Nivelle (Pedro), bispo de Luçon.

VIII, i765.

Nivernois (Carlos Gonzaga, duque

de). Vide Gonzaga.

Nogaret (Bernardo de), duque de

La Valette. VIII, 1842.

Nogueira (Dom Affonso), arcebispo

de Lisboa. III, 877 b.

Nomio (Nicolau), presbytero. VII,

1519.

Noodt (Gerardo). VII, 1564.

Noronha (Dom Affonso de), 5.° vice-

rei da índia. VI, 1236-1238.

(Dom Affonso de), 45.0 gover-

nador da índia. VI, 1255 e 1294.

(Dom Antão de), 9.0 vice-rei da

índia."VI, 1254-1256.

——• 
(Dom Antonio de), 11.° vice-rei

da índia. VI, 1261-1263.

(Dom Garcia de), 3.° vice-rei da

índia. VI, 1211-1214.

(Dom Miguel de), 4.0 conde de

Linhares, 5o.0 governador da

índia. VI, 1298 e 1299.

Nossa Senhora (Frei João de),

franciscano. III, 833.
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Noyon (Francisco de Clermont,

conde de), bispo. Vide Clermont.

Nunes (Álvaro), medico IV, 915.

—— 
(Doutor Ambrosio). IV, 923.

(Pedro), da Companhia de Je-

sus. III, 737.

Barretto 
(Dom João). III. 878.

Ribeiro Sanches (Antonio).

IV, ioi5.

Octavio (Cláudio Júlio César), im-

perador romano, dito Augusto.

VIII, 1768.

Oeiras (Sebastião José de Carvalho

e Mello, i.° Conde de), i.° mar-

quez de Pombal. Vide Carvalho

e Mello. 
""

Olandez (Frei Alberto de). III, 796.

Olivares (Dom Gaspar de Gusmão,

conde-duque de). Vide Gusmão.

Olympio (Francisco), clérigo re-

guiar. VII, 1541.

Orange (Frederico Henrique, prin-

cipe de), conde de Nassau. Vide

Henrique.

 (Guilherme I, Príncipe de). Vide

Guilherme I, dito o Taciturno.

(Guilherme III, príncipe de),

conde de Nassau, depois rei

de Inglaterra. Vide Guilherme

III.

 
(Maurício de Nassau, príncipe

de). Vide Nassau.

Renato de Nassau Chalon,

príncipe de). Vide Nassau Cha-

lon.

Orléans (Henrique de), duque de

Longueville. VIII, 1846.

(João Baptisia Gastão de Bour-

bon, duque de), depois duque

d'Anjou. Vide Bourbon.

(João Philippe, chamado o Ca-

valleiro d'). Vide Philippe.

(Philippe II, duque d'),, regente

de França. Vide Philippe II.

Othão (Marcos Salvio ou Silvio),

imperador romano. VIII, 1774-

Oviedo (Dom André de). III, 878.

Pacheco (Padre Affonso), jesuíta.

III, 786.

—— 
(Padre Francisco), jesuíta, pro-

vincial no Japão. III, 817 e 818.

(Manuel), da Companhia de Je-

sus. III, 754.

Padua (Santo Antonio de). Vide Lis-

boa (Santo Antonio de).

Paes (André), da Companhia de Je-

sus. III, 770.

Ribeyra 
(Dona Maria). V, 1106.

Paiva de Andrade (Diogo de). IV,

902.

Paludàno (B. van den Broeck, mais

conhecido por) Vide Broeck.

Paracelso (Philippe Aureolo Theo-

phrasto Bombast von Hohen-

hein, medico, mais conhecido

por). Vide Bombast von Hohen-

hein.

Paris (Jeronymo Nicolau de), tís-

conde de . Machault. VII, 1719.

Pascal (Braz). VII, 1661.

Paula (São Vicente de). VII, 1545,

1546 c 1548.

Paulo (São). VIII, 1724.

II, 
papa. VIII, 1738.

III, 
papa. VIII, 1747.

IV, 
papa. VII, 1387 ; VIII, 1750

e 1751.

V, 
papa. VII, 1395.

Payo (São), frei. III, 641.

Peck sênior (Pedro), jurisconsulto.

VII, j 585 e 1601.

Pecour (Luiz), mestre de dansa. VII,

I7OC).

Pedro (Frei). III, 707.
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(São). VIII, 1723.

I, dito Magno, imperador da

Rússia. VII, 1355.

(Dom), infante, filho do rei de

Portugal Dom João V. II, 610.

(Dom), infante de Portugal, de-

pois rei com o nome de Pedro

II. II, 513 a.

(Dom), rei de Portugal. I, 114-

118, 120-123 e 126.

II (Dom), rei de Portugal. II,

514-534.

, rei de Portugal (Catafalco

erguido na egreja de Santo An-

tonio da Nação Portugueza, em

Roma, nas exequias de Dom).

II, 535.

, rei de Portugal (Exequias

de Dom), celebradas na egreja

de Santo Antonioda Nação Por-

tugueza, em Roma. II, 533-541.

, rei de Portugal (Fachada

da egreja de Santo Antonioda

Nação Portugueza, em Roma,

nas exequias de Dom). II, 536.

, rei de Portugal (Ornato

do arco maior na parte direita da

egreja de Santo Antonio da Na-

ção Portugueza, em Roma, nas

exequias de Dom). II,

, rei de Portugal (Ornato do

arco maior na parte esquerda da

egreja de Santo Antonio da Na-

ção Portugueza, em Roma, nas

exequias de Dom). II, 538.

, rei de Portugal (Ornato

do arco por cima do altar-mor

da egreja de Santo Antonio da

Nação Portugueza, em Roma,

nas exequias de Dom). II, 53g.

, rei de Portugal (Dois dos

lados da urna funeraria do

catafalco erguido na egreja de

Santo Antonio da Nação Portu-

gueza, em Roma, por occasião

das exequias de Dom). II, 540.

, rei de Portugal (Os outros

dois lados da urna funeraria do

catafalco erguido na egreja de

Santo Antonio. da Nação Portu-

gueza, em Roma, por occasião

das exequias de Dom). II, 541.

Pelagio (Frei Álvaro), cardeal. III,

841.

Pembroke (Maria Sidney, condessa

de). Vide Sidney.

Pereira de Castro (Luiz), diplo-

mata. V, 1151 — 1153.

de Lacerda (José), cardeal.

III, 855-857-

Forjaz ou Forjaz Pereira

(João), 5.°condeda Figueira,39.0

governador da índia. VI, 1286.

Rego 
(Antonio). IV, 965.

Peres (Diogo), da Companhia de

Jesus. III, 753.

Periandro. VI11, 1882,

Perrault (Cláudio), medico. VII,

1640.

Pertinax (Publio Helvio), impera-

dor romano. VIII, 1786.

Petau (Dionyzio), jesuita. VII, 1368.

Petrarcha (Francisco). VIII, 1942.

Philippa (Dona), mulher de Dom

João I, rei de Portugal. I, 145,

i5o e 154.

Philippe (João), chamado o Cavai-

leiro de Orléans, general das

galeras de França. VII, i33o.

I 
(Dom), como'rei de Portugal,

II, como rei de Hespanha. II,

346-350 e 353-369. '

II, duque d'Orléans, regente de

França. VII, 1313-i315 e 1337.



2

— II (Dom), rei de Portugal, e III

de Hespánha. II, 3g3.

—— III (Dom), rei de Portugal, e

IV de Hespanha. II, 394, 395 e

405-431.

 Decio. Vide Decio.

—— o Bom, de Borgonha, assistido

de sua mulher, condecorando

um cavalleiro com a insígnia da

• Ordem do Tosão de Ouro. I,

l6l.

, de Borgonha, recebendo-se

em casamento com a infanta de

Portugal Dona Isabel. I, r6i.

Piemonte (Victor Amadeu, prin-

cipe do), duque de Saboia. Vide

Amadeu.

Pighe (Alberto). VII, 1721.

Pina de Mello (Francisco de). IV,

987.

Pinamonti (João Pedro), padre je-

suita. VIII, 1525.

Pinheiro (Dom Antonio), bispo. III,

843.

Pinto Brandão (Thomaz). IV, 1012.

—— da Fonseca (Frei Dom Ma-

nuel), grão mestre da Ordem de

S. João de Jerusalem. V, 1078-

1080.

de Sousa Coutinho (Luiz),

visconde de Balsemão. V, 1168.

Piny (Alexandre), religioso domini-

cano. VII, 1543.

Pio II, papa. VIII, 1737.

III, 
papa. VIII, 1742.

—— IV, papa. VII, 1389.

V, 
papa. VII, 1390-1393.

VII, 
papa. VII, 1428.

Pires (Padre Vasco), jesuíta. III, 789.
—— Carvalho (Lourenço). IV, 991.

da Veiga (Dom Ruy), 3.° bispo

d'Elvas. III, 880.

de Castro e Noronha (Dom

Álvaro), bispo de Porto Alegre.

111,887.

Pitisco (Samuel). VII, 1568.

Pittaco. VIII, 1878.

Platão. VIII, 1891.

Poerson (Carlos Francisco), pintor.

VII, 1697.

Poggio Bracciolini (João Fran-

cisco),- mais conhecido pelo

appellido Poggio. VIII, í92o.

Policiano (Ângelo Ambrogini, dito).

Vide Ambrogini.

Pombal (Sebastião José de Carvalho

e Mello, i.° marquez de), i.°

conde de Oeiras. Vide Carvalho

e Mello.

Portail (Antonio), 4.0 do nome). VII,

i333.

Portugal (Frei Affonsode), 1 i.°grão

mestre da Ordem de S. João de

Jerusalem. V, 1059-1064.

(Dom Christovão de), filho de

Dom Antonio, prior do Crato.

I, 344 e 345.

 
(Dom Diniz de), filho dçi 3.°

duque de Bragança D. Fernan-

do II. V, 1057 e io58.,

(Dom José Miguel João de), 9.0

conde deVimioso e3.° marquez

de Valença. IV, 1002.

(Dom Manuel de), filho de Dom

Antonio, prisr do Crato. I, 343.

—— 
(Retratos de dois reis de). I, 119.

(Retratos de duas rainhas ou

princezas de). I, 119.

Potier de Navion (Nicolao). VII,

1335.

Praga (Jêronymo de). VIII, 1978.

Pufendorf (Samuel). VII, 1662.

(Samuel, barão de). Vide Sa-

muel.
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Puget (Pedro), pintor, esculptor e

architecto. VII, 1713.

Purificação (Frei Estevão da). III,

809-811.

Fythagoras. VIII, 1885.

Quellino (Arto), estatuario. VII,

i6o5.

Quental (Padre Bartholomeu de),

fundador da nova Congregação

do Oratorio em Portugal. IV,

980-986.

Quiteria (Santa). III, 684 e 685.

Rabelais (Francisco), celebre es-

criptor e medico. VIII, 1930.

Ramazzini (Bernardino), medico.

VII, i6o3.

Raphael. Vide Sanzio.

Redondo (Dom Francisco Coutinho,

3.° conde de). Vide Coutinho.

(Dom João Coutinho, 5.° conde

de), 43.0 governador da índia.

Vide Coutinho.

Regis (João Francisco), beato, je-

suita. VII, 1529.

Regnauldin (Cláudio). VII, 1336.

Reinoso (Miguel). IV, 931.

Reis (Padre Antonio dos), da Con-

gregação do Oratorio. IV, 1009.

Tavares 
(Manuel dos), medico.

IV, 970.

Reland (Adriano). VII, 1363.

Renato (José), cardeal. VII, 1449.

Renol (Pedro), senhor de Vertelame.

VIII, i832.

Revard (Jacob). VII, 1444.

Rheno (Frederico IV, conde pala-

tino do), duque da Baviera. Vide

Frederico IV.

Guilherme Wolfgango, conde

palatino do), duque da Baviera.

Vide Wolfgango.

(Maximiliano I, dito Magno,

A. B.

conde palatino do), duque da

Baviera. Vide Maximiliano I.

—¦— 
(Maximiliano Ií Manuel, conde

palatino do), duque da Baviera.

Vide Maximiliano II.

Ribeiro (Braz), da Companhia de

Jesus. III, 739.

—•—(PadreNuno), 
jesuita. III, 703

e 704.

da Fonseca Figueiredo e

Sousa (José). Vide Fonseca e

Évora (Frei José Maria da).

Ricciardi (Thomaz), philosopho.

VII, I595.

Richelieu (Armando du Plessis de),

cardeal. Vide Du Plessis.

R^olan Júnior (João), medico.

VIII, i932.

Ripperda (João Guilherme, duque

de). Vide Guilherme.

Riviere (Lazaro), medico. VII,

1593; VIII, 1938 e 1939.

Dufresny 
(Carlos). VII. 1574.

Robin (João),herborista. VIII, 1931.

Rodolpho II,imperador da Allema-

nha. VIII, 1798.

Rodrigo (Dom), conde de Saltes.

III. 708.

Rodrigues (Manuel), da Compa-

nhia de Jesus. III, 755.
(Padre Simão), jesuita. III,

773-777.
de Abreu (Doutor José), me-

dico. IV, ioi3 e 1014.

de Castro (Estevão*). IV, 947.
—— Fermosino (Dom Nicolau),

bispo de Astorga. VII, 1462 e

1454.

de Vouzella (Gil). Vide Gil

(São).

Rodriguez (Aífonso), jesuitá. VII,

i53o.

i5
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Rohan (Maria Leonor de). VIII,

1860.

de Soubise (Armando Gastão

de), cardeal. VII, 1429.

Rollin (Carlos), reitor da Universi-

dade de Pariz. VII, 1370.

Rommel (João), jurisconsulto. VII,

1634.

(Nicolau). VII, 1570.

Ronsard (Pedro de). VIII, 1947.

Roque, indio do Brasil. V, 1171.

Rosário (Frei Luiz do). III, 812.

Rosello (Antonio). VIII, 1907.

(João Baptista). VIII, 1910.

Rospigliosi (Frei João Baptista).

VIII, I83I.

Rossi (João Antonio). VIII, 1915.

Rossonibüs (Di n o), d i to M u ge 1 lano.

VIII, 1897.

Roupinho (Dom Füas). V, [1028-

io33.

Roxas (Hermenegildo). VII, 1462.

Ruino (Carlos). VIII, 1912.

Ruiz Alarcon y Mendoza (Dom

João). VII, 1621.

Rumph (Jorge Everhardo), medico.

VII, i65I.

Sá (Garcia de), i5.° governador da

índia. VI, i23o-i232.

de Miranda (Francisco de).

IV, 893.

Saboia (Eugênio, principe de). Vide

Eugênio.

(Dona Maria Francisca Isabel

de), mulher do rei de Portugal

Dom Affonso VI, depois i.amu-

lher do irmão d'este, o rei Dom

Pedro II. II, 542-544.

(Thomaz II de), 2.0 marido de

Dona Joanna, condessa de

Flandres, viuva do infante de

Portugal Dom Fernando. I, 49.

(Victor Amadeu, duque de) e

principe do Piemonte. Vide

Amadeu.

Carignano 
(Francisco Tho-

maz, principe de). Vide Tho-

maz.

Sacchi (André). VIII, 1958.

Saldanha (Ayres de), 36.° governa-

dor da índia. VI, 1269 c 1284.

(Francisco de), cardeal. III,

866.

Salignac de la Mothe Fenelon

(Francisco de). VII, 1433 e 1435.

Saltes (Dom Rodrigo, conde de).

Vide Rodrigo (Dom).

Samuel, barão de Pufendorf. VII,

Ó94.

Sancha (Beata), infanta, filha de.

Dom Sancho I, rei de Portu-

gal. I, 46, 48 e 210.

Sancho I (Dom), rei de Portugal,

I, 36-43 e 45.
II 

(Dom), rei de Portugal. I.

61-69.

Sander (Antonio). VII, 1509.

San Felice (João Francisco). VII,

1629.

Sannazaro (Jacob). VIII, 1944.

Santa Cruz (Dom Francisco Mas-

carenhas, i.°conde de), 14.0 vice-

rei da índia. Vide Mascarenhas.

Santa Helena (Plácido de). VII,

1466.

Santa Martha (Dom Dionysio de),

monge benedictino da Congre-

gação de Santo Amaro. VII,.

1553.

Santo Agostinho Macedo (Frei

Francisco de), franciscano. IV,

9 66.

Santo Antonio (Soror Brigida de).

111,694.
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Santos (André dos). VIII, 1980.

Sanzio (Raphael). VIII, 1950.

São Boaventura (Frei João de),

franciscano. III, 828.

São Jeronymo (Dom frei Fran-

cisco de), bispo do Rio de Ja-

neiro. III, 883.

São João (Luiz Alvares de Tavora,

3.° conde de), i.° marquez de

Tavora. Vide Alvares de Ta-

vora.

São Joaquim (Soror Anna de). III,

697.

São José (Frei Joaquim de), fran-

ciscano. III, 832.

São Pedro. (Frei Antonio de). III,

814-816..

Sapho. VIII, 1887.

Sarmiento da Cunha (Dom Diogo),

conde de Gondomar. VII, if>3o.

Savary (Matheus), bispo de Seez.

VII, 1445.

Saxonia-Weimar 
(Bernardo, du-

que de). Vide Bernardo.

Scacchi (Frei Fortunato), agosti-

niano. VII, 1483.

Scaliger (José Justo). Vil, 1507.

Scheuchzer (João Jacobí, medico.

VII, 1652.

Schonberg (Frederico, duque de) e

marquez de Harwich. Vide Fre-

derico.

Sebastião (Dom). Batalha de Alca-

cer-quibir. I, 310.

(Coroação do rei Dom). I, 3o8.

(Dom), rei de Portugal. I, 297-

307 e 3ii-32o.

 
(Dom), rei de Portugal. Encon-

tro do rei com Dom Philippe

II de Hespanha em Porto-Llano,

perto de Guadalupe, no dia 20

de dezembro de 1576. I, 309.

Seghers (Gerardo), pintor. VIII,

1962.

Segneri (Paulo), padre jesuita. VII,

I 522.

Seguier (Pedro), chanceller de

França. VIII, 1871.

Segura (Frei Jacintho). VII, 1467.

Seine Dufresne (Catharina de).

VII, 1681.

Seixas de Vasconcellos e Lugo

(Gaspar de). IV, 962.

Selim II, sultão do Império Otto-

mano. VIII, 1796.

Semmedo (Padre Álvaro), jesuita.

IV, 956-959.

Sems (João), geometra. VII, 1692.

Septimio Severo (Lúcio), impera-

dor romano. VIII, 1787.

Servin (Luiz), conselheiro do rei de

França. VIII, 1872.

Siculi (Carlos Thomaz), presbytero.

VII, 1533.

Siculo (Antonio), dito Barbacia.

VIII, 1908.

Sidney (Maria), condessa de Pem-

broke. VIII, 1862.

(Philippe). VIII, i857.

Sigismundo I, imperador da Alie-

manha. VIII, 1791.

Sigonio (Carlos). VII, i658.

Silva (Dona Beatriz ou Brites da),

freira. III, 689 c 690.

 
(Dom Pedro da), 5i.° governa-

dor da índia. VI, i3oo.

Silveira (Baroneza Dona Beatriz

da), freira. III, 693.

(Padre Gonçalo da), jesuita. III,

719.

—— 
(Doutor frei João da), carme-

lita. IV, 967.
—¦— 

(Frei Manuel da), da Ordem dos

Pregadores. IV, 1021.
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(Doutor Miguel da). IV, 938.

Silvestre Valerio, doge de Veneza.

Vide Valerio.

Simões (Francisco Jeronymo), pa-

dre. VII, 1527.

Simonides. VIII, 1886.

Soares (Antonio), da Companhia

de Jesus. III, 765.

Albergaria 
(Antonio). IV,

937.

—— Balfaguer (Ahufo). V, 1094.

de Alarcão (Dom Martim). V,

1138.

de Albergaria (Lopo), 3.° go-

vernador da índia. VI, ii83 e

1184.

(Lopo), 
7.0 governador da

índia. VI, i2o5.

de Britto (Manoel José), VI,

1302.

Socino (Mariano). VIII, 1116.

Soissons (Carlos de Bourbon,

conde de). Vide Bourbon.

(Luiz de Bourbon, conde de).

Vide Bourbon.

Solon. VIII, 1877.

Solorzano Pereira (João de), júris-

consulto. VII, 1611.

Sorbon (Roberto). VII, i655.

Sottomaior (Frei Luiz). IV, 922.

Sousa (Dom Álvaro II de). V, 1111.

(André de), 1.° do nome .V, 1113.

(André de), 2.0 do nome. V, 1115.

(Dom Antonio Caetano de). IV.

I()I9.

(Dom Diogo I Affonso de). V,

I IO7.

(Padre Francisco de), jesuita.

IV, 994-
(Dom Gonçalo I de). V, iioí.

(Henrique I de), i.° conde de

Miranda. V, 1118.

(Padre João), jesuita. III, 709 e

711.

(Luiz de), cardeal. III, 845 e

846.

(Manuel de), I do nome. V,

1113.

(Manuel de), II do nome. V,

I I l6.

(Martim Affonso de), i3.° go-

vernador da índia. VI, 1218-

1220.

(Dom Mendo II de). V, 1102.

(Retratos dos membros da fa-

milia). V, 1093-1121.

Coutinho 
(Manoel de), 33.°

governador da índia. VI, 1248,

1278 e 1279.

de Macedo (Doutor Antonio

de). IV, 968.

Diniz 
(Frei Feliciano de), agos-

tiniano. IV, 942.

Tavares 
(Henrique II de), i.°

marquez de Arronches. V, 1120.

Sponde (Henrique), bispo de Pa-

miers. VII, i5Ô2.

Spranger (Bartholomeu), pintor.

VII, 1954.

Staibano Júnior (Paulo), juriscon-

sulto. VII, 1623.

Steiger (Christovão). VII, 1626.

Strozzi. VII, 1592.

Stuardo (Carlos Eduardo), conde

de Albany, dito o Pretendente.

VII, i353.

(Henrique Bento), conde de

York, mais conhecido pelo ti-

tulo de cardeal de York. VII,

1354.

Suarez (Francisco), jesuita. VII,

1515 e 1516.

Sueiro (Manuel). IV, 936.

Sweling (João), musico. VII, 1649.
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Tabor (João Othão), jurisconsulto.

VII, 1600.

Taffourreau de Fontaine (Carlos

Nicolau), bispo de Embrun.

VII, 1440.

Tareja ou Thereza (Dona), mulher

de Dom Henrique, principede

Borgonha e conde de Portugal.

I, 12 e i3.

Tarouca (João Gomes da Silva,

conde de). Vide Gomes da Silva.

Tartagni (Alexandre). VIII, 1902.

Tavora (Padre Jorge), jesuíta, e os

seus 10 companheiros. III, 795.

(Dom frei Lourenço de). III,880.

(Luiz Alvares de Tavora, i.°

marquez de), 3.° conde de São

João. Vide Alvares de Tavora.

(Dom Ruy Lourenço de), 27.0

governador da índia. VI, 1251

e 1267.

e Noronha (Frei Filippe de),

bailio de Lessa. V, 1081.

Teixeira (Padre Manoel). III, 820.

Telles da Silva (Antonio), 52.° go-

vernador da índia. VI, i3oi.

(Manuel), 
4.0 conde de Vil-

larmaior e 3.° marquez de Ale-

grete, IV, 1001.

de Menezes (Fernando), 3o.°

governador da índia. VI, 1270-

1272.

(DonaLeonor). I, 133, 134,

136 e 139.

Tempesta (Antonio), pintor e gra-

vador. VIII, 1969.

Testa (Pedro), pintor c gravador.

VIII, 1965.

Thales. VIII, i883.

Theodosio (Dom), i.° do nome, 5.°

duque de Bragança. V, 1048 e

io5i-io52.

 
(Dom), 2.0 do nome, 7.0 duque

de Bragança. V, io55 e io56.

(Dom), infante, filho do rei Dom

João IV e i.° príncipe do Brasil.

II, 485-488.

Theotonio (São). III, 638-640.

Thereza (Dona), mulher de T)Qm

Henrique, príncipe de Borgonha

e conde de Portugal. Vide Tareja

(Dona).

(Beata), rainha de Leão, monja

cisterciense. 1,46, 47 e 210.

(Maria), rainha da Hungria.

¦ VII, x 383.

Thesauro (Dom Manoel). VII, 1375

e 1376.

Thiena (São Caetano de). VII, 1537

e 1538.

Thierry (João), esculptor. VII,

1709.

Thomasi (Thomaz de), astrologo.

VIII, i934.

Thomasis (José Maria), cardeal.

VII, 1475-1477.

Thomaz (Padre Carlos). VII, 1468.

(Francisco), 
príncipe de Saboia

Carignano. VII, 1349.

(Manuel). IV, 963.

Thou (Jacob Augusto de). VII, 1648.

Tiberio Cláudio Nero, imperador

romano. VIII, 1769.

Tito Flavio Sabino Vespasiano,

imperador romano. VIII, 1777-

Livio. Vide Livio.

Toiras (marechal de). Vide Du Cay-

lar de Saint-Bonnet (João).

Torredelaguna e de Villescas

(Francisco de Mello, conde de

Assumar e marquez de). Vide

Mello.

Trajano Crinito (Marco Ulpio),

imperador romano. VIII, 1780.
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Transylvania (Sigismundo Bathori,

príncipe da). Vide Bathori.

Trocznow (João), dito Ziska, duque

da Bohemia. VIII, 1794.

Turenne (Henrique de Ia Tour

d'Auvergne, visconde de). Vide

La Tour d'Auvergne.

Tycho-Brahe, astronomo. Vide

Brahe (Tycho).

Ubaldis (Baldo de). VIII, 1899.

Urbano VI, papa. VIII, 1725.

VII, 
papa. VII, 1394.

Urbino(Bartholomeude). VIII, 1919.

Urraca (Dona), mulher de Dom

Affonso II, rei de Portugal. I,

58 e 60.

Ursato ou Orsato (Sertorio). VII,

1361.

Usher (Jacob), arcebispo de Ar-

magh, primaz da Irlanda. VII,

1673.

Vahia (Frei Jeronymo), monge be-

nedictino IV, 971.

Valasco ou Vaz (Álvaro). IV, 916

Valderrama (Frei Pedro de), agos-

tiniano. VII, i56i.

Valença (Dom José Miguel João de

Portugal, 3.° marquez de), 9.0

conde de Vimioso. Vide Por-

tugal.

Valencia (Gregorio de), jesuita. VII,

1484.

Valerio (Silvestre), duque de Ve-

neza. VII, 1689.

Vallisnery (Antonio), medico. VII,

i576.

Valois (Dona Isabel de), filha do

rei de França Henrique II e 3.a

mulher de Dom Philipe II de

Hespanha.

Vamba (Flavio), rei godo de Portu-

gal e de Hespanha. I, i-3.

Vasco (Dom frei), bispo da Guarda,

e mais dois bispos. III, 874.

Vasconcellos (Frei João de), da

Ordem dos Pregadores. III, 821.

Vaz (Padre José,) da Congregação

do Oratorio. III, 83o.

 de Sampaio (Lopo), 19.0 go-

vernador da índia. VI, 1185 e

1202-1204.

 Villasboas (Padre Martim),

jesuita. IV, 940.

Velasco (Dona Anna de), duqueza

de Bragança. V, io55 e ro56.

Velde (João van den), pintor e gra-

vador. VII, 1616.

Venceslau IV, rei da Bohemia.

VIII, 1792.

Ventemiglio (Antonino), religioso

theatino. VII, i532.

Verheyen (Philippe de), medico.

VII, i599.

Verney (Luiz Antonio), arcediago

eborense. IV, 1022.

Vero (Lúcio Aurélio Geionio), im-

perador romano. VIII, 1784.

Vertelame (Pedro Renol, senhor

de). Vide Renol.

Vesalio (André), medico. VII, 1602.

Vespasiano (Tito Flavio), 9.°impe-

rador romano. VIII, 1776.

Victor Amadeu, duque de Saboia e

principe do Piemonte. Vide

Amadeu.

Victoria (Dona Maria Anna), mu-

lher do principe do Brasil Dom

José. II, 584, 610 e 618-624.

Vidigueira (Dom Francisco da

Gama, 4.0 conde da). Vide Gama.

(Dom Francisco da Gama, 6.°

conde da). Vide Gama.

(Dom Vasco da Gama, i.°conde

da). Vide Gama.
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Viegas de Sousa (Dom Mendo I).

V, iioo.

Vieira (Padre Antonio), jesuita. IV,

973-978.

de Mattos (Francisco), dito

Vieira Lusitano [Allegorias a].

IV, 1023 e1026.

Vimioso (Dom José Miguel João de

Portugal, 9.0 conde de), 3.° mar-

quez de Valença. Vide Portugal.

Vilhena (Frei Dom Antonio Ma-

nuel de), grão-mestre da Ordem

de S. João de Jerusalem. V,

1073-1077.
"Villa-flor 

(Dom Sancho Manoel,

conde de). Vide Manoel.

Villani (Francisco), bispo de Tour-

nay. VII, 1439.

Villarmaior (Manoel Telles da Silva,

4.0 conde de), 3.° marquez de

Alegrete. Vide Telles da Silva.

Villars (Luiz Heitor de). VII, 1316.

Villeroy (Carlos de Neufville, mar-

quez de). Vide Neufville.

Vinci (Leonardo de), celebre pintor.

VIII, 1968.

Virgilio Marão (Publio). VIII,

1895.

Visch (Carlos), monge cisterciense.

VII, i5o8.

Vitelio (Aulo), imperador romano.

VIII, 1775.

Vladislau IV rei da Polonia. VIII,

1812.

Vleughels (Nicolau), pintor. VII,

I 7 I 2.

—— 
(Philippe), pintor. VII, 1703.

Voltaire. Vide Arouet de Voltaire.

Vondel (Jodoco ou Joost van den).

VII, 1460.

Vouet (Simão"). pintor. VII, 1694 ;

VIII, 1957a

9

Voyer de Eaulmy (Marcos Pedro

de), conde d'Argenson. VII,

l320.

Wadding (Frei Lucas), franciscano.

VIII, 1927.

Waldstein ou Wallenstéin (Al-

berto Wenceslao Eusebio, conde

de), duque de Friedland. Vide

Eusebio.

Watteau (Antonio), pintor. VII,

1707.

Weerdenbourg (Theodoro de).

VIII, 1864.

Weiss ou Albino (Bernardo Sieg-

fried), medico. VII, i65o.

Wiclef (João). VIII, 1977.

Wilgeforte ou Liberata (Santa).

III, 68i-683.

Willading (João Frederico A.°).

VII, i38o.

Wolfgango (Guilherme), conde pa-

latino do Rheno, duque da Ba-

viera. VII, i352.

Wouwerman (Philippe), pintor.

VII, 1711.

Wtenbogaert (João). VIII, 1924.

Xenocrates. VIII, 1890.

Xisto IV, papa. VIII, 1739.

York (Henrique Bento Stuardo,

conde de), mais conhecido pelo

titulo de Cardeal de York. Vide

Stuardo.

Zabarella (Francisco), dito o Cat-

deal de Florenca.NIII, 1754 c

1906.

Zenon. VIII, 1889.

Ziska (João Trocznow, dito). Vide

Trocznow.

Zoes (Henrique), jurisconsulto. VII,

1613.

Zwinger (Theodoro), medico. VII,

1589.



índice dos gravadores

Aguilar (Manuel Marques de). V,

1168.

(Manuel Marques) ? III, 638.

Allet (João Carlos). IV, 905 ; VII,

1537.

AnonymoXIX, gravador da serie I.

I, 1 ; II, 35o, 382 e 410.

—— XX, grav. da serie II. I, 3 ; II,

359 e 383. 
w

—— XXI, grav. da serie III. I, 5,

14, 36, 52, 61,, 72, 83, 104, 114,

127^140,170, 190,211,222,268,

3ooe 321 ; II, 347, 379 c 415.

XXII, 
grav. da serie VI. I, 2, 7,

13, 24, 35, 44, 45, 59, 60, 63, 70,

71, 78, 79, 81, 86, 101, 112, 113,

123, 124, 125, 135, 136-138,

147, J 54, 176, 177, 199-120, 220,

221, 232-235, 260, 271, 279, 281,

315, 328 e 339 ; II, 465, 482 e

518. 
'

, 
grav. da serie VI ? I, 242.

XXIII, 
grav. da serie VII. I, 9,

21,43, 54, 62,74, 90, 106, r 16,

129, 142, 172, 195, 214, 229, 270,

3o5 e 327 ; II, 369, 389, 414, 463?

5o8, 527 e 568.

XXTV 
(Pedro Perret ?), grav. da

serie VIII. 1,10, 23, 37,53, 65, 73,

84, io5, 115, 128, 141, 171, 194,

A. B.

2i3, 227, 269, 304 e 322; II. 36i,

386 e 430.
XXV, 

grav. da serie IX. I, 28,

40, 56, 64, 76, 85, 95, 109, 120,

131, 148, 174, 196, 216, 223, 274,

3i 1 e 33o ; II, 365.

XXVI, 
grav. da serie XV. I, 27,

41, 69, 82, 87, 111, 126, 134, i5o,

153, 168, 178, 179, 181, 188, 198,

212, 254, 261, 263, 267, 278, 297,

317, 325 e 340; II, 461, 475, 484,

486, 5o3 e 5i2; V, io5o, io5i, io53

e 1057.

, 
grav. daserie X ? I, 25.

XXVII, 
grav. da serie XI. I, 29,

38, 58, 68, 80, 91, 107, 122, 133,

145, 155, 167, 180, 182, i83, 189,

192, 218, 225, 256, 264,266, 275,

296, 319, 326 e 338 ; II, 471, 476,

483,488, 504 e 513; V, 1049, io52,

io54-io56 e io58.

, 
grav. da serie XI ?I, 32.

XXVIII, 
grav. da serie XII. I,

97 e 119 ; III, 690-692, 705-708,

841 e 877.

XXIX, 
grav. da serie XVI. I,

255, 277 e 295 ; II, 367, 393, 404

e 433.

XXX, 
grav. da serie XVII. III,

627 e 834.

iG
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XXXI, 
grav. da serie XIX. III,

704, 710, 711, 7i3, 714,716, 718,

720-722, 727, 729-760, 762, 764-

771, 780, 781, 785-787 e 804.

XXXII, 
grav. da serie XXII.

III, 634 e 836.

XXXIII, 
grav. da serie XXVI.

V, 1059, io65 e 1079.

XXXTV, 
grav. da serie XXVII.

V, 1060,1068 e 1077.

XXXV, grav. da serie XXXI.

III, 876 e 882 ; VI, ii73, 1182,

1184, 1187, 1190, 1192, 1199,

1201, 1204, 1209, 1213, 1216,

1219, 1228, 1231, 1234, 1237,

1240, 1243, 1247, I25o, 1253,

i25€, 1259, 1262, 1265, 1267,

1268, 1271, 1274, 12 77, 1279,

1281,1283-1287,1289,1291,1292,

1294, 1296-1298, i3ooe i3oi.

XXXVI, Vide índice dos De-

senhistas.

XXXVII, grav. da serie

XXXIII. VI, 1174, 1177, 1185,

1188, 1196, 1200, 1 2O5, 1210,

1214, 1217, 1220, 1229, 1232,

1235, 1238, 1241, 1244, 1248,

i-251, 1255, 1263, 12 66, 1266a,

1269, 1272, 1275, 1279 a, 1281a,

1283 a, 1284 a, 1285 a, 1288,

1290, 1293, 1294 a, 1295, 1297 a

e1299.

-x-x-x-VTII,grav.daserieXXXIV.

VI, 1180, 1195, 1208, 1227,

1246 e 1258.

X*ÉIX, grav. da serie XXXV.

VHI, 1725, 1726, 1728, 1729,

1731 e 1733-1750.

XL, grav. da serie XXXVIII.

VIII, 1767-1790.

XLI, grav. da serie XLI. VIII,

1884-1895.

XLII, grav. da serie XLII.

VIII, 1896-1919.

? 
(Balthazar Moncornet?), 

grav.
da serie XXXVII ? VIII, i759,

1800, 1813 e 1820.

? 
(C. Frey ?). VIII, i95o.

? 
(Desgalien ?). VIII, 1849.

? 
(Francisco Callignon?). VIII7

1965.

? 
(Francisco Gerardo Jollain ?).

VII, 1402.

—- ? (Frederico Bloemaert?). VIII,

1956.

? 
(Gille Edme Petit?).VII, 1354.

? 
(João Balthazar Probst?). VII,

i377.

? 
(João Jorge Seiller ?). VII,

1598.

? 
(João Saenredam? ). VIII,

1953.

? 
(Jonas Snyderhoef ?). VIII,

1955.

? 
(Leonardo Gualtier ?). VIII,

1946.

? 
(Lourenço Cars ?). VII, i33o

e i332.

Anonymos. I, 12, 16, 3o, 47, 48, 5o,

92, io3, 118, 163, 169, 238, 258,

259, 294, 3o2, 318, 329, 333-

335 e 342; II, 348, 385, 395, 396,

421, 423, 424, 451, 4^8, 487,
5ii, 553, 561 e 588; 111,636,663,

800, 8o5, 812, 862, 863 e 891; IV,

896, 898, 899, 910, 911, 927, 929,

95o e 1008; V, io35, 1041, 1042 a,

1090, 1092, 1146 e 1155; VI, 1181

e 1193 ; VII, i443, 1444, i458-

1460, 1464, 1465, 1470, 1487,

I5io, 1518, I523, 1567, 1576,

i58o, 1585, 1597, 1611, 1677,

1720 e 1721 ; VIII, 1723, 1724,

1751, 1756, I758, 1795, 1876,
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'929> '938, !939» '941! i942>

iQ47' '95ii j968, 197i e 1974.

(?), I, i9> 25> 34> 93^ 9gi 99)

100, 102, 139, x 56, 158, 160, i65,

187, 204, 209, 237, 240, 242, 244,

245, 247, 249, 251, 257, 262, 280,

282, 284, 285, 288, 289, 293, 298,

299, 3o6, 3i2, 314, 323, 324, 341 e

343 ; II, 349, 352, 354, 356, 357,

358, 362, 363, 364, 368, 371, 372,

377, 38o, 387, 388, 394, 398, 399,

402, 408,409,412,416-419,427,

43I, 435, 436, 438-440, 442-450,

467, 473, 478, 489,498, 499, 5oi,

5o2, 5o6, 509, 5io, 514, 5i6, 517,

519, 525, 526, 53o, 533, 534, 542,

551, 556, 557, 559, 561, 571, 5y3,

581, 582, 584, 590, 596, 598, 601,

604, 606, 609,611,614,616,619,

621, 623 e 624; III, 628-631, 633,

635, 63y, 640, 642, 645-652, 655,

656, 658-662, 664, 668, 673, 674,

676, 677, 679, 680, 683-689, 694,

697> 699, 701, 702, 724, 774, 775,

777, 783, 784,789, 791, 792, 794,

801, 810, 811, 813, 815, 817, 818,

821, 822,825, 826, 828, 83o, 835,

837-840, 842, 843, 848, 849, 852,

854, 861, 866, 870, 871, 872,

873, 886, 8890892; IV, 893, 894,

901, 912, 914, 916-918, 920, 921,

93o, 931, 934, 937, 939, 940, 941,

944, 951, 953, 956, 957, 959, 965,

972, 978, 981-983, 985, 991, 992,

995, 1001, 1010, 1017 c 1018 ; V,

1028-1032, io63, 1064, 1066,

1067, 1068 b. 1072, 1082, io85,

1086, 1088, 1089, 1091, 1124,

1125, 1127, 1129, 1131, 1132,

1134, 1137, 1147, 1149-1152,

1154, 1156, 1158, 1159, ii65 e

1169-1171; VI, 1176, 1178, 1179,

1197, 1207, 1224 e 1226; VII,

1321, 1343, 1364, 1365, 1373,

i38i, 1387, 1390, 1394, 1399,

1401, 1404, 1407, 1408, 1411,

1414, 1416, 1418, 1419, 1430-

1432, 1436, 1441, 1463, 1467,

1469, 1476, 1488, 1489, 1492,

1494, 1496, 1498, i5oo, 1509,

1512, 1524, (525, 1528, 1540,

1541, 1542, 1546, 1557-1559,

1564, 1572, i575 e 1583 ; VII,

1586, 1600, 1604, 1612, 1614,

1620, 1624, 1629, 1640. 1665,

1669, 1670, 1673,. 1690-1692,

1695 e 1719; VIII, 1761, 1765,

1796, 1824, 1827, i83o, i832,

1833, 1841, 1856, 1859, 1861,

1874-1876 e 1931.

Appelmans (G). VII, 1642.

Aquila (Francisco). VII, 1477.

(Pedro). VIII, 1961,

Araújo e Pinto (Felix de). III, 653.

Aroux (Nicolao). VII, 1462.

Arteaga (Mathias). I, 2o5.

Aubert (Miguel M.). V, 1044 e 1047.

Aubry (Pedro). VII, i56o.

Audran (Bento I). VII, i38oe 1433.

(Bento II) [*] III, 869;VII, 1468

e 1549.

(C). VII, i5I6.

(Carlos). IV, 933 ; VII, i372.

(Cláudio). IV, 943.
(João). VII, 1379e i520.

Auroux (Nicolao) ? VII, 1593.

[*J O retrato não é mencionado na obra

descripta de nenhum dos dous Audran

(Bento). E' de crer porém que tenha sa-

hido do buril de Bento Júnior e a razão é

correr elle impresso com a Vida de D. Fr.

Bartholomé de los Mártires, Madrid, 1727,

quando já em 1721 houvera fallecido Bento

Audran sênior.
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Azelt (João) ?[*] I, 333;IV, 896 e 945.

Balliu (Pedro de), também chamado

Balleu, Bailleu, Baillieu, Bail-

liu. V, 1123 e 1153.

Baptista (João) [**]. III, 672, 693

e 798 ; V, 1135.

(João) ? III, 799.

Bautista (João) ou João Bautista

Lusitano. II, 462 ; IV, 935.

Barros [***]. V, 1061, 1070 e 1080.

Bartolozzi (Francisco). IV, 1027.

Bary (Henrique). VIII, 1838.

Bazin (Nicolao). II, 549 ; III, 666 e

678; VII, 1555.

Beatricio (Nicolao). VII, i362.

Beauvais (Mme Carlos Nicolao Del-

phim de). VII, 1423.

(Nicolao Delphim de). VII, 1699.

Bellingen (Felix). V, 1081.

Benard (J. F.). III, 885.

Bern [ardo ? ardino ?] Fre. Ba (sic).

III, 658.

Bernardo [dos Santos ?] Fernandes

Gayo?]. IV, 989.

[*] Os iconographos não dão o nome de

baptismo do artista; Heineken porém cha-

ma-o João.

[**] Este João Baptista, evidentemente por-

tuguez e não confundivel com nenhum ou-

tro citado nos autores, vivia pelos aimos de

1660 a 1674, como se pôde ver da lettra

dos retratos sob n.°" 693 e n3i. Parece que

é elle o mesmo Bautista Lusitano (vide ret.

n.° 462), aqui no Índice mencionado. Mas,

a ser assim, teve o artista existencia pro-

longada ; a peçan." 935 do Catalogo, á qual

se pôde attribuir a data minima de 1629, ou

sejam 45 annos antes de 1674, traz a assi-

gnatura de João Bautista. Neste caso teria

o gravador trabalhado até idade avançada.

[***] Este Barros, cujo nome por inteiro

não se poude descobrir, foi discípulo de

Manoel Marques de Aguilar. E' o que diz

sempre a lettra das peças que d'ellepos-

suimos.

Bernigeroth (João Martinho). VII,

1344.

Berterham (João Baptista). VII,

1563.

Billing ou Billingue (Clemente).

III, 823 e 824 ; V, 1133.

ou —— 
(Clemente) ? IV, 972.

Billy (Nicolao). II, 552 e 572 ; III,

865 ; IV, 984.

Blesendorff (Samuel). VII, 1594.

Bloemaert (Cornelio). VII, 1519;

VIII, 1927.

(Frederico) ? VIII, ig56.

Blois (Abrahão de). II, 490; VII,

644.

Blooteling ou Blootelingh (A.). II,

5o5.

Boel (Quirino). VII, 1455.

Boizot (Cláudio). VII, 1485.

Bolswert (Scheltede). VII, i53o.

Bonacina (João Baptista). VII, 1497.

Bonasone (Júlio). VII, 1388.

Bosc (Pedro du). VII, i635.

Boss (Jacob). VII, 1536.

Bosse (Abrahão). VIII, 1976.

Bouché (Martinho). VII, 1479 e 1544.

Boucher (Francisco). VII, 1707.

Bouckel (Anna van). I, 344.

Boulanger (João). III, 868.

Boutatts (Frederico). II. 420; IV,

969 ; VII, 1358.

Bouttats (Gaspar). I, 23o e 246 ; V,

io83.

(Pedro Balthazar). V, 1084.

(Philiberto). II 554 > VII, 1384.

Júnior 
(Philiberto) [*]. I, 2o3.

[*] Deve ser considerado como o proprio

Philiberto Bouttats e não como filho d'este,

segundo se poderia deprehender da assi-

gnatura. Philiberto, que era filho de Fre-

derico, ora se qualificava d'esse modo, com

o epitheto Júnior, ora juntava ao nome a

expressão Frederici Filius.
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Bry (Theodoro de). VII, 1674c 1675.

Bugatti (João Francisco). VIII, 1949.

Carneiro da Silva (Joaquim). VII,

I539.

Carpinetti (João Silverio). III, 700 ;

IV, 1023 ; V, 1034 ; VI, i3o2 e

i3o3.

Cars (João Francisco ?). VII, 1392.

(Lourenço). V, 1062 e 1069.

(Lourenço)? VII, i33o e 1332.

—1— Filho (Lourenço) [*]. VII, 1331

e 1412.

Caukerken (Cornelio van). VII,

(5o8, 1569 e 1570.

Causé (Henrique). I, 166.

Chereau (Francisco). VII, 1337,

1434, 1440, 1474, 1590, 1617 e

1700.

(Jacob). VII, i35o, 1493 e 1648.

(Jacob) ? VII, 1482.

Clerck (Nicolao de). I, 191, 224, 313,

331 e 336 ; II, 355 e 378.

Clouet ou Clouwet (Alberto). III,

814; VII, 1534 ; VIII, 1831.

ou (Pedro). VII, 1584c 1613. _

Cochin (Carlos Nicolao). VII, 1704.

Cock (J.). II, 577.

Collaert (Adriano). V, 1087.

Collar ?. IV, 932.

Collignon (Francisco) ? VIII, 1965.

Collin (Ricardo). III, 796 6809; VII,

i6o5, 1341 e 1471 ; VIII, 1960.

Congio (Camillo). I, 186.

Cor (Oliveiro). I, 16 ; II, 571 e 599;

III, 83i ; V, ii45.

(Oliveiro) ? I, 19.

Corneli (Lamberto). II, 381 ; VII,

1631.

Cossa (F. João César) ? III, 669.

[*] E' o mesmo Lourenço Cars, filho de

João Francisco Cars, o qual algumas vezes

assim assignava.

Cossin (Luiz) dito Coquin. VII,

1450 ; VIII, 1963.

Courbes (João de). III, 880 ; VIII,

1857 e 1862.

Couvay (João). VIII, 1877-1883.

Crepy (João), ou Crepy sênior.

VII, i5oi.

Cross (Thomaz). I, 157; IV, 907 c

958 ; VI, 1194.

Custos (Domingos). VIII, 1934.

D. F. (mestre das iniciaes). IV, (004.

Daret (Pedro ?). VIII, 1869.

Daudet sênior (Roberto). VII, i5:3.

(Roberto) ? VII, 1324.

Daullé (João). IV, 1011 ; VII, i3it,

1314, 1490 e 1715,

Debrie (Guilherme Francisco Lou-

renço). I, 51,98, 146, 186, 119,

265, 272, 3oi e 3o8-3io ; II, 468,

55o, 562, 564-566, 575, 576, 586,

594, 595, 597 e 607 ; III, 802,829,

858, 859, 874 c 888; IV, 976, 986,

990,1007, 1009,1012, 1014, 1019c

1025 ; V, io36, 1037, 1042, 1143

e 1166.

(Guilherme Francisco Lou-

renço) ? I, 273 e 3i2 ; II, 569,

570, 613 e 625 ; III, 892; IV, 983

e 1001.

Decker (Carlos). VII, 133g.

DelfF (Guilherme Jacob). VIII,

1924, 1925 e 1957.

Delia Bella (Estevão). IV, 947.

Depiene ou Despiene. VII, 1376.

Desbois (Marcial). VII, 1538.

Desgalien ?. VIII, 1849.

Dietel (Francisco Ambrosio ? Chris-

tiano ?). IV, 994.

Diodati (Francisco). VII, 1577, 1578

e 1587.

Does (Antonio Vander). V, 1128;

VIII, i5o3.
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Dossier (Miguel). IV, 997.

Drevet (Cláudio). III, 667 ; VII,

1327c 1626.

Drevet (Pedro) ou Drevet sênior.

VII, 1317, i323, I 329, 1333,

1499, 1543, 1618, 1619 e 1696.

(Pedro Imbert) ou Drevet ju-

nior. V, 1167 ; VII, 1328, 1435,

1499, i552, 1553 e 1680.

Droeshout (João). 1, 8, 15, 149 e23i;

II, 452, 457 e 469.

Duarte. I, 207 ; II, 532.

Du Bois (Elias). VII, 1395.

Dudley(Thomaz). II, 453,454 e 485.

Dufios (Cláudio). II, 620 ; III, 846 ;

VII, i659.

Dupuis (Nicolao Gabriel). VII, 1711.

Edelinck (Gaspar Francisco). VII,

1438.

(Gerardo). II, 520 e 548; IV, 996
e 998;VII, i437, i445, i638, 1661,

1664 e 1722.

(João). VII, 1556 e 1666.

Engelbrecht (Christiano). II, 555 e

6o3.

Faithorne sênior (Guilherme). VI,

1223.

Farjat (Bento). II, 460 e52i; III,

845 e 883 ; VII, i4o3.

Fehr (Pedro). VII, i565.

Felipe (João). IV, 962.

Fernandes Gayo (Bernardo). IV,

952 e 971 ; V, 1071.

Fontana (Pedro). VII, 1428.

Forstman 
(Gregorio). VII, i535.

^osman (Gregorio) [*] III, 670 ; IV,

964^11,1645.

[*j E' provavelmente o mesmo que Forst-
man. Isso parece concluir-se comparando

os dizeres dos retratos que trazem uma e
outra assignatura.

Franceschelli (Fernando). III, 657.

Franceschini (Domingos). II, 535-

541.

Fracnia (Francisco Maria). VII,

1307.

(Francisco Maria?). VII, i522.

(Francisco Maria) ? VII,

025.

Franck Júnior (João) ? I, 333; IV,

896 e 945.

Freire (M.). IV, 979.

Frey (C.) ? VII 1950.

(João Jacob). VII, 1410 ; VIII,

1966.

(João Jacob ?). I, 33.

(J. 
[João Jacob ?]). VIII, 1928.

Freyre (Francisco Xavier). III, 696,

e 833.

(M.). V, 1139.

Frezza (João Jeronymo). II, 535-

541 ; III, 853 e 856; VII, i53i.

Fritz (Anton). III, 847 e 887.

Gaillard (Roberto). II, 615 ; V, 1048

e 1162.

Gallays (P.) ? I, 100.

Galle (Theodoro) ? VII, 1528.

[júnior ? sênior ?] (Cornelio).

III, 671 ; VII, 1515.

ou Galleo júnior (Cornelio).

III, 875; VII, 1347, 1357 e 1374;

VIII, 1940.

ou sênior 
(Cornelio). I, 6,

22,39, 55, 66,75,88, 94.108,117,

i3o, i43, 162, 173, 193, 202, 215,

226, 3o3 e 331; II, 36o, 384, 401,

4o3 e 41 i .

ou (João) ?I, io3.

ou (Philippe). 
IV, 895 e

900.

ou (Theodoro). 
VII, 1527.

Galleo (Philippe) ? VII, 1601 e 1602.

Gantrel (Estevão). VII, 1446.
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Gaucher (Carlos Estevão). VIII,

1948.

Gaultier, Gualtier ou Galter

(Leonardo). VIII, 1766, i8o3,

1804, 1822 e 1823.

ou (Leonardo) ?. VIII,

1946.

Gaywood (Roberto). II, 493.

Georg(i) (João). VII, 1361.

Gheyn sênior (Jacob de): VIII, 1933.

Giffart (Pedro). V, 1093-1121 ; VII,

1405.

Gil (G.). I, 25o.

Gole (Jacob). II, 545 ; VII, i36o e

1400.

Goltzius (Henrique). IV, 903.

Gomes (João). 111, 639; IV, 1000;

V, io33.

Gomier (Luiz). I, 208.

Gouwen (Guilherme van der). II, 547.

G. P. [ou G. P. T ?] (Mestre das ini-

ciaes). VII, i579.

Grandi (Carlos), II, 600 ; III, 725 e

827; IV, 973.

(Carlos) ? III, 724.

Greuter (João Frederico). IV, 954;

VII, i573.

Grillaud (João). IV, 968.

Guigou (V.). VII, 1452.

Gunst (Pedro van). VII, i325, 1346,

1363, 1368, 1385, 1568, 1606,

1641, 1662 e 1667.

(Pedro van) ? VII, 1656.

Hafner (João Christovão). III,

723, 795 e 820 ; IV, 991.

Halbeeck (João). VIII, 1806.

Harrewyn (Francisco). I, 144 ; II,

466, 507, 531 e 578 ; V, 1142 e

1163.

Heiss (Elias Christovão). VII, 1413.

Herz (João Daniel) ? II, 614.

Heuss (Gottlieb), IV, 1002 bis.

Heyla (F.). III, 816.

Heylan(F°.). VII, i56i.

Hogenberg (João). IV, 897 ; VII,

1338.

Hollar (Wenceslao). VII, 1348.

Hondio ou Hondius (Jodoco). I,

337.

ou júnior 
(Henrique).

I, 49 : II, 353, 375, 397 e 407 ;

VII, i3O4.

ou sênior 
(Henrique).

VIII, 1952 e 1972.

ou [Júnior ? sênior?]

(Henrique)? II, 387; V, 1124.

Hooge (Romyn de). VII, i636.

Horthemels (Maria). VII, 1313 e

1429.

Houat (F,). 157 1.

Houbraken (Jacob). IV, 1002 •; VII,

1342, i632 ei65o.

Houston (Ricardo). IV, ioo5.

Hovat (F.). IV, 967.

Huret (Gregorio). III, 776 ; VIII,

1807.

I. S., em monogramma (Mestre das

iniciaes). iii, 793.

Ignacio. IV, 970.

Insbruckner (G. C.). III, 778 e 788.

Iode júnior (Pedro de) I, 253 ; II,

439; IV, 936 e 946; V, 1126; VII,

1473, 1595, 1617, j633 e 1634.

Isac (Jaspar). I, 345 ; III 682 ; VIII,

I937-

J. G. (Mestre das iniciaes).I, 3i.

Jacob (Luiz). VII, i5&2.

Jeaurat (Edme). VII, 1378, 1712 e

1713. 
^

Johandier Desrochers (Estevão).

II, 523,58o e 622; VII, 1393,1449

e 1697.

—— (Estevão) ? VII, 1411 e 1414.

Jongelinx (R. B.). VII, 1457.
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Joullain (Francisco). VII, 1574.

Kilian (Lucas). VII, i5o5.

(Wolfgango). III, 772 e 773; IV,

924.

Koch (João). II, 474.

Kolb (João Christovão). III, 85o,

857 e 860.

Küssell (Melchior). III, 703, 709,

712, 715, 717, 726, 728, 761, 763,

779, 782, 790, 8o3 e 819.

La Houe (Paulo de). VIII, 1798 e

i8o5.

Landry (Pedro) ? II, 664.

Langlois (João). VII, 1316 e 1466.

Larmessin júnior (Nicolao de).

11,494; VII, 1309. I3IO, 1451,

1607, 1637, 1668 e 1703.

sênior 
(Nicolao de). II, 528 e

546 ; VII, 1472.

—— (Nicolao de) ? II, 544 ;

VII, 1585.

Lasne (Miguel). II, 390,455 e 456;

IV, 960 ; VII, I562, 1592 c 1596;

VIII, 1868, 1930 e 1932.

Later (João de). VII, i65i.

Laurentio (César de). VII, 1608.

Lauwers (Conrado). III, 665.

Le Bas (Jacob Philippe). VII, 1705

e 1706.

Le Bouteux (Miguel). II, 589 ; III,

695 ; IV, 909.

Leeuw (João Vander). VII, 1507.

Leit (And.) ? V, ii34.

Leonart (João Frederico). VII, i5o2.

Leoni (Carlos Antonio). II, 583 e

6o5.

(Octavio). VIII, 1969, 1970 e

1973.

Lepicié (Bernardo). VII, i68i-i683.

Leth (Henrique de). IV, 987.

Leu (Thomaz de). I, 241 ; VIII,

1801,1802, 1817-1819,1839,1840,

. 1844, 1848, 1851, I852, 1854,

1863, 1866 e 1872.

(Thomaz de) ? VIII, i85o.

Levillain ou Le Vilain (Renato

Gerardo). IV, ioi5.

Lisebetten (Pedro van). III, 878.

Lobo (Christiano). II, 464.

Lochon )Renato). VII, 1447.

Loir (Aleixo). VII, 1551.

Lopez (Nemesio). III, 391.

Louis (Jacob). II, 406 e 432.

Lubin (Jacob). VII, i5i7; VIII, i975.

Luis. IV, 961.

M. T. (Mestre das iniciaes) ? 1,210.

Magliar (André). Vide Mailar.

Mailar (André). II, 592.

Mallery (Philippe de). VII, 1453.

Mangin (Paulo) ? 111,697.

Mariette (João). VIII, 1860.

Marinus (Ignacio Cornelio).II,400.

Matham (Theodoro). VII, i352.

Matheus. IV, 963.

Massé (João Baptista). VII, 1702.

Massili (I. P.) VI, t2i2.

(I. P.) ? IV, 926 ; VI, 1203.

Masson (Antonio). VII, 1718.

Mazzoni (Francisco). VII, 1425.

Melaer (Adriano). III, 719.

Miger (Simão Carlos) ? V, ii65.

Miller (André). IV, 1006.

Minguet (João). II, 373 e 617.

Miotte (Pedro). III, 806.

Mogalli (Cosme). VII, i663.

Moncornet (Balthazar). I, 292 ; II,

376,4720481; V, u3oeii48;

VII, 1491, i653-i655, 1671 e

1672 ; VIII, 1797.

? I, 239 ; II, 431 e 438 ;

VIII, 1757, 1764, 1799, 1808-

1810, 1812, 1814, i8i5, 1842,

1843, 1845, 1846, i855, 1864,

1865, 1867, 1870 e 1871.
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Morghen (Raphael). VII, 1427 tjis.

Moyreau (João). VII, i3o6.

Muller (João). VII, 1649 e 1657;

VIII, 1821, i834, I853, I873,

1945 e 1954.

Nachtglas. VII, 1483.

Nanteuil (Roberto). VII, 1335, r336,

1442 e 1493.

Nelli (Nicolao) ?, I, 280 e 293.

Nicos [stc]. I, 206. 
¦<

Nolin (João Baptista). VII, 1591.

Nolli (Carlos ?). IV, 1022.

Noor ou Noort (João de). II, 425 e

426 ; III, 867 ; IV, 948 ; VII,

1646.

Nunes (Domingos). IV, 999.

Nutting (José). VII. i652.

Obregon (Diogo de). VII, 1478.

Odam (João Jeronymo). VIII, 1964.

Oddi (Nicolao). II. 535-541 ; III,

884; VII, i475.

Ogier (Matheus). VII, 1643.

Orlandi (João). II, 392.

Orozco (Marcos). III, 807.

Osello (Gaspar), também dito

Gaspar Patavino ou ab avibus.

I, 184, 243, 287 e' 290 ; II, 370.

Fadaues Sarasin [szc] ? I, 320.

Padrão (Antonio Joaquim). 111,832.

Palomino (João Barnabé de). II,

618.

Panneels(Hermano). III, 808.

Passe ou Passeo (Chrispim de).

VII, i5o4.

ou —(Guilherme de). VII,

i63o.

-ou (Simão 
de). VII, i382.

Paulo (André), também dito André

Paulo, de Paules ou Powels.

IV, 908.

Pauner (Domingos). IV, 974.

Pazzi (Pedro Antonio). VII, 1319.

A. B.

%

Pecoult (N.) ? 668.

Perret (Pedro). IV, 902, 922, 923,

925 6928 ; V, 1043 ; VII, 1621 e

1622.

(Pedro) ? II, 36i, 386 e 43o. Vide

Anoriymo XXIV, grav. da serie

VIII.

Perrey (Nicolao). IV, 938; VII, 1623.

Perrier (Francisco). VII, 1694.

Petit (Gil Edme). VII, 1315, i32o,

1322, I334, 1353, 1383, 1548,

1588 e1679.

—— 
(Luiz). VII, 1676.

—— filho [*]. V, 1045 e 1046.

Pfeffel (João André). II, 555 e6o3 ;

VII, 1417.

(João André) ? III, 168.

Picart (Bernardo). IV, ioo3; V,

io38 e io39 ; VII, i35i ; VIII,

•727> '73o> !732> 1752-1755,

1791-1794, i8ji, 1816, 1920,

'943 e I977-I979-

——¦ 
(Bernardo) ? II, 509, 53o e 56o.

(Estevão). VII, 1926.

(João). 
477 5 VIII, 1763.

Piccini (Isabel). IV, 974 e 988.

Pinchard (G.). VII, 1526.

Pitau júnior (Nicolao). VII, i3i8.

sênior 
(Nicolao). VII, 1396 e

1545.

[júnior ou sênior] (Nicolao) ?

VII, 1547.

Pó (Therçsa dei). VII, 1533.

Poilly (Nicolao de). VII, i3o8.

(Nicolao João Baptista fle).

VII, 1426 e 1427.

(Nicolao João Baptista de) ?

VII, 13 59.

Poncio (Paulo). II, 405 e 434 ; V,

1122; VII, 1312, 1349 e 1356.

[*] Não foi possivel determinar a qual
dos Petit se refere essa assignatura.

¦7
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Pool (Matheus) 
? VII, 1461 e 1496.

Fozzi (Roque). 
II, 574.

Pradier (Carlos Simão). III, 879.

Queiroz (Gregorio 
Francisco A. de).

11,626.

Quillard (Pedro Antonio).' II, 567 e

593; V, 1141 e U44-

Ravenet (Simão Francisco). VII,

1370.

Rochefort (Pedro de). I, 159, 161,

164, i85, 236, 248, 283 e 291; II,

495-497, 587 e 591 ; IV, 1020;

VII, Ó14.

(Pedro de ? Carlos de?). V, 1140.

Rossi (André). VI, 122$; VII, 1421.

(J. J-). VII," 1406.

(Jeronymo). II, 579 ; III, 851,

855 e 864; IV, 980 e 993 ; VII,

1415 e 1481.

Rota (Martim).I, 252; VIII, 1824.

 
(Martim) ? J, 280 e 293.

Rousseau. I, 11, 20, 42, 57, 67,77,

89, 11 o, 121, 132, 151,175, 197,

217, 228, 276 e 316 ; II, 366, 428,

470, 522 e 585.

Rousselet (Egidio). VII, 1480.

Ruphon (I.). IV, 966.

S. C. Mtis(Mestre das lettras). VIII,

i836.

Sadeler (Egidio). VIII, 1829.

Saenredam (João) ? VIII, 1953.

Salamanca (Antonio) ? VIII, 1944.

Santi Bartoli (Pedro). VII, 1566.

Schenk (Pedro). VII, 1340.

Schmidt (Jorge Frederico). VII,

i7H-

Schmittner (Francisco Leopoldo).

II, 608.

Schmuzer (André). V, 1161.

(José Adão). V, 1161.

Schorquens (João). I, 4 ; III, 641 ;

VII, 1609.

Schuppen (Pedro van). VII, 1371,

1386, 1439 e 1554.

Scotin (João Baptista). IV, 913;

VII, 1366.

Seiller (João Jorge). VII, 1454, 1589

e 1.599.

—— 
(João Jorge) ? VII, 1598 e i6o3.

Serancourt. VII, 1529.

Silva (Domingos José da). III,

881.

Silvestre (Suzanna). VII, 1717.

Sintes (João Baptista). II, 558 ; III;

643 ; V, 1157 ; VII, 1424 c t5u.

Smith (João). II, 5oo ; V, 1136.

Soares Floriano (Agostinho). 1,17,

e 18; II, 459; Ni, 632 IV'

904.

Sorello (Miguel). IV, ioi3.

Soubeyran (Pedro). VII, 1355.

Soye (Philippe 
de). VII, 1389 e

1391.

SpierouSpierre (Francisco). VIII,

1959.

Spirinx. VIII, 1837.

Spizel (Gabriel). VII, 1422.

Stock (André). VII, 1686-1688.

Storcklin (João Henrique). II,

602.

Stüerhelt (F.). VIII, 1760.

Surugue (Pedro Luiz) ou Surugue

júnior). VII, 1678 e 1698.

Suyderhoef (Jonas). 11,346, 35ie

374 ; VII, 1610.

——(Jonas) ? VIII, 1955.

Swanenburch (Guilherme). VIII,

1935.

T. I. ^mestre dasiniciaes) VII, 1397.

Tardieu (Jacques Nicolao). VII,

170 i e 1708.

Tasmere (G.). II, 543 ; VII, 1375.

Tavernier (Melchior). VIII, 1762.

Testana (José Maria). III, 844.
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Thomassin (Henrique Simão) ou

Thomassin júnior. VIII, 1967.

(Simão Henrique) [*] ou Tho-

massin sênior (?) IV, 1024;

VII, • 1709.

Thompson (Ricardo). Vide Tom-

son.

Tinto (Lourenço). VII, 1639.

Tomson (Ricardo). II, 492.

Tournazeri (Isaias). VII, 1484.

Trouvain(Antonio).VII, 1448 c 1710.

Vaillant (Wallerant). VII, i685.

Vallet (Guilherme). VII, .1398 e

1684; VIII, 1958.

Velde (João van den). VII, 1521 e

1616 ; VIII, 1936.

Vermeulen (C.). VII, 1326.

(Cornelio Marino). VII, i55o.

(Cornelio Marino) ? VII, 1345.

Via (Alexandre de). VII, 1369.

Vieira de Mattos (Francisco), dito

Vieira Lusitano. II, 563 ; III,

644 ; IV, 1026.

Villafranca Malagon (Pedro de).

II, 413, 422, 429 e 437; III, 675 ;

[*] Nagler dá como sendo de Heimque

Simão Thomassin o retrato sob 11.° 1709.

A julgar verdadeira a affirmação d'csse ico-

nographo, teremos de admittir que o gra-

vador usouindifferentemente dos prenomes

Henrique Simão ou Simão Henrique, o que

não é crivei. Mais razoavel será acredi-

tar que a peça seja doburil de Simão Tho-

massin ou Thomassin pae, que nesse caso

se chamaria Simão Henrique, tal qual se

vê na estampa, e não somente Simão, con-

forme dizem os manuaes.

IV, 906, 942, 949 e 955 ; V, 1138

e1040.

Vincent (Huberto).VII, i532e 1693.

Visscher (Lamberto). VII, 1367.

(Nicolao Ennes). II, 441 e 480.

Vogel (Bernardo). VII, 1413 e 1716.

Vorsterman )Lucas). II, 479 ; III,

797-

júnior 
(Lucas). VIII, 1980.

sênior 
(Lucas). VI, 1222 ; VII,

i5o6ei628; VIII, 1825, 1826,

1828, i835, 1847, 1858, 1921 e

1962.

Wael (Paulo V.). III, 1890.

Westerhout (Arnoldo van). I, 46 ;

II, 524 ; IV,. 977; VII, 1409,

1486 e 1689 ; VIII, 1822.

Westrik (Hermano). IV, 1016.

White (Roberto). VII, 1660.

Wierix (João). IV, 915.

ou Wierx (Jeronymo). VII,

i3o5 e 1512.

Wierx ?. 1,245.

(Antonio)? VII, 1488.

Will ou Wille (João Jorge). VII,

1581.

Williamsen ou Williamson (Pe-

dro). II, 491.

Xavier (Januario Antonio). III, 654;

IV, 1021.

Zampa (João Baptista) ? VII, 1615.

Zenoi (Domingos) ? I, 280 e 293.

Zettre (Jacob de). VII, 1625.

Zuccjii (Francisco). V, 1078; VII,

1647 e 1658.

Zylvelt (Adão van). VII, 1456.



índice dos pintores

Achen (João van). VII, i5o5 ; VIII,

19^4-

Aliou (Gil). VII, 1708.

Amiconi ou Amigoni (Jacob). VII,

1423.

Andray ou André (Frei João). VII,

1543..

Aved (Jacob André José). VII, 1681

e 1705.

Avelar Rebello (José de). II,

459-

Belle (Aleixo Simão). VII, 1311 e

1314.

Besutius, Besuzzi ou Besozzi

(Ambrósio). VIII, 1949-

Boliva e Loredo (Antonio A.). IV,

990.

Bonnart (Roberto). 11,620.

Bordieu (Pedro du). Vide Dubor-

dieu.

Brada (D.). II, 577.

Cazes (Pedro Jacob). VII, 1553.

Champagne ou Champaigne (Phi-

lippevan). VII, 1502,1703,. 1760

e i835.

Chardin (João Baptista Simeão).

VII, i683.

Chéron (Isabel Sophia). VII, 1514.

Cignani (Conde Felix) ou Cignani

filho. VIII, 1967.

Colasius. VII, 1363.

Costa (Felix da). IV, 996 e 998-

Coypel (Carlos Antonio). VII, 1370,

1574, 1682 e 1702.

David (Luiz Antonio). VIII, 1822 c

1928.

Debrie (Guilherme Francisco Lou-»

renço). IV, 1019.

(Guilherme Francisco Loiw

renço) ? V, 1162.

De la Borde ou Delaborde. VIIt

1450.

Delatour(Mauricio Quentino). Vide

La Tour.

Delescriniere. VII, 1499.

Delyen (J.). VII, i33i.

Diepenbeeck (Abrahão van). VII,:

1348,1584 e1613.

Diodati (Francisco). VII, 158y.

Drouais (Huberto). VII, 1706.

Dubordieu ou du Bordieu (Pedro).

VII, i456,

Dumonstier ou Dumoustier (Da-

niel). I, 344c 345.

Dupra (Domingos). VII, j 353.

Dyck (Antonio Van). V, 1122 ; VII,

i3i2, 1349, 1356, i5o6 e 1685 ;

VIII, 1962.

Egmont (Theodoro Justo d'). VII,

1480.
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Elle (Luiz), dito Ferdinand júnior.

VII, 1445.

Faes (Pedro van der). II, 5o5.

Ferdinand júnior. Vide Elle (Luiz).

Ferzi (Francisco). I, 184, 243, 287 c

290.

François (Lucas). VII, 1439.

(Simão). VII, 1545 e 1348.

Füssli (Melchior). VII, i652.

Galliot (Iac. [Jacob?]) [*]. VII,

1722.

Gauli oü Gaulli (João Baptista).

VII, i3g8.

Gober ou Gobert (Pedro?). VII,

I582.

Ghezzi (Pedro Leão). VII, 1415.

Grebber (Pedro)". VII, 1519.

Gualtier (Isabel). VII, 1466.

Gueslain ou Gueslin (Carlos Este-

vão). VII, 1549.

Hallé (Daniel ? Cláudio Guido ?).

VII, 1551.

Hals sênior (Francisco). VII,

1664.

Haysmans ou Huysmans (Jacob).

II, 492 e 5oo.

Heuvele (Ant. van den} [**]. VII,

1347.

Hoecke (João van den). II, 400.

Hoet (Gerardo [sênior?]). VII, 1568

e 1606.

Holbein júnior (João). VII, 1667

e 1686 ; VIII, 1825 e 1921.

Huber (João Rodolpho). VII, i38o.

Huygens ou Hugens (Lucas de),

[*] Nagler, Lexicon, menciona um Gal-

liot (João), que se pode identificar com este.

E' o que se collige combinando a lettra

do nosso retrato com o que d'elle diz o

reputado iconographo.

[**J A indicação não consta do retrato :

Le Blanc é que faz essa attribuição.

também dito Lucas de Leyden

ou de Hollanda. VII, 1687.

Janssens (Abrahão). VII, 1627.

Jouvenet (João) ou João III Jou-

venet, também dito o Grande.

VII, 1710.

(João 
[o III, também dito o

Grande ?]). VII, 1552.

Kelberg. IV, 1024.

Kneller ou Kniller (Godofredo). V,

1 x36 e 1160 ; VII, i35o.

Laresse (G.). II, 547.

Largilliere (Nicolaode). VII, i3r8,

1322, 1329, i5§o e 1709.

La Tour (Maurício Quentino de).

VII, 1679, 1698 e 1714.

Le Brun ou Lebrun (Carlos). VII,

1619 ; VIII, 1948.

Le Febure (Cláudio ?). VIII, 1963.

, Le Febvre ou Le Fevre

(Cláudio). VII, 1386.

Lely (Pedro). Vide Faes (Pedro van

der).

Le Prieur (Adriano). VII, 1328.

Lesma (Antonio). VII, 1531.

Le Sueur ou Lesueur (P. [Pedro?]).

VII, 1581 e 1704.

Leyden (Lucas de). Vide Huygens.

Liotard (João Estevão). VII, i3i5, •

Loo (Carlos André Van) ou Venloo.

VII, 1309 e i3io.

(Jacob van ?). VII, 1371.

Maratti (Carlos). VIII, 1926, 1958,

1950 e 1961.

Masucci ouMassucci (Agostinho).

VII, 1410.

Mazzoni (Francisco). VII, 1425.

Meissonier (Justo Aurélio). VII,

1668 e 1699.

Mérian (Matheus de). VII, 1346.

Meytens ou Mytens júnior (Mar-

tim) V, 1161 ; VII, 1383 e 1490.
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Miereveldt ou Mierevelt (Miguel

João). VIII, 1821, 1834, 1925 e

1957.

Mieris júnior (Francisco van). VII,

I632.

Mignard (Nicolao). VII, i3o8.

(Pedro). VII, 1718.

(Pedro ?). VII, i396.

Mombasilio (Cavalleiro). II, 543.

Moor (Carlos ísaac de). VII, i65o.

Morandi (João Maria). VIII, 1831.

Morelz, Moreelze ou Moreelsen

(Paulo). VIII, 1924.

Moro (Antonio). II, 346.

Murillo (Bartholomeo). VIII, 1960.

Nanteuil (Roberto). VII, 1335.

Nelli (Pedro). VII, 1477-

Nolli (Carlos). IV, 1022.

Nonnotte (Donato). VII, 1701.

Odazzi (João). I, 46.

Orley (Frei Jeronymo van). VII,

1471.

Pacheco (Francisco). VII, 1561.

Padrão (Antonio Joaquim). III, 832.

Parodi (Peregrino). V, 1164.

Pen (Ant.). VIII, 1811.

Pesne (Antonio). VII, 1588, 1712 e

1715.

Piles (Rogério de). VII, i6t8.

Pine ou Pire [s/c]. IV, ioo5.

Pinto Pereira (Francisco). IV, ioi3.

Plaas, Plaats ou Plaes (David van

der). II, 490 e 545 ; VII, 1384.

Pot (Henrique). VIII, 1936.

Puget (Francisco). VII, 1713.

Quellin ou Quellyn (João Erasmo).

VII, i6o5.

Quillard (Pedro Antonio). IV, 1020.

Restout. VII, 1451.

Rigaud (Jacintho). VII, i3i6, 1317,

1319, I32O, 1323, I32Ô, 1429,

1434, 1617 e 1696.

jeune 
(João Baptista ?) [*]. VII,

1440.

Rigault ou Rigaud? (H.). VII,

1437.

Rocha (Joaquim Emmanuel da).

VI, i3o3.

Rubens (Pedro Paulo). II, 351, 405,

406, 432 e 434 ; IV, 936 [**]; VII,

1357.

Rumph (P. A.). VII, i65i.

Santerre (João Baptista). VII, 1313

e 1337.

Scheitz (Matheus). VII, 1367.

Schuppen (Jacob van). VII, 1554.

Schutt (Cornelio). VII, 1479 e 1544.

Segers, Seghers ou Zegers (Ge-

rardo). VII, 1826.

Simon (Pedro). VII-, 1591.

Siqueira (Domingos Antonio de).

V, 1168.

Spelbergio (João). VII, i352.

Spoleti ou Spoletto (Pedro Lou-

renço. IV, 999.

Stampart (I. Francisco). VII, 1344.

Stevens (H.).IV, 1006.

Stradano (João). V, 1087.

Terzi (Francisco). II, 370.

Ticiano. Vide Vecelli (Ticiano I).

Tizianello. Vide Vecelli (Ticiano II).

Tofanelli (Estevão). VII, 1427 bis.

Tourniere (Roberto). V, 1167; VII,

1333 e 1700.

Troy (Francisco de). VII, 1334.

Trudon(H-). II, 548.

Vanloo ouVenloo. Vide Loo (Van).

Vecelli (Ticiano I) ou somente Ti-

ciano. VII, i3o6.

[*] Vide Nagler, Lexicon, apud Rigaud

(João).

[**] A indicação não consta da estampa,

mas Le Blanc diz ter sido gravada se-

gundo o pintor flamengo.
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130-

(Ticianol), ou somente Ticiano

(?). VIII, 1847.

(Ticiano II), dito Tizianello.

VII, 1621.

Vignon (Cláudio? Philippe ?). VII,

i5oi.

Vincidor (Thomaz), dito Thoma\

de Bolonha. VII, 1688.

Vivien (José). VII, 1345, 1379, 1433,

1435 e1717.

Voet (Fernando). VII, 1397, 1638 e

15 71 -

Vouet (Simão). VII, 1573.

Watteau (Antonio). VII, 1707.

*



índice dos desenhistas

Agrícola (A.). VII, 1428.

Alarcon (Dom Affonso de). V, 1138.

Anonymo XXXVI, desenhista da

serie XXXII. VI, 1172, 1175,

1183, 1186, 1189, 1191. 1198,

1202," I20Ó, I2IJ, 1215, 12l8,

I 22 I, 123o, 1233, 1236, 1239,

1242, 1245, 1249, 1252, 1254,

1257, 1260, 1261, 1264, 1270,

1273, 1276, 1278, 1280 e 1282.

Anonymos. I, i52 e 3oy.

Baldi (Antonio). II, 592.

Balduino (Bernardino). III, 814.

Bamberio (Pedro André). II, 579.

Barros Ferreira (Jeronymo de).

II, 626.

Benard (J. F.). III, 885.

Billingue (Clemente). V, 1133.

Bonnart (Roberto). IV, 913.

Brambilla ( João Baptista 
j. 

II,

543.

Calandrucci (Jacintho). III, 643.

Campiglia (João Domingos). III,

865; VII, i319.

Caravac, Caravacea ou Cara-

vaque (Luiz). VII, 1355.

Carneiro da Silva (Joaquim). VII,

1539.

Carpinetti (João Silverio). V, 1164.

Cataldo (Mus [szc]). I, 208.

A. B.

Champagne ou Champaigne (Phi-

lippe van). III, 868.

Clocker ou Klocker d'Ehren-

strahl (David). VII, 1662.

Cor (Oliveiro). I, 26.

Coypel (Carlos Antônio). VII, 1678.

Debrie (Guilherme Francisco Lou-

renço). I, 51, 186, 265, 309 ç 310;

II-, 468, 55o, 562, 564-566, 576,

586 e 597; III, 802, 829, 858,

859, 874 e 888; IV, 986,990,1007,

1009, 1012, 1014, 1019 e 1025;

V, 1143 e 1166.

(Guilherme Francisco Lou-

renço) ? I, 307.

Desbois (Marcial). VII, 1538.

Eyk (Abrahão van der). VII, 1667.

Ferretti (João Domingos), dito

d'Imola. VII, i663.

Francesi (Alexandre) [*]. VH, i532.

Francquart (Jacob). III, 875.

Fruythiers ou Fruitiers (Phi-

lippe). III, 878.

[*] A peça traz estropeado o nome do

artista; mas de outro não se sabe a quem

possa applicar-se a assignatura. No dizer

de Nagler, Lexicon, que só lhe attribue a

qualidade de pintor, Francesi trabalhou

em Roma provavelmente no 16o século,

asseveração que a estampa confirma.

18
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Ghezzi (Pedro Leão). VII, 1415.

Hallé (Daniel? Cláudio Guido?).

II, 548; III, 667.

Harrewyn (Francisco). I, 144; V,

1163.

Heinsch, ou Heintsch (João Jorge).

III, 723, 772, 773, 778, 788, 795 e

820 ; IV, 919 e 924.

Hooge ou Hooghe (Romano de).

VII, 1666.

Horatijs Romano (André Antonio).

II, 460 e 52i.

Horst (Nicolao van der). VII, 1374.

Huret (Gregorio). VIII, 1807.

: 
(Gregorio) ? IV, 933.

La Haye (Frei Lucas de) ou Lucas

Recolleto, mais conhecido por

Frei Lucas. VII, 1722.

Lasne 
(Miguel). 

VII, i562; VIII,

1868.

Lenardi (João Baptista). II, 524.

Leon [síc]. (Hippolit [us?]). VII,

1497.

Leoni (Carlos Antonio). II, 612 e

615; V, 1044-1048.

Lofler (João de). III, 719.

Longino (Lazaro). VII, 1534.

Lucas (Frei). Vide La Haye.

Masson (Antonio). VII, 1718.

Meissonier ou Meissonnier (Justo

Aurélio). VII, 1327.

Merli (J. B.). VII, i537.

Meyssens (João). II, 401.

Moitte (João Guilherme?). IV,

ioi5. 
f

Morandi (João Maria). VIII, i83i.

Morganti (Bento). I, i85, 236 e 248 ;

II, 495, 587 e 589.

—— 
(Bento)? II, 496 e 497. .

Ogier (Matheus). VII, 1643.

Padrão (Antonio Joaquim). IV,

1023.

Palomino (João Barnabé de). II, 618.

Passe (Chrispim de). VII, 1504.

Pereira (Antonio). IV, 968.

Picart (Bernardo). VIII, 1811.

(João). VIII, 1763.

Pinto Pereira (Francisco). IV, ioi3.

Pó (Theresa dei). VII, 1533.

Pozzi (Estevão). II, 574.

Prieto (Mr[sic]). III, 808.

Ranc (João?). II, 595 e 607.

Recolleto (Frei Lucas). Vide La

Haye.

Reguera y Serna (D. Fr. de la).

IV, 948.

Rizi (Francisco). VII, 1478.

Rossi (André). VII, 1421.

Sadelero (Egidio). VIII, 1836.

Screta (Carlos). III , 703, 709, 712,

715, 717, 726, 728, 761, 763, 779,

782, 790, 8o3 e 819.

Sennary (Gaspar). II, 572.

Silva ( Henrique José da ). III, 881.

Soutman (Pedro). II, 346, 351, 374,

406 e 432.

Spier ou Spierre (Francisco). VIII,

1959.

Stradano (João). VIII, 1940.

Vieira de Mattos (Francisco), tam-

bem dito Vieira Lusitano. II,

599; III, 644; IV, IOIT.

Vignon (Cláudio). VIII, 1877-1883.

Villafranca Malagon (Pedro de).

II, 422 e 437.

Vincént (Huberto). VII, i532.

Visscher (Cornelio). VII, 1711.

Vogel (Bernardo). VII, 1716.

Vorsterman sênior (Lucas). VIII,

1828.

Vouet (Simão). VII, 1592, i5g5 e

1596.

Zampa (João Baptista). VII, 1615.

Zerman (Pedro). II, 558.



TABOA

DOS

MONOGRAMMAS, MARCAS, LETTRAS INICIAES,

NOMES ABREVIADOS E ESTROPEADOS

CITADOS NO CATALOGO
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EXPLIGAGAO
o

w Monogrammas, etc.

EM LETTRAS IN EXTENSO

oe: 
fe 

c-rt M V Does fecitAAintonio) V(an der Does

fecit

A A Alguilar) F[e%)

<^JS rfciC A Paitlus Sculp. A[ndreas) Paulus Scul-
P 

(sit).

A A(leixo) S(imao)

¦ 
5 IB'F S D B. F S(tephanus) D{ella) B[ella.

F (ecit).

C 
C C (amillus) C (ongius) F(e-

c«7).

8 D.C. D. C. f ex A. D[ominicus). C(ustos).ffe¬

cit). exicudit) A (ugusta
Vindelicorum). ou A(u-

gustanus).

Z. C fe \L{ambertus) 
C(ornelis) [fe-\

cit)

10 fecit T 
Cross fecit \t [homas] Cross fecit

11 W.°riF I 
DE NoortF I [oannes) DE Noort F{e-

cit.

F F(rancisco) D{iodati)

I a b vf} F D tj \F{rancisco) D{ioda)tj

D. F. fecit Bra-\D. F. fecit Bracharce

charce

x4 
J) I¦ D. J[oao) D(roeshout).



141

ISTomes dos artistas Numeros (dos antores)

Antonio Van der Does 275, I, Br.

Manoel Marques de Aguilar

Andre Paulo, Pauli, de Paullis ou P owe Is

Aleixo Simao Belle

Estevao Delia Bella 872, I, Br.

Camillo Congo ii53, I, Br.

Cornelio Cort 2382, I de Nagler, Die Monogram

misten. Vide Zani, pag. 299 do V

da II parte.

Domingos Custodio Vide o n.° 188, I, Br.

Lamberto Cornells 1373, I, Br.

Thoma\ Cross

Joao de Noort

| 

Francisco Diodati 1528, I, Br.

D. F.

Joao Droeshout
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EXPLIGAGAO
°

w Monogrammas, oto.

Z . EM LETTRAS IN EXTF.NSO

15 M)esbois M Desbois M{arrial) Desbois.

16 Duarte Duarte

17 5T^o»at F. honat F. houat

fee(- Greuter incicf I Fed. Grenter J (oannes) F{r)ed[ericus)

iticid. Greuter incid[it).

I(^a 

^nemeU F- Quesnel F(ranciscus) Quesnel

F. Qitesnet pin F(ranciscus) Quesnetpin-

(xit).

20 J5^-- 
°Vieircto&zitano

% invtnto efcf

21a F. X. F. A. F. F. X. F. A. F. F (rancisco). X (avi)er.
F{reyre). A. F(e%).

21 b Fran.c<> Xsr Freyre A. Fe\. Fran.co X.<¦'>' Frati(cis)co. X(avier.

Freyre A Fe\ Freyre. A. Fe\.

22 I3x HG H enricus) G[olt\ius)

23 S LG L (eonardo) G[aultier)

24 GP(T?) GP{T?).

25 JBoimart // Bonnart H Bonnart.

26 h / H(olbein)

27 IV Halbeeck fe- J [oannes) Vlan) Halbeeck
Vtbl° ^ 

cit 161 fecit ioio.

2® lb H(P?) H(enricus) (P ?) h[ondius)
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Nomes dos artistas Numeroe (dos autores)

Martial Desbois. i652, I, Br.

Duarte

F. houat '

Joao Frederico Greuter Vide os n.os 1857 da I e 634 da

III de Br.

| 

Francisco Quesnel. 2o5o, I, Br.

Francisco Vieira de Mattos, dito «Vieira 28 do Catalogo dos Cimelios.

Lusitanon

| 

Francisco Xavier Freyre

Henrique Golt^io 2116, I, Br.

Leonardo Gaultier 2189, I, Br.

2237, I, Br.

H. Bonnart

Joao Holbein junior. 2310, I, Br.

Joao van Halbeeck. 2^54, I, Br.

Henrique Hondio 2889. I, Br.
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EXPLIGAGAO

w Monogrammas, etc.

EM 
LETTRAS IN EXTENSO

H?<rt
29 ". H Pot pinxit H (enricus) Pot pinxit

jyiKixtt

30 Jffn&ayyvrfectt j boulanger fecit J [oannes] boalanger fecit

31 Ignati? Ignati[us)

32 IllS

' 
33 IHs

34 IS IS

35 J-° Gom. J(oa)o. Gom(es).

36 y.ie. J V. fe. \ J (oannes) (van der) V(elde\

fe(cit).

31a M. fe M 
L fe M(ichaet) L(asne) fe[cit)

37 b jvl ML »

38 L L(ucas) V(orsterman)

39 A

40a freirej- M. Freire f. M. Freirefe\\.

Hob M.Freyiz ajif M. Freyre a fes M. Freyre afes

41 ^ MRSF M (artinus) R(ota) S (eben-

\anus) F(ecit)
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TsTomes dos artistas Numero6 <dos stores)

Henrique Pot Vid^o n.° 2463 da I de Br.

Joao Boulanger

Ignacio

I S

Joao Gomes

Joao van der Velde 2729' ^ Br.

| 

Miguel Lasne 279}, I, Br.

Lucas Vorsterman senior 2871, I, Br.

| 

M. Freyre

Martini Rota 2021, I, Br.

A. B. 19
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EXPLIGAGAO
03 _ _
« Monogrammas, eto. ; r:

EM I.ETTRAS IN EXTENSO

42 3SPerreyj- Ar. Pcrrcyf! N Perrey f ecit .

43 J- SciiJjj. 
TI 

Sculp J 
| TI Sculp* si)t.

4.4 M,

45a 
~$kfecher IC 

Visscher I [oannes) C [laas] V [is-,
scher).

46 dfycjlanjculf.Jfifpali F. <> Hey I an F rancisc.n Heylan Scul-
Scitlp. Hispali p!sit). Hispali.

\

j



N°mes dos artistas Numeros 
(dos autores)

N Perrey

TI 2584, II, Br,

Joao Nicolao Visscher Vide Br., n.os 1344 a e 1404 da I e
1397 da II.

Francisco Heylan



INFORMAÇÃO

DE

MARTIM SOARES MORENO

SOBRE O MARANHÃO



OABTA dei presidente de la Espa-

jioln eoii testirnónio de riria inibrmaoion

dei Oaupitan Miártin Stiarex Moreno, que

1'uó á examinar el Rio Atiu'iuiori. por ordén

dei Grobernador dei Brasil.

Santo Domingo 15 I )b,v 1613.

•' '• : ¦ i ¦ ' 
S'enor. ;i,

Este mes- !de Agfòsto passado llegó á este puerto en una

icanoa 
que vetiia de (lumana el capitan Martin Xuarez Moreno

Portuguez Alcaide de la fuerza y Poblacion de Seara en la Pro-

vincia dei Brasil con beinte y siete soldados y marineros y entre

ellos.siete 
yndios elqüál Apresento peticiori ante" mi-dizientío 

que

Gaspar de Sosa governador de aquellâ PfO^ineia eofi:orden<dé

Vuestra Màgestiad le avia mandado fuese á Reconocer el Rio

Marànon páfà sondarle y ver de qüe porte ip0dríàn Ser los navios

que entrasen en el y de camino Reconociese Ias 
poblaciones y

fuertes 
que tuvíesen los enemigosen aquella parte y que aviendo

cúmplido Io uno y! lo 
'ótro 

como pareceria de la iiiformacion 
que

yo hiciese con :la 
gente que'traya y demas papeles de Gaspar

de Sosa al salir dei Rio le siguieroh -dos 
pataxe§ de manera

que le obligó á perder la costa y perdiendo la arribar a Gumana

con mucha falta de bastimentos y todo lo necesario 
para bolver

á dar quenta de lo qüe se avia éncafgadò adonde no hallando

pasaxe para esos Reinos se avia determinado de benir á esta

ysla adonde se estavan aprestando navios en que podia cumplir

con su obligacion atento k- lo qual me pedia que lo diesse

embarcaciori suficiente 
para él y su gente y los bastimentos y
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cossas necesarias para el viaje y en el* entre tanto se le socor-

riese á el y á la demas gente 
el tiempo que estuviese en esta

ciudad pues 
su navegacion y todo lo demas que en ella le ha

sucedido avia sido en orden á cumplir con lo 
que se le avia

mandado y el servicio de vuestra Magestad = 
y aviendolo consi-

derado y hecho junta 
con el Audiência y Oficiales Reales se

determino se le socorriese y diese embarcacion atento cumplia

tanto al servicio de vuestra Magestad llegase este Capitan á

dar rrazon de todo y ansi en esta conformidad vá en esta flota

con su gente y concertado el flete de todos en duscientos y

treinta ducados para que vuestra Magestad mande se paguen

al Maestre dei navio en la Cassa de la Contratacion. Van

con esta todos los autos que 
en Razon de esto se hizieron

para que 
vuestra Magestad mande ver la 

justificacion 
con que

se ha hecho todo y provea 
lo que mas convenga á su Real ser-

vicio. Guarde nuestro Senor la católica persona 
de Vuestra

Magestad = de Santo Domingo quince 
de Diciembre de mil

seiscientos trece = Don Diego Gomei de Sandoval=(Hay una

rubrica).

Martin Xuarez Moreno alcaide y Capitan de la fuerza y 
Po-

blacion de Seara quees 
enla Província dei Brasil digo que asis-

tiendo yo en servicio de la Real Magestad por Capitan y Alcaide

de la dicha fuerza y poblacion y teniendo á mi cargo ciento y

cinqüenta soldados y mas de cinco mill yndios 
flecheros para 

su

custodia y Guarda teniendo su Magestad noticia de Ias tierras

dei Rio Maranon envio horden al Governador Gaspar de Sossa

que 
lo es de la Província dei Brasil que por particular 

orden á

causa desta poblacion 
asiste en Fernanbuco para que 

nombrase

persona 
tal que con gente y prevenido de todo lo necesario

fuesse el dicho Rio Maranon y poblacion y lo fondease para ver

que 
navegacion se podia 

hazer y con qué 
nabios viendo y descu-

briendo que baxios tenia y 
la disposicion de todo para 

lo qual y

hordenarse que yo 
fuese á este efecto me ymbio con particular

cuidado á llamar y 
me lo encomendo y 

nombro para 
ello dan-

dome navio y gente y todo lo demas necesario de alimentos y



(53

cosas para ello como con esta deste mi nombramiento dei dicho

governador y horden que de su Magestad tuvo para ello á cuya

ejecucion y efecto en cumplimiento dei dicho viaje yo me parti

con veinte y cinco hombres de guerra y siete yndios que traigo

conmigo 
y fui y descobri la 

poblacion y procuré tomar lengua de

los naturales por mi persona y sondé lo barra toda de aquel paraxe

cosa de ocho léguas y sali á tierra procurando informarme de

todo lo necesario en que me ocupe diez y ocho dias pegando fuego

á un almacen que un enemigo francês tenia en tierra con mucha

cantidád de xarcia brea y otros peltrechos de 
guerra y gran can-

tidad de paio que yo tenia 
junto para cargar y haviendome des-

cuvierto procuraron por mar y tierra coxerme á mi y á mi 
gente

y lo hizieran con grand facilidad sy mi industria 
y buena dili-

gencia mediante el favor de Dios no me valiera y asi escape bien

necesitado de favor 
y Remedio 

que me obíigó á arribar con mi

gente y barco sin poder tomar la derrota 
por los tiempos con-

trarios al brasil a la ciudad de Cumana donde fué forzoso entregar

el barco á los oficiales Reates como Hacienda de Su Magestad

y pedir al Gobernador me aviase para esta ciudad á me poner

en manos de Vuestra Senoria 
por que como tan puntal criado

suyo diese horden 
por lo 

que á su Real servicio toca en la breve-

dad de my buelta á fernanbuco rrespecto 
que para esta conquista

tiene Su Magestad en la dicha ciudad levantada 
gente y nabios

peltrechados y pagados con exesiba costa esperando mi buelta

de que dilatandose demas dei gasto que Su Magestad tiene por

no saber de mi de la dilacion resultaria el prevenirse el ene-

migo de socorro y fortificarse 
y por no saber la barra si yo con

mi gente acudiese con tiempo perderse la Real armada: 
junta-

mente con otro mayor dano 
que podria resultar faltando de la ad-

ministracion de los índios de mi cargo que tengo subjectos de paz

con levantarse 
y matar la 

gente de guerra de que Su Magestad será

muy deservido 
por aberle costado mucho aquella pacificacion y

conquista 
y para que en todo Su Magestad mas bien sea servido.

A vuestra Senoria pido y suplico con toda la mayor breve-

dad posible mande darme 
pasaxe con que poder bolver en se-

guimiento de mi bíaxe á los Reynos de Espana á dar quenta a Su
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Magestad dei subceso y nabegacion y lo que mas importa á su

Real servicio sin que de ningun modo se ponga dilacion proveido

de matolage y todo lo demas necesario para elío para mi y mi

gente 
é yndios por venir como vengo y á Vuestra Senoria es no-

torio y me profiero probar 
de arribada y falto de todo y sin tener

de que lo poder prober y en el interin y se sirva de mandar

aloxar la 
gente 

de mi compania y mi persona mandandonos dar

de comer ó con que poder comprar de la Hacienda de Su Mages-

tad como á soldados suyos y que andamos ocupados en Su Real

servicio que en lo prober vuestra Senoria asi se le hará muy

gran servicio y á mi muy particular 
merced y justizia 

la qual

pido y para ello 8ta y que de todo se me dé testimonio para en

guarda de mi justicia 
= Martin Xuare\ Moreno=

Otrosi demas de Ias razones que dicho y alegado tengo en

el dicho Rio Maranon los dichos ladrones piratas francês tienen

cantidad de portugueses cautivos de los que biniendo dei Brasil

y de otras partes coxen en aquella costa á los quales demas de

aberles quitado sus haciendas les dan muy cruel y aspera vida y

finalmente los dan á los yndios para que los maten y coman todo

lo qual es muy grande deservicio de ambas magestades y que re-

quiere muy breve Remedio y para que tenga efecto y Su Mages-

tad dei Rey nuestro senor lo sepa combiene la brevedad de mi

biaxe. A vuestra senoria suplico asi lo Remedie y mande de ia

forma que tengo pedida que en ello Recibirá merced el Rey nues-

tro senory recivieré merced con justicia. 
Martin Xuare% Moreno.

Que se junten con esta peticion el traslado de los papeles

que el dicho Capitan Martin Xuarez Moreno presentó

ante su senoria y que anRique franco persona que 
lo Auto

traduzco con 
juramento 

declare si estan bien y fiel-

mente traducidos y fecho esto se lleven los autos para que su

senoria provea lo que convenga al servicio de Su Magestad.

En la ciudad de Santo Domingo en primero 
dia dei mes de

Júlio de mill y seiscientos y tres anos ante su senoria dei Se-

nor Presidente Don Diego Gomez de Sandoval Gobernador y
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capitan geneiiaLde. esta ciudad é ysla.se leyó esta petícion y leida

proheyéel auto arriba contenído. Adriano de Heraso Escrivano

publico. 
-

Geronimo dè Albuquerque Hidalgo caballero de la casa de

Sn Magestad y Capitan mayor de la .Conquista dei Marallon

por 
el dicho Senor & ago saber, a los .que -esta 

mi provision

vieren que haviendo Respeto á los servicios que Martin Xuarez

Moreno mozo dela camara dei dicho Senor y Capitan dei fuertç

y. poblacion Me Seara tiene echo al dichosenor en muchas oca-?

siones en este @&tado principalmente en esta costa dei Rio grande

hasta el Rto de camosi 
y tener comercio^con todo-el 'gentio 

de

ella haciendó 
pases com muchós de ellos por-el qual Respeto

el- Gobernador General de este.estado Gaspar de Sosa.le enço*

mendò 
y mando en nombre de Su Magestad por un capitulo de

«na carta 
que el. dicho Gòbernfrdor escribió al dicho Martin

Suarez me a.companase con los , soldados que asistian en: su

compania nel dicho fuerte neste biaxe el dicho me acompanó y

vi no hasta el Rio de camosi y por servir á.Su Magestad.y obe-

d.ecer d los mandatos de susímayores y para 
-el efecto quedei di*

çho Governador me envio que viniese á esta conquista y descu-f

brimientç* dei .marallon para:-Io que embió separadamente una

embarcàcion 
para ;se yr descobrir y .sondar la--.varra'dei marallon

para el qual efecto era necesario Hin un persona de satisfaccion

para lo que proJbeyó.en nombre de Su .Magestad 
por los poderes

qtíe tengo dei dicho senor Gobernador General Gaspar de Sosá

por probision suya al dicho Martin Suarez Moreno de capitan

de la dicha viaxe y soldado&.que en la dicha embarcazion ban ,,y

de Ias mas personas.por. que mando á todas Ias 
personas lo conoz*

can y obedezcan como capitan que-es dei dicho descubrimienio

dada en este puerto de camosr y a los treze de Júlio de mill y

seiscientos é treze anos laqüal vá firmada 
por min y sellada con

el senete dè mis armas. Geronimo de Albuquerque. 
' 

\ .

En la ciudad .de Santo, domingo'En 
primei dia-del mes de

Oetubre de myll.y seiscientos. 
y tneze-anos ante mi el Escrivano
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ynso escriptú pareció presente anRique franco vesino desta Z'm±

dad y dijo que por mandado de su senoria dei senor presidente

don Diego Gomez de Sandoval Gobernador 
y Capitan General

desta ysla el a atraduzído 
y trasladado de lengua 

portuguesa en

castellana la orden atras contenida laqual vá sierta 
y berdadera

á todo èu saber y entender y conforme á la letra de lo que con-

tiene la orden que llevaba el capitan Martin Xuarez Moreno y

que le dió Antonio Perez de Ledesma escrivano de su senoria

para que la traduxese 
y concordase la 

qual vá cierta y verdadera

corregida y concertada con el original 
que bolvi á el dicho ca-

pítan Mattin Xuarez Moreno 
y así lo 

juro á dios 
y á la cruz en

fôrma de derecho 
y que no contenia otra cosa la dicha orden

mas de lo que va aqui tradtizido 
y por ser berdad lo firmé En-

riqtte franco = Ante mi —Adriano de eraso escrivano publico^

Traslado delaynstrusion 
y carta de Su M&gestatly mas probis-

siones que sirven para disppesa dei almoxarife Francisco Mendez.

Gaspar de Soàa Gobernador dei estado dei Brasil amigo yo
el Rey os embío mucho á saludar bide lo 

que me avisastes y re-

presentastes en vuestros apuntamientos sobre Ias disppesas 
y

cosas necesarias 
para el buen cumplimiento de la conquista dei

marallon 
que os tengo encargado è por bien que hagais la dis-

ppesa de la dicha conquista dei dinero mas pronto que hubiere

en este estado que pertenezca á mi Hacienda limeneando 
por

lo 
que sobrere de la Renta de los diezmos despues de pagados

Ias ordinarias 
y ordinários Haziendo un factor y escrivano 

para
este efecto para que en libro separado se haga de todo receuta 

y
desppesa y que siendo forzado 

para esta ocasion baliendoos de

algun otro dinero 
podais aber por en prestemo de personas par-

ticularesque lo quieranhazer por me serbiró delas imposiciones

que los bezinos 
pusieron en sobre si para efecto de sus fortifica-

ciones y yglesias percurando primero abellodelos 
particulares que

de la 
ymposicion consignandoles á unos y á otros el pagamento

en cosa cierta y precisa sin que pueda aver duda en lo aver que

particularmente quedará á vuestra 
quenta yo os e en esto por
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encargada la conciencia é teneis advertencia que los prestamos

que se hizieren han de ser boluntarios sin haver en ello fuerza

alguna en quanto á lo que apuntais que por esta Gomada ser de

tanta importancia yo os la mandar Encargar á persona de con-

fianza como debe ser y de la misipa manera los mas capitanes

ministros y oficiales adjuntos le devia mandar limitar ordenado

para lo hizieren deben ser necesariaipente y no los abiendo ta-

les que sin ello y solo por me serbiren lo hizieren tengo por bien

de os cometer todo esto.con declaracion que á los Capitanes y

mas ofiçiales de milizia no dareis mas que aquello que tuvieren y

para los demás de ese. estado y quel o mismo hagais en los offizios

que en ella hubiere exemplos y que luego haciendo la tal obli-

gacion y nombramiento" y declaracion dei ordenado me deis de

todo quenta y asi .tube por bien de mandar pasar provision en la

forma que embiastès la qual con .esta se os embiará por que

mando y significo que me abreis por bien servido y todos los que

fueren en la dicha Gomada para les hazer Ias mercedes y honrras

que conforme á su servicio y calidades merecieren. •

Y al sargento. mayòr D.iego de Campos Moreno tengo man-

dado y ordenado que, se embarque para ir servir su cargo en la

misma xornada con el hordinario que tiene y que acabada .ella

le mandaré hazer Ias mercedes que mereciere por este y los de-

mas servidos que me tuviese hecho á respecto=^En Lisbona á

ocho de nobiembre de seiscientos y doze —Rey. El Conde almi-

rante presidente, para Gaspar de Sosa Governador dei estado

dei Vrasil. Por el Rey. Marallon. á Gaspar de Sosa de su consexo

y su gentil hombre de boca Governador dei Estado dei Vrasil.

primera bia,

Provysion de Su Magestad

Yó el Rey ago saber á bos Gaspar de Sosa de mi.consexo

mi gentil hombre de boca governador y capitan general dei es-

tado dei Vrasil que para mejor se poder conseguir la conquista

y descubrimiento de Ias tierras dei Rio de Marallon en que os

tengo cometido conforme á mis yntrusiones la qual es de tanta
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importanzia á mi serbicio como se dexó ber y se animaron todos

á servir en ella con mas boluntad sabiendo que mandaré tener

quenta con los serbicios que en eso me hizieren tengo por bien

y me place que signifiqueis por esta de mi parte que 
me abré

por bien servido de todas Ias personas que fueren en esta jornada

para que 
les haga Ias mercedès y honrras que conforme á sus

servicios y calidades merecieren y yo os mando y á todos mis

ministros á quien pertenezca que asi lo cumplan y hagan cum-

plir y esta no pasará por la chancilleria y baldrá como carta sin

enbargo de Ias hordenaziones en contrario y se hizo por dos

bias la una de ellas solo tendrá efecto=Manuel dei Rego la hizo

en Lisbona á ocho de nobiembre de mill e seiscientos y doze.

yo el secretario Antonio Biles de simas la hize escrivir 
—Rey =

El conde almirante presidente. 
— Ordena Vuestra Magestad á

Gaspar de Sosa governador dei estado dei Vrasil senefique dela

parte de Vuestra Magestad se abrá por bien servido de todas Ias

personas que fueren en la gomada y conquista y descubrimiento

de Ias tierras y rryo de marallon que le hara Ias mercedes y hon-

rras que conforme á sus serbizios y calidades merescieren—para

buestro mejor ver ba por dos bias=queda Registrada esta cédula

de Vuestra Magestad en el libro ceisto de Registros dei cabildo

de esta bila de Olinda foxas cinqüenta e cinco, barros—En qual

traslado de ynstrusion y carta de Su Magestad yo Luis Muniz es-

crivano de la Hacienda dei dicho senor de la dicha viaxe y con-

quista hize trasladar delas propias que bolvi al senor gaspar de

sosa governador general de este estado dei brasil bien y fielmente

sin cosa que duda aya á que me Refiero en todo y por todo y

lo concerté con el almoxarife de la dicha viaxe nolinda á diez y

seis de mayo de seiscientos y treze anos. Luis Moniz, Concertado

por mi Scribano Luis Moniz. Concertado por mi el Almoxarife

Francisco Mendez Roma-=El qual traslado y estruzion é cédula

de Su Magestad yo luis Moniz scribano de la Hacienda de Su

Magestad de este viaxe y conquista la hize trasladar dei libro

de Registro de Ias cédulas y mas papeles de la dicha-conquista

bien y fielmente sin cosa que duda aga á que me rrefiero la qual

está rregistrada en el dicho libro á foxas ducientas y tres en la
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buelta y lo rreferi y concerte con el almoxarife desta conquista

Comosipe diez y seis de Júlio de seiscientos 
y treze anos Luis

Moniz. Concertado 
por mi el scrivano Luis Moniz. Concertado

con migo el almoxarife=Francisco MendezRoma.

En la Ciudad de Santo Domingo en primero dei mes de

Octubre de mill y seiscientos y treze anos ante mi el Escribano

publico ynso escrito pareció presente Enriqu*e franco vezino de

esta ciudad y dijo que por mandado de su senoria dei senor presi-

dente don Diego Gomez de Sandoval 
governador y capitan gene-

ral de esta ysla el á traducido y trasladado de lengua 
portuguesa

en castellana la carta y cédula Real é ynstruzion que truxo el ca-

pitan Martin Xuarez Moreno que entrego original al dicho capi-

tan cuyo traslado es este el qual va cierto y berdadero corregido

y concertado á todo su saber y entender 
y asy lo 

juro á Dios y á

la cruz en forma de derecho y que no contenia otra cossa la

dicha carta y cédula rreal mas de lo que aqui ba escrito en len-

gua castellana y por verdad lo firmé. AnRique franco. Ante

mi. Adriano de Eraso escrivano publico.

En la Ciudad de Santo Domingo en dos dei mes de Octu-

bre de mill y seiscientos y treze anos su senoria dei

senor Presidente Don Diego Gomez de Sandoval 
go- 

Auto

vernador y capitan 
general de esta ciudad é ysla

haviendo visto lo pedido por el capitan Martin Xuarez Moreno

y Ias ordenes que truxo dixo 
que atento que su senoria estaba

ocupado en cosas dei servicio de su Magestad mandava y mando

que el licenciado Xpoval Gonzalez Delgadillo auditor 
general

desta ciudad haga Ias diligencias y declaraziones 
que convengan y

fecho se le lleve para proveer justicia y ansi lo proveyó e mando

y cometió y Rubrico ante mi Adriano de eraso scribano publico.

E despues de lo susodicho en este dicho dia dos de Otubre

dei ano de seiscientos y treze en cunplimiento de lo

proveido y mandado 
por su senoria dei senor presi- Auto

dente Don Diego Gomez de Sandoval 
governador y



160

capitan general deesta ciudad é ysla el dicho licenciado xpoval

gomez delgadillo auditor gefteral 
mando se le notificase á el di-

cho capitan Martin Xuarez Moreno trayga ante su merced el

sarxento y gente 
de su compania é yndios que trajo y al maes-

trey piloto que trae en su compania para el efecto que 
le fue hor-

denado e encargado por el governador gaspar de sosa o por Ge-

ronimo de albuquerque capitan mayor de una probinzia dei bra-

sil llamada camosi para que con ellos se haga la diligencia que

convenga para el servicio de su Magestad y su buen despacho

y ansi lo proveyó y mando y firmo el Licenciado Gristoval Gon-

zalez Delgadillo ante mi. Adriano de heraso escrivano publico.

En este dicho dia mes y ano dicho yo el dicho Escrivano

notifiqué el auto de atras a el capitan Martin Xuarez

Moreno en su persona testigos Martin Bello de fon-ficazion

seca y Pedro Anas de Aguilera. Adriano de Heraso

escrivano publico.

E despues de lo susodicho en este dicho dia mes y ano

dichos el dicho Capitan Martin Xuarez Moreno en

cumplimiento dei dicho auto y notificazion truxo ante Testigo

su merced dei dicho Auditor General á Pedro Lo-

bato Malio de nazion português natural de la villa de biante

en el Reyno de Portugal y sarxento que dixo ser de la gente

que trae á su cargo el dicho capitan en esta gomada dei qual

el dicho auditor Rezibió juramento 
en forma de derecho y

haviendo jurado en forma prometió de dezir verdad y fué exa-

minado por el tenor de la peticion presentada por el dicho

Martin Xuarez Moreno capitan y fecho Ias preguntas necesarias

dixo al tenor de el dicho pedimento que conoce á el dicho Capitan

Martin Xuarez Moreno de mas de diez y seis anos á esta parte

y sabe que es alcayde y capitan de la fuerza y poblazion de

Seara que es en la província dei Vrasil y sabe que por provision

y conduta dei gobiernador Gaspar de Sosa que lo es y ca-

pitan General de Brasil tiene á su cargo la dicha fuerza de Seara

y gente de guerra 
de ella asi espanoles portugueses cosa de
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ciento y cinqüenta soldados y mas de cinco mill yndios flecheros

para la guardia y custodia de la dicha fuerza y save este testigo

que estando en la dicha fuerza el dicho capitan Martin Xuarez

Moreno el dicho Governador Sosa teniendo horden de su Ma-

gestad para que por su horden se hiciese la conquista dei ma-

rallon por tener notizia 
que un enemigo franzes estaba fortifi-

cado en una ysla dei dicho Rio Maranon enbió á.llamar á eí

dicho capitan Xuarez para que fuese á descobrir el dicho Rio

y fondealle por todas partes para ber si la armada Real que

para la dicha conquista sô hazia pojdia navegar el Rio arriba

y para que ubiese mas brevedad ordeno el dicho Governador á

el Capitan mayor Albuquerque subiesse por el Rio grande á

entregar al dicho Capitan Xuarez la gente de guerra y maestre

piloto y marineros y nabios y todos los peltrechos y demas

cosas necesarias que fuesen menester 
para este efecto y este tes-

tigo con veinte y cinco soldados de guerra pagados por su Ma-

gestad á razon de siete cruzados portugueses á el mes de á

diez Reales y este testigo por sarxento dellos y fueren adonde

el dicho Capitan Guarez estaba y el dicho Albuquerque que le

entrego la 
gente y nabio y todo lo demas que para este efecto

llebaba y sabe este testigo que el dicho Capitan Juarez luego

yncontinente se hizo a la vela en cumplimiento de la orden dei

dicho Governador gaspar de sosa y la que le dió el dicho Ca-

pitan albuquerque y siempre des que entro por la Boca dei

Rio Maranon el dicho capitan Xuarez y èl piloto dei dicho varco

fueron fondeando el dicho Rio y tomando eí fondo dei hasta

que llegaron á la ysla donde el enemigo franzes estaba fortifi-

cado que habrá desde la boca doze léguas y save este testigo

que el dicho capitan con su gente de guerra que llevaba sal-

taron en tierra y allaron un almazen dei enemigo con gran can-

didad de garzia y brea y otros peltrechos de guerra y mucha

suma de paio y le pegaron fuego Hallandose este testigo á

á todo ello presente y bió que se quemo todo el almazen con lo

que tenia dentro y Ias demas cosas que por alli hallaron y el

dicho capitan Xuarez hizo poner una cruz y en ella escrito un

letrero que dezia aqui llegó el capitan Martin Xuarez Moreno
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por el Rey de Espana y se bolvieron a embarcar con la gente

de guerra sin haber visto enemigo ni otra persona y subieron el

rio arriba fondeando hasta ocho léguas adonde el dicho capitan

echó en tierra un yndio de los que consigo llevaba nombrado bal-

thasar para que descubriese lo que havia y tomase lengua y es-

tando en esto un yndio natural de aquella tierra se bino al barco

donde el dicho capitan y la demas gente estaba el qual yndio

trae consigo y se llama Mucura el qual le dixo que el enemigo

les abia descubierto y echado lanchas por 
la una y otra parte

para cojellos en médio y matallos que los queria salvar y abiendo

venido el yndio que abian hechado en tierra desmintiendo el

viaxe los metió en unos baxios de poco mas de quatro palmos

de agua hasta que vino la noche que á fuerza de brazos y con

gran trabaxo por un brazo dei Rio les sacó el dicho índio á la

mar y sin que de ninguna manera por los vientos contrários y

gran temporal que hazia pudiesen bolver á Seara de adonde

salio por ser la varca Ruym y muy mal tratada y los fué forzoso

sin poder bolver á barlovento por estarles el enemigo esperando-

les con dos nãos grandes en la boca dei Rio por donde avia

de salir benir la costa de tierra firme en la mano hasta llegar á

Cumana y esto es lo que sabe sobre lo contenido en la dicha

peticion.

Fuele preguntado si bió á los henemigos el 6 la gente de su

compania y si bieron que fortificacion tenia ó en que forma es-

tava que gente ó navios tenian consigo ó trayan por el Rio dixo

que bió este testigo despues que el yndio 
les dió el aviso venir

á ellos por el Rio arriba una nao grande y por el Rio abajo un

patache todo de guerra y por estar su barca desviada y entrarse

por los baxios con ella no les Hizieron dãno y ansi mismo como

dicho tiene descubrieron a otras dos nãos grandes en la boca dei

Rio y que este testigo no bió que el enemigo tuviese fuerza al-

guna en tierra ny artilleria mas que almazen y casas que dicho

tiene que quemaron y que el yndio que se bino á ellos que tra-

hen consigo les dixo como en el enemigo franzes en la punta de

de la dicha Isla tenia hecha la poblacion de mas de trezientos

vecinos y un fuerte muy grande con mucha artilleria y que alli



tea

Hazian sus nabes y que el ano pasado abian hecho seis y que

ansi mismo les dijo que el henemigo andaba por aquel Rio Ro-

bando los que pasaban y cautivandolos para servirse de ellos y

entregarlos á los yndios de aquella comarca para que los, co-

miesen.

Fuele preguntado 
si la gente que el dicho Gapitan trae con-

sigo ansi de guerra como maestre piloto y marineros si es gente

pagada y que si trae sueldo de su Magestad y lo tiraba quando

los embiaron á esta jornada 
dixo que son soldados alistados en

los libros Reales y como tales tiran el sueldo hordinario que en

aquella Provincia se dá que es á siete cruzados de á diez reales

castellanos cada mes como tiene dicho y que de la gente de

guerra se fueron entre sacando para este efecto.

Preguntado si save que el armada Real que dize se Ha echo

ya en ffernanbuco para ir á esta conquista dei marallon aguar-

dava solo la rresuluzion y buelta dei dicho capitan Martin Xua-

rez Moreno y su gente para se ynformar dei fondo dei dicho Rio

y el viaxe que se habia de hazer y por donde y zertesa dei ene-

migo y si ymporta 
mucho al Real serbizio la brevedad de- la

buelta dixo que sabe este testigo lo contenydo en esta pregunta por

que lo bió sery pasar ansi como se le há preguntado por que bió

la armada y gente y que save por que 
lo oyo dezir ansi al gover-

nador que para partir 
la armada en seguimiento de la 

jornada

solo se esperaba la buelta dei dicho Capitan Xuarez y sus dili-

genzias 
la qual se le ordeno y encargo hiciese con toda brevedad

por 
lo qual save este testigo que es de muy grande importancia

el breve despacho dei dicho capitan y su gente asi para evi-

tar la costa que su Magestad tiene con el armada como el pli-

gro que resultaria si nabegase la dicha armada el dicho viaxe

sin el aviso y diligenzias que el dicho capitan ha hecho por ser

de muy grande ymportanzia.

Fuele preguntado si á el dicho Capitan á el tiempo de la

partida si le entregaron algun dinero para que socorriese la

gente 
ó se le dió mantenimientos para ello dixo que no sabe ny

bió que se le diese á el dicho capitan ni á otra persona dinero

alguno para esta jornada 
mas de que se embarco matalotaje para
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la 
gente para un mes y que save este testigo que todo se ha 

gas-

tado y consumido 
y que el capitan y soldados y la demas gente

no tienen que comer ni con que comprallo ní horden de poder

bolver á Espana á dar quenta á Su Magestad si su senoria dei Se-

nor Presidente no selada á quenta de Su Magestad por quenta

de su sueldo 
y que no dandoselo 

y aloxandolos será forzoso

el quedarse descarnados en Ias 
yndias y no dar buena quenta

de si y que esto es lo que save y la verdad para el juramento

que tiene fecho 
y que es de hedad de quarenta anos y lo firmo y

el dicho auditor lo Rubrico. Pedro Lobato. Ante mi. Adriano

Heraso scribano 
publico.

E luego 
yncontinente en el dicho dia mes y ano dichos para

la dicha averiguacion el dicho auditor hizo parecer ante si á

Alfonso Gonzalez 
que ansi se dixo llamar y ser Piloto de la Barca

nombrada Santa Catalina 
que fue á el descubrimiento de el Rio

Maranon dei 
qual Rezebio 

juramento en forma de derecho y

aviendo 
jurado prometió de dezir verdad y siendo preguntado

por el tenor de la dicha petizion y por Ias preguntas siguientes

dixo—que conoze á el Capitan Martin Xuarez Moreno de quatro

ó cinco anos á esta parte y save que el susodicho es capitan y

alcaide de la fuerza dei puerto de Seara y que tiene á su cargo

por orden de Su Magestad la dicha fuerza con ciento y cinqüenta

soldados 
portugueses y mas de cinco mill yndios flecheros de

paz que el mismo capitan Ha rreduzido y save que por orderi

dei governador gaspar de sosa que lo es dei Vrasil por carta

que tuvo de Su Magestad mandava 
y hordenó á el dicho capi-

tan Xuarez fuese á descubrir el Rio Maranon 
para la conquista

que tiene mandado se haga 
y para este efecto juntamente con

el dicho Capitan este testigo se embarco por piloto de la dicha

barca con el dicho Capitan 
yendo en seguimiento de su biaxe á

quatro dias de como salieron de Camosi llegaron á la primera

boca dei Rio Maranon 
y dende que entraron por el conforme á

la Horden é yntruzion que llebavan siempre fueron con la sonda

en la mano para lo fondear hasta que llegaron á una ysla y

en ella el dicho Capitan 
y su gente de guerra salieron á tierra

y allaron algunas casas de paxa y madera y entre ellas un
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almazen con gran suma de garzia brea y otros muchos peltrechos

y mucha cantidad de paloamarillo y á todo ello cassas y almazen

y jarcias y todo lo demas le pegaron fuego y á ello se halló pre-

sente este testigo sin que por entonzes biesen ny descubriesen

persona alguna mas de algunas sepolturas de hombres muertos

y el Capitan hizo poner una cruz y un letrero en ella que dezia

aqui llegó el Capitán Martin Xuarez Moreno en nombre dei Rey

de Espana y se bolvier.on á embarcar y fondear el Rio arriba

otras ocho léguas y algunas canales en el que la que menos tenia

era de cinco brazas arriba hasta dozeó mas siguiendo el rrumbo

segun les guiaba el aguxa y el dicho capitan Xuarez mando

á uno de los yndios que llevaba en su compania saliese á tierra

á descubrir y tomar lengua llamado Baltasar y estandolo espe-

rando vino á la barca un yndio de tierra de los Naturales y le

dixo al Capitan y á los que venian con el que el enemigo les

abia descubierto y con una nao y un pataxe les venia á coxer

que el los queria salvar y meter por unos baxios y habiendo

venido el yndio baltasar que el dicho capitan habia ynviado á

tierra los metió por unos baxios que aun no habia quatro pai-

mos de agua y sobrebenida la noche á fuerça de braços remos y

barales los metió por un brazo dei Rio hasta salir a la mar y en la

boca dei Rio por donde havian de salir vieron dos nãos grân-

des dei enemigo que los estaban esperando segun dixo el dicho

yndio por lo qual y por estar la barca maltratada de los baxios

y golpes que havia dado para salir deellos y aber sobrevenido

un tiempo de vientos contrários y forzosos y grandes corrientes

no pudieron subir á barlovento y les fué forçoso descaecer sin

poder bolver á la costa dei Vrasil y ansina fueron arribando á

vista de la Trinidad hasta llegar á la Trinidad y de alli á Cumana

y esto es lo que save y puede declarar conforme á la peticion.

Fuele preguntado si en el tiempo que nabegaron en el

dicho Rio Maranon y andubieron por tierra bió ó supo algunos ?

enemigos franzeses ó de otra nazion ó descubrieron su pobla-

cion y fuerza : dixo que como tiene dicho no vieron poblazion

alguna ni- fuerzas mas que Ias casas y almazen que quemaron y

los navios de los enemigos que los seguian y estavan á la boca
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dei Rio y que el yndio que se unió á ellos y los salvo les dixo

que en ia punta de la 
ysla donde pegaron fuego á la garzia

estava una poblazion de franzeses de mas de trezientos vezinos

y una muy 
gran fuerza con mucha artil-leria que alli fabrican

navios.

Fuele preguntado sy este testigo y los demas marineros 
y

gente dei Navio y gente de guerra que con el dicho capitan

bienen es gente pagada de Su Magestad y alistada en sus Reales

libros 
y que sueldo tiran al mes = dixo que á este testigo y á el

maestre 
y demas gente dei dicho navio no estan alistados en los

libros Reales mas de para esta jornada con palabra que bolvi-

endo delia les pagarian conforme á la demas gente de la rreal

armada 
y que los soldados y capitan sabe este testigo que es

gente alistada y pagada por Su Magestad y tiran de sueldo siete

cruzados de á diez Reales de plata cada uno.

Fuele preguntado si save que á el dicho Capitan Xuarez o a

otra persona de los que se embarcaron con el le entregaron por

orden de Su Magestad algun dinero para que socorriese á la

gente y á que se embarcaron v para quantos dias le dieron bas-

tímentos dixo que no save que á el dicho capitan ni a otra per-

sona por el le diesen dinero alguno para socorrer la gente ni

mas de que en el nabio se embarco bastimento 
para toda la

gente para un mes y que á que salieron de Seara para Maranon

por mediado dei mes de Júlio y que en la navegacion dei dicho

Rio estubieron diez y siete dias en fondeallo hasta que salieron

de el y allegaron á Cumana por el mes de Setiembre.

Fuele preguntado si save queen Fernanbuco esta la armada

de Su Magestad alistada y puesta á punto para la 
jornada de

la conquista dei Maranon — Dixo q-ue sabe y vio en Fernanbuco

la armada de Su Magestad para la dicha conquista alistada y

puesta á punto y que solo para hacerse á la bela se esperaba

la vuelta dei dicho Capitan Xuarez y su gente con resuluzion

de la orden que llevaba 
y que el dicho Gobernador Gaspar de

Sosa estando este testigo presente habia prometido á quien le

diese nueva de la buelta dei dicho Capitan Xuarez un caballo

enxaezado enbiandole á encargar gran brevedad en su buelta
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por lo qual save este testigo que es de muy grande 
importancia

al servieio de Su Magestad el despacharse con gran presteza á

dar quenta de lo que se le encomendo ansi por 
la costa que

con la Real armada se haze como por el peligro que puede

Resultar si la Real armada partiese para la 
jornada 

antes de

la buelta dei dicho Capitan por lo que 
importa Ias diligencias

que há hecho para su buen viaxe y subceso y que el dicho Ca-

pitan é Ia demas gente estan en esta Ciudad sin tener de comer

ni de donde sacarlo si su senoria por quenta de su sueldo no

les da de comer 6 con que comprallo de la hazienda de Su Ma-

gestad y breve pasaxe por quenta de Su Magestad para Espana

y que demas de no poder cumplir con su obligacion se abran

de quedar perdidos en estas yndias. I lo que tiene dicho es la

verdad de lo que save y pasa de lo que se le ha preguntado

y que es de hedad de mas quarenta anos y lo firmo de su nom-

bre. Alonso Gon\ale\. Ante mi. Adriano de Heraso. Scrivano

publico 
=

E despues de lo susodicho en tres dias dei dicho mes y ano

paraaveriguacion de lo contenydoen el dicho pedimento 
el dicho

auditor general hizo parecer ante si á un hombre que se dixo

llamar Sebastian Martin y ser maestre de la barca Santa Catalina

en que el dicho Capitan Xuarez con la demas gente 
de su cargo

fué al descubrimiento dei Rio Maraííon dei qual dicho maestre el

dicho auditor recibió juramento en forma de derecho y siendole

preguntado porei tenor dei dicho pedimento dixo y depuso lo

siguiente=dixo que conose al Capitan Martin Xuarez Moreno de

diez anos á esta parte en servizio de Su Magestad en diferentes

ofícios y de presente save que el susodicho es alcaide é capitan

de la fuerza de Seara y tiene á su cargo una compania de ciento

y cinqüenta soldados de ynfanteria y mas de cinco mill yndios

flecheros que el propio á rreduzido y pacificado y en el dicho

puesto ha hecho muy grandes servizios á Su Magestad contra in-

fieles y ladrones piratas todo lo qual save este testigo por haverse

hallado presente y visto lo sabe que teniendoSu Magestad noticia

de que el enemigo francês estaba fortificado en el Rio Maranon

y con poblazion embió orden á gaspar de Sosa governador 
de Ias
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províncias dei Vrasil para que levantase 
gente é yciese armada

para su conquista y enbiasse persona tal para que se descubriese

la tierra' y tomase lengua de su sitio y dispusision lo qual sa

este testigo por aber íeido algunas cartas que el dicho Gober-

nador embió en razon de ello al dicho Capitan Xuarez y traslado

de la ynstrucionque para ello le dieron y ansi mismo save que el

dicho Governador para este efecto elegió la persona dei dicho

capitan Xuarez y le embió á Ilamar para encargalle el descubri-

miento dei dicho Rio y save este testigo que embió orden'al

Capitan General Geronimo de Albuquerque 
para que el dicho

capitan Xuarez acompanase al dicho Albuquerque con la 
gente

de su cargo para esta jornada y para ello embió dende el brasil

la dicha varca Santa Catalina y á este testigo como maestre delia

con piloto y marineros y lo demas necesario y fueron derechos

al puerto de Seara donde el dicho capitan Xuarez se embarco

luego con beintey cinco soldados y algunos yndios y fueron al

Rio de Camosi donde estaba la Real Armada aguardando al

cargo dei dicho Capitan Geronimo de Albuquerque el qual dióla

orden al dicho Capitan Xuarez que tenia dei dicho Gobernador

para que fuese al descubrimiento dei dicho Rio Maranon encar-

gandole mucho la brevedad de su buelta por que alli le esperaba

la Armada y no se havia de partir hasta bolviesse y ansi el dicho

Capitan Xuarez con la demas gente de su cargo y este testigo por

maestre de la dicha Barca se partieron en seguimiento de su viaje

á mediado el mes de Júlio de este presente ano y abiendo llegado

ála primer boca dei Rio Maranon con la sonda en la mano el

capitan y piloto fueron navegando como doze léguas hasta que

llegaron á una Isla que esta en médio dei Rio muy grande que

ha oydo dezir este testigo á Portugueses que han estado Gautivos

en poder dei enemigo que es de mas de cinqüenta léguas de largo

y de ocho ó diez de ancho y que hay en ella mas de veynte mil

yndios de poblazion en la qual ysla el dicho capitan Xuarez y la

demas 
gente de la barca saltaron en tierra y hallaron bien zerca

algunas casas sin gente mas que algunas sepolturas de hombres

muertos y entre ellos un almazen con gran cantidad de garzia

brea y otros peltrechos y muchos montones de paio amarillo y el
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-dícho Capitan mando pegar fuego á Ias casas y Almazen y al dicho

paio amariílo hasta 
que se quemó todo sin que en todo este

tiempo pareciese gente y ei dicho Capitan mando poner una cruz

con un letrero en que dezia aqui llegó el Capitan Martin Xuarez

Moreno por el Rey de Espana 
y se bolvió á embarcar con toda

su gente y fué fondeando el Ryo arriba como otras ocha léguas 
y

¦mando 
á un yndio de su compania llamado baltasar sãliese á

tierra á descubrir 
y tomar lengua 

y estandole esperando vino una

paragua de yndios y estando con el capitan tratando de Ias 
pazes

negando los yndios naturales lapoblazion dei enemígo y diziendo

que si biniesen espanoles los recibirian de paz y con esto se

bolvieron á tierra y despues un yndio de los naturales 
que venian

en la piragua Haviendo salido á tierra se metió en una xangada

y se vino a la barca donde estaba el dicho capitan y su 
gente y

este testigo 
y les dixo que los yndios les enganavan 

y tratavan

mentira 
que el enemigo franzes tenia una 

poblazion de mas de

trezientos vezinos y una muy 
gran fortaleza con mucha artilleria

donde fabricavan nabios 
y de alli salian á rrobar á los 

que pasa-

van y los llebavan 
presos á su poblazion y se servian dellos 

y
luego los entregavan a los naturales 

para que los comíesen 
que

se pusiesen en cobro 
por que el enemigo los havia descuvierto 

y
los benian á cojer y descubrieron un patax y una nao 

que con

Ias bueltas de Rio aunque tenian la barca en médio no le pudie-

ron hacer mal 
y el dicho 

yndio natural les dijo que le queria

poner en salvo y aviendo benido el yndio que el dicho capitan

havia embiado a tierra á que tomase lengua el dicho yndio

natural metio la barca por unos baxios 
que andavan á quatro y

á cinco palmos de agua hasta 
que sobrevino la noche 

que á

fuerzas de brazos Remos palancas salieron con ía barca á un

brazo dei Rio por donde salieron á la mar y á la boca dei dicho

Rio vieron una nao y un patax dei enemigo no saven si eran los

que venian en su seguimiento 
por lo 

qual y por los bientos con-

trarios y fuerza dei temporal 
y corrientes 

y salir la barca tan

maltratada de los 
golpes de los baxios de nengun modo pudieron

navegar á barlovento 
y con 

grandisimo riesgo 
y peligro sin serie

posjble hazer otro biaxe binieron la costa de tierra firme hasta

A. B. 22
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descubrír la ysla de la Trinidad y de alli arribaron á Cumana á

prinzipio dei mes de Septiembre y esto es lo que save de lo con-

tenido en el pedimento 
—

Fuele preguntado si en el tiempo que andubieron nabegando

por el Rio Maraííon bieron algunos enemigos <5 su poblazion y

fuerza que gente ó navios tenia dixo que no save mas de lo que

se le pregunta mas que lo que dicho tiene que les dixo el yndio

natural y los navios que declarado tiene.

Fuele preguntado si la 
gente que el Capitan Xuarez traia

consigo ansi de guerra como de mar es gente pagada y que gana

sueldo de Su Magestad y estan alistado como tales en sus Reales

libros=Dixo que la gente de guerra que el dicho Capitan tray son

soldados alistados en los libros Reales y lo estavan al tiempo que

se embarcaron 
ganando sueldo á Razon de siete cruzados de á

diez Reales de plata cada uno al mes y que este testigo y la demas

gentede mar ezeto el piloto que biene de merzedes vienen ganando

sueldo por que es gente de la Real Armada y que este testigo

tiene asiento á rrazon de ocho cruzados cada mes y mantenido y

los marineros 
y demas gente de mar á seis cruzados y mantenidos.

Preguntado si save que la dicha Real Armada que quedava

en el Rio como se havia de partir luego <5 quedaba esperando la

vuelta dei dicho Capitan Xuarez y Rezuluzion de la horden que

Ilebava. 
para con ellas hazerse á la vela y si es de importanzia al

Real servizioel breve despacho y embarcazion dei dicho Capitan

Xuarez y su gente dixo que oyó desir este testigo al dicho Go-

bernador Gaspar de Sosa que de ninguna manera havia de salir

de Camosi el Armada Real hasta que el dicho Capitan Xuarez

bolviese con resolucion de la orden que se le havia dado y que á

qualquier persona que le diese Ia primera nueba de su buelta

deponia su palabra de dalle un caballo enxaezado por lo que im-

portaba al servizio de Su Magestad y ansi mismo este testigo

oyo dezir al Capitan 
general Albuquerque que tenia orden de no

salir de Camosi hasta la vueta dei dicho Capitan Xuarez encar-

gandole mucho la brevedad de su buelta por lo qual save este

testigo que sera su Magestad muy servido en dalle muy breve

embarcacion y pasaxe al dicho capitan Xuarez y á su gente para
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Espana por que de lo contrario podia Resultar á Su Magestad

muy gran dano y gasto.

Fuele preguntado si save ó á oydo dezir este testigo que el

dicho capitan Xuarez ó á este testigo como maestre ó á otra per-

sona de los que se embarcaron con el se le entrego algun dinero

de Su Magestad para que con el socorriese la 
gente ó comprasen

mantenimientos 
para ello = dixo que save cierto 

que no se le

eutregó á el dicho Capitan ni á otra persona dinero alguno 
para

este efecto y que solo quando se embarcaron en Camosi seleen-

tregó á el Capitan mantenimientos 
para poco mas de un mes y

que Respeto de aver tanto tiempo que se envarcaron 
y de su lar-

go viaje y de su arribada se les acabo de manera 
que no tienen

que comer ni con que comprallo si su senoria dei senor Presidente

dela Hazienda de Su Magestad á quentade sus sueldos no les da

y socorre con dineros para que lo compren mandandoles aloxar

en el interin que por quenta de Su Magestad se les dá pasaxe y

mantenimiento 
para el por que de otra manera no se conseguirá

el fin que Su Magestad espera y su Real Hacienda y se perderá

la gente en estas partes y esta es la verdad y lo 
que save de lo

que se le ha preguntado y dixo ser natural de la villa de San Taren

y ser de hedad de veinte é un anos y lo firmo 
y el dicho auditor

lo Rubrico. Sebastian Martin. Ante mi. Adriano de herasso scri-

vano publico 
=

Despues de lo susodicho en este dicho dia mes y ano dichos

el dicho senor Auditor 
general hizo parecer ante si á un hombre

que se dixo llamar Antonio Moreyra y ser soldado dei capitan

Antonio Xuarez Moreno y que es natural de la Ciudad de Oporto

en él Reino de portugal dei qual fué Recivido 
juramento en for-

ma de derecho y haviendo 
jurado y siendole preguntado por el

thenor dei dicho pedimento dixo que conoze al dicho Capitan

Martin Moreno de doze anos á esta parte y siempre le há cono-

cido en servicio de Su Magestad en cargos de guerra y que

save que de presente es Alcaide y Capitan dei fuerte de Zeara y

tiene á su cargo ciento y cinqüenta soldados portugueses y mas

de cinco mill yndios flecheros de paz que el propio.ha rreduzido
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pazificado y save este testigo que teniendo Su Magestad notizia

de que el enemigo francês estava poblado y fortificado en el di-

cho Rio de Maranon embió al dicho Gobernador Gaspar de Sosa

que lo es de Ias provincias dei Brasil á fernanbuco para que hi-

ziese una Armada para embiar á la conquista dei dicho Rio y es-

tando levantando la gente y prevenido todo lo necesario de ella la

entrego á el capitan general Geronimo de Albuquerque con sus

mismos poderes hordenando fuese con ella al Rio de Camósi y

que alli esperase con ladfcha Real Armada sin salir de alli al di-

cho Capitan Martin Xuarez Moreno á quien havia ymbiado 11a-

mar y hordenado viniese á Camosi para que alli sele diese barca

y gente para que fuese con ella al dicho Rio Maranon para fon-

dearla barra y ver la dispusision por donde avia de entrar la Ar-

mada y en cumplimiento delia el dicho Capitan* Xuarez y este

testigo con el y otros veinte y cinco soldados con la orden dei di-

cho Governador que el dicho Albuquerque le dió se embarcaron

en una barca prevenida de maestre piloto v marineros y mante-

nimientos para mas poco de un mes y ansi se hizieron á la vela

y aviendo llegado á la primera boca dei Rio que tendrá como

doze léguas de ancho y fueron con la sonda en la mano el maestre

y el piloto fondeando el dicho rrio como doze léguas dei Rio ar-

riba que allegaron á una Isla que estava en medro dei dicho Rio

grande donde el capitan y toda su gente saltaron en tierra y en

ella hallaron unas casas de paxa y madera y un almazen grande

con cantidad de garcia cavos y amaras y mucha cantidad de brea

y mucha cantidad de paio amarilloy el capitan mando pegar 
fue-

go á Ias dichas casas y almazen y paio hasta que todo se hizo ce-

niza sin que por entonces biesen á persona alguna en aquel pa-

raxe sino algunas sepolturas de hombres muertos y el capitan

mando poner una cruz con un letréro en que decia aqui llegó el

capitan Martin Xuarez Moreno por el Rey nuestro senor y se

bolvió á embarcar con su gente bolviendo á subir el Rio arriba

con la sonda en la mano cosa de otras ocho léguas adonde lie-

garon á otra ysleta que parte de la primera un brazo dei Rio y

el capitan mando á un yndio que consigo llevaba saltase á tierra

á descubrir y tomar lengua y en esto en la Ribera de Ias yslas
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en frente donde estaba la barca descubrieron cantidad de yndios

naturales que pusieron una banderilla de paz Mamando á la gente

de la barca y el capitan por ser serca de la noche se estuvo quedo

hasta la manana que los yndios en una piragua con muchos yndios

vinieron á bordo ofreziendo al dicho capitan muchas pazes y

amistad negando que no abia enemigos françesses en todaaquella

comarca con que el capitan entendió que hera trato doble y ansina

los despidió despues de lo qual un yndio de los naturales vino en

una xangada á bordo de la barca y entrando en ella le dixo al capi-

tan que qué hazia alli que el enemigo los havia descubierto y venia

en su seguimiento y que los yndios que habian llegado á bordo

hera para entretenellos que el los queria poner en salvo y estando

en esto bino á bordo el yndio que el capitan abia embyado á

tierra y dijo al capitan que un hermano dei cazique mayor que

se llamaba metaraPuan le havia dicho por mandado dei cazique

que se embarcasen luego y dixese al capitan se fuese por que el

enemigo venia en su seguimiento y ansína el yndio natural metió

la barca por unos baxiosque aun no avia á cinco palmos de agua

hasta que sobrevino la noche que á fuerza de brazos con los remos

y palancas metieron la barca en un brazo dei Rio donde se fortifi-

caron y bolvieron á buscar salida á la mar y el dia antes vieron venir

en su seguimiento un pataxeyuna nao grande y estos mismos ene-

migos á lo que entendieron estava en la boca de la mar por donde

abia de salir dicha varca esperandolos por lo qual y por salir la

barca tan maltratada de los golpes y baxios de la mar y por aver

sobrevenido bientos contrários y muy gran temporal de corrien-

tes que estuvieron muchas veces á pique de perderse sin poder

bolver á Barlovento les fué forzoso descahezer con la dicha varca

la costa de tierra firme abaxo hasta descubrir la ysla de la Tri-

nidad y de alli á Cumana y de Cumana á esta Ciudad y esto es

lo que sabe de lo conthenido en el dicho pedimento 
=

Fuele preguntado si al tiempo que anduvieron por el dicho

Rio Maranon bieron alguna poblacion de enemigos ó en que

parte que gente que dispusision y fuerza tenian dixo que no

bieron poblazion alguna mas que los cassares que ha dicho que

quemaron y 
los naturales que binieron á bordo y la nao y pataxe
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que le seguian que conoziero ser de franceses henemigos y que

el dicho yndio natural 
que bino á bordo les dixo que los cassa-

res y garcia que avian quemado heran de los franceses que ve-

nian á cargar paio amarillo y andavan en cosso y que el enemigo

francês estava poblado y zitado en la 
punta de la ysla como doze

léguas donde avian quemado los dichos cassares y que tendrian

como trezientos ó quatrozientos yndios de poblazion y una

fuerza muy grande con mucha artilleria y que es poblazion 
muy

antigua y en ella fabrican nãos y de alli salen á correr la costa

y á rrobar los pasaxeros y los llevan á su poblazion y despues

los llevan á los yndios naturales 
para que se los coman.

Fuele preguntado si la Harmada Real que dize quedava en

el Rio de Camosi estava para partir á la conquista por si tenia

horden para no salir hasta la buelta dei dicho capitan Xuarez

y que tuviese Razon de la horden que llevaba dixo = 
que este

testigo supo por cosa muy cierta dei capitan general Geronimo

de Albuquerque que traia orden dei governador Gaspar de

Sosa para que de ninguna manera saliese la Armada de Ca-

mosi hasta que el dicho .Capitan Xuarez y su gente y piloto

bolviese y le diese Razon dei fondo y navegacion dei dicho Rio

Maranon por donde avia de entrar la armada y en otra manera

se bolviese con ella al puerto de Seara lo qual vocalmente oyo

dezir este testigo al dicho Capitan Albuquerque y decirselo

ansi mismo al dicho Capitan Xuarez que mirase quanto ym-

portava la brevedad de su buelta que mirase el gasto y costa

que su Magestad tenia con la dicha Armada por lo que save

este testigo y tiene por cierto que es de mucha ymportanzia

al servicio de su Magestad el breve avio y embarcasion dei

dicho capitan Xuarez y su gente y que dello será su Magestad

muy servido por que de lo contrario y de su detenenzia podian

resultar muy grandes ynconvenientes y á su Magestad se le

causan escesivas costas con su Real Armada.

Fuele preguntado si save este testigo bido oyo dezir que

al dicho capitan Xuarez ó á otra alguna persona de los que

con el benian por horden de su Magestad y de su Real aber le

entregaron algunos dineros ó otra cosa para socorrer la 
gente
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que con el venian y si los soldados y gente que trae consigo

es gente alistada en los libros Reales y tira sueldo de su Ma-

gestad y que cantidad=dixo 
que no á savido bisto ni entendido

que al dicho capitan ni á otra ninguna 
persona se le diese

dinero para socorrer ny otra cossa ni mas de que quando se em-

barcaron en Camosi mediado el mes de Júlio de este ano le

entregaron mantenimientos 
para el y su gente por quarenta

dias y si otra cosa fuera este testigo lo supiera por haver venido

en la dicha compania y ansina con su larga nabegacion 
y

aRibada no tienen con que comer v estan con mucha 
pobreza

y nezesidad 
y de manera 

que si su senoria dei senor presi-

dente no les socorre 
por quenta de su sueldo con el dinero

necesario 
para su sustento bendran á perezer y que la gente y

soldados dei dicho capitan algunos de ellos son de la Real ar-

mada y outros de sus companias 
y que todos ellos sino es el

piloto que viene á merced son soldados alistados en los Reales

libros 
y que tiran de sueldo en cada un mes los soldados á

siete cruzados de á diez Reales castellanos y al maestre ocho

cruzados y de comer y á los marineros á seis cruzados y de

comer y que por esta costa y con la que Real Armada Haze

y el Riesgo 
que corre su senoria liara muy 

gran servicio á su

Magestad de dalle al dicho capitan y su gente el mas breve

abio y embarcacion 
que sea pusible con lo demas nezesario 

por

que de otra manera ni podran cumplir con sus obligaziones y

quedaron descarnados en estas partes v esto es la verdad de

lo que save y lo que save para el juramento que tiene fecho y

que es de hedad de treinta anos y Io firmo de su nombre = .4w-

tomo Moreira. Ante mi. Adriano de Heraso. Scrivano pu-

blico.

E despues de lo susodicho en este dicho dia mes y ano

dichos el dicho auditor general para aberiguazion de lo con-

tenido en el dicho pedimiento dei dicho capitan Mar-

tin Xuárez Moreno hizo que traxesen ante si los dos Auto

yndios el uno llamado Sebastian natural dei Rio Ma-

ranon 
que fué el que bino á bordo de la barca dei dicho capitan
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á le dar aviso como el enemigo benia á los prender que fue

el que dizen abellos puesto en salvo y el otro de servizio dei

dicho capitan y de su gobierno que fué en su compania y

embio á tierra para que rreconociese la tierra y tomase lengua

y abiendose traydo ante su merced 
para les tomar sus declara-

ciones atento que en toda esta ciudad no se hallo persona que

les entendiese la lengua fue necesario nombrar por interprer

tes dos soldados de la compania dei dicho capitan el uno cavo

de esquadra nombrado Melchor Vaez natural de fernanbuco

Provincia dei Brasil y el otro Francisco de Albuquerque natu-

ral de la dicha Villa de fernanbuco 
y su merced dei dicho au-

ditor Recibió de ellos 
juramentos en forma de derecho los quales

los hicieron bien y cumplidamente 
y prometieron de hazer bien

y fielmente el ofizio de ynterpretes y declarar clara y abierta-

mente conforme lo 
que se les preguntare lo 

que dixeron y decla-

raron sin yncubrir ni ocultar anadir ni 
quitar cosa alguna de

lo que los dichos yndios declararen 
y los íirmaron de sus nom-

bres. El Licenciado Xpoval Gon\ale\ Delgadillo. Melchor

Bae\. Francisco de Albuquerque, ante mi Adriano Heraso

scribano publico.

E despues de lo susodicho en este dicho dia mes y ano

dichos el dicho senor auditor para tomar su declarazion á el

yndio mutura y atento no ser cristiano ni ser bautizado ni saver

la fuerza dei 
juramento ni el effecto dei Recibió dei 

jura-

mento y por los dichos ynterpretes y en su lengua se les mando

por el dicho auditor les preguntasse entre los de una nazion 
y

natural 
quando quieren afirmar alguna cossa ó se les toma ju-

ramento sobre algo como 
juran ó en que forma y haviendosele

preguntado por los dichos ynterpretes declararon que entre ellos

no se les Rezive 
juramento en cosa ninguna ni 

juran 
ni mas

que desir esto que digo es la verdad y ansi se les fué tomando

su delarazion en la forma seguiente.

Fuele preguntado si.conoze á el dicho capitan Martin Xua-

rez Moreno y si save que hes Alcayde é capitan de la fuerza de

Seara y si es de los yndios de paz de su govierno y como vino á
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su poder dixo que el conoze 
por Alcayde 

y capitan dei dicho

fuerte y que es de los 
yndios de paz de su govierno y que le mando

fuese en su compania desta 
jornada dei Maranon 

para lengua 
y

descubrir la thierra.

Preguntado si antes de esta xornada 
que hizo con el dicho

capitan el dicho yndio si ha estado otra alguna bez ó á ydo a

el dicho Rio Maranon ó con quien ó á que efecto 
y si á an-

dado por el dicho Rio y Ias tierras de su distrito dixo 
que una

vez lo cautivó un enemigo Pirata 
y en su nao lo llevó á el dicho

Rio Maranon 
por el qual y sus tierras anduvo 

poco tiempo 
por-

que se escapo dei enemigo 
y por tierra se bolvió á su natural á la

probinzia y govierno de Seara.

Fuele 
preguntado por los dichos 

ynterpretes si quando fué

con el Referido enemigo á el dicho Rio Maranon si estuvo en

alguna 
poblazion que en alguna 

parte dei tuviesen fecha 
y fun-

dada y en que parte y si tenian echo algunos fuertes con artil-

leria y que enemigos tendrian de poblazion dixeron los dichos

ynterpretes en declarazion delo 
que dize el dicho yndio que

quando fué cautivo era al principio que comenzaban la poblacion

que oy tienen 
y que en ella tenian seis navios de alto bordo con

mucha artilleria 
y gente y estavan haciendo un fuerte 

grande.
Fuele 

preguntado si los dichos enemigos 
para tal desde la

dicha Poblazion salian á correr la costa y hazian dano á los 
que

pasavan dixeron 
que desde el dicho fuerte en sus nãos 

y pataches
salen a correr la costa 

y hazen mucho dano 
y mas á los pasaxe-

ros y los llevan cautivos á sus poblaziones y se sirven dellos 
y

luego^ se los dan á los yndios para que los coman.

Preguntado 
por los dichos 

ynterpretes si quando el dicho ca-

pitan en el dicho Rio Maranon le mandó saltar en tierra 
para que

lo descubriese 
y tomase lengua si estuvo en alguna 

poblazion de

yndios ó les habló o trato con ellos si son de Paz ó de guerra y
si son amigos de espanoles ó comen carne humana dixeron 

que
el dicho 

yndio declarava 
que quando salió á tierra estuvo en al-

gunas poblaziones de yndios que en aquel contorno habia 
gran-

des aldeas 
y aquella noche allegando á saludar algunos de los

principales le dixo 
que se fuese á dormir 

que á la manana le
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tenya que dezir y yr con el á bordo y todos los demas yndios le ne-

gavan el haver poblazion de piratas en el dicho Rio y por la

manana el yndio Natural principal se embarco con el y fueron á

bordo ambos y le dixo á el dicho Capitan Xuarez que se hiciese

luego á la vela y se fuese luego de alli por que el enemigo con

una nao y un patache les benia á buscar y el capitan le dió un

machete á el natural y se fué á tierra y el capitan y su gente

quedaron en el navio.

Fuele preguntado por los dichos ynterpretes si el yndio Se-

bastian que bino á dar abiso á el capitan y está aqui en su com-

pania si es natural dei Maranon ó por que horden bino ó si el

quando estuvo en tierra le habló y estuvo con el dixeron que el

dicho yndio decia que nunca se havian hablado ni estado juntos

ni savia el uno dei otro hasta que estuvieron en el barco donde

oyo que el dicho yndio Sebastian bino á dar aviso á el capitan de

que se pusiesen en cobro y que vieron benir de lexos por el Rio

abaxo un pataxe y una nao dei enemigo que les benia siguiendo y

el dicho yndio Sebastian les metió por 
unos baxios hasta que

vino la noche y por un brazo dei Rio los saco á la mar y esto es

lo que save de lo que se le pregunta y la berdad y asi lo bolvie-

ron á jurar 
los dichos ynterpretes y lo firmaron de sus nombres y

el dicho auditor lo rubrico. Melchor Vae\. Francisco de Al-

buquerque. Ante mi. Adriano deHeraso scrivano publico 
—

E luego yncontinente el dicho auditor hizo parecer ante si

al otro yndio nombrado Sebastian al qual se le hizieron Ias pre-

guntas siguientes que declaro por 
lengua de los dichos vnter-

pretes.

Preguntado como se llama y donde es natural y quien lo truxo

á esta tierra y si conoze al Capitan Martin Xuarez Moreno =

Dixeron dezir se llamava Sebastian que fue nombre que le pu-

sieron los franzeses quando lotrayan consigo en el Rio Maranon

de donde es natural y que vino á esta Ciudad en compania dei

Capitan Martin Xuarez Moreno =

Preguntado por los dichos ynterpretes como vino á poder

dei dicho capitan Xuarez y por cuya horden y que le movio

\
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benirse á su compania y dejar su natural = dixo por los dichos

ynterpretes que movido de compasion de que el dicho Capitan

Xuarez y su gente estavan seguros y que algunos de sus naturales

por horden de los enemigos que alli estan poblados querian usar

con ellos traizion y prendelles para los matar sin dezirselo ní

mandarselo nadie mas que su espiritu finxió 
que iba á pescar y

se vino á la barca dei dicho Capitan Xuarez á dalle abiso y po-

nello en salvo y que no osó bolverse á su natural de miedo de que

no lo matasen 
y por aver descubierto una nao enemiga y un pa-

taxe y ansina con zelo de amistad los salvo y saco á la mar.

Preguntado si en el dicho Rio Maranon algunos enemigos

piratas tienen echa poblazion y que gente tendran 
y en qué

parte y si estan fortalezidos 
y con artilleria y que tiempo abra

dixo = 
por los dichos interpretes 

que ámucho tiempo 
que el ene-

migo franzes tiene hecha una 
gran poblazion con muchas case-

rias en la punta dei Rio Maranon y en la boca dei dicho Rio de

una parte y otra que debide la ysla muy 
grandes fuertes con

mucha artilleria y alli fabrican Navios y la 
gente xpiana 

que

cautivan la tienen de la otra banda dei Rio trabaxando en sus

labranzas 
y en enojandose con alguno se lo entregan á los natu-

rales para que lo coman y de alli salen sus bajeles á correr la

costa y á rrobar 
y quedemas de la dicha poblazion mucha can-

tidad de los dichos enemigos estan repartidos 
por Ias aldeas de

los dichos 
yndíos naturales 

y que ansi mismo tienen otra pobla-

cion aunque pequena en otro Rio hazia el norte 
que se llama

aguaype pero que en el no tienen fuerte nenguno y que donde

estavan Ias caserias y almazen 
que el capitan y su gente quema-

ron es el puerto donde bienen Ias nãos dei enemigo á cargar y

donde 
juntan el paio amarillo 

y tavaco 
y mucha 

pimienta y al-

godon que son los frutos de la tierra que Resgatan con los na-

turales y quando alli allega cualquier navio despara una pieza

para dar abiso de su llegada.

Preguntado sy los yndios naturales de Maranon y su con-

torno si estan de paz y confederados con el enemigo y si se fa-

vorezen unos á otros ó si le pagan los 
yndios al enemigo alguna

cosa ó les estan subxetos dixo que todos los yndios naturales
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estan de paz con el enemigo y resgatan con ellos á trueque de

frutos de la tierra por cuchillos lienzo y otras mercadurias como

sonarcabuzes y otras armas y los yndustrian 
con Ias cosas de la

guerra pero que 
no les estan subjetos ni lespagan ningunasparias.

Preguntado que otros frutos ay en aquella tierra oy si ay

algunas minas de oro ó plata 
ó otro qualquier 

metal = Dixo que

demas de los frutos que tiene declarados que 
le cria la tierra y

resgatan con el enemigo cargan otra fruta á que 
los naturales

les dan que es de color de grana y que ansi mesmo cargan al-

guna tierra con gran 
cuidado pero 

no save que tierra Hera aun-

que dizen que es oro y que asi mismo save que el enemigo avia

subido el Rio arriba en un patache 
á hazer pazes con otros yn-

dios sus contrários donde dezian por 
muy zierto que avia can-

tidad de minas de metal amarillo y blanco que 
no supo decía-

rar si era oro ó plata 
mas que mostrandole una cosa de oro

dixo que hera como aquella y que 
los enemigos tenian por sierto

que era oro y procuravan pazes con muy grandes veras todo lo

qual el dicho yndio por los dichos ynterpretes 
dixo ser la ver-

dad lo que tiene declarado y que ansi mismo sabe y vido que

los enemigos avian ymbiado 
navios á franzia por mugeres y ar-

mas y los dichos ynterpretes 
lo firmaron de sus nombres Mel-

chor Vae{. Francisco de Albuquerque. Ante mi. Adriano de he-

raso scribano publico.

E luego yncontinente en el dicho dia mes y ano dichos el

dicho Auditor general 
hizo parezer 

ante si á un hombre que se

dijo llamar Manuel Martin Santiago y ser vezino de la vílla de

Bianda dei qual para aberiguazion de lo contenido en el pedi-

mento acerca de la poblazion de los enemigos en el Rio Mara-

ííon dei qual Recíbío juramento 
en forma de derecho y 

aviendo

jurado prometió de dezir verdad y le fueron fechas Ias sigui-

entes preguntas.

Preguntado si á estado en el Rio Maranon y quanto tiempo

A dixo que abra seis anos poco mas ó menos que saliendo este

testigo con un navio suyo de Santa Cruz de garachica 
cargado de

vinos de Ias yslas de Canaria para Fernanbuco un enemigo franzes

los cogió en el paraxe dei cavo de San Agustin y los llevo Al
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Maranon y por 
la primer boca dél que es muy grande subieron

el Río arriba hasta que toparon una ysla y en un puerto 
delia que

es donde el enemigo franzes entra con sus nabios á cargar sa-

lieron á tierra donde abia algunas caserias donde se Recoxen y

de alli le llevaron el Rio arriba donde tenian hecho poblazion 
de

caserias en Ias aldeas de los yndios donde trataban y hazian sus

resgates con los naturales de los frutos de la tierra como es pi-

mienta paio amarillo algodon á trueque de arcabuzes y otras ar-

mas y erramientas para sus labranzas y algun lienzo con que los

naturales se visten y que estas caserias estavan como veinte le-

guas de la Boca dei Rio.

Fuele preguntado 
si supo ó vió que el enemigo tuviese hecha

otra alguna poblazion y fortificado en ella y que gente 
habia=

Dixo que el no supo de otra alguna poblazion 
mas de Ias caserias

quetiene dichas y que no tenian nenguna fuerza y que 
abria como

trezientos franceses de guerra y siete Nãos de Harmada y que los

yndios que por alli estavan que serian como veinte myll flecheros

estaban de paz con los enemigos y á este testigo le tenian en la

labranza dei tavaco trabaxando donde estuvo cautivo como dos

anos y que una noche este testigo y otros quatro portugueses

que tenian aserrando maderas para 
fabricar navios hurtaron un

batei y se metieron en el y se salieron sin que los sintiesen y

que un franzes los amenazaba de que los havian de entregar á

los yndios para que los comieran porque si los largavan se temia

no diesen abiso á espana de su poblazion y ansina se binieron a

la Margarita y lo que tiene dicho dixo ser la verdad para el jura-

mento que tiene hecho y que es de hedad de cinqüenta y dos

anos y lo firmo de su nombre. Manuel Martin. Ante mi. Adri-

ano de heraso scrivano publico.

El Capitan Martin Xuarez Moreno á cuyo cargo esta la fuerza

y gente de Seara digo que por peticion que ante V. S.

presente suplique por 
lo mucho que importa á Su Ma- Peticion

gestad mi breve buelta á Espana para el efecto que 
me

espera la Real Armada en el Rio Camosi fuese Vuestra Senoria

servido de me dar á mi y á mi gente 
breve pasaxe y socorremos
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de la Real Caxa de la Ciudad con que podemos sustentar Re-

specto de nuestra gran 
necesidad y probeza en que nos ha

puesto el arribada y para mas justificacion de mi pedimento y

que á Vuestra Senoria le conste de la verdadera Relacion dei de-

mas de Ias ordenes que tengo presentadas la una de gaspar de

sosa governador dei Brasil que se la da al Gapitan Geronimo de

Albuquerque y la que en virtud de ella me da á mi para el descu-

brimiento dei Maranon hago presentacion ante Vuestra Senoria

de estas quatro cartas de don Diego de Meneses governador que

fué dei brasil y otras dei governador Gaspar de Sosa en que me

ordena acuda á este efeto á lo que el dicho Albuquerque me or-

denare con que justifica 
mas mi pedimento.

A' Vuestra Senoria pido y suplico Ias aya por presentadas y

manden se pongan con los demas autos y quedando un traslado

de ellas se me entregue el original y para ello &a Martin Xuareç

Moreno ¦—

Por presentadas y Ias traduzga anRique franco y

lo jure y fecho se pongan en el prozeso y se le buelvan Auto

originales á el dicho capitan.

El portador de esta es Almeyda el qual me traxo buestra carta

por ella vide el estado en que allastes eso é lo que mas

me escrebisy todo me alegro muchoy con el traslado de Carta

ella abisé á Su Magestad epor esperar Respuesta suya

no bolvi á ymbiar este portador aora se me avisa que el nuevo

Gobernador trahe horden de Su Magestad para hazer esta con-

quistadel Maranon conforme á mi abiso y parezer y como esto

entendi pareziome que no devia ir con la gomada por delante

pues estaba tan á pique mi partida y la llegada dei governador

nuevo que el me lo escrivió mas- no dexo de tornar á embiar á Al-

meyda el qual 
lleva algunos mosquetes y polvora y en pernan-

buco.le mando dar el sueldo que los soldados tienen venzidos y

el buestro y el dei padre Vicario y que si os pudieron embiar

algunos soldados los embien querra Dios os halle esta con salud y

á todos y con mexoria dei subceso que me escribistes.
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Lo que me pareze debeis hazer es sustentar ese Rio y junta-

mente la amistad de los moradores dei y los que binieron dei

Maranon dezirles como Su Magestad 
ymbia un grande socorro

para los ayudar y favorezer y que se queda aprestando y entre-

tenerlos en el tiempo que se dilatare hasta que llegue el nuevo

Gobernador y en el llegando ay me partiré yo de aqui á berlo y

le ynformaré y daré mi parezer en este particular como conviene

por que no aya quien de otro parezer de lo que en este particular

tenemos y espero en Dios que la 
jornada bos la acavareis y el Rey

os haga Ias merzedes 
que merecen vuestros servicios y yo los

procuraré con todas Ias Berass.

El sargento mayor diego de campos me escribió de su

llegada y de como le rrobaron en el camino y que llegó con

salud y toda su cassa y el particular de esto os contará allá Al-

meida que todavia escapo un poco de paio que llevaba de aquel

me embiasteis que fué alia muy estimado y asi procura de ym-

biarme alguno á fernanbuco mas 
grueso que este que bino que

yo entiendo me deterné alli hasta despues de Pasqua tambien de

lo que mas hubiere en la tierra no se os olvide yo quedo con

salud dios sea loado y don 
juan por aora no se ofreze mas.

Los negros 
que vinieron dei maranon fueron de mucha im-

portancia en benir á verse con el 
governador en pernanbuco si

esto pudiere ser puedeles traer Almeida 
quando buelva á per-

nanbuco á lo menos uno <5 dos para que asi queden mas domes-

ticos y pierdan el miedo á nuestras cosas.

En quanto á el nombre de la poblazion que me dezis pusis-

tes dei dia 
que tomastes tierra me pareze muy bien y ese se le

puede quedar. Nuestro senor 
guarde y de buena mano derecha

&a de la Baya en doze de diziembre de mil y seiscientos y doze

anos. El gobernador Don Diego de Meneses.

A Martin Xuarez Moreno Capitan de Seara 
que 

Sobre-

Dios guarde. scrito

Llegué á esta Capitania de fernanbuco dia de nuestra se-

nora de la o aviendo 
quarenta dias que me tenia apartado dei

sargento mayor Diego de Campos Moreno que dexé con salud
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y de camino para Madrid a sus particulares y le ayude en lo

que puede aqui alie nuebas de algunos buenos subcesos

que le an ancontezido en ese yeguaribe y ultimamente otra

bide una nao flamenco con todo me alegro mucho carta

advirtiendole que de esta gente no ay para que traer

prisioneros no siendo nezesario para tomar de ellos lengua avi-

arlos en el fragante delito es lo que conviene á semexante gente.

Y porquevuestra merzed no puede solo conquistar el mundo

sino es dar parte deeso conviene que luego que esta llegue á

sus manos se benga á ver conmigo para tratar de algunos

intentos de Su Magestad que no son para tratar por cartas y asi

estando en dispusicion para esto no aya dilacion haziendo el ca-

mino por el Rio grande adonde tambien ymbio á llamar á Ge-

ronimo de Albuquerque que podran benir juntos en el barco

que de aqui embio Alexandre de Mora, si aun allá estuviese y

series á la xornada menos trabajosa que por tierra y si la pressa

de la nao es como aca nos an dicho ymbiandose 
nos queda á los

que nos hallamos en el saco delia y haviendo ay yndios dei Ma-

ranon traigalos consigo por que tenemos mucha nezesidad de

toda la ynformazion desas partes y por que esta no sirve de mas

guarde Dios a Vuestra Merced, hulinda cinco de Enero de seis-

cientos y treze anos. El governador Gaspar de Sosa. 
Sobre

Á Martin Xuarez Moreno Capitan de Yoguaribe. 
scrito

Despues de aver escrito á vuestra merced por via de Gero-

nimo de Albuquerque á ocho deste mes de Enero dan-

dole los parabienes dei buen subceso de la naveta que 
Carta

alia se tomo con su yndustria juntamente 
lo ynviava á

llamar para con el y geronimo de albuquerque tratar entre nos

de la jornada dei Maranon pues á ne.nguna otra cosa me ynvió

Su Magestad á esta villa de pernanbuco adonde oy quinze de

henero Recibimos el Capitan Mayor Alexandre de Mora y yó

una suya que á el dicho le escribia fecha á veinte y cinco de

noviembre en que le sinifica quan apretado quedava cosa que

mucho senti y mucho mas la causa que en la suya da de que me

he marabillado mucho dei capitan mayor Lorenzo Pixoto siendo
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soldado proceder en esa manera 
y tambien me admira la deten-

zia dei governador Don Diego de Meneses en proveer el socorro

necesario aviendo diez meses que tiene allá al sarxento Almeida

sin se lo aver dado oy noche llego con mandato dei dicho Go-

vernador aprestamos el capitan mayor 
y yo en beinte y quatro

horas un barco con gente é muniziones é Ropa que lleva y man-

tenimientos el qual seguirá la horden conforme al capitulo de

su carta y pareziendole que con este socorro quedara seguro y

temeroso el yndio é que sera de mas efecto su asistencia allá

para los aquietar con este socorro lo haga baliendose tambien

de la gente dei presidio que lo envio siendo nezesario havisan-

dome de todo muy particularmente y de lo que mas hubiere

menester por que con toda diligencia sera socorrido=y en caso

que esto le parezca que no basta para su quietud y seguranza de

los yndios buelbase con toda la 
gente y la mexor horden que le

pareziere averse conmigo y haga el camino por donde esta gero-

nimo de albuquerque que tan bien traherá consigo y aviendo

esto de ser procure traer consigo alguno de los principales de

ay y tan bien dei maranon qualesquiera índios que tuviere.

Y en caso que se venga la hazienda que ba para hazer pago

á los soldados cura y capitan no se gaste desordenadamente salvo

si fuera alguna nezesaria 
para quietud de lós yndios y advierto

á vuestra merced que siempre dexe esos yndios contentos havien-

dose de benir de manera que lo Reciban quando bolviere alegre-

mente lo demas dexolo á la disposicion de vuestra merced como

quien mexor conozela gente v tierra guarde Dios á vuestra mer-

ced. Hulinda quinze de henero de seiscientos y treze =

Con esta le envio una que tube á poços dias dei sargento

mayor su tio que leserbirá de alivio en tantos trabajos y vuestra

merced tenga buen animo-que tiene gobernador que no se á de

olvidar de lo que conviene al Real servicio de Su Magestad pues

solo esta ympresa me ynviò esta tierra. el gobernador Gaspar

de Sosa.

Fuera de grande importanzia no se perder ese nabio quando

con la 
gente que alia ba no si pudiera dar orden á benir y

aviendo Vuestra mèrcecl de quedar nos avise de la 
gente e de lo
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que mas le es nezesario llegarpara el hazer 
jornada 

á esta Capi-

tania y en casso que se benga le mandara pegar fuego

enterrando el artilleria en parte que la alie quando buelva Capitulo

tenyendo seguranza dei yndio que no la entregaráá otro

cualquier nabio y no la tenyendo la traiga por lastre en el varco

= El gobernador despues de tener escrito esta negozie maestre

y marineros é tengo tambien esperanza de negociar lo que 
mas

falta para ese Navio poder venir con uno ó sin el por la mucha

nesesidad que acá tenemosdel dicho navio y por el mucho trabaxo

que tambien costó el ganar ese y asi no conviene dejarlo perder

y asi vuestra merced ayude é de toda la orden nezesaria á esto

procurando quanto fuere posible haver de losyndios la polvora y

pedreros que en su poder tiene aunque sea á costa de alguna

Ropa que con certidumbre suva la mandare pagar á quien fuere

tomada para este efecto 
juntamente me parezió abisar por tierra

á geronimo de albuquerque con una provision que mando ymbiar

al capitan dei Rio grande que contiene no se impedir el comerzio

por mar ni por tierra de todas Ias capitanias de este estado á la

poblazion de yeguaribe por que asi lo manda Su Magestad y des-

pues de ellos amvos la aver leido en la dicha capitania dei Rio

grande al pueblo delia y se Registrar en el cavildo mando que el

mismo Geronimo de albuquerque.la publique en la lengua á los

mayores de los yndios que para esto ynbiara á llamar escoxiendo

de ellos los mas bien intenzionados 
para llevar á vuestra merced

el traslado delia y de hazer Ias amistades nezesarias con los delia

predicandoles como elRey asi lo quiere y manda =

Al mismo Capitan Lorenzo Pixoto escribo tenga toda buena

correspondenzia con vuestra merced a quien pido y mando haga

lo mismo con el todo esto me parezió nezesario hazer si here

seria por falta de no entender mexor Ias cosas de alia y asi con

Ias advertenzias de vuestra merced 
que me ymbiare lo mas ame-

nudo que ser pueda yremos azertando en lo que esta por venir en

este casso. =

De mi matalotaxe 
que me sobro parto con vuestra merced

dos pipas de bizcocho y media dozena de quesos y otra media de

chorizos y en quanto esto se concluiere ymbiará dios dei Reyno
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esto es á fuerca dei mantenimiento 
que el Rey manda por cavo

de la gente va francisco cuello muy baliente y honrrado soldado

y de mucha esperienzia vuestra merced lo estime como tal y fa-

vorezca en todo lo que pudiere por que es persona que lo sabra

bien agradezer declara que ba por cavo hasta en tanto que en-

tregue la gente á vuestra merced donde despues de entregada la

gente tendrá el lugar que le dieren.

Persuadieronme algunos amigos que á bueltas de este pe-

queno socorro que á vuestra merced envio le enviase tambien

algunas menudenzias de Ropa y calabozos para que sivviese lugar

de se hazer algun Rescate con que pudiese enbiar á dona Maria

fruta de esa tierra en esta conformidad envio á un criado mio

que hiziese un envoltorio de estas ninerias y lo entregase al sar-

xento lo qual dará á vuestra merced á quien pido que no le de

esto ningun cuidado por que lo ymbio mas 
por me lo dezir é ym-

portunar que por el Retorno que delia espero por que todo ello

en si no vale nada.

Con los soldados de socorro ymbio á vuestra merced ban

seis dei presidio los quales si alia no los hubiere menester mucho

podran bolver en el navio que vuestra merced tomo para su de-

fension y asi quedara todo mejor hordenado hasta que vuestra

merced avise de lo mas que quisiere que le envie aviendo allá de

4Uedar= 
Sobra-

Al Capitan Martin Xuarez Moreno &. en Guaribe=

scrito

En la Ciudad de Santo Domingo en diez de Otubre de mil

y seiscientos treze anos ante mi el Escrivano publico ynso es-

cripto parezio presente Enrique franco vezino de esta Ciudad y

dixo que por mandado de su senoria dei Senor Presidente don

Diego Gomez de Sandoval governador y capitan 
general de esta

ysla hei á traduzido y tresladado de lengua portuguesa en castel-

lana Ias cartas que presentó el dicho capitan Martin Xuarez

Moreno que entregué originalmente al dicho capitan como lo á

mandado su senoria cuyo treslado es este el qual ba cierto y ver-

dadero correxido y concertado á todo su saver y asi lo 
jura á Dios

y á la cruz en forma de derecho y que no contenia otra cosa Ias
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dichas cartas mas de lo que aqui vá escrito y por verdad lo firmo.

Enrique franco. Ante mi. Adriano de heraso escrivano publica.

Que para el lunes 
que biene que se contáran catorze dias

deste presente mes de Otubre al tiempo que sâlgan de

la Audiência se lleven estos autos para que estando Auto

juntos su seííoria y los senor-es Presidente y Oidores

los bean y determinen 
juntamente con los oficiales Reales de

Su Magestad.

En la Ciudad de Santo Domingo en doze dei mes de Octu-

bre de mil y seiscientos y treze anos su senoria dei senor Pre-

sidente don Diego Gomez de Sandoval Governador y Capitan

General de esta ciudad proveio el auto de arriba. Adriano de

heraso Scrivano publico.

Que se ponga en estos autos la horden y demas recaudos

que truxo el dicho capitan Martin Xuarez Moreno ori-

ginalmente y puesto se de traslado de todo al senor Auto

fiscal para que lo vea y pida lo que convenga.

En la Ciudad de Santo Domingo en catorze dias dei mes

de Otubre de mil y seiscientos y treze anos aviendo visto estos

autos Su Senoria dei Senor Presidente don Diego Gomez de

Sandoval 
governador y capitan 

general de esta ysla y los Senores

el Licenciado Juan Martinez Thenorio y el doctor Gaspar de

Narbaez yYaldelomar Oydores desta Real Audiência y estando

presente el senor Licenciado Geronimo de Herrera fiscal de Su

Magestad su senoria proveyó el auto de arriba contenido,

Adriano de Heraso. Scrivano publico.

En la Ciudad de Santo Domingo en quinze dias dei mes

de Otubre de mil y seiscientos y treze anos el senor Don Diego

Gomez de Sandoval presidente de esta Real audiência Gober-

nador y Capitan General en esta ysla en confórmidad de su

auto proveido en doze dias deste presente mes y ano para
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proveer en razon dei pedimento dei capitan Alartin Xuarez Mo-

reno hizo junta con su senoria de los Senores Oidores v fiscal y

õficiales Reales es á saber el Licenciado Juan Martinez The-

norio el Doctor Narbaez y Valdelomar y el Licenciado Gero-

nimo de herrera fiscal y Pedro Martinez de Valmaseda Tesorero

y Diego de Velasco Texada contador y haviendose hecho Rela-

zion de lo contenido se acordo lo siguiente.

El contador Diego de Velazco dixo 
que por lo tocante al ser-

vicio de Su Magestad le pareció necesario 
y conveniente que de

la Hacienda que Su Magestad tiene en esta Ziudad é ysla se le

de al dicho Martin Xuarez Moreno lo necesario para seguir á

espana su viaje con su gente en el primer navio que de este

puerto salga y que en el entretanto se les dé lo necesario para

su sustento con moderacion.

El Thesorero Pedro Martinez de Valmaseda dize que re-

specto de que consta el Capitan Martin Suarez Moreno con su

gente benir á negocios dei servicio de Su Magestad que pare-

zen de importancia 
y que con brevedad sea vnforniado su Ma-

gestad y su Real Consejo y que por los casos rreferidos aviendo

arribado al govierno de Cumaná an benido á este Puerto en

busca de pasaxe es de parezer que al sobre dicho y su gente se

les abie con toda*la brevedad posible para que vayan á espana

en el primero navio 
que salga deste puerto Remitido la 

paga

de su flete á la casa de la contratacion de Ias yndias de la

Ziudad de Sevilla y que el aviarles de matalotaxe desde aqui

para el viaxe y en el interin 
que en esta ciudad aguardan el

pasaxe se les de aqui y que esto se ordena al cavildo de esta

ciudad para que lo agan pues de Su Magestad tienen diversas

merzedes asi dei Residuo dei alcabala como dei dezimo por

ciento y otras en que ay hazienda con que se pueda hacer lo

sobredicho sopuesto que dello se servirá su Magestad y en

esta Real Caxa no ay Hazienda Real alguna porque la que ay

se le deve al contrato de cotino la qual hazienda por diversas

Zedulas Reales esta mandado no se gaste ni distribuya sino que

se envie de Espana por quenta dei dicho contrato.

El Seííor Licenciado Geronimo Herrera fiscal dize que



190

por mandado de su senoria se le llevaron estos autos y avien-

dolos visto á hecho Relasion á Su Senoria y senores Oydores y

Ofiziales Reales de lo que en pro y en contra se ha ofreci.do é

rrespeeto de no ser los rrecaudos vastantes ni haver Hazienda

en la caxa de esta Ziudad de que se les pueda acudir á su pre-

tension por ser toda dei asiento de Gonzalo Vaez y estar man-

dado por muchas zedulas de su Magestad no se disponga delia

para nengunos efetos es de parezer que no se libre en la caxa

marevedis alguno á el dicho capitan Martin Xuarez é á los que

con el vienen asi por esto como por no poderse hazer sin horden

especial de su Magestad como por muchas zedulas esta dispuesto

y en lo que toca á acomodarles como á personas que saliran en

servicio de su Magestad al descubrimiento dei Rio Maranon y

que vinieron derrotados á estas yndias será cosa 
justa 

entrete-

nerlos por el médio mas suave y conveniente que se ofrezca hasta

que aya navio para Espana y el dicho Licenciado herrera se

encargara dei dicho capitan ó de otras de Ias personas honradas

de su compania para Ias sustentar hasta que haya la dicha em-

barcazion ó dará de comer á dos yndios de los que trae.

El senor doctor Narbaez é Valdelomar dijo que se conforma

con el parezer dei senor fiscal de su Magestad con que en quanto

al ofrecimiento que haze de dar de comer á personas se ofrece á

dar para ayuda á lo susodicho lo que su senoria dei senor presi-

dente mandare que dé.

El Senor Licenciado Juan Martinez Tenorio oydor dize es

de parezer que á los soldados é yndios que trae el Capitan Mar-

tinez Xuarez Moreno se les socorra para comer en esta Ciudad

el tiempo que estuviesen en ella con lo que pareciere precisa-

mente necesario moderado como soldados que sirven á Su Ma-

gestad y que á ellos y á su capitan se procure despachados en la

primera nao que se pudiere despachar para Espana para que el

dicho capitan de noticias á Su Magestad de su viaje y de lo de-

mas que convenga á su servicio y que asi mismo se les de el ma-

talotaxe necesario para su biaxe el dinero para lo qual se pague

de gastos de estrados y no los aviendo como de presente nos los

ay se pague de penas de camara y no Ias aviendo tampoco de
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presente se tome prestado de la Hacienda de Su Magestad v se

le buelvan de los primeros gastos de estrados que cayeren sin

que se puedan aplicar á otra cosa alguna hasta pagada esta

deuda y que los fletes dei dicho capitan y su gente en caso que

no se halle quien los Hebe de balde se Remita á la casa de la

contratacion de Sevilla su paga y que todo se remite á su se-

ííoria el dicho senor presidente para que lo mande cumplir y ex-

ccutar.

El Senor Presidente dize que se conforma con el parezer

dei dicho senor Licenciado Juan Martinez Thenorio asi por lo

tocante al servicio de Su Magestad como por que son soldados

que suelen ser gente Licenciossa y de no sustentados podrian

Resultar inconvenientes dignos de Remedio y que su senoria se

ofrece á sustentar al capitan y seis de sus soldados y sus seno-

rias los dichos senores oydores fiscal 
y oficiales Reales lo Rubri-

caron.

E visto por su senoria que por la mayor parte de los botos

que con el de su senoria y el senor Licenciado Tenorio y el con-

tador son de parezer que se avien para Espana y alimenten el

capitan y sus soldados y que la costa se pague de gastos de es-

trados de esta Audiência y á falta de ellos de penas de camara 
y

no Ias haviendo de camara de qualquiera otra hacienda de su

Magestad tomandose prestado para que se pague de Ias prime-

ras condenaziones sin que se apliquen á otra cosa mandava é

mando que ansi se haga y se despache para ello el mandamiento

ó libramiento que combenga y para que los dichos oficiales Rea-

les lo cumplan en conformidad de este acuerdo el qual se 
junte

con todos los autos y testimonio dellos ponga en la contaduria

y lo Rubricaron ante mi gaspar de apichueta escrivano =

Segun mas largamente consta y pareze por los dichos autos

originales que quedan en mi poder á que mas largamente me

refiero 
y por mandado de su senoria dei senor Presidente di

el presente traslado que es fecho en la ciudad de Santo Do-

mingo en doze dias dei mes de diziembre de mil y seiscientos y

trece anos siendo presente por testigos para lo ver correxir 
y
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concertar lope de Salasar y francisco de Valdes y Alonso Osorio

castellano vezinos de esta ciudad.=

E yó Adriano de Erasso escrivano publico dei numero desta

dicha Ciudad de Santo Domingo y de governacion 
lo fice escre-

vir y á ello presente fui y fize mi signo á tal en testimonio de

= Adriano de Erasso escrivano publico 
= 

(Hay un signo

y rubrica).

Es copia conforme con sus originales existentes en este

Archivo General de índias,

en el Estante numero 53, Cajon 4, Legajo 14.
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SOBRE A EXPEDIÇÃO

Á IIjHA DO MARANHÃO



RELATORIO de Alexandre de

Moura sobre a expedição á ilha do Mia-

ranhão e expulsão dos Francezes.

Lisboa, 24= de Out. de 1616.

Síior.

Mandame V. Magde o informe do estado em que achei a con-

quista do maranhão quando a ella fui por seu mandado, o como

ficou E o que lhe conv para se lhe haver de povoar cõ a bre-

vidade que importa a seu serviço.

Parti de Pernambuco a cinco de outubro de seis centos e

quinze em húa armada de nove Vellas, e nella melhor de seis

centos soldados entre pagos E aventureiros, E por bê de muitas

deligencias que mandei fazer tomei terra no Pereya primeira

barra do Rio Maranhão de que te então se tinha pouco conheci-

mento e distante da povoação dos francezes Vinte léguas delle

mandei duas embarcações q Sondasse os canais e fosse de avizo

a Hieronimo dalbuquerque cõ trinta soldados, e alguãs munissõis

achei se havia passado toda a gente á Ilha dos francezes muito

contra rezão, pelo mal que lhe pudera suceder vindo ao Inimiguo

qualquer socorro estando inmediato a elle e tudo dividido em

bandos e parcial idades, entre Elle E frco caldeira de castel Branco

e tão arriscado que se huã espada se arancara se perderão, consta

do requerimento de Hieronimo dalbuquerque Num.0 i E certidão

do revardiere n.° 2. do requerimento que os soldados lhe fizerão

n.° 3. das certidões n.° 4. 5. 6. 7. e de hü auto que sobre isso

mandei fazer E testemunhas que perguntarão n.° 8.
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Tornoume avizo que se lhes avia queimado o quartel onde

estava alojado cÕ toda a munição que tinhão e que só a polvora e

alguãs armas se salvarão que era ocasião que se eu tardara mais

oito dias sê duvida perecerão todos por estarê (como diguo) na

Ilha 
junto aos francezes, e sogeitos ao q lhes poderá suceder

consta da certidão de Hieronimo dalbuquerque n.° 9. de Dioguo

de campos n.° 10 e dos papeis acima apontados.

Vendo eu o muito que importava minha chegada pelo mal

que poderia rezultar de qualquer dilação e não tendo pilotos da-

quelles canais avendo vindo frco caldeira que disse que o francês

os avia de mandar e não sendo cheguados te aquelle tempo me

dispus a partida por bê de muitas deligencias que mandei fazer

de sondas E avêdo mãdado munissõis a Hieronimo dalbuquerque

E ordê para que cõ trezentos homês se pozesse sobre o forte dos

francezes me parti Dominguo dia de todos os Santos e indo já em

demanda da barca se descobrio 
junto a terra hua embarcação dos

francezes, surta que ao que pareceo estava espiando o que eu de-

terminava e não para me encaminhar como depois disse E o

mostrou bê pois avendo vista de nos se deixou estar de modo que

foi necessário ire la embarcações nossas e tirarêlhe pessas para

que viesse a nos e dizêdo 
que encaminharia a armada a mandava

surgir fora do porto (por começar a vazar a maré) em parte que

se o fizera se perdera e desgarara a mor parte delia por ser

fundo de pedra e a corrente das agoas mui violenta consta das

certidões n.° 11 .-i2.-i3.-E de certidão do dito Ravardiere

n.° 14.

Entendendoo eu mandei seguir avante e entrando primeiro

hü pataxo nosso mostrou o caminho que aviamos de fazer segui

apos Elle E loguo todo o resto da armada E surguimos dentro a

distancia que a sua artelharia nos não 
podia perjudicar.

Vendosse o ravardiere cõ o porto tomado e a gente de Hie-

ronimo dalbuquerque 
q estava sobre o seu forte e desamparado

da mor 
parte do seu gentio por verê a nossa armada dêtro cousa

que todos os francezes tinhão por impossível e asi o dezião consta

do papel n.° 8. e da certidão do dito n.° 14. me mandou pedir

salvo cõduto E veio ver a minha Nao pedindome mandasse
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retirar a Hieronimo dalbuquerque emquanto nos acordavamos

ficou cõcertado q ao outro dia nos víssemos no posto q chamão do

Sardinha que esta em meio caminho que vai para a fortaleza.

Por lhe não dar tempo para 

'melhorar 
seu partido vindolhe

socorro e o poder estorvar cõ facilidade e ventagê mandei goar-

necer o dito posto cõ outo peças de artelharia cento E sincoenta

homês e duzentos frecheiros e na boca da barra pus dispois seis

pessas cõ cem homês.

Ao outro dia segunda feira me vi em terra cõ o francês onde

senão resolveo nenhüa couza ficando tudo rezervado para 
atersa

feira e queixandosse o sargento moor do estado Dioguo de cam-

pus moreno ao dito ravardiere porque 
lhe alterara os concertos

que cõ Elle fizera celebrando novos contratos de pazes cõ fr.co

caldeira de castel Branco homê que nenhü poder tinha para 
lhe

fazer observar nadado nellas contheudo Respondeo lhe estava bê

fazer cada dia novos tratos cõ qualquer pessoa que se offerecesse

so a effeito de entreter o tempo te lhe vir o socorro que esperava

constada certidão sua folhas i5. e do dito sargento mór n.° 10 e

nellas se mostra sua tenção bê claramente.

Vendo eu sua pouca detreminação e o tempo que queria

meter é meio (como dates fazia) por senão rezolver em nada a

terça feira fiz- os apontamentos juntos 
n.° 16. para que quoarta

feira ao meio dia me desse a reposta que lhe parecesse damdome

por desobriguado de todo O trato veyo nelles obriguado de se ver

como estava e por se temer de mor mal següdo sua conçiençia o

acusava consta de seu escrito n.° 17. tomei posse da fortaleza q

chamão São Luís e lhe pus nome são felipe 4. fr.a 4 de novembro

de 615 de que se fes o auto n.° 18 ê que asinarão muitas pessoas.

Esta situada em huã ponta de terra oposta a dous braços do

Rio sitio alto e dezabafado ella em si posto que feita de estacadas

he forte per arte de grandes terraplenos cõ seus baluartes, altos

e casas matas cõ fosso de quarenta palmos de larguo e des de alto

que não estava ainda acabado cÕ sua ponte levadissa os aloja-

mentos erão de palha e só avia meas paredes, de huã casa não tê

agoa dentro mas tê hü posso immediato a ella que facilmente de-

fendê de cima Ordenei nella por traça do Ingen.ro mor do Estado
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do Brazil francisco de frias mesquita hfia plataforma baixa

oposta ao porto em que asentei quoatro pessas de artelharia fiz

asi mesmo nas paredes Levantandoas, mas hü almazê para man-

timentos muniçois e polvora tudo bê resguoardado e cuberto de

telha q la mandei fazer, cousa ate então não vista, fiz hõ corpo de

guoarda e outra segunda Porta furtando a Primeira cõ hüa pa-

rede cõ suas seteiras reformey os terraplenos em mutas partes,E

lhe fiz parapeitos de cestõis o q tudo ficou acabado deixei para

se fazer hü baluarte que lhe faltava para defensa de duas cortinas,

e da porta Eque todo o forte se sengisse pela parte de fora cõ pa-

rede grossa competentemente a sustentar os terraplenos e que

os alojamentos se fizesse de pedra para o que lhe deixei Ordé

para fazerê cal e feita mais de Outenta pipas, o que tudo consta

do regimento que passei ao dito Hieronimo dalbuquerque

n.w 19.

Achei no forte treze pessas de artelharia quoatro de bronze

de pequeno porte as outras de ferro coado de dezaseis ate trinta

e híí quintais das quoais duas estavão fora do forte abatidas, no

posto do sardinha tinhão duas cravadas, E em tapari da banda do

Sul da ilha outras duas que por todas fazião n.° de 17 as quaes

deixei ordê para se fazerê reparos novos a nosso modo E aca-

bados Oito.

Tinhão para esta artelharia quinhentas e quatorse bailas, e

melhor de quatorse quintais de polvora e outras muniçois miúdas

o que tudo cõ as embarcações que tinhão que erão duas lanchas

de cuberta no mar aparelhadas, hõ pataxo no estaleiro E húa

Lancha ficou para a fazenda de V. Mag.de entregue a seus offi-

ciaes afora outras muitas cousas. E duas saralharias apare-

lhadas.

E suposto que eu levava ordê do governador gp.ar de sousa

para lhe dar vinte mil cruzados paguoar artelharia munições e

mais cousas. dar ordenados fazer outras merces e repartir terras

para sua vivenda como consta do capitulo do reguimento q sobre

isso me passou n.° 20 me pareceo não convinha ao serviço de V.

Mag.dc comprar a cosairos o que elles mal tinhão feito em suas

terras, e a ma posse E injusto tittolo cõ que as Possuhião
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achandome cÕ forsas bastantes para cõ brevidade os poder So-

geitar como fiz ainda que tinhão melhor de duzentos homês bê

armados E petrechados de todo o necessário como tudo se vio

por esperiensia e cÕ lhe dar embarcações e mantimentos cõ que

se viesse me pareceo satisfazia a muito mais do que se lhes devia

porque usando elles tão mal cÕ os portuguezes, que ali levavão

roubados 
que os tinhão como cativos e os fazião trabalhar vio-

lentamente como de muitos que la estiverão consta e por bê da -ba-

talhativerão liberdade 
que ate aquelle tempo a nenhum avião

larguado asas de graça se lhe fez cÕ lhe dar o que se lhes deu e de

nenhúa maneira consenti que vivesse entre nos 
pelo mal que

poderia rezultar de sua conversação asi por serê herejes como

pela pratica que fazião ao gentio E o contino movimento 
que

podião causar em colonia nova onde erão tão vistos.

Dentro no forte tinhão algüs mantimentos cõ as muniçõis e

artelharia dita E a gente quazi toda recolhida 
quatorze mulheres

francezas. e dous frades capuchos avendosse ido todos os outros

que ahi tinhão despedios todos em duas nãos a que tirei a arte-

lharia por lhe não deixar rezão de que se pudesse reçear e cada

húa dellas despedi por sua vez por levar hü enconveniente 
que

ahi andava de ire povoar a outra parte E por esse mesmo não

permeti fosse em sua companhia Mos. de la Revardiere querendo

Elleirse epara o tirar levandoo comiguo de ser continuo cossario

como foi infestando sempre os mares de V. Mag.de e da ilha de

fernão de noronha levou os moradores, roubandolhes suas Po-

bres fazendas e tendoos no maranhão Sogeitos como cativos.

Tinha elle setenta pessas de escravos tapuyas entre machos

e femeas, que lhe comprei para o serviço de V. Mag.de e cultivar

a terra fazendo mantimentos 
para os Prezidios 

que todos ficarão

entregues ao capitão mor Hieronimo dalbuquerque como consta

do reguimento 
que lhe deixei n.° 19. E em Pernambuco lhos

pagou o governador gp.ar de sousa e outras cousas mais e lhe fez

outras ms.

E Porque a mor copia do gentio morador nesta Ilha se passou

por medo de nos a viver a tapuitapera e comat onde asi mesmo ha-

bitava outro muito me pareceo, convinha ter em sua companhia.
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para que os domesticassse E reduzisse a conveniente familiãri-

dade para o que fiz Eleição no capitão Marty Soarez Moreno

homè grande 
Lingoae muito experimentado em seus tratos e o

que primeiro 
descobrio o Maranhão pela banda de Leste e por

tirar aos índios as praticas, que 
lhe avião feito alguns francezes,

que la andavão contra nos e nosso trato os quaes me mandou

prezos. E entreguei a rayardiere e para sua seguridade lhe dei

vinte sinco soldados cõ alguns moradores, dandolhe o regui--

mento junto 
n." 21.

Pareceome mandar ao grani Para E Amasonas pois que cõ

mais facilidade o podia 
fazer naquella conjunção pela gente que

tinha E por dar comprimento a hü capitulo de meu reguimento

em que se me ordenava e por 
me dizer o ravardiere e todos os

francezes que tudo o que avia de bõ no maranhão estava naquel-

Ias partes, pus em pratica 
a dita Jornada asegurandome o Ravar-

diere que no dito destrito não avia que recear como consta de

sua certidão n.° 22. em que se encontra cõ fr.co caldeira e to-

mando pareceres sobre o particular de que se fez o auto n.° 23.

forão todos, de acordo se fizesse a dita jornada 
como do dito auto

consta e asi mesmo delle consta quê se deo a francisco caldeira,

a quê para a dita jornada 
Elegui Capitão mor. tudo o que lhe

convinha E elle pedio E lhe dei cento e sincoenta soldados de

sua parcialidade 
a fora outros repartidos, em tres companhias cÕ

seus officiaes pellos tirar a todos de suceder outro motí no ma-

ranhão os quoaes forão pagos de soldo é mantimento por sinco

mezes, adiantados cõ des pessas de artelharia entre grandes 
e pe-

quenas, Oito quintais 
de Polvora. armas e muniçõis bastantes,

dandolhe por ordê o reguimento junto 
n.° 24.

Pera se aver de povoar esta grande província e descobrir

os segredos que em si dizê que enserra importa muito mandar

V. Mag.dc venha gente do Brazil da muita que ha perdida que

ainda que de Pernambuco, Itamaraca, E Parahiba se tire qui-

nhentos ou seiscentos homês não farão falta na terra por 
não ca-

berê ja 
E muitos delles, pode 

levar seu gado E criações que tra-

zê em terras alheas. E ja querião ir e por 
falta de embarcassõis

o não fizerão e são costumados a ma vida. E ruins comeres,
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calejados dos Bichos e chagas, que são mui ordinárias os primei-

^ ros annos. nos homés que vão de ca E nelles são de mui pouca

utilidade mais que curarse e cõ estes se podê fazer os desço-

brimentos das Ilhas e deste Reino pode també ir muita 
gente

que se deve repartir em povoaçõis a distancias, de cincoenta

Legoas de hüa a outras, E por muita 
que Va sempre 

parecera

pouca.

Deste Reino pode V. Mag.de mandar ir o provimento para

o maranhão E Amasonas, por custar tudo menos da ametade 
que

no Brazil e pelo tempo adiante seja cada hü delles 
governo per

si quoando não for fasil a comonicação por dentro dos Riqs por

seré muito distantes, hü do outro E longe do Brazil 
que mais

fasilmente se vai a Portugal do que vai a elle.

Parecendo a V. Mag.de conveniente fasenrense nas ditas

provincias engenhos se perjudicaré aos feitos no Brazil (que he

matéria de muita concideração) cõ a gente rica delle se devê fa-

bricar. obriguada por V. Mag.de cõ favores E ms.

Não ha naquellas partes porto fechado tudo são braços de

mar em que podê entrar e sair por onde quizerê. e asi são de

pouco Effeito fortalezas. E a maior de todas he os 
grandes ma-

tos e o estar bê cõ os naturais para o que importa muito iré

religiosos, a que elles tê muito respeito e pelo muito fruito 
que

fizerão nas almas, e farão sempre E valenrense de suas canoas,

e fragatas que se deve fazer (como deixei Ordenado no maranhão)

e cÕ ella se pode empedir a entrada dos rios aos navios 
pequenos

e lanchas dos inimigos, e pera se melhor exercitarê nellas 
pode

V. Mag.de mandar ir do Rio de Janeiro algús mamalucos, E In-

dios dos q nellas costumão pelejar fazendo bons effeitos.

Da calidade das terras do maranhão não saberei dizer mais

q as informações 
que mandei fazer E entreguei ao governador

gp.ar de sousa. desde o Pereya primeira boca delle te o Rio das

amazonas, he tudo hü mar coalhado de Ilhas de numero infinito

a que os mesmos naturais não sabé dar conhecimento algüas

dellas povoadas de infinito gentio e abundantes de todo o man-

timento. que lhe plantão E mui salutiferas. outras doentias Posto

que habitadas na paragê que chamão cayete adiante da Ilha

A. D. 26
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grande como cincoeta Legoas tê boas agoas carnes de mato E

pescados outras são piquenas E infrutíferas por se alagaré.

A Ilha grande chamada de todos os santos em que estavão

alojados os francezes te como vinte e duas Legoas de comprido.

E nove de larguo terras todas boas para mantimentos E alguãs

fazendas como as do Brazil E tão fértil que dizê os naturais que

ja 
mais se perdeo mantimento que se prãtasse.

Dezembocão ao redor desta Ilha tres grandes Rios afora

outros muitos de menos porte chamados Muni Maranhão ou

tapocuni. E Meari os quais mandei descobrir e forão por algü

delles, como oitenta Legoas dizendo maravilhas de excelencia

das terras sê ê toda esta cantidade se aver visto nenhüa gente.

Seguindo ao noroeste para o Rio das amazonas, passando o

canal que ha desde a Ilha grande 
te a outra bãda que são como

cinco Legoas, se começão as terras de Tapuytapera e comat.

povoadas de infinito gentio asi do que ja 
ahi habitava como do

que fogio da Ilha grande e nella como atras diguo deixei ao ca-

pitão MartT soares moreno que os te todos soge.itos em obedien-

cia de V. Mag.de

São terras que V. Mag.de deve mandar povoar e aprovei-

tar asi para tirar ao Demonio tantas almas como ali possue E ou-

vera de possuir se estivera em poder de francezes hereges, como

també pelo que se pode esperar de proveito a sua real fazenda, e

quando nenhüa destas, pelas tirar de mãos de estrangeiros, que

nellas hião fazendo hü novo R.no sendo continua escala de cosai-

ros 
que ali se hião refazer de suas largas navegaçõis E a muita

seguridade cõ que ficão a costa de guine 
do Brazil E a de índias

que dali infestavão.

Convê mandar V. Mag.de ter particular cuidado cÕ aquellas

conquistas, mandandolhe officiais de tanoeiros carpinteiros de

ribeira calafates E tesselois que são officios la mui necessários E

delles não ha la ningê E Provimento de ferro E asso para que

la se' fabriqué fazendas. E outras muniçois de pannos de lã E

linho Vinhos e azeites para que iguoalmente se repartão por en'

tre todos Soldados E Moradores, E salitre para refinar a polvora

que co a humidade se danna La deixei a farinha e polvora que
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consta pela certidão do escrivão da fazenda n.° 25. E o gover-

nador mãdou dispois hüa caravella de socorro para estas duas

conquistas.

Asi mesmo he necessário mande V. Mag.de se de cada seis

mezes, hüa, embarcassão no Brazil para que todo o morador 
que

quizer passar para la cõ fabrica tenha em que E mande aos capi-

tãis que por nenhü respeito deixe vir de la 
gente por mais deli-

tos que cometão por que por se viré os cometerão cada hora.

E mande que aos homês que naquellas conquistas o té ser-

vido se lhe satisfassão seus serviços conforme a suas calidades

pera que cõ seu èxemplo se anime todos a ir povoar as ditas

partes.

E tendo as couzas daquellas províncias reduzidas a tão Bons

termos E ordenados na conformidade dita me parti para Per-

nambuco levando em minha companhia a Mos. de La Ravardiere

que entreguei ao governador gp.ar de souza.

De todos os papeis aqui offerecidos tenho os originais que se

poderão ver sendo necessários E isto he o que me parece sobre

este particular em LÍx.a 24 de Setr.° 616.

No Brazií ha muito pouco gentio tendo delle muita neces-

sidade por respeito dos negros de Angola que sabendo o não ha

se levantarão fasilmente como ja oje ha muitos levantados seria

acertado passaré os padres algüs que por sua võtade quizerê ir

pois são tantos os do maranhão K para.

Alexandre de moura.

N.° 1.

Requerimento de Ier."10 dalbuquerqüe.

Com todo o comedimento possível* porem com a necessi-

dade que a todos he notorio faço queixa a V. M. Senhor Capi-

tão Mor Alexandre de Moura, do Capitão fr.co caldeira de cas-

tello branquo^ o qual chegando aqui com a gente, E riavios, quê

trazia por ordem do Senhor Gcivernàdor geral Guaspar de sousa*

sem achar coTitradição-ialgua pelas, tregoas, que tinha feito com
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os franceses, e vindo para me entregar o soccorro, e irse, de tal

modo se deixou ficar nestas 
partes, que pos em contingência o

bem de meu 
governo dando occasião a perderemme respeito al-

guns mal intencionados, 
que não faltão em tam largo desterro, e

tantas fomes, e trabalhos, e assim tenho entendido, que em lugar

de Reprehender aos taes, ouve 
juntas contra mim, que me derão

cuidado obrigandome 
pela sua assistência, communicarlhe as

cousas, que trazia antre mãos diante do Capitão francês, as quaes

de maneira aggregou assim no meyo do meu governo, e de mi-

nha prezença, que se fez dono de tudo. e vendome perseguido

das tentações com que não cessaria momento, me foi necessário

para melhor dissimular darlhe licença per escrito para tratar

com os francezes, o que eu com elle tratado tinha 
ja, e avizado a

Sua Magestade 
pelo sargento mor do Estado Diogo de Campos,

que foi por ordem minha a mover os primeiros tratos, e mais

importantes, sobre os quaes me mandou Sua Mag.de conservasse

o exercito ate seu Recado, e avizo, como de sua carta consta, e

contudo por me parecer bem ir sempre fomentando esta tencão,

chegandome a termos de lançar fora o inimigo sem derramar

sangue, dei a mão ao dito fr-co Caldeira, para ir tratar com o

Capitão francês, como se vera pelo meu assinado, que lhe dei

para fazer tudo o que melhor fosse assim para o serviço de Sua

Mag.de como para o ter sospenso, e bem espiado para quando

tivesse ordem do dito Senhor e todas estas cousas o dito fran.co

caldeira fez a seu gosto lançandome fora do que ha tanto tempo

trabalho, e sustento com Risquo de minha vida, e sangue de

meus filhos e com tanta 
perda de minha fazenda mostrandosse

o dito fran.co Caldeira em seus papeis dono, e repartidor da Ar-

telharia, e do tempo, e mudança dos franceses, e seus pagamen-

tos prometendo, E assinando pactos com tanta soltura, como

se nas matérias fora cabeça, não tendo poder para nada, e man-

dando dizer ao francês 
por terceira 

pessoa como consta da certi-

dão do Capitão francês senão fiasse de mim, 
que lhe 

-não 
avia

de 
guardar palavra, e assim fiquei odiado com o dito francês,

que atras tinha 
grãgeado, despois da batalha em que o desba-

ratei esperando eu a troquo de meu sofrimento algúa resolução,
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e passou o tempo de setembro, e outubro, em que os franceses

não entregarão o forte, antes zombarão da confiança que tinha

em cuidar que com seis homens lho avião de dar, couza mui

digna de zombaria, pelo que muito ao contrario se sabia, e ainda

hoje se vee, querendome carregar sobre mim a culpa, com pro-

testos do que mal me sucedesse, e para si tomar a traça do bom

governo, 
o que eu já 

assentado tinha, donde eu esperava, como

espero colher o fruito de meus trabalhos, e tanto me vi aper-

tado desta maa tenção, que imaginei pelo que todos lhe ouvirão,.

que trazia para tudo poderes 
largos do Senhor Governador,

mostrandosse em tudo Senhor e tam izento que 
me foi necessa-

rio pedirlhe escrito, que me entregaria a fortaleza, em cazo que

os franceses lha entregassem, porque 
me temy, que assy como

me fizerão da authoridade me farião da fortaleza, e assim con-

fesso, que tudo o que passei e sofri, foi por não cair em bandos,

nem em guerras 
civis, nos quaes ouvera de vir a parar tudo, sem

achar quem 
me aconselhasse, que tomasse armas para dar no

francês, antes me meterão em enredos de que me não sei livrar

por me sentir mais para as armas, que para papelista, couza que-

nunqua uzei e assim. Peço a V. M. como zelozo do serviço de

Sua Mag.dc com protesto, tome conhecimento de todas estas cou-

zas, para 
mandar sejão nullas as processadas e de novo ordenar

tudo, o,que milhor for para Sua Mag.de ser bem servido, pois fui

conservando esta Conquista, ate ter outra ordem de S. Mag.d%

como da d. Carta consta, e para que 
milhor, e mais seguramente

V. M. tome conhecimento do que contra mim cometeo fran.co

Caldeira, lhe requeiro da parte de Ds. e delRey nosso Senhor,

que o mande reter eom as guardas, que lhe parecer por não usar

das invenções, que custuma, visto não ter poderes para nada, e

de tudo o que mais pudera dizer, e me falta nesta petição, que

aprezento, me Reporto a devassa que tirei de Christovão Vaz de

betancor, e R. I. E.M. Hrm.° dalbuquerq maranhão.
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N°. 2.

Certidão do Capitão

Daniel latousche francês

Digo Io Daniel da latousche senor de la Pavardiere &c.

que el s.r francisco Caldeira de Castelblanco aviendo venido en

este Maranhon me embio a dezir, que queria Irse a Portugal, y

dexar ciertas platicas que tratava dei servicio delRey catholico,

y este Recado me traxo un fr.co de pallares su amigo, el qual

me dixo de palabras, que Io no dexasse ir el dixo Caldera, por-

que me assegurava, 
que el senor dalbuquerque no me avia de

guardar ninguna 
palabra de todo lo 

que me tenia prometido de

parte de Su Magestad, en los nego cios, que tratados teniamos,

y que assy convenia 
que yo no dexasse ir al dicho senor francisco

Caldera, se yo queria estar quieto hasta Recado de Su Mages-

tad, y por assi passar en verdad sobre mi fee, y honra siendo

esta pedida la hize y firme de mi letra y nombre en el fuerte

Sant Luis a 4 de Noviembre 1615. Daniel de Latousche. No

haga duda lo riscado.

N.° 3.

Treslado do Requerimento

que fizerÃo alguns officiaes, e soldados desta Conquista

ao Capitão mor francisco Caldeira de Castellobranco

a effeito, de que fosse adjunto, e collega do Capitão mor

Hieronimo dalbuquerque.

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de

i6i5 annos aos tres dias do mes de julho do dito annò, em este

Rio do Maranhão, e fortaleza de Nossa Senhora da Ajuda na

Igreja dos Religiosos capuchos de sam fr.'° onde estando em

junta o Capitão Mor Jeronimo dalbuquerque, e fran.co Caldeira

de castello-branco, e os Capitães de Infanteria, Alferes, e mais

officiaes desta Conquista me foi dada a petição ao Diante 
pelo

I

- +
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dito Capitão fran.co Caldeira de castello-branco, para que lho

autuasse e fizesse conduzo, ao qual autuey, e se segue fran.co

daraujo de Moura tabalião que o escrevi.

Petição

Os Officiaes, e soldados abaixo assinados em nome da mais

gente de guerra 
deste Prezidio Pedem, e Requerem a V. M.

Senhor fran.co Caldeira de Castello br.co capitão mor que hora

veio correr esta Conquista, em nome de Ds., e de sua Mag.dc

que sem embargo da pretenção, e dessenho com que vem de

seguir sua viagem a Portugal, e tratar de seus negocios, e dos

mais que traz a cargo do S.or Governador Guaspar de Souza seja

servido, e aceite assistir em este dito Prezidio, e ser adjunto, e

collega ao S.r capitão mor Hrm.° dalbuquerque para juntamente

com elle tratar do que mais convém ao serviço de Sua Mag.de

porquanto de prezente ha muitas couzas, a que se deve dar ex-

pedição, E ultima Rosolução, sobre as quaes he necessário

muito Acordo, e maduresa de Conselho, que todos elles alcansão

de V. M. e de seu desenteresado zelo do serviço de Sua Mages-

tade, e outro si pelo bem commum de todos elles que em toda

a Razão se deve antepoer ao particular, e assim o Requerem e

pedem a V. M. da parte do dito S.r sob penna de a V. M. se lhe

imputar em culpa todas as dezordens e desmanchos, que por

falta de sua assistência succederé em todo o tempo, que a elles

supp.es se dee algüa, e deste Requerimento Pedem a V. M. se

lhe dee reposta, para por vias mandarem de tudo os treslados

necessários, assim a S. Magde como ao S.r Governador, e a

V. M., S.r Hi\mo dalbuquerque Capitão Mor desta Conquista, e

primeiro descobridor delia, Pedem os supp.es sob a mesma força,

e vigor deste Requerimento obrigue ao dito Capitão Mor fran-

cisco Caldeira de Castello branco a sob estar por hora na pre-

tenção de sua viagem, e se valha de sua assistência em tudo o

que de novo ordenar, para que mais exactamente se dar a execu-

ção o serviço de Sua Magdc e se remedearão dannos, que elles

veem como presentes, no maranhão a dous de julho de 615

annos, o Capitão Martim soares moreno, simão Nuz Corrêa, o

Alferes João giz baracho, o Alferes fran.co novaes campos, o

*
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Alferes Estevão de Campos, o Alferes Christováo Vaz dé betancòr

Paulo da Rocha, o Sargento Pero do Couto Cardoso, o Sargento

Domingos daraujo, P.° Lobato, o Sargento do descobrimento

o Sargento Belchior Vaz, o sargento Matheus Rodovalho, o sar-

gento João de salinas, Pero teixeira, fr.CÜ de Medina, Domin-

gos 
henriques, Bento goncalves, 

Miguel frz, Tadeo de passos,

francisco da Costa pachequo, Manoel Pedroso, Rafael mendes,

Theodosio teixeira, Manoel calado de lima Mathias frz farto,

Hr.mo guomes, 
Matthias de lima, Luis novais de Campos, Dio-

nisio Ribeiro, João de Medina, João dias, Amador Alvares,

Diogo dares, fernam vaz dalpoem, Ant°. frz, João Lourenço,

Domingos Mouta, Domingos dórnelas João fr.a dabreu, Salva-

dor Roíz, Antonio Carvalho fajardo, Miguel freire de gouvea,

Gregorio de Crasto, franco fernandes de guarate João RoTz,

Diogo RoTz carmona, Jasinto decasada, Roque de Misquita fer-

riam de Versosa, fran.c0 Roíz, Guaspar Camelo Pereií*a, P.° Luis

Rodrigo de leão, Domingos homem, Bertholameu Carrasquo,

.Lourenço risso, João dalmeida, P.° bastardo, gonçalo 
fr? teixeira,

Manoel giz 
da silva, Antonio alvares,. João Pereira, Guaspar

de souza, Manoel daraujo Antonio frz Marinho, Manoel da Roza,

Domingos batalha daz.do Bertholameu do Couto, João pereira.

E autuada a dita petição como dito he logo eu tabalião a fiz

conduzo ao dito Capitão Mor fran.co caldeira de Castello branco

para responder a ella, fran.co daraujo de Moura t.ao que o Es-

crevi.

Conduzo

Aja vista desta petição, e protesto o sr. Capitão mor Ieronimo

dalbuquerque e com sua Reposta darei a minha a tres de julho

de 615. fr.co càld.ra Castelb.co.

forãome dados estes Autos pelo Capitão fran.c0 caldeira de

Castellobranco com sua Reposta atraz em os tres dias do mes de

julho de 615. na 
junta, que fizerão na igreja dos Religiosos de

são fr.co e logo os fiz conclusos ao Capitão mor Hr.mo dalbu-

querque, fran.c0 daraujo de moura t.ao qo escrevi.

Concluso

Escuzo a detensa do Capitão mor fran.eo caldeira de castello
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branco, reportãdome a carta que tenho de Sua Mag.de e do Go-

vernador 
geral Guaspar de souza, e seguirei todas as ordens, 

que

por elles me são mandadas, e me assino hoje, 3 de 
julho de

615 Hieronimo dalbuquerque Maranhão.

forãome dados estes Autos com o despacho assima 
pelo Ca-

pitão mor Hr.mo dalbuquerque na 
junta que se fez na igreja dos

Religiosos de sam fran.e0 no dia, mes, e anno assima, e logo

os tornei a fazer conclusos ao Capitão mor fran.co daraujo de

Moura t.ao que o escrevi.

Conduzo

Cumprasse o parecer, e Resolução do Capitão mor Hr.mo

dalbuquerque a tres de julho de 6i5 annos-/r.co caldeira de cas-

te lio branco.

foraome dados estes autos na 
junta que se fez na igreja dos

religiosos de sam francisco 
pelo Capitão mor francisco caldeira

de castello branco aos tres dias do mes de julho de 615 annos, e

mandou 
que se cumprisse 

fran.co daraujo de Moura t.ain que o

escrevi.—O 
qual treslado de autos, e petição, e despachos, eu fran-

cisco daraujo de Moura t.aü p.c" do judicial, E notas 
por EIRey

nosso s,1 em estas novas Províncias do Rio do Maranhão tresla-

deí por minha mão de hum treslado 
que tenho em meu poder,

consertado, e sobrescrito 
por luis Monis escrivão da fazenda de

Sua Magdt desta Conquista 
pelo capitão francisco caldeira de

Castello branco ter os proprios em seu poder, e os não dar por
dizer, que importão e com o dito treslado este consertei, e con-

feri bem, e fielmente, e vai sem cousa, que duvida faça, e por
verdade me assinei de meu sinal Razo, e custumado, Rio Ma-

ranhão, e Ilha de Itapari, hoje vinte e sinquo de Agosto de i6i5

annos. fran.co daraujo de Moura, consertado 
pormim t fran.co

daraujo de Moura.

N.° 4.

Certidão do alferes bras murzello

Certifiquo eu o Alferes Bras murzello, 
que he verdade 

que
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quando chegou fran.c0 caldeira de castello branco com socorro a

s.ta M.a deu grandes entendimentos a todos os soldados, e fran-

ceses, que trazia largos 
poderes, e assim se amotinarão e se ale-

vantarão os mais dos soldados da sua parte contra o Capitão Mor

Hr.mo dalbuquerque, e não esteve mais o neg.c0 hüa noute que

aver hum homem que metesse mão a espada, sendo assim, que

nos perderamos todos, E chegou a tanto o neg.c0 que ouve hüa

noute tocarse caixa da parte da guarda do capitão mor Hr.mo

dalbuquerque, e andando as cousas desta maneira comecou

fran.co Caldeira de tratar conserto com o general francês, que

por remate delle respondeo, 
que fosse elle, E quatro soldados

somente, e que nenhüa outra pessoa, ainda que fosse frade avia

de entrar dentro da fortaleza, e o capitão João de soloza dor-

monde, E eu, E outras pesssoas nos offerecemos para o acompa-

nharmos, e elle respondeo que não queria, porque se temia que

viesse soccorro aos francezes, E que o não livrassem o Capitão

Mor Hr.mo dalbuquerque, ao que respondeo o capitão Hr.mo dal-

buquerque que elle iria e que queria passar por todos esses ris-

quos, e assim senão detriminou nada por este temor, e dali por

diante 
pelas cautellas de que os francezes uzavão sospeitamos

ser tudo fingimento ate lhe vir o seu soccorro, como dizia que

se espantavão como lhe tardava tanto e por assim passar na ver-

dade o 
juro aos santos evangelhos, e por me ser pedida esta lha

dei, e assinei hoje dous de 
janeiro 1616. Bras Mar\ello.

N.° 5.

Certidão de Simão Nunes Carola

Certifiquo Eu Simão Nunes Carola que estando servindo

no maranhão a S. Mag.dc em companhia do Capitão mor Hr.mo

dalbuquerque ordenou fr.co Caldeira de Castello branco novos

tratos com o general francês, e despois de os ter feitos lhe man-

dou dizer o d. francês, 
que fosse tomar posse da fortaleza, e que

não levasse consigo mais que quatro homens, que nenhüa outra

pessoa lhe avia de entrar dentro, ainda que fosse frade, ao que o
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dito fr.co Caldeira de castello bránco respondeo 
que lhe não vinha

bem ir porque se receava, 
que viesse soccorro aos francezes,

que não Comprissem, o qu'e com elle tinhão tratado. Ao que re-

spondeo o capitão Hr.mo dalbuquerque de Mello, que elle iria, e

que passaria por todos os risquos 
que succedessem estando as

couzas neste estado, entendemos todos, que tudo o que o francês

tinha tratado, não era mais que entreter o tempo ate lhe vir soe-

corro, e passar isto na verdade o juro pelo juramento dos santos

evangelhos, oje p.ro de 
jan.ro de 616 annos. — Simão Nunes

Carola.

N.° 6.

Certidão do Alferes Fr.co Navais de Campo

Fran.co Navais de Campos Alferes de hüa das companhias

de Infanteria do Maranhão Sc.'1 Certifiquo, 
que vindo fr.co Cal-

deira de castello branco com soccorro q o Governador enviou ao

Capitão mor Hr.mo dalbuquerque, e vindo o dito fr.co caldeira de

Castello branco a disposissão das cousas, começou a fazer novos

tratos com o general francês, em que ambos se assinarão, como

delles constara, dizendolhe o francez, 
que fosse tomar 

posse da

fortaleza, e que não levasse mais que quatro homens somente,

para o que se lhe offerecerão algüas pessoas, o que não ouve ef-

feito porque o dito fran.™ caldeira de Castello branco receou lhe

não cumprisse o francês a palavra, e que vindolhe o soccorro os

podesse maltratar, e isto passa na verdade pelo juramento dos

santos evangelhos e me assino hoje 3 jan.r0 1616 a. fr.co navais

de Campos.

N.° 7.

Certidão do capitam João de souza dormonde

João de souza dormonde Capitão de infantaria de hüa das

companhias da Conquisa do Maranhão 
a 

Certifiquo, 
que he
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verdade, que quando chegou fr.c0 Caldeira de castello branco com

o soccorro de s.ta m.a deu grandes entendimentos a todos os sol-

dados, e assim aos franceses de trazer muitos poderes, com que

se puserão muitos soldados de sua parte, donde ouve parceali-

dades, que puzerãoem risquo o exercito de alevantamentos, que

entendo, que não esteve em mais o neg.co que arrancarse húaes-

pada, onde pudera aver muito danno, entre nos, e ouvi dizer se

tocara caixa por parte da guarda do Capitão Mor Hr.mo dalbu-

querque por aver muitos ajuntamentos, e andando as cousas desta

maneira compessou fr.co Caldeira de castello branco tratar de

consertos, com o general francês, que por remate delles respon-

deo, que fosse elle com quatro soldados somente e que nenhüa

outra pessoa, ainda que fosse frade^-avia de entrar dentro do

forte, e offerecendome Eu ser hum delles com outras pessoas para

tomarmos posse da dita fortaleza, e me respondeo o dito fr.co

Caldeira se temia acaso vindo algum soccorro ao francês o não

livrasse Hr.mo dalbuquerque, ao que responde Hr.mo dalbuquer-

que de mello capitão de infantaria, que elle iria tomar posse da

fortaleza, quando não ouvesse outrem, e que passaria por todos

os Risquos, que no particular ouvesse, e assim se não detriminou

nada, e dahi por diante pellas cautellas, que o francês mostrava

se sospeitou, que todo o seu trato, era dobre, e que não queria

mais, que antreterse ate vir o seu soccorro de frança, o que tudo

passa na verdade e o juro aos santos evangelhos, e por me ser

pedida esta lha dei por mim feita, e assinada, hoje sete de janeiro

1616 annos. João de soit{a dormonde.

N.° 8.

Auto que mandou fazer

o Capitam mor Alexandre de Moura, por bem de seu cargo

E SERVIÇO DEL Rei E SOBRE AS COUSAS CONTEUDAS NELLE .

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de

1616 annos aos oito dias do mes de jan.ro do dito Anno nesta Ci-

dade de são Luis da Ilha de todos os santos desta província do
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Maranhão em pouzadas do Capitão Mor Alexandre de Moura,

onde Eu tabalião fui, sendo presente com o dito Capitão mor, o

pro.dor da fazenda e Auditor 
geral fran.co de frias mesquita, e

logo pelo d. Capitão mor foi dito diante de mim tabalião ao diante

nomeado, que para seus Requerimentos e bem do serviço de

sua Mag.dc lhe era necess.ro provar per testemunhas, que tanto

que chegou a Armada ao Perea, despedio logo avizo ao Capitão

mor Hieronimo dalbuquerque com soccorro pedindolhemandasse

os Pilotos que tinha para me levarem a Armada, e sabendo fran.co

Caldeira de Castello branco de nossa chegada, mandou pedir ao

general francês Pilotos, e a lancha, para encaminhar a frota, pelos

que vinhão na Armada não saberem os Canaes por fora, e não

tam somente lhe não mandou os ditos Pilotos, antes Ria, e zom-

bava da Armada poder vir de Santa Anna a este Porto de São

Luis, e com tanto poder, e quedespois que o soube metera muito

mantimento, e aguada na sua fortaleza, e mandara ajuntar toda

a sua gente, e então acabarão os nossos de crer que os consertos

que avião feito com os franceses fr.co caldeira não avião sido mais

que para meter tempo e meio, para que lhe viesse soccorro, como

esperava per momentos, e dizia publicamente se não lhe vinha em

poucos dias não podia crer senão ser franca acabada e assi quando

dahi a poucos dias vio entrar a nossa Armada por esta barra de

são Luis ficou o d. general, e os mais franceses como pasmados,

dizendo que Ds. queria mostrar milagres anos, e que totalmente

se a Armada não chegara naquelía occasião se perdera nossa

gente assim por respeito do incêndio 
que lhe abrazara todas as

Armas, e munições, estando como estavão na Ilha contingentes

com os franceses, como pelos bandos, e diçensões, 
que entre

todos avia de que mandou a mim tabalião fazer este Auto, para

que por elle o dito Provedor, e Auditor geral perguntasse as tes-

temunhas que fossem necessarias, E eu frutoso lope\ tabaliam,

que o Escrevi Alexandre de Moura—O Capitam Martim soarez

moreno, e sargento maior desta Conquista do maranhão de Idade

que disse ser de trinta annos pouco mais ou menos, a quem o

Auditor deu juramento dos santos evangelhos, e prometeo dizer

verdade e perguntado elle testemunha geralmente pelo contheudo
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no auto atras disse que sabia de certo, o Capitão mor Alexandre

de moura em cheg ando ao Perea com a Armada, mandara logo

hum barco com soccorro, e avizo, em como era chegado o Ca-

pitão Mor Hieronimo dalbuquerque para que lhe mandasse pi-

lotos para trazerem a Armada por fora, por não poder vir por

dentro, ao que tomara a mão fran.co Caldeira de Castello branco,

mandando avizo ao General francês, que lhe mandasse os ditos

Pilotos, os quaes partirão e tornarão arribar, e lhe pareceo, ser

figura, e que daquella occasião per diante se provera o dito Ge

neral francês de mu itos mantimentos, e aguada, que metera

dentro no forte, mandando ajuntar toda a sua gente, e ter muito

grande diligencia não consentindo, que portugueses nenhum lhe

entrasse no forte com Armas, e sabe mui de certo dizia o d. Ge-

neral francês, que os consertos, que avia feito com fran.c0 Cal-

deira era tudo burlaria e que sospeitava não esperava mais que

hüa occasião de soccorro para dar nos nossos, o que tudo entendia

por lhe averem dito os índios, cuja lingua entendia mui bem,

dizião os francezes lingoas, 
que esperavão pelo seu soccorro para

darem nos nossos, e que os portugueses ainda avião de ser seus

captivos, e que ao mesmo 
general francês ouvira dizer, que se

espantava não lhe aver vindo recado de franca, e que assim quando

soube que a nossa Armada estava recolhida em sancta Anna

com alguns seus Pilotos, disse que não podia delia sair senão

despois de passado o Veram, e que quando vio entrar a Armada

ficou attonito com todos os seus, dizendo que Deos fazia mila-

gres de nos, e que outro si se a Armada não chegara tam sedo se

perdera a nossa 
gente, assim por respeito do fogo, que lhe abra-

zou as Armas, e munições, estando como estavão na Ilha 
junto

aos franceses, e meu esparzidos por toda ella sem ordem de mi-

licia, como também pelos bandos, e discensois, que avia entre

os Portuguezes, E al não disse, e assinou com o dito Provedor e

Auditor, E eu frutoso lope{ t.ao que o escrevi — Martin soarei

moreno —fr.co de frias mesquita.

O sargento P.° Lobato de Idade que disse ser de quarenta

annos pouco mais ou menos, a quem o Provedor, e Auditor deu

juramento dos sanctos evangelhos em que pos a mão, e prometeo
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verdade, E perguntado pelo conteúdo no auto geralmente disse

que sabia de certo, que chegando o Capitão Mor ao Perea com

hüa Armada, mandara logo hum barco com soccorro, E avizo a

Hr.mo dalbuquerque Capitão Mor em como era chegado para

que lhe mandasse Pilotos para trazerem a Armada por fora por

não poder vir por dentro, ao que tomara a mão fr.co Caldeira

de Castello branco, que ao tempo estava na Conquista, man-

dando avizo ao general 
francês lhe mandasse os Pilotos, os

quaes partirão e tornarão arribar, o que lhe parecia ser figura,

por quanto dissera despois o dito general francês, que 
não que-

rião mandar la a lancha, porque se se perdesse algüa nao, não

dissessem, que era a culpa sua, e que daquella occasião per diante

se provera de muitos mantimentos, e aguada, e metera dentro

no forte mandando a junta e toda a sua gente, e ter muita vigi-

lancia, e sintinela, e não consentião que português algum en-

trasse na fortaleza com armas, e sabe mui de certo dizer ao dito

general 
francês, que os Consertos, que avia feito com fran.c0 Cal-

deira, era tudo burlaria, e sospeitava não esperava mais que vir-

lhe o soccorro, E darem nos nossos, o que cada dia dizião, e que

as nossas nãos vierão dizião ao gentio, que erão suas so a effeito

de os terem mais de sua banda, e que os portugueses avião ainda

de ser seus Cativos, e que ao mesmo general 
ouvira dizer, que

se espantava em como lhe não avia vindo recado de frança, e

que quando soube que a Armada estava recolhida em s.ta Anna

dissera com alguns Pilotos, que não podia delia sair senão des-

pois de passado o verão, E quando a vio entrar ficou attonito

com todos os seus dizendo que Ds. fazia milagres por nos, e que

outro si senão chegara a nossa Armada tam sedo se perdera

nossa gente, 
assi por respeito do fogo que lhe abrasou as Armas,

e monições estando como estavão na Ilha junto aos francezes, e

mui esparzidos por toda ella, sem ordem de Milicia, como tam-

bem pelos bandos, E discenssois, que avia, entre os Portugue-

ses, e al não disse, e assinou com o dito Provedor, e Auditor, e

eu frutuoso lope\ tabalião que o escrevi. P.° Lobato. fran.co de

frias Misquita.

Hieronimo de lucena de Idade que disse ser de vinte e hum
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annos pouco mais ou menos, a quem o Provedor, E Auditor

deu juramento dos sanctos evangelhos em que pos a mão, e pro-

meteo dizer verdade, e perguntado elle testemunha pelo con-

theudo no Auto atras, disse que sabia que em chegando o Ca-

pitam Mor Alexandre de Moura com a Armada ao Perea, man-

dara hum barco com soccorro, e avizo ao Capitão mor Hieronimo

dalbuquerque em como era chegado, e para que lhe mandasse

Pilotos para trazerem a Armada por fora por não poder vir por

dentro, ao que tomara a mão fr.c0 Caldeira de Castel branco que

ao tempo estava na conquista, mandando avizo ao General fran-

ces lhe mandasse os ditos Pilotos os quaes partirão, e tornarão

arribar, o que lhe parecia ser figura, porquanto dissera o dito

General francês despois que não 
queria mandar la a Lancha,

porque se se perdesse algíia nao, não dissessem, que era culpa sua,

e que daquella occasião por diante se provera de muitos manti-

mentos, Eagoada, e metera dentro na fortaleza, mandando 
juntar

toda sua gente, e ter muita vigilancia, e sentinella, E que não

consentião, que Português algum lhe entrasse dentro na fór-

taleza com Armas, e sabe mui de certo dizer o general francês

que os consertos que avia feito com fran.co Caldeira, era tudo

burlaria, e sospeitava não esperava mais 
que vir lhe soccorro,

e darem nos nossos, o que cada dia dizião e que as nossas nãos

que vierão elíes dizião ao Gentio, que erão suas so a effeito de

os terem mais da sua banda, e que os Portuguesesavião de ser seus

cativos, e que ao mesmo 
general ouvira dizer que se espantava

em como não avia vindo Recado de franca, e que quando soube

que a Armada estava Recolhida em sancta Anna, dissera com

alguns Pilotos, que não podia delia sair senão despois de pas-

sado o Verão, e quando a vio entrar ficou attonito com todos os

seus dizendo que Ds. fazia milagres 
por nos, E que outro si senão

chegara a nossa Armada tam sedo se perdera nossa 
gente assim

por respeito do fogo, que lhe abrazou as Armas, e moniçÕes,

estando, como estavão na Ilha 
junto aos franceses, e mui es-

parzidos por toda ella, sem ordem de milicia, como também

pelos bandos E discensoes, 
que avia entre os Portugueses, e al

não disse, e assinou com o d. Provedor e eu frutoso lope{
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tabalião, que o escrevi. Hieronimo de Lucena, fr.co de frias

Misqüita.

Antonio da Roza barràcho de idade 
que disse ser de trinta

annos pouco mais ou menos, a quem o Provedor, e Auditor

deu 
juramento dos sanctos evangelhos em que pos a mão, e pro-

meteo verdade, e perguntado elle testemunha 
pelo Conteúdo no

auto atras disse que sabia de certo, o Capitão Mor Alexandre de

Moura em chegando ao Perea com a Armada, mandara logo

hum barco com soccorro, e avizo ao Capitão Mor Hieronimo

dalbuquerque para que lhe mandasse Pilotos 
para lhe trazer a

Armada por fora por não poder vir por dentro-, ao qüe tomara a

mão fran.co Caldeira de Castello branco, mandado avizo ao ge-

neral francês, que lhe mandasse os ditos Pilotos, os quaes par-

tirão, E tornarão a arribar, e lhe pareceo ser figura, e que da-

quella oceasião por diante se provera o d. General francês de

muitos mantimentos, E agoada que metera dentro no forte, nian-

dando ajuntar toda a sua gente, E ter mui 
grande vigilancia, e

sintinella, não consentindo, que português nenhüns lhe entrasse

no forte com Armas, e sabe mui de certo dizia o dito 
general

francês, que os consertos, que avia feito com fr.co Caldeira de

Castello branco era tudo burlaria, e sospeitava não esperava

mais que virlhe soccorro, e darem nos nossos, o que cada dia dí-

zião, e que as nossas Nãos que vierão elles dizião ao gentio que

erão suas so a effeito de os terem mais da sua banda, 
que os por-

tugueses avião de ser seus cativos, e que ao mesmo 
general ou-

vira dizer, que se espantava em como lhe não avia vindo Recado

de frança, e que quando soube, que a Armada estava Recolhida

emsancta Anna, disserão com alguns Pilotos 
que não 

podia delia

sair senão passado o verão, e quando a vio'entrar ficou attonito

com todos os seus, dizendo, 
que Ds. fazia milagres a nos, è que

outro si senão chegara a nossa Armada tam cedo sé perdera nossa

gente, assim por respeito -do fogo, 
que lhe abrazou as armas, e

munições, estando, como estavão na Ilha 
junto aos franceses," e

mui sparzidos 
por toda ella, sem ordem de milícia, como também

-pelos bandos, e discensõis, que avia antre os portuguèzés, e'al

não disse, e assinou com o dito Provedor, e Auditor, e eu
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frutoso lope% t.am que o escrevi. Antonio da ro{a barracho, fr.co

de frias mesquita.

ManoelGuomez de Idade que disse ser de trinta e sinquo

atinos pouquo mais ou menos, a quem o Provedor, e Auditor ge-

ral deu juramento dos sanctos evangelhos, em que pos a mão, e

prometeo verdade, e perguntado elle testemunha pelo contheudo

no auto atras disse que sabia, que chegando o Capitão mor Ale-

xandre de Moura ao Perea com a Armada, mandara hum barco

comsoccorro e avizo ao Capitão Hieronimo dalbuquerque, que

lhe mandasse Pilotos, para trazerem a Armada por 
fora por não

poder vir por dentro, ao que tomara a mão fran.c0 Caldeira, que

ao tempo estava nesta Conquista, e mandara avizo ao general

dos francezes lhe mandasse ditos Pilotos, os quaes partirão, 
mas

tornarão a arribar, e lhe pareceo ser figura, e que daquella occa-

sião por diante se provera o dito general 
francez de muitos man-

timentos, E agoada que metera na fortaleza, mandando ajuntar

toda a sua gente, e ter mui grande vigilancia, e sentinella, não

consentindo, que português nenhum lhe entrasse no forte com

Armas, e sabe mui de certo, dizia o dito general 
francês, que

os consertos, que tinha feitos com fran.c0 Caldeira de castello

branco era tudo burlaria, e sospeitava, não esperava mais que

virlhe soccorro, e darem nos nossos, o que cada dia dizião, e que

as nossas nãos que vierão, dizião ao gentio, que erão suas so a

effeito de os terem mais da sua banda, e que os portuguezes

ainda avião de ser seus Captivos, E que ao mesmo general 
ouvira

dizer, que se espantava em como lhe não avia vindo de frança

Recado, e que quando soubera que a Armada estava recolhida

em sancta Anna, dissera elle, e alguns Pilotos, que não podia

delia sair, senão despois de passado o Verão, e que quando a vio

entrar, ficou attonito com todos os seus, dizendo que Ds..fazia

milagres por nos, e que outro si senão chegara a nossa Armada

tam sedo, se perdera a nossa gente, assim por respeito do fogo

que lhe abrazou as Armas, e muniçõis, estando como estavão na

Ilha junto aos francezes, E mui esparzidos por toda ella, sem

ordem de milicia, digo militar, como também pelos bandos, e dis-

censões, que avia entre os Portuguezes, e al não disse, e assinou
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com o dito Provedor, e Auditor general, e eu frutoso. lôpe\

tabalião que o escrevi. Manoel guome\, fran.co de frias Mis-

quita.

N.° 9.

Certidão de Hieronimo dalbuquerque

Diguo eu Hr.mo dalbuquerque Capitão mor desta Conquista

Do maranhão por Sua Mag.de que he verdade que por respeito da

passagem que fiz do forte Santa Maria a esta Ilha aonde habi-

tão os francezes, e seus aliados, e por o fogo que me deu no

quartel, a que não ouve nenhum Remedio de salvar cousa algüa,

e alguas Armas, e a polvora, fiquou de tal modo o meu campo

necessitado, e morto de fome, e pobre, que a não chegar o s.r Ca-

pitão Mor Alexandre de Moura nesta occasião, com o grande

soçcorro que trouxe nos perderamos todos, e por verdade dei

este por mi feito, e assinado, hoje, 6 de novêbro de 615. annos.

Hr.m0 dalbuquerque maranhão.

N.° 10.

Certidão do sargento mor Dyogo de Campos Moreno

Dy.° de Campos moreno Cavaleiro da ordem de nosso snnor

Jesus Christo Capitão, E sargento Mor deste estado do Brasil

por sua Mag.de &.a Certifico, que eu vim em companhia do Ca-

pitão Mor Alexandre de Moura a esta Conquista do Maranhão,

e que no discurso da viagem o d. procedeu com tanta 
prudência,

que sendo como era tam duvidosa por ser com nãos 
grandes em

virtude das muitas diligencias que mandou fazer chegamos a

salvamento a este Porto de são Luis aonde o s.r Revardiere com

seus Capitães, se espantarão muito por ser viagem contra todo o

tempo em que suas nãos navegão nesta Gosta, outro si da Ilha de

sancta Anna, mandou soccorro, e avizo a Hr.rao dalbuquerque,

ao qual se avião queimado os quartéis, e moniçoês, 
que tinha, e
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por essa razão, e pelos bandos, e parcialidades, que avia entre

elle, E fran.co Caldeira Castello Branco, e assim por se averem

passado a Ilha 
grande aonde estavão mais. arriscados, E sogei-

tos aos estratagemas do inimigo, 
que sem duvida esperava hüa

occazião boa, asseguro 
que se não chegaramos no d. tempo com

a d. Armada, 
que sem duvida se perdera tudo o ganhado, porque

de inimigos tam briozos, E sagazes era de presumir, que so hum

ponto aguardava, e isto mesmo claramente me derâo a my a en-

tender, despois 
que fomos de acordo em alguãs conversaçoés,

que tivemos diante dos capitaes francisquo de frias Mesquita, e

Manoel de souza de saá, estando também ante o d. nosso Capi-

tão mor, e Realmente sempre esperarão soccorro até que virão

a Hieronimo dalbuquerque 
por terra com trez.,os homens, e mui-

tos índios por ordem do Capitão Mor cliegarse a fortaleza e nos

outros com toda a nossa força tinhamos occupado o porto, e

outros postos importantes delle com Artelharia para effeito de

dar com toda a brevidade 
possível expedição a Causa, estrovar

os soccorrós, 
que vir-lhes 

podião de frança comose arreceavão, e

eu mesmo avizei a S. Mag.de na minha Ida ao Reynasobre estes

negocios, e assim em virtude das deligencias ditas, achando os

franceses, o seu partido diferente do que cuidavão se Renderão

tam abreviadamente sem custar sangue, o que tudo Certifiquo

passar na verdade pelo habito 
que Recebi, e por me ser pedida

a presente a passei por my feita, E assinada, e selada com o

sello de minhas Armas, em sam Felippe 24 de dez.ro i6i5. Do

capitão Dyogo de Campos Moreno.

N.° 11.

Certidão do Capitão fr.co de frias mísq.ta

O Capitão fr.co de frias mesquita Ingen/0 do estado do Bra-

zil por sua Mag.de Provedor de sua fazenda, e Auditor geral

desta Província do Maranhão &.a Certefiquo, que avendo nos

chegado ao Porto do Perea primeira barra do Rio Maranhão, e

distante delle vinte legoas com toda a Armada 
junta a salvamento
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de que era Capitão Mor 6 s.r Alexandre de Moura, mandou

elle fazer sabedor de nossa chegada á Hr.rao dalbuquerque

Capitão Mor da nossa gente, que residia nesta Conquista, e jun-

tamente pedirlhe 
Pilotos, que levassem a Armada ao d. Rio, e

despois de sinquo dias veio de la fr.co Caldeira de Castello

branco e disse mandara pedir 
ao general 

dos franceses Pilotos,

que sem duvida virião ter -a Ilha de Sancta Anna, e consigo

trouxe dous, que 
nenhum delles se atreveo a levar a Armada

nem por dentro, nem por fora, e senão fora pelas diligencias, de

sondas -balizas, 
que 

mandou fazer o d. s.r Capitão mor pelos Pi-

lotos da Armada senão pudera 
dar fim a d. Jornada com a felici-

dade que se deu, porque 
não tam somente senão acharão os ditos

Pilotos franceses, na d. Ilha de sancta Anna, mas ainda pelas

demonstrações, que 
fizerão mostrarão o zeilo mui ao contrario do

que dissera o d. fr.co Caldeira de Castello branco, porque 
dentro

da boca do dito Rio Maranhão, indo nos entrando descobrio hua

embarcação nossa, junto 
a terra da Ilha grande 

hüa Lancha

grande surta, que não fazia demonstração de nos buscar, E arri-

bando sobre ella a trouxe consigo, e daly por diante mostrou que-

rernos encaminhar, e ouvera de ser occasião de Roim successo,

porque nos mandava surgir na costa a merce da marra, e contra

sua ordem entramos dentro no porto, e pelo que despois se vio

na dita Lancha de ferragens de navio, ferro, asso, tenda de fer-

reiro, moos damolar, e outras cousas, E o que se soou os que

nella estavão detren^inavão irse pela costa adiante, E essa mos-

trava ser a tenção com que estavão fora, e não recolher a Ar-

mada, porque se .a nossa embarcação os não descobrira, e trou-

xera, elles se ficavão, e segundo os pilotos 
disserão se surgira-

mos no .posto 
que 

nos dizião por ser fundo de pedra, e as cor-

rentes muito grandes, 
corria muito risquo desgarrarmos para

as índias, o que tudo passo na verdade pelo juramento 
dos san-

ctos evangelhos, e por 
me ser pedida 

a presente 
a passei por

mim feita, e assinada, em sam Luis, 20 de Dezembro 1616. a.

e sellada com o sinete de minhas armas, francisco de frias

mesquita.
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N.° 12.

Certidão do Capitão Manoel de souza de Essa

Manoel de souza E esa Capitão de infanteria da conquista

do Maranhão &.a Certifiquo que chegando a Armada ao porto do

Perea, de que vinha por Capitão mor Alexandre de Moura, man-

dou logo hum barco, e hüa lancha sondar por antre as Ilhas por

ver se podia a Armada ir por antre ellas e juntamente mandou

soccorro ao nosso Arrayal de gente, e mantimentos, e moni-

ções, e saber como a nossa gente estava, na qual Lancha veio

fran.co caldeira de castelo branco, E deo por novas, como tinha

feitos novos contractos de pazes com os franceses, que logo mos-

trou, e que a sua partida avisava a mos de Ravardiere, mandasse

ao Perea Pilotos franceses 
pratiquos para meterem a nossa Ar-

mada de dentro, e que tinha para sy virião sem falta, mas viendo

o capitão mor que os Pilotos não vinhão, nem a Armada podia

ir por entre as ilhas, nem avia Piloto algum, que se atrevesse

levalla por diante, mandou tres Pilotos em hua lancha sondar a

entrada da Ilha de Sancta Anna, e feita esta diligencia com a

boa informação dos Pilotos partio a Armada, e foi sorgir dentro

da Ilha de s.ta Anna, E vendo o dito Capitão mor, q nem ahi

achava os Pilotos franceses, que dizi^ fr.co Caldeira Castelbranco,

nem recado algum dos francezes, mandou Pilotos da d. Armada

sondar ate o Porto da Ilha grande o que se fez com muito cui-

dado, e trazendo os Pilotos novas do bom.fundo, mandou fazer

a Armada a Vella para o dito Porto, e senão fora a boa diligen-

cia, que o dito Capitão mor fez em sondar todas aquellas para-

gens fora impossivel entrarmos na Ilha e entrando a Armada Ia

pela bocaina da Ilha, onde 
ja não avia baixo algum, apareceo

hüa lancha dos francezes, 
que estava surta a sombra da terra, a

qual foi buscar hum barco nosso, e querendo o d. cap.am mor en-

trar logo dentro no Rio com toda-a Armada, lhe disserão os

francezes da lancha, que surgisse da banda de fora, que não era

conjunção de entrar dentro, e querendo fazer assim achou que o

fundo era pedra, para o que se resolveo entrar logo dentro, como

fez, e foi muy acertada elleição, porque se fiquara de fora como
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o fundo era pedra, podião faltar as amarras, e com as corren-

tes, que são muy furiozas desgarrara Armada, eperdersse o bom

effeito, que se conseguio, o que tudo passa na verdade pelo jura-

mento dos sanctos evangelhos E por me ser pedida a prezente a

passei de minha letra, e sinal no Maranhão em sete de Janeiro

de 1616. annos. sellada com o sinete de minhas armas m.el de

sou^a de Essa.

N.° 13.

Certidão do Piloto da Capitania

Certifiquo eu Manoel gonçalves Regueifeiro Piloto mor da

Armada do Maranhão, eda Capitania delia, que avendo chegado

ao Porto da Perea com toda a Armada junta a salvamento man-

dou o Cap.ara mor Alexandre de moura hum barco de avizo com

gente a Hieronimo dalbuquerque, com mantimentos e monições,

ao qual deu ordem fossem sondando todos os Canaes por dentro

das Ilhas para se saber se podia a Armada ir por elles, e que

trouxesse os Pilotos que ouvessé no Arrayal, para com elles se

fazer o caminho mais fácil, e juntamente 
mandou hüa lancha

com os Pilotos da Armada que fossem sondar os Canaes ate a Ilha

de sancta Anna, e delia tornassem por dentro das Ilhas, e tor-

nando a lancha que chegou ate o Arrayal, nella veio fran.co Cal-

deira de Castello branco com dous Pilotos portugueses, que ne-

nhum delles se atreveo a levar a Armada, nem por dentro, nem

por fora, e perguntando a fr.co Caldeira se avia outros que sou-

bessem, disse os mandara pedir ao General francês, e que sem

duvida virião logo, ou os acharíamos na Ilha de sancta Anna, o

que visto pelo dito Capitão Mor, tornou a mandar os Pilotos da

Armada, que por fora descobrissem os Canaes de sancta Anna

o que feito partimos com a Armada, e entramos a salvamento na

d. Ilha de Sancta Anna, posto que com trabalhos, e nella não

achamos os Pilotos francezes, e vendo o capitão mor, que delles

não avia que esperar mais, me mandou a my com outros Pilotos

da Armada descobrir os Canaes, que aviamos de seguir ate o
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Porto de sam Luis, e avendoaqui chegado hum f.° de Hieronimo

dalbuquerque, deu por novas abrazarse todo o nosso arrayal com

hum incêndio que nelle deu, e que outra cousa senão salvara

mais que a polvora, e algüas Armas, e o capitão mor o despedio

logo com moniçoês, e murrão, e deu ordem, que toda a Armada

estivesse prestes para se partir em vindo a lancha, a qual che-

gada partimos com toda a Armada dia de todos os sanctos, e

indo 
ja 

entrando pelo dito Rio Maranhão cousa de sinquo legoas

do Porto de sam Luis atravessou hüa Caravella nossa, que hia

junto a terra disparando hüa peça e chegando a cap.a disse avia

visto junto 
a terra hüa embarcação, que parecia enemiga, e outra

embarcação nossa, que hia 
junto de terra virou sobre ella, e

tirandolhe hüa Peça, a fez vir a capitania, q era hüa Lancha

grande 
de hum Piloto.francês, e outro sy se offereçeo mostramos

a barra, E indo em sua demanda a fala com a Cap.a disse o Pi-

loto francês, que não era possível entrarmos aquelle dia por ser

ja tarde, vazar a maré, E seré grandes as correntes, e na para-

gem, que lhe pareçeo, amaynou as vellas e nos fazíamos o mesmo,

e vindo eu sondando sem achar fundo naquelle porto, o achey

de des braças, e tudo pedra, o que visto disse o Capitão Mor que

fossemos para dentro, que não queria fiquar fora arrisquo de se

perder ou de desgarrar, e assim o fizemos, que entrando pri-

meiro hum navio nosso entrou logo a Capitaina, e todos os mais

pondonos defronte do forte onde nos não chegava a artelharia, e

o que entendi destes franceses, era querer que anchorassemos,

para que com a forsa da vasante da maré as amarres se cortas-

sem na pedra, e nos desgarrássemos, e não pudessemos tornar a

tomar o maranhão, e sem falta assim succedera se surgíramos

naquella paragem, pelo que depois soubemos da muita furía

daquellas correntes, e que huma vez desgarrando, não ouvera-

mos de tomar o dito Porto, o que tudo affirmo passar na verdade

pelo juramento dos sanctos evangelhos no Maranhão a 20 de de-

zembro de 1615 annos. / Manoel Gonçalves Regueifeiro.
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N.° 14.

Certidão do francez

Digo yo Daniel de latousche senor de la Ravardiere, 
que jo

a cerca de quatro annos, que Resido en Ias tierras dei Maranon

donde tengo bien reconocidas Ias entradas, 
y salidas de los puer-

tos, y barras de aquellas partes, y assy conforme a esto tivimos

yo, y mis Pilotos 
por negocio extraordin/0 

quanto encarecer

puedo el camino, 
que el senor Alexandre de mora hizo con su

Armada toda, 
junto desde el Rio Perya hasta la Isla de sancta

Anna y en un dia deste la Isla de sancta Ana, hasta Ia fortaleza

de sant Luis, sin llevar Pilotos platicos daquella costa, y entrar

contra marea, en que pareçe aver sido 
gran ventura no se perder

algunas de sus embarcaciones 
por los muchos baxos, 

y corrien-

tes de aguas, Ias 
quales son tan furiosas, 

que quando despues

salímos en su naue 
para el Brasil nos llevaron muy cerca de los

baxos, que estan a giravento, en que nos vimos de noche apre-

tados, y por todo lo dicho ser verdad, dy esta por my fecha, 
y

firmada, y sellada con el sello de mis Armas e nel Mar exqui-

cionale a 6 de março 1616. Ravardiere.

N.° 15.

Outra certidão do francez

Daniel de latousche Senor de la Ravardiere &.a Digo que es

verdad, que yo fui constrangido a hazer nuevos acuerdos con los

portugueses dei Maranon, a saber Hieronimo dalbuquerq, 
y

fran.co caldera de castel blanco, 
porque me temy, 

que tratavan

de me romper la palabra de nuestras 
primeras tréguas, 

que hize

con el mismo dalbuquerque, 
y con diego de Gampós Moreno

y como yo esperava la Resolucion, 
que de razon devia 

"de 
ve-

nirme de francia, o de espana por el dicho de Campos, claro

queda, que me convenia no romper con elles, y assy me estava

siempre mejor tratar de acuerdos, 
q me dilatasse principalmente,

quando no tenia sobre my fuerça, 
que obligarme 

püdiesse, por

'àSt
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lo que tratando sietnpre de mi conservacion, y de my palabra

me entretube con los portugueses, 
los quales tam poco no tenian

cosa con que poderme complir nada de lo que me prometian, 
antes

confiesso que mis esperanças eran mejores que Ias suyas en ra-

zon de mis deligencias, porque 
los índios que me obedecian, y

respetavan, como de antes, tanto los de Ias Islãs, como de la

tierra firme, y mis gentes, 
armas, y moniciones estavan para una

dilacion honrrosa en que la occasion pudiera serme buena, pero

fue Dios servido que llego una gruessa 
Armada, que traxo a car-

go 
el General Alexandre de Mora, en la qual vide que no avia

mas que esperar porque el por la mar me tomo el puerto, v

por la tierra me tomo los puestos de la communicacion de Ias

^Aldeas, 
y ansy en un instante me vi desitiado, y con mal partido,

pelo que a my honra hize y guarde lo que devia, y enquanto a

my buena voluntad dy a su Magestad delRej. catholico lo que

possuya.segun 
lo que. promety, y estoj en sus manos e delas qua-

les espero merced, y favor, porque lo meresco, y todo lo dicho

es verdad sobre my fee, y honrra, y ansyhize este, y lo firme de

my mano y selle con el seHo de mis armas, para que en todo

tiempo se vea, yentienda que hize como soldado, y como Cavai-

lero, en el fuerte de Sant Luis, a viente, y seis de Noviembre

de 1615. Ravardiere.

N.° 16.

. . . . .. Apontamentos, que o Capitão Mor

.. Alexandre de Moura fez, a que deve dar satisfação ao

^s.R Daniel de latousche s.r de la Ravardiere

" ' ' * i

..Primeiramente .entregara p.a Sua Mag*d< delRej catholico

a fortaleza no estado em1 que estiver com toda a Artelharia, que

tiverjdeatro, e fora e toda a monição delia.

Entregara assim mesmo todos os navios, que tiver grandes,

e piquenos, em qualquer moda que estejão.

. E que. por os.respeitos assima. ditos não sera obrigado elle

dito. Capitão jnor darlhe satisfação algüa.



227

E que esta entrega se hade fazer ate quarta feira ao meio dia

quatro deste, e não se fazendo se daa por desobrigado de todo o

trato.

Que elle dito Capitão Mor lhe dara embarcações para se

irem as suas terras com condição, que se partirão tanto que lhas

derem, e que deixarão Refens para que tanto que as puzerem

nellas as deixarão ir livremente, e os ditos refens serão tratados

conforme suas qualidades, e se lhes dara passagem a franca

tanto que constar averem chegado a suas terras.

E este favor se lhe faz pellas alianças que hoje ha antre os

S.res Reys chatholico, e christianissimo, o que tudo faz em nome

do g.or geral do estado do Brasil Guaspar de souza de quem elle

Capitão mor tem os poderes, E por cuja ordem veio a esta con-

quista, em campanha defronte do forte S. Luis, dos franceses em

tres de Novembro de i6i5 annos. Alexandre de Moura.

N.° 17.

Reposta de mos. de la Ravardiere

Estoy por todo el concierto assima dicho dei s.r Capitan

Mayor Alexandre de Moura, y puede tomar possession de la for-

taleza de Sant Luis por Su Mag.d catholica en el dia senalado,

echo en el sitio de serdina, en 4. de Noviembre, 1615. Ra-

vardiere.

N.° 18.

Auto de posse que se tomou da fortz.a

Anno do Nascimento de Nosso snnõr Jesus christo de mil,

e seis centos e quinse, aos quatro dias do mes de novembro da

era assima, no quartel de Sam fran.co que se chamava o do sar-

dinha, estando prezentes o Capitão Mayor desta Conquista Ale-

;xandre de moura ; o Almirante da Armada, Capitães, e Provedor

da fazenda os Religiosos, capitães, Alferes e pessoas nobres digo
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capitães, Alferes antretenidos, e outros muitos soldados, e pes- **

soas nobres deste exercício logo pelo capitão mor foi dito, que a

todos era notorio como aviamos chegado a este porto dia de todos

os sanctos, e elle avia mandado marchar a Hieronimo dalbu-

querque, a que com trezentos homens da sua gente, deixando o

porto de são 
joseph guarnecido com sinq.ta soldados, se puzesse

pella parte de terra a vista do forte sam Luis, e que assim mesmo

avia guarnecido este dito quartel de sam fran.co com cento, e

sinq.ta homens, e seus capitães práticos, e a barra defendia com

a Armada tudo a fim de tirar as esperanças aos franceses de soe-

corro, e salvação por via de guerra, o que todo ja estava posto

em execução, com os quaes andava em conserto, conforme os

apontamentos atras escritos que tinha mandados ao s.r de la Ra-

vardiere seu geral, para que a elles desse a Reposta, que lhe pa-

recesse, sobre o que lhes tinha pedido pareceres a todos por de-

creto, como delles constara pretendendo escuzar derramamento

de sangue, que não poderia deixar de ser de ambas as partes

senão viessem nelles, visto estarem fortificados com perto de

duzentos homens, e mantimentos para elles, e armas, munições

para alguns dias, e que se se dilatasse poderia succeder virlhe

soccorro, como por horas esperavão, que desbaratasse o bom sue-

cesso que com brevidade se esperava, e estando as ditas pes-

soas 
juntas, veio o d. general 

francês, e deu por resposta que eíle

estava de acordo no apontamento atras, e que cada ves que qui-

zessem poderião ir tomar posse do forte Sant Luis em nome de Sua

Mag.de de que fez o termo assima, e assinou de sua própria mão,

o que visto, e ouvido pelo dito capitão mor Alexandre de Moura

dispondo as couzas conforme ao estado prezente mandou mar-

char o sargento mor do estado Diogo de Campos Moreno, com o

Capitão Henrique Afonso, com cento, e vinte soldados pessoas

nobres, e se foi em bateis para o dito forte Sam Luis, onde des-

pois de Reconhecido pelo dito sargento mor, e pelo engenheiro

mor fran.co de frias de mesquita o d. Capitão Mor Alexandre de

Moura entrou com a dita Companhia no dito forte onde a porta

lhe entregou as chaves delle o d. s.r de la Ravardiere geral 
dos

francezes, e despois de aver reconhecido todos os particulares
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do d. forte, e artelharia deixandolhe a dita Companhia de

guarda com o dito sargento mor em seu lugar ouve a dita posse

por tomada em nome, e por sua Mag.de, e se tornou a Recolher

a Armada, e de Como tudo passou na verdade mandou fazer este

auto em que todos assinarão, por mim Luis Monis escrivão da

fazenda do d. s.r que o escrevi. Alexandre de Moura. Payo Coe-

lho de Carvalho, dy.° de Campos Moreno. Hieronimo fragoso

dalbuquerque. João Cavalcanti dalbuquerque.fran.co de frias de

Mesquita, o P.e M.el gomei religioso da Companhia dejesu. o

Pe Dioguo Nunei da Companhia de Jesu. frey Cosmo danun-

ciação de'N. S.ra do Carmo. Álvaro Netto, André leitam da-

breu. Arnandus Carmelia. Henrique Afonso Pereira, frey Or-

natus. Manoel filgueira de mendonça. guaspar dias, Guaspar

dandrade bezerra. P.° Mocinho. M.el da Cunha dandrade.

N.° 19.

Regimento que o Capitão mor

Alexandre de moura deixa ao Capitão mor Hieronimo

DALBUQUERQUE POR SERVIÇO DE SUA MAG.DE PARA BEM DO

Governo desta província do Maranhão.

Porquanto he mais conveniente o conservarse o ganhado 
no

Maranhão ate nova ordem de sua Mag.de que devirtir em mais

conquistas, e descobrimentos das que estão feitas, e mandadas

fazer me pareceo mandar passar o regimento seguinte, que o ca-

pitão mor Hr.mo dalbuquerque Comprira por serviço de s. Mag.de.

Primeiramente tera grande conta com o Culto divino, e

conservação de nossa Religião catholica, e particular cuidado

com os religiosos, e pessoas Ecclesiasticas, na melhor forma 
que

lhe for possivel, tendo outro si grande vigilancia com a morali-

dade, E bons custumes, para que de seu exemplo Como de Ca-

beça aprendão todos a fazer o que devem.

E porque ate as cousas desta nova Província se acabem de

assentar, e Reduzir os moradores delia a húa vivenda quieta, e

sem temores do que os franceses lhe dizião de nos importa ao
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serviço de sua Mag.de que sua pessoa senão absente desta Ilha

para 
nenhüa parte por 

mais que o cazo o pessa, para quem sua

abz.a não succeda algum, que possa perturbar o bom principio e

meyo, que se tem dado, E offerecendosse algüa occasião poderá

mandar pessoas de confiança a ella pois lhe fiquão para o poder

fazer.

Não tirara gente 
nenhüa dos presídios, que fiquão guarneci-

dos por nenhum cazo, ou successo, que se offereça, antes tera

particular cuidado da conservação delles, provendo as praças,

que vagarem,' para que succedendo algum accidente se lhe não

possa imputar culpa, por aver tirado alguns soldados delles.

E por que para bom governo, e conservação desta gente 
im-

porta p.ro que tudo o seu sustento, sera advertido elle dito Capitão

Mor, que para esse effeito lhe ficão em seu poder setenta escra-

vos tapuyas delRey, que não entenderão mais que o cultivar, E

lavrara terra para bem dos mantimentos, e conservar as outo

mil Covas de baniba, que tem prantada, e assim mesmo, que

M.el sardinha esta obrigado porscriptura p.a que esta em poder

do escrivão, dar de mayo avante cem alqueires de farinha por

mes a pataca cada hum, pagos nas fazendas dos pagamentos dos

soldados e por seu preço em esta Ilha lhe fiquão grande quanti-

dade de Rosas, E assy mesmo principal que tudo lhe fiqua no Al-

mazem muita quantidade de farinha.

Sera advertido elle dito Capitão Mor reformar este forte são

Phellippe na forma, e ordem-, que pela traça do Capitão fran.co

de frias engenheiro mordo estado do Brasil esta dessenhado, a

qual esta assinada por mim, e por elle, tendo particular cuidado

de não deixar de continuar com todas as que 
nella estão aponta-

das, singindo todo o dito forte de parede pela partede fora que co-

mecara em baixo em sete palmos, e cada seis venha deminuindo

hum para sima, e o mesmo cuidado e diligencia tera em fazer

executar a traça, que lhe fiqua para o forte de s. fr.co e para estas

forteficaçÕes se fazerem com a deügencia, E commodidade, que

convém fara queimar toda a ostra que lhe fiqua junta, e assim

mais ajustar toda a que lhe for necessaria, pois não falta quan-

tidade, e delia lhe fiquão feitas outenta pipas, ou mais de cal.
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E porque para as ditas obras lhe fiquão seis pedreiros tera

particular cuidado em elles, e com os demais off.es que lhe forem

necessários peramentos dellas fazendo, que a cada hum delles se

lhe pague sua praça de soldado,, e alem dellas hum tanto por dia,

como se paga no Rio grande por ordem do G.or geral guasparde

souza, para que por necessidade não faltem no serviço em que

são necess.ros.

Assim mesmo lhe fiquão duas ferrarias, e sarralharias 
guar-

necidas com tudo o que convém a ellas de foles, cafras, tornos,

limas, e tudo o mais necessário com que deve mandar ter par-

ticular cuidado, e assy mesmo com os ferreyros, E sarralheiros,

que ha nellas.

Deixo assim mesmo hüa olaria feita em serviço de sua Mag.de

com oleiros, onde, e em que tera muita vigilancia, se faca toda

a telha necessaria para se cobrirem todas as cazas do forte, e

da Cidade, para se desviar dos incêndios a que estão sogeitas as

cazas palhassas como 
ja 

lhe fiqua coberta da mesma olaria a

caza da polvora.

De carpinteiros lhe deixo quantidade, que são muy cohve-

nientes a este forte, E seu serviço, assim pelos repairos dà ar-

telharia que lhe deixo feitos outo novos, e toda a artelhària a

cavalo, como por respeito da Reformação deste forte, emqüanto

estiver na conformidade que hoje esta. /

Dara toda a ordem possível para se acabar o navio, que esta

no estalr.0 dando ordem a se fazer enxarsia dos materiaes da terra,

e as vellas dalgodam de que ha muita 
quantidade, e com elle

pode avizar ao g.or ou a sua Mag.de mandando o Carregado das

drogas da terra, pois he bem que vejão algum fruito de tantas

despezas, como esta Conquista tem feito.

Tenha muita vigilancia, e cuidado com as embarcações, 
que

lhe deixo para meneyo desta Província, 
que são quatro, duas

lanchas, e hum barco 
grande, E hum batei com sinquo Remos

todos aparelhados com seus marinheiros, E com elles se pode

prover das cousas que lhe faltarem, como he sal, Breu, E o de

mais que ha nas terras vezinhas, como aqui fazião os franceses,

advirtindo que lhe não fujão como aqui aconteceo.
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Lembresse de Conservar as seis Canoas que 
lhe deixo dar-

mada, guarnecidas 
cada híía com seis soldados, e todas a cargo

de salvador de Mello seu sobrinho, e que com ellas se faça o ef-

feito que 
fazem no Rio de jan.r0 mandando todos os mezes o Pe-

rea, e ilha de sancta Anna hüa para saber se estão navios ene-

migos, e avendoos procurara 
com ellas queimalos, 

e fazerlhe

danno no melhor modo que for possível.

Tera toda a boa correspondência com Martim soares mo-

reno que por seu cons.° mando por capitão daquella cap.a do

Cumat a qual tem quieta e de lhe acudir com aquillo que 
lhe for

necessário para que por falta de algüa cousa senão veja em

aperto, e a mesma tera com todos os capitães, que lhe fiquão

sobordinados, e com todos os soldados, fazendo que 
andem

.pagos, E satisfeitos.

Sèra advertido, que tendo avizo de fr.co Caldeira de Cast.°

br.co que esta no Para distante daqui cento, e sincoenta legoas,

lhe mandara, E soccorrera com tudo o que lhe for possível, 
sem

embargo, que 
não seja seu sobordinado, para que por 

falta de

algda cousa senão perqua 
aquella conquista.

Tera particular cuidado do acresentamento desta Cidade S.

Luis fazendo que 
fique bem aRuada, e direita conforme a traça,

que 
lhe fiqua em poder, 

e para a seu exemplo o fação todos os

moradores fara hüa caza, e vivíra nella, e em nenhõa manèira

dentro nos fortes, senão avendo occasião forçosa de inimigos em

que lhe pareça he necessaria sua assistência.

Em nenhüa maneira elle Capitão Mor dara, nem repartira

terras a nenhüa pessoa sem particular 
ordem de sua Mag.de ou do

G.or geral 
Guaspar de souza, porque 

assim o manda o d. sr. eas-

sim o mesmo não consentira, que se faça forca a nenhüa pessoa

tomandolhe, ou usurpandolhe aos que por my lhe forão repar-

tidas. -

Lembresse da fabriqua do forte são fr.co e da artelharia que

nelle deixo bem aparelhada, que são outo peças, 
sinquo de ferro

Coado, e tres de bronze, e assim mesmo se lembre do forte são

Joseph onde hora provi por Capitão a seu f.° Ant.° dalbuquer-

que, aonde lhe ficão seis pessas 
de Artelharia de ferro coado, e
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hum falcão 
grande de bronze dedado, e outro sy neste forte Sam

Felippe lhe fiquão 
quinze peças, em que entrão duas de bronze,

as quaes lhe ficao todas a Cavalo, sem falta nenhüa, com que
deve ter particular cuidado, 

que não se damnífiquem, e outro sy

com todas as armas de Arcabuzes, e Mosquetes, 
que se quei-

marão, mandandoas reformar e Goronhas no modo 
que vio as

que Eu mandei consertar, 
que esta obrigado B.meu Luis a fazer

hüa 
por hüa pataqua em fazda.

E porque todas estas cap.as e destrito desta 
grande Ilha,

digo província lhe ficão sogeitas em paz, e obediencia de s.

mag.de lhe não encareceo o muito que deve fazer em sua conser-

vaçao, so lhe lembro fara muito serviço ao d. s.r sustentandoas

na quietação, em que ficãoassim os homens brancos soldados, e

m.ies 
que são mais de quinhentos, como com os índios m.res não

consentindo, 
que a hüns, nem a outros lhe seja feita vexação

algüa.

Outro sy lhe encarrego tenha 
particular correspondência

com os francezes 
que aqui fiquão 

por falta de embarcações, não

consentindo lhe seja feito aggravo, fiem moléstia nenhüa, antes

fazendolhe todo o bom tratamento, aos quaes podê ir embarcando

nos navios 
que aqui vierem.

E porquanto pelas grandes despezas, 
que sua Mag.de tem

feito nesta Conquista, o estado do Brazil esta muy empenhado,

e impossibilitado de poder acudir com as cousas, 
que lhe são ne-

cessarias com a abundancia 
que elle dito Capitão mor teve ate

gora, ey por bem, E serviço de sua Mag.de 
que qualqr despeza,

que ouver de fazer extraordinaria com os índios seja com conse-

lho dos officiaes da fazenda de que se fara hum Auto assinado

por todos, E vindosse a mão o mais 
que lhe for possível nestas

ditas despezas, lembrandolhe o pouquo que gastei emquanto

aqui estive com os muitos 
que me vierão ver.

E por que pelos desp.os de Cartas de sesmarías de Chãos

para cazas somente ordenava fizesse a repartição, e aRumação o

engenheiro mor fr.L0 de frias Mesquita visto o pouqüo tempo que
teve para o poder fazer 

pelas muitas ocupações em que andou do

serviço de S. Mag.dc Ey por bfem, 
que elle dito Capitão Mor faça
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a dita repartição, e aRumação seguindo em tudo a traça que lhe

deixo em seu poder feita pelo d. engenheiro mor.

E porque na Armada veio algüa pedra branqua, E lavrada,

ainda que com differente tenção, Lembresse elle d. Hieronimo

dalbuquerque de mandar aproveitar a dita pedraria, 
fazendosse

delia o portal da fortaleza pois 
não ha outra nesta terra tam boa.

E assim mesmo seja lembrado para provimento dos soldados

de mandar continuar com a pescaria dos peixes boys, queeumandei

descobrir donde com muita facilidade, E pouqua despeza poderá

dar grande abundancia de mantimento a todos os ditos soldados.

Neste forte de são fellippe lhe fiquão Cem soldados com seu

Capitão, e mais officiaes, em são francisco outro Capitão com

sinq.ta soldados, em são Joseph em tapary lhe fiquão sinq.ta solda-

dos, com seu Capitão—Em Cumat, lhe fiquãocom Martimsoares

vinte soldados, todos estes Capitães, tem dado Menagem em mi-

nhas mãos, como convém ao serviço de sua Mag.de, afora estes,

fica salvador de Mello por Capitão de seis Canoas, em cada húa

dellas seis soldados, e por todos sam trinta, E seis, toda esta

gente 
hüa, e outra paga da-fazenda delRey—sera advertido elle

dito Capitão Mor, não alterar nenhüa cousa destes provimentos,

nem assim mesmo em nenhum dos officios que por mim fiqua

provido ate nova ordem de sua Mag.de ou do Governador geral

do estado do Brasil.

E porquanto me parece tenho dito bastantemente, o que

neste particular deixo, digo convém deixo o de mais a seu enten-

dimento o Como deve guovernar esta Província, e assim ey por

bem, E serviço de sua Mag.de pelos poderes que tenho, que elle

Capitão mor Hr.mo dalbuquerque não uze de outro nenhum Re-

gimento, que lhe seja dado, e soo deste uzara ate .nova ordem de

sua Mag.de ou do Governador geral do estado do Brasil, e deste

theor se fizerão dous, hum que lhe fiquou em poder por my assi-

nado, e sellado Com o sinete de minhas armas, e este que levo

comigo por elle assinado, e sellado com o sinete de suas armas,

dado neste forte Sam Fellippe aos 9 dias do mes de janeiro 
de

óióannos. Hieronimo dalbuquerque maranhão.
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N.° ao.

Treslado de hum Cap.° do Regimento

QUE O G.or GuASPAR DE SOUZA DEU AO CAPITÃO MOR

Alexandre de Moura

E em Cazo que o dito acordo não venha a effeito no modo

referido pelo dito Ravardiere, e Capitães não quererem fiquar

no serviço de sua Mag.de E pretenderem passarse outra ves a

frança, elle dito Capitão em lugar das ditas praças poderá pro-

meter a todos repartidamente ate contia de vinte mil Cruzados,

com declaração, que o dito Ravardiere entregara toda a artelharia

livremente, sem por isso se lhe dar mais cousa algüa, e não acei-

tando entregala por sua Reputação, ou os respeitos que lhe pa*

recerem se abatera dos ditos vinte mil tt.08 avaliada a dita Ar-

telharia, e tanto menos se lhe dara a elle dito Ravardiere, e Ca-

pitães, lembrando porem, que se neste so ponto consistir effei-

tuarse o Acordo, e por cauza do d. abatimento elle Ravardiere

não venha em entregar a dita artelharia, que sem embargo do que

se diz, elle Capitão mor lhe prometera o preço delia alem dos d.

vinte mil C.os a qual Artelharia sera avaliada pela maneira que

no cap.° atras se contem, procedendo neste negocio com grande

astucia, e cautela porser particularmente necessaria com a nação

franceza pelo que também importa apertar a resolução do acordo

por não differir ao tempo, e dentro nelle lhe poder vir soccorro,

ou se fortificar o inimigo, de maneira que nos dificulte mais a

empreza advertindo, que conforme as forças, e estado do francês

deve elle Capitão mor estenderse, ou estreitarse mais na pro-

messa, que 
fizer, por rezam do dito Acordo.

N.° ai.

Regimento que ficou a Martim soares

Porquanto sou informado, que da terra do Cumat correndo

a costa para Loeste estão os portos de Pacuripana, e toari, e ate

a terra de Cagite são províncias habitadas de infinito gentio
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Tupínambas, eoutras nações barbaras que tiverão commercio com

os franceses, e outras gentes ,do Norte nossas inimigas parecen-

dome, que para a saúde de suas almas, quietaçao de suas famílias,

era conveniente acudir a este distrito, e assim com a doctrina

spiritual como com as armas pelas partes, 
-e 

qualidade do capitam

Martim soares moreno sargento mor desta conquista, e pelas ter

ja quietas, E Reduzidas a obedienciade sua Mag.de e pela grande

affecção, que todos estes ditos indios lhe mostrão, ey por bem,

e serviço de sua Mag.de de o nomear por Capitão das terras ditas

deste Riocumat, ate o quasete, para queguovernandoas, e aquie-

tando os naturaes dellas, como em cap.a aparte faça e exercite

tudo o que ao serviço de Deos, e de sua Mag.do e bem dos ditos

índios vir, que convém, ficando sobordinado ao Capitão Mor

desta Conquista do Maranhão, ate que o s.r Governador mande

outra couza, ou sua Mag.dc seja servido dispor, como mais con-

venha—Porquanto hora de prezente eu faço a dita repartição, e

separação por assim o ter por Regimento, e mo pedir o capitam

mor Hr.mo dalbuquerque. E assim mando que o dito Martim soa-

rez moreno, uze, E exercite o dito seu cargo de Capitam das

ditas Províncias, com todas as prerogativas, e forças que os de-

mais deste estado. E assim lhe ordeno tenha sempre prestes, e

armadas as seis canoas, que ouve na dita parte para o ser-

viço delRey, para que com ellas, e as demais que puder aver

acuda a todas as occasiões que ouver de guerra. E assy mesmo

possa por dentro dos Rios que sou informado, que são navega-

veis te o Para, e amasonas darsse a mão com os nossos que la

estão, para que assim com toda a commodidade se faça o que con-

vem. Tera particular cuidado com aobservanciadanossa Religião

catholiqua para o que leva em sua companhia o p.e frey cosmo

de N. S.ra do Carmo, a q deve ter todo o respeito e boacorrespon-

dencia, e porque de seu bom entendimento e talento no serviço

de S. Mag.de confio fara o que deve, não encareço mais, o quanto

importa, o domesticar aquellas 
gentes, e reduzilas ao verdadeiro

serviço de Deos, e de sua Mag.de e desarreigala de todo trato, e

parcialidade, que com os franceses tinhão, para o que leva em

sua companhia vinte sinquo soldados com seu Alferes, e hum
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sargento, para que com mais commodidade possa acudir ao que

convém, o qual ouve juramento 
em minhas mãos, que bem e ver-

dadeiramente fara o que deve no serviço delRey, e bem das par-

tes, e por esta que sera Registada nos livros da fazenda desta

Conquista, mando ao Capitão mor Hr.mo dalbuquerque, e bem

assy a todas as mais pessoas a que pertencer 
tenhãoeajãoao dito

Capitam Martim Soares Moreno por capitão do destrito assima

declarado, e os soldados o conheção por esse obedecendo sua or-

dem, e mandados, com o qual cargo avera o ordenado que tem

por provizão do G.or geral Guaspar de souza. Dada neste forte

de sam Phellippe em dous de janeiro 
de 1616 annos e deste teor

se fizerão dous, este que leva, e outro que 
fiqua em meu poder.

Martim Soarei Moreno.

N.° 22.

Certidão do francês

Respondiendo a lo que el senorCapitan Mayor Alexandre de

moura me pergunta digo, que el Rio llamado grani Para en esta

Costa es una de Ias barras, y bocas dei que llaman de Ias Ama-

zonas, y que ni en uno, ni en otro no av fueríe alguno, ni guar-

nicion de soldados, ni moradores de ninguna parte de Europa,

mas que segun mi lembrança, un soldado francês llamado Ra-

beau, que alia dexo malato el Cap.an de Vaux, e otro, que se huya

de Cuma, E un flamenque, y que aqui dei Maranon hasta dichas

barras, y puertos no tenemos Pilotos que sepã llevar nãos gran-

des por de fuera de los baxos, y por de dentro no navegan, sino

navios pequenos, y porque todo lo dicho es verdad lo certifiquo

sobre my fee, y honra, como me pareçe, Portanto dy esta por my

echa, y assinada, y sellada com el sello de mys Armas, en el

fuerte sant Luis en, 8 de Deziembre de i6i5. Ravardiere.



238

N.° 23.

Auto que mandou fazer

o Capitam mor Alexandre de moura sobre alguns capítulos

DE SEUS REGIMENTOS A QUE DEVIA DAR COMPRIMENTO.

Anno do nascimento de nosso s.r Jesus Ghristo de mil, e seis

centos E quinze annos aos treze dias do mez de dez.ro do dito

Anno neste forte Sam Phellippe, nas pouzadas do Capitão Mor

Alexandre de Moura, estando prezentes o d.'Capitão Mor, e mais

pessoas abaixo assinadas, logo porelle foi dito perante mim ta-

balião ao diante nomeado, que elle trazia em seus Regimentos

que lhe passara o s.r Governador geral guaspar de souza. alguns

capítulos que aly se lerão, e continhão se fizesse a jornada 
do

gram Para, e Rio das Amazonas, e se botassem delles os estran-

geiros que aly residem, posto que, parece cae na demarcação de

Castella, o d. Rio das Amazonas, mandando a elle dito Capitão

Mor fizesse a dita Jornada, e porque claramente se sabe que o

Para he húa das bocas do dito Rio das Amazonas da banda de

leste, E que nelle não ha gente 
neuhõa, nem fortaleza, mais que

dous homens que 
la deixou o snhor de Vaux, e hum que daqui

fogio por Criminoso, E que assim mesmo no d. Rio das Aniazo-

nas não avia gente 
nenhüa nem fortaleza o que tudo alem das

informações, que tinha lhe avia affirmado o s.r de la Ravardiere

por sua certidão, e que sem embargo disso estava disposto a se-

guir a d. Jornada, e tratando elle dito Capitão Mor de proseguir

com a d. tenção, por ter Ja esta Conquista do Maranhão quieta, e

segura, e botado delia os franceses, e porque assim convinha para

segurar toda esta Costa vierão os Mestres, e Pilotos dos navios

da Armada, e disserão, que não tinhã conhecimento nenhum

delia, nem sabião com se avia de navegar, e que era certo per-

denrense as nãos, e a gente pelos muitos baixos, que diziãoavia

nella o que visto pelo d. Capitão Mor mandou chamar os pilotos

franceses, que para este effeito tinha mandado fiquar no Ma-

ranhão, e achou que tam pouquo nenhum delles se atrevia a le-

var nãos por fora, e que por dentro não podião ir senão na-

vios-pequenos, e que esses não avia de navegar, senão de dia
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surgindo todas as noutes por não escorrer a terra, e conheci-

mentos delia, que sempre avião de levar a v.ta Pelo que tendo a

d. informação, E vendo ser conveniente mandar algüa gente a

tomar o conhecimento daquellas paragens, para assim fiquar

criando Pilotos, e o que necessário fosse, e porque para isto tam-

bem tinha prestes 
mõs. de Vaux francês grande 

lingoa pratico

na terra, e mui conhecido nella, e outro' Piloto francês, os quaes

com os Navios piquenos 
se atrevião a levar la a gente 

assentarão

todos, que o d. Capitão mor mandasse fazer a d. Jornada, pela

pessoa, que para 
isso lhe parecesse sufficiente, e que em nenhCía

maneira fosse elle, porque não convinha, o qual disse que ellegia

a fran.c0 Caldeira de Castel branco por capitão da dita Jornada,

por confiar delle faria o serviço delRey como era necessário, e

lhe parecia que levasse cento, E sinq.ta homens em tres embarca-

ções, e o dito fran.co Caldeira escolheo, e pedio, e para seu forne-

cimento se lhe buscou todo o necessário, e se lhe derão novas

amarras, que se tomarão a outros navios por ir mais bem aviado,

sem embargo de estarem as ditas embarcações, aparelhadas E se

lhe derão mantimentos para sinquo mezes, com que o dito fran.co

Caldeira se deu por satisfeito, e os mestres das embarcações, que

vão com elle, com o que se deu comprimento aos ditos capítulos

do s.or Governador, que sobre isso tratao, e de como forão todos

neste parecer, mandou o d. Capitão Mor fazer este Auto, em que

todos assinarão, e eufrutuoso lope^ tabaliam do publico judicial,

E notas em toda esta conquista do Maranhão que o escrevi. Ale-

xandre de Moura., Payo Coelho de Carvalho, fran.00 Caldeira

de Cast.0 branco} Diogo de Campos Moreno. fran.c0 de. frias

Mesquita.

N.° 24.

Regimento que Alexandre de moura deixou a fran.co Caldeira

Alexandre de Moura Capitam mor da conquista do Mara-

nhão faço saber, que o s.r Governador geral do estado do Brasil

Guaspar de souza, mandandome em serviço de sua Mag.de a esta
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dita Conquista me ordenou por seus Regimentos fosse ao Gram

Para a deitar delle os franceses, que naquella parejem era infor-

mado estavao fortificados, e que assim mesmo chegasse ao Rio

das Amazonas onde outro sy lhe dizião avia estrangeiros, e por-

que hora claramente se sabe que no d. Rio Para, não ha Inimi-

gos nenhuns, mais que huns tres homens, que estes que aqui achei

ladeixarão, enunquaouve fortificação, e que outro sy no Rio das

Amazonas não ha ninguém, como alem das informações particu-

lares que tive me affirmou o s.r de la Ravardiere por sua certidão

vista a pouqua necessidade, que de minha pessoa se offerece na

d. paragem, e não poderem ir la nãos de grande porte, por não

aver Piloto, que se atreva a levalas, e todavia por dar compri-

mento aos ditos regimentos, me pareceo devia mandar algüa

gente, pois avia de sobejo, e por reduzir os índios daquellas

partes a nossa amizade, que ategora estam a devação dos fran-

ceses, e pelas partes, e qualidade do Capitão mor fran.co Caldeira

de Cast.0 branco, confiando delle fara neste particular, como con-

vem ao serviço de sua mag.^' lhe mandei 
passar o prezente regi-

mento, mais para lhe lembrar algüas cousas, que para.lhe dar re-

gras do que deve fazer, por confiar de sua prudência dara de sy

bastante satisfação.

Primeiramente, saindo embora deste Porto procurara que

os nossos marinheiros e gente do mar vão reconhecendo a Costa,

assim pela vista, é demonstrações delia, como com o Prumo na

mão para que com facilidade tenhamos quem possa continuar a

dita Carreira.

C.hegando a Cuma procure ter fala daquelle gentio, e Redu-

zilo com facilidade a nossa devação por ordem do Capitão mor

de Vaux, de quem elle dito Capitam mor deve fazer muita conta,

com a cautella devida, E necessaria porque por este Caminho

venha a conseguir o fim do que se pretende.

Feita esta diligencia com a brevidade possivelseguiraavante,

e entrando embora dentro no Rio Para, tratara de escolher

sitio accomodado para fortificarse, lembrandolhe, 
que se não

ponha em parte, que indo la algüas nãos enimigas lhe possão

damnificar seus navios 
por serem pequenos, e outro sy tera os
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ditos navios seguros, de modo 
que sem sua vontade se lhe não

possa ir.

Despois de Alojados, E fortificados com a Artelharia 
que

leva que são dez pessas entre 
grandes, e pequenas tratara de re-

duzir a nos toda a gente circumvezinha, uzandodò mesmo in-

stromento, mos. de vaux pelo milhor modo, 
que lhe for possível,

E com dádivas, 
que para isso leva, e porque o d. s.r Governador

me ordenou .que deixasse no dito Para hum Capitão sagas, e as-

tuto, que esculdrinhe os secretos daquelle Rio, de que esta infor-

mado tem muitos sendoo elle tanto não tenha para que lhe enca-

recer o particular, so saiba fara muito serviço a S. Mag.de dezen-

ganandoo de abuzos.

E porque diz em que em algum tempo do anno vem ao Rio

das Amazonas algüas nãos de framengos, e ingreses, 
que sur-

gem na boca do Rio entre as Ilhas e dahi vão em Lanchas 
por

elle assima fazer seus resgates, tenha elle capitam tal intelligen-

cia, que sabendo estão la algüs 
procure no milhor moda que

poder co as Canoas do 
gentio tomalos descuidados 

pois o devem

estar de tal acometimento.

Procurara descobrir adonde estão duas Roqueiras, e E hum

falquão de bronze todos com seus serviços, e duas 
pessas de

bronze 
piqueninas de 

que lhe dara razão o mesmo mos. de vaux

por ser hum dos franceses 
que as la deixarão. *

Procure:de todo o succedido avizarao s.r Governador 
geral

Guaspar de souza no milhor modo 
que puder, e a experiencia,

e monsÕes da costa lhe mostrarem 
para que com brevidade 

que
lhe for necessário, lho 

possa acudir, e assim mesmo a S. Mag.de

pela via que mais fácil lhe 
parecer para que o d. s/seja infor-

mado dó que convém a seu serviço. • -

E porque em nome do s.r Governador 
para esta Jor-hada fiz

elleiçao nelle fr.co caldeira de CastelBranco 
para Capitão mor

delia aelle em nome do s.r Governador entrego,. E encarrego

esta armada com toda a sua Artelharia, monições, Polvora, e

mantimentos, com que tera particular cuidado, assi na despeza,

como na conservação delle, para que por falta de deligencia lhe

não venha a faltar.

A. B. o
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E porque de seu talento, e experiencia confio 
procedera

nesta Jornada conforme o tempo lhe for mostrando as occasiÕes

deixo ia seu . entendimento muitas cousas 
que aqui lhe pudera

lembrar, significandolhe somente o muito serviço 
que nisso fara

a sua Mag.de de quem deve esperar equivalentes merces, e deste

teor se fizerão dous, hum 
que me fiqua assinado 

por elle, e este

que leva, dado no forte de.sam Phellippe. 22dedez.ro i6i5 annos.

Alexandre de moura. fr.co Caldeira de Cast.0 br.co.

N.° 25. ,

Treslado de hua certidão do Escrivão da fàz.a .

da Conquista do Maranhão >q X

Certifiquo. Eu Luis Monis escrivão da faz.11 d&Sua

desta Conquista do Maranhão 
que he verdade, 

que ao tempo que
desta Conquista e forte, sam Phellippe 

p.te o Capitam Mor Ale-

xandre de Moura, fiqua no Almazeni dentro nò dito forte' outenta

e seis arrobas de polvora da que veyo na Armada em companhia

delle dito Capitam Mor, e assim seis quintaes de polvora da que

qua estava no forte Tapary, e outo barris mais 
piquenos de duas

arrobas., e quatorze quintaes castilhanos de cem livras 
por quin-

tal, e mais vinte e nove livras de polvora q^ue se acharão 110 dito

forte, e da que veyo em companhia delle Capitam Mor foram

oito quintaes para o Perea em companhiaxlo Capitão framco Cal-

deira de Cast.° br.coe assim fiquão no Almazem tres mil alquei-

res.de farinharda terra, 
pouquo mais ou menos da que veyo em

a Aritiada em companhia da.delle Capitam o 
que certifiquo

fiquarem as ditas cousas 
por as aver de que passei esta Certidão

por my feita, e assinada, outo de 
jan.rode 616. annos.— Luis mo-

Jiis j os quaes,outo quintaes de polvora que levou fran.co Cal-

deira de Cast.0 br.co sam fora das somas assima.—Luis Monis.

Arch.iy.o d.o Ooixsellio Ultramarino.

Requerimento.—Maço n.° de ordem 3.
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ROTEIRO DE PERNAMBUCO AO MARANHÃO

JORNADA que fizemos da Capitania

de Pernambuco com a Armada em que

veio por Capitao mor Alexandre de Moura

á Conquista do Maranhão, e trouxe por

Piloto na Capitaina a Manuel Gí-onçalves

o Regefeiro de Leça.

Sahimos de Pernambuco em huma segunda feira, que forão

cinco dias do mez de Outubro de 6i5 annos e como montamos

os baixos de Santo Antonio fomos caminhando âo nordeste.

Aos seis dias do dito mez fomos caminhando a nordeste e a

huma hora depois do meio dia estavamos 8 legoas ao Sul da Ba-

hia fermosa duas ou tres léguas ao mar pouco mais ou menos, e

fomos sondando até estar leste ou este com a dita Bahia fermosa,

e achamos de fundo em toda a derrota 12 braças e i5 e 16, e

tinha por signaes o dito-fundo Comedouro de peixe grosso como

confeitos vermelhos, e também entre metida areia grossa.

Aos 7 que foi a quarta feira caminhamos ao Norte até a

ponta dos buzeos ; e dahi por diante ao Noroeste, e ao Oes-no-

roeste (O. N. O.) até onde se diz a Petingua sempre por couza

de 7 ou 8 léguas ao mar, pouco mais ou menos, sondando e a-

chando de fundo cousa de i5 braças e em partes 18 e 20, e tinha

por signaes o fundo manchas de area e pedra, e em algumas

partes Orneyro. E por esta derrota em todo o mais fundo 
pedra,

e isto viemos trazendo pela faldra dos baixos de S. Roque.
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Aos 8 do dito mez, 
que forão 

quinta feira não vi a terra, e

tomei o Sol neste dia ao meio dia e achei a altura de tres 
gráos

e hum terço, e fui caminhando 
pelo noroeste, e tinha por signaes

o dito fundo em 19 braças arêa 
grossa com cascalho misturado e

ao nosso 
parecer estaríamos 8 para 9 legoas ao mar, e neste

proprio dia anoitecemos com aponta de Uburana, e dahi fomos

caminhando caminho do Noroeste, e ao Oes-Noroeste, e tanto

que nos amanheceo fizemos o Caminho de leste, ou este afastados

da terra 6 a 7 legoas ao mar, e achamos 
por signaes-do fundo

nesta derrota em i3 braças pedras, e também em algumas partes
Orneyro por 18 braças todo este fundo igual.

Aos 9 do dito mez, 
que foi a sexta feira fui caminhando todo

o dia por Oes-noroes afastado de terra 6 para 7 legoas ao mar,

ossignaes do fundo em 18 braças erão arêa 
grossa entre manchas

com algum cascalho misturado, e esta noite andamos ao 
pairo

de Norte Sul, e fomos ao mar caminho de i5 legoas e tomamos

de fundo 20 braças, e vindo 
por terra em 18 area limpa, e por

16-15 e por 8 braças e por 12 todo este fundo limpo.

Aos 10 dias 
que foi ao Sabado amanheci 8 legoas á leste de

Seará, afastado de terra 2 para 3 legoas 
por fundo de 12 braças

e por 11-10 é 8 todo limpo, e caminhando de leste ao este, este

dia entramos 
por as 11 horas neste 

porto e fomos achando limpo

até 5 braças, adonde nos amarramos na boca delle. Ao meio dia

tomei o Sol, e está em altura de tres 
gráo.s e hum sexmo. Estive-

mos nelle o Sabado e o Domingo 
pagando os Soldados daquelle

prezidio, e na segunda feira nos desamarramos do dito porto

que forão 12 dias do dito mez, e fomos caminhando 
por oes-no-

roeste até entrar norte Sul como a ponta do. Paramerim 
que ha

na derrota 12 léguas e fui afastado de terra 6-7 léguas ao mar

por fundo de 8 braças e o signal do fundo area branca, e por des

braças arêa 
preta; E nordeste sudueste com a ponta de Catagiba

achamos 
por 12 braças 

pedras e comedouro como confeitos ver-

melhos, he isto em derrota de 8 léguas anoiteci avante de Taga-

bia e fui sondando toda a noite afastado de terra 7 para 8 legoas
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ao mar, caminhando par o noroeste, eporOes noroeste por 19 e

18 braças caminhando 10 léguas de fundo todo limpo, e daqui

por diante por 17-16 e por 19 braças comedouro de peixe, e parte

em derrota de 7 para 8 léguas de caminho até estar na paragem

de Gericoacoára, e por esta derrota para o parcel dos acaraqus

por 8 braças pedra, e comedouro de peixe grosso. 
E por este mes-

mo fundo em partes como confeitos, e pedrinhas vermelhas, e

por este. .ruim fundo desviamos a derrota pelo noroeste e pelo

nornoroeste, sobre a mancha fomos a Oessudueste, não ha que dar

conta a tantos rumos quantos 
fizemos pelo respeito das muitas

sondas que tomavamos humas altas e outras baixas, e a mais

pouca agua que achamos forão 6 braças e meia, e os signaes do

fundo todo pedra.

A 3a feira que forão i3 do dito mez fomos caminhando a

Oeste afastados da terra cinco e seis legoas ao mar por 20

braças, por 12, ç. por 10 os signaes do fundo he comedouro de

peixe como pedrinhas vermelhas e em algumas partes pedras e

manchas de area preta. Neste'dia tomei o Sol, e fiquei em altura

de 2 gráos e um quarto, nesta paragem vimos bum montesinho

redondo pela terra dentro e daqui por diante toda terra he igual,

e era só manchada de arêas sem arvoredo nenhum, todo este dia

fomos caminhando a Oeste, e a quarta de noroeste pelo mesmo

sinal destas manchas de arêa sem mato duas tres legoas ao mar

tudo limpo, por fundo de 8-10-e 12 braças. Esta noite de 2a para

4a feira andamos ao peiro, e fomos ao mar 3-4 legoas por fundo

de 12 e i5 braças, e por 14 tudo limpo por nos dizer hum Piloto

que hia no barco que estavámos perto da praya, e enganouse.

Aos 14 dias do dito mez fomos caminhando a Oeste afas-

tados de terra 2 para 3 léguas, por 
10-12 braças tudo he limpo,

e pela Costa arêa limpa com manchas de Matos. = A 5a feira que

forão i5 do dito mez demos em area que disserão serião 25 le-

goas de cumprimento, e demonstrava como enseada, viemos ca-

minhando a-Oeste por 8 braças limpo afastados de terra de 3:

para 4 legoas; esta própria 
noite de 5a feira largamos ancora e
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estivemos amarrados até 3 horas depois da meia noite 
por não

passarmos o Pereia, e ir dar nos baixos delle, e o dia sexta feira

que forão 16 do dito mez fomos caminhando a Oeste couza de duas

legoas ao mar 
por 12 e i3 braças tudo limpo; e pelas 7 para as

8 horas do dia se nos acabarão as ditas areas, demos logo em ar-

voredo de mangues 
que serião 6 a 7 legoas de comprimento delle

até a barra do Pereia, fomos caminhando a Oeste até chegarem

á ponta da dita barra, e serião onze horas e meia do dia, e anco-

ramos em 10 braças tudo limpo, e logo em sendo meio dia tomey

o sol, e está esta ponta em altura de dous 
gráos e 5 minutos de-

monstrandoa Costa de leste ou este, e no dito dia mandou o dito

Capitão mór Alexandre de Moura ao Sargento Mór Diogo de

Campos a sondar a barra, e que entrasse com navios 
pequenos,

e que ao outro dia tivesse duas balizas postas nella para entrar a

Armada pelo meio e assi se fez.

Ao Sabado que forão 17 do dito mez fomos entrando por

está barra do Pereia, e hum barco diante da Armada cami-

nhando ao sudueste, e fomos fundo de 7 braças e por 6-por 5-e

por 3 e em partes 3 1/2, e logo demos em duas braças que nos

parecerão i5 palmos, e indo 
por entre o batei, e a lancha; mas

quiz Deus 
que não tocamos, tocando outro navio dá Armada,

que nos ficou o canal mais a Oeste que tem mais fundo, e como

fomos da banda de dentro demos em fundo de 5 pára 6 braças

tudo limpo, fomos dar fundo no 
porto do Pereia onde está a

Cruz da banda do nordeste.

Para sairmos fora deste Porto de Pereia onde entramos foi

necessário mandar o Capitão Mór Alexandre de Moura ao Pi-

loto Mór Manoel Gonçalves Regeifeiro com o piloto dá Álmi-

ranta Gaspar Rodrigues a sondar os canaes de ahy até a ilha de

Santa Anna, que por outro nome se chama a do Almazem, 
por

não aver nem hum Piloto dos que trouxemos nem dos quela es-

tavamos, 
que se atrevesse a meter tamanhas náos, para dentro; e

para isso tinha mandado aos Pilotos das ditas nãos 
que fossem

descubrir o Canal de dentro e de fora, e da nova 
que trouxerão,
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e do dito fundo. E outra barra que descobriram por onde sahi-

mos, quero avizar para outros que cá podem vir.

Para sahirmos fora deste Porto- nos arrumamos á ponta

d'arêa da banda de leste ; porquanto achamos por alli mais fundo

e esta ponta de arêa está no começo da barra da banda de leste,

e daqui fomos governando ao norte,, e ao noroeste e a quarta de

norte, indo caminhando por estes caminhos, achamos o fundo de

6. braças e 9 e 7, e em partes 10. E daqui por diante achamos

quatro braças e no mais pouco fundo achamos 3 que era no

banco, e como passamos logo-tornamos a dar em fundo de 8 e 7

braças e logo por 12, e dahi por diante fomos multiplicando o

fundo, e conforme fomos navegando,e a derrota que levamos,

quero acuzar para outros q-ue poderão vir fazer a mesma viagem;

porque assi o fizemos. Terás senti3o que marques huma Ilha que

nós também a marcamos, e pelo signal que nos deo de bom na-

vegar, sabei que esta Ilha he a que bota mais ao mar pela parte

de bombordo que pelo rumo te demora a Oeste noroeste 
já está

fora de mão. conveniente, e terás o mar por teu para ires por

onde quizeres.

Avizote que quando sahires fora deste porto do Pereiaseja

na prea mar, porque quando vaza agua te desvia das cabeças de

sotavento, que são da banda de Oeste, e com vasante vão gri-

vando para o nordeste, é este bom caminho, e guardate não sa-

hirfóra deste porto com encher maré; porque corre risco per-

dereste; quando enche a maré te arrumas ás cabeças ; portanto

guarcUte disto; e quando vieres tomar a dita de mar en fora seja

em crecente de agua, porque entam te he boa, e tudo isto fize-

mos nós.

E na sahida fora que tens o mar por teu se quizeres ir para

a Ilha que fica dita Santa Anna vay governando 
a Oesnoroeste,

estando lesnordeste, e ó sudueste com a Ilha que atraz digo

demarques hirás caminhando a Oeste ; e por esta derrota irás

reconhecendo a Ilha que está botada de nordeste sudueste
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comprimento de híía legoa, que nam pode ter mais. Esta se diz a

de Santa Anna, e tempo que vay despedindo verás pela proa

arrebentar huns parseis feitos ao moda de triângulo repartido

em tres canaes, vai caminhando ao sudueste arrumando-te a elles,

e nam hajas medo porque aos pés delle ha 6 a 7 braças e podes

entrar por quaesquer destes canaes; e se for de noite, ou que te

anoiteça sobre elles nam deixes de os embocar, e surgir entre

elles com bom cabre, porque elles te abrigam da força do mar;

porque tudo he limpo em 10 e 12 braças, e em partes 18. E assi

o fizemos nós também, e nam ha de que guardar, senam daquilo

que vires arrebentar; e se fôr de dia vay teu caminho ao sudueste

até te demorar a boca do Rio ao sueste, e se encher a maré se-

guirás em 10 ou 12 braças, e nam entrarás neste porto com en

cher a maré salvo se tiveres vento em poupa; porque a maré

quando encher te arruma ás cabeças de Sotavento que estam da

banda de Oeste da barra e se for briza espera quando vaze a

maré, e como começar a vasar vai entrando e caminhando ao

Sueste; porque ategora te griva para o canal que fica da banda

do Oeste, e vas por fundo de 5-4- e 3 braças e meia a arrumarte

á ponta de area da banda de leste, e acharás fundo de 6 e 7 bra-

ças ; e dahi para sima entrando dentro surgirás a onde te pare-

cer,-porque tudo he limpo.

Desta Ilha de Santa Anna aonde entramos tornou o Capitan

Mor Alexandre de Moura a mandar o dito Piloto mór Manoel

Gonçalves Regifeiro, e a Gaspar Rodrigues Piloto da Almiranta

sondar os Canaes e parseis que havia dahi para a Ilha de S.

Luiz, onde estavam os francezes, os quaes forão na Lancha que

a dita Armada levava, e de avizo que trouxerão sahimos fora.

Agora para tomares fora desta Ilha de S. Anna para a de

S. Luiz para o mar trazendo navios 
grandes avizote que nam

podes vir senam por fora das Cabeças, e para isto farás esta der-

rota que aqui te quero avizar.= Arrumate á ponta da arêa desta

Ilha que está da banda de leste, mas será 110 descabeçante

d'agoa, e dahi te desamarraras, e iras 
governando com vasar a
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agoa, ao nordeste iras a teu prazer por fündo que atras te fica

dito ; e assim como entraste sahirás.

Avizo-te que quando sahires fora desta Ilha de S. Anna seja

com vazar a maré, e se te for necessário ir para o mar largo será

por fora das Cabeças, e seja quando vazia a agoa ; porque se

tomares os canaes quando encher, te.perderásy que as aguas com

encher te arrumão ás cabeças que te ficão pela banda de bom-

bordo, e com vazar te griva ao nordeste ; e vaes mais seguro

pela derrota que te quero avizar.

Assi como entra&tes sahirás,»e se quizeres ir para a Ilha de

S. Luiz levando navio grande vai governandô para fora das Ca-

beças pelo noroeste e pelo nornoroeste embocando por entre os

canaes que entrastes ; e depois disto ao noroeste e se puder ser

pelo norte, tudo o que puderes de ló com :euidado de prumo na

mam até despedir a trulha de todos os baixos por começo de 18

e 20 braças, e i5 e 7 e4e 3 i/2e logo tornamos a dar em 6 bra-

ças, são tantos os negoelos deste fundo que fazem medo, e he ne-

cessario nam descuidar com o prumo,—que ten que he tudo area

limpa e em partes vasa, e como fores despedindo isto irás go-

vernando a Oesnoroeste 3 ou 4 legoas levarás sempre em vista

as Cabeças que te han de ficar pela banda do Sul, e hirás por

este caminho perdendo o fundo, e quando tomares sonda será

20ou 3o braças, e irás tua derrota de Oesnoroeste, e como fores

despedindo as Cabeças vai a Oeste e a Oessudueste a reconhecer

a ponta de Tapuita muito bem a teu praser, que he a terra firme

da banda de Oeste, e logo vindo governando 
ao sudueste, e como

estiveres pouco 
menos de meia Bahia vai governando ao Sul até

embocares, e logo irás ao sudueste, e irás dar com o porto de

Sam Luiz, que está arrumado da banda de lesnordeste de huma

Ilha que está na entrada do Porto, vai entrando e arrumando-te

á ponta d'area que está da banda de leste e quando entrares seja

de modo que sejão tres quartas de agoa chêa, ou prêa mar, e

quando entrares seja de modo que dês resgoardo ao fundo que

ouveres mister da tua náo, e isto por amor de hüa restinga da

area, que te fica da banda de estibordo, meterás de ló ao longo
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d'arêá, e da banda de dentro delia larga ancora perto de terra, ou

a onde quizores; porque tudo hé limpo diante do forte Santiago

que está na ponta.= Aqui toriVei o Sol, e está este ponto em

altura de dous gráos e hum terço, e vindo para elle de Mar

em embarcação de pouco fundo pode vir por dentro dos baixos

de Sam Roque até dentro do Pereia sempre á vista de terra to-

mando os portos que quizer, e do Pereia podem vir por dentro

das Ilhas ao quartel de Sam Joseph donde está a nossa gente ;

e dahi ao forte Sam Luiz ; e queremdo sahir de Sam Luiz para

Portugal será pela manhã, e hirá ancorar em Reyacu, e na outra

maré se desarmará, e irá pelo noroeste, e pelo norte tudo quanto

puder de ló; 
porque leva o dia por seu; e guardandose do que

vir arrebentar, e de hum baixo que ésfcá 40 legoas deste porto

ao noroeste. Também dizem que ha outro 3oo legoas a leste da

Bermuda. Esta Ilha de S. Luiz da banda de Oeste se corre de

nordeste sudueste. E dahi para terra firme ha tres para quatro

legoas. E esta viagem que fizemos do Pereia a Sta Anna, e de

Sta Anna a esta Ilha de S. Luiz se espantarão todos os france-

zes geralmente por sermos os primeiros navios de Portugueses

que entramos no Maranham.

Esta he a viagem que fizemos de Pernambuco a esta terra

do Maranham==iV/íWoe/ Gonçalves Regeifeiro.=

Doe. n. 913 do Catalogo da Exposição de

Historia do Brasil
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EELAÇÀO

DO

CAPITÃO ANDRÉ PEREIRA



RELACAM! do que h.a no grande Rio

das Amazonas novamente descutoerto.

Primeiramente depois que o Capitam mayor Alexandre de

Moura deu fim no Maranham ao que tocava ao Serviço dei Rey

em deitar fora ao enemigo como fez, e vendo a terra pacifica, e

povoadas as fortalezas como lhe pareceo necessário; pôs por obra

mandar fazer este novo descobrimento do grande Rio das Ama-

zonas, e para também se saber o que avia no Gabo do Norte, con-

forme a Ordem que para isso levava do Governador General do

Brasil Gaspar de Souza ; E asi mandou i5o homens em tres

Companhias, e por Capitão mór dellas a Francisco Caldeira de

Castello branco em tres embarcações.

Partimos para esta Jornada dia de Natal passado em que se

deo principio a esta Era de 1616 correndo sempre a costa e

dando fundo todas as noites, tomando as conhecenças da terra,

e sondando sempre, fazendo Roteiros pelo Piloto Antonio Vi-

cente Cochado de que elle dará boa relaçam por ser o a quem o

dito Capitão Mór Alexandre de Moura mandou por Piloto mór

deste descobrimento, e está nesta Corte.

Chegados a este grande Rio, e tendo andado i5o léguas pela

costa, e o Rio tem de largo 120 legoas, tudo agoa doce até entrar

no mar 60 legoas, em aquelle tempo trazia muy furiosa corrente

por ser inverno, entrou a Armada por hum braço estreito que

está na ponta a que chamão de Saparará, na parte de leste, e
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nam dando fee da mais largura do Rio fomos sempre por entre

Ilhas caminhando pelo Rio acima, e fallando com o gentio que

avia naquellas partes que facilmente com (a) vontade asseitava

nossa amizade, dizendo que nós hera-mos os verdadeiros valen-

tes pelo muito que tínhamos feito com os francezes, e mais na-

ções que na quella costa erão nossos inimigos.

Por todas aquellas partes 
mostravão as terras serem fertelis-

simas de madeiras, e na bondade dellas, cheias todas as Ilhas de

muita Cana (bj; e chegando ao sitio aonde fizemos fortaleza por

el Rey nosso Senhor que será 35 legoas pelo Rio acima para o

Sul por parecer alli ao Capitão mor bom sitio, trabalhando nella

se soube de hum francês que alli andava fugido aos do Mara-

nham, como em hüas Aldeias do Gentio que estão pelo Rio mais

acima andava hum framengo que alli tinhão deixado outros para

teraprendido a lingoa, eam querido (c) assi o gentio para seus tra-

tos, e que também esperava por hum irmam seu para povoarem

na quella parte onde agora está a nossa fortaleza, e donde avia

poucos dias se tinhão ido tres embarcações de framengos como

ao depois confessou o mesmo framengo.

O Capitão Mór Francisco Caldeira o mandou vir a este dito

framengo do qual tivemos certa relaçam dos inimigos Olandezes

e framengos que estão no Cabo do Norte de que tínhamos muita

notia (d), e como estarião 290 (e) homens até 3oo repartidos em

duas fortalezas de madeira, e como tinhão dous engenhos de

.As notas mostram as principaes variantes da copia de que se serviu

Marcos Jimene\ de la Espada para publicar o mesmo documento na obra

— Viaje dei Capitan Pedro Texeira. Madrid. Impr. de Fortanet. i88(j.

in-8.

(a) com boa vontade.

(b) cie muita ca\a.

(c) ter aprendido á lingoa e adquirido asi o gentio

(d) muita noticia

(e> 25o homens
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assucár de que carregavão alguns navios, com o mais que a terra

dá de si.

Soubemos mais de alguns gentios que de muito longe pelo

Rio acima vinhão a vêr os portuguezes, e ser seus amigos como

ao pé dehumas Serras que estavão á fortaleza i5o legoas, es-

tavão 25 Vellas (f) com muita gente fortificando-se, tendo molhe-

res com sigo, como já vinhão a esse efeito. — Estas Serras diz o

Gentio que são escalvadas sem mato, e alguns homens experi-

mentados dizem que estas sam as Serras que alli vem dar do

Peru como muitas Cartas de mariar também o mostrão, e que ha

ouro nellas, e mais metaes !

Tem o Capitam/^ mór duas pérolas, querendo 
mandar a-

visar (h) disto a sua Mag.de as quaes diz hu Capitam fi) digo as

quaes lhe deu hum índio que disse as achara comendo ostras as-

sadas, e as deitava fora ignorando o que era, dizendo que as

ostras que tinhão muito daquillo, havi-as 70 léguas pello Rio a-

cima em fundo de huas braças (j); ao Senhor Marquez d'Alemquer

vierão estas duas pérolas algum tanto cuvas (k) por serem assadas

na forma que digo, e a casca das ostras em que ellas nacem he

madre pérola muito fina.

Neste Rio se acharão também duas pedras antes de virmos

a elle de muito esmero (/) as quaes diz hum Capitão francês que

alli foi por lingoa forão roubadas por hum Inglês ao francez que

as levava, e corre demanda em Inglaterra sobre ellas, e que estam

avaliadas em muitos Cruzados.

(f) que estarão de nosa fortaleza i5o leguq^s estavão i5 vellas

(g) Tevi o capitão

(h) querendo avisar

(i) capitão Fran\es que alli foi

(j) as achara comendo ostras, que tinhão muito daquello huas 70

leguoas pello rio asima en fundo de hua bra\a

(k) algum tanto escuras

(l) de muito grueso
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O Rio parece capaz-para muy 
grandes cousas 

por ser da lar-

gura que digo, e as terras muyto fertelíssimas com muita diver^

sidade de madeiras, como as do Brazil e mais avantajadas 
por

serem arvores notavelmente 
grandes entre as 

qüaes ha hum 
páo

a que o Gentio chama Cotiara muy lindamente debuxado e gra-
cioso a vista. Ha neste Rio em todas as partes delle muito Gen-
tio por extremo de diversas nações, o mais delle muy bem encarado

sem barba ; trazem os homens cabello comprido como molhe-
res, e de muy 

perto o parecem de 
que pode ser naceria o emgano

que dizem das Amazonas ; pois nam há outra couza de 
que a este

propozito se podesse deitar mam.

As mercadorias 
que este Gentio vende aos Olandezes sam

algudam, tinta de Oroco, 
que he como Gram, algúa 

pitta e he
este 

pao cotiara com outras sortes de madeiras, 
que nam faltão,

tabaco, e dizem 
que ha Castores, e este Capitão francez 

quealli
nos serve de lingoa disse lhe deram húa pelle de hu muy fina.

Das entradas e sahidas deste Rio do fundo, e tudo o mais

que he necessário 
para entrar Armada ou sahir delle tem o piloto

Antônio Vicente feito seus Roteiros em forma de 
que dará rezão

pois he arte sua.

Havendo o Capitão Mor francisco Caldeira de Castello
Branco de mandar disto avizo a sua Mag.«= depois de termos feito
a fortaleza em 

que fica e da 
gente dita (m) nos mandou a André

Pereira, e a Antonio da fonceca Capitam de Infantaria cada hum
de sua Companhia das daquelle 

presidio,—parecendo lhe acer-
tava assim, e por no decurso da viagem nãoaver(n) entre elles 

pai-
xões, Antônio da fonceca se ficou na Ilha Terceira nam 

querendo
dar fim a sua viagem na conformidade 

que vinham na náo em

que Sam Domingos 
(o) se embarcárão, sendo muy segura, e se

(m) fica com a gente dita

(ti) e por no discurso da viagem aver

(o) nao que em Santo Domingo
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deixou ficar com alguns papeis que tinha em sua mão, sendo re-

querido se embarcasse pello que importava ser El Rey avizado e

não querendo dar os papeis ao dito André Pereira se vêo na dita

náo trazendo comsigo o piloto que para a entrada deste Rio era

necessário, e esta amostra que trouxe ao Senhor Marquez de

Alemquer, e viso Rey de Portugal, e por cuja via lhe foi enviada

do Capitão Mór Francisco Caldeira.

Esta he a verdade, e o que ha neste famoso Rio sem aver

nos papeis que ficaram na mam do outro Capitam couza alguma

mais de consideração somente a petiçam que se faz de socorro

para aquella gente e que sua Mag.de faça nisto o que for serviço

(p) como cousa sua &. = O Capitam Antonio Pereira, {q) 
—

Conforme ao exemplar da Bibliotheca Publica de Madrid,

e á copia em meu poder= Varrthagen.

(p) o que for servido

(q> O capitão Andres Pereira.

Doe. n. 323 do Catalogo da Exposição de

Historia do Brasil
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Interrogatorio dos prisioneiros fran-

ee^es do combate de Griiaxonduba.

Auto de diligencias y preguntas que el Capitam mayor desta

Jornada Geronimo de Alburquerque Maranon, y el Capitan y

sargento mayor dei estado dei Brasil, Diego de Campos moreno

mandaron hazer por servicio de su Magestad, de los franceses

prisioneros que se prendieron en la batalla de Guasinduba en el

Rio Maranon.

El ano dei Nacimento de nuestro senor Jesu Christo de mil

y seiscientos y catorce anos, a veinte dias dei mes de Noviembre

dei dicho ano, en esta fortaleza de Santa Maria dei Maranon, y

posadas donde vive el Capitan mayor desta Jornada, Geronimo

de Alburquerque Maranon, estando el alli presente y assi mesmo

el Capitan y sargento mayor dei estado dei Brasil, Diego de

Campos Moreno, mandaron a mi el escribano adelante nom-

brado que hiziese este auto para por el hacer preguntas a los

franceses prisioneros que se prendieron en la batalla de Guasin-

duba en este Rio dei Maranon, y en ellas se proceder como fuese

mas servicio de su Magestad; lo qual yo el escrivano hize, y los

sobredichos lo firmaron, e yo Francisco de Araújo de moura,

escrivano que lo escrivi, el Capitan mayor Geronimo de Albur-

querque Maranon, el Capitan Diego de Campos moreno.

Y hecho assi el dicho auto, como dicho es, luego el dicho

Capitan mayor mando venir ante si a Estevan xMarichal, Marin

Hartier, Pedro Aleman, Noel de la Mota, Binarte atambor,

Antonio llandareo Guascon, y Juan Pache, prisioneros que se'
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prendieron eu la batalla de Guasínduba, y estando presente el

Capitan y sargento mayor Diego de Campos Moreno, deste es-

tado dei Brasil, que hazia el officio de Interprete, hizo a cada uno

dellos Ias preguntas por la manera siguiente : e yo Francisco de

Araújo de moura escrivano que lo escrivi.=

Preguntas de Estevan Marichal

Y preguntado Estevan Marichal, como se llamava, dixo que

Estevan Marichal, y era natural de Normandia, de la Villa de

Enflor, e de edad de treinta y dos anos, y que el se embarco en

Habre de gracia 
en una nao llamada Regente que alli se aparejo

para el Maranon, la qual tiene trecientas toneladas y traya den-

tro trecientas personas, en Ias quales entravan veinte Frayles

Capuchinos, y diez mugeres que venian en la mesma compania,

de la qual gente y nao era Capitan monsiur du Prata que tenia

cada mes quinientos escudos de renta dei Rev de Francia, al

qual dixo el dicho prisionero que le oyo dezir y era publico que

traya licencia paratraer el dicho socorro de pobladores al mara-

non, en que entravan carpinteros cerraxeros, canteros alvaniles

masoneros, sapateros, sastres; y finalmente todos los generos

de officios convinicntes a una grande poblacion, la qual quedaria

guardando si quisiese, y sino que quedaria en su lugar monsiur

Ravardiera, el qual ya estava aqui que quedo en lugar de mon-

siur de Prisjan muerto en esta batalla, y que este hidalgo Pris-

jan 
era primo hermano dei Principe de Condé, 6, de Janville,

que no sabia de qual de los dos, pero que era gran personage

y assi mesmo que Ravardiera era el que oy governava la Isla

grande dei Maranon en nombre dei Rey de Francia con dos for-

talezas, la una llamada el fuerte de San Luis, con artilleria, de

la qual no sabia el numero, y otro fuerte se llama el fuerte de

Sardina, en el qual estava un Português que le tenia a su quenta,

y travajava en el para si, obedeciendo a los franceses, y que

havia un monasterio en que estavan los Capuchinos; mas que

no estava acabado, y entendia el dicho prisionero que antes

que la dicha nao llegasse no liavia mas franceses en esta tierra

que hasta cinqüenta, poco mas, ó, menos, que los demas eran los
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dichos que eu la dicha nao havian venido ; y dixo mas el dicho

prisionero, que viniendo en el viage la dicha nao hechó gente

en mucuripe, 
poblacion nuestca en esta costa deí estrecho oeste,

y la volvio a recoger, y de alli fueron a Ias tartarugas, o, Jíiru-

quaquara, donde hecharon en tierra quatro bateladas de gente,

en Ias quales havia mas de cien hombres, los 
quales queriendo

deshazer aquel presidio de Portugueses, 
que alli estavan fueron

resistidos y les mataron dos hombres y hirieron siete, o, ocho,

y de alli sin hazer otra cosa, se vino la dicha nao a este rio dei

maranon, donde oy esta con algun algodon, y humo, o, tabaco,

sin tener la carga conveniente; y que un patacho suyo havia

venido de Ias Amazonas el rio para la que llamamos Orellana,

y que alia dexó en el rescate algunos hombres 
para rescatar con

los índios algunas perlas y ambar, y ver unas minas de Lápis

Lazuli, y de alguna tierra de que sacav^n oro ; y que estas cosas

savia de platica y no de vista, en lo que tocava a Ias de Ias minas

y perlas, mas que entendia que venian debaxo de algun funda-

mento, hidalgos de gran Casa, que los mas dellos eran muertos

en la batalla, es a saver, el General monsiur de Pisjatí, y mon-

siur du Prat, y monsiur de Longeville y otros de quien no se

acuerda por estar herido y lleno de dolores, mas que quedava

vivo monsiur de la Ravardiera Governador de la Isla, el cavai-

lero de San Juan, hermano de Monsiur de Rasilly, el qual huvo

la colonia dei Rey de FYancia para veniraqui, 
que es como de-

zir licencia, 
y traya consigo a monsiur de Lonay, y otrosi un

hermano de Rasilly, y que estos personages no se hallaron en

la batalla, y assi estavan de la otra parte y que quando pasaron

para contra este fuerte de Santa Maria, venian para deshazerlo

con todas sus fuerzas, y los dei estado de los índios, los 
quales

convocados por ellos de varias partes, passaron con quarenta y

sinco canoas, en que venian mas de dos mil flecheros índios sei-

vages de varias castas, y traydos hasta de la otra parte de tierra

firme, y que venian siete embarcaciones de alto borde con

trecientos hombres franceses de los quales saltaron en tierra de

los índios mas de ducientos, y los demas quedaron en guarda de

los navios hasta que se acabasse la fortificacion 
que havian

A. B.
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començado frontero dei fuerte de Santa Maria, para tomar el a-

gua, y cercar por hanibre y sed, todo el campo de su Magesta ddel

Rey Catholico de Espana lo 
qual ha sucedido al reves, y el quedo

prisionero y muchos de los suyos muertos : y mas no dixo, y lo

firmo con el dicho Capitan mayor y sargento mayor ; e yo Fran-

cisco dz Araújo de Moura, escrivano 
que lo escrivi; el Capitan

mayor Gerommo de Alburquerque, el Capitan Diego de Campos

Moreno.

Preguntas de Martin Hartier,

y Pedro Aleman, 
presos ambos en un hierro.

Y preguntado Marin Hartier, natural de Guizort, entre Pa-

ris y Roan, dixo : que el vino en la nao Regente, y se embarco

en Havre de Gracia, a persuasion, y por mandado de monsiur de

Rasilly, el qual havia alcançado dei Rey de francia, licencia para

veniraqui, y que al dicho respondient.e dio el dicho monsiur de

Rasilly veinte cruzados en dinero para aparejarse parael viaje,

porque era herrador de su oficio, y que en la dicha nao venian

otrosi, hombres de todos los ofícios mecânicos, y que no venian

mas hidalgos 
que monsiur du Prat, y monsiur de la Bastilla que

ambos eran muertos, 
y monsiur de Longeville, y monsiur de Pi-

nery, 
page dei Rey de francia 

que estava enfermo en la Isla, íos

demas 
que en la batalla entendia ser muertos, y un hidalgo esco-

ces que murio 
peleando em Juraquaquara, o, tartarugas donde

les hirieron siete, o, ocho, y mataron dos, yendo ellos en la pri-

mera batelada cinqüenta hombres, 
y en Ias otras hasta a qua-

renta, los 
quales mientras se travo la escaramuza, 

y nuestra

gente se puso en defensa, fueron mandados retirar de monsiur

du Prat, diziendo 
que se enbarcasen, 

que el no traya orden mas

quede caminaral maranon; 
y que sin embargo desto otro hi-

dalgo su lugarteniente, llamado monsiur de la Bastilla, quiso

saltar en tierra para deshazer el Presídio Português ; y que el no

lo consintio, 
y mando sacar Ias ancoras, y se fueron derechamente

al maranon al fuerte San Luis en el qual havia treinta y cinco

pieças de Artilleria, en que entravan Ias de la dicha nao 
que

eran treze, 
y que tenia el dicho fuerte quatro pieças de bronze
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médios sagros con la cruz de Malta, Ias quales eran de monsiur

de Rasilly, que dio para esta empresa, en la qual tenia preteri-

sion de ser senor de la tierra y dezia que en persona havria de

defenderia, ó, que enviaria su ygual porque delia le havia hecho

merced el Rey de francia, y dixo que al punto que aqui llegó la

Armada Portugueza, luego se dispusieron por mandado de mon-

siur Ravardiera a venir contra este fuerte y juntar sus fuerzas

que serian hasta trecientos e veinte hombres de los quales salta- .

ron en tierra ducientos, hasta ducientos y cinqüenta, poco mas

o menos, y que los demas quedaron en los navios; es a saver la

compania dei cavallero Rasilly que tendria hasta a cinqüenta

hombres y los demas estavan en la Isla, y que en todo el numero

de la gente, 
hombres y mugeres, frayles y ninos, estimava ser

los que de francia havian venido a esta Colonia quatrocientos en

dos embarcacionesj de los quales havian ydo veinte hombres

com monsiur de la belanxartiera a traer índios de Ias Amazonas

para hazerlos Christianòs, y que otra cosa no savian por ser

pobres hombres, assi el dicho Marin Hartier, com.o Pedro Ale-

man, los quales juntamente 
dixeron lo mismo, y lo firmaron con

el dicho Capitan mayor y sargento mayor ; y yo francisco de

Araújo de moura escrivano que lo escrivi: Marin Hartier. Pedro

Aleman, el capitan mayor Geronimo de Alburquerque Maranon.

Diego de Campos moreno

Preguntas de Noel de la Mota

Y preguntado 
Noel de la Mota, vecino de Roan, de edad de

veinte y un anos; dixo que el se embarco en Havre de Gracia,

por el tiempo de Pascua de seiscientos y catorce anos; y que su

ofício era texedor de panos de Lemosque, y el se embarco por

amor de un primo suyo, y que le dieron quarenta reales como a

los demas para su gasto, por orden de monsiur de Rasilly, que

era la persona que despachava la dicha nao para venir a estas

partes dei Maranon con gente de todos ofícios para poblarla, en

que venian ocho Capuchinos-, poco mas ó menos, para baptizar

a los salvages, y que en el camino tomaron la Isla de San Vi-

cente, y luego Fernan de llorona,. otra isla assi llamada, y de
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alü corriendo la costa vinieron al puerto de Mucuripe em Siara

para hazer aguada, 
y que hecharon en tierra mas de cien hom-

bres con monsiur du Prat, los quales se embarcaron sin hazer

nada, y luego volvio a dezir 
que era monsiur de Longueville,

el qual desembarco con la 
gente y de allí vinieron a Ias tarta-

rugas, ó, Juruquaquara donde hecharon en tierra mas de cien

hombres los quales tuvieron escaramuça con los dei Presidio

Português, 
y que alia perdieron dos hombres muertos, y tres o

quatro heridos, 
y de alli vinieron a este fuerte de la Isla 

grande
llamado San Luis, el qual tenia doze pieças de Artillería de

hiçrro colado y dos de bronze, y que tenian, sin este, otros tres

fuertes en la Isla, y que uno que esta frontero de nuestros 
quarte-

les se llama el fuerte" de Tapari, otro mas al sur el fuerte Cahur

cada uno con dos pieças de artilleria 4e hierro colado, y que

quando llegamos estava para partir la nao 
grande con carga de

paio amarillo, algodon, y pimienta de la tierra, y tabaco, y que

era verdad que venian con fama de cieftas minas de Lápis La-

zuü, 
y de oro y plata, y de rescate de perlas ; mas que el respon-

diente no sabia 
que desto huviese nada; 

y que la nao estava

para partir dos dias antes de nuestra venida, y que porvenir noso-

tros a contratar se detuvo, y que viniendo contra nuestros 
quarte-

les le quebramos Ias marromas, 
y perdio Ias ancoras assi que vol-

vio a llegar la dicha nao ; y que el sabia que en la Isla grande

governava monsiur de la Ravardiera, el qual al punto que llegó

la armada dei Rey Catholico nuestro senor, luego trato de yun-

tar el estado de los índios comarcanos 
para venir contra nues-

tras 
gentes, y que embarco, casi dos mil dellos con trecientos

franceses dexando en la Isla 
y en los fuertes la 

gente inútil, que
serian hasta a cinqüenta, 

poco mas, ó, menos, y que assi con esta

prevencíon dando el cargo de la Jornada a monsiur du Prat, eí

qual salto en tierra con ducientos franceses, 
y dos mil índios

flecheros, 
y estavan 

para desembarcar el resto; es á saber, la

compania dei Cavallero Rasilly, 
y la conipania de monsiur de

la Ravardiera, 
que .al tiempo de la batalla no estavan aun en

tierra; en la 
qual estimava ser muertos, monsiur de Longeville,

monsiur de Pisjan, primo dei Príncipe de Condé, 
y assi mestno
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y otros que no sabia el nombre, porque la rota fue grande y no

pensada, y que assi debia de ser el dano mayor que se podia

dezir ; y mas no dixo y lo firmo con el dicho Capitan mayor, y

sargento mayor, e yo francisco de Araújo de moura, escrivano

que lo escrivi: JSJoel de la Mota ; el Capitan mayor Geronimo de

Albiirquerque maranon\ el Capitan Diego de Campos moreno.

Preguntas de Binarte, atambor.

Y preguntado Binarte, atambor de la Compania de monsiur

du Prat, natural de Moambrie, a diez léguas de Paris, de edad

de veinte anos, dixo : que el se embarco en Havre de 
gracia, en

la nao Regenta, la qual despacho monsiur de Rasilly, morador

en el dicho Havre de gracia, persona noble, y que ya havia hecho

viage a estas partes y llevado salvajes a francia, y que sabia que

venia por Capitan de la dicha nao, monsiur du Prat, vezino de

Paris, el qual traya en la dicha nao trecientas personas : es a

saber, doze frayles Capuchinos, y dos clérigos y siete mugeres,

en que entravan tres damiselas 
que el Rey de Francia en Paris,

havia dado por mugeres a tres salvages dei maranon, haziendo

los cavalleros, y que todo lo mas de la 
gente eran officiales meca-

niços/es a saber, carpinteros, 
pedreros, fundidores, texedores,

y todos los demas officios, con la 
qual gente venian tambien

algunos hidalgos; es a saber; monsiur du Prat, Capitan de la

nao, y monsiur de la Bastilla, su tiniente, y monsiur de Longe-

ville, su alferez, y monsiur de Cruysilly, y monsiur de Jurbar-

ville y monsiur de minuou, y monsiur de Japerin, y un Astro-

logo llamado monsiur de Janet, y monsiur de Many, y otros

de cuyos nombres no se acuerda y que con toda esta compania

vinieron a tomar tierra en Ias Islãs de Cabo Verde, y en la

Isla de San Vicente, una de Ias de Barlovento, y delia vinieron a

la ysla de Santo Antonio, y de alli, reformandose vinieron a

la Isla de Fernan de Llorona, 
y delia vinieron a Mucur donde

desembarcaron sessenta hombres, los quales se volvieron a em-

barcar luego por ocasion de los índios, y de alli se vinieron a

Ias tartarugas, o, Juruquaquara, donde hecharon en tierra dos
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Chalupas que llevavan hasta a sessenta hombres, 
y queriendo yr

otra chalupa no lo consintieron antes se retiraron con dos muer-

tos, y seis, ó, siete heridos, haviendo salido a tierra monsiur du

Prat, y monsiur de Bastille, y monsiur de Longeville, y con esto

se retiraron, y vinieron al maranon donde el respondiente vio que

su gente tenia Portugueses 
y tapuchos captivos que le labravan

algoclon y humo de tabaco, y oyo dezir que trayan de ciertas par-

tes que el no conocia Lápis Lazuli, oro, plata, y perlas, y que

esto entendia por haverlo oydo dezir a uno de los Religiosos Co-

ronista, 
que hazia un Volumen, 6 libro, de Ias cosas dei Maranon,

y que los Padres havian hecho un navio 
para enviar a francia a

buscar cosas de comer, y que entendia que monsiur de Ravar-

diera volvia para francia en esta nao, y dexava ensu lugar a mon-

siur de Pisjan, y que se havian de volver con el algunos hidalgos,

para venir otros, mas que los franceses no ganavan sueldo dei

Rey, ni de otra persona, y que assi le parecia que durarian poco

porque los índios les daban de comer mientras duraban Ias her-

ramientas 
que les davan, y que no tenian almazen mas que en

el fuerte San Luis el qual era para poca gente, el qual fuerte te-

nia dentro seis pieças de artilleria tan solamente, Ias dos de

bronze de hasta a diez libras de bala; y que en el fuerte de Ta-

pari havia dos piezas, y en el otro de paio havia dos; y que pre-

sidio no sabia que hubiese en los dichos fuertes, sino algunos

enfermos en pequeno numero 
porque se embarco toda la 

gente

para la Jornada de Guasinduba a matar á los Portugueses, en seis

companias, es a saber, la de monsiur de Ravardiere, que no salio

á tierra, y la dei Cavallero Rasilly, que no salio a tierra, y la de

monsiur du Prat, que se escapo de la batalla, y la de monsiur

de Pisjan, que murio en la batalla, y la de mingrau, que murio

en la batalla, y monsiur de Longeville, 
que murio en la batalla;

y que en todas Ias seis companias estimava haver trecientos hom-

bres; y que en la Isla quedaron hasta a cinqüenta poco mas 6

menos, 
y que sabia que eran muertos casi la mitad de los 

que

saltaron en tierra, en los quales entravan muchos nobles, es á

saber: monsiur de Pisjan, de gran casa, nlonsiur de longeville,

monsiur de Praeria, monsiur de Rochefort, monsiur de Petresy,
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siur de Monnou de Ruan, monsiur de Junbarville Picardo y otros

de que no se acuerda, y quevenian en seis navios, quatro de alto

borde y dos Planchas con artilleria, y con dos mil salvajes de

varias partes en cinqüenta embarcaciones de remo llamadas ca-

noas, en que havia algunas de setenta palmos de largo y ocho de

boca, en que venian cien índios, de modo que con todo este apa-

rato de fuerzas municion y bastimentos venian para extinguir el

nombre 
y fuerte Português, y darnos a los salvages para su pasto;

pero que con Ias armas les havíamos roto el desinio y la cabeza :

y mas no dixo, salvo que sabia de cierto que monsiur de Ravan-

diera tenia licencia de los Serenisimos Rey y Reyna de Fran-

cia paravenir a estas partes a poblar, y que el respondiente,

vio la copia, y era cosa entre ellos publica; y lo firmo con lo

dicho Capitan mayor; y Sargento mayor ; e yo francisco de

Araújo de moura escrivano que lo escrivi. Binarte; el Capitan

mayor Geronimo de Alburquerque maranon; el Capitan Diego

de Campos moreno.

Preguntas de Antonio Landuzeo Guascon

Y.preguntado Antonio Landuzeo Guascon, natural de la

tierra de Burdeos; dixo que el de su officio era official de car-

pinteria de Caxas y escritorios; y que estando 
junto 

de Paris,

oyo decir ao Pueblo que los Tapinambos eran buena gente y

pedian franceses, por lo qual el con poca consideracion, y menos

dineros, huyendose de su maestro se fue a Havre de gracia a em-

barcarse en la nao Regenta, que despachava monsiur de Rasilly,

y en su lugar para venir en ella monsiur du Prat, el qual le dio

algun dinero, poco para pagar sus costas, y le embarco para ve-

nir al maranon en la nao dicha Regente, en la qual Juntamente

con el se embarcaron otros muchos officiales mecânicos de todos

los officios, y que en la dicha nao vinieron qualque trecientas

personas, en que venian doze Capuchinos, y dos beatas y tres

clérigos, y tres damiselas, que dezian que havia dado el Rey de

Francia a los Salvages por mugeres, haziendolos cavalleros, y

que el les havia visto al pescueço la cruz de oro, y que allende
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desta gente venian algunos hidalgos; es a saver, monsiur 4u

Prat, Ca*pitan de la nao, y monsiur de Bastilla Guasjron, y mon-

siur de Longeville su alferez, y un Astrologo llamado Janet

many, y monsiur de Rochefort, y monsiur de monuou y Sanvi-

nein, y un gentil hombre llamado la Mita, y monsiur de la prai-

ria, monsiur de Valemos de la Sentana d anil, y monsiur de la

Benadiera, y monsiur de fose, astrologo, que el piensa ser tam-

bien muerto en la batalla, y otros de que no se acuerda, bien,

es verdad que eran mas, y que sabe que no tenian paga alguna

ni gajes dei Rey, mas que entendia venir a la fama de la tierra,

a la qual antes de llegar, tomaron la Isla de san vicente, y la de

de sant Anton y la de Fernan de llorona, y de alli fueron a Mu-

curippe, donde hecharon en tierra ochenta hombres, y sin hazer

nada se volvieron a embarcar por respeto de los índios, y de alli

se fueron a Ias tartarugas, ó, Jurucuquaquara, donde entendian

que havia Portugueses, y que hechando aqui dos bateladas de

gente en tierra de hasta setenta,, ó, ochenta hombres, huvo una

escaramuça en la qual los Portugueses les mataron dos hombres,

es a saber, uno que luego alli quedo muerto, y otro que 
murio

cn el navio y siete heridos y que queriendo desembarcar mas

gente a instancia de monsiur de Bastilla, monsiur du Prat no

quiso, antes haziendo retirar la gente la hizo embarcar, y se

fueron, diziendo que no tenia ordende hazer nada masque llegar

al maranon, y que no havia de quebrala ; y que llegados al Ma-

ranon, el respondiente fue a cortar y serrar madera para travajar

para si, porque no le davan sueldo ni cosa alguna, mas queal-

gun mantenimiento de harina por ser privilegiado dei que go-

vierna que es monsiur de Ravardiera, el qual estava para embar-

carse y partir antes que Uegase nuestra armada por la qual dexo

el viaje y nos preparo a ruyna, trayendo en cinqüenta canoas

mas de dos mil yndios de la tierra y quatro companias de Infan-

teria, es a saber, la de monsiur de Ravandiera que quedo en la

mar, la de monsiur de Basilly, caballero de san Juan, que quedo

en la niar, y de monsiur du Prat, que salio a tierra, y de monsiur

de Pisjan que salio a tierra ; y que Mingan era capitan de los

negros y que monsiur de Longeville era alferez, y monsiur de
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Bastilla era Tiniente, y que sabia que en ía Isla no quedaron

mas que los frayles y enfermos, sin otro almazen de mànteni-

miéntos y municiones de guerra, que dentro en el fuerte de San

Luis, el qual tiene la artilleria de toda la ysla, y de la nao, que

en todo hara treinta y quatro piezas; es a saber, en el fuerte de

san luis ocho, en la nao diez y seis, y en los dos fuertes quatro ;

y en Ias embarcaciones Ias otras; y que le parece qué havra du-

cientosy cinqüenta hombres en todos los que oy tiene; porque

conel aparato dicho, haviendo tomado tierra, y siendo rebatidos

tan cruelmente y con tan grande perdida y de tantos nobles esti-

mava quedar los suyos fatos de todo principalmente de canoas,

y que les faltava aquel grande lengua llãmado Homingou que

fue muerto en la batalla, y que entendia ser tambien muerto otrà

lengua Mamado de Menuacon, porque estava pará venir con los

índios, y que como tino murio, otro podia ser tambien muerto,

y que el respondiente vio la copia, ó, traslado de Ias patentes dei

serenisimo Rey de Francia que a monsiur de RavarcHera, en que

dezia a Daniel de la Ravandiere Lugartiniente general en èl Bra-

sil por el dicho senor et ceetera: y que savia que los suyos hacian

fundamento de ciertas minas de lápis lazuli, y de tierra de plata

y oro ; mas que no havia visto nada mas que cargar tabaco y ta-

tajuba, y algo de ambar, pimienta y algodon, de Ias quales cosas

la nao tenia alguna carga con la qual havia travàjado por venir

aqui a nos molestar; 
pero que con el tiempo se le havian que-

brado Ias maromas, y assi havia hechado el hierro en el puerto,

junto al fuerte, y que oyo dezir que monsiur de Vao havia ydo

al para o la perto a buscar algunos índios para traer a la Isla y

hazerlos Christianos. y mas no dixo y lo firmo con el dicho Ca-

pitan mayor, y sargento mayor, y yo Francisco de Araújo escri-

vano que lo escrivi. Antonio Landureo, el Capitan mayor Gero-

nitno de Alburqiterque Marafion, el Capitan Diego de Campos

moreno.

Preguntas de Juan Pache

Y preguntado Juan Pache, de edad de cinqüenta anos, ca-

noquero, natural de Boutíri, entre Champo y Borgona ; dixo que
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era verdad que el vino en la nao Regente a instancia de los pa-

dres Capuchinos, y que era dei numero de los veinte canoqueros

que vinieron de Paris, a los quales davan a tres veinteines cada

dia, y que el truxo a su muger la qual tenia en el fuerte San Luís

con una hija de treze anos, y que otros sus companeros tambien

havian traydo sus mugeres convidados de la bondadde la tierra ;

pero que desde el primer dia hallandose enganados, havian de-

seado de volverse, y que no podian y que monsiur de Rasilly,

vezino de Paris, de la Casa dei Serenisimo Rey de Francia, era

el que havia solicitado y hecho esta Jornada, la qual encargo a

monsiur du Prat dandole la nao, y el gasto que todo era dei dicho

monsiur de Rasilly, y que assi la Junta se hizo en Havre de

gracia, donde todos se embarcaron y partieron, y 
'que 

save el

dicho respondiente 
que monsiur de la Ravandiera se intitula Lu-

gartiniente general delaMagestad dei Rey de Francia enlas par-

tes dei Brasil) y que assi ellos partieron de la dicha Havre de

gracia, trecientas personas en la dicha nao en que venian doze

capuchinos y dos clérigos 
que con su gente hazèn numero de

veinte, y veinte mugeres casadas con sus hijos y hijas, y tres

mugeres de los índios Tapinambas 
que el Rey de Francia hizo

baptizar, hallandose 
presente en persona con grande solenidad,

dando a cada uno su Cruz de oro, y que todos estos venian en

la dicha nao, 
y llegaron a salvamento a este Maranon', haziendo

algunas escalas, assi en el cabo verde, como en esta costa de leste

oeste, donde de la dicha nao saltaron en tierra en Mucuripe al-

gunos sesenta hombres, y que se volvieron a embarcar luego y

que save se fueron a Ias tartarugas, donde hecharon dos chalupa-

das de gente en tierra como hasta a sesenta hombres, 
porque la

otra no salio a tierra; y que salio a tierra monsiur du Prat, y mon-

siur de Bastilla su lugartiniente; 
y assi mesmo monsiur de Longe-

ville, y que travandose con los nuestros perdieron dos hombres

y hirieron seis, o, siete y con esso se fueron al Maranon con

toda la compania en que entravan muchos nobles que el no co-

nocia por ser official mecânico, y que llegados trataron de ha-

zerle fabricar un monasterio 
para los frayles, el qual comença-

ron de tapia de pilon y de piedra, a uso de francia e assi mesmo

* •

*

%
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se comenzo el fuerte de Tipari de quatro baluartes, Ias paredes

de cinco palmos de ancho, y de alto havian de tener veinte pai-

mos, mas que oy no estava mas que llenos los aliserses, y que no

tenia este fuerte mas que dos pieças de artilleria de hierro, y

que de la otra parte havia otro reduto con quatro pieças de la

mesma suerte ; y que el fuerte grande era de roadera y de tierra,

y que tenia dentro hasta oeho pieças de artilleria, estimando

que en toda la que tenian havria treinta y quatro pieças en los

navios, fuertes, y planchas, y que en toda la gente francesa que

havia en la Isla, no havia persona alguna que tuviessepaga dei

Rey, mas que venian para vaíerse de la anchura de la tierra, y

que su gente estimava ser oy quatrocientas personas, y que eran

muertos muchos de enfermedad, y agora en la batalla tambien

de que devian de estar embarcados, y que si huvieramos con

nuestra armada tardado tres dias mas, sin duda huviera partido

la nao Regente con mas de cien personas, porque al dicho re-

spondiente y otros le havian dado Ia palabra los frayles que en

haziendole el monasterio y Iglesia luego les despidirian ; pero

que como vino nuestra armada, mudando desinio nos vinieron a

deshazer por orden de monsiur de Ravardiera el qual venia con

trecientos hombres franceses en quatro companias de Ias quales

los Capitanes, y parte de Ias dos no estavan aun en tierra en la

ora de la batalla, y que se havian ayudado de Ias fuerças de los

índios, los quales venian en cinqüenta canoas quedando de so-

corro para venir a otro dia como vinieron, en que hazia que hu-

viese mas de dos mil índios los quales todos se hallaron en la

batalla* y que oyo dezir que el desinio de los suyos era tomamos

el agua y rendírnos a hambre y sed; mas 
que con nuestro valor

rompimos sus desinios matando muchos de los suyos y desvara-

tando toda la fuerçade la Jornada, quedando el respondiente 
pri-

sionero; y que savia que los suyos llevavan paio amarillo llamado

tatajuba para tinta, el qual en francia valia ocho veinteines el ro-

tul, que viene a dezir veinteines el quintal y aun mas, mas qtie

de lápis lazuli, oro, plata y perlas aun no estava divulgado el

provecho que tenian, mas que cargaban algodon que valia una

arroba en su tierra dos mil y quinientos reis ; y assi mesmor
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humo de tabaco, que valia una libra un cruzado menos ocho vein-

teines, y que cargavan pimienta dela tíerra, y otras maderasy

drogas de que sacavan provecho, y que de aqui enviaban al res-

cate al Paracoin ó, Hapunas que son los dei Rio Orellana <5,

Amazonas, donde ellos de presente tenian algunos hombres a

rescatar con los índios y que era verdad que el Capitan min- 
*

guan era Capitan de los índios, y que fue muerto en la batalla,

y que quedo otra lengua llamado Baenn natural de Havre de

gracia que fue el que llevo los índios a francia, y que su gente

vino embarcada en seis navios de alto bordo, y mas no dixo, y

firmo estas preguntas con el dicho Capitan mayor, y sargento

mayor. E yo francisco de araujo de moura, escrivano que lo

escrivi. Juan Pache, el Capitan mayor Geronimo de Albur-

querque Maranon, el Capitan Diego de Campos moreno ; el

qual traslado de auto de diligencia y preguntas, yo Francisco

de Araujo de moura, escrivano publico de lo Judicial y registros

en esta fortaleza de santa Maria dei Maranon por su Magestad,

traslade dei proprio que queda en mi poder, a que me refiero; y

con èl este traslado concerte bien y fielmente, sin cosa que duda

haya, y lo firmé en la dicha fortaleza, oy veinte y nueve de No-

viembre de mil y seiscientos y catorzeanos. Francisco de Araujo

de moura Concertado por mi el escnvs.no=Francisco de Araujo

de moura.

Traduzido, de Português en Castellano por mi Thomas Gra-

cian Dantisco, que tengo el oficio dei Secretario Diegon Gracian

mi padre & -y 
que por mandado y Cédula particular dei Rey

nuestro senor traduzgo sus escrituras, y de sus Consejos y Tri-

bunales. En Madrid a onze dias dei mes de Júlio de mil y seis-

cientos y quinze anos. Thoma\ Gracian Dantisco (hay una ru-

brica)=

Archivo General de índias.

Ramo 2o
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Derrota dei Rio de Ias Amazonas,

dada por el Capitan Manuel de Sosa

Dessa al Senor Virrey.

Quien quiere yr en busca dei Rio de Ias Amazonas, yrá a

tomar tierra de dos grados de la parte dei norte para el Sur, la

qual tierra es toda baxa de bosque alto y espesso y cerrado con

arboles altos yguales ; no tiene playa de la Rea todo es selon

negro ; puesto en esta altura yra para dentro con la proa en el

sul a vista de tierra dando tres léguas dê resguardo por respeto

de los plasers y yrá por un canal de siete y ocho braças, y en

uri grado 
de altura de la misma parte dei norte hallara la punta

de la primera Isla, que tendra de largo nueve léguas y de ancho

tres y hallando de dos grados para la linea fondo de dos o tres bra-

ças, 
no tenga miedo y vaya cargando para leste, que luego dará

en el canal, y descubriendo la Isla bien puede cargar para Oeste

que es muy alto, yrá a surgir en el cabo de la Isla donde viere

una abertura que passa de la otra parte, y tenga advertencia que

no puede entrar sino con la creciente de la marea, y advierta que

Ias aguas corren para Oeste, y lleve buenos cavos para surgir,

porque de otra manera no podra* resistir a la corriente por ser

muy furiosa en estremo, y surgirá mientras fuere por la marea,

tiene este Rio de ancho en la boca muy poco menos de cinqüenta

léguas, y solo se puede navegar con mareas; Ias tierras son ex-

celentes para açúcares; todo son varges de Masapes, sin hotero



* #

* ¦*

278

alguno, cubiertas de mucha y grande arboleda; ay mucha abun-

dancia de toda suerte de caça, mucha cantídad de pescado en el

Rio de toda suerte.

Los estrangeros 
que alli van, cargan tabaco, 

grano, ó trigo,

buenas maderas, mucha tíerra en pipas. Dieron esta inforniacion

la 
gente de una caravela 

que los Inglezes llevaron al dicho Rio

cargada de açúcares, robada, cuyo maestre se llama Antonio Ro-

driguez Borges, vezino de Buarcos, Manuel Fernandez vizcayno

su cunado, Matheo Duarte, todos vezinos de Buarque, Domingo

de Mendoza, 
pasagero, que todos vinieron en mi compania de

Ias índias, 
y de presente estan en esta Ciudad de lisboa. Y sera

muy importante impedir este puerto a los estrangeros, assí para

bien de toda la costa dei Brasil que va corriendo 
para el Sul, que

continua con este mismo Rio, como tambien para todos los puer-

tos de Ias índias de Castilla, costa derecha, 
que va corriendo

para el norte 
que le queda muy cerca, porque haziendose los di-

chos estrangeros 
poderosos podran molestar con mucho dano

una y otra costa por quedar en médio.

\ tambien 
porque este Rio va á dar al Piru, v se tiene que

es todo navegable, 
que lo sea trecientas 

y tantas léguas, se save

depersonas 
que yalonavegaron,ypodra el enemigo irlo conquis-

tando y poblando, y llegar al Pirú y molestamos a todos, lo 
qual

se puede atajar en estos princípios con bien poca costa ; y no fal-

tará quien sirva a su Magestad en esta conquista dando lo nece-

sario y porque tambien.

Deste dicho Rio se podrá sacar la plata que viene dei Pirú,

con mucho menos costa de lo 
que se haze al presente, por quanto

el Rio es navegable todo.

Y tambien 
que no se ocupando este sitio, el Francês 

que se

retirase dei Maranon, de fuerza se ha de yr a recoger a el por
no tener otro de ay hasta a Ias índias, 

y no quedará siendo de

ningun efecto la conquista dei Maranon, 
porque son cinqüenta

léguas de una a otra por costa derecha. = El Capitan Manuel

de Sousa Dessa.

Traducido de Português en Castellanp 
por mi Thomas
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Gracian Dantisco, que tengo el oficio dei Secretareo Diego

Gracian mi Padre &. y que por mandado y Cédula particular

dei Rey nuestro Senor, traduzgo sus escrituras, y de sus Con-

sejos y Tribunales. En Madrid a siete dias dei mes de Júlio de

mil y seiscientos y quinze anos. = Thoma\ Gracian Dantisco

=(hay una rubrica).

Arcliivo G-eneral de índias

Patronato. 2: 9. 1/27.
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Breve relacion de la Jornada de la

Conquista dei Maranon.

En veinte y tres dias dei mes-de Agosto de mil y seiscien-

tos y catorze anos, partio de Pernanbuque la armada, la qual con-

stava de ocho' embarcaciones pequenas, es a saver, cinco barcos

de dos velas cada uno, y dos pataxes, y una caravela, y todas

con tres companias de infanteria, llegó al Rio grande donde se

embarco la gente de guerra que para la conquista tenia el Ca-

pitan mayor Geronimo de Alburquerque aparejada ; fue el sar-

gento mayor Diego de Campos de parecer que toda esta gente

con el dichoCapitan mayor marchase portierra hasta el presidio

de Siara que es distante dei Rio grande mas de cien léguas ;

pero no tuvo efeto su parecer, porque por esta via se podia ympo-

sibilitar la Jornada, y assi se hubo de embarcar toda esta 
gente.

Llego toda la armada Junta al puerto de Macaripe 
presidio

de Siara donde se tomo mas gente de guerra, y se fue siguiendo

la navegacion hasta el presidio de Buraco de Ias tartarugas, en

ciiyo puerto surgio toda la armada, en treinta dias dei mes de Se-

tiembre.

En este presidio asistia por Capitan con poder de General

Manuel de Sousa Dcsa, el qual havia partido de Pernanbuque en

veinte y siete de mayo de la dicha era, con socorro de gente y

mantenimientos assi para el Rio grande como para el dicho pre-

sidio, el qual llegó en nueve de Junio de mil 
y seiscientos 

y

catorze anos, y luego en diez y nueve dias dei dicho mes entro
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en el puerto una nao de trecientas y cinqüenta toneladas 
que

\enia de Francia dei puerto de Havre de 
gracia, con socorro a

los franceses dei Maranon, con trecientos soldados, 
y diez y

ocho frayles capuchinos, la 
qual nao víno al dicho presidio con

determinacion de quemarle y degollar a los 
que en el estavan,

conforme ellos mesmos confesaron despues de Ias pazes, para lo

qual hecharon en tierra una compafíia de infanteria con quinze

pieças de armas blancas, 
y marchando assí Ia compania le salio

al encuentro el dicho Capitan Manuel de Sousa Dessa, con

veinte soldados arcabuzeros no se pudiendo ayudar de mas 
gente

dei presidio por quedar en guarda de la cerca, porque en la

misma ocasion en que el enemigo hechava 
gente en tierra venia

diziendo mucha 
gente dei certon de que havia mucha sospecha,

y en el dicho 
presidio no havia mas 

que hasta a cinqüenta hom-

bres en todo, de manera 
que encontrandose el dicho Capitan con

los dichos veinte soldados en una 
playa por donde el enemigo

venia marchando, lehizo retirary embarcar matandole 
y hirien-

dole alguna 
gente, y luego levanto hierro 

y se fue muy escanda-

lisado 
para el Maranon.

Llegada como dicho es nuestra armada despues dei dicho

conflito, se hizo Junta sobre el havemos de yr al Perça primer

puerto dela barra dei maranon todos unanimes, sino esel Sargento

xnayor, fueron de parecer que nos fuessemos a meter en el dicho

A Perça, 
y assí huvo el sargento mayor de firmar el auto quesehizo

sobre la resolucion 
que su parecer fue fuessemos 

quando mucho

hasta a un Rio que llaman Totoy, 
y que de alli embiasemos nues-

tros exploradores, 
y assi huvo de partir la armada para el dicho

Perça, 
y antes 

que partiesse, para que la infanteria toda fuesse

contenta hizo el Capitan Manuel de Sousa Dessa, 
que tambien

servia de Provedor 
y Contador de lahazienda de su Magestad en

la dicha conquista, 
pagamento a todos los soldados de lo que se

les estava deviendo.

Pai tio la armada dei Buraco de Ias tartarugas a doze de

Octubre 
por la manana; a los treze en la noche surgio en el puerto

de Perça donde no huvo ninguna noticia de franceses, ni de

alguna 
gente, lo 

qual visto se aprestó un batei con alguna 
gente



283

de mar y con tres o quatro soldados que fuesen a descubrir ade-

lante lo que havia, y si se hallaba algun sitio, donde con mas

comodidad pudieserçios estar, por ser el dei Perça muy esteril de

pescado y caça, y sin ninguna madera de que pudiessemos hazer

nuestra fortificacíon si fuesse necesaria, y quedar el agua lexos.

Y pasados cinco dias llegó el batei con nuevas de buen sitio,

pero que estava pegado y frontero dei enemigo; hizose Junta

sobre si haviamos de yr a ocupar el dicho sitio, <5, no, el Sar-

gento mayor, y Capitan mayor, y demas consejeros, fueron de

parecer, que no nos mudasemos dei sitio dei Perça donde esta-

vamos, y que en el nos fortificássemos, 
y que desde alli avisa-

semos a su Magestad, para el qual aviso se ofrecia el Sargento

mayor Diego de campos y se avisase tambien al Governador

Gaspar de Sousa, pediendole mas gente y mantenimientos; 
pero

el Capitan Manuel de Sousa Dessa, y el Capitan Geronimo fra-

goso, y toda Ia infanteria fueron de contrario parecer, diziendo a

altas vozes, que teniamos obligacion de llamar a la puerta dei

enemigo y yr adelante hasta a ver quien con mayor fuerça nos

impedia el paso: que esto era a lo 
que su Magestad nos enviava,

y que no era justo pedir socorro de mas gente hasta a ver si nos

era necesaria. Y vistas estas razOnes 
y clamores de la infanteria,

y su zelo de servir a su Magestad, el Capitan mayor mudo su

parecer; y assi nos hizimos a la vela con presupuesto de ocupar

el sitio de que teniamos informacion como ocupamos ; estuvimos

en el Puerto de Perça ocho dias : a veinte y uno de Octubre sali-

mos navegando, siempre entre Islãs y rios, y boquerones muy

estrechos quedando algunas vezes en seco esperando la-creciente

de la marea; a veinte y seis dei sobredicho llegamos al puerto

sin descubrirnos el enemigo, aunque luego la noche huvo mu-

chos fuegos en la Isla donde el enemigo estava, que servian de

senal de llamar la 
gente : de alli a tres dias vimos surgir de una

y otra parte de la Isla algunas embarcaciones 
pequenas, por

quanto vian nuestras embarcaciones surtas en el puerto.

Desembarco luego toda nuestra infanteria, 
y ocupado el

sitio se trato luego de sacar la artilleria que trayamos para el

fuerte, y demas pertrechos de guerra y mantenimientos, lo qual
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se hizo con toda brevedad; determino el Capitan mayor fortifi-

carse en un valle entre dos montanas 
que le quedavan por pa-

drastros, diziendo que quien fuesse su amigo, no le aconsejase

otra cosa ; pero el sargento mayor y demas Capitanes fueron de

contrario parecer, y assi començamos a fortificamos en el mejor

modo que podíamos, haziendo una cerca de paio a pique.

Estando Ias cosas en este estado vinieron de la Isla de los

enemigos, 
por diferentes vezes algunas 

piragoas, que son em-

barcaciones de remo, fingiendo la gente querer nuestra amis-

tad; pero como despues el enemigo francês confesó, 
por su man-

dado y orden venian a saver que gente éramos, y que fuerça

trayamos, y que cantidad ; el Capitan mayor agasajava esta

gente, haziendole muchos regalos, imaginando de poderlos traer

a si ; pero nada aprovechó, 
y no pudo acabar con ellos nada ;

antes unos quatro índios nuestros 
que el Capitan mayor embió

a la Isla de los Franceses 
para que hablasen a los de la Isla,

fueron alia presos y mal tratados, y a riesgo de matarlos.

Mientras estas cosas passavan, los Franceses venian a des-

cubrir a nuestro fuerte en sus embarcaciones, hasta que en doze

de Noviembre, en el quarto de la luna, dio el enemigo Francês

en nuestras embarcaciones, 
y nos llevaron tres, siendo assi que

el dia antes havia llegado una piragoa de la otra parte, y obli-

gados los índios de buen agasajo que se les hizo avisaron al

Capitan mayor que pusiese en cobro sus embarcaciones porque

el Francês determinava llevarlas la noche siguiente, para en ellas

y en Ias suyas 
que tenia passar a nuestro puerto y-degollarnos ;

pero de nada se hizo caso, y todo sucedio como los índios avi-

saron. Quedo el enemigo francês con la llevada de Ias embarca-

ciones tan ensobervecido, 
que. luego en diez y nueve dei dicho

mes 
passo a nuestro puerto hechando en tierra ducientos infan-

tes, y dos mil y tantos índios, 
quedando aun en ias embarca-

ciones cien infantes 
por salir, que estavan con el General: passo

toda esta massa de 
gente en cinqüenta y siete embarcaciones, es

a saber, siete de los Franceses en que entraron tres que nos lie-

varon, 
que eran mayores 

que Ias suyas, con ser Ias nuestras pe-

quenas, y cinqüenta piragoas.
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Desembarcada la gente arriba declarada, se tomo resolu-

cion que nombrasen dos Companias por la parte dei bosque,

y otras dos por la parte de la playa, y assi embistimos con

el enemigo, antes que se acabasen de fortificar, fue por la .parte

dei bosque el Capitan mayor con el Capitan de los aventureros

Manuel de Sousa Dessa en la vanguardia, y luego el Capitan

Francisco de Frias, por la parte de la playa fue el Capitan

Antonio de Alburquerque, y el Capitan Geronimo fragoso, con

los quales asistia el Sargento mayor Diego de Campos.

Yendo Ias dos Companias marchando por el bosque llegó

un índio nuestro con mucha prissa a dezir al Capitan mayor,

que a nuestra cerca havia llegado un Francês con una Carta,

fue un alferez a saber lo que pasava, y entre tanto hizimos alto :

llegó luego el Alferez con recaudo dei sargento mayor diziendo

que los franceses havian embiado por su trompeta una carta,

en que decian que dentro de quatro oras nos resolviesenios, si

queriamos ser sus prisioneros, y quando no que nos havian de

entregar a los salvages que consigo trayan, para que 
nos co-

miesen, que si su merced queria que el fuese a hablar con ellos

yria, y si no que hiziese su merced lo que le pareciesse.

Pero la resolucion fue dar en el enemigo, unos por una

parte, otros por otra, y fue el rompimiento de manera que se

desvarato el campo francês, de los quales murieron a espada y

arcabusazos noventa y tantos que luego alli quedaron, sin los

que se ahogaron yendo huyendo para Ias embarcaciones, que

en todo murieron ciento y sesenta franceses de los mas grauados

en que entraron muchos hidalgos, y siete, o ocho senores de ti-

tulo, personas de mucha importancia, cautivandose nueve que

tomamos vivos ; quemaronsele quarenta y seis piragoas; toma-

ronse en todo ducientas armas de fuego, mosquetes y arcabuzes ;

de los salvages se averiguo despues que faltavan quatrocientos,

de los quales la mayor parte murieron ahogados ; de nuestra

parte 
murieron quatro soldados y ninguna gente nuestra,'salie-

ron heridos de nuestros soldados obra de veinte y tantos.

A lo alto dei bosque se recogieron obra de veinte y tantos

franceses con alguna gente salvage, a los quales el Capitan mayor
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quiso 
imbistir el mesmo dia en la tarde, perocomo 

fue sincomu-

nicarlo con los Capitanes, llevando consigo algunos particulares

se retiro otra vez con perdida de siete, ó, ocho soldados que le

mataron, y otros tantos heridos.

Lo qual visto, el Capitan de los aventureros Manuel de

Sousa Dessa, pidio 
licencia al Capitan mayor para yr a imbistir

al dicho françes con la gente que para ello se le ordenase, deter-

minando ponelle cerco y impedirle el agua que estava ao pié dei

bosque, y el mismo requerimiento hizo al Sargento mayor ; pero

ni uno ni otro lo quiso permittir, y assi mientras cerro la noche,

los franceses se embarcaron en làs lanchas a nuestra vista.

Passadas todas estas cosas, el General de los Franceses es-

crivio una carta al Capitan mayor, en la qual allende de Ias

demas cosas, le dezia que se holgaria de hablar con uno de los

nuestros ; para esto se ofrecio el Sargento mayor, y de la primera

vista que tuvo con el Francês, averiguó Ias paces de que ha in-

formado a su Magestad, el Ias comunicava solo con el Capitan

mayor, sin hazer Junta de Capitanes en matéria tan importante,

y assi Ias reprobó siempre todo el Real.

El auto que sobre esta matéria se hizo en que vienen fir-

mados los Capitanes, fue hecho despues de Ias pazes, diez ó, doze

dias, y como de los Capitanes, el uno es hijo, y el otro sobrino,

hizieron lo que su padre y tio les mando, entre el Capitan Ma-

nuel de Sousa Dessa, y el Capitan mayor, liuvo muchos dares y

tomares, sobre haver de firmar el dicho auto porque llegó a de-

zirle el Capitan mayor que a fuerza lo havia de hazer firmar, por

lo qual el dicho Manuel de Sousa, dixo en publico, que todos le

fuesen testigos de lo que el Capitan mayor le dezia, y que si fir-

maba el auto era por redimir su vexacion, y no se descomponer

con su general, 
de lo qual sacó sertificacion dei escrivano.publico

que presente estava, por quanto eldicho Capitan siempre fue con-

tra el hazerse Ias pazes, por entender eran en deservicio de su

Magestad; pues de aquella.vez se podia extinguir el enemigo,

visto que estava ya desbaratado y con menos fuerza que la de los

Portugueses, de los quales solos diez, <5, onze se murieron en la

guerra, y havia aun en nuestro Real en todo trecientos hombres
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entre la infanteria 
y gente de mar, y de nuestros índios ningun

muerto y poços heridos ; y que si el enem-igo fuessesenor dei mar,

siendolo nosotros de la tierra no se podia el conservar en el mar,

y conforme des;«çues supimos de los Portugueses 
que ellos tenian

captivos entre si todo era nuestro si pasaramos a la otra parte

de la Isla, y para este efecto, teniamos aun en nuestro 
puerto un

Charruon 
y dos barcos en que cabia toda la 

gente de.guerra.

Con Ias pazes cesso toda la guerra, tomando 
por fundamento

solo lapalabra francesa (si algün dia la tuvo) los quatro Capitanes

que oy ay en el Maranon todos ellos Juntos no llegan a ochenta

anos, el Capitan mayor no puede suplir esta falta, Diego de

Campos que lo podra hazer se ausento viniendo con el aviso a su

Magestad de todo lo sobre dicho, conformandose en este parti-

cular con el Capitan mayor, siendo assi que para este efeto vino

de Pernambuque ya nombrado 
por provision dei Governador ge-

neral Gaspar de Sousa, el Capitan Manuel de Sousa Dessa.

La fortificacion 
que es de paio a pique bien travada, pero

no acabada; los soldados 
que dentro delia quedan muy esforça-

dos, como lo han mostrado ; pero poco contentos de haverlos

empatado y dei estado de Ias cosas ; mantenimientos 
poços, y

menos municiones. En este estado queda el-Maranon, el Gover-

nador Gaspar de Sousa, sin aviso de lo que passa, porque el Ca-

pitan Manuel de Sousa, que lo llevava, llego a índias con mas-

tiles quebrados, y está en esta ciudad para conseguir su intento

en compania de Ias nãos, no ordenando su Magestad otra cosa.

El Capitan Manuel de Sousa Dessa.

Traducido de Português en castellano 
por mi Thomas Gra-

cian Dantisco, 
que tengo el oficio dei Secretario Diego Gracian

mi Padre &, y que por mandado y Cédula 
particular deí Rey

nuestro senor, traduzgo sus escrituras, y de sus Consejos y Tri-

•bunales. Madrid a nueve de Júlio de mil y seiscientos 
y quinze

anos— Thomas Gvacian Dai2tisco~{hay una rubrica).

Arcliivo Oenernl do índias

Patronato. 2. 5. 1/27-



Consulta dol Oonsejo de Portugal

al Rey de Espaxia Felipe 3o sobre la em-

presa dei Maranon, y de lo acaecido alli

con unos Franceses que pretondian ex-

tatoleeerse en aquella tierra.

6 de Abril 6i5=Consejo de Portugal=Lo que se ha enten-

dido acerca de la Empresa dei Maranon, por relacion dei Capí-

tan Manuel de Sousa que hiva á avisar al Gobernador dei Brasil

y arribo á Indias=Para luego.

Puntos de la Consulta dei Consejo de Portugal.

Los Portugueses estan fortificados en el Rio Maranon de la

otra parte de la ysla grande donde estan fortificados los franceses

con quien han hecho tréguas los portugueses.

Que el Governador dei Brasil con un socorro que se envia

de 200 hombres vaya á la empresa con orden que asiente por

buenos médios lo que se avia de acabar con Ias armas, y a los

franceses que quisieren quedar por moradores en servicio de Su

Mag.d los resciva dandoles tierras.

Que no conviene dilatar el termino de lo dei Rio de Ias Ama-

zonas.

Por otra parte resuelven que se escriva a francia para que

sean castigados los franceses dei Rio Maranon, y que el Emba-

xador entienda como se toma, y si se trata de enviar socorro.

Que los.mill hombres que an de yr a Chile podrian yr por
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el Rio maranon 
y el de Ias Amazonas a hechar de alli los Estran-

geros.

S. M.d a visto la consulta inclusa dei Consejo de Portugal

açerca de la empresa dei Maranon, 
y lo 

que de nuevo se a enten-

dido dei Rio de Ias Amaçonas ; y porque es matéria de considera-

cion, y toca en la demarcacion de Ias 
yndias, y por lo que el Conde

de Salinas dize de la 
gente que se manda levantar 

para chille,

manda Su Mag.d 
quese vea tòdo en la Junta de guerra de yndias

y se le avise lo que pareciere. Dios 
guarde á V. S. De Palacio a

28 de Mayo 1615. = El Duque—{rubricado)=

Sr. Presidente de Yndias=

Senor

Por consulta de 27 do Passado se deu conta a V. Mg.de do

successo 
que havia tido a Armada, com 

que gaspar de souza 
go-

vernadordo Brazil enviara Hieronimo de Alburquerque ao descu-

bnmento das terras e Rio do maranhao, das tregoas 
que o ditto

Hieronimo de Alburquerque avia assentado como os franceses, E
do 

que a o Conselho 
pareceo ordenar 

para que se prosseguisse a
empresa, appontando 

que V. Mag.dc devia mandar escrevir a o
seu Embaxador 

que reside em Paris.

Ao Ar.t0 Viso Rey se enviou com correo extraordinário a or-
dem 

para gaspar de souza hir em persoa ao maranhão e para o
socoiro 

que de Lisboa se lhe havia de enviar á que respondeo em
carta 

para V. Mg.d; de 28 do passado que tanto 
que a recebira

trattara logo de ditto socorro, com toda a disimulaçao 
que convi-

nha, a titulo de dizer 
que estava o Brazil falto de gente, para que

em companhia das nãos da índia se embarcasem nos navios 
que

estão 
para partir para aquellas 

partes duzentos homes 
que todos

vao a cargo de Vasco de Souza Pacheco capitan de Pernambuco,

ao qual, para mayor segredo mandou 
que assistise ao fazer desta

gente nos Almazes, 
para o que alem do seu navio 

que he de ar-
resoado 

porte fes concertar logo a caravela em que Diogo de cam-

pos moreno tinha vindo do maranhao e que por aquelles navios

e pellos mais 
que forem sahindo hira repartida a 

gente; que
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também ordenou 
que seembarcasem sesenta quintaes depolvora

vinte de chumbo, doze de murrao, 
porque no Brazil se faz mi-

lhor por ser de algodao como na índia, duzentos arcabuzes, cem

mosquetes, e cento e vinte piques, que da caravela encarregara

a manoel de Souza Deça que hia do maranhao dar aviso a gas-

par de souza (como a o diante se refere) 
por ter entendido ser per-

soa de importancia 
para este negocio, alem de poder dar razao de

vista a o governador do que tem pasado no maranhao e que com

-esta 
gente determinava de mandar algum soldado pratico e de

experiencia, que pudese servir na empresa de sargento maior e

do que fizesse avisaria a V. Mag.de e que nao enviava embarca-

çao particular a gaspar de souza para fazer a jornada, por que

como a nao ha no Rio de Lisboa sem se tomar a algunos estran-

geiros contra sua vontade, lhe pareceo que havendo pouco que

se tinha comprado hum pataxo de oitenta toneladas em que vay

o socorro e mantimentos a gente que está no maranhao seria fa-

zer muito ruido comprar agora outro a extrangeiros e que nesta

conjunção uao navios ao Brazil muya proposito para o quesepre-

tende de mais dos que lá se poderão achar, e elle avisa a gaspar

de Souza que destes tome lá os que le parecerem convenientes

para a empresa juntamente com a caravela em que vay manoel

de Souza, e que para a ordem de V. Mag.de chegar a 
gaspar de

Souza em todo o caso, mandou copiar a carta de V. Mag.de para

elle por tres vias para que por qualquer lhe seja dada, que no pa-

taxo que vay ao maranhao se enviao trinta homes a cargo de Mi8-

guel de Siqueira criado de V. Mag.do soldado esforçado e que tem

ja servido em outras occasioe%.

Diz mais o Viso Rey que naquella somana viera ao porto de

Lisboa, com força do tempo hum navio de índias que 
"hia 

em dé-

reitura á Sevilha, e nelle manoel de Souza deça hum dos capitaes

que por ordem de Gaspar de Souza tinha hido com Hieronimo de

Alburquerque ao Maranhao, e com elle hum engèiiheiro 
quê diz

que deu ordem a fabrica do forte 
que alli se edificou de que com

esta consulta vay hua planta e que ambos hiam mandados 
pòr Hie-

ronimo d^lburquerque a dar conta a Gaspar de Souza dò siice-

dido na 
jornada ; que do que toquà a ella refere o dittó maíiòel
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de Souza o mesmo que Díogo de campos porem que das tregoas

affirma serem feitas contra seu voto, e de quasy todos os Capitaes

que se acharao na empresa do que tudo lhe deu hus papeis que

envia e vao inclusos, e juntamente 
hua informaçaodo Rio das Ama-

zonas que 
nao he muito distante do Maranhao, no qual diz que co-

meçao a comerçear olandeses e ingreses, e que entende ser ainda

de mais proveito que o do maranhao.

Entre os papeis que manoel de Souza levava ao Brazil veo

hua carta de Hieronrmo de Alburquerque para o governador 
Gas-

par de Souza, na qual lhe dezia que começarian a roçar e plantar

mantimentos com sementes que lheofferecera o Ravardiere ao que

entendia estava tao affeiçoado que seria fácil ficar em serviço de

V. Mag.de e que muitos franceses que tem escravos índios que

os servem lhe haviao dado palavra que 
ficariam por 

moradores

pedindo que o avisasse do que devia fazer e se asseitaria alguns

quando quisesem ficar.

Vendosse todos estes papeis em Conselho pareceo que se fi-

zese relaçao a V. Mag.de do que contem, para que saiba com

quanto cuidado e presteça o Viso-Rey pos em execução o que se

lhe ordenou acerca da ordem e socorro que ha de yr a Gaspar de

Souza para persoalmente proseguir aquella empresa, que muy

brevemente deve chegar ao Brazil porque os navios ficavan ja de

partida. O que Hieronimo de Alburquerque escrevia a Gaspar de

Souza acerca de Ravardiere e outros Capitaes franceses ficarem

em serviço de V. Mag.dé por moradores de aquellas partes pa-

receo ao Conselho punto de muita consideração, e que conseguin-

dose com tirar as cabeças principaes 
a gente 

francesa que alli re-

side se alcançaria suavemente o mesmo que com as armas se

pretende pello que seria serviço de V. Mag.de dar sobre isto comi-

sao e poder á gaspar de Souza, e enviarselhe a tempo que fose

de proveito. Appontouse que ficando Ravardiere e outros alguos

franceses principaes no Brazil nao poderiao ser de dano a conser-

vaçao de aquelle estado dandolhes terras próprias que cultivem

e de que vivao como os outros vasalos de V. Mag.de com o que

ficao tao intereçados na defensao dellas como os Portugueses, e

que para se segurarem mais e se perder qualquer 
receo que
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poderiam causar de haverem de comunicar com outros estrangei-

ros bastaria acomodalos nas Capitanias do Brazil ja povoadas, di-

vididos hus dos outros, deixando poucos ou nenhus no Maranhao

e que deste mesmo meo usarao os Reys predecessores de V.

Mag.do com os estrangeiros que em tempos passados quiseram

entrar nas conquistas da Coroa de Portugal, como foy com os bi-

tancores na ylha da Madeira, e com outros em differentes partes

cujos descendentes foram despois muy confidentes e se signala-

ram muito na deftensao das mesmas terras em que ficarao.

Por estas rasoes assentou o Conselho que se fizesse logo carta

de V. Mag.dá para Gaspar de souza referindolhe o que Hiero-

nimo de Alburquerque lhe escrevia acerca de Rayardiere e dos

mais franceses, e ordenandolhe que tanto-que chegar ao mara-

nhao se informe de Hieronimo de Alburquerque, de tudo o que

passou nesta pratica, edoestadoem queeStá e que entendendo que

ha lugar de se continuar antes de ir as armas, ou despois de o ha-

ver começado a trate e conclua, com a prudência e cautela que

requere, e que particularmente he necessaria para negocear con

franceses, e que vindo Ravardiere e os Capitaes que com elle

asistem em lhe entregar os quatro fortes que tem fundado na

ylha grande e deixar as armas os receba em serviço de V. Mag.de

signalandolhes terras de que se contentem e que como Vassalos

de V. Mag.de e moradores daquelle estado habitem e pousem,

nas Capitanias em que parecer que por estrangeiros podem ter me-

nos comunicaçao e inteligência com outros, advertindo que con-

vira dividilos nas terras que se lhe signalarem para que estejao

mais seguros, e que . seria muy acertado que no Maranhao nao

ficasem alguos podendo ser, porque se ao diante tornarem ahi no-

vos franceses os nao admitao e lhes dem nova entrada.

Nesta conformidade se fes carta de V. Mag,de para Gaspar

de Souza que com correo extraordinário que ontem partio se en-

viou ao Viso Rey para que fazendo a copiar por vias a mande

nos primeiros navios que partirem de la eaellese lheagradeceo o

cuidado com que trattara do socorro.

O que referio manoel de Souza Deça que Olandeses e Ingre-

ses começavan a trattar e comerçear no Rio das Amazonas parece
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ao Conselho matéria muy 
grave e que pede que se lhe nao dilate

o remedio, por ser aquelle Rio o lemite e Raya que devide os

estados do Brazil e do Peru e todo navegavel, e por elle se poder

entrar no mais interior da quella Província, seguindose disso os

danos que claramente se deixao ver, demas de que arreigandose

ali estrangeiros alguos, e fiquando no meo das conquistas que as

Coroas de Castella e Portugal tem na America e em paragem da

qual os tempos geraes levam por força as índias, como aconteceo

aos tres navios que agora vieram do maranhao, fiquaria opaso das

frotas que cada ano vem de índias muy arriscado pello que he este

negocio de mayorimportancia 
que de presente se podia offerecer,

e a quehe precisamente necessário 
que se acuda com toda a bre-

vidade segurandoo de hua vez antes que com a dilaçao cobrem os

enemigos forças e S3 difficulte ou imposibilite o remedio, de que

V. Mag.de deve mandar trattar logo com todo o calor para que se

acabe ao mesmo tempo que a empresa do Maranhao e nao achem

os piratas que forem lançados delle acolheita no Rio das Amazo-

nas, e juntos com os que ali estam, melhorados de sitio e com

mayor poder, obriguem a differente cuidado do que ategora derao.

A diligencia que na primeira consulta se propos a V. Mag.da

que devia mandar fazer com el Rey de frança por meo do Em^

baxador de V. Mag.de acerca de serem castigados em demostra-

çao os franceses que estam no Maranhao tem o Conselho por

muy conveniente e que se lhe deve ordenar logo com o mais que
•se appontou acerca de nao consentir que o Capitao Gregorio Fra-

goso que foy a frança falie na matéria, e assy. se lembra de novo a

V. Mag.de e que seria bem escreverse juntamente ao Embaxador

que procure entender em segredo como se toma em frança o sue-

cesso do Maranhao, se se tratta de enviar ali socorro, se he por

conta de EI Rey ou de particulares, e em que quantidade, e o

avise a V. Mag.de porque com a noticia que disto se tiver se hira

vendo o que sera necessário prevenir de quá, para que por falta

de forças se nao deixe de acabar desta vez aquella facçao em que

tao interessadas estão a reputaçao do serviço de V. Mag.de, a 
:conr

servaçao de seus estados, sua Real fazenda e a de todos seus vas-

salos. En Madrid a 6 de Abril.de i6i5. 
'
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O Conde de Salinas acrescenta que ha dias que tem enten-

dido que V. Mag.dw' manda que a Chile se enviem mil soldados

Hespanhoes para compor as cousas daquella Província, e que lhe

parece que se agora se executasse e fosem em ordem de pasar

pello maranhao e Rio das Amazonas, ajudando a lançar os es-

trangeiros que os tem ocupados se seguraria o bem succeso da-

quellas empresas ambas que tanto importao, e que sem força ex-

traordinaria parecem dificultosas pellas muitas raizes que os es-

trangeiros ali tem lançado. (Sais rubricas).=

Por lo que escrivió el Senor D. Francisco Devarte de la de-

claracion que hizo em Português, se entendió como Gaspar de

Sosa Governador dei Brasil embio una armada con Geronimo de

Alburquerque a descubrir el Rio Maranon, y aliando alli pobla-

dos los franceses, asentaron los Portugueses de la otra parte de

la ysla.

El Consejo de Portugal, en Consulta de 6 de Abril pasado,

dize a S. Mag.d que en Consulta de 27 de Marzo le dio cuenta dei

subceso que aviatenido aquella armada, y Ias tréguas que se avian

asentado con los franceses y lo que se devia hazer para proseguir

la empresa.

Que se embio orden 
para que el Governador dei Brasil fuese

en persona a esta empresa, y que elVirreyde Portugal aviso que

tenia prebenidoel socorro que se havia deembiar de 200 hombres,

polvora, arcabuzes, mosquetes y otras municiones a cargode Ma-

nuel de Sosa que partiria con brevedad con Ias nãos de la yndia.

Queen un navio de Ias Yndias que con fuerza de tiempo llego

a Lisboa vino unCapitan 
que Geronimo de Alburquerque embiaba

a dar quenta al Governador dei Brasil de lo sucedido en la Jor-

nada, y el yngeniero que fabrico el fuerte que alli se hizo de que

se embía la planta e este capitan refirió lo mesmo que Diego de

Campos cerca de Ias tréguas hechas con los franceses, y que por

laynformacion que trae paresce que ingleses y olandeses an co-

menzado a poblar el Rio de la Amazonas que no es lexos dei Ma-

ranon y que les seria de mas provecho.
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Que Geronimo de Alburquerque escrevia al Governador dei.

Brasil que havian comenzado a hazer rózas y plantar 
manteni-

mientos y que S2 reforçaria de manera que seria fácil permane-

cer alli y que muchos franceses que tenian esclavos yndios que

los servian davan a* entender que querian quedar por moradores

y que se le avisase si los reciberia.

El Consejo parece que acordo que se escriviese a Gaspar de

Sosa apuntandole lo que dezia Geronimo de Alburquerque y que

lo tratase con mucha prudência y cautela y que viniendo los fran-

cesesen entregar los quatro 
fuertes que tienen en la ysla grande y

dejar Ias armas los reciviese en servicio de su Mag.d dandoles

tierras como a los portugueses 
en Ias Capitanias que pareciese que

pueden tener menos comunicacionconestrangeros;pueslo mismo

avian hecho los Reyes predecesores de S. Mag.d con otros es-

trangeros que avian entrado en Ias conquistas de Portugal.

En lo que toca a la poblacion dei Rio de Ias Amazonas es ma-

teria muy grave y que 
no conviene dilatar el remedio, por ser

aquel Rio limite y Raya que divide los estados dei Brasil y Peru,

y de donde podran hazer mucho dano saliendo al paso a Ias flotas.

Y en la ultima resolucion de la dicha Consulta de 6 de Abril

clizen que se devia escrivir al Rey de francia, como se propnso

en la primera consulta por médio dei Embaxador para que sean

castigados con demostracion los franceses que estan en el Rio Ma-

ranon, y que se ordenaseluegolo demas que se apunto cerca desto

al Capitan Gregorio Fragoso que fue a Francia no able enla mate-

ria, escriviendose juntamente 
al Embaxador que procure enten-

der con secreto como se toma en francia este subceso dei Rio

Maranon y si se trata de enviar socorro por quenta dei Rey o par-

ticulares : y el Conde de Salinas anade que 
los mill hombres que

se an de enviar á Chile podrian ir por el Rio Maranon y el de Ias

Amazonas ayudando a hechar de alli los extrangeros.

Confirmase lo de la poblacion dei Rio de Ias Amazonas por

unos avisos que el Duque de Lerma envio con un papel de 24 dei

pasado que tienen que en la Haya de Olanda a parescido Pedro

luis un capitan de la armada Nabal con su hijo Joan Pedro Mar-

quez que an navegado en el Rio de Ias Amazonas 100 léguas
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adentro y traydo muchaganancia de tinta vermeja tavaco 
y dife-

rentes especíerias : y que los franceses a dos grados cerca de la

linea an puesto un fuertellamado marani 
ynexpuenable, y que un

Thomas Rey tiene puesto un notable fuerte en la embo'cadura dei

Rio de Ias Amazonas de donde 
grandes y provechosas resaques.

Archivo G-eneral de índias

Patronato. 2. 5. 1/27.



Pareceres do Conselho de Estado

da Hespanha a respeito da empresa do

Maránliaò.

El Consejo de Estado á 2 de Abril 1615 con la consulta in-

clusa dei de Portugal tocante á lo dei Rio Maranon.

A la consulta de Portugal en lo dei Maranon.

En el Consejo se yio la inclusa consulta dei de Portugal so-

bre lo subcedido con los franceses, y se voto como se sigue.

Senor.

El Marques de Velada que el Gouernador dei Brasil proce-

dio como deuia y lo que el Consejo de Portugal consultâ le ha

parecido muy bien considerado y Ias preuenciones que se han

hecho y assi se conforma con todo y que el francês que esta en

lisboa le parece que no uenga sino que desde alia diga lo que

quisiere y que al Virrey se le escriua en esta conformidad.

El Duque dei Infantado que la consulta dei Conss.*0 de Por-

tugal esta muy bien considerada y preuenida y assi se conforma

en todo con lo que ally pareze y solo pone en consideracion si

sera bien hacer diligencia en francia hasta que Don Inigo tenga

noticia de todo lo que ha pasado.

El Marques de Villa franca que el Gouernador dei Brasil

ha andado bien y Ias personas que enuio pslearon bien pero hi-

cieron mal concierto, y en esto, y en todo el Virrey y el Conss.0

de Portugal dicen lo que se deue preuenir y no se le ofreze mas

de conformarse en todo con ellos. El franses que vino á Lisboa
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es de parezer que no parezca por agora ni este en parte que

pueda hacer diligencia ningunay que Ias hechas en la mina y ex-

ecutadas por via de Pernambuco con toda diligencia se procure

que tengan effecto y el enuiar mas gente, y mas pertrechos en to-

dos los Nauios que dei Reyno de Portugal fueren á Ias conquis-

tas, mas que por esto no se dexe el socorro de los 600 hombres

con suma diligencia todo, por que en francia es cierto que haran

lo mesmo y despues que por todas Ias dichas partes se aya enca-

minado el socorro sera bien auisar á don Inigo en la misma ma-

nerá que al Consejo de Portugal pareze y que si pudiere 
retire

al Capitan Gregorio fragosso que fue á Paris y el Capitan Diego

de Campos que esta en lisboa es de parecer que buelua al Brasil

pues con esto haura menos noticia dei françes que aca queda

que vino con el% y á Gaspar de Sossa y al Virrey de Portugal y

los de aquel Conss.0 y este se les de gracias por lo bien que lo

han considerado y executado.

Don Agustin Messia se conforma en todo con lo que pareze

al Consejo de Portugal y Le pareze que á don Inigo de Cardenas

sera bien advertir de lo que hay y lo que el Conss.0 de Portugal

dice y que el socorro importará mucho que vaya quando, 
no pueda

ser de 600 hombres sea de 400 por que el Gouernador dei Brasil

los haura menester para alia y tambien le pareze que el Portu-

gues que vino á Lisboa buelua con el socorro para hacer relacion

al Gouernador dei Brasil de todo lo que paso en el Maranon.

El Marques de la laguna se conforma con la consulta dei

Conss.0 de Portugal y que el francês que esta en lisboa se detenga

hasta que aya partido el vaxel que se ha de enuiar y que se es-

criua á don Inigo de Cardenas en conformidad de lo que dize la

consulta dei Consejo de Portugal. Que el Capitan Campo que

fue al Maranon aun que tubo culpa en-las capitulaciories que

hizo le sucedio tambien que no le daria ningun castigo por ello

y assi le pareze que se escriua al gouernador dei Brasil no use de

rigor Contra el y al Virrey de Portugal que procure enuiar el

socorro con toda diligencia (hay una rubrica).
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En 2 de Mayo de i6i5.

El Senor Duque de Lerma con una consulta dei Consejo, de

Portugal.

La consulta inclusa dei Consejo de Portugal sobre Ias cosas

de la Empresa dei Maranon y lo que de nuebo se á entendido

dei Rio de Ias Amazonas manda S, Mag.d que se vea en el Con-

sejo de Estado y que se auise luego lo que sele ofrece. Dios

guarde &. de Aranjuez á 2 de Mayo de^i6i5=.E7 Duque (hay

una rubrica).

Dice el Consejo que 
el Virrey de Portugal ha auisado que

quedaba con gran cuydado tratando de embiar el socorro que se

le ha ordenado para yr á lo dei Rio Maranon.

Auisa el Virrey que en un nauio auia llegado.alli un Capitan

de los que fueron á lo dei Maranon despachado por Geronimo de

Alburquerque á dar qüenta á Gaspar de Sosa dei estado en que

aquello quedaua que efi Ias cartas que el Alburquerque escriuia

al sosa le decia que comungaria á plantar mantenimientos con

simientes que le auia offrecido Rabardieri y que entendia seria

fácil reducille al servicio de su Magestad y que muchos france-

ses le hauian dadopalabra quedarian alli por moradores. El Con-

sejo dice que considerando que los franceses pueden ser alli de

provecho si se ganan, 
ordeno luego que se escriuiese al sosa que

entregandole los fuertes que franceses tienen, y dexando Ias Ar-

mas los admita en seruicio de su Mag.d y los senale tierras en

que viban adbirtiendo que los divida, y si es posible no quede

ninguno en el Maranon.

Tambien se apunta en esta consulta que Olandesses y In-

gleses comenzauan á tratar en èl Rio de Ias Amazonas dice el

Consejo que este es el negocio mas importante que de presente

se ofrece por ser aquel Rio el limite que deuide el estado dei

Brasil dei Peru que conviene tratar dei negocio al mismo tiempo

que lo dei Maranon sin alçar la mano dello antes que se ymposi-

bilite por los grandes danos que se podrian seguir acuerda el

Consejo se escriuaáDon Inigo haga officios (sic) el castigo de los

franceses dei Maranon y entender si tratan se
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El Conde de Salinas anade que si van á Chile Iqs mill hom-

bres de que se trata podrian acudir á estos dos effectos.

De ofíicio. El Consejo de Estado á 10 de Mayo de i6i5.

Parece que se puede tener por cierto ló que se apunta en la

dicha consulta pues lo auisan de flandes, y el Consejo de Portu-

gal lo dice bien pues si.aquella gente se pusiese en los limites dei

Piru y dei Brasil se podria abenturar lo uno y lo otro, y assi se-

ria muy a proposito que á los mill hombres se anidiese la gente

que hubiese de quedar alli por poblacion y que de un càmino se

hiciesen dos efectos como lo apunta el Conde de Salinas y ncrse

pierda punto en el remedio de Io dei Rio de Ias Amazonas pues

el hacerse con «facilidad consiste en la brevedad viendose por los

auisos que lo que se ha intentado hasta agora ha sido por gente

Mercantil y de poca substancia y assi importa apresurarlo, y en

lo de los franceses es buen expediente dalles tierras que labren

apartadas dei Rio y assi se puede aprobar al Consejo de Portu-

gal lo que ha ordenado en esto pero que lo primero sea asegu-

rarse de Ias fuerzas, ;y que avisen como va* saliendo la prueba

para que segun esta se haga lo que conuengá ádelante (hay una

rubrica).

Real decreto.

En el Consejo se ha uisto como V. Mag.d lo mando la con-

sulta inclusa dei de Portugal con los papeles que acusa sobre

lo de la Empresa dei Maranon y lo que de nuebo se ha enten-

dido dei Rio de Ias Amazonas.

La Consulta inclusa dei Consejo de Portugal sobre el aviso

q se á tenido de 18 nabios q se armaji eri françia para socorrer á

los françeseS qe estan en el Maranon manda su M.d que luego se

vea en el consejo destado y se le avise lo qe pareziere Dios. g.de

&.a De Pal.° á 28 de mayo 1615=el duque (hay una rubrica.=S.°

Iu.o de çirica.
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Real dqpreto. ;

A cons.taqe lo que aqui se cKze de la g.te de chile escubierta

p.a qe se haga mejorlo q toca al passaje de la qe ha de ir á flandes

y assi no se puede acudir á lo dei Rio Maranon y por lo mucho

qe importa preuenir a los francesses quehan de yr de la Rochela

conui.e cargar la mano al conss.0 de Portugl p.a qeporaquellavia

se haga el esfuerzo possible con suma breuedad diziendole quan

embaraçado se halla su M.d en otras partes (hay una rubrica).

En 28 de Mayo 1615 = El S.r Duque de lerma.

• 
Y con una consulta dei Conss.0 de Portugal, El qual refiere

que respeto de [hauer Entendido que En la Rochela se preue-

nian diez y ocho nauios para socorer los francesses que estan en

el Maranon auia El Conss.0 ordenado al Virey de Portugal que

despachase á Gaspar de Sosa q es Gouor dei Brasil qe con suma

breud se partiese á acauar esto dei Maranon antes que se ympo-

siblitase, y por ser esta matéria de tan gran ymportancia para

ambas índias pone El Conss.0 En considera." si conbendra qe

por la Corona de Casti.a se acuda tambien á el con nauios y g.te

e con los 10 hombres qe han de yr á chile.

De off°. =E1 Cons.0 destado 4 de Junio 1615.

Senor

En el Conss.0 se ha visto como V. M.d lo mando la consulta

Incjusa dei de portugal qc trata dei auiso qe se ha tenido de los

Nauios qe se prebienen En fran.a para socorrer los franceses qe

«stan En el Maranon y lo que conuiene acudir á la prebencion

deste dano y ha parecido al Conss.0consultar á V. Md qe no po-

dra tener effeto lo que se apunta en la dita conss.ta de q se acuda

esto dei Maranon con la gente q ha de yr á chile por qe el le-

bantarla para aq'lla parte Es solo dar cubierta para qe se haga

mejor lo qe toca al pasaje de la q ha de yr á flandes y assi no se

puede acudir por este médio á lo dei Rio Maranon, y por lo

mucho q ymporta prebenir á los franceses q han de yr alli de la
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Rochela conuiene carg/ la mano al Conss.0 de porfcugal para q

por aquella via se haga El Esfuèrzo posible con suma brebedad

diziendole quan Énbarazado se halla V. M.d En otras partes 
=

V. M. & (hay üna rubrica).

Arcliivo General de SimancuM

Leg. 260.



DIVERSOS

DOCUMENTOS

SOBRE

0 MARANHÃO E 0 PARÁ



Carta cie Diogo de Menezes, feita

em a Bahia a 1 de Marco de 1612.

Senhor

Per carta de Vossa Magestade de desanove de Janeiro de

seiscentos e onze me manda o informe, e dê meu parecer sobre a

conquista do Maranhão pera se poder resolver no que convém á

mesma conquista pella merce e confiança que de mim faz lhe bejo

as mãos, e pera 
me poder resolver e poder informar a Vossa Ma-

gestade particularmente 
de que me pergunta, mandei 30 capi-

tão e sargento mor diogo de Campos ao Rio grande a saber o es-

tado em que de presente estavam as cousas do Maranhão pér ser

aquella a parte 
mais vizinha e se avia nelle francezes e juntamente

<0 
gentio 

da costa de que humor estava e respondendo ao que Vossa

Magestade me manda que he saber se convém a seu serviço fa-

zersse a dita conquista e repartiremsse as terras e a forma em que

deve fazersse uma e outra cousa e assi o que nella se ha feito, e

por que via e ordem se fez, e a qualidade das terras e o benefi-

cio que nellas se fara e finalmente de que utillidade sera a dita

conquista ao serviço de Vossa Magestade.

Quanto ao primeiro ponto me parece e pareceo sempre do

dia que aqui cheguei, que era a jornada 
importantíssima e de

necessidade devia fazersse tanto pela utillidade que a fazenda de

Vossa Magestade recebe e recebera quando aquella parte se-po-

voasse que por ser a deradeira pedra de evitar os cossarios desta

costa que so oje tem aquella acolheita e pollos interess&.quedali
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levão continuão todos os annos em grande numero a vir aquella

costa.

Quanto ao segundo ponto de se aver de repartir as terras fa-

zendosse a dita conquista, forçado he que seja por que como a

costa he tão estendida, pera o sustento e augmento do mesmo

sitio em capitanias e lugares que se possão soccorrer huns aos

outros e com isso se ficão conservando sem os inimigos lhe poder

fazer nojo nem ter lugar onde parem, e assi me parece sera ser-

viço de Vossa Magestade repartirsse desdo o rio grande 
ate—ma-

ranhão hi desdo o Rio gararau 
ate o jaguaribe 

huma capitania

que chegara mais avante ate o Rio upessem esta se chamara de

jaguaribe 
e lhe ficara de termo pella costa setenta legoas pellas

fraldas da serra Aquemamume, que corre desviado do mar quatro

legoas com terras e postos excelentes para todas as povoaçÕes 
e

embarcações.

Outra capitania se poderá 
fazer do Rio upessem ate o Rio

mondahu correndo a costa na volta do Maranhão sessenta legoas

pouco 
mais ou menos, e' esta capitania se poderá fazer no Rio

Camosi, que he uma notável ponta onde esta um porto de grande

importância que he necessário impedirsse aos estrangeiros, o

mais desta Capitania ficara correndo pellas fraldas da grão serra

de Guapaba da qual a fertilidade e grandeza he notável, e mior

sabida.

Outra se pode fazer desdo Rio mondahu ja 
nomeado até o

maranhão, que são outras sessenta léguas pouco mais ou menos,

e o maranhão fica sendo a cabeça desta capitania, e ainda que

pareça que os termos são compridos, todavia se vae fazendo con-

sideração aos portos e barras mais, principaes e capases que ficão

abrigando os outros.

O terceiro ponto he a forma em que se deve fazer a jornada

e conquista a qual me pareceo sempre se não devia fazer com

grandes custos nem exercito de gente por que como a gente que

se vae conquistar se não pode sugeitar por força, senão por in-

venção e manha, quanto menos poder ver o gentio em nos e nos

que o vão conquistar, tanto mais se fiarão do que lhe dissermos,

e assi se redusirão facillissimamente porque 
não he gente que se
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deffenda per 
força, senão por 

fugir de nos fasendo que a falta das

cousas nos desbarate, e sem elle mal se poderá 
remedear nem po-

voar tão larga costa assi pera 
remédio de a deffender aos estran-

geiros 
como de a cultivarem e assi a força moderada não ficara

espantado o gentio pera 
se afastar de nos, e a gente que 

for ira

segura de lhe poder acontecer um desastre.

Tendo sempre esta consideração me não descuidei de man-

dar espiar ao gentio 
e que se communiquassem com elles do Rio

grande, 
de que resultou tanta amizade com os do jaguaribe que

vindo ali portar 
hum navio francez este anno passado 

manhosa-

mente os deixaram desembarcar, e em terra os matarão todos e

lhe tomarão o pataxo 
em que vinhão e huma lancha e avendo que

tinhão feito hum grande 
sçrviço a Vossa Magestade me manda-

rão aqui hum filho de um Principal daquelle districto de jagua-

ribe pedindome 
com elle lhe mandasse Padre para 

a doutrina e

brancos que 
assistissem com elles, e porque 

o Tenente do Rio

Grande Martim Soares foi o que andou nestes tratos e amisades

com elles, e que o trouxe comsigo a esta Cidade a darme conta do

que passava 
me pareceo 

não perder 
a ocasião e tornallo a mandar

com o mesmo embaixador acompanhado com um clérigo e dez

soldados, pera que se fosse ao dito sitio de jaguaribe 
e assen-

tasse as pazes com os índios delle e residisse com elles e fizesse

uma igreja pera que o clérigo exercitasse o seu officio e os doutri-

nasse, e juntamente 
na melhor parte que 

lhe parecesse 
fizesse um

reducto em que se conservasse elle e os companheiros, e me avi-

sasse com brevidade do que passase 
do que estou aguardando

reposta por oras com esperança de bom successo, e deste modo

fosse commerceando com os vizinhos e metendosse pela 
costa e

podendo 
fazerssõ a jornada 

do maranhão por esta via com pouca

custa e com facilidade, de modo que este he o estado em que

isto esta e per 
minha ordem feito.

Quanto a qualidade 
das terras e utillidade que dellas se

pode 
tirar he infinita porque passado jaguaribe 

até onde são as

terras areosas, e fracas, e boas so pera pastos e gados, 
as mais

dahi por diante te chegar ao maranhão, todas são de madeiras,

de matas verdadeiras e varzeas de mui boas terras, de que se
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podem fazer engenhos e canaveaes assi de agoa como de Trepi-

che, e algodoens, e os mais mantimentos, e assi fica bem claro a

utillidade 
que a fazenda de Vossa Magestade recehera em se cul-

tivarem as terras, e impedir aos Cossairos que as não busquem,

neníse comerceem com ellas dos quaes tenho noticia certa aver

uma casa de feitoria no Maranhão.

A navegação desta costa do Rio grande pera o Maranhão

tem grande facilidade em todo tempo a todas as embarcações,

mas a tornada é impossível a navios 
grandes redondos, e difficul-

tosa aos latinos 
grandes, é fácil a embarcações pequenas de re-

fnos, pello qúe avendosse de meter cabedal estas são as que ser-

vem, e em que se hàde faser a jornada, e conforme ao que digo

acima sempre me pareceo qüe o cabedal não seja muito senão

moderado, porque a gente que se ha de conquistar se ha de levar

mais 
por invenção 

que por força, pois o que se conquista são

suas vontades. Nosso senhor a catholica pessoa de Vossa Ma-

gestade Guarde 8c. Da Bahia em o primeiro de março de mil seis-

centos e doze = dom diogo de mene\es.

Areliivo cLíi 'Porre do Tombo

Parte i.:i, Maço ii5, Doe. 129



Carta de G-aspar de Sousa a El Rey

em que falia nas diíFerentes matérias do

Governo e da fazenda, e trata da Con-

quista do Maranhão, e do modo com que

se deve proceder nella, visto estar da

sorte qu.e se acha, feita em Olinda a 31

de Janeiro de 1615.

Senor

Em 18 de Dezembro proximo passado, E com o mestre An-

dré Luis Recebj cartas de Vossa Magestade scrittas em 26 de

Agosto, diversas nos particulares qne contem porque 
hiímatrattà'

de inimignos, que Vossa Magestade me aviza virem a esta costa

cuja partida seria hatte 10. ou i5 do-ditto Agosto, que a não te-

rem diversão, ou cauza que lho impedisse, pudera sua cheguadá

ser o mesmo aviso.—Mandasseme juntamente 
ir asestir a Bahia,

e seiido esta a primeira 
carta de Vossa Magestade que Recebi

em semelhante matteria, supõem terseme inv-iado outras, em que

sé me mandava o mesmo, as quais nunca chegarão, não havendo

ocasião de embarcassão alguma perdida, ou Roubada que viessd

do Reyno para esta Cappitania, em que as cartas se pudessem

perder, 
E assy mostra a suposição enganno do Secretario, que se

eompadesse mal em caso tam pesado, e contra a obidienciaque

devo a Vossa Magestade, E a seus Reais mandados : pelo que re-

ceberej muita mercê,, mandar Vossa Magestade fazer nisto a de-

ligencia que convém, procurando saberem se os mestrès a quê a.s
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tais cartas se entregarão, o tempo, E as embarcasÕes em que par-

tirão por não ficar indecisa, verdade de tanta importoncia.//

Com este aviso de Vossa Magestade o despedi logo a todas

as Cappitanias do Estado, e mais em particular a Bahia porque

ainda que fico trattando de minha partida para ella com a bre-

vidade possível, não quis guardar a prevenção para quando che-

gasse por não saber o que então o tempo sofreria, E entrettanto

não haver algum descuido, que nos fosse de danno.//

Passa de dous annos que vim a esta Cappitania de Pernam-

buco, por mandado, E ordem de Vossa Magestade, com provisão

e Regimento particular para delia fazer a conquista do Mara-

nhão, e se bem chegando, achej a fazenda de Vossa Magestade

impossibilitada de maneira que tudo se me dificultou.//

Fiz eu impossíveis por tirar essas dificuldades, pondo o ne-

gocio, e a partida da armada em efeito, apezar do tempo, e sua

estreiteza, como por muitas cartas tenho avisado a Vossa Mages-

tade de que hatte hoje não vi Reposta.//

Parece que Ordenando Vossa Magestade agora minha par-

tida para a Bahia devia juntamente ser servido dispor da pessoa

que em meu lugar ficasse aqui continuando nas occurrencias da

ditta conquista com os mesmos poderes, ou limitados, por a não

vermos perdida ao desemparo; a fazenda de Vossa Magestade

gastada sem frutto, co muito trabalho que me custou sem o ga-

lardão que espero, pois he certo que assy seja faltando-lhe os

soccorros com que a comecei a alentar, que he impossível pode-

rense continuar da Bahia por a distancia do lugar, E variedade

das monções da Costa ; cessando estes inconvenientes aqui em

Pernambuco, donde a Conquista fiqua muito mais próxima, E

a navegação muito menos arriscada; alem que sendo o dinheiro

o nervo principal, e faltando Vossa Magestade com nomeação da

pessoa, não sei a qual poderei deixar encarreguado o negoçeo

que tenha authoridade, e poder para o buscar de emprestimos

e por outros meos para acodir a conquista em quanto Vossa Ma-

gestade ordena o que no particular for servido ou manda a ordem,

E ajudas que tantas vezes tenho pedido; lembrando sempre

que esta conquista, E cargua de pao Brasil senão compadessem
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juntamente pella grande falta e pobreza da fazenda de Vossa

Magestade neste Estado, 
que foj a cauza porque na Ilha de Ita-

maraca, tomej por conta delia, sinco ou seis mil crusados dos

Rendimentos 
que estão seqüestrados do Donattario 

que houver

de soceder na ditta Cappitania, na conformidade 
que tenho avi-

sado para os gastos da ditta Conquista; na qual enfim tomarei o

meo 
que me paresser mais acertado seguirse nesta minha absen-

çia, e sera Deus servido offerecelo tal, com que senão arrisquem

mais de mil almas, entre judios E 
gente branca, que forão em ser-

viço de Vossa Magestade nesta 
jornada que tão desemparada fi-

qua 
= E com isto 

passo a Reposta da segunda carta, em que me

sera necessareo allargar-me mais do que eu quizera por dar satis-

fação a todos os particulares que contem, os quais resumidos são

os seguintes a que Vossa Magestade me manda lhe Responda. 
//

Que avise a ordem ou provizão com que se fez o forte novo

da lagem do Recife desta villa, e porque ordem o provi de Cap-

pitam, bombardeiros, e soldados. //

Que despache as caravellas que arribarão a este Estado, que

hião a jornada das filippinas, e para seu despacho se lhe dem

hatte contia de oito mil crusados, que por sedula de Vossa Ma-

gestade se Remeterão do Rio da pratta a este Estado. 
//

Que informe a Vossa Magestade da Rezão porque a camera

desta Villa não quis consentir se arrendasse a impocissão delia,

como se fez na Bahia. //

Que avise a Vossa Magestade dos ordenados dos ministros

da fazenda, e quem lhos deu, e que não consinta se lhes paguem,

sem provisão sua. //

Que senão fassão pagamentos, por mandados verbais dos Go-

vernadores, e que as dividas velhas se não paguem, jj

Porque ordem se fez o prizidio, ou Rezidencia de Seara ? //

E Respondendo ás propostas succissivamente : Diguo Snnor

que o forte novo da lagem se fez por provizão de Vossa Mages-

tade passada no anno de seiscentos e oito, E com ella 
juntamente

mandou o Architecto francisco de frias 
para por sua ordem, e

traça emendada despois pelo espanhol se fazer a obra á qual

deu principio, o cappitam mor Alexandre de moura com muito

A. B,
40
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trabalho, E àsistencia de sua pessoa, havèndo Vossa Magestade'

ser de tanta importancia concluir-se 
para segurança do porto,

que pello discurso do tempo que durou, lhe foi sempre encomen-

dãdo a brevidade por diversas cartas suas, E mandou provizão

para que de sua Real fazenda se dessem dez mil cruzados para a

ajuda da ditta obra, os quais os officiaes da câmara desta villa

não quizerão aceitar, a instancia do ditto Cappitam mor por ser-

virem a Vossa Magestade fazendo toda a despeza a custa da im-

pocissão que sobre sy puserão para este efeito, E outras obras

publicas que Vossa Magestade lhes mandou agradecer. De ma-

neira que posto que a despeza foj mui 
grande, por a fortaleza estar

levantada no mar em huma Rocha viva sobre a boca da barra,

não custou cousa alguma da fazenda de Vossa Magestade aca-

bandosse em sua perfeição, despois que eu vim a este governo

alcansando-me ajnda parte do trabalho, e assistência de minha

pessoa. II

Acabada a fortaleza sendo o efeito para que Vossa Magestade

a mandou fazer a defenção deste porto, paresse que Requeria

artelharia, bombardeiros, Cappitam e soldados, com 
que se de-

fendesse, pois para estar deserta seria corpo sem alma, e demais

proveito aos inimiguos que a ocupassem naquelle Estado, 
que de *

segurança a quem a fez, E entendendo-o assy Vossa Magestade

mandou para ella dessa cidade, com o Sargento Mor Dipguo de

Campos duas peças de Bronze, 
que não tive por menos dificul-

toso poderense alcançar, 
que acabarse o mesmo forte. Por esta

rasão, com o aviso dos inimigos 
que trouxe ha dias noutra oca-

sião, o Cappitam Antonio freire, E pertencendo-me como Cap-

pitam geral deste Estado, lhe pus um Cappitam com oitenta mil

reis de praça cada anno, Dous bombardeiros com quarenta mil

reis a cada hum, que he o menos 
que pode ser conforme a ca-

réstia da terra, E nove soldados com seu cabo, que tirei da com-

panhia deste prezidio por senão fazer mais despeza da fazenda

de Vossa Magestade a quem loguo avisei disto que se houve 
por

bem servido, agradecendo-mo 
por carta sua, E encarregando-me

muito fosse o tal Cappitam pessoa de confiança hatté de la pro-

ver quem lhe parecesse ao que satisfiz 
pondo na ditta fortalesa
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ao Cappitam Joam mendez que hoie esta nella, pessoa de servi-

ços e conhecida, isto he o que sej do que Vossa Magestade me

manda que o avise, de que lá não falta inteira noticia, mas como

se extinguio o Conselho da índia por onde estas cousas, E as

mais que se me preguntão corrião, ficarão os negoçeos em Es-

tado que he necessareo tornarem atrás a seus princípios, para se

dar conhecimento delles, ficando entretanto o credito dos que

quá passamos a servir a Vossa Magestade arriscado aos curiosos

de alvitres que eu sei não faltão com menos verdade do que con-

vem ao serviço de Vossa Magestade, e augmento deste Estado,

se bem medindo o destes curiosos, E a calidade de suas pessoas

pouco me podem Dannar, quando a expiriencia de quarenta

annos do serviço de Vossa Magestade e de seu paj que está na

Gloria, com tanto zello e satisfação a tem dado bastantemente do

meu procedimento liattegora. //

O Avizo que Vossa ,Magestade hora manda sobre as Cara*

•vellas das filippinas, vem despois de vinte meses que escrevi por

tres ou quatro vias a Vossa Magestade, de sua arribada a este

Estado assy pello Conselho desse Reyno, como pello de Castella,

sem nunca ver Reposta, E tardando a resolução tanto tempo mal

podia eu enttreter os soldados sem fogirem entre a desesperação

da miséria que padecião sem embargo de lhes.asentar praça e

dar outras ajudas que a fazenda de Vossa Magestade bem mal

sofria conforme sua Grande estreiteza, mas a necessidade pre-

cisa não dava lugar a outra cousa paressendo-me que este aviso,

viesse com a brevidade que convinha ao nome de socorro, com

que estas caravellas partirão. //

E assy o Almirante Azambula, que primeiro arribou a An-

gola, vendeo ne.lla a caravella em que hia, e chegou a Bahia em

huma naveta de que em Angola o proverão, o qual dèspois que na

Bahia esteve algum tempo partio dali com parte dos soldados,

que lhe ficarão, para omde lhe pareceo. O Cappitam francisco

senteno que tomou a Parahiba, fez mais largua demora nesta

Villa, donde se partio ha poucos meses; vendo que nem das

minhas Cartas, nem das que elle escrevera por sua via tinha-

mos Reposta alguma, e os Soldados erão derramados todos e
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•fogidos — deixou aqui a caravella em que veo, a qual por senão

perder de todo concertej com muito trabalho, meti gente do mar,

e carreguei de páo Brasil por conta da fazenda de Vossa Mages-

tade inviando-a a esse Rejno, a cargo do Alferes temudo, que foi

Deos servido levar a salvamento. E de tudo avisei aos officiais

de ambas as Coroas para acodirem ao que convinha Porem Se-

nnor em caso que este aviso de Vossa Magestade, viera a tempo,

havendo-lhe Representado tantas vezes as necessidades deste

Estado, com a carga do páo Brasil e jornada do Maranhão, E

tratando da mesma impossibilidade as cartas que escrevi da arri-

bada destas Caravellas pedindo logo por esta Rasão remedio para

seu aviamento, não sei qual se lhe pudesse dar, não havendo

donde sairem os oito mil crusados que Vossa Magestade ordena

se lhe dessem, paressemdome a mim que para este desemgano,

bastava o treslado, das folhas que la inviei, no qual o Rendi-

menfo dos dizimos, quasi se iguala com a despeza ordinaria do

Estado não trattando nella dos incidentes que cada dia ocor-

rem.//

Os Officiaes da Camara desta Viila, tem provisão de Vossa

Magestade em que lhe fas mercê que acabadas as obras do forte

da lagem, E outras publicas que elles ordenarão, possão logo per

sy soómente, sem mais outra alguma provisão, levantar a ditta

impossição como procurarão fazer, vendo mais outra alguma pro-

visão, digo vendo que se lhe queria arrendar, e tirar do caminho

ordinário per que hatte então correra; em satisfação do Grande

serviço que a custa delia tinhão feito a Vossa Magestade em diver-

sas ocasioens. E posto que com muito trabalho, os disuadi de sua

determinação por entender que assy convinha ao serviço de Vossa

Magestade não havendo aqui outro dinheiro de que nos valer

quando se offeressão inimiguos, estando, como está a fazenda de

Vossa Magestade tão impocibelitada, 
para acodir ao necessareo

maiormente que na receita e despeza deste Rendimento ha tam

boa conta, como Vossa Magestade se poderá mandar informar

sendo servido, E quanto ao acresentamento do conto de reis que

Vossa Magestade escreve houve na Bahia na dita impocissão, 
ja

pode ser que vistas as contas, não seja tanto o avanço, porque
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vindo por informação de André farto em abono de sua pessoa,

sempre lhe havemos de dar falhas. //

Despois que se dcscubrio este Estado e se comessou a con-

quistar de poder dos jndios, 
forão com o tempo successivamente

povoandosse 
algumas Cappitanias E como naquelle principio

muitas dellas erão de pouca importancia, e rendimento para a fa-

zenda de Vossa Magestade nem houve quem pedisse os ofíicios

de propriedade, 
nem Vossa Magestade os proveo, ficando aos Go-

vernadores que então erão e forão socedendo provellos por suas

provisões, onde lhes paressião 
necessários, E Vossa Magestade

os não tinha provido, limitandolhes os ordenados conforme ao

tempo e qualidade da substancia da cappitania E neste modo se

foi continuando sendo forçoso haver officiais, porque a fazenda

de Vossa Magestade pouca ou muita naquellas partes corresse.

Passados muitos annos conquistandosse a cappitania do Rio

Grande se guarda 
nella a mesma ordem, E o Governador que en-

tão era Dom francisco de Sousa, proveo almoxarife escrivão e

provedor para boa arrecadação da fazenda de Vossa Magestade

por quanto por conta delia se despemdem naquelle prisidio quasi

dez mil Crusados cad^nnò, em que convém de necessidade haver

rasão, E almoxarife sobre quem carreguem por receita e despeza.

Hattegora não descubrio o tem^o outra ordem melhor nem eu

achej ; quando entrei neste Governo para a introduzir, pelo que

fuy continuando na mesma conformidade qus meus antecessores

affirmando a Vossa Magestade que são tam pobres os ordenados,

que não passa de sessenta mil reis o maior q he o do almoxarife

pelo trabalho que tem em ir dar conta a Bahia que he certo lhe

custara muito mais pela Grande distancia do caminho, sendo os

precalços muito menos pela miséria da terra e falta dos mora-

dores, E assy estão os officiais que ali residem tão pouco satisfei-

tos que ordinariamente me pedem os tire de aquella ocupação

porque em nenhuma parte a podem ter qualquer que for, que

lhe não seja mais proveitosa; 
Hora seja Vossa Magestade ser-

vido, mandar ver como na maneira que ordenna yrão estas pes-

soas ao Rejno pedir semelhantes ofiiçios em que a despeza para

os alcançarem importa mais que a valia e propriedade delles ;
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Acressentandosse ajnda que os que os podem servir quando bem

quiserão ir Requerer, não tem cabedal, com que o fação. //

Pois se convém que os não haia, E a fazenda de Vossa Ma-

gestade que ali se despede fique a beneficio do tempo, sem quem

a cobre e dee conta delia he matteria que não vem em disputa,

E menos acharse quem sirva de Graça, por a estreiteza da terra,

E os officios, não terem precalços, nem que furtar, quando bem

com isso se satisfizerão ; sendo sóo sinqoenta mil reis o que o es-

crivão tem de ordenado que he o mesmo que se pode dar ao pro-

vedor. //

Isto mesmo que passa no Rio Grande há em outras cappita-

nias E em particular me manda Vossa Magestade o informe do

provedor do Rio de Janeiro francisco Cabral, que aceitou Cap-

pitania de mais substancia, na qual ha tres annosque se mantém

do que furta, por lhe não nomearem ordenado hattegora, vindo

a servir com provizão de Vossa Magestade por seis annos E di-

zendosselhe que loguo se lhe mandaria declarar. E certo fora mais

acertado telo feito quedarlhe ocasião na tardança de fazer o que

não deve no serviço de Vossa Magestade, E porque os provedo-

res de sua fazenda que nesta matteria dos ordenados dos officiais

são também preguntados; darão mais tàrga razão, escuso eu dalla.

Afirmando a Vossa Magestade que toda a importancia destes or-

denados, deve ser quatro centos mil reis pouco mais ou menos, os

quais querendosse escusar, confunde a administração da fazenda

de Vossa Magestade por se lhe tirarem os officiais por quem

corre, que de necessidade deve haver, E não impliqua, serem pro-

vidos por Vossa Magestade ou por seus Governadores, em quanto

Vossa Magestade os não provê de propriedade, pois a substancia

está em serem necesareos ou não Salvo se André farto tem des-

cuberto neste 
particular algum estreito de magalhães, 

que a

todos os Governadores 
passados E ministros da fazenda esteve

tanto tempo escondido ; E o menos ordenado que se pode dar ao

dito francisco Cabral são oitenta mil reis. //

Se os sucessos E ocasioens do tempo se puderão todas an-

tever para se prover a elías, paresse que então pudera haver lu-

gar, o que Vossa Magestade manda no particular dos mandados
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verbais, mas como se elles soo passao quando 
a necessidade, e

brevidade das occasioens obrigua, mal se pode negocear sem

elles, perdendosse 
tudo na tardança do tempo, que em matterias

de Guerras principalmente, 
he de muito Danno, implicando por

huma parte ter dado a Vossa Magestade menagem deste Es-

tado, e por outra atarenseme as mãos para a defenção delle,

sendo tam ordinário, praticarense 
nesse Reino os tais mandados,

em cousas de menos concideração hatte ss fazerem os papeis

correntes, com as solenidades que 
convém. Pello que pesso a

Vossa Magestade, seja servido, mandar ver esta matteria, E que

hatte se dar nella resolução, fique o effeito da provisão suspenço.//

E quanto 
as dividas velhas que Vossa Magestade manda se-

não paguem, 
he contra duas provisões 

suas concedidas ao Bispo,

clero e padres da Companhia deste Estado para se lhe paguarem

com muita pontualidade 
seus atrazados, alem de outras provisões

passadas 
a particulares para o mesmo effeito que a todos lhes pa-

resse, tem adquirido direito E assy não sei. eu, sem embargo

do que 
Vossa Magestade ordena, como me poderei defender das

excomunhoens do Bispo. Porem a conclusão he que para não pa-

guar 
atrazados era pouco 

necessaria esta provisão, 
não havendo

hum soo rèal da fazenda de Vossa Magestade com que se pa-

guem, 
nem para acodir as necessidades presentes por abranger

escassamente, o Rendimento dos dízimos ao pagamento 
da folha

ordinaria. //

O Prezidio de Seara, achei ja levantado quando vim a este

Governo por meu antecessor Dom Dioguo de Menezes, onde es-

tava por capitão Martim Soares, com dezaseis soldados, e hum

sargento, E como particularmente 
Vossa Magestade me mandou

a esta Cappitania para delia continuar a conquista do Maranhão,

achei ser de muita importancia, sustentar-se, E acressentarlhe

hum cura, como fiz para 
administrar os sacramentos áquella

gente, 
e chatequisar os jndios 

daquelle districto, e foi de tanta

concideração este pequeno presidio 
ao serviço de Vossa Mages-

tade que se tomou nellehum pataxe 
aos françeses, que a essa ci-

dade inviei carreguado de pao Brasil, impedirãoselhe as agua-

das, vedouselhe a comunicassão do gentio 
e ficou servindo de
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hospedagem E refugio dos que se ocupao nesta conquista, pela

comodidade do sitio, o qual não sendo nosso, E ocupando-o os

inimiguos não tem colheita as nossas embarcassÕes, E a terão as

suas, para sairem a nos inquietar, alevantando o 
gentio, sem fi-

car cousa segura hatte o Rio Grande ; e a conquista mui arris-

cada; E porque as cousas trattandosse mais ao perto se enten-

dem melhor, me mandou Vossa Magestade no Regimento, que

me deu para a ditta Conquista fizesse tudo, o que me parecesse

ser necessário 
para sua boa expedição, avisando-o, como tenho

feito sem nunca ver Reposta, e se estas resoens são bastantes

com ellas satisfaço á pregunta, tornando de novo a me queixar a

Vossa Magestade de alvitres que de quá vão com tam pouco fun-

damento que ainda o principio das cousas ignorão, arriscando

as do serviço de Vossa Magestade com lhas Representarem, mui

longe, do que são na Realidade, e com isto tenho satisfeito a to-

das as propostas na Resolução das quais, mandará Vossa Ma-

gestade o que for servido, fazendo-me mercê crer de mim que

em tam larga idade, E diversas occasioens de S3u serviço em

que sempre me ocupei, terei visto, e trattado o que lhe mais con-

vem e que conforme a isso procedo em todas as matterias do

Governo que se offeressem, como espero que o tempo mostre,

mas paressendolhe a Vossa Magestade 
que ellas, E as da des-

peza de sua fazenda se trattão em diferente modo do que ss lhe

deve A seu Real Serviço lhe pesso humildemente me faça mercê

mandar nomear successor por que como já tenho servido quasi

dous annos e meo, quando elle chegar serão compridos os tres

de minha residencia, e permitira Deus que seja elle tal, que a-

certe a servir a Vossa Magestade com muita satisfação sua e de

seus ministros, porque se eu hattegora não soube açertar, sobre

sesenta annos cabe pouca emenda. // Guarde Deus a Catholica

pessoa de Vossa Magestade como seus Reinos hão mister. Olinda

ultimo de Janeiro de seis centos e quinze. //

Gaspar de Sousa. //

Arcliivo da Torre do Tombo

Parte i.a, Maço iiõ, Doc.to2i.



Histoire veritable de ce qu.i s'est

passe de nouveau entro les françois

et portugais eu 1'Isle de Maragnan ati

pays des Toupinambous.

Ce n'est pas cTaujourcThuy que les hommes plus resolus et

mieux advisez se sont trompez en leurs desseins : Ce qui a donné

súbject à ce grand Philosophe, et qui a mieux discouru des affai-

res du monde que tout autre, Tadmirable Plutarque de faire une

question si la vertu avoit plus aggrandy TEmpire Romain que

la fortune. Mais nous qui sommes nourris en une meilleure es-

chole de la Religion Chrestienne sommes asseurez que tout ce

qui se passe icy bas est conduit par la seule volonté de Dieu,

non seulement ès affaires civiles, mais aussi, êt avec une remar-

que plus soudaine, ès combat des hommes et plus sanglantes ba-

tailles, qu1il sçait par son infinie puissance convertir en une pro-

fonde paix, et des ennemis les plus irreconciliables en faire des

exemples d'amis les plus entiers, dont nous avons un tesmoi-

gnage tout recent en la derniere rencontrequi s'est faicte en Tlsle

de Maragnan au pays des Toupinambous, entre les -François et

les Portugais assistez tant d"un costé que d'autre des Sauvages

du pays, 
laquelle à la verité a este rude de prime abord, et aupa-

ravant qu'ils se fussent bien reconnus. Mais parce que Tissuè en

a este douce et toute autre que quelques ennemis de la paix et

jaloux 
de la double alliance qui est entre les deux plus grandes

Couronnes qui soyent en Europe de France et d^spagne ont

A. R. 4»
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voulu publier mal à propos, j"ay pensé estre de mon devoir de

faire entendre à chacun çe qui s'y est passe au vray, ce que je

n'ay pu mieux faire qu'en rapportant le contenu d'une lettre

missive escrite par un honneste homme qui s'est trouvé en toute

ceste meslee, et envoyee à son pere Docteur en la faculté de Me-

decine demeurant en ceste ville de Paris, dont la teneur ensuit:

«Monsieur et Père,

« II y a environ six sepmaines que je ne croyois pas vous

envoyer d'autres nouvelles que celles que je croyois vous porter

moy mesme. Mais la fortune qui guide tous nos desseins n'a pas

voulu permettrerissuè de nostre retour, veu que la veille de nos-

tre despartement toutes nos hardes estant embarquées nous en-

tendismes pour certain que Messieurs les Portugais nous estoient

venus voir ayant tire force coups de canon à leur venué, ce que

toutesfois ne sçavions si nous le devions croire ou non, attendu

que de ce temps en un mois en çà nous avions eu plusieurs chau-

des alarmes qui toutesfois se trouvoient faulses, mais en ftn

comme Ton dict, Ton a tant crié Noél qu'il est venu. S^stant

habituez à la terre ferme environ à deux lieuès d'un de nos forts

appelé Itapary, Monsieur de la Ravardiere bien aise de la venué

de ces gens icy premier qu'il s'en fust allé, faict toutes diligeii-

ces d'assembler ses gens et de les mettre en bon ordre les exhor^

tans de bien faire*lors 
qu'il seroit temps de les aller combattre :

il dresse son camp à Topposite d'eux, Ton prend douze de leurs

Sauvages portugalisez qui ^estoient venus que pour applaudir

les Sauvages de Tisle, on ne leur en donne point le loisir, on les

interroge, ils disent presque la verité. Mondit sieur de la Ravar-

diere les envoye recognoistre 
par Monsieur de Pesieux, lequel

demeuroit en 1'absence de Messieurs de la Ravardiere et de Ra-

silly Lieutenant 
general, il a envoyé aussi Monsieur du Prat,

les quels apres avoir rapporté au vray Testat de la situation de

leur forteresse, avec huit vaisseaux qui estoient au dessouz de

leur dite forteresse, la plus grande partie estant à floz, et les au-

tres eschouez, Monsieur de la Ravardiere fut d'avis de leur pren-

dre leurs vaisseaux, 
jugeant par là qu'il diminuroit beaucoup de
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4eurs forces en ce faisant, et aussi qu'ii voyoit que son plus coúrt

estoit de Ies combattre par mer et par terre s^l pouvoit reussir à

son dessem, car il avoit tenté tous íes resmedes qu'un grand Ca-

pitaine sçauroit faire. II se resout de jouér au quitte ou au.dou-

ble faisant partir nostre grand navíre dans lequel il estoit pour

tascher à Tamener devant lé fort des Portugais. Mais le chemin

en estoit plus difíicile et plus hasardeux qup si Ton eust fait- un

voyage de France. Nous perdismes deux cables «t deux ancres, et

n'en ayant plus q^une, 
la tourmente estant grande, nous fusmes

contraints de relascher au lieu d^ü nous estions partis. II ne

perd point temps, chemine toute la nuict, arrive au camp, les-

dicts sieurs de Pesieux et du Prat, le Chevalier de Rasilly avéc

^six 
vingts bons soldats mi-partie de mattelots dans quatre bar-

ques pour lever navires des Portugais à quelque prix que cefust,

ils partirent en une nuict, firent leur execution une heure devant

:le 
jour. 

Les.Portugais furent advertis de ce dessein qu on.leur

brassoit le jour precedent, ils furent en grande inquietude l"à

dessus à ce qu'ils nous ont dict depuis ne croyant point que nous

aurions 1'audace de surprendre leurs vaisseaux de la façon si

proche de leur fort comme ils estoient, et à la faveur de^leur

canon. D'autre part ils disent quils croyoient que nous ^estions

point tantde monde comme nous estions, mesme qu il y eust une

colonie establie de François, pjsnsant que ce fust quelque reste

de forçats qui se retirassent apres leurs larcins en ceste Isle de

Maragnan. Mais reprenant le fil de mon discours: Nous execu-

t^smes si heureusement notre dessein que nous enlevismes trois

.de leurs meilleurs vaisseaux sans aucune perte de nos hommes ny

aucun blessé, il y eust quelques matelots tuez des leurs, le reste

se sauvant en nage por gaigner à terre, nous prismes-un vieux

Pilotte qui nous dit de mesme que les douze Sauvages avoient

clit: à sçavoir qu'ils estoient quelque quatre cens soldats Porta-

.gais, avec.force vieux Capitaines, le chef estant Ieronimo Dal-

bulguergue, avec Diego de Carnppo, Moieno-son Compagnon

qui .est Sergent-Major de toutTEtat du Bresil, et quelque qua-

trecensjtarrt Mullatr.es que Sauvages,, en fin gens bien aguer-ris.

Le i8e jour de_No.vémbre,.nousgarjolsmes les varsseaux que noxts
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avions pris, de canon, et tous nos gens estant embarquez, Mon-

sieur de la Ravardiere donna audit sieur de Pessieux Tordre qu'il

falloit qu'il tint avec le sieur du Prat, et le Chevalier de Rasilly,

ayant chacim une compagnie de soixante hommes, lesquels de-

voient mettre pied à terre deux heures devant le 
jour pour se

retrancher auprès d'une fontaine qui estoit à cent pas du fort des

Portugais, avec Tayde de quelque quinze cens Sauvages, qui

travaiílèrent d'une telle façon, qu'en deux heures, eurent faict un

fort coup de main, d'autre costè Monsieur de la Ravardiere, avec

le reste de ses soldats qui pouvoient monter jusqu'au 
nombre de

quatre vingts, outre les Mattelots devoient aller tout dessoubs

leur fort, et leur tirer toutes les vollées de canon des vaisseaux,

tant barques que navires au nombre de sept, pour puis apres luy

envoyer son Trompette pour les sommer de rendré la place, et de

prendre le reste de ses soldats, puis mettre pied à terre pour

faire un gros pour soutenir les autres, si d'avanture ils estoient

repoussez. Mais Monsieur de la Ravardiere executa bien de son

costé, ce quUl avoit proposé, et si le sieur de Pesieux n1çust point

changé de desseing qui avoit este proposé devant que d^ller là,

il n'y fust peut estre pas demeuré, et n'eussions tant perdu de

nos gens malheureusement comme nous y avons perdu, car il fit

tout au contraire du commandement qu'il avoit reçeu. II divisa

ses .gens deçà, delà. Monsieur le Chevalier ne descent point à

terre, il envoye Monsieur du Prat vieux Capitaine experimenté

pour trouver Monsieur de la Ravardiere, il fait tuer la meche à

tous la pias part de ses soldats, en attendant le partement du

Trompette qui estoit lors descendu à terre pour les aller sonner.

Les Paftügais de leur costé firent le seíhblable que nous avions

fait: 
jouant à quitte ou à double de leur costè, sortant tous de

leur fort, et ayant entendu comme ils estoient èn embuscade

proche des nostres souffler une meche, ils ne perdirent point de

temps, il vindrent attaquer nos gens par devant et par derrière,

prenant le Trompette et le mettant dans une tranchèe les yeux

bandez 
jusques à ce que le combat fust parachevé. Ils viennent à

Tescarmouche a brulle pourpoint, les nostres n'eurent loisir que

de tirer chacun un coup. Le sieur de Pesieux crie aux miens



325

compagnons : aux miens. Monsieurdu Prat qui s'en alloit s'em-

barquer pour sçavoir de Monsieur de la Ravardiere que ce qifil

feroit, voyant Tescarmouche dela façon, court pour faire r'allier

ses soldats, il court à Monsieur de Pesieux, chacun fait du mieux

qu'il peut, le sieur de Pesieux eust 
-une 

arquebusade dans les

reins qui le terrassa, le sieur d^lbuguergue luy donna deux ou

trois coups d'espée, nos sauvages abandonnent leur Cornette, et

se sauvent à la nage à la faveur de nos vaisseaux qui estoientà

la portée du mousquet d'eux. Plusieurs François taschent de faire

le semblable, quelques-uns se sauvent, et la plus part sont asso-

mez dans Teauê par ces mullastres et sauvages Portugais. II en

fut fort tué au combat, car ils se battirent merveilleusement

bien, mais estant separez et surpris de la façon, ils n'eurent le

loisir de se pouvoir rallier : nous perdirent soixante hommes en

une demie-heure, entre lesquels il y avoit d^onnestes gens, je

dis gens de bien et de qualité, le pauvre Monsieur de Pesieux en

a payé la folie enchère, cestoit un brave gentilhome qui ne man-

quoit pas de courage, Monsieur de Logeville ainsi apres s'estre

battu vaillamment y demeura comme les autres, Monsieur de la

Ravardiere y a perdu un sien cousin brave gentilhomme, 
le pau-

vre serviteur de Monsieur de Monfam, et un orfebvre de Rouén

qui demeuroit à Paris appellé Bellanger, lequel disoit vous co-

gnoistre, ils sont aussi demeurez et prindfent huit prisonniers.

Apres donc ce pesant combat, c'est autant pesant pour ce qu'il

contient qu'il s'en puisse guere voir, Monsieur de la Ravardiere

demeura ferme à la portée du canon devant leur fort, afin de sau-

ver quelques François qui pouvoient estre retirez dans les boys

avec les Sauvages, duquel tant que la nuict dura Ton ne cessa de

sauver Sauvages qui se mestoient à la mercy des ondes, et des

requins qui sont poissons aussi grands et plus furieux que Croco-

dilles. Quelques uns nous rapportèrent qu'il y avoit des François

lesquels tenoyent bon dedans un fort, et que par trois fois ils

avoient repoussé Tennemy, mais que la poudre leur manquoit,

ils firent signe avec des faulces amorces qu'on les vint requerir,

ce qui fut faict avec la plus grande diligence que se pouvoit. Si

tous les autres eussent faict de mesmes que vingt ou vingt cinq
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de ceux-là que nous sauvasmes, nous eussions eu du bon sur eux.

Nous demeurasmes huict 
jours devant leurfort, lesquels rTes-

toient pas peu estonnez de la contenance que leur. montrions.

Monsieur de la Ravardiere envoya un des ces Sauvageç qu'il te-

noit prisonnier avec une lettre qui parloit un peú à leur baratte,

leur mandant qu'ils luy renvoyassent son Trompette s^ls sça-

voient l"ordre de la guerre, et qu^ls lui fissent entendre s'ils a-

yoient quelques uns dè ses soldats prisonniers. Luy íjui ívatendoit

autre chose qu*une lettre 
pleine de rodomontad.es fut fort deçeu,

car il receut une lettre autant courtoise que jamais Françoisen

sçauroit faire par laquelle ils regrettoient bien le sang repandu

des François et des Portugais representant la double alliance de

nos Roys qui nous doivent maintenir en bonne paix les uns en-

vers les autres, et que faute de s'estre bien entendus Tun;et

1'autre, ils sont ainsi venus aux rnains, sans sçavoir qu*ils fissent

la 
guerre contre tant de gens de qualité ainsi que Tont rapporté

les prisonniers, et qu'ils desiroient une paix si on vouloit, en

attendant que les Roys vidassent ceste affaire, qu ils tenoient

huict prisonniers ausquels ils avoient faict aussi bon traictement

qirà eux mesmes, et qu"ils diroyent des justes causes pour Tocca-

sion d^voir retenu le Trompette, Monsieur de la Ravardiere

auparavant la reception de ceste lettre estoit resolu de boucher

le passage, et de battre leurs seco.urs par mer, mais les voyant

si courtois o-utre leur coustume, et considerant Taliancé qu'il y

avoit entre leur Roy et le nostre, n osa refuser la paix en atten-

dant que lesdict sieurs Roys vidassent ceste affaire. Donc pour

cet effect Ton envoya otage de part et d*autre, et tout fust ac-

cordé sur le champ. Mònsieur de la Ravardiere les fust voir en

leur fort, les feux de joye furent faicts, Tartillerie tonna.de part

-et d'autre, bref ils le reçeurent avec autant cThonneur. que To,n

puisse voir, etlui-firent festin honneste accompagné de musique.

Le Seigneur cT Albuguergue dona son"jenne íils k Monsieur de 1$

Ravardiere pour confirmei* Tamitie plus forte, bref il faudroit

une main de papieiypour vçms particulariserout cet qui-s-y est

passe. Je suis icy avec eux pour panser tous leurs blessez, le fils

aisné d'Albuguergue. a est&tjlessé. de trois arquebusades, jeTay
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tousjours pansé et est presque guery ; mais il me faut demeurer

un mois ou envíron, jay pour parachever de panser les autres, il

y a d'horribles et monstrueuses blessures, je 
faicts bonné chere

avec eux, et suis toujours à la table du sieur d1Albuguergue. Ja-

mais 
je 

n'ay veu de si horinestes gens, et si entiers comme ils sont,

mais ils avoyent bien besoin de moy. Monsieur de la Ravar-

diere les a bien obligez de preferer leurs blessez aux siens, mais

la France ne será jamais sans courtoisie, bien vray est que si peu

de blessez que nous avons ne sont pas de grande consequence,

car j^en panse tels des leurs qui ont cinq ou six arquebusades ncfn

pas petites, mais tres-grandes, je 
les expedie au plustost pour

voir un peu leur liberalité, les. quels toutesfois je 
n'estime pas

grandes, car ils n'ont rien apporté, ils attendent tous les 
jours

leurs secours. On a envoyé en Espagne d\ine part, et en France

de Tautre, afin que ceste affaire seit bien tost terminée. Je croy

que nous en avons encore pour huict mois en ce pays, je 
fusse

bien retourné en France si j'eusse demandé mon congé, mais

je ne manqueray 
jamais 

au servicè que j'ai voüé à Monsieur de

la Ravardiere pour si peu de temps que nous avons à rester ici,

etc. »

Escrit en haste au fort de Saincte

Marie de Vlsle de Maragnan.

(A Paris. Che\ Nicolas Rousset, en sa boutique en

VIslc du Falais, vis à vis dcs

Augustins. M. DC. AT. Avec Permissioni



CAR.TA que o Padre Superior Ma-

nool Gomes escreveu ao Padre Provin-
?

ciai do Brasil.

Muito Reverendo Padre Provincial.

Depois que com a benção de Vossa Reverencia nos despe-

-dimos desse Santo Collegio, sahimos do Arrecife huma segunda-

feira 5 de Outubro de i6i5, e como montámos os baixos de Santo

Antonio com ventos geraes e bonançosos, caminhámos ao Nor-

deste, mudando os rumos muitas vezes, por não trazermos pilo-

tos, que soubessem os fundos aos baixos, dando a Deos muitas

graças, por nos trazer por cima delles, e nos metter nas barras

sem sabermos os canaes, nem por onde vínhamos. Eu dizia todas

as tardes as Ladainhas ecom Padre Nossos e Ave Marias chama-

vamos em nosso favor os Santos, a quem os navegantes costumão

encommendar-se, accrescentando sempre no fim—Nosso Padre

Santo Ignacio—; e para que o dia fosse todo de Deos, começava

pela manhãa a visitar os nossos índios enjoados e que adoecião

de sarampo, mandando-lhes fazer de comer e repartindo-lhes, 
per-

mittindo Deus que eu não enjoasse para poder servir de enfer-

meiro a elles e ao Padre Diogo Nunes, meu companheiro, que

toda a viagem padeceu esta moléstia. A poucos dias de nossa na-

vegação andámos mais amarrados á terra para que a corrente

das aguas, que era mais 
que extraordinaria, nos não levasse ao

Norte do porto do Ceará, onde desejavamos tomar lingua do que

no Maranhão passava.

A. B. ^2
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Ao dia seguinte nos amarrámos na boca delle, 
que está em

altura de três gráos e um sesmo. A' tarde sahi á terra, em a qual
posto de 

joelhos, olhando 
para a banda onde me disserão estava

huma Igreja de índios, tres léguas de distancia, em 
que está en-

terrado o nosso Bemaventurado Padre Francisco Pinto, vene-
rando-o com toda a reverencia 

que pude, encommendei-me a elle,
lembrando-me do muito espirito com 

que elle começou esta Mis-
sao, de que eu por então não mereci ser companheiro.

^ 
Fallei com os índios, 

que acudirão á praia a saber da no
vidade de tão 

grande armada em seu 
porto, e pela devoção 

que
ao venerando Padre tem, me fizerão força 

para me levarem á sua
aldêa. Difficultei a ida 

por razão da distancia, e porque nos ha-
víamos fazer a vela na manhãa seguinte. Instárão-me 

que me le-
vanao em rede, vim a concerto, 

que iria a 
pé, se me largassem

os ossos do nosso Padre Francisco Pinto ; o que não 
quizerão e

afhrmarao os havião de defender com as armas, se lhos 
quizes-

sem tirar, 
persuadidos que os céos deixarião de lhes fazer mimos

e mercês, se a isso consentissem e assim o tinhão experimentado,

que faltando-lhes algumas vezes, annos inteiros, chuvas e por
essa causa os mantimentos, frutos e frutas; e depois 

que em sua
Igreja o agazalhárão não lhes faltou chuva nem sol a seu tempo
e quando os ameaça essa falta s3 vão á sua sepultura, e fallandó

com o servo de Deos, dizem Pai Pinto, dai-nos chuva ou dai-
nos sol — conforme a sua necessidade, como se fora elle senhor
dos tempos, e Deos 

para honrar seu servo e mostrar 
quão aceita

lhe he esta Missão, lhès concede tudo á medida dos seus desejos ¦

e fallandó com Martim Soares, Capitão-mór do Ceará, difficultoú
tanto tirarem aquellas relíquias como carecerem dos favores 

que
os Céos lhes fazem 

por seus meios, e eu agora conheço 
que fui

seguro em pedir encarecidamente ao Vigário Balthazar João, 
que

de caminho estava 
para esta Capitania, 

que se podesse, os tirasse
de noite secretamente e os levasse a esse Collegio, 

por me pare-
cerem as mais ricas 

pedras preciosas que estas 
partes podem dar,

e para que a vista desses ossos santos se accrescente nesses Pa-
dres e Irmãos o zelo da salvação das almas,* e venhão levar ao
nm tão 

gloriosos princípios.
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Desamarrados deste porto viemos navegando por Lésnor-

deste, mudando os rumos conforme as ondas; e huma quinta 
feira

15 do mez chegámos á barra do Pereá, que está em altura de dous

gráos e cinco minutos, mandando o Capitão-mór ao Sargento-

mór Diogo de Campos com os navios pequenos sondar a barra,

e que ao outro dia tivesse duas balisas postas nella para entrar

a armada pelo meio acima, e assim o fez ; e finalmente entrámos

no porto do forte de S. Luiz, eos índiosseforão alojar junto 
a hum

monte, em o qual o Capitão-mór mandou fazer hum forte, a que

pozerao o nome São-Thiago, em um lugar alto e accommodado

para castigar os navios que sem ordem quizessem entrar ou sa-

hir. Nós também nos accommodámos ahi perto em hum lugar

muito apto para repetir as emboscadas. Logo todos os moradores

e índios Principaes da ilha nos recebêrão com presentes e refres-

cos, vindo depois em pessoa pedir quizessemos aceitar agazalho

em suas povoaçoes.

Entrados 
que 

fomos no forte, já 
tomado S. Luiz, quiz o

Capitão-mór que a primeira Missa que se dissesse na igreja fosse

solemne, como foi, cantando-sea dous coros e com charatnellas.

Houve pregação, 
e em todos hum geral applausoeagradecimento

a Deos Nosso Senhor, por nos ter livrado de tantos perigos na

viagem e das pazes com os Francezes, feitas com posse pacifica

do forte de S. Luiz. Os Principaes que ao forte de São Thiago

nos tinhão visitado, o tornárão a fazer, pedindo-nos quizessemos

ir ás suas povoaçoes 
levantar novas cruzes e igrejas, e declarar-

lhes pela sua lingua os mysterios de nossa santa fé, com mais

. clareza que os Reverendos Padres Barbadinhos, por a não sabe-

rem; e fazê-los Christãos, allegando huns serem os primeiros

que isto tinhão pedido, outros o conhecimento antigo que de nós

tinhão, por terem descido de Pernambuco, quando os Portu-

guezes o começárão a povoar ; nomeando os primeiros povoado-

res, contando os casos tanto ao certo, como se houvessem pas-

sado por seus dias : nem a idade, que em alguns passava 
de cem

annos, lhes tirava a memória, e outros tomavão por intercesso-

res alguns índios seus parentes, que em nossa companhia vi-

rihão. Accrescentava em nós os desejos de satisfazer a todos o
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grande desejo 
que elles mostravão de se quererem fazer Christãos.

Davamos-lhes esperanças de algum tempo virem Padres,

que mais devagar lhes declarassem os mysterios de nossa santa

fé, 
por nós termos de voltar para Pernambuco; e por não ficarem

de todo desconsolados, lhes declarava o Padre Diogo Nunes os

mysterios da fé, dando-lhes noticia do verdadeiro Deos, da bem-

aventurança, 
prêmio dos bons, e do inferno, castigo dos máos;

e as lagrimas 
que a alguns vi derramar, magoados do engano em

que vivião, me fizerão rebentar outras, vendo a tantas ovelhas

desejosas de entrar no curral de Christo, e serem do seuxebanho.

No fim da pratica mostravão alguns tanta desconsolação de não

haverem de gozar do bem que lhes declarávamos e haverem de

ir padecer penas eternas, 
que affirmárão fora melhor não nos

verem, nem ouvirem, accrescentando razões 
que moverião a quem

menos vontade tivesse de lhes satisfazer a sua.

Nas visitas e praticas gastámos parte do dia e noite, dando

audiência aos embaixadores, recebendo huns, e despedindo ou-

tros; porém Deos Nosso Senhor, com seus secretos conselhos,

atalhou nossas traças, 
porque andando nós com 

pensamento
de nos embarcarmos, 

permittio que viesse huma doença de ca-

tharros, com pleurizes, que levou muitos em dia e meio, e foi tão

geral, que ha poucos houve 
que não tocasse : e como désse mais

fortemente nos nossos, era necessário acudir 
para os confessar e

curar, 
por não deixarmos os criados na Igreja com tanto traba-

lho dos nossos Padres, nas unhas dos leões infernaes.

Nós nos occupavamos na saúde espiritual e corporal dos

enfermos, sangrando-os e dando-lhes outras mézinhas 
que os de-

sejos de os ver sãos nos ensinavão, e sendo Gentios dizião 
que

tudo o que de nos tinhao ouvido era verdade, e desejavão levar

a cada hum de nós á sua aldêa, 
para que os curássemos e fizesse-

mos Christãos. Porém satisfizemos a estes desejos com lhes le-

vantar cruzes altas ao som de charamellas, e o Padre Diogo Nu-

nes lhes declarava o que representavão 
; até 

que o Senhor 
que

nelías derramou seu sangue seja servido, 
que elles se aproveitem

delle, e a nós dê forças e graça para o servirmos.

Hum índio, a quem adoeceu a mulher á noite depois de
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termos levantado huma cruz, a ella encommendou-se, estando eu

ao pé ensinando a doutrina, em voz alta que se ouvia 
por toda a

aldêa, como fazíamos todos os dias de manhaã e á noite, e elles,

huns sahiao, e outros respondiao donde estavão; veio o dito índio

a mim trazendo a mulher doente, e postos todos de 
joelhos, me

pedirão que rogasse ao Senhor 
que nella morreu, lhe desse

saúde.

Eu me vi em grande aperto, 
porque por huma 

parte se me

representava, 
que se lhe não alcançasse saúde, não crerião no

que lhes dizíamos e ensinavamos ; por outra se me representava,

que só pedi-lo eu, era 
justa razão 

para Deos o negar. Posto de

joelhos, conhecendo os meus peccados, pedi ao Senhor ouvisse

os rogos daquelles Gentios que nelle tinhão 
posto sua esperança.

Ouvi-os Deos e sarou a mulher como desejavão. Alguns se ba-

ptizarão assim adultos, in extremis, como crianças. Agora tra-

zemos entre mãos o baptismo de hum Principal, morador e se-

nhor 
que foi das nossas terras de Iguarassií, em Pernambuco 

que,
ao parecer, tem mais de ioo ahnos ; este affirma haver 

pedido
nas suas doenças a Deos lhe trouxesse Padres 

que ò baptizassem,

agora diz morrerá contente e seguro.

Quando chegámos a este forte de S. Luiz, nos agazalhámos

com os Religiosos Francezes deS. Francisco, 
que se tratavão com

extraordinário rigor, caridade, humildade e zelo das almas, e

representavão bem a perfeição da sua religião. Eu os mandei vi-

sitar, logo que chegámos, com o melhor 
presente que pude. Elles

nos vierão buscar ao forte, que he hum pedaço, e istofaziao todas

as vezes que a elle chegavamos, não consentindo comermos nem

agazalharmo-nos em outra 
parte, e assim fomos verdadeiros

amigos, andando á competência 
quem havia de mostrar mais

amor. Agora continuamos com os Religiosos de S. Francisco,

Capellães 
que forão da primeira armada na mesma forma.

Esta ilha, 
que temos corrido, he muito abundante de al-

godão, legumes e mandioca.

O Gentio o mais numeroso habita no Pará, que he hum

famoso rio a mais de 180 legoas deste forte, onde Francisco Cal-

deira foi com i5o soldados fazer huma fortaleza 
por mandado do
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Capitão-mór Alexandre de Moura. Tem muita communicação

com o Gentio desta ilha, e en.arecidamsnte pede que vamos lá,

que nada nos faltará. Por terra he mais perto, e vão também por

mar em canoas.

Ha muitos Tapuyas de muitas nações, das quaes quatorze

fallão a língua geral dos Tupynambás, que he quasi commum no

Brazil. Morão ao longo do rio, e affirmão-me que facilmente

ajuntarão trinta canoas. Estas nações trazem guerra com outras,

que também morão ao longo do rio, e as suas casas estão sobre

a agua corm guaritas e recolhem as canoas debaixo, e isto fazem

para melhor se defenderem

Todos são grandes lavradores e para mais nos moverem a

irmos lá promettem fazer pazes, largarem as muitas mulheres

ficando só com huma. Sustentamo-los com esperanças de em al-

gum tempo verem lá os Padres, ao que respondem, sejamos nós*

e não morrão elles e seus filhos primeiro. Todos desejão a agua

do baptismo.

Falta-lhe o Senhor que fatigatus ex itinere sedebat sic su-

pra fontem. A messe está sazonada e a sementeira madura, resta

o—rogate Dominum messis, ut mittai operários; o que eu em

nome de todo este Gentio encarecidamente peço a Vossa Reve-

rencia, pois está em lugar de Deos, 
que como Christo nos mande

•—Laxate retia vestra in capturam piscium ; e vendo eu tanta

multidão de peixe, peço a todos os Reverendos Padres e carissi-

mos Irmãos e companheiros nossos, que deixando o descanço do

Collegio, ponhão os olhos no sangue e chagas de Jesus-Christo,

e nos venhão ajudar, etc.—Manoel Gomes. »

Das—Memórias para a historia do extincto Estado do Maranhão,

colligidas e annotadas por
Cândido Mendes de Almeida. Tomo i. Rio de Janeiro. 186o.



Avisos tocantes à la índia Occiden-

tal. Explican los progrosos que Olande-

ses, Franceses, é Ingleses, hacian cn Ias

riberas dei rio de Ias Amazonas &.

Su Mag.d me ha mandado embiar á V. S. el papel incluso

de avisos tocantes a Ias índias, para que se vea en el Consejo, y

alli se trate de proveerlo que convenga. Dios guarde á V. S. En

Palacio a 24 de mayo de i6i5. = £7 Duque = (rubrica)=Senor

Presidente de Indias=

Avisos tocantes a la índia ocidental em 4 de Abril de 1615.

En laHaya de Olanda a parecido Pedro Luis, un Capitan de

la armada naval residente en Vlissingas con su hijo Juan Pedro

Mar ambos de buelta de la índia ocidental de la ribera de Via-

poco en donde han fabricado dos casas y han cogido el Tabaco,

y el dicho Pedro a ydo navegando en el rio de Ias Amazonas obra

de cien léguas arriba, y a la buelta a traydo consigo mucha ga-

nancia de Tintura Vermejá, tabaco, y diferentes espeçerias, y

por quanto alli tomo lengua de los moradores que en aquel pais

de alli adelante ay muchos moradores y naciones donde ay mu-

cha mayor ganancia para los hombres de negocios, lo qual le a

movido con todos los Vageles Volverse para via-poco, assi para

proveer alli la nueva poblacion que alli tienen hecha como para

pasar adelante en el dicho rio de Ias Amazonas a buscar su resa-

que, y para ello a confirmado cierta compania con el burgo
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maestre de Vlissingas Juan de moor, dos dei Almirantazgo el

uno dellos llamado Ângelo Lenne, y el otro el Senor de Lode-

styn, por cuya mano alcanço de los estados de Olanda el consenti-

miento de poder establecer la dicha Colonia y poblacion, y esto

sin embargo de la grande y General poblacion que dichos estados

pretenden hacer en aquellas partes de la America en casso la

guerra 
no 

pasara adelante la qual muchos dessean, y tienen por

sigura, y assi toda la compania dei Trato y comercio por mar yn-

sisten a los dichos Estados para que acudan con alguna notable

ayuda con que puedan yr tomando lenguas 
y reconocer todo el

estenso y largo dei dicho rio de Ias Amazonas, 
por donde los di-

chos Estados havran de sacar 
gran fruto en lo porvenir andando

el tiempo.

El sobredicho Capitan y su hijo, an relatado por cosa cierta

queun Teodoro Claesvis, siendo Anabatista residente en el burgo

de Leyden dentro de Ansterdama a trocado su Colonia y pobla-

cion de la rivera de caena con todos quantos menajes alli tenia y

puesto sus asientos en la rivera de Surenana y que la mayor parte

dellos estan con mujeres yndianas. En esta rivera ay el mejor paio

de Litre y lo buscan entero, el mejor que se puede ver.

Ademas refire el dicho hijo dei Capitan que los franceses,

que a dos grados cerca la linea an puesto un fuerte llamado Ma-

rani ynexpunable en el qual tienen veinte y quatro pieças de

bronze y algunas de hierro, y afirman averse hecho por orden dei

Rey de Francia donde acuden cada dia muchos vaxeíes frances&s.

Assimismo que un Tomas Rey tiene puesto un notable fuerte

en la embocadara dei rio de Ias Amazonas, de donde haçe 
gran-

des y provechosas resaques de maneraque 
quando el Trato y co-

merciose fueren llevando por alli con alguna buena orden, el pro-

vecho que dei a de lucir a de ser andando el tiempo de mayor

provecho y consideracion 
que el de Ias índias orientales.

Maz, dize y afirma que cierto Inglês antes que Juan Peeter,

hizo la poblacion en el Rio de Viapoco en el reconocerle se dexo

llevar por veinte salbíjes y algunas Canoas dende Viapoco arriba

sesenta y ocho baxadas, o, caydas de la ribera y que de alli ade-

lante hallo un- Pays llano y unido sin mas baxadas, y despues una
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muy honda y larga ribera y que huvieran por ella navegado mas

adelante y por ella líegado a la grande Ciudad de manoa, de la

qual ay tanta fama pero por haverse huydo los salvajes que vi-

bian a la costa de aquella ribera que dichos salvajes llamavan

noruaca les vino a faltar la vitualla de la rayz de caravia y toda

otra comida, lo qual le forço con su compania de volver sin pa-

sar mas adelante y dicho Juan Peeter pretende tentar la ven-

tura y reconocer dicho pays por el mismo camino con la ayuda

de los dichos Estados de Olanda, como dicho és.

Archivo General de índias

Patronato. 2-5-1/27.

A< D. 43



Oficio dei Duque al Presidente dei

Consejo de índias acompanandole mi

papel donde se avisa los puertos que los

holandeses pretenden poblar entre el

ÜMaranon y la Margarita, y explicando

el mapa de estas costas que dice acom-

pana (no está).

Valladolid 37. Junio 1015,

(Pertenece a la consulta de 0. Abril 1015)

Su Magestad a visto la relaçion 
y Mapadende los puertos dei

Rio de Ias Amazonas hasta laysla de santa Margarita 
que se ate-

nido aviso que los olandeses 
pretenden poblar que van aqui y me

a mandado enbiarlo a Vuestra Senoria 
para que se vea en el con-

sejo dè yndias y en el se tenga entendido lo 
que secontiene en la

declaracion dei dicho Mapa y lo que se dize y se acuda a lo 
que

eombiniere dios guarde a Vuestra Senoria de Valladolid a 27. de

Junio 1.615.=El duque.—(Hay una rubrica.)

Senor Presidente de yndias.

Declarazion de la Mappa dende los 
puertos dei Rio de Ias

Amazonas, hasta la isla de Santa Margarita donde se pescan Ias

perlas.

Primeramente sé aduierte 
que todos loS nombres 

que en la
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dicha mappa se hallan figurados 
por color vermejo, son en la forma

que se nombran 
por los saluajes indianos, 

y son Rios mas princi-

pales, que los olandeses andando el tiempo 
pretenden poblar co-

mençando de arriba de Ias Amaçonas abaxo hasta la margarita

y todos los cabos estan assi mismo 
puestos, y senalados de color

vermejo, y segun estan conoçidos en Ias mappas de Hespana.

Los Rios 
pequenos nombrados en la dicha mappa, con tinta

negra, son tan chices, 
que no 

pueden dar entrada a Baxelesgran-

des, sino por chalupas, o barcas chiquitas.

Los Rios assi nombrados de vermejo como de negro que no

estan cerrados y sin punta al cabo son los que no se sabe quan
adelante penetran en el Pays la buelta dei médio dia : aunque

por los Rios de orenoque 
y viapoço an nauegado la buelta de la

linea Equinocial mas de quarenta léguas 
y particularmente en el

de orenoque hasta el Rio de Caroni 
y en el de viapoço hasta la

terçera baxada o cayda dei dicho Rio la qual en cada vno llega de

treçientas 
pies y se an de subir lleuando acuestas arriba vnas

barcas llamadas canoas con que se nauega de vna subida a otra

en donde afirman los saluajes 
que quedan por bençer otras doçe

subidas semejantes a los que quíeren llegar a vna mar 
que vá

para manoa ciudad prinçipal dei Reyno de Guiana en donde el

hermano de Átabalipa establecio su Reyno, y es mas abundante

en oro, que qualquier òtra parte de todo el mundo, 
y por los

Rios chicos a nauegando el sobredicho capitan vna vez, y otra

quatro legoas 
por cada vno dellos conforme lá orden 

que lleuaua

de sus superiores el ano de 1.599 dendê et qual el tiempo se a

compuesto la mappa verdadera 
que an tenido secreta 

quanto an

podido y es la 
que va aqui figurada 

y sacada de la original 
por

donde an empeçado a poner en platica Ias colonias arriba dichas

por el preçedente auisso, 
y por lo 

que se dira aqui abaxo.

Sobre lo qual se a de^idbertir, 
que la mappa 

ymprimida

nueuamente en Amstradama de la inuençion de Pedro Placio

ministro, 
gèografico.prinçípal, àutor de todas Ias nauegaçiones

de las indias Orientales 
y Occidentales, Residente en Amstra-

dama, esta falsificada adrede 
para que no costen Ias enibarcadurias

dé los Rios y puertos prinçipales de los de viapoço 
y orenoque,
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réçelahdo el Rio'que ia está pobladopor lós ánabatistas 
'11a-

mado caena donde el dicho capitan con ochénta personas a es-

tado òcho meses, donde se carga el heue Retz anoto y tabaco, y

es abundantíssima de todos viueres de carnes, pescado, y Anna-

nas y otras frutas deleitossás.

En quanto toca al trato y comercio sobre Ia india Oriental

se tiene por abiso seguro que los mayores que tienen a cargo el

gasto dei dicho trato en Olanda, an vltimamente en la 
junta

de los Estados de Olanda en la haya en íin dei mes de deçiembre

1.6! 5 (?) representado que en el siguimiento de aquel tratto auian

gastado desde el ano 1.597 hasta dicho dia en lo de la 
guerra,

mas de diez millones de florines tanto que no podian mas subs-

tentaria no obstante que los dichos Estados les aüian soccorridõ

de quando en quando con tres á quatro Bajeles de guerra goar-

neçidos de gente, y bástijnento naval por onde inssistian para

que dichos Estados quissiessen tomar assi dicha guerra con

todo el tratto, y comercio al pie qüe Su Magestad cátholica lo

hàçia en Portugal pero sobre ello no se tòmó ningufia resolü-

çion, y se remettió hasta la primera junta, quê séria despues de

llegados los embaxadores de los Reyes y Prinçipes confederados

de lo qual se tomará lengua, y se auisara a su tiempo.

Theodoro Claessen morador de Amstradama fuera la puerta

vieja de Harlen a la insígnia dei burgo de leidin estableçe co-

lonia en el Rio de viapoço y en el de Caene ya empeçado con

çien hombres repartidos en ambas partes que juntan alli el Hi-

cuileri ques çierta seda que naçe sobre canas, tabaco, y paio de

litre vermejo con manchas negras, y distan entre si dos gra-

dos: El dicho hombré partio el penúltimo de deçiembre de 1.614

para la aya de Olanda, pidiendo a los Estados, que tomassen

en si la empressa de estableçer colonia en los puertos de Ias

indias occidentales, auia de tener progresso para que el con su

compania de anabatistas pudiesse accudir a eila con duzientos

mil ducados sobre que dichos Estados le dieron nichil, pero de

boca le ordenaroh accudiesse á Reynor <5 Paulo Burgo maestre

de Amstradama, de quien entenderia llananiente su intension,

el qual relato de boca al dicho Theodoro que los Estados no
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podian sobre ello alguna declaraçion por agora hasta ver si enló

porvenir se auia de continuar la trégua, o no, que quando los

Embaxadores de los Reyes y Prinçipes confederados traerian la

resoluçion sobre la cessacion, o continuaçion de la 
guerra de julio,

que conforme á ello se determinaria igoalmente el rompimiento

de la trégua vnibersal, ó continuaçion delia, sobre que dicho

Thedoro replico que en essa platica se podia gastar vn ano, a

que le respondio el dicho Burgo maestre que mirasse y se acor-

dasse quan poco tiempo de siete semanas gasto el Almirante Ge-

neral digo de Heserq. en lebantar vna armada de veinte y siete

baxeles, haçiendo el effeto con ellos en el estrecho de Gibaltar el

ano de 1.609. Y insistiendo dicho Theodoro para que los Estados

de Ias dichas islãs le otorgase alguna artilleria, poluora y muni-

çiones de guerra para poder guarnezerse dichas dos colonias ar-

riba dichas, tubo por respuesta que no auia logar hasta ber si sé

an de romper Ias tréguas, o no, y todo este sabe el sobredicho dei

proprio Theodoro, y esto es lo que para la empressa dei estable-

çimiento de Ias colonias para la india oçidental, todavia el Almi-

rante y cabos de la armada de los auisos preçedentes quedan en

ser con los dineros de Ias leuas y bastimentos hasta saberse Ias

tréguas si han de continuar, o nó.

Tambien es digno de adbertimiento que en Pernambuco

junto 
de Brasil ay vn monasterio muy rico de diez millones de

oro, y joyas preçiosas, que los que emprendieron la poblaçion

de la America, pretenden luego saqar á su llegada primero so

pretesto questá mas alia de la linea Equinoçial y lo mismo pre-

tenden haçer de otro monasterio muy rico, que está çerca de

Truxillo la buelta de la isla de la margarita, la buelta de la

costa de la Abana, segun mejor se acuerda el dicho capitan.

Por la parte çeptentrional la buelta de gronlandia, an ida

veinte y ocho vizcaynos el ano de 1614 a la pesqueria de Ias bal-

lenas, siendo alquilados por los de Amstradãma a san juan de

lus juridiçion de françia por aver bedado el Rey de françia so

pena de la vida de que ninguno de sus subditos fuese a buscar esta

pesqueria fuera de su Reyno ; los quales bolvieron la bispera de

todos los santos, cargados de la pasta de Ias dichas vallenas, con
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doce vajeles, y ganançia 
de çinco por vno allende y ademas de

todos los gastos, y entiende continuar la dicha nauegacion, y

trato por 
los díchos vizcaynos cada ano sin ayuda de los quales

no lo saben cortar.

Areliivo General do índias

Patronato. 2. 5.' 1/27.



Sobre as Oousas do Gram Pará.

V. Mag.de me manda ao Gram Pará, para nelle assistir por

Cap. tres annos, e o q mais V. Mag.de ouver por bem. E porque

nesse tempo que eu trabalhar de man.ra q possa eu saquar este

Rio, e não fique nada por descobrir, convém mãdar V. Mag.de

differir com effeito ao q abaixo digo.

O que de prezente 
se deve procurar, heo descobrimento do

Rio Corupá, onde está a força do gentio e dizem aver gente

Branca, pore nen portuges auiso até agora ; e o descobrimento

do Cabo do Norte que dista pouco do do Rio Curupá, onde vão

todos os annos ingreses e Olandeses ao resgate do tabaco, e de

alguas tintas, com são Orocü e Cariurü, e de alguas madeiras, e

disto não há que duvidar, do que dei já 
alguas relaçoens por es-

crito a V. Mag.de sendo Viso Rei o arcebispo Primâs, vindo eu

aqui com o primeiro 
auiso do successo do maranhão por uia das

índias, onde foi ter hüa Caravela de Portugeses, que os ingreses

tinhão roubado vindo do Brasil, e a leijarão dentro do Cabo do

norte do Rio das amazonas, de que os indios tãbé nos dão noti-

cia, e de lá foi ter a porto riquo, onde eu estava arribado, e delles

soube esta verdade, e de como acharão dentro do mesmo rio hüa

náo Olandesa, porem que não tinhão fortalesa em forma, senão

hüas feitoriascom algua gente para lhes terem feita a carga para

quando voltão, q he todos os annos. Esta gente 
ficam-nos visir

nhos, e hé boa visinhança, e são causa do gentio 
daquelle distri-

cto não querer vir Comsrcear com nosco a nossa fortaleza, porq

alem dos males, q lhes dizem de nós (e pode ser q_ com razão)

A. B. 44
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lhes dão o que hão mister em mais abüdancia, eos tratao melhor,

e com mais verdade que he o que elles querem, posto que elles

nüqua a tratão nem sabem de que cor hé. E segundo eu depois

soube dos frãcezes estes chegão a comercear com o gentio do rio

Corupá, e esta ser a gente brãca q dizem aver nelle. Convém ata-

lhar a isto, antes q uão en aumento, e eujne obrigo a fazelo mã-

dado V. Mag.de differir com effeito na forma que abaixo peço=

Para effeito desta empresa me são necessários dous ou tres

barcos de cuberta destes d'alfama e se for necessário irei en hü

delles para o fazer. Estes servem para discorrer por todas aquel-

Ias ilhas e terra firme, e fazer os descobrimentos necessários

o que se não pode fazer como convém com canoas porq como

ha muitas e mui largas Bayas, acontece muitas vezes indo as ca-

noas no meio dellas começar.a brisa ventar, e levantase o mar

de maneira que se perdem as canoas e gente e se deixa de con-

seguir o intento; servem mais os barcos para com elles ir a tratar

pases com o gentio q ainda q seja muito e queira uzar de trei-

ção nunqua pode prejudicar com suas canoas aos barcos ; nelles

uão as armas, munições e mantimentos enxutos o que não pode.

ser nas canoas.

Aqui nesta Corte anda hü clérigo por nome Domingos Roiz.,

o qual fará ahy e a V. Mag.de muito serviço naquellas 
partes do

Pará porq de mais de ser pregador e muito bom letrado, sabe

estremadamente a lingua do gentio, e lhe hé muito aceito. Este

he o que, estãdo eu presente, sendo religioso da companhia de

Jesus, fez as passs com os aimorés na Capitania dos Ilheos, porto

seguro, e spirito Santo, que avia secenta annos que nos davão

guerras; e com os guaitácazes visinhos do Rio de Janeiro, gen-

tio q até então ningem 
pode domar. E porque o que mais se

deve procurar para aumento da nossa santa fé e faz.da de V.

Mag.de e bem da terra hé pax universal com todo o gentio e sua

conversão que hé o principal intento de V. Magde convém man-

dalo em minha companhia.

Também anda aqui Belchior Rangel, soldado de satisfação,

e que tem servido a V. Mag.de no Rio de Jan.°, e Maranhão,

Sendo dos primeiros q a elles forão em alguas armadas deste
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Reino, e'nas caravellas em 
que andei de auiso o anrio passado,

por m.do do marquez Viso Rei e demais de ser soldado practico

hé estremado na língua dos indios, 
parte bem necessaria 

para os

que lá ouvermos de assistir em serviço de V. Mag.de. A praça de

sargento mór está vaga, porque a pessoa que V. Mag.de 

(proveoj vem preso por via de índias pelo caso de F.co Caldeira.

V. Mag.de sendo servido 
pode prover ao d. Belchior Rangel du-

rante o impedimento do outro que será de muito effeito naquel-

Ias 
partes.

Para expulsão do enemigo do Gabo do Norte, e mais desço-

brimentos, são necessários Cento e sinquoenta soldados.

Dosentos arcabuses biscainhos 
que os de Flãdes arrebêtão

como vidro.

Duas dúzias de escopetas de pederneira q servem en todo

tempo, quer chova, quer não para qualquer assalto ou emboscada

de noute 
q anda 

já o gentio tão pratico q dis que antes quer

peleijar com nosco de noute 
q de dia, por rezão que de noute os

não vemos, e elles vendo as nossas mechas acezas atírão a ellas

e nos matão. E disse bem porque poucos são os soldados 
que

saibão bem esconder sua mecha 
quando hé necessário.

Formas de balas de arcabuzes, e das escopetas.

Polvora, murrão e chübo o mais 
que poder ser que hé 

pão

de cada dia.

Hüa botica bem 
preparada.

Hum surgião.

Hüa tenda de ferreiro, hü serralheiro, calafate, hü official

da ribeira, dous serradores e hü teselão.

Pagam.10 para os soldados e Resgate e pano de linho.

Quinhentas braças de rede de pescar.

Todas as cousas sobreditas se dão aos soldados em pagam.to

e assim V. Mag.de não fica perdendo nada, antes en tudo se ga-

nha cento 
por cento.

Hüa caravella 
para levar creaçoens do Cabo Verde para au-

mento da terra.

Hü condestavel e dous artilheiros e duas peças de alcase de

desouto libras 
para sima, que outras 

que lá ha são de ferro coado
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de tres até quatro libras, o condestavel que lá avia hé morto.

Alguas caniaras para os falcoens que lá há que estão sem

ellas.

Mil cruzados separadamente empregados em resgates e al-

guma roupa para com dadivas, 
que é o meio mais forçoso, fazer

pax universal e tornar a reduzir esse resto que ficou dos Topi-

nambás que emporta m.t0 
porque alem de ser gentio de muito

prestimo, se o não reduzirmos bastará para danar o mais gen-

tio, afastanto de nossa amizade com ruins praticas E andara a

conquista por este respeito sempre inquieta, mostrando exemplo

en si mesmos, vendo quanto mal os tratavão os Portuguezes,

sendo elles os primeiros que os receberão em suas terras, e os

servirão na pax, e na guerra.

Isto he o que convém ao serviço de V. Magde e a mim lem-

brado pela obrigação do meu cargo como leal vassalo. V. Mag.de

mande o que for servido.

Manoel de sousa deça.

(Anno de 1619 ?)

Museu Britannico

Códice 20846



Informaçao de 13. Diogo de Castro

sobre cousas do Maranhão dada em Lis-

boa a 12 de Novembro de 1630.

Francisco Coelho Carvalho Gouor do Maranhão em carta q

escreveo a V. Mg.e em 6 de feue.ro do anno de 1627, Diz|que

passou pella Capnia do Searâ aonde achou Martin Soares Moreno

por Cap.am daquele Presidio em hu forte tão fraco e desbaratado

que lhe foi necess.0 fazelo de nouo, e guarnecelo com quatro pes-

sas de Artelh.a por não ter mais q hüa, e com algus soldados, pol-

uora e munições, das poucas q leuaua, e mandou quietar o Gen-

tio q alíy assiste em húa Aldea por o achar descomposto e aluo-

rotado cõ as nouas do alevantam10 q se tinha offerecido no Brasil

na occasião da tomada da Bahia que das terras daquella Cap.nia

tem poucas esperanças p.a aproveitam/0 nenhum mais q de gua-

dos por serem os pastos muy largos; e os milhores q vio em toda

a costa do Brasil q tinha andado, e com tudo auendo aquele Go-

uerno do Maranhão de se continuar conuem q 
naquelle Porto aja

presidio q tamben se deue melhorar de sitio em outro pouco dis-

tante daquelle, mais eminente e de melhores comodidades, p.a

qualquer pouoação se se fizer, nem se escuzão no forte quarenta

praças Viuas que bastarão pa se defenderem a todo o Pirata que

for demandar aquelle Porto, e impedirlho ao Comercio q quize-

rem ter em os mais da costa.

Que despois de chegar ao Maranhão e uendo a utilidade dos

fortes q nelle ha acha q o forte S. Fran.co não he de nenhü effeito

no lugar onde esta, porq nem tem aguas nem delle se pode daq.la
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paragem defender ao enemigo desembarcar a gente q quizer e

cõ o pr.° asalto rendera facilm.te 
por hüa ponta q tem da parte

de terra, e lhe parece q deue V. Mg.c mandar recolher os solda-

dos aquella Cidade de São Luís e q se agreguem aos do forte São

Felipe donde pode correr hüa cortina p.a hüa enceada 
q faz o Rio

da banda do Sudueste trinta braças q feche cõ o outro Baluarte

da largura e capacidade do q alli tem feito, porq ja comesse

apercebini10 mandou traçar a obra e cõ se accresentar m.t0 pouco

a q hia fazendo ficara difficultosissima a entrada daquella Barra

a todo o poder de enemigos e as forças mais vnidas.

Pede a V. Mg.e licença 
pa se vir a este Reyno curar de hüa

graue doença q lhe sobreveo de q lhe ficarão m.,os achaques, e q

lhe mande V. M.de sucessor.

Com outra carta de 6. de Junho do mesmo ano de 1627. diz

q ficaua esperando l*a de V. Mg.e pa se vir a este Reyno cuiar e

tratar de sua vida e saúde para melhor 
poder servir a V. Mge.

Em outra carta de 24 de Nou.ro do anno passado de 1629

auisa q teue recado, como a nossa Gente q do Pará foi a buscar a

de huas Nãos de Olandezes qouue nova auião entrado o Rio das

Amazonas, e encontrandosse com ella em hü braço do Rio por

nome Tuquyn os hauia ja o enemigo intrinchejrado cõ escoadras

de soldados pella terra dentro, e indo algüs dos nossos acome-

tellos, no pr.° encontro nos matarão dous soldados e ferirão

outros; e a m.tos índios cõ o q se recolherão para Corupâ cinco

Jornadas atraz, e procurando dar remedio a isso mandou d'ally

cem homês em vinte canoas, com trezentos índios, armas, e mu-

niçoés e a seu filho Feliciano Coelho de Carualho a buscar o

enemigo e tratar do mais q conuinha e destroyllo e lançalo d1a-

quellas partes, e âs suas embarcações 
q muj atreuidas andauão

pl0 Rio queimando as Aldeas do Gentio nosso amigo q o não

queria seguir, e obrigando outros a q o seguisem com dadiuas e

arogancias como costumão.

E que em 28 de Setembro chegou a 
gente que o dito seu fiího

leuou para aquella guerra ao braço do Tuquyn encomendada ao

Cap.am-P.° teix.ra e achando ao enemigo forteficado lhes 
pos cerco

tomandolhes todos os paços por ondepodião ser socorridos, assido
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Gentio como das embarcações que trazião no Rio das Amazonas,

e tendo com elles encontros os desbaratou e rendeo queimando-

lhe o seu forte q era gouernado por dous estrang/08 hum por

nome Gomez proçel e outro Mortoni mor de tres a quem Manoel

de souza déça deu licença se fossê do Para p.a suas terras porq

auião sido tomados na guerra e rendidos a partido 
no mesmo

Sitio e Rio q tornarão a buscar.

E fica seu filho continuando cõ a guerra q se offerecer no

Pará vigiando o enemigo que anda.no Rio das Amazonas e seus

braços e nas Ilhas do Sapano onde as nãos do socorro q esperão

hão de uir entrar e espalmar porq conuem m.t0 não largar a terra

e trazer sempre gente 
nella, pa impedir ao enemigo e castigar os

q o forem buscar eo fauorecerem.

Diz mais o dito Gou.or que porquanto ha mais de seis anos

q tem saydo deste Reyno assestidos todos no Recife de Pernam-

buco onde V. Mag.e o mandou residir, e naquella conq.tado Ma-

ranhão, e por se sentir m.t0 doente de achaq.8 q lhe conuem

vir curar a sua casa; Pede a V. Mg.e lhe faça m.Ê mandarlhe sue-

cessor, e em casso q se aja de dillatar o effeito disso ; lhe mande

V. Mg.e orden que possa nomear successor em casso q neste

meo tpo morra, daquellas pessoas que em sua consiencia lhe

parecerem mais conuenientes ao seru.° de V. Mg.e e ao es-

tado da terra, porq se aasi não for e elle falecer ficando a elei-

ção de quem a de gouernar 
emq.t0 V. Mge não prouer nas m.es he

tal gente q hão de distroir o gouerno por ser toda occasionada a

contínuos motins e bandos, como se tem visto nas occasiÕes

passadas.

Vendose o Referido em Cons.0 distado sendo prez.tes o Re-

gedor, 
Ruy da Silua, Luis da Silua, e os Condes de São João

ede Santa + Pareceo no pr.° Ponto q trata da Capp.n,a do

Seará ; ao Regedor, q deue V. Mg.e conformarse cÕ o que es-

creve fran.c0 Coelho na mudança do forte do Searâ p.a a parte q

aponta, E aos mais Votos pareceo q não he esta occasião em q

se deue tratar de melhorar de sitio, q recuperado Pernambuco

cõ o fauor de D\ se vera despois o q se fara nisto, e por ora se

lhe responda q se fica vendo.
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No segundo ponto em q trata de não ser de effeito o forte

São Fran.co Pareceo ao Regedor q ainda que aja de prezente

mayores cuydados, cõ tudo senão deuem descujdar dos menores

e p.a isto que aponta o Gou.or do Maranhão não pede de ca nada

e lá se á de obrar, e he de parecer que V. M.de lhe mande respon-

der q assi o faça. E a Ruy da Silua e Luis da Silua Pareçeo dizer

q com húa so informação senão pode votar em q se desmantele

hü forte q está feito, e sem se ver o rescunho de húa e outra

cousa p.a se entender a pouca necessidade q ha do q se quer des-

fazer, e a vtilidade do q se ouuer de acresentar, e visto isto por

engenheiros se poderá votar. Ao Conde de São Juão Pareceo q

sempre as cousas melhor vistas se vem acertar melhor, mas por

este caminho de dilação se perdem 
m.as cousas ; q sempre o me-

lhor voto nisto sera o do G.or e se poderá seguir sem outra dilig.a

mas vista a planta e os pareceres dara também o seu. E ao

Conde de S.ta Cruz pareceo q vendosse a planta do sitio e forte q

se quer desmantelar e da Cortina q se ha de estender se poderá

votar melhor neste particular.

No 3.° ponto de se lhe enuiar sucessor Pareceo reprezentarse

a V. Mg.e o q nisso pede pa q V. Mg.e mande o q for servido.

E no ponto de q possa nomear quem gouerne em casso q

faleça ate hir pessoa prouida por V. M.e Pareceo ao Regor e a

Ruy da Silua q em Gouerno tão apartado conuem auer orden de

V. Mg.e de quem gouerne ou deixar a eleição ao g.or e não ao

Pouo. A luis da Silua pareceo dizer q Fran.co Coelho tem lá seu

filho moço e no Maranhão ha Jacome Rejmondo de n.ra fi-

dalgo Prou.orda faz.3 de V M.e e Manoel de souza déça Cap.am

do Pará bom soldado e o deixar a eleição no Gou.or pode ter algü

inconueniente e assi se deue ver se conuira yrem antes estes no-

meados por V. Mg.e em húa via desuccessão serrada. E aos Con-

des de São João e de S,a Cruz Pareceo q deue V. M.e confiar de

Fran.co Coelho deCarualho q no casso qfalleça naquele Gouerno

possa nomear nelle quem lhe parecer p.a Gouernar entretanto q

V. Mg.e não prouer, por terem isso por de menor ynconueniente

q os mais q pode auer. Em lxa. a 12 de Nou.ro de i63o.

Dõ.Diogo de Castro, ,
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Reposta do Gouerno

Pareceme q no pr.° ponto o mesmo q aos mais votos.

E no 2.° que deue V. M.e mandar ordem ao G.or q assí o faça

como apontar porq aquilo não he diuidir forças nem acresentar

despeza antes vnilas ./'

E no 3.° ponto me parece q conuem auer la ordem desuces-

são e não ficar no Pouo a eleição, e deue Vmg.e confiar isso de

fran.co Coelho de Carualho, e posto q as suas cartas tratão de mais

particulares, se não faz relação de todos nesta consulta por tocarê

algüs a Tribunaes aonde se remeterão para se consultare por

elles e em. outros estar ja providos por V. Mge.

Doe. n. 5789 do Catalogo da Exposição de

Historia do Brasil
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ítelacão do Estado do Maranhão

feita por Bento Maciel Parente.

Pella m.ce e confiança q VMg.e de my faz encarregandome

o Gouerno da Prouincia do Maranhão, me pareceo tinha obriga-

ção de reprezentar a VMg.e as cousas necess.™8 p.a sua defença

conseruação e bom gou.° como a experiencia de tantos annos me

tem mostrado, q conuira mandar VMg.e q em todo caso se exe-

cutem.

i.° A Prouincia do Maranhão consta de420-leg0as de Costa

nas quaes ha quatro praças q são o forte da Cidade de são Luiz,

cabeça do gouerno, 
o forte do para da Cidade de Belem; o forte

do Rio das Amaçonas e o forte do Seara, o Primr.° tera 6o sol-

dados pagos, e tem artelharia bastante, o segundo tera 5o-sol-

dados, e algua artelharia, e nos dous vltimos q são de terra, e

faxina não havera 3o soldados, nem mais q duas peças de arte-

lharia de ferro de 4 liuras de baila, os quais 
forão feitos p.a 4m-

pedir o comercio dos naturaes com os enimigos q não são hoje

de nenhü fruto, porq como os enimigos tem ao prezente 
fortifica-

çoes, e comercio naquellas Províncias cesou o intento pa q se

fizera, e cada vez q o enimigo chegar a elles os tomara, assy por

sua pouca defença como por não poderem 
ser socorridos pella

m.ta distancia de 200 legoas, e outro de 80 q delles as outras duas

praças, e assy conuira q VMg.e se sirua de mandar q estes dous

fortes do seará, e Amaçonas, se desmantelem, e serão vnidos aos

dous primeiros em q hoje consiste a defença daquella Prouincia.
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2. A Cidade de S. Luiz cabeça do Maranhão esta de pre-

zente sem nenhúa defença por ser aberta sem muro algum, e ter

dous padrastos q a sogeitão de man.ra q cada vez q for cometida

sem se poder defender sera ganhada, p.a remedio do qual he ne-

cess.ri0 precisam.te q se cerque ao menos de terra e faxina com

seu fosso á custa dos moradores, e q 
nos ditos dous Padrastos

se fação dous fortes da mesma calidade, as quais cousas serão

fáceis de executar sendo VMg.e seruido de mandar escreuer a

Cam.ra da dita Cidade q se animem a fazer esta fortificação pa de-

fença sua e que Resp.to deste trabalho, e gasto seu se lheconce-

dão os mesmos priuilegios de infaçones de q gosão os cidadoes

da Cidade do Porto, e o mesmo sera VMg.e seruido de mandar

aos da Cidade de Belem, do para q estão no mesmo estado, e ne-

cessitão deste mesmo beneficio.

3. Que por estarem aquellas praças m.to faltas de gente, 
e

de monições se sirua VMg.e de mandar se embarquem p.a ella

200 homens e não auendo pagos todos se possão tirar das cadeas

os q parecerem 
mais apreposito como ja se fez, e os leuou o Ca-

pitão M.eI ae Sousa dessa e aprouarãolha muy bem, e junta-

men.te algúas munições especialm.te de poluoía,' e bailas, e seis

artilheiros em q entre algum q saiba fazer estromentos de fogo

p.a queimar 
nauios, e q da mesma man.ra se mandem dar enxar-

cias, vellas e algúa artelharia meuda p.a la se poderem fazer qua-

tro naúios de Remo q andem pellas bocas daquelles Rios impe-

dindo a desembarcação aos enimigos, e íeuenj os socorros onde

conuier q serão de m.t0 grande 
effeito por não poderem as canoas

q aly ha sahir dos Rios Respeito de serem m.t0 pequenas.

4. VMg.c foi seruido de mandar por suas prouisÕes diri-

gidas 
a Gaspar de sousa gouernador q foi do Brazil e a Alexan-

dre de moura, é a min q estão na secret.ria de m.ces do Reyno q

os índios do maranhão, e Rio das Amaçonas se emcomendassem

na forma e man.ra q em índias de Castella se faz tendo conside--

ração a ser comúm.te áconseruaçao dos mesmos índios, e augm.t0

da Real faz.a, o qual senão cumpre despois q entrou o Gou.Qr q

ao prezénte 
esta de.q resulta gránde prejuiso áos Respeitos refe-

ridos como consta de instromen.,0? e ordens de V..Mg^e q tenho
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em meu poder 

"pello 

q conuirá 
q VMg.e se sirua de mandar de

nouo se cumpra e de a execução o q sobre esta mat.ria esta man-

dado por consistir nisto a duração dos mesmos índios aumt0 da

faz.a Real, e bem dos moradores.

5. Tendo VMg.e consideração com seu acustumado zello,

e piedade da pouca com 
q os mesmos índios erao tratados de

outros índios e prouincias com 
quem de ordinário andão em

guerras tão cruéis 
q se comião hús aos outros, foi VMg.e ser-

uido de mandar 
q os índios 

q nellas se captiuassem se podes-
sem resgatar 

pollos Portuguezes 
pellos preços detriminados 

por
hua 

junta q p.a este effeito se ordenou, e q por rasão deste bene-

ficio ficassem estes resgatados obrigados a seruir dez annos as

pessoas q por este meo os liurarão da morte, e porq hauendo hoje

m.tos 
q tem comprido com a seruidão dos ditos dez annos, e não

se acha nenhu com liberdade sendo a rasão de q os taes com-

pradores afim de os terem captiuos toda a vida os comprão em

mayor 
preço, do q pella dita junta esta detriminado, vsando desta

fraude e cautella 
p.a onestar seus catiueiros, sera 

grande seruiço

de Deos e de VMg.e mandar 
q por quaesquer preços q estes In-

dios forem resgatados ainda 
q nelles se exceda o disposto pella

dita 
junta não (seja) nenhú dos ditos índios obrigado a seruir mais

tempo 
q os ditos dez annos, e avendoos cumprido fiquem logo

com sua liberdade, e q os Gou.re" tefnhão particular cuydado do

comprim.to deste C^itulo por ser de grande emcargo da Con-

sciencia, e contra as ordens de VMg.e e q constando aos Gou.res 
q

o tratam.°qlhesfizerão aquellesaquemseruirãofoiqualconvinha

q em tal caso lhos possa deixar por via de emcomenda como fica

referido 
por ser de m.to risco a saluação dos ditos índios polia

fee 
q ja tem recebido, tornarem a comunicar, e viver com aquel-

les 
q estão sem ella, e q por este mesmo respeito senão 

possão
embarcar dali p.a nenhua outra 

parte.

6. Considerandosse a necessidade 
q havia 

p.a se pouoar o

Brazil e da breuidade 
q conuinha assy p.a defença sua como pello

aumento da Real faz.3, mandou VMg.e e os s.res Reys passados

por suas prouisoes q os gouernadores podessem repartir, e fazer

doação das terras 
q lhes parecesse, as pessoas q as pedissemj
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e quisessem ocupar em cujo comprim.10 os gou.res derão, e repar-

tirão as que hoje ha em pessoas particulares sem nenhúa outra

dependencia m^is q suas ordens em vertude das que tinhão de

VMg.e q foi meo p.a se pouoar, e Render o q se uia e gozaua em

tempos passados, e porq no maranhão quando se deu esta mesma

ordem se limitou aos Gou.res q não podessem dar as ditas terras,

e Repartillas, senão com obrigação de se pedir despois confir-

mação dellas a VMg.e por cuja causa os moradores auendoas de

vir a confirmar as não querem aceitar o q fica sendo em grande

prejuiso do aumento daquella prouincia, e Rendas Reáes deve

VMg.e ser seruido mandar q os gou.res possão repartir as ditas

terras na forma q se fez e faz no Brazil pello menos de húa ate

duas legoas de terras sem obrigação da dita confirmação q foi a

causa de estar toda aquella Prouincia sendo tão dilatada, e fer-

til tão pouco pouoada.

7. E porq em tempo o gouerno do maranhão estaua sobor-

dinado ao do Brazil fez VMg.e m.ce a Gaspar de Sousa, e a seus

sucessores no Gouerno dos quintos de todas as prezas q tocavão

a faz.3 Real como sempre se executou, parece q pois o dito Go-

uerno do maranhão esta ao prezente separado, e com Gouerna-

dor lhe deve VMg.e fazer a mesma m.ce e aos q lhe sucederem

com o qual se animarão a milhor servirem.

Também se faz lembrança a VMg.e q ha mais de sete

annos q o Maranhão não foi socorrido de g£nte 
moniçÕes, e pa-

gam.tos q VMg.e deue ser seruido mandar q ao menos vão 200 ho-

merís armados, de mosquetes, e Arcabuzes, e 400 chuòhos alem

das armas de fogo de 20 libras de baila, e poluora, e bailas bas-

tantes p.a ciiicoenta peças de Artelharia de ferro de 3. ate 12

libras de baila q tantas pode hauer naquellas praças, e mais

poluora, e munições, necessarias p.a a gente da terra peleijar

todo o tempo q durar o cerquo q se pode esperar da vizinhança,

porq do Reyno lhe não pode hir socorro se la o não tiuerem, e

juntam.te cabedal de roupas, e fazendas p.a pagarem aos solda-

dos de prizidio porq ha 12 annos q foi o gou.or Francisco Coelho

com seis mil crusados de fazendas de emprego p.a fazer pa-

gam.tos aos soldados e por lhe faltarem as. pagas, e Rendim.toí
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da terra por ser ainda noua não ha agora a quarta parte dós

soldados q então hauia Pello q deve VMg.e mandar cabedal com

q se paguem e conseruem.

Madrid. em 4. de Agosto de 1636—

Bento Maciel parente.

Por verdadeiras informações q tomej de dous Capitães rou-

bados q estão nesta Cidade, e vinhão do maranhão pedir socorro

por ordem do Gou.or q la Rezide o q não fizerão por botarem as

ordens ao mar aduertirei a VMg.e o q de prezente ha naquella

Prouincia.

Na cabeça do Estado do maranhão Cidade de S. Luiz, e seus

arredorez auera 25o moradores, e 60 soldados, e na Cidade de

Belem do grão para ha 80 moradores e 5o soldados e no forte

do Seará ha 3o soldados, e 4 ou 5 moradorez, e no forte do

Curupá não chegão a 3o soldados sem nenhum morador, se

VMg.e for seruido de mandar estinguir estes dous fortes petlas

rasões q atraz aponto, e juntamen.te mandar ordenar q 
na ca-

beça do Gouerno haja 3oo soldados pagos e no 
grão para haja

200 soldados pagos como dantes nestas duas praças auia q o

gou.or estinguio por não ter com q lhes pagar visto o estado pre-

zente das cousas, e mandarlhe socorro por esta vez com q os cÕ-

puzessem como atraz aponto, e com boas esperanças, e m.tas mu-

nições deve VMag.e mandar especialmente poluora e bailas, porq

as não ha la VMg.e mandara ordenar o q vir conuem mais a seu

seruiço. L.a 4 de feu.ro 1637.—

Bento Maciel parente.

Doe. n. 5797 do Catalogo da Exposição dc

Historia do Brasil



Intontos da Jornada dó Pará

Primeiramente se'ha de léuar por Norte á exaltação, e pro-

pagaçao cfa nossa Santa Fé Catholica, e converçáo do gentio.

morador da terra con animo de caridade e desinteresado; porque

este he o titulo e brazao da fundaçao, e instituição deste Reyno

nas palauras que nosso senhor Jesu Christo disse à El Rey Dom

Afonso Henriquez nos campos de Ourique, quando nelíe insti-

tuyo esta coroa com titulo e pretexto de leuaro seu S.t0 nome a.

gentes estrangeiras, dizendo que aos vassalos delle tinha apare-

lhado, e os escolhera pera seus operários pera terras remotas, e

outras palauras que denotao o mesmo, e assi foi Dios criando

esta naçao Portuguesa nas ribeiras do oceano de tao pequenos

princípios, ampliandoos, e fauorecendoos ate lançarem do Reyno,

e de toda Espanha os pérfidos Mafomistas, e passarem à pos elles

em África, onde lhes tomarao muitas cidades, que despois larga-

rao per seguirem á empresa da conquista, nauegaçao, e comer-

cio de Ethiopia, Arabia, Pérsia, índia e Brasil para que forao

criados.=

- Isto se vi o bem.no descubrimento do Oriente que tanto tem

ílorecido 
por este intento com que o Sereníssimo Infante Dom..

Henrique a elle emviou os primeiros Portugueses, que chegarao

ao Cabô: Verde no anno de 1420 a pos os quais João goncalues

e tristao vas, passarao a índia, á cuyo descobrimento os Sumos .

Pontífices acrecentarao com sua Apostolica bencao todos os des-

cobrimentos das Canarias em diante ate que no tempo dei Rey

A. B. 46
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Dom João 2.° por Christouao Colon descobrir a terra do nouo

mundo, achado antes pello grande Américo Vespusio o Papa Ale-

xandre Espanhol determinou as duuidas 
que sobre isto recrece-

rao entre Portugal e Castella com a linha 
que lançou de Polo á

polo quatro centas e setenta leguoas a loeste das islãs do cabo

verde, que demarcao pello meridiano entre o Brasil e índias, que

parte pella Ribeira do Rio daprata e pella deste nouo Rio, e nouo

descobrimento do Para, conforme a qual demarcaçao aiudando-

nos alcança algua terra do cabo do Norte e toda á largura do

Rio, que sao cento e vinte leguoas, e ilhas delle ate terra de seis

grãos e dous terços da parte do sud, e cíahi cortando direitamente

pello sertão do Norte sud differe á linha em perjuizo pella boca

do Rio da prata com toda a largura delle e algua pequena terra

do cabo branco.

E com esta demarcaçao, se divide á prouincia do Brasil per-

tencente á Coroa de Portugal das índias Occidentales á Coroa

de Castella.

Este rio Pará a que chamamos das Amazonas tem dous na-

cimentos hum do Rio de Orelhana de quem tomou o nome, 
por

ser este Francisco de Orelhana o primeiro que desembarcou

no mar do Norte, e nace em Quito e serras do nouo Reyno'de

Granada espaldas da cidade de Santa Féé i corre por mais de

nouenta leguoas, com muitas, e grandes voltas, al este; outro

que chamao do iMaranhao, 
por se chamar o Capitao C astelhano,

que o descubrio em seu nacimento, 
que he huni pouco ao Norte

do serro de Potosi e nace nas serras do Peru na prouincia de

Gusco, e correndo mais desetecentas léguas ao Nordeste com me-

nos volta se ajunta com o de Orelhana mais de quatrocentas le-

guoas antes de emtrar no mar, è ambos fazem o nouo archipé-

lago entre o Brasil e 
-Cumana; 

cuyas islhas ficao pertencendo

á Coroa de Portugal.

A terra que acompanha á Ribeira deste RLo^e hum valle

chão de mais de trezentas leguoas de cumprido de grandis-

sima abundancia, fertilidade e arboredo com muitas aguoas e

pouoaçoes <ite á terra que chamao de Coca, que he de montes, e

logo se segue Çumaçç que os castelhanos chamao da terra da.
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Oaqella, pôr rezaò de certas aruores aromaticas que nellà há

como grandes louros que dao hunos cachos de frutos como casu-

lho, he a milhor canella; á terra he aspera mas abundante e rica, 
4

a qual descubriò Gonçalo Piçarro com duzentos castelhanos,

quando com Orelhana seguio o Rio abaixo, elle achou hum

salto, ou cachoeira de mais de duzentos estádios de alto, cuya

queda fazia tanto ruido 
que se ouuia mais de seis legoas, e des-

cubrindo o Rio o veyo meter em terra, onde vem todo junto por

hua gruta muito estreita, permeia, e caminha com grande fúria,

e ronco e em alguas partes he cuberto per sima.

Está a barra do Rio hum grão da Equinocial 
pera o sul, e

na costa ha dous verões e dous invernos.cada anno e duas noui-

dades que casi se alcançao hua a outra, e tudo o que os nossos

sameafao se deu con grande bondade, melois, 
pepinos, ortaliças,

fauas e feijões lia milho muito bom, que se da todo o anno e ai*

gua mandioqua no destrito da cidade de Beelem e se espera que

dara à terra trigo, e yinho, arroz, e tudo o mais per sua fecun-

didade, grandes lauores 
"de 

asucar e grandes criações de gado,

especialmente nas islhas e nos planos, das ovelhas do Peru, onde

seruem de acarretar e leua hua hum homen quatro e seis léguas

geAtilmente.

A nauegação he a mais fácil de todas as do Brasil o canal

excelente, e muito capaz àlem dos muitos outros per onde o Rio

desemboca no mar, cuya foz he agua doce per mais de quarenta

legoas ao mar.

O que os nossos han descuberto da fertilidade e abundancia

e salubridade da terra, parece, que denota o nome que tem de

Amazonasem contraposição da errada opinião dos antiguos que

chamarao Plaga solis cuique e a tiverao per zona inhabitavel;

por que nao era todo auer Amazonas, e estando á terra tao ve-

sinha da equinocial, e muito temperada fresca e sadia, como os

nossos hao visto ; estando duzentos homens nouamente chega-

dos muitos meses ao Sol e sereno comendo as frutas, e vari-

¦ando as águas sem nenhum adoecer e as febres se tirao banhan-

dose nas aguas. A terra promete grandes riquesas i perque como

he costelaçao 
quente Oriental a onde o sol nace per cima do mar
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há de auer nella muito cobre que ya se vay descubrindo, oijro e

outros metaes, esmeraldas, cristal, pedras de leuar e outras pre-

ciosas, salitre e outros mineraes, e no Rio perlas, de que ya se

virão e acharao bons princípios.

Ha no Rio tartarugas de boa carne de que se faz manteiga

muito boa do ovo dellas muita diuersidade de peixe algunos muito

grandes, e todos muito bons pescados solhos, e o peixe boy, cuyo

coiro he de proueito. Ha muita quantidade e diversidade de

porcos e algunos se matao atrauessando os braços do Rio em ma-

gotes ; ha muitos veados, muitas antas, pacas, como lebres, gi-

batos e coâtis mayores 
que ellas, apercas como coelhos, lindos

bugios, e sagüis ha muitos patos, galinhas, crioulas pequenas,

galinholas brauas, rollas, pombas, motus, como Perus, Jacus, ha-

racoas como 
galinhas muitos tocanos em moncoes como tordos,

Aletos e garças, e outras muitas aues e papagaios de comer e

de fermosas penas.

Ha mais infinitas fruitas, Ananases, batatas inhames, cajus

como macaris, mangabas, como uuas de que se faz vinho e vina--

gre, anhas como amêndoas no sabor que durão secas, cocos de

que se faz aceyte infinito mil bellas arbores de muito prestimo,

ha infinitas madeiras 
grandíssimas ha paodarco, cotiara, que

quer dizer pao pintado as aruores das anhas sao como castanhei-

ros he pao amarelio, pao Santo, pao do Brasil, angelim, paos

de rosa, pao vermelho, páo preto como euano e outras infinitas

madeiras 
que subem ao ceo, per baixo das quaes nao nace mato,

até estes pâos qué fazem tinta amarella, vermelha, laranjada e

vernis muito bom, e breu resina e almasega, em quantidade

muita seda, muito algodao e pita e barro ordinário, cal de ostras

e outro barro como verde, e muito precioso, e tudo o que nao

está muy perto, uem com muita facilidade 
pellos Rios que todos

são nauegaueis.

O gentio da terra he brioso, engenhoso et em alguas polido

ínais que outro do Brasil muito fácil e tratauel, que deseja e pro-

cura nossa amizade e nos entregáo os filhos para os doutrinar-

mos com os quaes se deue usar toda á 
justiça, e caridade pera os

edificar e lhes conquistar os* ânimos, perque nella estão cifradas
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todas as virtudes, e con^ ella mais'que com as armas se con-

quista, como diz á«abiduria.Esta mesma deue hauer na justiça

distributiua no prêmio dos benemeritos na conquista, e repar-

ticao das terras, em cuyo beneficio he muito necessaria a obser-

vancia da ágricultura e experiencia dos climas da terra.

Quanto aos mais particulares espero com o fauor de Dios

ser de validade na fundaçao do nouo posto na eleisao do sitio,

que seia inclinado ao nacente et ao norte à bçira do Rio*com

bom surgidouro a vista da serra que seja defensauel laurado dos

ventos nao muito difficultoso ao seruiço de bom ceo que se co-

nhecera pella valentia e disposição dos naturaes onde ouuer mui-

tos velhos, vecinho de boas aguas que traga queda pera mouer a

moenda e outros usos, situaçao das ruas ao Norte de boa largura

com suas praças 
-nobres, fabricas, arquitectura e fortificaçao de

tudo pera comodidade fortaleza e nobresa da cidade.

Na qual podem os moradores logo nestes princípios aprouei-

tarse muito das madeiras, assi pera descobrirem as terras, que

aonde as ha mayores sao melhores, como para seus usos e funda-

çao e também pera vir carga pera o Reyno pera o que lhes orde-

narei serras de agoa, e os instituirei na resguarda da agricultura

conforme ao nouo clima e temperamento do ceo, e lhes darei

modo pera compor os aruoredos, para abrir as terras aralas, e

regalas aonde for necessário, e aproueitalas com as plantas e

semfcntes que amarem, e obrar tudo em união com mais abun-

dancia e menos trabalho ; per que ha muitos annos que sou pro-

fessor da agricultura ajudando a meu pay na que escreuia, a

qual com o conhecimento desta terra, frutas e drogas delia es-

pero acabar inculcando neste Reyno todas as 
que 

ha pella redon-

desa do mundo, que nelle possa ser de proueito.

Ensinaríheshey a buscar as minas, conhecellas e abrilas,

a fundir os metaes, e a fabrica do salitre e poluora ; e ao gentio

na cultura de tudo, e do linho canhamo para que laurandose o

ferro que ya se tem mostrado no Maranhao e outras partes do

Brasil e nouo descobrimento se espera fique fácil fazer embar-

cacoes pera seruico daquelle estado e aiuda deste Reyno, que

tao cansado está que com muita agencia e grande 
fabrica de
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ministros senão acha hum 
"pendendo 

ioda a sustancia delle 
"dá

nauegaçao e comercio.

E nas 
primeiras embarcações espero vadear o rio descu-

brirlo á loeste, e pella outra ribeira contra agoa ; obseruar as

islhasj as prayas, e o gentio descreuendo tudo, e dibuxandoo

como sey fazer e achados os passos e reducido o gentio a abrir

por este Rio hua 
grande porta as riquesas do Peru por onde

deçáo a Espanha sem os grandes trabalhos e imensas despezas

com que se acarretao ao mar do sud e de lima 
por mar a Porto-

bello, e dahi per terra a Habana e mar do Norte donde vem nas

frotas de noua Espanha cuyo comercio se começa ya a introducir

desdo rio da prata ; de cuyo nacimento han decido alguos caste-

lhanos aos nossos.

Ainda 
que pera esta empresa se requere 

grande cabidal de

valia ç de fazienda espero em sua diuina magestade de conse-

guir estes intentos a sombra de V. S. e com seu fauor, 
que nao

pode faltar a taes deseios e p.a isso me-fara V. S. merce dar li-

cença para lhe dirigir por premisia de meus trabalhos hum tra-

tado que vou escreuéndo deste descobrimiento 
que la espero aca-

bar pera quechegando per meyo de V. S. á noticiade sua mages-

tade tenha algum lustre e merecimiento i pois a doutrina de

Tullio a honra fomenta as boas artes e assi cobro muita con-

fiança 
que em V. S. onde ha tanta fidalguia ha sempre as minhas

posto que indignas de achar acolhimento e amparo 
que Dios á

V. S. per muitos annos em Lisboa 21 de Setembro de 1618.—-

Simao Estado da Sylveira.

Biblioteca Nacional de Madrid



Carta dei Xj.4o D. Francisco de Te-

xada y Mendoza, sobre la poblacion dei

Rio Maranon = Acompana una "Rela-,

cion de lo que parece por los Ynformes

que lia remitido la Casa de la Contra-

tacion, de personas practicas, sobre la

poblacion que los Portugueses intentan

hacer, 50 léguas adentro dei Rio Mia-

ranon; y de lo que contiene un Memo-

rial dei Padre Xptoval de Acuna, sobre

el descúbrimiento dei Rio de Ias Ama-

zonas.=fecha de la Carta — en Sevilla á

14= de Febrero 1617.

Por carta de 3i dei passado, dice V. m. que por consultas y

decretos, cuyas copias vienen con ella, vese lo. que ay de nuevo

en Ias poblaciones que se van haziendo en el Rio Marafíon y lo

que responde a Su Magestad cerca dello; y porque en la ultima

consulta se dice, se me escrivira pidiendome relacion y parecer,

le ordenaron a V. m. esos Senores me ymbiase copia de todo para

que aviendolo visto, satisfaga a ello con la consideracion que la

ymportancia dei caso requiere.

Esta es una matéria de grande diíicultad porque én el dis-

curso de muchos anos en diferentes naciones a ávido grandes y

confusas opiniones, y hasta aora estoy persuadido a que se sepa,

verdad asentada aviendo costado quereria averiguar, mas gente

y hacienda que todo el descúbrimiento de Ias índias. Los Espa-

noles an procurado por 
la guayana, que es una gran província

continuada co.n el nuevo Reyno de Granada, descubr.ir.el dorado,.
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y el lago ó Laguna grande de Parima que esta debajo de la Equi-

nocial, en cuya Ribera se diçe que esta la gran ciudad de Ma-

noa, de quien se refieren por tradiciones, tan notables cosas de

grandeza, 
riqueza y abundancia: y en esta porfia se a perdido

tanta gente y hacienda como el Consejo a visto, sin que hasta

aora se aya hallado mas que algunos índios, que certificavan a

lós Espanoles aver estado en la Ciudad de Manoa y Ias 
grande-

zas delia.

Los estrangeros, y particularmente yngleses an escrito re-

laciones de cosas notables desta província 
deldorado, y de loque

entendieron entrando por el Rio de Ias Amazonas ; y el Senor-

Marques de Salinas, tiene una carta que le dio don Joan de Men-

doça, en que sedescriven estas provincias,y otra vino ala Junta

de Guerra estando yo en la Corte haya en Olanda, aunque

diferencia mas de un grado en el sitio de la Ciudad de Manoa,

que sigun se muestra por el Globo dè Ticobrain, que es el mas

nuevo y mejor que aora a venido, está en grado y médio de Al-

tura, y assi si es verdad lo que entendieron los Portugueses que

aora an poblado en el Rio de Ias Amazonas tengo por cierto que

el fin principal de los Estranjeros, de quien se dice que ay na-

vios y fortificacion El Rio arriba, es hallar esta Ciudad ; y por lo

que muestran Ias Cartas y globo, un brazo dei Rio de Ias Ama-

zonas, viene a alcanzar cerca dei Lago de Parima, y quando 
no

consiguieren esto (porque podria ser sueno lo dei dorado) con el

tiempo y ocassiones entrando por el Rio adelante podrian yn-

quietar y dar mucho en que entender a Ias províncias circunve-

cinas ; pues este Rio y sus braços atraviesan toda la tierra firme

y Peru, llegando casi al mar dei Sur. E querido ynformarme de

los que aora ultimamente vinieron de la Trinidad, si tienen al-

guna noticia desto, y encontre con un platicode 
la tierra qué vive

enla Ciudad de Santo Thomé, en el Rio Orinoco, y no a enten-

dido otra cosa mas de lo que save el Consejo dias á, que es de

Algunas poblaciones de Estranjeros de muy poca consideracion

que ay cerca dei Rio Guaypo, ciento y cinqüenta léguas de la

Trinidad, y desto se a tenido noticia por los yndios Aruacas que

son amigos de los Espanoles y enemigos de loscaribes con quien-



coniercian los estranjeros, y a.lo que mas se estiende es a decír

que tienen un fuertezuelo donde ay treinta ó quarenta 
hombres,

que no puede ser el que dicen los portugueses, porque a de estar

en mucha mayor distancia, y los que hicieron estas poblaciones

110 entraron por el rio de Ias Amazonas, sino costeando por la

vanda dei norte como se afirma.

Mi parecer es que hasta que aya mas ciertas noticias, no se

tome resolucion en conformidad de lo que tan prudentemente,

consulto el Consejo, pues con la vezindad dç los portugueses 
se

puede adquirir si saven conservarse con los naturales (cosa de

que dudo mucho) y que su asistencia pueda ser de provecho 
en

la poblacion que tienen hecha pues no pueden ympedir 
los na-

vios que quisieren subir el Rio arriba, antes por apartarse dellos

se han de arrimar adonde sea-mas peíigrosa 
su vecindad y la de

los Portugueses en la demarcacion de la Corona de Castilla, a

mostrado por experiencia quanto conviene evitaria, pues quando

no vbiesse estranjeros en Ias parte? que dicen, metiendosse por

los Rios y la tierra adentro por Ias Provincias" de l^s Yndias,

daran nuevos cuidados en la quietud y en la Hacienda ; porque 
lo

poco que aora se sufren en ellas, son esponjas de la sustancia

que avia de venir a esta Corona y la de Portugal en todas oca-

siones nos muestra esta razon de estado. Guarde Díos á v. m.

como deseo. De Sevilla a 14 de Febrero de 1617.=Don Fran-

cisco de Tejaday mendo\a (hay una rubrica).

RELACION DE LO QUE PAREZE POR LOS YNFORMES QUE

HA REMITIDO LA CASA DE LA CONTRATACION, DE PERSONAS PRA.CTICAS,

SOBRE LA POBLACION QUE PORTUGUESES

INTENTAN HAZER, CINQÜENTA LÉGUAS ADENTRO DEL RIO MARANON

En decreto de diez y ocho de otubre deste ano, se sirvio Su

Mag.d de participar al Consejo, Ias noticias de que 
los Portugue-

ses disponian embíar cinqusnta Casales y un Governador para

poblar cinqüenta léguas adentro dei Rio maranon que divide el

Brasil de los domínios de su Mag.d en Ias Yndias, con intento

de beneficiar el Cacao bainilla y Anir, de que abunda aquella

tierra.
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Con esta ocasion, se ordeno a la Cassa de la contratacion,

Ynformase sobre este punto, oyendo a Ias personas practicas 
de

aquellos mares y costas, diciendo que paraje es aquel, y con que

poblaciones 
confina, asi portierra 

como por Mar, que 
naciones

la abitan y a quien estan-sugetas, y la calídad y temperamento

de aquella region ; y que puertos tiene, y en que tiempo se haze

la navegacion y la distancia que hay destos Reynos a que 
Res-

pondio 
la Casa en carta de dos de Noviembre diziendo se ynfor-

maria de personas ynteligentes 
en esta matéria ; y en el Ynterin

podria 
dar noticias individuales desto el Capitan Juan Thonias.

Milute que se hallava en Madrid.

Ynforme dei Capitan, Juan Thomas Milute.

En esta conformidad, sepidio al dicho Juan Thomas, Ynfor-

mase sobre este punto, y en papel de dos de Noviembre dize ;

que el Rio maranon está en la America en el Brasil en altura de

dos grados 
de la parte dei Sur de la Linea equinocial, y de lon-

gitud 
en 334 grados y médio distante de los domínios de Su

Mag.d 240 léguas; que son los primeros de la parte 
dei Occi-

dente, guaiana, 
orinoco, y la Trinidad de Varlobento ; pero que

el Rio maranon no divide el Brasil, sino el Rio de Ias Amazonas,

que esta distante 90 léguas al Occidente dei Rio maranon, en el

qual avitan Yndios naturales con poblaziones 
de mucha conse-

quencia, y dos factorias, una de Olandeses, y otra de Yndios su-

getos 
a los Estados de Olanda ; y de la parte de Oriente 23o

léguas está Fernabuco en el Cavo de San Agustin, que avitan

los Portugueses sugetos á Portugal; y asimismo la avitazion dei

Ri(5 Maranon es de portugueses y toda aquella Costa hasta el

dicho Cavo de San Agustin : que el temperamento, dizen es

bueno, y fabrican muchos navios y de maderas Yncorruptibles ;

que cojen Cacao de a ocho anos a esta parte, 
tavaco y Açúcar, y

los Puertos buenos como es de Maranon Amazonas y otros mu-

chos, y Rios que ay en aquella Costa para todo el tiempo dei

ano, y de la parte de tierra avitan naturales Yndios Brasilianos :

y la distancia que ay de estos Reynos hasta el dicho Rio Mara-

non son 800 léguas, poco mas, por el Aire, y por su navega-

cion legitima 1000, que se an de navegar desde principio de
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Septiembre hasta fines de Diziembre, 
que es el tiempo perfecto

para hazer esta navegacion 
para cortar la Linea, que es el tnismo

Camino dei Rio de la Plata, y el de laYndia Oriental, Angola, y

demas Puertos de la Parte táel Sur de la Linea.

Despues remido la Casa de la Contratacion, con Carta de

3o dei mismo mes de Noviembre, los Ynformes que cerca desto

habian dado Gaspar de Palacios, Piloto mayor de la Carrera de

Ias Yndias, Don Alonso Bacas Cathedratico de Cosmographia,

Don Juan Melo Diputado de la Vniversidad de los Mareantes, el

Padre Francisco de florencia de la Compania de Jhs, y el Ca-

pitan Domingo Gonzalez; que en sustancia, se reduzen á lo si-

guiente.—

Ynforme dei Piloto mayor Gaspar de Palacios.

Que tiene noticia de que el Paraje en que está el Rio ma-

ranon, es en la America meridional, por la parte que mira al

norte en costa de Les-sueste ves-norueste, en altura de dos era-O

dos y i/3 de la parte dei sur de la equinocial, entre la Costa dei

Brasil y Rio de Ias Amazonas siendo occidental al Brasil y ori-

ental a dicho Rio que corre la tierra adentro mas de 3oo léguas,

y la nacion que le avita son Portugueses donde han tenido siem-

pre navegacion, y tiene una ciudad y Castillos sugetos a Por-

tugal; que la Calidad y temperamento de la tierra, es caliente y

vmeda y el Puerto es capaz de navios de buen porte y se puede

navegara este Rio, de Septiembre hasta março, y siendo nece-

sario (aunque con algun travajo) a todos tiempos, la 
gente que

avita, todas sus costas de mar, y por la tierra adentro son Yn-

dios que no estan sugetos a nadie ; y la distancia cierta que ay

desde la Barra de San Lucar a este Rio es 910 léguas 
y deste Rio

a la Trinidad de Barlobento 400.

Ynforme dei Dr. Don Alonso Bacas.

Dize que dei Rio maranon cuia voca esta dos grados y 40

minutos al sur de la Equinocial. poco mas o menos, a la parte

Occidental no ay mas naziones ni 
gente que Yndios 

gentiles e

idolatras que viven sin Republica ni orden economica sino en

Choças que Ias mudan quando se les antoja=De que se infiere

no tener poblaciones Castillos ni otras fortificaciones ni defensas,



372

como tambicn no tener sugeison á nadie, ni tener príncipe a

quien obedezer ni Puertos que guardar.

Que en la boca dei Rio que es lo que toca a el mar no ay

mas que una Ciudad bien fortalecida y presidiada de gentes y

guarnicion 
donde tocan ó llegan Ias flotas de Portugal y de

donde comienza el domínio de Portugueses llamase dei nombre

dei Rio Maranon.=

Que a la parte oriental de este Rio, en toda su costa dei

Sur tampoco se save que en mucha tierra adentro a el leste aya

alguna poblacion ni Puerto ni de Yndios ni de Portugueses, si

bien es avitada de Yndios tambien con el mismo orden y Reli-

gion que los de la otra banda dei Rio a el oeste.—

Que el temple dei Pais es muy enfermo asi por razon de

Ias Ynfluencias que hazen una destemplanza caliente y vmeda

con tanta irregularidad que no ay avitador de los que an podido

ver, que no este enfermo y tambien por razon dei terreno porque

Ias aguas minerales que de una y otra parte dei Rio corren, son

llenas de muchos jugos 
minerales y entrando en el maranon

tambien le destemplan, y Ias aguas y bevidas hazen notable

dano a los que usan dellas.=

Que conocio a un Piloto que tuvo noticia de un Yndio de

los avitadores a la parte occidental dei maranon que era una

Provincia (ya contenida entre el maranon y Rio de Ias amazo-

nas) muy rica de oro y plata en que havia muchas minas abiertas

y que se encontravan algunos morteros en que molian los meta-

les y algunos liornos ya arruinados en que se fundian, y quiçá

por esta noticia intentan la poblacion 
los Portugueses. Ya te-

nido noticia que an buscado de Portugal en Castilla por médio

de un personage grave minero que supiese beneficiar metales

expecialmente por Azogue haziendole muchas conveniências a

el que fuese, y no lo pudo conseguir.

La distancia desde San Lucar a la voca dei maranon sera

de 900 á 930 léguas, con poca diferencia; su rumbo general, casi

nordeste sudueste.—

La navegacion, dizen se puede hazer en qualesquiera tiem-

pos, sin riesgo, aunque mejor de Septiembre a Marzo.=
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Por toda la Carta marítima desde el Rio maranon a el Ori-

nocoj ay tres poblaciones, primera la Caiana que el ano pasado

quitaron 
los françeses a el 01andes.= Segunda Sornam de Olan-

deses, tercera Banramas, vezinas a el Orinoco, tambien de Olan

deses.=

Ynforme de D. Juan de Melo

El Puerto y boca dei Rio Maranon, está en quatro grados de

altura con corta diferencia, a la banda dei Sur de la Linea Equi-

nocial, distante dei Puerto de Orinoco 35o léguas al Veste, que es

el primer Puerto que tiene poblado esta Corona de Castilla a la

banda dei norte, y poco mas 6 menos desde el maranon a San

Lucar de Barrameda abra 900 Léguas que se pueden navegar

asi de Espana a él, como de él a Espana en todos tiempos de el

ano =

Que estas tierras de la Costa desde Orinoco al maranon es-

tan pobladas de Yndios, y si alguna sugecion tienen los que avi-

tan cerca dei Rio iMaranon será á Portugueses =

Este Rio maranon es un Brazo dei Rio de la Plata, como

tambien Io es el Rio de Ias Amazonas, y estos dos Rios, dividen

y hazen como Ysla el Estado dei Brasil que poseen Portugueses,

separando a otra parte la tierra firme de Ias Yndias de Su Mag.d

y ambos van a dar con su nacímiento en el Rio de la Plata =

Conozese esto por la Carta de marear, y por noticias que ay,

se juzgan estas tierras que estan desde el maranon al orinoco,

por poco habitables y muy enfermas a causa de la poca altura

en que estan de que prozede ser muy calientes y de poco prove-

cho e fruto supuesto que no Ias an poblado Castellanos ni Por-

tugueses =

Que se dize que en la tierra que ay de estas 35o léguas desde

el Puerto Maranon al Orinoco an poblado naziones extrangeras

de el norte =

Que tambien se dize que en Ias tierras por donde baja este

Rio maranon se cria en abundancia mucho Cacao silvestre y la

yerba de que se haze la tinta artir de que usan los Portugueses.

Y que como estas son tierras y costas de Mar que no Ias

an andado naturales de estos Reynos, no se a hallado persona
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(aunque se a hecho la diligencia) 
que diga individualmente los

puntos que contiene la orden dei Consejo.

Ynforme dei Padre Fran.code Florencia

Dice 
que no es fácil hallar Espanoles 

practicos de aquellas

Costas, 
porque los nuestros no pasan en sus camercios de la Tri-

nidad de Barlovento, 
que está mas de 5oo léguas dei maranon

al poniente casi en ía boca dei Rio llamado Orinoco. =

Que si se hallase algunas de Ias relaciones 
que Ymprimio el

Padre Xpto\al de Acosta(sic), elano de 640 ázj.i, se hallaran alli

notízias muy individuales dei Rio maranon, 
y dei de Ias Amazo-

nas, 
que está distante dei primero 160 léguas hazia la Guaiana=

Que la Juridicion de Portugal en tierras dei Brasil empieza

desde el Rio de Ias Amazonas, en cuia boca tienen Portugueses

un Fuerte 
y en el lugar 

que llaman Pará, y segun otros autores,

comienza el Brasil 
y la Jurisdicion Portuguesa desde el Maranon

o desde la Capitania de Tamaraca 
que dista dei maranon 290

léguas —

Que el Lugar 
que van á poblar Portugueses segun ha enten-

dido es el Rio Cuama, lo qual se deduce dei Mapa o Tabla que
Juan Blau en su Àmerica, llama Coma, 

y en otra en la boca dei

Maranon, 
por la 

parte dei Occidente en 2 exados de la banda

dei Sur.-

"Ynforme 
dei Capitan Domingo Gonsalez

Dice 
que Ias noticias 

que tuvo un més antes de salir de bue-

nos Ayres, fueron 
que los Portugueses de San Pablo, 

que confina

con el Paraguai avian venido y saqueado una Yilla 
que es donde

se coje la \erba, 
y de alli a 20 dias, vino otra nueva, 

que avia sa-

lido dei Paraguai Jente de Guerra, 
y avian 

peleado y muerto 15o

Portugueses, 
y los demas se havian retirado ; y que estas son Ias

noticias 
que tiene, 

por haver sido esto muy publico en Buenos

Ayres, y quien dará mejores noticias es Don Juan Gonsalez Al-

fonso de Guzman 
que vive en Posas, Lugar de Ias Montarías 

que
vino enbarcado con el y asistio mucho tiempo en el Paraguai.

Madrid a 17 de Diziembre de 1617 =
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Memorial que dio el Padre Xptoval de Acuna,

DE LA COMP.a DE JHS,

DESPUES DEL REVELION DE PORTUGAL, CERCA DEL DECUBRIMIENTO

del Rio de las Amazonas.

Refiere que la puerta principal para la Conquista de aquel

nuevo mundo, y gozar brevemente de los provechos y ricos fru-

tos que ofreze, es la voca dei Rio de las Amazonas por la parte

que desagua en el Òcceano, de las Costas dei Brasil, sugeta a

Portugueses, y que no convenia hazerla por esta parte 
respecto

de que con mas facilidad se podra conseguir por la Prouincia de

Quito por las mismas entradas por donde el y sus companeros va-

jaron 
de que se seguira gran servicio a Dios y a S. Mag.d y se

cortaran muchos gastos que se havian de hazer si se executase

(como se ha intentado) por la voca dei dicho Rio en conduzir sol-

dados, prevenir embarcaciones y pertrechos, y disponer todo ol

necesario para formar nuevas poblaciones, lo qual no seria nece-

sario, enviando orden a la Audiência de Quito para que. Capi-

tule las entradas que mas convenga por 
los Rios que en su Jurisdi-

cion desaguan en el referido, con alguna delasmuchas personas

que a su costa se ofrecian a hazer estas Conquistas, solo por los

yntereses que de ella se sacan, como son las Encomiendas de Yn-

dios, repartir tierras, proveer ofícios, y otros semejantes: come-

tiendo Juntamente la conversion y ercsenanza de los naturales a

los Religiosos de la Compania de Jhs; que es la principal razon

a que se deve atender para no dejar de hazer esta Conquista,

enviando obrerosy ministros aptos dei Evangelio, por la extrema

necesidad que de ellos hay en aquellas partes ; y que demas de

esto resultaran de esta Conquista las conveniências seguientes.

Que se cerrara la puerta a que 
ninguno dei Peru yntente ar-

rojarse con los Thesoros dei por 
las corrientes dei dicho Rio, por

escusar los derechos que por Cartajena se pagan y huir de los

riesgos deCosarios que andan ordinariamente por aquellas par-

tes, y se escusaran ynmensos gastos que son ynescusables 
mien-

tras durare el tragin de Panama y Cartagena, que por este Rio

seran muy moderados, y seaseguraran de una vez las flotas ysin

receios de Cosarios se salvaran los thesoros, por lo menos, hasta
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llegar al Pará de donde en 24 dias, por Mar ancho, con Galeones

hechos en el mismo Rio, a todos tiempos se pondran en Espana

sin que enemigo alguno les pueda aguardar a la salida por no

poder fuera dei Rio resistir dos dias los Navios a Ias corrientes

de la Mar. =

Que se ympedirá el trato y comunicazion que tanto desean

entablar los Portugueses que asisten en la voca dei dicho Rio,

con los de su nacion dei Peru, lo qual no se átreverana yntentar

si supiesen se prevenia con tiempo su malizia tomando Ias en-

tradas dei =

Que reduziendo a la obediencia de Su Mag.d ias principales

naciones de este Rio, y en especial Ias 
que havitan en sus Yslas

y orillas, que son muy belicosas y que con valor ayudaran al

que una vez reconocieren por dueno. Y sugeta una nacion, lo

estaran con facilidad Ias demas y se podra hechar de la voca dei

Rio qualesquiera otros que con siniestro titulo la tienen evitando

gravisimos danos, si sucediese el que los Portugueses que sou los

que la poseen, ayudados de algunas naziones belicosas que tienen

sugetas quisiesen penetrar por el Rio arriba hasta llegar a lo po-

blado dei Peru, ó Nuevo Reyno de Granada, pues aunque en al-

gunas partes hallaran resistencia, en otras muchas la hubiera

muy poca, y mas si unidos con el Olandes, como lo estan muchos

dei Brasil, yntentasen semejante atrevimiento =

Que se debe advertir con muy particular cuydado, que los

Yndios dei Peru, y casi en todo lo descubierto, y en especial

donde hay minas, ó otras grangerias de Ymportancia que de-

penden de su travajo personal, estan tan acavados que en breves

anos habran de .césar 
por su falta, o por lo menos desminuirse

gran parte, los muchos yntereses que a su existencia estan ane-

xos; y esto se remedia haciendo la conquista y conversion de

este nuevo mundo, donde son tantos los naturales qu.e le havi-

tan que podran poblar de nuevo todo ío despoblado dei Perú =

Que demas de lo contenido en el memorial referido, hay un

Capitulo en la Relacion que Ymprimio el dicho Padre Xptovalde

Acuna, sobre el descubrimiento dei dicho Rio, que es dei thenor

siguiente =
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Favorecio, Dios, los yntentos de estos dos Religiosos, y des-

pues de muchos dias de navegacion en que experimentaron bien

su providencia, 
llegaron a la Giudad dei Pará, poblacioti 

de Por-

tugueses, que está situada quarenta léguas de donde este Rio

desemboca en el Occeano, Juridicion dei Govierno dei Maranon,

haviendo pasado sin lesion aígu:ia por ynmsnsas provincias 
de

barbaros, y muchas de ellas Caribss que comsn carne humana,

reciviendo de ellos el necesario mantenimiento para 
llevar al fin lo

comenzado ; pasaron 
luego a la ciudad de San Luis dei Maranon,

donde el Governador asistia, que entonces era Jacome Rey-

mundo de Norona, eleito a mi veer, mas por providencia divina

que por 
la voz dei Pueblo ; pues 

ninguno otro rompiera con

tantas dificultades, ni se opusiera a tan contrários parezeres que

no tuviera el çelo y obligaciones que a el le corrian de servir des-

interesadamente en este descubrimiento, a su Dios, y a su Rey,

a este pues dieron los dos Religiosos, noticia de su viage, que

fue como de personas que venian cada dia huyendo de Ias manos

de la muerte, y lo que 
mas pudieron 

aclarar, fue decir que venian

dei Peru ; que avian visto muchos Yndios, y que atreverian a

volver por donde havian bajado, haviendo quien quisiese seguir

esta derrota =

Archlvo General de índias

(77-3-18)

48



Serviços e pretençoes de Bento Ma-

ciei Parente. Sua nomeação para o Go-

verno cio IVIaranliao (5 does.).

Gobernadores amigos etc.

Vi a consulta do Consejo de minha fazenda que trata dos

provimentos que Francisco Coelho de Carvalho Gobernador do

Maranaon pede para 
hir de Pernambuco para aquella conquista

e do que elle e Bento Maciel Parente capitan mor do Para escre-

veraon em cartas suas que enviastes no despacho ordinário de

sette de fevereiro passado 
e aprovo o que vos parece 

e porque

Bento Maciel se ofresse na sua carta descobrir todo o rio das A-

mazonas e facer gentes para 
aquellas conquistas a sua custa vos

encomendo que com muita brevidade trateis logo deste nego-

cio em Consejo de Estado vendose particularmente 
ó que escribe

Bento Maciel en razaon disso e a forma em que se lhe cometera

o que oferesse facer que tenha effetto e os poderes que se lhe da-

vaon para que se le de toda ayuda e favor tendo consideraçaon a

que 
na capitania do Para em que elle agora esta vay entrar Ma-

nuel de Sousa desa e que asi convém que avendo Bento Maciel

de facer o descubrimiento e conquista como offeresse se lhe de

todo o poder 
necessário para que 

naon seia dezaiudado como se

tem visto acontesser em outras empresas e descobrimentos semi-

lhantes tomandose na matéria as informações que 
foren nece-

sarias ordenandose logo os despachos que sele deben mandar e

que venha asinar como que parecer 
a o Consejo de Estado.

Escrípta en Monçaon a i3 de Marzo de 626,
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Para o secrettario Gabriel de Almeyda de Vasconcellos.

Hauendose visto conforme a hua orden de Su Magestade na

Junta que se faz no Aposento do Conde Duque meu senor sobre

cousasde Portugal as copias de consultas do despacho de Merces

e do Consejo e mays papeys que V. M. me enviou sobre as pre-

tensões do Capitão Bento Maciel Parente se consultou sobre tudo

a S. Mag.dü en 18 de Janr.° e 16 de Abril deste anno, e foy S.

Mag.de servido fazerlhe merce de foro de fidalgo cõ a moradia de

dous mil reis e de alguas terras no Rio das Amazonas, tudo com

obligaçao de seruir en Pernanbuco tres annos, 
porque será aly

de proueyto pella muita prattica e noticia 
que tem daquella

guerra. E ordena S. Mag.de que se lhe diga (como ja 
lhe disse)

que se va a Portugal para aly trattar com elleo visorrey daquelle

Reyno hu negocio do seruicio de S. Mag.de.

Aviso a V. M. desta resolução de S. Mag.de para que em

comprimento delia se sirua de passar o despacho necesario.

Guarde Dios á V. M. como desejo.De casa a 28 de Abril de 1634.

Capitan Bento Maciel Parente

El Rey

Nosso senor habendo respeito a os seruicios 
que o capitaon

Bento Maciel Parente cavalheiro da ordem de Christo lhe tem

feito ategora no estado do Brasil e Maranhaon e na conquista do

Pará de que foi capitan mor e descobrimento do rio das Amazo-

nas, e assi na 
guerra de Pernambuco onde servió mais de dous

annos sem soldo achandose em alguas ocasiois que no dito tempo

se offerceraon. Ha 
por ben de le facer merce (alem das mais que

pe los dittos respectos lhe fez) do foro de fidalgo com dous mil

reis de moradia com obrigaçaon de servirem Pernambuco tres

annos. De que pagou nesta corte cincoenta e dos mil e quatro-

cientos reis em prata de mea annata como constou por certidaon

de Jeronimo de Canencia.

Em Madrid a 10 de Mayo de 1634.
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Para o secretario Gabriel d1 Almeydá dè Vasíoncellos.

Haciendose consulta a sua Magestade (que Deos guarde) po

la Junta que se faz no aposento do Conde Duque meu senor hua

petição do Cappitao Bento Maciel Parente em que de nouo tor-

nou a referir os mesmos seruicios por que jâa estaua despachado,

pedindo a sua Mag.de se service de os mandar ver e considerar ale-

gando ser no despacho que se lhe deu notoriamente aggrauado

por naon ter nem gozar ate lo prezente merce algua de sua Ma-

gestade mais que o habito E que a merce do foro de fidalgo que

lhe estaua dado com obrigaçao de seruir en Pernambuco tres

•annos, tenha logo effeito; E que as terras que se lhe mandão dar

com a mesma obrigaçao no Rio das Amazonas seja a Cappitartia

como a que se deu a Gaspar de Sousa E que lhe suceda na elhei-

çao E que em satisfaçao dos tres annos que seruio em Pernam-

buco E dos cinqüenta mil reis que tem de promessa em pensão e

dos v.te de tenca com que a principio foj respondido, lhe fizesse

sua Magestade merce da Comenda de Sancta Maria de Lauras,

que vagou por joão de Landim E que tendo cumprimento as dit-

tas merces estaua prompto como sempre esteue para ir a seruir

a sua Mag.de adonde se lhe ordenar. Foj Sua Mag.de seruido res-

ponder que se lhe dee loguo o foro de moço fidalgo com obriga-

çao de seruir tres annos, E que se lhe façao Cappitania as terras

que se lhe derao ; De que auiso a V. M. para que em conformi-

dade da ordem de sua Magestade se passe o despacho a Bento

Maciel. Guarde Deos a V. M. como desejo.

Madrid a 23 de Julho 635.

Nombramiento de personas para el Gobierno

delMaranon.

La Senora Princesa Margarita refiere en una carta suya de

i3 de Octubre de 1635 que vuestra Magestad la marido por otra

de 6 deí pasado que por quanto el Gouernador dei Maranon ha

nuebe anos que sirue aquel cargo y seis que tiene acauado el

tiempo por que fue proueydo y que le prõponga luego á vuestra

Magestad sugetos para le hauer de suceder y satisfaçiendo a
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esto Pareció a Luiz da Siluaproponer para este Goüiernoa Vues-

tra Magestad Juan de Sossa Falcon, fidalgo dela casa de Vuestra

Magestad hijo de Christobal Falcon de Sosa 
que fue Gouernador

de la Isla de la Madera y tiene servido en muchas Armadas con

satisfacion y de Cappitan de Galeon, y á lo que entiende será de

edad de cinqüenta anos.

Ruy de Figueyredo, hijo de Jorge de Fígueyredo fidalgo de

Ia casa de vuestra Magestad 
que tiene seruido en algunas Ar-

madas; 
y por orden de vuestra Magestad dada por aquel Gouier-

no el ano de 625 fue encarnado de la gente de la ordenauça de la

villa d'Alanquer e su destrito, 
y se tiene satisfacion de su proce- 

¦

dimiento y prudência el qual tendrá de edad quarenta anos.

á Benitto Maciel Parente fidalgo de la casa de vuestra Ma-

gestad persona muy platica en el Maranon 
y en todo el Brasil

donde es natural 
y tiene seruido en aquellas partes con valor y

satisfacion 
por espado de tres anos en la guerra de Pernambuco

con buena oppinion 
y podra tener cinqüenta de edad.

Al Conde de Castello Nouo Parecio proponer Cosme de

Payua de Vasconcelos Alferez de la orden de Christo, 
persona de

conocida calidad que tiene seruido en este Reyno y en Ias Arma-

das, embarcandose en algunas con el mismo Conde con dispen-

dio de su hazienda 
y mucha satisfacion de su procedimiento y

actualmente trahe en el seruicio de Vuestra Magestad 
quatro

hijos que solo tiene, tres de ellos han ido en Ia Armada 
que fue

al Brasil y tendrá cerca de sesenta anos de edad.

á Benitto Maciel Parente propuesto por el voto antece-

dente.

á Nuno Fernandez de Magallaês hijo de Christobal de Ma-

gallaês, fidalgo de la casa de Vuestra Magestad 
que tiene seruido

anos en la índia con buena satisfacion 
y tendrá de edad treynta

y cinco anos.

La Senora Princesa propone á Vuestra Magestad, 
por Ias

razones referidas, en primer lugar á Cosme de Payua de Vascon-

celos, En segundo á Juan de Sossa Falcon y en tercero á Be-

nitto Maciel Parente.

En conformidad de la orden de Vuestra Magestad se voto en
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esta Consulta por los villetes inclusos, Madríd à 5 de Junio de

1636.

Respuesta de su Magestad:

Nombro á Benito Maciel Parente:

A 27 de Junio de 636.

Archlvo G-eneral de Simancas,

Secretarias Provinciales.

Libros 2733, f. 26; 2745, f. 28; 2746, f. 16; 2745, f. 59; 2691, f. 353.



Oarta em qu.e o Capitão Mor do Ma-

ranhao, Antonio Moniz Barreiros, dá conta

do que se passa naquella Conquisto.

Senhor.

Debito meu he como Vassallo de V. Mg.de avisar d'aquillo

que se me esta encarregado, como he esta conq.ta do Maranhão,

cujo lugar de Capp.ant mór occupo ; e assy fasso esta p.a que por

ella V. Mg.de possa ser sabedor do que nestas partes se passa cõ

a verefficassão de papeis que invio ; e conforme ao q parecer,

V. Mg.de mande prover em cada cousa como mais convier a seu

Real serviço.

Em novembro 
passado de seiscentos e vinte tres, chegou

aqui hü barco que do Estado do Brazil veyo cõ treze mil e tantos

cruzados de pagam108 em fazas pera os soldados (Acabo de catorze

ou quinze mezes q avia chegado outro de oito mil cruzados q o

prov.or mór q foi do Estado avia mandado de Parnambuco) tive

neste per carta do capp.am mor e G.or da capp.a de Parnambuco

Mathias de Albuquerq. hü aviso da parte de V. Mg.de de inimi-

gos e como me veyo sem socorro algü de polvora, ou munissois,

p.a deffensa desta tão desfavorecida conq.ta p.® avisar a V. Mg.de

do pouco q nella avia mandei fazer hü auto, pello qual se Vera o

quão necessitado isto está, de cõ que se deffenda tendo custado

a V. Mg.dí tanto, do que se achou me Remetto ao dito auto.

As tres fortallezas desta ilha, tenho feito de novo sé despeza

algüa da fazenda de V. Mg.de, e só a minha custa, pagando e

dando de minha caza o possível, por fazer nisso serviço a V.

Mg.de como devo.

A. B. +y
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No que me pareceo destas fortallezas quando vy a esta terra

avizei a V. Mg.de por carta minha q levou (o meu anteçessor

neste cargo q ocupo) Diogo da Costa Machado p.a entregar no

cons.0 da faz.a de V. Mg.de E assy mais avizei, de como me pare-

çia necessário, hü forte na barra do Rio Itapocurú, em que esta

o forte Nossa S.ra da Conseição por Respeito dos salvagês não

deceré pello Rio abaixo, e fazeré danno as faz.as q nelle se fazé;

e deste forte, q té quarenta soldados, se pode tirar doze mos-

quetr.08 q na barra do dito Rio assistão, em hü fermozo citio, e q

cõ pouco arteficio ficara mais forte que 
nenhü que na conq.ta aja ;

e assy cõ tres pequenas pessas de Arthelharia, e dous falcois, ou

pedreiros, 
ficará aquelle Rio fechado.

Pella tardansa do G.or desta Prov.a q esperando fico, invio a

embarcação assima dita ao Brazil e nella hü soldado de satisfa-

ção, c5 o traslado do dito auto que digo, a pedir ao G.ordeV.

Mg.de secorro das couzas contheudas nelle, por parecer por esta

via poderej ser mais brevem.te secorrido, pella brevidade cõ q

daquelle estado se pode mandar, E em pouco tépo poder V.

Mg.de ser avizado por vias o que, fazendo-o Eu daqui, nesta pe-

quena embarcacao, iria muy aRiscada A. muitos infortúnios ; e

quando chegaçe a salvam.10; desse Reino senã© (torna) a estas par-

tes CÕ tanta facillidade, né sé muito gasto da faz.a de V. Mg.de.

Hü soldado por nome André Nunes Bairros q nesta conq.ta

servio a V. Mg.dc, tornando a ella me aprezentou húa portaria de

V. Mg.dá por seu cons.0 da fazenda, de sinco de junho do Anno

passado de seis centos e vinte tres pella qual V. Mg.dc emco-

menda ao seu G.or das ditas conqtas do Maranhão q vagando Al-

güa praça de alferes, de qualquer forte ou comp.a das q 
nas ditas

conq.tas se ordenaçê. o proveçe nella, e avizasse a V. Mg.de pello

dito seu cons.0 da faz.a p.a lhe mandar confirmar a dita praça,

o q assy avia por seu serviço pella dita portaria, Visto o não ser

chegado a esta prov.a o G.or delia admety ao dito André Nunes

Bairros, a hüa praça de Alferes do forte S. Fran.co qavendo va-

gado estava provida per my de q lhe passei provizão a the avizo

de V. Mg.de A dita praça té só de ordenado da faz.3 Real sin-

coenta mil rs. q no p.r0 provim.10 delia se lhe. taixarão, o dito
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Alferes serve cÕ muita satisfassão, e acistencia, E|he merecedor

da mercê q V. Mg.de lhe faz.

O Capp.am mor da conq.ta do Pará me avizou por hüa carta

sua qcõ a chegada de Luís Aranha, á dita conq.ta, o qual, por

esta passou, E se Reformou do que se lhe pode dar, Derão em

hüs Estrangeiros q diz estavão no curupá partes, do cabo do

norte, e q la avia deixado hü prezidio de sincoenta soldados, cõ

hü Capp.am de q me escreve tem avizado a V. Mg.de nü barco

(des do estado do Brazil) por via de índias, e o não fizera pello

dito Luis Aranha per Elle se fazer a vella, donde avião pelei-

jado sê lho dar a saber a elle dito capp.am mór do Pará pedeme

secorro de polvora e soldados, manifestandome sua nececidade,

e posto q aqui a há da mesma maneira, pello serviço de V. Mg.de

lho mando conforme o tempo dá lugar, E he de hü quintal de

polvora, e doze soldados cõ seu capp.am mas não dos pagos da

faz.a de V. Mgde,

O Dito Luis Aranha, que por capp.am de hüa caravella foi por

ordê de V. Mg.dc sondar o Rio das Amazonas, e cabo do norte,

chegou ao porto desta cidade, em vinte de abril do anno passado

de seiscentos e vinte tres, e aprezentando hü Alvará de V. Mg.de

me pedio soldados, «Gentio da terra, e mantim.tos pera dar satis-

fassão ao dito Alvará conforme a possebellidade, E Estado da

terra, fiz as deligençias q convinhão ao serviço de V. Mg.de como

se verá foi feito, por hü auto, q cÕ outros papeis juntos 
a elle de

pareceres q tomey de pessoas graves, 
fiz ; outrossy vão papeis

q per dezordés do dito capp.am Luis Aranha se fizerão, o qual

c5 a mal dotrinada gente q em sua comp.a trazia, me pos parte

da pouqa q nesta cidade avia en contingençias, de fazerem cou-

zas q não fosse bé contadas, como se poderá ver claramen.te per

duas devaças q invio. fasso queixa a V. Mg.de do dito Luis Ara-

nha me levar desta conq.ta Dous homês de mais dos que eu lhè

dey, avizando-o eu da p.te de V. Mg.de q desta sua conq.ta me

não levaçe gente per q V. Mg.de não seria contente e senão se

fizerão muitas delig.as levara m.tos que farião falta.

Invio mais hüs papeis que se fizerão sobre o encontrará

o aRendaresse os Dízimos p.a a fazenda de V. Mg.de a meu
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Requerimento, e dò feitor e Alm.xc de V. Mg.de e que encontrou

isto, foi a Camera desta Cidade, no q o prov.or da faz.3 se ouve

como lhe pareceo sé querer outro algü parecer; como he couza

q per papeis consta se determinará o asertado.

Hüa obrigação que o Prov.or mór q foi do Estado do Bra-

zil Ant.° Barreiros meu pai fez a V. Mg.de per escriptura, de

mandar fazer nestas partes hü Eng.° dos antigos de fazer asu-

cares, ou dous dos q oje se fazé de tres paos, q eu truixe a meu

cargo fazer nesta conq.ta, por via do dito meu pai já defunto;

me ficou a my e vou fazendo nella todo o possivel, e a darey

acabada no tpo limitado, cÕ o favor de Ds, e grandes 
esperan-

sas. Em q V. Mg.dtí ponha os olhos neste seu Vassallo, a dita

obrigação estivera oje acabada senão ouverão algüs incõvenien-

tes, como foi o do Inimigo Gentio, per cujo Respeito, não prin-

cipiei as obras mais sedo, e p.a as principiar 
me foi forsado fazer

hüa caza de Armas no citio dos Eng.os Em q tenho mosqueta-

ria, E arcabuzaria minha, polvora, 
e muniçois necessarias, com

hü atãbor, e meus criados e tudo a minha custa, se adjutorio algü

q se me dece, ou eu o tomaçe, da faz.a de V. Mg.de; E posto q co

o falecim.10 de meu pai me faltavão de Parnambuco, cò o mestre

das moendas dos Eng.os como veyo, E vai correndo cõ as obras,

cõ os off." necessários, Espero sê falta lansar a moer hüa das

moendas pello São João deste prezente anno q.do não aja algü

inconveniente, e poderá ser ambas, como não falta aviam.10 posto

q com muito trabalho, e despeza, e pois me não ficou de meu pai

outro patrimonio 
mais que servir a V. Mag.de e he só o que de-

zejo o empregarme cÕ pessoa e fazenda em seu serviço, este he

meu gosto ; e porq estou confiado que V. Mg.de como Catholico

Rei e S.or nosso porá os olhos, e as couzas q ficarão de meu pai

tanto servidor de V. Mg.de não farei nesta mais lembransa, de

hüa Viuva honrada mai minha, mulher q foi do dito defunto, se-

não que estando eu nestas partes servindo a V. Mg.de, no cargo

q ocupo E eng.os que p.a aum.t0 Desta sua conq.ta fasso, se sirva

V. Mg.di attendendo a seu dezemparo, lhe não falte cÕ seu favor,

pois 
oje só o de V. Mg.de pode ter.

Esta conq.ta esta mui falta de Gentio, pella Rezão q já tenho
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avizado a V. Mg.d% e o pouco que 
temos he necessário conser-

vallo por todas as Vias, e importa ao serviço de V. Mg.de que a

pessoa 
nenhüa sede aldeas d^elle de administração, (Salvo a que

fizer Eng.os) por quanto 
tendo as algüs, se não ajudara o povo

nè avera lugar q.do pessoas 
de posse queirão 

fazer os ditos Eng.03

de lhe darê hua aldea p.a sua guarda, 
como foi uso em muitas

partes 
do Brazil, no seu principio, 

e co eu ter em minha fazenda

hüa caza de Armas, como digo assima, E meus criados, me não

atrevera sé m.t0 Risqo a principialla 
se não passara p.a junto 

a

ella hü pouco 
de Gentio amigo nosso por húa provizão q o G.or de

V. Mg.de passou 
a meu pai, p.a que eu podeçe passar 

Duas junto

as ditas faz.as do q avizo tenho, pesso a V. Mg.de por bê do seu

serviço, que 
lhe fasso, seja servido consederme a estada delia

na maneira q esta oje posta. 
A Real pessoa 

de V. Mg.de guarde

nosso S." como os Vassallos de V. Mg.de dezejamos, Amé. Ma-

ranhão 6 de fev.10 de 1624 annos.

Antonio Moni\ Barreiros.

Archivo do Conselho Ultramarino

Consultas resolvidas. Maço n. 794.



Iníòrmaoao de Luiz Aranha de Vas-

concellos sobre o descobrimento do Rio

das Amazonas.

Vendo os S.cs Gov.,es em conselho de estado a carta de Sua

*Mg.d 
de 18. de Abril passado em que Respondeo á consulta que

se lhe fez sobre o apresto de luis Aranha de Vasconcellos para o

descobrimento do Rio das Amazonas, de que com este vai a co-

pia, E asy o papel que elle deu em Rezão do que Sua Mg.d

manda se saiba delle em confirmação do que pareçeo ao cons.0

de estado, que também vai com este, me ordenarão que de sua

parte Remetesse tudo ao cons.0 da faz.a para que se veja nelle

esta matéria E se consulte o que parecer em conformidade do

que Sua Mg.d manda pella dita carta, Nosso Sr. &.a casa 12 de

Mayo de 162.5.

Rui dia{ d m.s

Snor.

Satisfazendo ao que v. mg.de me manda perguntar por Carta

de dezoito dabril d 626 diguo que fui fazer odescobrim.10 do Rio

das Amazonas e cabo do norte por hõa instrução feita en aran-

jues em 4 de.maio d 622 por o secretario fr.co de lusena E asi-

nada por vmg.de e que em vertude dela e de hüa Carta de vmg.de

e de outros papeis 
me foi dado nesta cidade de lx.a hüa Cara-

vela, gente do mar, doze soldados E algüs _mantim,t0s e sen miL
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rés de ajuda de Custo pera meu apresto E oitenta mil rés de Res-

gates em machados, fouses, faquas, avelorio, pentes anzóis E ou-

tras menudencias E fazendo daqui viagem a pernaobuquo pera

tomar e levar em minha Companhia o piloto Ant.° visente que

naquelle porto estava servindo de patrão me deu o g.or matias dal-

buquerq em vertude de hüa Carta de vmg.de hüa lancha E algüs

soldados, gente do mar, mantim.tos e petrechos de gerra e nave-

gação e me fes pagar duzentos mil rés que vmg.de la mefes merse

mandar dar de ajuda de Custo pera meu apresto alem dos sento

que nesta cidade Resebi, E porsegindo viagem fui tomar o ma-

ranhão e para aonde tomei mais algüs soldados e hü bargantin e

seis canoas de indios amiguos Con que prencipiei o descobrim.to

e no descurso dele fis pazes e domei a obediencia de vmg.de m.t0

numero de gentio E o persuadi a que me acompanhase Com suas

Canoas E arrmas e Com elle Rendi e tomei duas fortalezas aos

olandezes que naquele gran Rio tinhão situadas, hüa chamada

maturu E outra de nasau Cativandoos a todos e senhoreandome

da artelharia arrmas moniçois E escravos de angola que tinhão

E asi lhe botei hüa nau a fundo Com morte de muita gente en

que entrarão seis fidalguos ingreses e hü deles chamado o Capi-

tão parqua irmão de hü Conselheiro dei Rey de ingalaterra

que nas partes de Índias avia saqueado a ilha da trindade e morto

ao gor. dela E asi tive duas batalhas Con gran numero de gentio

Contrario que por parte dos olandezes E ingreses me sairão a

dar gerra en que matei m.ta Copia o que tudo he ben notorio e

se mostra Largua e destintamente das Relaçois, autos, Certidois

e papeis que estão em madrid em poder do S.r fr.co de lusena

aonde pela dita instrução vmg.dc me mandou que fose pesoalm.te

dar Conta dos susesos da dita viagem na qoal e no descobrim.10

gastei dous annos e mejo, E os oitenta mil rés que nesta cidade

se me derão em Resgate despendi Com os indios; e por seren

inumeraves os serviços que ajudado deles fis tais que parese que

estão escuresendo parte das obras dos antiguos da fama lhe dei

mais de Coatro mil cruzados meus, parte que levei de minha Caza

(pera fazer proveito) E a que me Coube dos despojos que ganhei

e não bastando tudo e pera lhe mostrar que os vasalos de vmg.de
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somos os-verdadeiros branqos filhos do sol e do tupana (Como

se disese de ds) a quen elles ão de obedeser e Respeitar e não aos

olandezes né ingreses lhe dei qoantos 
vestidos e Camizas tinha E

as toalhas, goardanapos 
E pratos 

de minha meza ficando Co-

mendo en hüs cabacos sen ter Couza nenhüa Com que ms servir

ganhando por 
isto E outras obras tal fama Com elles que 

me

adorão Como a idolo o que he ben notorio eseve dos papeis que

estão em poder do s.r fr.co de lusena E a artelharia, arrmas, e

moniçois que tomei nas fortalezas aos enemiguos E o quinto 
dos

escravos e mais despojos entregei na Capitania do para 
e fis car-

regar tudo en Reseita ao almox.= fr.™ madr.» Como se ve da Cer-

tidão junta 
aos mais papeis 

Referidos, e he muj importante que

vmg.de mande Com muita brevidade acabar de Conquistar os in-

greses que 
naquele gran 

Rio me ficarão que serão 25o athe 3oo

antes que 
tenhão tempo de se ajuntaren mais e de Reduzirén a

* 

si todo o gentio 
e se fortíficaren de sorte que para 

depois os des-

âposar seja necesario muito cabedal, alen dos notaves Roubos

que de teren aquela escala Resulta fazeren na Costa de gine,

brazii E índias e dos grandes proveitos que da terra tirão en ta-

baquo, urucu e carajuru que são tintas Como gran, 
E algodão,

pita 
e madeiras de valor E outras couzas de que por 

Conficao dos

olandezes se mostra Carregaren doze athe quinze 
navios cada

anno Con que 
se fazen poderosos 

E as alfandg.'"" de seus princi-

pes vão en aumento ; vmg.dc mandara o que 
for servido, avertindo

que pera 
esta fação ter efeito e se fazer naquela costa do norte a

fortaleza, deve vmg.de encarregar particularmen.te 
o apresto ao

g.or 
do brazil dandolhe pera isso jurdição 

bastante e pera 
eleger e

prover 
os capitais de infanteria e mais ofesiais nesésarios a Con-

ciuistae lhe nomear os ordenados Conforme aos mais daquele

' j' J do

estado, E mandar que 
se me den L entregen nesta cidade q.

menos seis mil cruzados de Resgates pera com elles obrigar o

gentio 
a que 

me acompanhe Con suas Canoas e arrmas e pe-

suadiro m.toque os ingreses tem de sua parte a que se voltem por

nos alen de que estes índios ão de ser os gastadores 
con que se

hade fazer as trincheiras cavas e todo o serviço da fortaleza Cor-

tando e trazendo as madeiras e mfetriais nesesarios E parese que

3o
A. B.
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pois se lhe não da, (nê pode ser) mantim.1?8 ne outro soMo 
que aja

bugiarias, Camizas e ferramentas Con que se obrigen E tanben

deve vmg.de aver por seu serviço mandarme dar instrução e Re-

gÍm.to do que eide fazer e nomearme 
por Capitão mor daquela

Conquista E que os ordenados que nela venser se me pagen en

dr.° na Capitania de pernãobuquo, E que se me de hüa Carta

pela qoal vmg.de faça saber ao g.or do maranhão o efeito a que

vou e lhe mande 
que Com particular Cuidado me ajude en tudo

o posivei oie 3o dabril d 625 a. . .

E parte dos olandezes 
que Rendi nas duas fortalezas de ma-'

turu e nasau deixei 
presioneiros no 

para aonde oie estão pera
vmg.de mandar o que for servido, E deles trazia em minha Comp.a

qoatro dous de hüa forsa e dous da outra testigos tanben da nau

que botei a fundo os qoais doze legoas desta Costa (por minha

desgracia e ventura sua) se libertarão ficando eu Cativo de dous

navios de turqos e hüa de sua nação (que todos andavão de Con-

serva) en Cujo poder estive vinte e coatro dias E. a cabo deles

fogi milagrosam.te en hüa lancha e Coatro homes de minha

Comp. E os mais 
que.na Caravela vinhão estão ainda Cativos

na alcasava de sale.

Luis aranha

de Vasconsellos.

Arcliivo do Conselho Ultramarino

Maço n. 573



Tres cartas de Fr. Christovao de

Lisboa ( 2 de Outubro de 1626, 2 e 20 de

Janeiro de 1627).

Inda que o tempo é breve e as occupaçÕes muitas, me quèro

aproveitar desta occasião porque não sei quando terei òutra se-

melhante, já 
escrevi a Ys. charid." como em todo cazo me pa-

recia bem a jornada 
do irmão frei Antonio ao Reino,por via de

índias e que 
fallasse no Conselho de. Portugal, que está em Ma-

drid, e eu também hei de Escrever, porque çorao sou. prelado as

minhas Cartas, são o fundamento de tudo, principalmente 
tendo

a todos aquelles Senhores, tão meus affeiçoadós por particular 
m.

de Deos, comtudo nas Cartas não se pode dizer a minima parte 
•

do que passa 
muitas cousas não são licitas tratar nellas, porem

em conversação se podem dizer, e valem muito para a informa-

ção, 
as que la succederão nesse Pará, e os aggrávos que Bento

rnaciel cometeo, Contra a Igreja VC. o sabe e assim não tenho

que tratar disso : dos que cá se fizerão nomearei alguns, que4iie

lembrão não deixar este Capitão mor rosar aos indios morrendo

de fome por 
isso, não lhes pagar nunca occupandoos sempre em

seus engenhos, e viagens, e outras cousas semelhantes dizendo

que com Capa do serviço delrei, os havia de occupar de modo,

que 
não tivessem nenhum tempo para rosar, nem para 

descan-.

çar e que 
havião de ficar em peor estado, do em q#e estavao antes

que nós viessemos o 
"que 

cumprio, não tinha nenhuma reveren-

cia á Igreja mandava trabalhar aos domingos E santos sem li-:

cença nem querer pedila,! a Igrçja.nem a queria 
levantar que;
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estava no cham, nem consentir que o fizessem afrontou o seu Vi-

gario 
na Igreja, e diante de mim a um Clérigo, valiasse aqui de

um escrivão que passava papeis 
falsos, e com este fez os Autos

contra os frades, da pouca reverencia que tinha á Igreja vinhão

os Soldados a negarlha toda dizendo que só conhecião a Eírei

por superior, andou sempre amancebado com varias índias to-

mava as molheres aos índios, e as filhas a outros, e a todos amea-

çava se falavão ou se lhas não trazião, juma Aldea que estava

junto 
do seu Engenho, mais parecíá mancebia délle, e de seus

criados, que Aldea de christãos tirpi por visitação uma índia por 
-

andar com seu. criado', e a pus 
"em outra Aldea para que a cazas-

sem seus parentes- que nella tinha porem 
indome para o pará a

tornou outra vez a por donde eu a tirei com a mesma occazião de

peccado, 
o mesmo'fez a outra índia a quem os frades como pre-

lados dasAldeas tinhão apartado de um irmão carnal da mesma

índia com quem ella andava tornandolha a metter em Caza, o

mesmo fes a outra que andava com seu proprio pai sendo todas

estas couzas publicas e notorias dizia que a elle lhe pertencia

constaríhe isto por t.as, e não aos frades, e se fosse elle papa ou

bispo por mais requerimentos que os frades lhe fizerao zombou

delles e ainda trazendolhe os frades as t.as e constandolhe dos

casos os não remedeou, Estando junto 
da Aldea onde se dis missa

a não ouve nem aos dias santos, com seu exemplo estava esta

terra tão devassa no 6.° mandamento como eu lá disse a Vs. cha-

rid.es estando aqui um homem por dar sua enteada nota, E pu-

blicamente, e ella degradada por este mesmo E por evitar a

occasião sendo estas diligencias feitas pelo eçclesiastico elle as

mandou soltar sem mais authoridade alguma deixo muitos, e

grandes 
aggravos qúe fes aos religiosos emquanto eu estive nesse

Pará porque como não são direitamente contra a liberdade dá

Igreja não trato delles, nem as invenções que fes para me negar

o Barro que sua Mag.de me mandava dar para ir fazer a visita do

seara pois por Visitador geral 
me mandava Elrei dar passagem 

ô

mantimento, e eu só pedia passagem, 
teve intento nisto de não ir

eü fazer a visita, ou morrer no caminho indo por terra inda que

não quebrei 
com elle dissimulei tantos aggravos, elle, e Luís

\ ..

. • 
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figueira temiao bravamente tninha ídã porque 
receavãò, que ou

fosse ao Reino dar conta das exerbitancias de ambos, ou menos

segurasse as Cartas, e as escrevesse Iluis figueira é o atiçador

das mais destas couzas, só com intento de*ficac com as Aldeas já

escrevi a Vc. da massada que fes entre esse Capitão mór, e este

de Cá, e o Vigário do Pará e agora se descobrio como o Escrivão

delia trouxe os papeis E autos contra os frades os ajuntarão com

os que cá fizerão em minha auzencia E os mandarão todos por

terra, o que rezultou delles em outra o Escrevo a Vc; o Vigário

do pará fizerão soltar, e dizer missa e andar por toda esta terra,

Eo querem mandar para lá outra ves por Vigário podendoo tarfto--

fazer como o xarife porem entra aqui Luis figueira que acun*ula

todos contra nos, e de-tudo o que VCharid.es lá fazem, e eu cá,

fas elle peçonha manda fazer más praticas aos índios para se a^

terarem a gente que por dissuluta eu reprehendia amimava, e di-

zia que tinha razão de queixarse de mim o piesmo fas aos que

vão ás Aldeas fazer cousas malfeitas, ou a querer o que-senão

pode fazer, a Bento maciel nunca escrevo senão depois que soflfbe

que cercara a Vs. charid." de Arcabuzeiros, e não lhe mandando

elle perguntar nada lhe mandou-dizer que nem sonho de excumu.-

nfhão era, e este caso confessou elle por lhe dizerea» qu«< tínhamos-

nós a Carta mandando eu que se abstivessem dos Jabofeins nos

dias de peixe por não haver razão que mostrasse não serem Carne

te vir isto resoluto pelo superior, disserão no púlpito publica-

mente que elles erão peixe e por tal se comião diante do Papa, e

na Bahia, « que os religiosos santos francezes por peixe o derão,

sendo todas estas allegações mentira, e que o Cons.° os dava por

carne mas que já que assim o fazia que os não comessem embora

injuria grandíssima pois era o mesmo que dizer que era temera-*-

rio e tolo sendo eu então prelado, ao Cabure disse Luis figueira

que 
me não obedecesse e que queimasse os papeis que trazia di^

ahte de mim e outras cousas infinitas deste modo. comtudo dissi—

mulei e o fui ver agora quando vim, sendo assim que 
me não veio

elle ver. e agasalhei no Seara os seus dous religiosos com muita

charidade, e aqui o fis em Geruperana agora querem queimar o

feito do Vigário assim o que se fes treslâdar para appellação,-
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como o original, tendo elle appellado, e sendo estoutro Vigário

geral meu igual e não podendo alterar nada fas o que quer. por

Conselho do padre Luis figueira Eu mandei tirar es.tes artigos

com estas duas certidões. V. C. faça authenticos os signaes dellas

e leveas ao Reino e mostreas na Meza da Consciência, e em ou-

tras partes onde lhe parecer, e de noticia de tudo o que vai nestas

Cartas, bem sei que VC. não é como uns frades que cuidao que

tirão de si o que poem nos outros, e com abonar os outros se vi-

tuperão a si, sendo tudo isto ao contrario,^ Eu me posso por por

exemplo aos religiosos nesta parte porque sou um Escudo de to-

das as murmurações 
que contra -elles se levantão melhor do que

elles forão nem são de si, e alem disso sempre sou um pregoeiro

de seus louvores, e este é o mor que de cá hei de levar e do bom

zelo, e amor com que tratei da Consolação e honra de cada um,

V. C. não duvido faça o mesmo nesse Reino tratando de ambas

estas Conquistas e do que passa em uma e outra com igual zelo,

inda 
que eu tenho feito, em ambas as Conquistas o que devia ao

que* me parece, e remado meu remo com cuidado arriscandome a

morrer muitas vezes comtudo soffrerei mui bem que VC. se oc-

cupe em louvor de todos os religiosos que nesta Conquista ficão

e' ainda que se descuide de tratar em minha pessoa em particular

verdade é, que confio que VC. me faça em tudo o que delle es-

pero, e lhes mereço accrescente VC. ao capitão desta Conquista

andar solicitando' as mulheres cazadas com publicidade, e ao

padre da Companhia andar dando liberdade de Consciência a

todos para deste modo se fazer bemquisto, e odiarnos-a nós com

o povo porque fallando' eu conforme a verdade e doutores disse

que algumas cousas não erão licitas, como forão os Jabotins, Ca-

tiveiro dos negros, Compra delles, E nos dizimos: a Manoel de

Sousa disse que me mandasse Antonio mendez pois queria ser

frade, assim o prometeu VC. o applique, e também o mandar cá

G.eo bastardo em todo o cazo, também lhe tratei nisto dis que lho

lembre Vc. appliquem Vs. charid.es a Manoel de Sousa para que

mande o Barco por índias com o Betancor que morre por se ir, e

vai Vc. bem accommodado com elle, que é pessoa muito honrada

e devota, e seja a partida antes de lá chegar o governador porque
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não se embaracé, Cá me alevantarão que tudo o que lá 
"fis 

pelo

ecclesiastico foi ordem de Vc. e que te a Snia havia tres mezes

que a tinha Vc. dada, mostrei como tudo isto era mentira mas

folgo de me darem tão bom Conselheiro que não carece de louvor,

a salsa deviase a diogo de miranda, elle vai lá, Vc. me faça dizer

ao Irmão Comissário componha isso, avizeme logo da resolução

que toma na sua 
jornada para ver o que hei de fazer e para esco-

lher o religioso que hei de mandarem lugar de Vc. o qual sempre

será o de mor consolação do Irmão presidente delia que nisto e

no mais trabalharei sempre de o consolar, E servir; aponte Vc.

lá também que sua Mag.de nos mandou dar 6o varas de burel para

seis frades e eu tenho quinze não tratando dos noviços para man-

dar ás Aldeas, e inda assim as não podemos Curar nem sustentar

este Choro que é obrigação preciza sem grão trabalho e até eu

por elle não mancar passo a maior que tive depois de frade, e dis-

velandome com occupaçoes me é necessário acudir a elle a terra

não tem pano, nem burel, nem lhe vem de nenhuma parte senão

nos pagamentos e assim não me podem dar nem um fio, nem

pano de linho para panos menores, te eu estou sem manto que mo

tomarão os Tapuyas de Corso e fiquei sem elle esem túnica, e sem

habito e sem poder até agora fazer cousa nenhuma destas tres re-

ligiosos não tem manto muitos não tem Cubertas pois as desfize-

rão para fazer Cubertas e assim se sua Mag.de não ha de mandar

dar burel aos frades que estão nas Aldeas fora as 6o varas que da

p.a esta Caza não poderemos cá viver, se Vc. lá tiver alguma boa

lingoa e tiver devoção de se metter frade mandemo para Ca, os

padres da Companhia dizem que ou Elrei lhes ha de dar renda

para este Collegio, ou Aldeas, supposto isto tanta re.nda hão de

colher das Aldeas como da que lhe Consignar sua Mag.de e assim

espero em Deos para castigo da terra, e quietação nossa que lhes

ha de dar Deos parte das Aldeas, e verão mais claramente quanto

vai de uma couza a outra, é nessessario que com infalibilidade se

paguem as ordinarias porque cá tirando o burel o mais não foi

nada 4 piroleiras de vinho e 4 de azeite, e o burel foi dado por

adherencia, esta Carta guarde Vc. e leve consigo para se lembrar

do que nella vai e dado que o Betancor é muito amigo da verdade,
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e da justiça, 
comtudo o sangue não se quer rogado é sobrinho

seu ocapitão que 
foi deste Lugar, por isso com elle nestas mate-

rias guarde 
Vc. o segredo como com os mais. os milagresque

nosso Senhor cá fes authentiquei com muitas testemunhas por-

que quero 
com verdade mandar dizer a sua Mag.de que 

rro tempo

em que seus ministros infamávão os frades que tenho a meu

Cargo por escripto os afamavaDeos, obrando milagres em abono .

dos exercícios em que andavão, e de sua vinda a estas partes,

dessas trouxe o successo da Crus dos Tocantins com suas teste-

munhas afora os bons exercícios e obras de Vs. chartdades, resta

que se houver algum milagre que o fação authentico por um ta-

beliao, e que mo mandem, saberá Vc., também que o Sotinga

principal 
da ultima Aldea do Guoáma que foi a primeira que to-

mei indo do Caite tinha uma f.a doente pequenina, 
E na Aldea

estava uma índia moça gentía que havia muitos mezes tinha febre

continua e parecia 
uma anatomia, meu costume é ver os ranchos

por amor dos doentes quando vi esta tão no ultinio da vida a per-

suadi a que se fizesse christam, cathechizeia naquelle dia como

pude, e ao outro a mandei baptizar por 
meu Companheiro por

ella querer ser baptizada, puzerãolhe 
nome Iria receava eUa

morrer por á erronia que tem de dizerem que os baptizados mor-

rem logo, respondilhe pelo 
lingoa diante o Sotinga que tivesse

confiança em Deos. pois era sua filha que 
lhe daria saúde e quando

não quizesse 
baptizarse e ser sua filha então a mataria perguntei

por ella dahi a tempos ao Sotinga disseme que logo sarara, e que

o Tupam lhe matara uma filha a elle porque tendoa doente na-

quella 
Conjunção, a escondera por a não baptizar, receando mor-

resse, quando 
busquei o índio para authenticar isto era ido, de-

pois os negocíos me embaraçarão de modo que me esqueceo,

façame charidade perguntar isto áo índio de modo que testemu-

nhe a verdade, e a nao negue receozo de lhe fazerem algum nojo.

porque 
de qualquer 

cousa se temem como sabe o Irmão presi-

dente se alguma outra cousa houver, ou de castigos que Deos fi-

zesse, ou de outras maravilhas semelhantes faça charidade man-

darmas authenticas as administrações com a ida de Manoel de

sousa devem acabar de remate, a patente para Vc. se ir senão for
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agora porque estasse acabando o sello: ou então irá logo . nas

Costas que entre as cousas que me tomarão os Tapuyas de Corso

forão os sellos, porque os nossos índios com medo largarão o fato

que levavao e deixarão no campo onde se o soccorro de Deos não

fora, e esforço de nossa 
parte 

houvéramos de deixar as vidas

todôs; porque os mais dos índios se acolherão para o~ matto: e

em particular para eu ter vida succederão bem de maravilhas fi-

camos sem saber onde. estavamos porque já tínhamos de todo

perdido o Caminho, sem agoa, e sem mantimento. em os dous

recontros que tivemos em çlous dias saimos com um morto e

quinze feridos dos quais morrerão dous. elles com quatro e mui-

tos feridos são gente valerozissima nenhum cazo fazem das es-

pingardas caminhamos um mes e seis dias deste modo morrendo

á sede, e á fome E nove pessoas morrerão de uma, e outra cousa,

e todos houvéramos de perder as vidas, quis Deos darma será

para seu serviço na Bahia tivemos outro recontro com os tre-

membezes estando a ponto de rompermos escolherão fazer pazes,

eis aqui o descanço que cá tive dos trabalhos que lá passei com

os negocios de Bento maciel com a iguoaria das tramas e enre-

dos do padre Luis figueira com estes capitães, em perjuizo dos

nossos religiosos assim que esta minha prelazia não é mais 
que

um laberinto de cuidados e um mar de trabalhos dalma e corpo,

ditozo Vc. que lhe chega o tempo de descançar dos que cá passou

que a mim primeiro me acabarão os que padeço que a mim chey

gue essa hora.

Servo de Vc. oie 2 de Outubro 1626. fr. Chrisiovão de Lx.a

A meu irmão Md Severim de faria.

Da Capitania do Seará vos escrevi largamente ainda que

cheguei lá mais morto que vivo e em tres folhas de papel vos re-

latei tudo o que me tinha succedido, c Eu obrado, agora cedo por

via do Brasil espero em Deos mandar-vos os recontros que os es-

trangeiros tiverão com os nossos no Pará no estilo, pontualidade

A. B. 5l
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e verdade com que vou apontando todas as cousas destas partes,

as perseguições e trabalho que cá padecemos as affrontas, e mi-

serias que levamos por serviço de Deos e de sua Mag.de são se-

melhantes as que levarão aquelles santos religiosos nossos que

passarão ás índias onde não só promulgarão a fé, mas forão prin-

cipaes instrumentos da psrmanencia daquelle Estado, masfaltão-

nos os favores reaes com que elles isto fizerão que forão excessi-

vos, se estes nos não valerem seremos cá de mui pouco fruto

Gomo vereis pela Carta que mando a elrei E o portador leva a

qual podeis abrir se quizerdes, tornala a fechar, e entregar-lha

se primeiro não tiverda6 o treslado delia por via do Brasil, do

Estado destas Conquistas e trabalhos dos religiosos vos certifi-

careis pelo portador que é religioso honrado e grave assistente

do Pará ha muitos annos, tudo o que lhe fizerdes será mui bem

empregado remetto-o a vós para o animardes, aconselhardes nos

negocios e para que lhe favoreçais 
pelas vias que poderdes os

negocios que leva a seu cargo e para receber de vos as caridades

com que sempre hospedais aos religiosos. Agora só brevemente

relatarei o que me succedeo na 
jornada que 

fiz do Seará para cá.

Partimos a i5 de Agosto, ao 2. dia tivemos um temporal tão

rijo que no Convés da nossa embarcação entrou tanta agoa que

fez nadar uma grande arca e sem tocar no b^rdo a levou o mar

com duas pessoas que sobre ella estavão, e neste mesmo tempo

assistia eu 110 Convés 
que era de noite 

que não trouxe outra Ca-

mara, ao 4.0 dia trazendo ò governador um pataxo que nadava

em tres palmos de agoa, vinha sempre de tras, e nos levava diante

por receo dos baixos mandou a minha embarcação e a outra que

demandavão 12 palmos de agoa a reconhecer Lugar para sur-

gir porque era perto da. noite, ficou uma nos baixos a Deos mi-

sericordia, E nós por pouco que escapamos delles fazendo-se to-

dos a volta do mar, E porque o nosso piloto contou que eu

lhe dizia que reconhecia a Costa, e sabia todas aquellas pontas,

como quem as tinha andadas não quiz ir mais que uma legoa ao

mar, pelo discurso da noite, andando elle com a força dos ven-

tos mui alterado e levantado, demos em uns baixos onde esti-

vemos de todo perdidos, vínhamos 90 e tantas pessoas entre
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homens e mulheres a grita de todos feria o Ceo, eu não tinha

parte onde não estivessem pegadas em mim pessoas gritando

por Confissão sem eu poder com a grita E mares que me davão

entende-los, o desacordo dos mais, Era grandíssimo porque nunca

nestas partes á aprender quão raras são as pessoas ornadas

de esforço chegadas ao perigo da morte porque nem para se

deffender delia aos que a vê diante lhes fica animo, foi-me ne-

cessario fazer acudir a bomba alojar por minhas maõs, e fazer

alojar tudo o que podia cahido no Convés pelos balanços da

embarcação e derão-me dous mares com ,que foi milagre não

ir £0 mar, o frio era tão grande, e eu anáava tão ensopado, em

agoa que cuidei de morrer, muitos andavão nus ordenando lan-

çar-se em taboas deu-se ordem a cortarse o masto e acudir-mos

alguns a não lançar a Ancora no baixo: o piloto que como Co-

varde queria antes ali escolher Lugar de sua Sepultura, que

sahindo nos 
pedaços da embarcação a praia morrer pelejando

como homem com os Selvagens tremembezes que gritavão que

nos havião de comer a todos, certifiquei-lhe que nos podíamos

mui bem deffender sahindo com quasquer armas, que eu me

obrigava levallos ao Maranhão por terra com isto levamos An-

cora trabalhamos chegar o mais que podemos a terra favorecia-

nos a maré que enchia safamos dos baixos depois de estar 4

horas nelles sempre com a bomba na mão com a muita agoa

que fazíamos em um lagamar, lançamos Ancora, pela manhã

nos vimos cercados todos de baixos, e que o governador nadava

por cima delles que veo ali ter por sua derota fez signal que o

seguíssemos não tínhamos agoa nenhuma porque a que tinha-

mos se arombou na tormenta carecíamos de umas varas neces-

sarias para a navegação estavamos abertos por muitas partes

E o que peor era que não podíamos sahír dali sem tocar-mos

e acabar de perder-mos bradava eu que cometessemos a foz do

rio que tínhamos diante que reconheci que era o Pará mas

não o grande que é outro e affirmava que a tres tiros de mos-

quete faria-mos a agoada de cima da embarcação porque a

grande corrente que tras este Rio resiste ao ímpeto da maré

que tinha fundo de braça e meia que tomaria-mos as varas que
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nos faltavão, peixe, e marisco, que o mantimento de condueto

tinha cahido ao mar. que as marés hião de lançante e ficavam

os baixos menos perigosos para sahir por elles depois de pas-

sados 2 dias E que recolheríamos um homem que levado da

corrente fora a praia lançando-nos para que fosse a embarca-

ção do governador que na praia andavao muitos tremembezes

que querião vir á nossa embarcação, como mostravão tentan-

do-o varias vezes a nado que por elles saberíamos o sucesso

da outra embarcação que deo nos baixos, e do nosso homem,

e Comtudo era tão grande o medo que o piloto tinha do gover-

nador que fez grandes requerimentos para se partir desavisado

de tudo, arriscando antes matar-nos a todos que arriscar-se a o

ficar mal com elle porque os homems que se fazem mais mãos

de servir, são melhor servidos dizem que é isto razão de estado,

e eu digo que de Machavelo, emfim inclinou-se o Capitão ao

que eu dizia, vendo o perigo da morte diante, fizemos agoada

do modo que eu certifiquei provemo-nos do necessário.toma-

mos o homem que esteve condemnado á morte entre os tremem-

bezes e com sahir-mos com 3 palmos de agoa mais sobre os

baixos nos derão nelles 3. mares que cuidou o piloto de perderse

e dar á Gosta, a todos mandou pegar mui bem, e eu por dar

Lugar á gente do mar para trabalhar, pegado com uma mão a

uma Corda com outra tinha um relogio de sol pequeno diante

do piloto para ver para onde navegava porque a agulha se

perdeo 
na tormenta veio um mar tão grande que me fez mar-

rar com a cabeça em um páo. sahindo destes perigos nos ajunta-

mos no perea toda a frota,-com menos' des pessoas que mor-

rerão no naufragio. duas na nossa embarcação e 8 em a que

vinhão dous padres da Companhia isto é o que ha que contar,

estimarei vos ache esta com muita saúde, e toda a nossa fa-

milia os tratados desta terra, vos mandei do Seara agora pelo

Brazil irão outros mais largos com Cartas para o duque, dom

duarte, e para os mais conhecidos, amigos, E parentes, esta

carta ha vos de ser dada muito tarde E eu por ora não te-

nho tempo para ser largo E o principal intento com que a es-

crevo é para patrocinardes e encaminhardes os negocios que o
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portador 
leva, tratai de me mandarem successor, pois me fa-

zereis m. tenho trabalhado assas aproveitado pouco 
no que

toca aos índios que é o principal 
intento de nossa vinda e

daqui por diante poderei 
fazer menos segundo as cousas se ar-

mão, e a cobiça reina administrei os officios que tive 
-com 

a

maior inteireza que pude accommodando-me ao que se esperava

va de meu habito e a fraqueza dos sogeitos da terra de ne-

nhuma cousa fui mais liberal que da vida, descanço, e saúde

lidando sempre em continuos trabalhos no que toca os riscos

da vida não tem cá sua Mag.de Soldado que tantas vezes visse a

morte diante dos olhos, de sua Mag.de não quero 
nada porque a

paga espero de Deos, só pertendo que ou nos mande ir todos, ou

Deos favoreça esta pequena grei para que cá possa perseverar 
em

seu serviço o que cá faz Luiz Figueira contra nós como sem-

pre costumou no brasil e aqui com mais soltura por ser prelado

o portador volo relatará o vosso livro me pareceo 
cousa divina as-

sim pela erudição como pela excellencia do estilo comtudo hei de

vos fazer uma advertencia que em matérias de barra a fora vades

muito attento nao vos fiando facilmente de relações porque as

mais são falsas, principalmente 
as dos padres 

da Companhia que

tem alguns por grangearia 
falar bem ou mal dos homens se-

gundo o pouco, ou muito que correm com elles digo isto pelas

duas Cartas que la me destes súas porque 
rara é a cousa que con-

tenha verdade, sendo as mentiras tão claras E grandes. (liceat

sic loqui) que as mais são conhecidas de qualquer 
homem que

aqui chegasse ainda que não estivesse n^quelle tempo, e eu tive

muito escrupulo de as ler, mais que uma vez a seus deuzes pelo

grande 
escandalo que disso receberão, dizeis no vosso livro que

Manoel de sousa me trouxe aqui por ordem do governador 
e não

ha tal, porque 
ficou lá, e dahi foi á Bahia, e agora veio com o go-

vernador o guerreiro 
no seu livrinho que fez tudo o que diz da

Bahia da treição succedeu as avessas porque 
os nossos fugirão, e

deixarão as armas com tanto desacordo cada um por sua parte

que no fim de duas Legoas sos trese se acharão juntos, 
isto sabe

toda a gente 
do Maranhão que então foi lá com o governador,

nem os mesmos capitães negão a fugida, e dos estrangeiros não
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morreu mais 
que um, cios nossos dous -forão 

prezos, outros dous
eos mais fugirão. Aqui estão estrangeiros 

que estavão captivos

dos olandezes naquella Conjunção E fugirão depois 
para nós

econtão também na mesma Conformidade a historia, dizeisme

que o Governador rompeo o imigo, nunca tal se sonhou nem a
elle lhe passou pelo pensamento dizer tal e Confessa elle e todos

que nunca os virão eestiverão sempre cinco Legoas delles intrin-

cheirados com um rio nomeio, mandou uma bandr.3 sendo aví-
nado 

que sahião 
pella terra dentro, esta bandr." se atemorizou

com um homem 
que vio morto, e se desencontrou com o imigo

e se veio sem fazer nada, e os inimigos com os.índios 
queimarão

E roubarao o engenho de Antonio de Albuquerque 
que hia 

por
capitão da bandeira isto é o que conta o governador e todos os

que com elle, nem ha outra cousa bem sei a pouca culpa 
que

tendes nisto 
que como soes homem de muita verdade 

julgaes
os outros 

por vós porem a verdade da linha 
para cá rarissima-

mente se acha, façovos esta advertencia 
porque nenhuma cousa

desacredita os livros e historia como é uma narração ex diame-

tro contraria á verdade, 
peço-vos sobre tudo 

que me encom-

mendeis a Deos me faça seu servo 
para que nos vejamos todos

em 
gloria e a nossa irmam e sobrinhos minhas lembranças Deos

vos guarde &. Pará 2° de Janeiro de 1627 da Cidade de S. Luis

do Maranhão.

Vosso Cativo e irmão, 
fr, Cristovão de Lx.a

P.a meu irmão. .

^ 
Do Seara vos escrevi largamente depois de chegar aqui 

por
índias de Castella mas 

porque estas Cartas tem muito 
que cor-

rer primeiro que cheguem as vossas mãos, e porque o alivio 
que

tenho é escrevervos faço esta 
pelo Brazil, e por tres vias. e como

as Cartas são tantas e as mais 
por minha mão escriptas E eu

estou mal disposto, serei nesta mais breve do que quisera, não
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vos faço menção do que passei, porque estas vão em companhia

das de-Elrei em que em summa digo o necessário 
para colligir-

des o quanto cá passo, e faço mas credeme 
que por milagre sou

vivo, não só porque vi a morte diante dos olhos muitas vezes,

nos perigos em que animosamente me pus pelo serviço de Deos,

e de sua Màg.^ mas 
principalmente pelas afflições, moléstias, e

cuidados 
que me dão as exorbitâncias, e excessos destas 

gentes,

porque são maiores estes perseguidores que a Igreja cá tem, que

os herejes no Levante, nem os Turcos em toda a Asia E não

basta soffrer, nem dissimular 
grandes offensas de Deos, senão que

querem que os ajudeis nellas, que mintais, 
que jureis falso, esenão

são logo nossos imigos capitaes. as Cartas delrei pelo que já vejo

são necessarias irem na forma em que vão. não se lhes 
pode di-

minuir nem uma palavra, se vos parecer passe uma destas vias

das tres que vão a Dom Diogo de Castro 
que está em Castella e

vá aberta 
para que elle a veja, E por sua ordem se dê, se alguma

cousa destas não encontra os termos que no mundo correm. Eu

depois que vos escrevi do Seara me embarquei, tive um cruel

naufragio dando em uns baixos de noite com grão tormenta vi-

xnhamos cento, E tantas pessoas, todos me cercarão 
para Confis-

são, os mares 
que me davão, e a grita que a gente fazia me não

dava Lugar a entender pessoa alguma, mas deu-me Deos animo

para acudir a lijar, e fazer alijar o que nos empachava inda 
que

isto me ouvera de causar a morte 
porque cahi por vezes no Con-

ves, e ouvera de ir ao mar com as ondas que me davão cortouse

o masto, cresceo a maré, ficamos em nado, e ao outro dia nos

vimos cercados de baixos, sem ter agoa para beber porque se

arrombou tudo, quiz Deos darme conhecimento da terra, levei

a embarcação um tiro de falcão 
por um rio acima onde fizemos

agoada de cima da embarcação, tomamos a agoa que ella fazia

porque abrio na tormenta e dahi a dous dias porque as mares hião

de lançante 
passamos por entre os baixos a salvamento, viemos

ao Perea aonde nos 
juntamos com a frota e em toda houve 

que

contar e que chorar successos da tormenta passada fico agora

no Maranhão bem avelhantado com os trabalhos corporaes, e

principalmente com os dalma porque até o pasto do Sacramento
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nos falta, porque o vinho que elrei manda dar para as missas o

não dão seus ministros nem a terra tem algum tão miserável

está &.

Já vos escrevi que não houve cousa que tauto me conten-

tasse como o vosso livro assim pela erudição como pela excellen-

cia do estilo, comtudo querovos fazer uma advertencia que é que

vos não fieis de relações que vão de barra a fora porque quasi

todas vão alheas de toda a verdade porque da linha para cá rara

é a pessoa que a trate metto nesta conta também os padres da

Companhia que tem por grangearia informar bem, ou mal das

pessoas, e assim o livro do Guerreiro, no que toca á Bahia da

treição, se oppoem ex diâmetro a ella aquelles capitães não es-

perarão mais que a primeira carga com morte de tres Soldados

fugirão tão desordenadamente 
que forão largando as armas pela

matta, e só i3 Soldados 
juntos achou o nosso 

governador que

então com a sua gente foi áquellas partes, e é isto cousa mui cia-

ra, e evidente, e de que ninguém duvida, nem os mesmos capi-

tães dizem outra cousa, dizeisme que o nosso 
governador rom-

peo o imigoelle confessa que não foi tal, nem ouvio. cinco legoas

esteve delle com um Rio no meio, mandou Antonio de albuquer-

que em demanda de uns olandezes que lhe diziáo entravão pela

terra dentro a furtar 
gado, e os nossos se embaraçarão tanto,

com um homem morto que acharão, que tomarão outro caminho

mui differente, sem especularem o rasto do caminho que o imigo

levava, mandarão 
pedir soccorro por um padre da Companhia

que aqui está E e o governador lho não mandou, antes disse que

estava arrependido de elles hirem, e que os mandava buscar, com

isto se deu lugar ao imigo hir ao engenho de Antonio de Albu-

querque queimalo roubalo, e matar alguma 
gçnte que achou, e

isto é só o que passou, e o que confessa o mesmo 
governador, e

todos com elle, as duas Cartas que me destes dos padres da Com-

panhia não tem palavra que contenha verdade sendo algumas tão

alheas do certo que basta chegar um hòmem a estas partes para

o alcançar. Lias aqui para um certo proposito que me era neces-

sario diante de uns seculares, e se escandeiizarão tanto, com as

poucas verdades da Carta que me foi necessário 
por escrupulo de

*



Consciência não as ler mais a ninguém dizeis no vosso livro que

o governador 
mandou Manoel de souza .comigo no barco e elle

ficou lá, e dahi foi á Bahia, e agora veio em uma embarcação

com elle, o certo é que 
como vos dizeis a verdade é alma da his-

toria, e desacredita muito qualquer 
cousa destas porque 

daqui

inferem o mais; fiaivos só das informações que 
de cá eu vos

mandar porque 
sou mui cioso do Credito, com esta vos mando,

os recontros que 
tiverão os nossos, com os estrangeiros que es-

tavão no Curupa ; e tirei o Caderno dos que vou fazendo da his-

toria.destas partes 
não me fica original mais que 

as relações es-

criptas e ouvidas o.estilo limareis vos lá, que eu não tive tempo

para 
isso, e guardaimo. 

este original vai mui ajustado com a

verdadernão digo mais que 
as necessarias para 

a historia ca-

lando o mais e dizendo o menos, vai também a relação de tudo

o que 
fiz com outra desta Conquista, e da do Pará, e dos Índios-

delia nesta podeis 
accrescentar alguma cousa do grande 

fiuto

que 
se faz nelles, que nisso vou diminuto, de tudo escolhei o que

vos parecer para 
mandardes ao Duque, e a Dom Duarte, porem

estes papeis 
vão só por 

uma via porque 
sou pessoa 

occupadis-

sima não tenho quem 
me treslade, meu Companheiro assás faz

em escrever o que escreve, mando também as amostras de todos

os páos, 
as das cabaças que 

é a baixella dos índios no Pará uma

Cortiça de um páo que cheira se vos parecer 
mandar alguma

cousa destas a estes dous senhores na forma em que vão o fazei

porque 
com isto me parece 

cumpro com a obrigação de lhe mos-

trar as Cousas da terra, o tratado das Aves plantas, peixes, 
e ani-

maes. ando apurando e Concertando, e vai i-sto debuxado também,

e não se pode 
arriscar porque já 

o não hei de poder 
tornar a re-

formar, as Cartas que escrevo a estes dous senhores vão de modo.

que tudo o que 
lhe mandardes acerca das relações parece que 

as-

accompanha & vão duas cartas assignadas em branco para es-

creverdes a estes senhores ou ã algum outro em meu nome.

Vicente frade da nossa Conquista do Brasil me mandou di-

zer queescrevia 
a historiado Brasil, foi tão honrado que 

me man-

dou pedir 
alguma cousa das que ca fizemos para as inserir nella,

majideilhe a relação de todas, e agora 4 milagres authenticos pelo



4W>

qué' devo a ordem e 
pelo que ambos ^devemos a nossa família

estimarei 
que se faça menção de nós, e 

que assim lho escrevais

e eu lhe esérévo 
qúe vos-ó estimareís muito 

para a ordem basta

escreverse 
que sou frade 

porem no 
que toca á família não fica de

proveito algum a Gommemoração 
que de mim se fizer. Se não

tocarem na família de que sou pará que com isto os que nos suc-1

cederem nella, se animem a servir a Deos, e a seus príncipes, em

nenhuma destas 
pretenções tenho vaidade alguma, e só zello me

move 
que não me lembra mais que a morte 

que trago mui diante

dos olhos, e que sei que não lia de tardar muito mas meus in-

tentos são bons, e não encontrão. estes 
pensamentos pelo que vos

es deveis com effèito favorecer, '

Se acaso me não tem vindo successor. mandaime a encom-

menda de ferramenta 
que vos mandei 

pedir e juntamente uma'

pouca de massa de pirolas de gera de galeno, com a receita, E

materiaes tfe que se fazem 
para que eu cá as componha 

porque
Sao muito boas 

para os olhos, e hão abalao a natureza esta. terra

ê pessíma para a vista, e eu ando mal tratado dos olhos.

Nesta terra 
ja tenho feito um mosteiro com dous dormito-

rios, e todas as officinas -necessárias telhado, e sobradado 
pare-

des porem de taipa feitas entre esteios de.páo, 
porem rebocadas,,

E caiadas, a cerca por üma 
parte acerca o mar pela outra, tenho

uma horta muito boa com duas fontes mui curiosas muita arvore

de Espinho, e das que a terra dá, com tudo estamos em summa

miséria dás cousas de portugal não tendo hábitos nem cobertas

nem uns panos menores, 
pára vestir, nem azeite 

para umas me?

zinhas nem 
guardanapós para nos limpar E o peor de tudo não

termos vinho para-dizènnos missas. Eu sinto mais 
que todos es-

tas pobrezas porque como 
prelado sinto a falta de todos em me

vindo successor. determino 
partirme logo ainda 

que seja por in-

dias é jornada de quinze dias e dahi passar na frota a Sevilha

por me segurar de ladrões 
que são infinitos á minha Irmam es-

crevoE o.fiz de Seará Deos vos guarde desta Casa de santo" An-

tonio do Maranhão :ém 20 de Janeiro dé 1627 annos. encomen-

dovos muito" nosso sobrinho 
g.ar de f.a que reprezenta a nossa

família e.em quem se hade 
perpetuar alem de que por suas p.e^
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e procedimentos merece todo o favor e a vida.

Vosso cativo E irmão fr. Christovão de Lx.&

Na nossa ordem se fas a quinta pe das chronicas seria acer-

tado por honra de Deos E da nossa 
pcia evite ser desusado es-

criptor de que sabereis por via dos observantes E fugirdes a

que na chronica venha o que cá fiz para o que vos vão os mila-

gres authenticós 
que o mais basta mandardes a narração 

que eu

vos mandei tirando de tudo que vos parecer eaças authorizada

vai pois a mando a elrei Cá ha este só mosteiro no Pará uma al-

deia com um recolhimento Curão os religiosos este e vizitão

muitas outras E de ordinário uma que está dahi a 4 léguas aqui

curão todas as aldeias tirando uma 
que a vizitamos não assisti-

mos nella por falta de frades os quais nesta Custodia são 20. o

mor pregador que Cá temos é Luis figueira padre da Companhia

E 
já o foi dos nossos frades no Brasil aqui me tem feitos contra

os que tenho tantos conluios que nem soldado usa de taes desa-

foros perdoeilhe tudo e passado 41 dias atras 
já o vi ter feito

couzas indignas de repetiremse vão umas contas E sinete para

ver E uma pele de tigre pequeno e as capelas que os indios usão

nas festas.

Bibliotheca Nacional de Lisboa

Fundo antigo. Caixa y, 2, 23; 2, 19 n. 1; a, 19, n. 2.



Informações de Jacomo Raymundo

de Noronha, Provedor da Fazenda do

Estado do Maranhão e de João Pereira

de Oacères, Capitao do forte de Santo

Antonio do Gurupá. 1637.

Receberanse neste Conselho duas cartas de jacome 
reimundo

de Noronha Prouedor da fazenda do estado do maranhão de uinte

e noue de Mayo passado deste prezente anno, e outra de joão pe-

reira de caceres Capitão do forte de Sancto Antonio do Curupa

do dito estado de dois de Marco deste dito Anno, e em huma

das ditas cartas diz o dito Prouedor, que por todas as uias que se

tem oferecido de nauiosque sairão daquelle porto assim poruia

de índias como deste Reino tem auizado a Vossa Magestade

e. dado conta do estado daquella terra e Gouerno como tem de

obrigação por hum capitulo do seu.Regimento em que Vossa

Magestade manda o auize particularmente 
de todas aquellas

conquistas e das conueniencias da terra, e que por 
morte do Go-

uernador passado francisco Coelho de Carualho que 
faleceo

em setembro do anno passado na cidade do maranhão cabeça

daquelle estado, o elegeo a camara e o pouo delia por Gouerna-

dor e Capitão general em lugar do dito francisco Coelho de Car-

ualho por terem entendido que Vossa Magestade queria que ou-

uesse sucesão naquelle gouerno conforme a huma carta que tinha

escrito ao gouernador passado feita em cattorse de mayo de seis

áentos e trinta e tres aonde lhe Vossa Magestade diz que cora

ella lhe manda as uias para a sucessão desté gouerno, e porque
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ao tempo da morte de francisco coelho não aparecerão as uías

entendendo todos 
que elle prouedor hia nomeado na premeira

conforme sua calidade de moço fidalgo da caza de Vossa Mages-

tade e conforme ao cargo 
que serue de Prouedor da fazenda, e

pellos muitos seruiços, 
que naquellas conquistas tem feito a

Vossa Magestade assy na pas como na 
guerra, o elegerão 

porGo-
uernador e que aseitou o cargo 

por entender seruia a Deos e a

Vossa Magestade nelle, e que tomou 
posse na camara com decla-

ração 
que siruiria em quanto não aparecerem as uias ou Vossa

Magestade não mandasse o contrario, despois da posse da Ca-

mara a foi tomar acompanhado de todo o pouo, da fortaleza são

phellipe daquella cidade sem contradição alguma e Antonio Ca-

ualgant 
que aly estaua por capitão mor 

por prouizão de seu

cunhado francisco coelho de carualho se deu por desobrigado da

praça e ficou elle prouedor seruindo de Gouernador e juntamente
de prouedor mor ate Vossa Magestade mandar o que for seruido,

© que fica tratando da fortificação daquella cidade e reparando

as Armas e Artelheria 
que tudo 

por falessimento do Gouernador

passado ficou em mizerauel estado e que por huma relação 
que

Inuiou ao diante Incerta se mostra de quanta jmportancia sera

fazerse huma fortaleza na ponta da barra e com hum forte da

outra banda da terra 
que esta distante meya legoa ficara a barra

fechada de modo 
que sera necessário muito 

poder do 
jnimigo

para a poder entrar e defendendosse a barra toda a terra fica

defendida 
porque fora delia não a parte donde 

possa botar 
gente

en terra 
para uir marchando 

para a Cidade 
porque em qualquer

parte que a botar 
quatro ou sinco legoas 

por terra por matos e

caminhos mui ásperos onde con facilidade 
podem ser desbara-

tadas mas em quanto não' teem hordem de Vossa-Magestade

para fazer esta fortaleza e forte da outra banda e para trazer Ar-

tilheria 
que mandou hir francisco coelho de carualho 

para o

tapícuru 
para o forte 

que la mandou fazer 
que he de pouca ou

nenhuma utilidade 
para a defença da terra não bole con nada

uisto ser feito 
pello gouernador passado também, e que também

pella carta 
que Vossa Magestade escreuera asima referida man-

daua Vossa Magestade nella 
que se ficesse huma 

pouoação no
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tapicuru e que fiquem naquela do Maranhão ate cem moradores

e que os limites daquela capitania sejão comessando do Rio pe-

roasu correndo ao rio moni e a póntà de tápuitapera e conforme

esta terra he ynutel assy por ser fraca de sy e areas como por--

que tem entendido e todo aquelle pouo que Vossa Magestade foi

mal 
jnformado em mandar se ficesse esta repartição a qual o go-:

uernador passado francisco Coelho queria que se ficesse para dar

a seu Irmão Antonio Coelho de carualho as terras de Cumas por

capitania que esta distante daquella cidade couza de quatro le-

goas, e porque não fique desfraudada aquella capitania do ma-

ranhão a quem Vossa Magestade na mesma carta faz merce de

hauer por bem que ella seja a cabessa do estado para que ella

fique bem aquinhãoada das terras que são boas para pouoarem

os vassalos de Vossa Magestade as que lhe são necessarias e que

Vossa Magestade deue mandar se dem para a dita capitania do

maranhão comesando aonde acabar de se emcher da sua capita-

nia AJuaro de Souza e dahy correndo pellas terras de Cuma e ta-

puitapera ate o tapicuru e dahy àte a ponta do Piriá donde fiquaj

aquella Ilha do maranhão em meyo, 
podendosse comonicar todas"

estas terras podendo participar do bem dellas e ellas do benfda

maranhão que he o porto a omde.as embarcações hão de hir que

he hum dos melhores do mundo asim de ser abrigado dos uentos

como em grandeza e fumdo omde podem estar trezentos nauios

sem jmpedirem 
huns aos outros, e tem de fundo sete braças e a

emtrada da barra se uay por quatro bntças ainda que he dificul-

toza a quem a não sabe, e que asim fica gozando aquele citio

onde hoje esta a cidade de boa bara, com porto, e boms Ares, e a

terra produz tudo o que lhe prantão e que das frutas deste Reino

tem de todas as de espinho, e huuas de parreira figueiras e Ro-

meiras e de toda a ortalize, e que daly com facilidade se pode

hir pouoando a terra firme que tem dito que toda lhe fica em re^

dondo a distancia de tres legoas por mar e a duas, com que.se

pode facilmente comonicar de huma parte a outra é todas são

terras em que pode hauer canaueaes e emgenhos de asucar com

que a terra hira em muito crecimento mandando Vossa Mages-

tade sejão estes, os lemites do maranhão. . .
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E que peílo 
mes de feuereiro pasado 

chegarão a capitania

do para seis homens castelhanos com dous frades leigos da or-

dem de sanfrancísco e da hy forão ao estado do maranhão dous

leigos e os dous frades a dar lhe rezão da jornada que fizerão pelo

rio de sam francisco de quito saindo da mesma cidade com ou-

tros frades e maes soldados em busca de hums gentios 
de que ti-

nha noticia hauer no mesmo rio, e que entrando com elles depois

de estarem de paz se desauierão de que rezultou matar lhe o

mesmo gentio 
ao seu capitão castelhano, e elles se espalharão to-

dos com medo da morte tomando cada hum para a parte aonde

melhor se podia saluar, e que asertarão uir aquelles pello 
rio

abaixo, e uierão em huma canoa Semdo elles os remeiros cami-

nhando pello 
rio onde acharão muito gentio 

apossentado em al-

deas a quem 
não sabião a limgoa, e por 

acenos lhe dauão de co-

mer com que uierão bastantemente Sustentados, e no cabo de

tres mezes de caminho uierão a ter ao primeiro 
forte da capitania

do para que chamão Sancto Antonio do Curupa e aynda aly não

chega a agoa salgada, e daly uierão a capitania do para, e do

para aquela do maranhão, e que da sua chegada e ditos da parte

donde partirão 
e do que uirão pello Rio mandou fazer hum auto

que jnuiou 
ao diante jncerto, junto 

com huma relação do estado

em que esta aquele gouerno 
e do que detrimina fazer acerca do

descubrimento daquelle rio e para 
melhor emformação de tudo

mandaua ao Padre frey André de toledo que he hum dos dous:

frades que 
uierão pello 

rio abaixo quehe pessoa 
bem entendida e

que emformara com uerdade a Vossa Magestade da jornada que

fez pello 
rio e das utilidades delle para bem do seruiço de Vossa

Magestade, e sua real fazemda.

E que por achar comprehendido Antonio Vas borba Almo-

xarife que foi daquela capitania de tres contos oito sentos e se-

tenta e tantos mil reis nas contas que deu diante delle Prouedor

o condenou na dita contia por huma sentensa dada com dous

ajuntos comforme ao Regimento de Prouedor mor E porque 
a

dita contia tinha gastado 
francisco Coelho de Carualho na capi-

tania de pernãobucò 
no aresife antes de ter tomado posse da-

quelle gouerno 
do maranhão aomde esteue dous annos e tres
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tade lhe foi entregue a elle prouedor para a entregar naquelle

almoxarifado do maranhão como foi entregue ho dito Almoxarife

lhe deu conhesimento em forma de como ella fica sobre elle car-

regada em Receita confiandosse em que o dito francisco Coelho

de Carualho o íiurasse de dar conta da dita quantia porque pa-

çou hum mandado seu em que Vossa Magestade a haueria por

bem gastada a dita fazemda e como elle não mostrou melhora-

mento de Vossa Magestade 
julgou com os ditos adjuntos que o

dito Antonio Vas borba podia arecadar da fazemda do dito fran-

cisco coelho de carualho a dita contia em que-foi condenado para

com ella dar satisfação a fazemda de Vossa Magestade e o tres-

lado da sentença jnuiou também, E porque o dito Antonio uaz

borba lhe pedio por sua petição que lhe mandasse passar man-

dados e precatorios por elles como fazemda de Vossa Magestade

poder arecadar a dita contia dos tres contos oito sentos setenta

e tantos mil reis da fazemda de francisco coelho de carualho

onde quer que fosse achado lhos mandou passar e por elles se

uay arecadando alguma que se acha naquelle gouerno do mara-

nhão ajnda que não he bastante para satisfazer a tudo e que

Vossa Magestade mandaria uer a sentença pelo juis da fazemda

para uer se esta justa conforme a dereito porque como lá ha muita

falta de letrados não 
julgão mães que pella rezão e conforme ao

regimento de Vossa Magestade o qual vay seguindo en tudo para

não errar no que faz.

Na relação que o dito Prouedor auiza diz que conforme tem

de obrigação da conta a Vossa Magestade do estado em que esta

aquelle gouerno do maranhão para que 
con sua real grandeza

acuda as necessidades delle para que assy possa hir em augmento

e os uassallos de Vossa Magestade possão gozar das grandezas

e proueitos que a terra de ssy promete como da católica pessoa

de Vossa Magestade esperão.

Que o estado em que ficou aquelle 
gouerno depois da morte

de francisco coelho de carualho Gouernador que foi he mizerauel

porque como elle tratou sempre de tirar muitos mil cruzados

como he certo que tirou maes de Duzentos mil que por uia de

A. B. • 53
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Jndias embarcou foi esto muito a custa dos brancos e jndios

daquelle estado pellas moléstias e auexacões que elle e seu filho

feliciano Coelho uzauão con todos os moradores de modo que fi-

cou a terra mui falta de moradores porque quando elle foi a en-

trar neste gouerno, hauia nelle seis aldeas de jndeos antre esta

Ilha do maranhão ha terra firme de tapuitapera e todas estauão

prosperas de gente donde hauia perto de dous mil frecheiros,

hoje en todas ellas não hauera quinhentos.//

Que a cauza principal da falta desta gente procedeo do dito

Gouernador tirar os Padres de Sancto Antonio das Aldeas que

Vossa Magestade por prouizão sua lhe tinha dadas as quaes elles

. administrauão com muita caridade e sem enteresse nenhum,

mas como entrou a grande cobissa do dito Gouernador não po-^

dendo os Padres soportar suas ensolencias as largarão e se reco-

lherão ao seu conuento de Sancto Antonio aonde o dito Gouer-

nador os perseguia e seu filho feliciano Coelho de que procedeo

matarem a hum frade dentro no mesmo conuento de noite com

huma espingarda jndo muita gente entrando lhe por sua cerca e

sercando lhe o conuento e Igrçia com grande escandalo de todo

este pouo que todos clamauão justiça ao seo //.

E que comesou neste tempo o dito Gouernador a destruir

esta terra e logo tratou de se hir para o tapicuru que esta daqui

distante de vinte legoas e na boca do Rio fez huma fortaleza para

omde mandou pasar toda a Artelharia que hauia naquela forta-

leza de Sam Phelipe e na de São francisco que defendião a boca

da barra não ficando na de San francisco nenhuma e na de Sam

Phelíippe ficarão seis pessas de Artilheria de ferro hauendo na-

quella capitania quarenta e seis pessas que estão carregadas so-

bre o Almoxarife e todas estas e a poluora que hauia mandou hir

para o dito forte do tapicuru sendo Inútil a defença ;desta terra

fazendo o com muita despeza e gasto da fazenda de Vossa Mages-

tade fazendo o só por seu parecer e gosto e não constaria que elle

lho desse conforme Vossa Magestade manda por seu Regimento

de prouedor mor da fazenda e foi reprouado por todos passar a

artilheria e poluora e monições ao tapicuru ficando a cidade do

maranhão sem defensa nenhuma e em tão mizerauel estado que
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se dous nauios de olandezes uiessem a podião tomar e destruir

Igreias e mosteiros de tres religiões que aly ha comuem a saber,

Sancto Antonio, Capuchos, e do Carmo, e da companhia sendo

assy que 
fazemdosse huma fortaleza na boca da barra onde cha-

mão a ponta de joão 
dias pondosse 

lhe vinte pessas de Artilheria,

e em outra ponta que fica defronte em distancia de mea legoa fa-

zemdosse hum reduto omde se ponhão dç2 pezas 
ficaua a barra

fechada e a sydade defendida de modo e conforme ao sitio em que

está sercada de dous braços de mar a .não poderião 
tomar nem

render jnda que 
fossem sineo nauios con sinco mil homens de

guerra 
olandezes e isto se podia 

fazer com pouco custo mandantk»

Vossa Magestade ordem para que tornasse a trazer a artelheria.

do forte tapicuru para estas duas pontas da barra sobredita e po-

dião ficar no dito tapicuru sinco ou seis peças com que ficava a

boca do dito rio defendida porque 
toda a importancia da defença

desta capitania esta em se defender a barra do maranhão e a ci-

dade está ja 
fabricada porque ganhada 

ella do inimigo tudo o

maes esta perdido, por omde Vossa Magestade mandaria o que

fosse seruido e com a breuidade necessaria para se auer de fazer

a fortificação nas duas pontas 
da barra assima ditas porquanto 

o

jnimigo 
olandez pode 

hir de pernãobuco 
ao maranhão em menos

de quinze dias para que o não ache sem nenhuma defença como

hoje esta //.

Que a gente que se acha naquela capitania dos moradores

que podem 
tomar armas poderão 

ser ate duzentos e sincoenta e

dos soldados que comem prassa são vinte no forte de Sam Phel-

lipe com quatro Bombardeiros e hum Condestable e capitão Al-

feres e sargento //.

No forte de tapicuru estão outros tantos soldados com sett

Capitão, Alferes e Sargento e dous bombardeiros, ha maes vinte

soldados* que Vossa Magestade nomea no Regimento do gouer-

nador os quaes elle mandara matricular e seruem autualmente

uensem mil cruzados cada anno, estes mil cruzados emquanto

gouernou 
francisco Coelho de Carualho sempre os recadou para

sy e mandou matricular vinte soldados em nomes fantasticos e

falcos porque as taes pessoas 
não as hauia naquella conquista e
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ao tempo de fazer a folha tirada da matricula para elle receber o

pagamento paçaua huma certidão nas costas delia e juraua em

como os soldados conteúdos na dita folha seruirão autualmente,

e elle mandou que nestes soldados ouuesse nouo estillo e se ma-

triculasem como he uzo e custume e estão hoje seruindo autuai-

mente e recebem seu pagamento e antre esta gente de guerra ca-

pitães sargento mor ajudante e maes officiaes de milícia que tem

ordenados com os officiaes da fazenda se repartem os rendimen-

tos dos dizemos e com os clérigos e propinas dos frades de Sancto

Antonio por huma folha que se faz todos os annos em que uão

por seus asentos nomeados os pagamentos que cada hum ha de

hauer mas não recebem de pagamento maes que a metade dos

ordenados por a contia dos dízimos não chegar a maes porquanto

neste anno andão arendados, em oito mil cruzados pello ualor da

terra que reduzido a dinheiro uem a ser muito menos, conforme

a hum asento que o gouernador passado sobre isso fez com seu

parecer em que ueyo a reduzir huma aroba de asucar em des tos-

tois sendo assy que no contrato andaua em dez patacas e deste

teor se forão abatendo as maes drogas da terra em que se pagão

os dízimos.

Na Capitania do Para Corre esta mesma ordem e andão

arendados em quatro mil cruzados de que se fazem também os

pagamentos na maneira sobredita e lá ha maes 
gente de paga,

•porque ha tres capitães de Infanteria que uensem ordenado por

prouisão de Vossa Magestade afora o capitão mor 
que uence du-

zentos mil reis e nesta capitania he necessaria mais gente por-

quanto he fronteira aos Inimigos e gentios e taobem teue sempre

guerra com os estrangeiros olandezes e Ingrezes que naquelas par-

tes Intentarão pouoar fazendo fortalezas congregando se com o

gentio com que hião cobrando muitas forsas e sempre forão pelos

portuguezes desbaratados e rendidos e todos os annos pêllo uerão

se achauão os ditos estrangeiros por aquelle rio das amazonas e

seus braços ate que elle foi 
por ordem do gouernador passado por

capitão e con todos seus poderes a fazer guerra a hums que es-

tauao hauia já perto de dous annos fortificados e muito poderozos

com muito gentio fabricando tabacos e canas de asucar aos quaes
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foi sitiar e por em cerco ate que de todo o desbaratou e lhe tomou

a fortaleza que tinhão mui forte com sinco pessas de artilheria

em que entraua huma de bronze na qual Arborou as bandeiras

de Vossa Magestade com morte de oitenta e seis estrangeiros e

treze prizioneiros, mal feridos de que morrerão daly a poucos

dias sinco e do gentio morrerão muitos na guerra e outros ficarão

catiuos e que com esta uitoria se recolheo ao pará e desentão

para cá não uierão maes nenhums estrangeiros para pouoarem

soomente vierão no anno seguinte despois da dita guerra huma

nao e dous pataxos engrezes que foi o anno de seis sentos e trinta

e hum que hião com socorro e gente aos que estauão lá apossen-

tados e sabemdo que estauão desbaratados pelos portuguezes se

uoltarão e soomente ficou hum dos dous pataxos que se foi por

em hum sitio que chamão camahu mas como o gentio estaua cas-

tigado pella guerra que lhe deu não ousarão a metersse com es-

trangéiros nem trazer lhe mantimentos con que ficarão padecendo

necessidades e no cabo de dous mezes depois de estarem mui do-

entes e lhe serem mortos vinte e seis homens de -quarenta 
que

herão os outros se renderão aos portuguezes que se passarão do

forte que tinhão feito hos trouxerão prizioneiros com o dito pa-

taxo que taobem se lhe entregou e desde então ategora senão sen-

tirão maes embarcações de estrangeiros nem na terra pouoaçois

com que estão todos os gentios quietos e sujeitos a obediencia de

Vossa Magestade e que he de muito effeito estarem estas terras e

Rios desocupados dos ditos Inimigos, mayormente nesta conjun-

ção em que se tem descuberto o Rio das amazonas ate a sidade de

quito ate onde he todo nauegauel conforme tem sabido por dous

religiozos leigos da ordem de são francisco que por elle abaixo

desde a cidade de quito com seis castelhanos maes uierão naue-

gando em canoa ate que uierão dar na capitania do Para e daly

uierão os Dous frades com dous castelhanos aquela cidade do

maranhão cabessa daquelle estado a dar lhe conta de tudo o que

acharão no descurso da uiagem e do gentio que no Rio acharão e

de tudo mandou fazer hum auto por onde consta de tudo o que

elles dizem o qual com esta relação inuiaua e vay a Vossa Mages-

tade e hum dos frades que chamão frej André de toledo de quem
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Vossa Magestade se mandaria jnformar das mais particularidades

e conueniencias que ha neste Rio do seruiço de Vossa Mages-

tade-//-

E que se tem entendido conforme a figura do rio que tam-

bem se jnuia a Vossa Magestade agraduado pelas legoas e Rumos

a que corre, nasse da banda do norte da linha 
junto a cidade de

quito e vem correndo pella banda do sul de leste a oeste, e pellas

uoltas que faz corre a sete grãos da banda do Sul e por sinco e

dahy para baixo, seu comprimento ate os lemites da capitania do

Pará he de quinhentas e sincoenta legoas aonde faz altura de sete

grãos, fica do sero de potossy sento e sesenta legoas caminhando

ao Sul honde faz sinco grãos e meyo fica acidade de Cusco setenta

legoas caminhando ao mesmo Sul por terra por onde parece que

sera fácil nauegarse para aqui a prata ate a fortaleza do para com

muita segurança assy dos tempos como dos Inimigos donde pode

chegar em menos de dous mezes de nauegação pellòs rios e do

Para na frota pode hir a Seuilha em corentá dias*//-

E que para maes certeza da nauegação deste rio e para que

querendosse Vossa Magestade seruir delle haja pessoas praticas

assy de índios como de brancos detremina de o mandar nauegar

ate a dita cidade de quito fazendo paces com o gentio para que ão

de hir lingoas 
que os entendão e homens práticos para que con

dadiuas e bom tratamento os tragão a obediencia de Vossa Ma-

gesta.de e ha de hir na mesma Companhia hum Religiozo de

missa da ordem dos capuchos de Sancto Antonio cuja fama tem

chegado ate os maes remotos 
gentios destas conquistas eos amão

e Respeitão muito por suas uertudes e caridades que com elles

huzão, e depois de assy descuberto o dito Rio e nauegação delle

mandaua se busque no maes estreito hum Sitio adonde possão

fazer hum forte em que detremina por quatro peças de Artilheria

para que posao defemder a passagem a algumas lanchas de Ini-

migos se intentarem subir por elle aRiba, e que para isso manda

capitães práticos para que entemdão onde melhor ficará a defen-

ção a respeito das poucas forsas que hoje ha naquellas conquistas

para que despois Vossa Magestade as possa acresentar em modo

que não possa hir o inimigo 
peito dito Rio o que elle não poderá
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fazer em nenhuma maneira tendo nos de nossa parte o gentio que

he o fundamento maes principal que tenho fazer paces e amizades

com elles com breuidade antes que tenhão pratica com os ditos

Inimigos estrangeiros com que os possao perturbar 
e trazer a sua

amizade con dadiuas de machados e fouces e uelorios espelhos e

pentes que elles lhe custumão dar com mão larga. E os índios

estimão tanto estas cousas que por ellas fazem tudo o que o& es-

trangeiros querem e conseruão com elles firmes amizades mas

antes que elles os tratem e conhesão confia em Deos que com a

deligencia que 
manda fazer com mandar a gente que tem dito a

fazer as paces e conhesser a nauegação do Rio ão de ficar todos

sogeitos e em amizade com os portuguezes que com boas praticas

e dadiuas que lhe manda dar ão de estar todos a obediencia de

Vossa Magestade que segundo dizem os castelhanos e-frades que

uierão he muita a copia de gente que habita ao longo deste

grande 
rio; e que de todo o sucesso desta jornada 

em uindo a

gente que a Ella manda fará com breuidade auizo a Vossa Ma-

gestade 
e que também ha deauizar ao uizo Rey na cidade de lima

do Peru para que Elle seja informado da nauegação deste Rio

para por sua parte 
mandar uer as conueniencias que ouuer neíle

para as couzas do seruiço de Vossa Magestade 
*//•

E que na Capitania do pará se podem 
fabricar grandes 

na

uios e nãos pella 
muita copia de madeiras que ha de toda a sorte

e também ha breu e emvira para se fazerem cordas para emxar-

cea mas contudo para amarras e para outras emxarcias de maes

jmportancia 
he necessário serem de íinho, também se podem 

fa-

zer uelas de pano de Algodão para remedio e que indo ferro em

cantidade e oficiaes da ribeira e mestre de nauios farseão do

porte que Vossa Magestade mandar que também os índios da

terra ajudarão muito porque são boms carpenteiros da Ribeira'//.

E que para o aumento destas conquistas e quietação 
do gen-

tio he mui necessário hirem frades capuchos porque 
no tempo

em que Vossa Magestade os mandou e elles asistirão nas Aldeas

forão Ellas em muito aumento e despois que elles as largarão

pellas cauzas sobreditas e o seu Custodio se ueyo para o Reino fi-

carao mui desminuidas e os frades se uierão também hums para
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este Reino e outros para pernãobuco de modo que não ha hoje

entre o maranhão e pàrâ maes 
que tres padres sacerdotes e dous

leigos e hum corista*^.-

E que as duas pouoaçoes do maranhão e o para que naquella

conquista estam pouoadas e estão em sitios boms e defensaues

fazendo se a fortificação do maranhão na boca da barra como-já

tem dito, ha capitania do para aomde tem a pouoassão he muito

bom sitio fazemdo se lhe hum fosso de agoa que elle comesou a

fazer no tempo em que governou aquelía capitania a qual cerca

toda a cidade-ajuntando-se as agoas do Rio humas com as outras

as quaes continuando elle com a obra em menos de quinze dias

ouuera de estar acabada, e que neste tempo mandou o gouernador

passado 
a seu cunhado Antonio Caualgante por capitão mor do

dito Para e logo mandou cezar com a. obra e desfazer hum re-

duto que ele tinha comessado junto a praya em huma das bocas

daquella caua e que tudo isto fez em odio seu e contra o seruiço

de Vossa Magestade por que a caua que elle. fazia he necessário

que sse faça e acabe porque foi aprouado por todos os capitaes e

pella melhor gente da cidade como pella certidão que com esta

uay poderá Vossa Magestade mandar uer, e porque toda a se-

gurança 
desta capitania e da do pará comsiste em o gentio estar

firme em nosa amisade e com elle he 
jmpossiuel 

o inimigo poder

permanecer naquelles 
grandes rios e portos porque não pode

tomar terra con segurança não lhe trazendo mantimentos e afas-

tando-se de sua amisade como ategora fazem peresserão todos

de fomes e doenças e emquanto o dito gentio uir que nos defen-

demos e estas duas pouoaçoes que tem pouoadas sempre perma-

nesserão em nossa amisade sem ousarem ase reuellar pello medo

que tem do castigo que lhe podem dar, e se pello contrario uirem

a cidade tomada tudo o maes esta perdido e não se poderá re-

staurar senão com grandes dificuldades e despezas jmpossiues, e

para Vossa Magestade ter tudo seguro e conseruado em pas

mande que estas duas cidades se fortifiquem com boa artilheria

e prezidio grosso reduzindo a elle todas as forsas para daly com

companhias uolantes correrem toda a terra*//.

E que esta Relação eparesser hecomforme ao uoto dos maes
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bem, entendidos que ha naquelle estado, que sabem o uzo e modo

de guerra 
e de todo o gentio e conhesem bem os sítios para as

fortificações e elle tem bem procurado, e uisto o que mais con-

uem para a segurança daquelle estado porque 
na carta que Vossa

Magestade escreueo ao Gouernador passado 
francísco Coelho de

Carualho lhe diz Vossa Magestade tome parecer 
com elle sobre

estas matérias e em outra escrita a luis do Rego barros capitão

mor que foi do para lhe diz Vossa Magestade também que tome

parecer com elle e com o Padre Custodio da ordem de Sancto

Antonio, E por outra carta que Vossa Magestade-escreueo em

Madrid manda ao dito Gouernador que ueja os portos e barras

que ha nesta comquista que possão recolher nauios que estejão

abrigados dos uentos a qual comissão o dito gouernador 
lhe co-

meteo por prouizão sua, e em comprimento delia foi uendo os

portos que ha Barras e citios des domaranhão te o para e do para

te a outra banda do Rio das amazonas que fica da parte do norte

e suposto que ha muitos sitios e Barras nenhuma barra achou

melhor que a do Para adonde de prezente está a pouoação e for-

taleza nem maes defensauel fazendo se lhe a caua de agoa como

tem dito.

E que a Capitania do Seara esta distante desta do maranhão

cento e sincoenta legoas a onde senão pode hir senão huma uez

no anno que he nas monções de janeiro 
e por essa rezão pode

ser mal socorrida daquella capitania e agora ao prezente teue

cartas do capitão que ca esta que lhe mandou por terra por hums

negros que com muito trabalho aly chegarão em as quaes lhe

diz estar em grande aperto elle e os soldados e moradores que

por todos deuem de ser trinta pessoas brancas pello grande

Risco que correm suas uidas asy pellas fomes que padessem como

pellos gentios e aldeas que ate gora forao nossas amigas e com-

federadas estarem leuantadas contra nos por pratica que tem dos

Inimigos olandezes que estão em pernãobuco e no Rio grande

com os quaes tem comercio e amizade o dito gentio e como de

Pernãobuco lhe não pode hir Socorro nem do maranhão uisto o

grande perigo das uidas em que estão todos se aynda forem uiuos

deuia Vossa Magestade demandar se recolhesse a gente branca

A. B. 54
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com as Armas e monisõis que ha no forte a aquella capitania do.!

maranhão porquanto na parte em que estão não tem defemsa ne-

flhuma por rezão do gentio estar da parte do olandez, e elles

serem poucos, que qualquer pataxo de Inimigos que uier os ão

de tomar a todos*//.

Na Carta de João pereira de caceres capitão do forte do.

Curupa se contem, que depois de estar prouido naquelle forte de.

Santo Antonio do Gurupa Brasso do Rio de amasonas de que

Vossa Magestade lhe fez merce a quatro mezes proximos suce-

deo sayrem da cidade de quito trinta homens com seu capitão e.

sinco religiozos Inuiados pella audiência real e seu prouineial*//.

«Depois de estar prouido neste forte de Santo Antonio do gu-

rupa braso do Rio dos Amazonas de que .Vossa Magestade me

fez merce a quatro meses próximos susedeo sayrem da cidade

de quito trinta omenis com seu capitão e sinquo Religiosos em-

viados pela audiência Rial e seu prouincial a desqubriren Rio.

abaixo hindios que Reduzir he amoestar a fe de Cristo susedeu

que tendo caminhado sento e simcoenta legoas derão com 
gran-

des provinsias de hindios a quem comesarãó hamoestar he ensi-

nar a fe e como são barbaros se desconpos o capitão de modo que

tomarão as armas contra os ditos em quia refega ho matarão he

os mais se vierão ao porto enbarcar e como susedese ser numa.

canoa dois frades e seis soldados se resoluerão a vir Rio abaixo de

quito a buscar mais ocazionis en que mostrar seu zelo he os de-

mais se forão na volta de quitos os que baixarão e derão com gran-

des prouinsias en que não hobrarão 
por falta de lingoas que os

entendese vendo se precipitados lhes pareseu virião mais breue

a dar com portuguezes o que fizerão he ao cabo de tres mezes

pasando 
milagrosamente vierão. dar comigo neste forte. = faso

este avizo a Vossa Magestade para que conhesa se pode désqu-

brir este grão Rio e suas riquezas para ho que me hofereso man-

dando me Vossa Magestade sen homens pagos por hun ano com

hum pataxo de ate sincoenta toneis com dois mil cruzados de

Resgates para pases e ordem ao gouernador deste estado para.
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que mé de todo ho gefttio he canoas, e bastimentos nesesarios e

neste ano me hobrigo a descobrir ho que nestes Rios ouuer e suas

riquezas halhanãdo os hindios Rebeldes Afora ho 
grande ente-

rese que Vossa Magestade pode tirar hem baxar ha 
prata do peru

por este Rio e meter nele copia de negros pois vemos a fasilidade

he pouquo qustu com que vira a sen enpidimento couza tao deze-

iada he para ha 
gratifiquasão deste serviso não quero mais hen-

terese que a merce que Vossa Magestade for seruido fazerme de-

pois deste desqubrimento feito a quem deus guoarde he aumente

ho estado largos anos forte do gurupa dois de marco mil seis

sentos e trinta e sete*//.

O cappitão joão pêreira.

Para esta ocazião são nesesarios dois mineyros apare-

lhados 
*//•

Este Rio cuia figura aqui vay começa pelas terras do Peru

junto a Sidade de quitto aonde se chama São frahcisco de quitto

e corre ate entrar no mar na prouinsia e gouerno do maranhão

na cappitania do para aonde tem por nome o Rio das amazonas

tem de comprimento linha direita quatrosentasecincoenta legoas

e pelas uoltas 
que faz deuen de ter de caminho perto de oito-

sentas legoas e sigindo por elle ariba comecando donde entrão

as terras da cappitania do para duzentas e trinta legoas e por

elle asima pondoçe e na altura deste grão e da banda do sul fi-

quarão norte Sul com o Serro de potossy e caminhando ao sul por

terra cento e oitenta legoas estarão no dito serro de potossy

e jndo 
mais pelo Rio aRiba como couza de trezentas e trinta

legoas pondoçe em altura de sinco grãos fiqliarão norte Sul com

a Sidade de Cusco 
que esta distante do ditto Rio caminhando

por terra ao Sul setenta e sinco legoas e indo pelo mesmo sul

sento e trinta legoas se dara com a sidade de lima e a sidade. dè

quito fiqua na cabeceira do Rio debaixo da linhá e o ditto Rio

core da banda do Sul da linha Sempre a loeste e as legoas que

comíamos pello ditto Rio aRiba se Entende Sempre, linha di-

reitta que as que tem pelas voltas que da se poderão julga?

conforme aa caminho que forem fazendo por .dias e oras que
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gastarem 
na dita uiagem feitto em São hiis do maranhão e de

maio vinte e dois de mil seiscentos e trinta e sete annos 
*//•

Senhor

Por todas as uias que se tem ofereçido de nauiosque saírem

deste porto asim por uia de jndias como do Reino tenho auizado

a Vossa Magestade e dado conta do Estado desta terra e gouerno

como tenho de obrigação por hum capitollo do meu Regimento

em que Vossa Magestade manda auize particularmente de todas

estas comquistas e das comuiniencias da terra por morte do go-

uernador Paçado francisco Coelho de Carualho que faleçeo neste

septembro Paçado nesta sidade do Maranhão Cabeça do estado

me enlegeo a camara e o pouo dela por gouernador e cappitam

general em lugar do ditto francisco Coelho de Carualho por te-

rem entendido que Vossa Magestade queria que ouueçe suçeção

neste gouerno comforme a huma carta que tinha escrito ao go-

uernador Paçado feita em quatorse de maio de mil e seis sentos

e trinta e tres onde lhe Vossa Magestade diz que com eila lhe

manda as uias para a suçeção deste gouerno a qual quarta esta

registada nos liuros da Camara desta sidade e porque ao tempo

da morte de francisco Coelho não Aparecerão as uias entendendo

todos que 
eu vinha nomeado na 

primeira comforme minha cali-

dade de moço fidalgo da caza de Vossa Magestade e comforme ao

cargo que siruo de prouedor da fazemda e pelos muitos seruiços

que nestas comquistas tenho feito a Vossa Magestade assim na

pas como na guerra me enlegerão por gouernador aseitei o cargo

por entender seruia a Deos e a Vossa Magestade nelle tomei Poçe

na camara com declaração que seruiria emquanto não aParece-

rem as uias ou Vossa Magestade não mandaçe o comtrario despois

da poçe da camara a uim tomar acompanhado de todo o pouò a

fortaleza são felipe desta sidade sem contradicão alguma e anto-

nio caualganti que aqui estaua por cappitam mor Por Prouizão

de seu cunhado francisco Coelho de Carualho se deu por des-

obrigado da praça e fiquei eu seruindo de gouernador e iunta-

mente de prouedor mor ate Vossa Magestade mandar o que for

seruido e fiquo tratandona fortifiquação desta sidade e reparando
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as Armas e artelharia que tudo por falecimeuto dó gouernador

Paçado fiquou em mizeraueí estado e por huma Relação que com

esta mando a Vossa Magestade mostro de quanta emportançia

sera fazerçe huma fortaleza na ponta da barra e com hum forte da

outra banda da terra que esta distante meia legoa fiquara a barra

fechada de modo que sera necessário muito poder do Enemigo

para a poder Entrar e defendendo çe a barra toda a terra fiqua

defendida porque fora delia não ha parte onde poça botar gente

entrada para uir marchando para a sidade porque em qualquer

parte que a botar ade caminhar coatro ou simquo leguoas Por

terra por matos e caminho mui ásperos onde com facilidade podem

ser disbaratados mas emquanto não tenho ordem de Vossa Mages-

tade para fazer esta fortaleza e forte da outra banda e para trazer

a Artelharia que mandou hir francisco Coelho para o tapicuru

para o forte que la mandou fazer que he de pouqua ou nenhuma

utilidade para 
a defençada terra não bulo con nada visto ser feito

pelo gouernador Paçado também pela carta que Vossa Magestade

escreueo asima referida manda nella que se faça huma Pouoação

no tapicuru e que fiquem rlesta do maranhão ate sem moradores

e que os limites desta capittania seião comecando do Rio peroasu

correndo ao Rio moni e a ponta de tapuitapera e comforme esta

terra he Inutel asím por ser fraqua de sy e areias como porque

tenho entendido e todo este pouo que Vossa Magestade foi mal

Emformado em mandar se fezeçe esta repartição a qual o gouer-

nador Paçado francisco Coelho queria que se fizesse para dar a

seu Irmão Antonio Coelho de Carualho as terras do Cumas por

cappitania que esta distante desta Sidade couza de coatro leguoas

e porque não fique desfraldada esta Cappitania do Maranhão a

quem Vossa Magestade na mesma carta faz merçe de auer por

bem que ella seia cabeça destado para que ella fique bem aqui-

nhoada das terras que sam boas para pouoarem os Vaçalos de

Vossa Magestade as que lhe são necesarias e que Vossa Mages-

tade deue de mandar se dem para a ditta cappitania do mara-

nhão começando aonde Acabar de se emcher de sua cappitania Al-

uoro de Souza e dahy correndo pelas terras de Cuma e tapuita-

pera ate o tapicuru e dahy ate a ponta do Piriâ donde fiqua esta
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ilha Do maranhão en meio Podendo çe cumuniquar todas e pór

terras podendo 
Participar Do bem dellas e ellas do bem do ma-

ranhão que he o Porto onde as embarcaçoins todas ande uir que

he hum dos milhores do mundo asim de çer abrigado dos uentos

como en grandeza e fundo onde podem estar trezentos nauios

sem enpedirem huns aos outros e tem de fundo sete braças e a

entrada da barra se uem por coatro braças ainda que he deficul-

tosa a quem a não sabe e asim fiqua 
gozando este sitio onde oie

esta a sidade de boa barra bom porto e bons Ares e a terra Pru-

duz tudo o que 
lhe prantão e das fruitas de purtugual tem de

todas as despinho huuas de parreira 
figueiras e Romeiras e de

toda a ortaliçia e daqui com facilidade se pode hir pouoando a

terra firme que tenho dito que toda lhe fiqua em Redondo a dis-

tançia de tres leguoas por mar e a duas com que se pode fácil-

mente cumunicar de huma parte 
a outra e todas sam terras em

que pode auer canaueaes e engenho de asuquar com que a terra

hira en muito creçimento mandando Vossa Magestade seião estes

os limites do maranhão pelo mes de feuereiro Paçado cheguarão

a Cappitania do Para seis homens Castelhanos con dois frades

leiguos da orden de san francisco e dahy uierão A esta do mara-

nhão Dois leiguos e os dois frades a darme Resão da jornada que

fizerão pelo Rio de sam francisco de quito saindo da mesma si-

dadécom outros frades e mais Soldados em busqua de huns gen-

tios de que tinhã notiçia auer no mesmo Rio e entrando com

elles Despois de estarem de pas se dezauierão de que Rezultou

matar lhe o mesmo gentio ao seu cappitam Castelhano e elles se

espalharão todos con medo da morte tomando cada hum para

a Parte aonde milhor" se- Podia saluar asertarão a uir estes que

diguo pelo Rio abaixo e uierão numa canoa sendo elles os Remei-

ros caminhando pelo Rio onde Acharão muito gentio, aposenta-

dos em alderas a que não sabião alinguoa e por acenos lhe dauão

de comer com que uierão bastantemente sustentados e ao cabo

de tres mezes de caminho uierão ate ao propio forte da capita-

nia do Para a esta cappitania do maranhão diguo que chamão

Santo antonio doCurupae ainda ahy não chegua aguoa Salguada

e dahy uierão a cappitania do para e Do Para a esta cappitania
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do niáranhão- como tenho dito e de sua chegúada e ditos da parte

donde cheguarão Digo Donde partirão e do que uirão pelo Rio"

mandej fazer hum auto que com esta mando a Vossa Magestade

junto com huma Relação do estado en que esta este gouerno e

de que detremina fazer aserqua do descubrimento deste Rio e.

pera milhor emformação de tudo mando ao padre frei andre de

toledo que he hum dos dois frades que uierão pelo Rio abaixo

que he peçoa ben Entendida e emformara com uerdade a Vossa-

Magestade da jornada que fez pelo Rio e das utilidades delle

para uem do seruiço de Vossa Magestade e sua real fazenda.//.

Por achar comprendido antonio Vas borba almoxarife que

foi desta cappitania de tres quontos e oito sentos e setenta e tan-

tos mil reis nas contas que deu diante de mim o condenei na dita

contia por huma sentença dada con dois ayuntos comforme ao^

Regimento de prouedor 
mor e porque esta contia tinha gastado

francisco Coelho de Carualho nu cappitania de pernãobuquo no

aresife antes de ter tomado Pose neste gouerno 
. do maranhão-

aonde esteue dois annos e tres mezes.e 
guastou 

esta fazenda do

que Por parte de Vossa Magestade me foi entrege para a entre-

guar neste almoxarifado do maranhão como foi entregue e o dito

Almoxarife me deu conhecimento em forma de como fiqua sobre

elle carregada en receita comfiando çe en que o dito francisco

coelho de carualho o liuraria de dar conta da dita contia porque

pacou 
hum mandado seu em que Vossa Magestade o auiria por

bem gastada a ditafazemda como elle não mostrou suprimento de.

Vossa Magestade 
julgei 

com os ditos Ajuntos que o dito Antonio

Vas borba Podia arecadar da fazemda do dito francisco Coelho de

Carualho a dita comtia em que foi condenado e para com ella dar.

satisfação a fazenda de Vossa Magestade e o treslado da Sentença

mando aqui 
junto 

e porque o dito Antonio Vas borba me pedio.

por sua pitição que lhe mandace paçar mandados e percatorios

para por elles como fazemda de Vossa Magestade Poder arecadar

a dita contia dos tres quontos e oito sentos e setenta e tantos mil

reis da fazenda de francisco coelho de carualho onde quer que

foce achada lhos mandej paçar e por elles se uaj arecadando al-

guma que se acha neste guouerno domaranhãó ainda 
que 

não he.
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bastante para sastifazer a tudo e Vossa Magestade mandaria uer

a sentença pelo juis 
da fazenda para uer se está justa comforme

a direito porque como ca ha muita falta de letrados não 
julgamos

mais que pella Resão e comforme ao Regimento de Vossa Ma-

gestade o qual uou sigindo en tudo para não errar no que faço.

Noso Senhor A muito Catholiqua Peçoa de Vossa Magestade

guarde como A Christandade ha mister maranhão oie uinte e

noue de maio de mil seis sentos e trinta e sete annos*//.

Jacome Reitnundo de noronha•//•

Treslado da semtensa seginte

Termo de jumta que mandou fazer o gouernador geral em

o carrego de 
prouedor mor da fazenda de sua Magestade deste

estado comforme Ao capitolo noue do regimento de prouedor mor

do estado do brazil do quoal comforme Sua Magestade lhe tem

mandado e etc.

Aos tres dias do mes de dezembro de seis semtos e trinta e

seis annos em esta sidade de são luis do maranhão em as pouza-

das do gouernador geral e prouedor mor da fazenda de sua Ma-

gestade deste estado do Maranhão Jacome Raymundo de noro-

nha estando elle prezemte e queremdo elle dar comprimento a

alguns capitolos de seu Regimento em primeiro lugar ao capitolo

noue em que sua Magestade lhe hordena que nas couzas que se

raouerem no tocante a sua Real fazemda a julge com Dous ad-

juntos e o que por elles for 
julgado se emxecutara sem apellação

nem agrauo e porque de prezemte se mouia huma cauza e muito

benefiçio da fazenda de sua Magestade e grande aumento delia

em huma folha 
que emporta tres contos e oito Sentos e vinte mil

e Sete Sentos e oitemtaeseis reis com que o almoxarife Antonio

Vas borba daua satisfação nas comtas de sua Reseita o que com-

siderado pelo dito gouernador geral como prouedor mor e por

dar satisfação e comprimento as ordens de sua Magestade e de

seu Regimento mandou que aparesesem logo como ajumtos joão

dalmeida que ao {írezemte estaua nesta sidade mestre em artes
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jubilado e luis de madureira juís da alfamdega desta dita capita-

nia pera que Ambos e de comum acordo dysesem seos pareseres

e visem tudo e depois a semtemsiasem o que visto pellos ditos

adiumtos todas as sercumstansias da folha em como foy a fazenda

nella comteuda despemdida na capitania de parnãobuquo como

consta por hum mandado que 
esta no rosto delia do gouernador

que foy francisco coelho de carualho com sertidão sua nas costas

e como a despeza comforme a horde de sua Magestade avia de

ter neste estado do maranhão carregamdo se sobre o almoxarife

desta capitania como em efeito foy e visto em como em a qui-

tação que o dito almoxarife Antonio Vas borba mostra de suas

comtas foy mandado pasar pello dito prouedor mor foy comdi-

sional e com clauzulla lemitada como consta da declaração feita

no resemseamento das ditas comtas e prostesto de que aquy vay

o trelado a costado o que tudo visto e o mais julgarão os ditos ad-

iuntos comforme a orde de sua Magestade que a folha não es-

taua em forma que seia pera porella se leuar em Comta couza al-

guma comforme o Regimento da fazemda de sua Magestade dis-

poim que o almoxarife Antonio Vas borba page logo toda a comtia

da dita folha que são tres comtos e oito sentos e vinte, mil e sete

sentos e oitemta e seis reis comforme ao estillo que se tem na

aRecadação da fazenda de sua magestade e não os pagando seia

executado e penhorado em tantos de seus bens que bem valhão a

dita comtia e sera logo requerido pela venda e aRematação delles

ficando ao dito almoxarife Antonio Vas borba seu direyto reser-

uado pera poder aver outra tanta comtia da fazenda do gouer-

nador francisco Coelho de Carualho que Deus tem por quoanto

estaua o dito gouernador obrigado comforme ao seu mandado e

sertidão a mostrar suprimento de sua Magestade em que 
mos-

trase darse por bem seruido de que se fizesem os tais pagamen-

tos no resife de pernãobuquo como em efeito se fizerão pello que

por não serem feitos neste estado aonde sua Magestade os man-

daua despender e a folha não estar em forma antes comtra a ordem

de sua Magestade a 
julgarão 

asy e se asinarão em tres de dezen-

bro de seis sentos e trinta e seis annos e eu luis monis escriuão

da fazemda de sua Magestade desta capitania que o escreuy
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por 
mandado do gouernador e prouedor mor da fazenda de sua

Magestade*//• O gouernador Jacome Raymundo de noronha'//.

João dalmeida'H. Luis de madureyra'H.

O quoal treslado de sentença eu gaspar correia de souza es-

criuão da fazenda de sua Magestade nesta capitania do maranhão

tresladey por mandado do dito gouernador 
e prouedor mor da fa-

zenda de sua Magestade bem e fielmente da propia qne em meu

poder e cartorio fica com a quoal este treslado comsertey e asiney

de meu sinal em são luis do maranhão oie noue de maio de seis

sentos e trinta e sete annos*//.

Gaspar Correia de Sou{a.

Comsertado 
por mim Escriuão da fazenda de sua mages-

tade*//.

Gaspar Correia de Sou\a.

Este treslado atras he comforme a outro de o theor que pas-

sei ao gouernador geral deste estado Jacome Raimundo de No-

ronha por mo pedir ao qual me reporto, e ao propio oRiginal que

fica em meu cartorio, E este, delle o fis tirar na verdade em fee

do que me asino de meu sinal que tal he oje sete de junho de sei$

sentos e trinta e sete annos H gaspar Correia de Souza escriuão

da fazemda de sua Magestade o escreuy* // .

Gaspar Corrêa de Souça.

Archivo do Conselho Ultramarino

Papeis de serviço. Maço n. 1016.



Relação de Jacome Raymondo do

Noronha, sobre as cousas pertencentes

á conservação, e augm.to do estado do

Maranhão.

Couza he bem entendida, que toda a defensa, e forças da Con-

quis'ta do Maranhão e Pará, consiste no 
gentio, e índios mora-

dores naquelles 
grandes Rios, e Lagos, porque estando em ami-

zade, e confederação com os Portuguezes, não havera poder dos

inimigos olandezes, nem outras nações estrangeiras, que os pos-

são conquistar, e trazer a sua amizade : sendo pello Contrario,

que estando contra nos e vindo qualquer nação do Norte, se me-

terão com elles, e se tornarão contra nos, o que sera total de-

struição dos Portuguezes, e de todo aquelle estado, ficando im-

possível a S. Mag.de podellos tomar, e reduzir ao estado, e obed.a

em que de prezerite estão, o qual he de estarem todos muy so-

geitos, porque tem isto experimentado, 
que sempre os Portu-

guezes fizerão guerra aos estrangeiros, que entre elles quizerão

habitar, e fazerem suas lavouras de tabaco, e que sempre forão

desbaratados, tomandolhe suas fazendas, e armas, e fortificações,

como o fez no anno de 628. o Capitão P.° teix.ra no forte do

Torrego, que se lhe rendeo com todos os estrangeiros a partido

das vidas, e ultimamente no anno de 631. o d. Jacome Reymondo

de Noronha indo por Capitão mor, com poderes de Governador

foi ao Rio Phillipe, que esta da outra parte do Rio das Almazo-

nas, e lhe deu guerra donde lhe tomou um forte com quatro pes-

sas de artelharia grossas e Roqueiras, e muitas armas com morte
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de 86 estrangeiros e i3 presos, que nelle estavão fortificados, e

com destruição de todos os gentios seus confederados, com que

ficarão os mais tam atemorisados que nunca mais tiverão pazes

cÕ os estrangeiros, nem se sahiam da obediencia de S. Mag.dc

e sendo, como lie de tanta importancia a Conservação, e amizade

destes gentios, e índios, bem he, que se trate muito dos modos,

e meyos mais convenientes, que pode haver, para os ter pacifi-

cos e em nossa amizade, porque como elles de sua natureza são

vários, E de pouca fáe, só as pessoas, que tem muito trato, e ex-

periencia delles poderão acertar ommodo de sua conservação, e

como eu tenlio 16. annos gastados 
naquelías Conquistas, andando

entre o dito gentio 
na paz, e na guerra direy, o que nesta mate-

ria entendo, que Convém para o serviço de Deos, e de S. Mag.de

E bem commum daquellas Conquistas.

Primeiramente todo o dito Gentio se sogeita por temor, e opi-

nião boa que tem cobrado dos Portuguezes de serem valentes, e

poderosos, pella qual razão senão ouzão sair de sua obed.a e

por não perdermos esta boa opinião que tem de nos, convém

muito que as duas fortalezas que 
naquella Conquista temos, que

he a do Maranhão, e do Para, se fortifiquem de maneira, que não

possão ser rendidas dos inimigos olandezes, o que S. Mag.de po-

dera fazer facilmente, mandando se continue no Maranhão cõ

o forte, que elle ditto Jacome Reymondo mandava fazer na boca

da entrada da barra e fazer outro defronte, com que ficara de-

fendida ao enemigo se na qual entrar cõ navios de forca não

pode ser a terra rendida sem primeiro o serem as fortalezas, e

com a artelharia, que de prezente 
ha naquella Capitania, que

erão 5o. pessas grossas, se podem guarnecer estas duas forcas

bastantemente, mas de prezente está esta artilharia tam mal tra-

tada, que a mais delia esta deitada pellas prayas sem ter enca-

valgada, nem he de nenhum effeito, e tendo esta Capitania do

Maranhão 200. homens do Presidio ficara defendida a todo o

poder do inimigo cõ ajuda dos moradores e seus escravos, e mais

índios forros das Aldeas que todos vendo o bom modo da defensa

peleijarão cõ grande animo, o que não farão vendoa no estado

em que prezente esta, que quebra o animo a todos.
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E pello conseguinte deve S. Mag.de mandar continuar cÕ a

fortificação do Pará no modo em que elle Jacome Keymondo a

começou, estando governando aquella Capitania em tempo do

Governador fran.co Coelho de Carvalho, de quem tinha provisão

particular para a fortificação daquella praça, E o modo era cer-

car toda a Cidade per largo fosso de agoa, que tem em circuito

700 braças, que a Juizo de todos fica com esta fortificação a Ci-

dade e fortaleza inexpugnável avendo 200. homens de Presidio,

e acrecentandolhe mais algüa artilharia, que a que de prezente

tem, serão 3o. peças e Recolhendo dentro nesta fortificação na

occasião da guerra os prinçipaes índios com suas mulheres das

Aldeas circunvezinhas ficarão seguras de se revelarem, e todo o

gentio acodira com suas armas e mantimentos, e a estas duas

praças deve S. Mag.dc mandar reduzir toda a mais força de gente,

e artilharia, que esta repartida pella Conquista, convém a saber o

Siarâ, e o Curupa e Caitte, porque estas, como são fracas de gente,

e armas, não servem de mais, que de discredito para cõ o gentio

por verê que facilmente se poderão render, com mortos, e prisão

dos defensores, como aconteceo a fortaleza do Siara, que sô tinha

3o. homens, os quaes cõ menos de 60. olandezes foi tomada com

mortes, E prizão de todos os defensores no anno de 1637 na qual

deixarão 40. olandezes, e o gentio como vio os nossos rendidos

se entregou a elles, e convém a S. Mag.de muito restaurar esta

fortaleza, não tanto pella perda delia, como por mostrar a todo

o gentio, e índios', de que depende todo o credito de todos os da

Conquista, que não permanecem contra nosas forcas do inimigo,

o que se podara facilmente, mandando S. Mag.de ao Governador

que for para o Maranhão que de Caminho tome o Siara, e o re-

staure com a gente, que levar consigo de guerra, o que sera de

grande utilidade para a conservação, e amizade de todo o gentio

daquella Conquista.

A Cousa mais necessaria 
que ha naquellas partes para ter

o gentio dellas sogeito, é visitalos, e emparalos dos religiosos

Capuchos de S.t0 Antonio aos 
quaes todo o gentio tem em muita

veneração, e os amão como a único Remedio de suas necessida-

des, porque conheçem delles a charidade com que os tratão, e os
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perigos, em que se poem para os defenderem assi na paz como

na 
guerra, o que tem experimentado bem em todas as que ouve

naquella Conquista, que sempre nella se acharão por seu reme-

dio os Religiosos desta Religião como foi nos princípios E to-

mada do Maranhão aos Françezes o P.e frey Cosme, E frey Ma-

noel, e na continuação das Guerras do Pará o P.e frey Antonio

da Merçeana, e o p.e Costodio frey Christovão de Lx.a, e o p.e

frey Christovão de S. Joseph, e todos os mais Religiosos se offe-

reçerão sempre aos trabalhos daquella Conquista e de prezente

tem ido ao descobrimento do grande Rio das Amazonas por

donde se navega ate a cidade de Eqitu no Peru, o pe fr. Agost.0

e na ultima guerra contra os olandezes no Torrego, e na guerra

do Rio Phillipe, donde forão desbaratados, e tomadas suas for-

talezas em todas se achou ope fr. Luis d^ssumpção dando animo,

e Consolação aos Portugueses, e grande estimação de sy a todo

o gentio, por onde Convê a S. Mag.de para segurança daquelles

grandes Portos, e navegações mandar os dittos Religiosos deste

Rn.0 em quantidade para acodirem a tam perlongada Conquista,

e mãdar que sejão estimados, E venerados dos governadores, e

Capitães, e que sejão castigados os delictos que contra elles se

tem commetidos naquella Conquista tanto contra o serviço de

Deos, e de S. Mag.di para que com este castigo se dee exemplo a

todos os gentios, e para que cresça entre elles o amor, e reve-

rencia que lhe tem.

E para que S. Mag.de entenda de quanta importancia lhe he

ter estas Conquistas defendidas de seus inimigos, direi o que en-

tendo, conforme a experiencia, que destas partes tenho. Primei-

ramente, sendo o que Deos não permitta, que o inimigo senho-

rèe o Maranhão, e Para, não fica sendo sô a perda destas duas

capitanias mas entendo que se arrisqua a perdesse toda a Ame-

rica, porque ficão no coração delia e senhores dos mais admira-

veis, e importantes Rios, e navegações, que no mundo se sabem,

e povoados de innumeravel 
gentio doméstico, e com fertilissimas

terras, donae se pode tirar mais Assuquar do que ate gora se

tirou de todas as mais terras, que oprodusirão, e com muitas Ma-

deiras para fabricarem quantas embarcações quizerem cõ as
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quaes podem correr por toda a costa das índias, adonde em 15.

dias podem estar e pellos Rios assima podem penetrar athe o

Peru; e isto podem fazer tendo amizade, e Confederação cõ o

gentio, e Jndios da terra, e sem a terê de nenhüa maneira pode-

rão permaneçer, nem pôr peè em terra, inda que venha todo o

poder de olanda, e mundo todo, e Com S. Mag.de defender as

ditas duas Capitanias e fortalezas, e cõ trazer duas Companhias

do 3o. Soldados cada hüa volantes em Canoas, com Padres Ca-

puchos, que sempre andem visitando as Aldeas, estando i5. dias

em cada hüa para lhe ensinarem a Doutrina Christaã, obrigando

aos principaes, que vão dar cada anno obediençia ao Governador

e ao Capitão mor do Para para Confirmarem as amizades, e ve-

rem elles a nossa força, com isto estarão sempre firmes em nossa

amizade e não admittirão a dos inimigos estrangeiros, ainda que

os venhão Commeter com dadivas de ferramentas de que são

muito amigos com temor, que terão de nossas Armas, que sem-

pre naquellas partes forão victoriosas acompanhadas com os Re-

ligiosos de S.t0 Antonio, e Com temor de serem castigados se ti-

verem amizade com os estrangeiros, com mortes, e Cativeiros,

como ategora forão os que com elles as tiverão, e com este temor

estarão sempre firmes em nossa amizade, e muito mais o esta-

rão vendo agora de novo aberto o Caminho do grande Rio das

Amazonas com Comercio dos Castelhanos, que vendo lhe fiquão

nas costas de todo o sertão, e 
que de hüa parte e de outra lhe

podemos fazer guerra, 
não hande ouzar de se apartar de nossa

amizade, e da obediençia devida a S. Mag.de

E estes são os mais efficaçes meyos, que pode haver para a

Conservação do dito gentio, 
do qual depende toda a segurança

daquelle estado, sem ser necessário a S. Mag.dü fazer gastos de

guerra para a segurança daquelles perlongados Rios, e Portos,

donde podem entrar sem resistencia 
grossas Armadas dos inimi-

gos, 
mas não podem permaneçer, antes serão desbaratados, se-

não forem socorridos de mantimentos dos índios naturaes, como

sevvio por experiencia em 40. estrangeiros, que em hum Pataxo

vierão aquellas partes, E se aposentarão em terra em hum sitio

forte, que Chamão Camahu, donde todos morrerão de fomes, E
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necessidades, por senão meterem Com elles os Jndios da terra,

e sô ficarão u. opillados, e doentes, que se entregarão com seu

Capitão aos Portuguezes cÕ o forte, que tinhão feito, e cõ o Pa-

taxo, em que vierão, que foi no anno de 632. e este ditto Pataxo

e gente com outro Navio grande, e dous pataxos vierão em soe-

corro dos estrangeiros, que estavão fortificados no Rio Phillipe,

e achando novas do Porto do sapano, que he Ja dentro no Rio

das Amazonas, em como erão desbaratados, como atras fiqua

ditto se tornarão a ir vendo, que não podião permanecer entre o

gentio, que estava declarado seu inimigo com suas embarcações,

e o mesmo se entende farão todos os Navios, que não acharem

favor, e entrada cõ o ditto gentio, e usando S. Mag.de dos dittos

remedios sem custa de sua fazenda ficara s.or pacifico desta gran-

diosa Conquista.

E por que sey de quanta importancia ficão sendo as duas for-

talezas sobre dittas, direy o modo, como se podem fazer, e fa-

bricar, como se podem sustentar duzentos soldados de Presidio

em cada húa Com seus Capitães com a fazenda de S. Mag.dc que

tem na mesma Conquista, que se podem tirar sem detrimento

nenhum dos Moradores antes crescera muito a terra com muito

augmento da fazenda de S. Mag.de. E por o zello que tenho da

Conservação do ditto gentio, digo, que ninguém poderá melhor

conservallo, e governalo, que o Capitão Martim soarez moreno

por ter de muitos annos experiencia do modo, como se querem

tratados, estes gentios, e Como esteve muitos annos por Capitão

Mor do Siara, em indo agora por Governador do estado do Ma-

ranhão, tomara com muita facilidade o ditto Siara do poder do

inimigo olandez em que esta, e servira de grande credito para

com todo o mais gentio, assi do Maranhão, Como do gram Para,

com que o ditto Martym soares pello bom modo, que tem em os

ter obedientes ao serviço de S. Mag.de entendo, que ninguém

melhor que elle poderá governar aquelle estado, assy para au-

gmento daquelles vassallos de S. Mag.de como para a Conserva-

ção, e quietação do gentio, e aldeas dos Jndios; mas como tenho

assistido na ditta Conquista no Serviço de S. Mag.de com tantos

trabalhos, e riscos de vida, despois de ter de idade sessenta, e
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tantos annos, será razão, que S. Mag.dc me faça merçe de me dar

por meus serviços hüa Comenda para poder testar delia em hum

Sobrinho, ou primo, sendo que 
resulte effeito o Alvitre que der,

e não tendo effeito, não quero que por elle me faça S. Mag.de*

nenhüa M.ce.

Jacome Rm.do de n.ra

Bibliotheca Nacional de Lisboa

Collecçáo Pombalina. Cod. n. 647. ff. 111 a 114.

A. B. 56



Provisão de Bento Maciel Parente

fazendo rima doaçao ao Capitão Pedro

Teixeira. 29 de Janeiro de 164^0.

Bento maciel parente, do conselho de sua magestade Cavalr.0

profeso da ordem de Xpot. governador e capitão geral deste es-

tado do maranhão e grão pará e perpetuo da capitania do cabo

do. norte & Faso saber aos q. esta minha provizão virem e conhe-

sim.10 dela com direito pertenser q. no tempo q. fui capitão mor

da capitania do pará q. foi do anno de seis sentos e vinte e hum

por diante e nos faltarão os socorros q. do Brazil costumavão p.a

pagam.todaqueHe prizidioos quaes não vierão depois da Bahia de

todos os santos tomada a esta parte e termos o enemigo olam-

des vizinho no. Carupa termos do Cabo do norte nos brasos do

Rio amazonas por nome os tucuius e os índios que entre aós e el-

les habitavão estarem mais alianados aos olandezes, q. a nós por

nos faltarem os resgates e os soldados estarem de.mao umor por

aver quatro annos q. faltão os pagam.,os e .não entender q. con-

vinha Ao serviso de s. mgd.e aquietar os soldados e conquistar

o enemigo porq.e não acabase de se apoderar daquele grão Rio e

por entender os soldados e moradores na gorra divirtidos orde-

nei hüa junta em que lhe propus o sobre dito e quecometesemos

o enemigo como fizemos e por remediar em parte, a falta dos pa-

gam.tos me pedirão lhe dese índios de administrasão encomen-

dados de q. vivesem e nos fizemos indios nosos vezinhos a saber

em Craquas novo Reino de granada Reino de quito com o q.

aquietei o d. prezedio dando lhe os sobre ditos encomendados p.a
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averem de viver delos por s. mgd.e não mandala soeorer como

não mandou da tomada da Bahia a esta parte e oje vivemos no

mesmo estado com o enemigo dentro neste governo q. 
nos tem to-

mado quazi tudo e tememos pereza a gente sem aver de quepage-

mos soldos ao d. prizidio e mais ofisiais em todo este governo q.

importa os gastos dele mais de quarenta mil cruzados em quada

hum anno e os dizimos destas capitanias não chegão a render seis

e porq. hora se pedem de novo lhe acresentei em 
gentio as ditas

encomendas de q. os tenho encomendados en nome de s. mgd.*

de cujo senhor tenho authoridade p.a o poder fazer en seu nome

por evitar as extrosoins q. entre os ditos gentios ha em viverem

Sós entre si e não encomendados a quem trate de seu aumento

conservaçao e serviso de ds. salvasão de suas almas augmento

deste estado serviso de sua mgd.e como fis com todo o acordo

de todas as pesoas praticas não só nestas partes senão nas dos

Índios, donde vivem os ditos índios nesta mesma forma e ordem

outro sim por evitar sua total Ruina como daqui de se não terem

f.t0 neste estado tem acontesido e na do brazil esta perdido o dito

gentio o q. visto fis as ditas encomendas por os Resp.tos asimá

declarados aos conquistadores descobridores e apazugadores

como as pesoas povoadoras nas ditas povoasoins por elles ou

comquistado como p.° q. tinha toda authoridade real q. s. mgd.e

me tinha dado como consta no noso livro entitulado—Comíirma-

soins de q. nas índias de Gastela se uza e trata de quem pode fa-

zer as tais encomendas e a quem—capitolo 6 regras 20-§-20 cujas

palavras são as segintes = Os descubridores e conquistadores

de províncias estado e terra de pas e os senhores e naturaes delas

Reduzidos a obediensia dos Reis de Castela e não antes os po-

dem repartir e encomendar entre os conquistadores povoadores

p.a q. quada hum tenha doutrina e em pas e aos q. descubrir se-

gundo por leis e provizoins o mais estiver ordenado—senão tão

ben uzando da provizão de s. mgd.e em q. me fes m. da d. autho-

ridade Real jurisdisão de novo 
p.a poder fazer as ditas encomen-

das em seu nome aos q. comigo forem aos tais descubrim.t0S

aqual he a seguinte = .
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Eu el-rei faso saber aos q. este meu alvará virem q. Bento Maciel pa-

rente q, a,te agora servio de Capitão mor da Capitania do pará se oferesceu

por carta sua de vinte de Abril do Anno pasado de seis sentos quarenta e

sinquo a fazer a sua custa o descubrim.to da terra dentro p.a o Rio amazonas e

seus brasos mandando-lhe munisoins e mais gente que se puder ajuntar asim

soldados como moradores com os quais se lhe parte administrasão dos gen-

tios a imitasão de quando se povoou nova espanha ficando eu obrigado a

o mandar Agalarduar conforme seus merisim.106 digo servisos mereserem e

renderem a esta Coroa e vendo eu seu oferisim.10 e tendo Resp.10 á boa im-

formasão q. me foi dada das partes e talento do dito Bento maciel parente

ouve por bem de lho aseitar e por este me pras de o encaregar do d. descubri-

m.,ü e conquista do Rio amazonas p.a o qual efeito poderá em pernãobuquo

e nas mais capitanias do Brazil q. lhe parecer levantar a sua custa agente

q. o quizer segir fazendoa por sim ou pelas pesoas q. p.a isso eleger sem lho

empedir o governador geral daquelle estado nem o capitão mor de pernão-

buquo e capitains das mais capitanias delle e lhe darão p.a isso todo o favor

e ainda q. lhe requerer e nesesario for e o capitão mor de pernanbuquo

mando que dé ao dito Bento maciel parente embarquasoins por conta de

minha fazenda p.a a leva da gente q. o segir das quais embarquasoins se po-

dera ajudar p.a o tal descubrim.10 e lhe não impidão, digo e o governador

do maranhão e capitão mór do pará, outro sim mando-lhe dem todo o fa-

vor e ajuda q. lhe requerer p.a efeito do dito descobrim.to e lhe não impidão

ir com elle a gente q. o quizer segir ficando neles a gente nesesaria a sua si-

guransa e ao dito'Bento maciel encarego q. escolhendo dos religiozos q. ha

na capitania do pará o mais a prepozito para ele levalos consigo p.a con-

servasão do gentio e ajudarem o q. mais for nesesario advirtindo q. o prin-

sipal intento deste descobrimen.10 e serviso heaverse de busquar os olande-

zes onde se souber q. estão e tratalos como Rebeldes e q. não fique memória

sua naquelas partes nem de outra nenhuma nasão das de europa e aqui man-

dei ordenar ao conselho de minha fazenda que na companhia de Andr.e dias

de fransa q. hora mando por Capitão mor de pernanbuquo enviq ao dito

Bento maciel duzentos arcabuzes e sem mosquetes com polvora munisoins

e murão a esse efeito p.a lhe serem entreges indo ele fazer o d. descobrim.to

conquista e conforme o serviso q. me fizer lhe farei asim o q. for visto este

alvara hei por bem q. valha posto q. seu efeito aja de durar mais de hum

anno e q. não seja pasado pela chanselaria sem embargo da ordenasão em

contrario An.10 figeira o fes em Lisboa aos oito de marso de seis sentos e

vinte e seis e eu Ruy dias de menezes o fis escrever. Rei. o duque de Vila

hermo\a. Conde de jialho.

E en comprim.10 da dita provizão trago sento e sincoenta ho-

mens ocupados na conquista do dito rio amazonas com hum forte
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feito 
junto ao. rio: genipápa outro q se está fazendo ria provinsia

dos tupinanbas sobre o mesmo rio amazonas no mais estreito dele

ònde fiqua mais fácil sua defensa e em (pista) do q. atras contheudo e

declarado outro sim avendo Respeito aos servisos.q a s. mg.detem

feito o capitão 
p.° teixr.a a ir por capitão mor neste descubrim.10

$e quitto de, que ora chegou e outros m.tos q. no-descurso de vinte

e sinquo Annos tem feito a s. mgd.e nesta conquista Hei por bem

de lhe dar en nome do dito Snor. tresentos cazais de índios de ad-

ministrasao encomendados pela manr.a asima declarada e do

mesmo modo q. no Reino dos qutitios se encomendão com todos

os privilégios e merces consedidos aos ditos encomendeiros os

quais tera por tres vidas e n'estes trezentos cazais entrará a aldea

de faustino q. dexo a sua custa e os mais desera tão bem pello

mesmo modo do sertão da parte q. quizer e será obrigado acudir

com todos elles armados na ocazião de 
gerra ao serviso de s.mg.de

e ordem do governadorou capitains mores das capitanias ali co-

marquas com todas as mais obrigasoins q. no dito Reino dos

quittios tem os encomendeiros e lhe sera dado pose pelos ofisiais

da fazenda de s.mg.de em cujos livros esta Registara q. mando se

cumpra e goarde como nella se contem dada sob meu sinal so-

mente e sello de armas Fr.co vieira o fes em S. Luis do maranhão

aos vinte e nove de janr.0 de seis sentos e quarenta annos o go-

vernador Bento Maciel parente 
==ProvÍzão 

porq. V. S.a ha 
por

bem de dar ao capitão pedro teixr.3 trezentos cazais de indios de

administração encomendados em os quais entra a aldea de faus-

tino q. dexa a sua custa pela manr.a Nela' declarada p.a V.S.a ver—

Cumprase e Registese=para dezanove de Jr.° de mil e seis sen-

tos e quarenta=j?.°g'omj£s de souça. o qual treslado da provizão

çu Jorge bet;ancor monis escrivão da fazenda de s.mg,e aqui.tresla-

dei bem e fielm.te sem couça que duvida fasa consertei com a pro-

pria a qual em todo e por todo me reporto e com ela este treslado

consertei e vai na verdade e por ser verdade masino de meu sinal

razo q. tal he-Jorge Betancor monis, consertado por mim escri-

vão da fazenda Jorge Betancor monis. o qual treslado da provizão

eu, Jorge Betancor monis escrivão dafasçnda de s.mg.de aqui tres-

l^dei bem e fielm.te som oouza q. duvida fasa do treslado da
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própria q. esta Registado no livro dos Registos das provizões

folhas sento e outenta e quatro a q. me reporto com ella este

treslado q. consertei e por verdade me asino de meu sinal raso e

custumado que tal he Jorge Betancor monis. Consertado por

mim Jorge Betancor monis=rY\\eoàovo da Costa e sousa tabalião

publiquo de notas por s.mgd.e q. 
Ds. 

gd.€n'esta cidade de Lx.a

e seu termo certifiquo a letra e sinal do extromento asima he de

Jorge Betancor monis nele contheudo dia sete de janeiro de seis

sentos e quarenta e nove annos=o Doutor Fr.co de Carvalho fi-

dalgo da casa de s.mgd.e do conselho de sua fazenda,. Juis das

Justificasoins delia faso saber aos que esta sertidão virem q. a

mim me constou por auto q. fiqua em poder do escrivão q. a sob-

screveo o estrom.to asima ser reconhesido por theodoro da Costa

de souza tabalião nesta cidade e que-o hei por Justifiquado Lx.a

dezoito de janr.° 
de seis sentos e quarenta e nove. Belchior de

matos Leite a fis escrever==Fr.C0 de Carvalho=

Bibliotlieca Nacional de Lisboa

N. 7627 moderno e y-2-40 antigo, ff. 133 e seg.tes



Parecer do Conselho Ultramarino

a respeito do çtue pede Francisco Coelho

de Carvalho em satisfação de seus ser-,

viços.

Francisco Coelho de Carvalho, filho do Doutor Antonio Coe-

lho de Carvalho allega que serve a V. Mag.de ha 24 annos contínuos

nos estados do Brazil e Maranhão, e noutras partes, de soldado,

Alferes, Capitão, e Sargento mor,'com 
grande 

satisfação, e risco

de sua vida, sendo por vezes ferido gravemente 
nos recontros

que teve com os inimigos pela maneira seguinte.

Por Certidão de Francisco Coelho de Carvalho, Governador

que foi do Maranhão, consta embarcar-se com elleno anno de 622

por soldado, cumprindo no discurso da viagem com sua obriga-

ção, e que indo a Pernambuco, na occazião que os olandezes oc-

cuparão a bahia, por se temer que occupassem aquella Capitania,

o acompanhou o dito Francisco Coelho, trabalhando nas fortefica-

ções que ali se fizerão, até que com Licença do dito Governador

se passou á Bahia para se achar na restauração daquella praça,

agregando-se á Companhia do Capitão Jm.° Cavalcanty de Albu-

querque, procedendo naquella guerra, até se recuperar a praça,

com muita satisfação, não se poupando a nenhum perigo, como

animozo soldado, e servindo á sua custa, e tanto que os olandezes

dezoccuparão a Bahia, se recolheu para Pernambuco, e o mesmo

consta por Certidão do dito Jm.° Cavalcanty.

Consta mais pela mesma Certidão do dito Francisco Coelho,

que tanto que o dito Francisco Coelho de Carvalho, chegou a
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Pernambuco, o acompanhou a desalojar o inimigo, que tinha to-

mado posto na bahia da treição, procedendo nesta occazião com

tanto valor, até que largou o posto, e sendo necessário castigar-se

O gentio que havia soccorrido ao mesmo inimigo, foi eleito para

isso, o que fez como valente soldado, matando, e castigando mui-

tos, e aprizionando os que bastarão para fazer exemplo, e tor-

nando para o porto do Recife, cumprio inteiramente com suas

obrigações todo tempo que ali assistio, até que se embarcou para

o Maranhão, aonde foi armado Cavalleiro, e feito Alferes de uma

Companhia, e no dito Cargo, fez sua obrigação, por espaço de

quatro annos, achando-se em muitos recontros de grande perigo,

e o mesmo consta por Certidão de Feliciano Coelho, filho do dito

Governador, e accrescenta que nos recontros que se offerecerão

naquelle estado por espaço de doze annos, que forão muitos, se

avantajou nelles com grande 
risco de sua vida.

Por outra Certidão do mesmo Francisco Coelho de Carva-

lho, consta que hindo por Cabo da gente com que foi desalojar os

olandezes e Inglezes que estavão forteficados (com muralhas e

Cidade feita commerciando com o gentio) 
no Cabo do Norte, no

Rio das Almazonas, o accompanhou o dito Francisco Coelho, a-

chando-se no sitio que se lhe pôs, que durou mais de dous mezes,

dando-se-lhe muitos assaltos em que se houve destimidamente,

sahindo delles duas vezes ferido, até que de todo forão rendidos

os inimigos, e arrazadas suas fortificaçÕes, matando, e aprizio-

nando muitos que passarão de 25o, e vindo-lhe um navio Inglez

de soccorro, o forão investir em canoas, hindo-se já recolhendo

por achar os inimigos desbaratados, até que de todo foi rendido,

sendo o dito Francisco Coelho dos primeiros que se offerecerão

para esta faccão, da qual também sahio ferido, havendo-se nella

com grande valor, levando ao Pará o navio, e os prizioneiros que

se tomarão na briga, ao Maranhão, e o mesmo Consta por Certi-

dão de Luiz do Rego Barros, Capitão mór que foi da Capitania do

Pará, e pelo bem que se houve nesta occazião, foi accrescentado

ao Cargo de Capitão do forte de Sam Felippe, e por haver doze

annos contínuos que servia na guerra daquelle estado com o va-

lor que se reffere.
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Por outra Certidão do Capitão Feliciano Coelho de Carva-

lho, consta que vindo de índias embarcado em um Galeão da

frota, e encontrando trez náos 
poderozas de turcos defronte da

Bahia de Cadiz, que o quizerão render, pelejarão com elles de

maneira, que senão fora o valor do dito Francisco Coelho, sem

duvida, fora rendido, coma confessavao os mesmos Castelhanos,

e que elle fora o seu total remedio, por quanto o abordarão por

duas vezes.

Por Certidão do dito Capitão Luiz do Rego de Barros, consta

que vindo os olandezes o anno de 641 com uma Armada á Cidade

de S. Luiz, estava então servindo de Capitão da fortaleza São Fe-

lippe o dito Francisco Coelho de Carvalho, o qual tendo já o ini-

migo ganhado a Cidade, depois de haver hido reconhecer sua Ar-

mada com grande risco seu, e feito 
protestos ao Governador Bento

Maciel Parente, que deffendesse a praça deV. Mag.de fora elle em

pessoa com os mesmos olandezes requerer-lhe que lhe entregasse

a dita fortaleza, o que o dito Francisco Coelho não quiz fazer, an-

tes começou a disparar a artelharia, em que fez muito damno ás

embarcações do inimigo, deffendendo-se emquanto lhe foi pos-

sivel, até que os olandezes, e o dito Governador renderão a dita

fortaleza, e o prenderão com a espada na mão, levando-o ao po-

rão de um navio seu com grande sentimento de todo o povo, por

ser muito amado de todos, e na dita prizão o tiverão até que voí-

tarão para Pernambuco, em que padeceu muitas mizerias, e tra-

balhos, e depois o mandarão prezo a Olanda, e o mesmo consta

por Certidões dos Capitães João Vasco, e Diogo Coelho de Albu-

querque, e do provedor mór da fazenda do dito estado Ignacio

do Rego Barreto, e por outros papeis autênticos.

Por Certidão do Padre Matheus de Souza Provizor, e Vi-

gairo geral do estado do Maranhão, consta que hindo desta Ci-

dade o dito Francisco Coelho provido por V. Mag.de no Cargo

de Sargento mór delle em Companhia do Governador Pero dal-

buquerque, fizera naufragio o navio em que hia, em uns baixos

junto 
ao Pará, e que por senão perder tanta gente obrigado de

seu valor se lançára ao mar o dito Francisco Coelho, e sahindo

em terra a salvamento, voltára logo com duas canoas ao navio, e
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salvára a todos, e a fazenda de V. Mag.de, e consta qtie é o: faiais

bemquisto, e valerozo soldados de todos os que havia naquelle

estado, e que 
no officio de Sargento mór 

procede com grande sa-

tisfação.

Allega mais o dito Francisco Coelho de.Carvalho, que.venda

o embaixador de Olanda Francisco de Andrade Leitão as infor-

mações tão honradas com que. elle. Supp.te foi levada prezo a

Olanda, o pedira aos estados, e o alcançou, e mandou a V. Mag.de

com carta sua em que relatava o mais do que fica reiferido, a

qual elle Supp.te deu a V. Mag.de a seus. reaes pés, e ainda a

chave do forte que não pode deffender como dezejava, também

allega, que quando falleceu o Governador Pero dalbuquerque, o

deixou nomeado em seu testamento, e a um seu sobrinho, pessoa

de pouco talento para governar o Maranhão, e sendo que sem

a tal nomeação elle Supp.tc ficava succedendo até V. Mag.dépro-

ver por ser Sargento mór, e occazionando-se bandos da sua parte?

e da do sobrinho do Governador defunto^elle aquietou tudo por

senão fazer uma guerra 
Civil, entre os Vassallos de V. Mag.d%

sendo que tinha por 
-si a maior parte da gente, e a melhor, q

também que porque os olandezes não tinhão ainda largado o Ma-

ranhão, e por todos estes serviços .. - -

Pede a V. Mag.de queira honralo, e fazer-lhe merce déuma

comenda da Ordem de Chiristo de lote de trezentos mil reis, e do

lugar de Governador do estado do Maranhão, que pelas razões

sobreditas se lhe está devendo ha muito, e também 
por ser netó

de Feliciano Coelho de Carvalho, sobrinho de Francisco Coelho

de Carvalho, primo irmão de Feliciano Coelho de Carvalho, os

quaes todos com seu sangue conquistarão, e conservarão a maior

parte da Costa do Brazil, e Maranhão, e também pela necessi-

dade que de prezente ha de^ sua pessoa naquelle estado convp

dito Cargo para sua conservaçãp, augmento', e- consolação dos

moradores delíe, por ser muito amado, e respeitado de todos,; e

pela grande experiençia que alcançou em discurso de tantos an-

nos, e também porque em qualquer successo que o olandez quif

zer de navo cometter no dito-estado, elle-Supp/e ós-conhece:-já

muito bem, e elles a elle; E-Pede mais aY. Mag.^ Ihe faça.níercé
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de fhe dár uma Capitania das custumadas na Costa do*Maránhão

na forma das mais, e a Aícaidaria mór das Cidades de São Luiz,

e grão Pará.

Com os papeis refferidos prezentou o Supp.te 
'folha 

corrida

nesta Corte, porque se mostra não ter impedimento, e certidão

das mercês, pela qual consta não lhe ser feito nenhuma até o pre-

zente, e dando-se vista ao Doutor Pero P.aulo de Souza, tem seus

papeis corréntes.

Pareceo ao Conselho que V. Mag.de deve ser Servido fazer

mercê ao dito Francisco Coelho de Carvalho de uma Comenda

da Ordem de Christo de lote de cem mil reis, e da Aícaidaria

mór, e Capitania que pede, visto os serviços refferidos, por

quanto a Capitania que pede, é em utilidade de se povoarem as

terras, de mais que o Supp.tc a poderá augmentar, e accrescentar,

e não se differe aqui ao Cargo de Governador do Maranhão que.

o Supp.tc pede, porque na consulta que se tem feito deste Lugar

vai elle proposto como se entendeu que convinha ao maior ser-

viço de V. Mag.de e necessidade que aquella Conquista tem de tal

pessoa no estado prezente parà sua conservação, augmento, e de-

fensa em qualquer occasião adversa, e pelo que seus serviços me-

recém, e informações que neste Conselho ha de seus bons procedi-

mentos, com.que tem. ganhado, grande 
reputação, e amor naquel-

Ias partes com larga experiencia no discurço de tantos annos com

tinuos de serviço, como se vê de seus papeis, e mais quando junta-

mente concorre com seus serviços, ser neto do grande Feliciano

Coelho de Carvalho, e parente mui chegado de Francisco Coelho,

e de Payo Coelho, que todos ganharão, e ajudarão a ganhar

grande parte da Costa do Brazil, e Maranhão, e filho do Doutor

Antonio Coelho de Carvalho tam benemerito da patria, como é

notorio; e ser conforme a natureza humana, os filhos imitarem os

pais, e nelles se acha a mesma virtude que os pais tiverão, de

modo que as agias generozas, não crião pombas timidas, nem es-

tas Águias Reaes., e assim se acha em Francisco Coelho de Car-

valho o valor e esforço que sempre se achou em seus progenitores.

A Jorge de Albuquerque Parece que V. Mag.de lhe faça

mercê da Comenda, e Aícaidaria mór refferidas.
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Salvador Corrêa de Sá accrescenta que no tocante á Capita-

nia que o Supp.te pede na Costa do Maranhão senão conforma

aos votos assima, porquanto lhe parece que para a poder fabricar

é necessário pessoa mais desembaraçada, e desocupada, e no to-

cante á Comenda, e Alcaidarias Mores que pede se conforma com

os sobreditos votos.

E no tocante ao governo do Maranhão 
que o dito Francisco

Coelho pede em satisfação de seus serviços, diz que ainda quando

não correrão tantos, e tão qualificados como de seus papeis se

mostra pela experiencia que tem daquellas partes, e pelo que

entende que no estado prezente se requere 
para sua conservação

e defeza, lhe parece que convém muito ao serviço de V. Mag.de

provel-o no dito Cargo, porquanto aquelle estado do Maranhão

com o damno que lhe cauzou o inimigo olaridez ficou em misera-

vel estado, e ha mister que o governe pessoa que 
lhe tenha amor

como o Supp.te que o ajudou a ganhar com seu sangue, e de seus

maiores, e a quem os moradores o tenhão, e confiança com o

Supp.te, pois o acompanharão em todos os sucessos, e respeitão

quazi como natural, para o seguirem em qualquer fortuna ad-

versa, e a quem os inimigos temão, e conheção por valerozo, e

confidente, como na occazião passada o experimentarão, o que

tudo hoje com a occazião da guerra é mais necessário que nunca,

alem de que escuza V. Mag.de ajudas de custo, nomeando-o a

elle, sendo pessoa tão benemerita como se deixa ver de seus pa-

peis. Lisboa 7 de fevereiro 1646. Jorge de Castilho. Jorge de

Albuquerque, João Delgado Figueira. Salvador Corrêa de Sá

e Benavides.

Archivo do Conselho Ultramarino

Mercês geraes. Liv. 2. N.80. ff. 114-116.



Sobre o procedimento de Sebastiao.

de Lucena de Azevedo, Capitao do IParár

(Tres cartas e dois pareceres) 164=7-48.

Senhor

A carta de V. Mag.de que Deus guarde resebi por mão de

Francisco Rolz mestre do patacho Alteriute de dezembro pas-

sado e em i5 de septembro pasado me foi dada neste Pará, praça

para donde V. Mag.de foi servido mandar me restituir a pose dela

por Carta sua acresente Deos a vida e estado a V. Mag.dc para

manter justiça e amparar aos que temos servido e servimos a

V. Mag.de.

Depois de tomada a pose achey esta praça com dezaseis pe-

zas de artilheria sete delas cavalgadas com muy limitados repa-

ros, a fortaleza quasi no chão por 
muitas 

partes pouco serviço

de balas por serem de calivre de tres quatro e seis libras a arti-

lheria que ficou de alguns navios que naufragarão nesta Barra,

toda de ferro vinte quintaes de polvora a mais dela danada por

ser muito velha e estar mal reparada das grandes umidades deste

pais pouco murrão supposto que esta falta lie paçadeira porque

nos valemos do que a terra dá, sento e vinte armas miúdas mos-

quetes e arcabuzes e eses mal aparelhados 
pela falta que hai de of-

ficiaes para o fazer seis quintais de balas miúdas sem mais ou-

tra nenhuma cousa ofensiva nem defensiva para defensa desta

praça E como com o aviso de V. Mag.de me faz sabedor de como

os olandezes do brazil tem quebrado as tregoas com a pouca fi-

gdelidade que custumão guardar fiz Resenha da gente que nesta .
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prasa avia asy dos que asistem neste prezidio como dos mora-

dores desta capitania, e achey o seguinte a saber sesenta sol-

dados pagos em duas Companhias ninhü artilheiro e tres com

praça de artilheiros sem saberem de artilheria couza algüa nem

ha nesta terra quem os insine nem quem tenha lux de tal mis-

ter; hay hum escuzado capitam de artilheria Hayhum escuzado

Sargento mayot* porque com hum ayudante que hay basta para

sta praça ser servida ; os moradores datérta hay sento e dez Ho-

mens de dezaseis athe 6o annos de idade que vivem em suas fa-

zendas distantes desta cidade e praça de 12 athe 40 legoas, hai

tresentos indios domésticos de vinte athe 60 annos que vivem

também muy distantes em suas Aldeas, não achey ninhuma ca-

noa das muitas que o guovernador pero de Albuquerque que Deus

tem mandou fazer dizen que os ministros pasados as venderão,

ou gastarão, em seu serviço e os moradores mal. armados'pelo

que senhor, atemto ao que digo e o avizo que V. Mag.de me faz

que esteya prevenido como quen cada ora pode ser cometido do

inimigo o vou fazendo coni a posibilidàdê que acho na forma

seguinte. : 
' ' 

, •

Tenho mandado serrar madeiras para reparar esta pouca e

má artilheria que achey, tenho convocado a my aos moradores

e indios para tratar de fortificar e reparar esta pobre e desmante-

lada fortaleza trabalhando quanto posso para a remendar athe V.

Mag.de ordenar o que convém a seu Rial serviço para a defensa

dela pois nesta capitania não achey dinheyro nem effeitos para-

sequer fazer estes remendos que com industria e agencia minha

vou fazendo trabalhando com minha 
peçoa o que poso para ter

efeito o que V. Mag.de me ordena.

Estamdo trabalhando nesta fabrica me vierão novas que nau-

fragara hum navio na ilha que chamão do joanes e a gente que

nele vinha foi dar nas mãos do gentio aruari e emgaibaz anajazes

e outras diferentes nações que abitão nela e todos os naufragan-?.

tes forãoprezosemortospelos ditos índios por serem capitaes ini-

migos do nome purtuguez e andão feitos cosarios admitindo toda

a gente de europa que a estas partes vem tomo olandezes imgre-.

zes.eifrançezes temdo com eles 
grandes comersios e mercamsiâs
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asignamdolhe lugares para neles terem fortalezas e por eles

emduzidos vem ás nosas aldeas vezinhas e domesticas matar e

captivar os jndios de V. Mag.de sem athe agora terem castigo

algum de semelhantes imsultos e latrosínios.

E como tive esta nova ordenei seis canoas com vinte purtu-

guezes 
e sento e vinte índios para ver se podia descubrir nova

certa desta Ruina e na volta tratar de algüa comfederação e ami-

sade com estes índios rebelados tratamdo reduzilos a vasalagem

de V. Mag.de de pax e indo o cabo das canoas pero da costa fa-

vela tratar destas comveniensias foi deus servido que colhese ás

mãos o autor destas maldades grão pirata que chamão ubandre-

gos de nação Hollandeza e mais coatro companheiros imgrezes

e francezes que a vinte e hü anos que abitão aquelle pais o qual

colheo em húa canoa avizando aos ditos índios para que se pre-

venisem de armas para o ajudarem a render a prasa do Gurupá

e esta com o socorro que esperava de olanda de trezentos infan-

tes artiíheria e balas dando aos mais deles espingardas alfan-

ges para asy os ter contemtes para efetuar o que determinado ti-

nha porem como deus foi servido que o dito cabo das canoas o

colhese ás mãos e mo mandou preço a esta çidade em 2 de novem-

bro pasado, juntamente me pedia socorro de mais purtugueses e

gemtio pera hir cometer a fortificação 
que hião fazendo nos la-

gos de maricary no Rio chamado das Amazonas por ele a riba se-

temta legoas parte dificultosa e não sabida mais que dos índios

seus confederados atemto ao que daly a sinco dias parti a socor-

relo com outras seis canoas eu em pesoa com 12 purtuguezes e

outros 120 indios levando por pratico ahum ingrez dos rendidos

e hum françes eon mantimentos bastantes para tres mezes os

mais delles a custa de minha fazenda.

Cheguei a parte domde achey a nosa 
gente e junto com ela

fui buscar e cheguei a parage omde estava o dito inimigo domde

tomey o sol e me achey em tres grãos e meio da banda do norte

por parte domde athe oje chegarão purtuguezes envesti o ene-

migo rompendo o alvo da minhan sem ser semtido e tamto que

forão asaltados derão sinal aos indios que tinhão de sua defenção

que acudirão logo coatrocentos frecheiros e espingardeiros a que

A. B. 58
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mantley ter o encontro com vinte purtuguezes com o dito cabo

que fez com muito valor e dos que levava em sua companhia se

abalizarão alguns como forão o capitão francisco paes parente o

seu Alferes antonio da costa e outros e eu fiquei a bateria com

os franceses e outros companheiros que vendose com as espe-

ranças perdidas do socorro dos indíos ss entregarão a partido

que 
lhe foi com algüas conveniências suas e rendi em menos de

tres oras sem custar sangue de parte a parte dos índios inimigos

morrerão muitos obostinadamente como barbaros sem se quere-

rem rendera ninhum partido apelidando framengos e frança que

por amor deles morrerião mil mortes, feito isto tomei pose da

casa forte domde estavão tomando lhe coatro canoas muito gran-

des simcoenta escravos e escravas vinte armas de fogo muita

frecharia e arcos hum falconete de bronze e hum barril de pol-

vora outro de balas algum pouco murrão porque não uzavão dele

por serem as suas armas de pederneira, muitos mantimentos da

terra que se não puderão conduzir por falta de embarcasõis e

com treze estrangeiros destas nações ditas me recolhi a esta ci-

dade temdo andadas trezentas e oitenta legoas em corenta e nove

dias de ida e volta sem receber dano algum a gente que levava

dando graças a deus que tam feeliçemente me suçedese por ra-

zão de serem muitos os índios e estarem bem armados e nesta

ocasião me não acompanhou morador nenhum mais que hü fran-

ces por nome pero adão que levei por língua forçadamente agora

fico tratando da fortificasão desta cidade e estando nesta obra

com alguns poucos índios que nesta capitania hay me mandou o

governador geral do estado francisco coelho de corvalho por hüa

ordem sua tirar sinco aldeas e que nelas não entendesse em couza

algüa dando duas de administração aos reverendos frades de santo

antonio dos capuchos outra ao vigário desta cidade outra aos

frades, das mercês e outra que manda pasar para o maranhão

com que 
fico desmantelado para poder comseguir efeito de me

fortificar nem tratar mais que de esperar que V. Mag.de me faça

mercê mandarme subcessor para o hir servir a essas fronteiras

com hüa peca por que não se compadece que aya minha cabeça

de estar obrigada a amenajem. que tenho jurado a V. Mag.de e
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frades e clérigos am de governar esta praça tendo a supretemden-

cia das. melhores aldeas sem heu poder mandar nelas couza algua

no temporal nem espiritual e pelo conseguinte no Camutá as me-

lhores duas aldeas delle deu o 
governador a outro clérigo que

chamão mateus de sousa vigário geral deste estado que pedindo-

lhe eu por serviço de V. Mag.de para a jornada dita vinte índios

mos não quiz dar amtes me pós em contimgencias descompon-

dose e alterandose de sorte que me espantey de ver a descompo-

sição de hum sacerdote que todos os dias selebra a deus, sufro

tudo com pasiensia porque emtemdo V. Mag.de mandará acu-

dir a estas couzas como mais comvir a seu rial serviço e a my

fazerme mercê desaprasarme desta praça omde não 
poso espe-

rar senão hüa total ruina de que Deus a livre e guarde.

Por meus modos e inteligências e praticas tenho baixado a

V. Mag.de setecemtas almas do melhor gentio que tem toda esta

america da nação topinamba e sinquenta cazaes da nação pinará

e prometem os ditos topinambas decerem mais sinco tantos mais,

porem pedem me socorro para sertos pasos que com facilidade

lhe empedem seus inimigos de outras nações a que chamam ca-

rajas eu lho tenho prometido e os vou entretendo athe dar comta

a V. Mag.de como agora faço porque sem ordem eixpressa de V.

Mag.de o não poso fazer nem o 
governador deste stado ma pode

dar o que sey dizer a V. Mag.de he que comvém muito ao aumento

desta comquista teremos também 
gentio em nossa companhia

porque he 
gente 

liai e valemte e valem mais coatro desta nação

que muitos de outra qualquer, amtre elles vem alguns conheci-

dos meus de pernãobuco por cujo respeito os tenho avasalados

ao serviço de V. Mag,de de que tem feito juramento ; convém

muito de ver esta gente e dar lhe todo o favor e amparo neste

eixzemplo se colmará esta terra de muito e bom gentio e se farão

grozas aldeas mandandome V. Mag.de ordem para os amparar o

farey e castigarei os rebeldes e alliados dos olandezes e gente do

norte por isto he o que convém para quietação destes povos de

V. Mag.de.

Nesta capitania hay sincoenta estrangeiros de europa de

diverças naçõis são olandezes ingrezes françezes e hirlandezes
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alguns deles cazados e moradores antigos nela que são poucos

outros que forão remdidos no maranhão outros que agora remdy

nesta 
jornada 

he 
gente muito perjudicial e nosiva a esta com-

quista porque os mais destes remdidos achey que estavão confe-

derados e aliados com este cosario ubandregos e seu filho espe-

rando socorro de olanda e armas pera tomarem a praça do Cu-

rupá e depois darem nesta quamdo mais descuidados estivesemos

e com facilidade nos podião remder esta praça com a multidão

de yndios que tem em seu favor porem 
foi Deus servido que com

esta prizão que fiz do ubandregos e destes remdidos seus compa-

nheiros se descubrio esta liga V. Mag.de o tenha emtendido pera

mandar ordenar a que se desterrem pera o tapucuru porque não

convém que vão para Holanda nem europa por serem muito pra-

ticos e grandes lingoas deste gentio pelo menos os Holandezes

que os mais deles tenho presos e divididos huns de outros por me

parecer comvem asy ao serviço de V. Mag.de no tapucuru senhor

estão seguros e nós também deles porque por ninhuma via po-

dem aly comersiar com indio algum nem com ninhüa pesoa de

europa, e estes índios seus comfederados como são nhemgaibaz

e aruãs e outras nações a pouco 
risco e menos custo ordenando

me V. Mag.de se lhe poderá dar hum castigo eizemplar pera quie-

taçao das mais nações desta comquista porque amdão tam deso-

lutos que nos fazem 
guerra ajudados do comersio que tem com

os ditos estrangeiros dandolhe pera isso ajuda e favor e armas

em que amdam 
já tam destros como os mais destros, com isto

tenho dado conta a V. Mag.dí do que nestes tres meses que ha

que estou asucedido nesta praça, guarde Deos a V. Mag.de lar-

gos e feelizes anos pera amparo de seus liaes vaçalos.

Pará Cidade de belem o primeiro de Janeiro de 1647 annos.

Criado de V. Mag.de.

Sebastião de luçena de a\evedo.
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Snor.

Como pela Copia que com esta vai terá Vossa Mag.de enten-

dido os atrazados até este ponto que ão succedido nesta Capita-

nia. Agora íe novo dou Conta a Vossa Mag.de do estado em que

fico e é que no fim de maio passsado tive novas do Capitão do

Curupa. Como naquelles mares erão aportados outo navios

olandezes bem armados e petrechados de 
gente 

moniçois e basti-

mentos E tinhão feito alliança com o gentio em gaiba E outras di-

versas naçõis E todos comfederados por serem inimigos nossos Ca-

pitais tratavão de cometer a Fortaleza do Curupá a qual estava

desmantellada de gente Branca E índios por causa da guerra que

o Governador geral deste estado mandou fazer a uns índios do

mais Remoto sertão que hai por estas partes sem elles a isso da-

rem occazião, E vendos^ cometidos desumanamente se puzerão

em defensa E fizerão Retirar os nosssos portuguezes e indios E

muitos delles feridos Comtudo trouxerão alguns Captivos E se

venderão publicamente aqui E no Maranhão; E com a possibi-

lidade que me achei soccorri o dito Capitão Com gente e Canoas

E avizei ao dito Governador deste estado Com A brevidade possi-

vel por me avizar o dito Capitão do Curupá que o inimigo tra-

tava depois de se apoderar daquella praça Vir Cometer esta que

Vindo por aquellas partes podiamos ser Rendidos se não tivera-

mos este avizo Com elle me puz Com todo o Cuidado de repa-

rar O principal E Remendar a fortaleza Com os poucos 
indios

Com que me achei o que fiz Como melhor pude e tenho feito e

Vou fazendo Como me dá o tempo Lugar sem ser soccorrido da

fazenda de Vossa Mag.de Com o Vallor de um Vintém gastando

Com os gastadores de minha pobreza os mantimentos que pude

e a puz em forma para Receber Coalqueremcontro por aselerado

que seja seja Deos bemdito.

Andando nesta obra pedi para isso o necessário aos minis-

tros Da fazenda De Vossa Mag.de E não me acudirão Com Couza

nenhuma dizendo que o tomasse e que se pagaria porem não acu-

dirão com nada até hoje antes com palavras dezabridas Respon-

derão a um Requerimento que lhe fez o Capitão de artilharia pe-

dindo-lhe alguns petrechos para ella sem querer defirir a cousa
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nenhuma tocante á dita Fortaleza Em que se tem feito gasto con-

sideravel sem que da fazenda de Vossa Mag.de se gastasse nada

porque o ferro que se gastou 
no Reparo Dartilharia Eu o. gastei

de minha Casa que 
não foi pouco, E como a necessidade prezente

me obrigava a valer-me de todos para a defensa da dita forta-

leza achando-me nella sem mantimentos me Respondeu o Pro-

vedor da fazenda de Vossa Mag.de que os buscasse eu E por ul-

timo Remedio me quiz valler dos Officiaes da Camara para 
isto

haver effeito que mandassem Recolher os mantimentos 
que hou-

vesse nesta Capitania E conduzilos a esta cidade para que assim

podessemos Defender-nos algum dilatado cerco até sermos soe-

coridosdo maranhão ou de outra parte dando eu ordem a alguns

moradores fossem desfazer seus mantimentos E trazellos a esta

cidade para os termos certos para qualquer occazião E outros Re-

querimentos que 
lhe fiz em Camara ao que me Responderão o

que Vossa Mag.deterá entendido pela proposta e Resposta minha

que com esta vai que delia secolige bem a pouca Confidencia que

tinhão de esperar o inimigo como se delia esta vendo E junta-

mente vai outro Requerimento que se me fez para não obrigar

os moradores desta Capitania Entrarem de guarda 
nesta forta-

leza de Vossa Mag.de querendo ficar livres para seguirem o deze-

nlio que tinhão de fugirem para os mattos como é costume por

estas partes afim só de não defenderem a fortaleza de Vossa

Mag.do E que ficasse desmantellada de todo.

E estando prezente a todas estas cousas o Capitão Miguel da

Silva patto Como Leal Vassallo de Vossa Mag.de se foi ter co-

migo á fortaleza aonde eu estava E perante muita gente que ali

se achou offereceu e deu por serviço de Vossa Mag.de uma grão

quantidade de Rossaria de Mantimentos E muitas dúzias de ta-

boado com que animou muito a todos os que eu trazia occupa-

dos naquella obra assim os Soldados como gastadores de mais

que com sua pessoa E gente em caza me assistio o dito Capitão

ajudando-me em tudo com muito cuidado e fervor E agradeci

grandemente E por este tão grani serviço em tal tempo de neces-

sidade tão precizo como esta Era pois estavão as plataformas to-

das gastadas do tempo podres e sem nenhuma defensa E com
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esta oferta E dadiva ficarão defensáveis e Reparadas E este zelío

de tal Leal Vassallo Está pedindo o agradecimento como eu o te-

nho feito em nome de Vossa Mag.dô

Nos primeiros deste mez de agosto chegou a esta cidade o

Governador geral deste Estado Francisco Coelho de Carvalho

com muitas Canoas E indios do maranhão E desta Capitania que

lá estavão com cincoenta infantes E com o sargento mór do es-

tado Phelipe da fonseca E outro sargento mór das Armas e quatro

Capitães E nesta volta trouxe consigo os tres homes que Vossa

Mag.dc mandou prender com ordem que não sahissem do mara-

nhão e que estivessem nelle seguros são feliçiano Corrêa E seu

sogro e pedro Serpa os quaes passeão com a liberdade que dantes

e depois de suachegada se rezolveo este povo e Camara em forma

com o dito Governador de modo 
que nesta praça donde fico pro-

vido por Vossa Mag.dá tenho só o nome de Capitão mór E faço

officio menos que de Cabo de esquadra Em forma que toda a ju-

risdição me tem tirado e só com quatro soldados trabalhando as-

sisto na fortaleza E a tenho posto Em estado defensável para

qualquer Reves de fortuna prazendo a Deus.

Tivemos novas do Curupa Em como os outo Navios olan-

dezes ficarão dezanimados por não acharem o Cussairo andregus

que eu havia prezo E dezalojado do Cabo do norte donde Estava

fortificado que Era principal Cabeça da Ruina com que nos

ameaçavão por ter de sua mão adquiridos de vinte annos a esta

parte á vontade E ânimos daquella 
gentilidade tão Inimiga nossa

quanto amiga dos ditos olandezesEcreia Vossa Mag.dj que se não

tivera Eu dezalojado prezo e desbaratado ao dito andregus nos

viramos em muito 
grande 

aperto. Como heide mostrar certo a

Vossa Mag.de esta verdade tão Referida de todos os que conhecem

o bom successo 
que Deus me deu na jornada que fiz posto que o

governador deste estado aRosta mal isto Antes me faz peçonha

deste Beneficio 
que só de Deus e de Vossa Mag.dc espero o ga-

lardão Porque sem custo da fazenda de Vossa Mag.dc nem de

sangue de seus Vassallos Brancos e indios fiz Esta 
jornada Em

quarenta e nove dias passando Tres gráos E meio ao norte da li-

nha Ecuinisial o mais do tempo por agua doçe Deste 
grani Rio
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do Pará Caminhando pelas Voltas delle perto de seis centas Le-

goas por parte donde já mais chegarão portuguezes, e como Isto

não fosse ordenado em forma que podesse esperar Resposta do

avizo que mandei ao 
governador por não Perder tempo E con-

junção pelos perigos dos grandes macareos deste Rio, E a que cá

chamão pororocas felizmente me succedeu E se eRey Em fazer

este tão grão serviço a esta Conquista E estado Nas mãos De

Vossa Mag.de, estou posto para Receber o Castigo ou o galardão

E não me peza por qualquer Via que seja haver dezalojado este

tam gram pirata que se se visse com poder como todos geral-

mente dizem ouvera de ser senhor em tão pouco tempo desta mi-

zeravel Conquista E (dar) nos muito trabalho.

De mais que dos escravos que tinha o dito Cossairo Vierão

aos quintos de Vossa Mag.de doze que a Vallor da terra Valem

mil Cruzados, os Soldados todos Vierão Contentes mais Vierão

dez Armas de fogo um falconete de Bronze tres Canoas cincoenta

L.as de polvora uma a. de Bailas sem custar a Vossa Mag.de de sua

fazenda o Vallor de trinta mil reis E o governador geral, Em odio

de todos os que a ella fomos dá por livres estes escravos que al-

guns sevendêrão de Vossa Mag.de por Captivos em praça publica

E os que Couberão aos pobres que lá fomos quer que sejão livres

E as Cafilas que vem do Curupa Resgatados E Roubados Em

guerra Enjusta Contra o gentio Barbaro que nos não faz mal

Recolhidos no Remoto do sertão desta Conquista os Ve,ndem Em

praça publica E navegão para o maranhão E estes tomados em

guerra justa a um Cossairo olandez Inimigo Capital do nome

portuguez os tem dado por livres sem nos querer ouvir de nossa

Justiça E se nos tira o nosso Remedio ganhado com tanto traba-

lho e risco de nossas vidas Vossa Mag.de Seja Servido mandar

acudir a isto Com justiça E piedade porque os despojos da guerra

fazem soldados atrevidos E animão-se a qualquer perigo para

emprehenderem grandes couzas do Serviço de Deus E de Vossa

Mag.de.

E se Vossa Mag.de não for Servido Remediar este supremo

poder que mostra nos 
governadores mandando imperialmente

seja Vossa Mag.de servido mandar-me successor porque ainda me
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sinto em dispozição para servir a Vossa Mag.de nessas fronteiras

ou nas armadas desse Reino aonde me Criei quero antes servir

Com uma piqua ás Costas E morrer em uma Campanha que ser

governado por um Clérigo que chamão Mateus de souza Viga-

rio geral Deste estado que diz ser parente Do governador delle

porque a Cabo de Corenta annos De serviço que tenho feito a

Vossa Mag.de Em muitas occaziões de importancia sinto muito

tendo occupado postos de muita confiança E»dando Conta de mim

E arguirem-me agora a Cabo de minha velhice que eu queria en-

tregar esta praça ao olandez fazendo disto Autos e papeis perju-

ros Contra mim tudo ordenado por este honrado Clérigo E acha

sitio na gente desta terra para o fazer sem castigo do ceu, Veja

Vossa Mag.de o estado em que fica um homem De tanto serviço

e Confiança E querem irguir tam má 
gente este Labeo que Com

favor E amparo deste Clérigo que apoia isto Com o governador

de tal modo que o menos sera provallo porem Consolome que de

trinta a. a esta parte acabasse nenhum Capitão mór seu trieno

sem prizão ou morte Com veneno E todos falsamente acuzados

Como é notorio Vossa Mag.de seja servido mandar Acudir a isto

Com justiça E Castigar a quem o merecer Com exemplo para que

não haja semelhantes atrevimentos nem desuluçõis tam agravan-

tes ao serviço de Deus E de Vossa Mag.dtí A quem Deus guarde

por Largos E felizes annos Com Largos augmontos da Sua Real

Croa. Pará aos 20 de Agosto de 1647 a.

Criado E leal vassallo de V. Mag.de

Sebastião de Lucena de A\.do

Senhor.

Em ho ultimo nauio que partio do Pará em setembro pa-

sado de seis sentos e quarenta he sete dei conta largamente a V.

Mag.de que Deus guarde das couzas que em the aquelle tempo pa-

sarão nesta Cappitania do Pará de que V. Mag.de me fes mercê

fazer Cappitão he da chegada do Governador Francisco Coelho

A. B. 59
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de Carvalho de que Daus foi servido leualo em breue tempo,

porem nese breue que uiuio achou que não era Eu merecedor da

mercê que V. Mag.de me fes do Gouerno desta Cappitania emse-

dendo em tudo os modos de justissa hè Cristandade, trazendo

consigo do maranhão hos Cumplissis da Rebiliam pasada que V..

Mag.de ouue por seu serviço mandalos prender para aquiatação

desta Cappitania he que não saisem do maranhão, a onde esta-

riam a Bom requato, o que fes ho dito g.or lio Contrario empa-

randoos para que contra mim nesta Cappitania desem Capitolos

e Ihos 
prouassem desterrandome para fora desta Cidade, para

que mais largamente os Autores desta maldade emduzisem algüs

mãos homês de sua faução para que contra mim jurasem ho que

elles queriam de que foi o dito g.or encredor he ajuntou a si hum

antonio gomes dafonseca da fascão dos que contra min reque-

riam e complesses con elles na rebelliam pasada, e fazendo eu al-

güs requerimentos ao dito g.or que de todos mandaua daruista as

partes contra direyto he a mim se me negou sempre a uista dos

susditos para a elles responder outrosim tendo hocupado hum ta-

baliam que ha nesta terra fazendo com ele os papeis que contra

mim lhe pareçeo com hos hoofficiais da Camara, autores desto me

não deixarão fazer hüa enformação autentiqua para que V. Mag.de

se enformaçe da uerdade do cazo, e uendo que eu nesta terra não

tinha pessoa nem parente que pudesse por mim requerer minha

justissa he en tudo permaneserem seus mãos dezenhos, me man-

dou o dito g.or para a Cappitania do Caithe de que he senhorio

Aluaro de souza que dista da do Pará setenta legoas ou mais

aonde fiquo despoiado dos poucos Bens que possuia ate de roupa

de meu uzo que quaze me não deixarão com que uiuese entre os

índios desta aldeia, que por piedade Crístam he natural me sus-

tentam com seus móticos mantimentos perseguido de hü pouo

obostinado favoresido de hum g.or 
moço aconselhado de hü cie-

rigo mal naturalizado he de perueça natureza que dezia publica-

mente ao dito g.or uos no sicularheeuno ecleziastico unidos hum

ao outro faremos hofisio de Rey he de Papa não deixando pedra

sobre pedra pondo he despondo cargos dezabridamente roubando

e escalando que ate hos sacramentos se uendião portfenheiro com
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nòtauel escandalo; e suposto que estauão todos consentindo estes

manifestos roubos chorauão he clamauão a Deus he a V. Mag.de

o remedio destas insulençias he como tudo isto heram ofenças

contra Deus he V. Mag.de que Deus 
guarde, acudio Deus ao reme-

dio disto antes que se acabase de consumir este proue Pouo com

tamtos he anormes deseruiços seus porque hestando no ultimo da

uida o dito g.or quazesem sentido clamou dizendo ao dito clérigo

aquelas testemunhas que ande fazer algum mal 
ja 

estarão confe-

sadas e pera remedear o dito Clérigo a alma do g.or lhe tomou a

mão e lhe fes asinar hua patente de Capitam mor da Cappitania

do Para por duzentas arrobas de assuquar que por ela deu Aires

de souza que hoje esta seruindo de Capitam mor sendo homem

criminozo, he autualmente se está liurando de culpas graues 
con-

tra ho Real seruiço de V. Mag.de que Deus 
guarde.

Todas estas couzas Senhor forão uruginadas de hum grande

seruiço que fís a Deus he a V. Mag.de naquela Cappitania des-

pois de tomar dela posse a tres mezes indo em pessoa destruir ho

mais fasineroso pirata que nunca houue neste estado he con-

quista holandês de nação inimigo capital da lei cristam he Pur-

tugezes fazendo grandes he dezabridos leuantamentos amuti-

nando diuerssas nasõis de indios com que tinha feito notaves

roubos he mortes de Purtuguezes neste estado he conquista tendo

huã ladroeira e recolhemento de todos hos nauios piratas de Eu-

ropa que contino enfestão estes mares de V. mag.de com notaves

praticas induzindo aos ditos indios ha serem capitais inimigos do

nome purtugues he dos indios auasalados a V. mag.cc hemdustri-

andoos he emparandoos he ixirsitandoos com armas de fogo em

que ja 
muitos delles andão destros dandolhas ele com poluora e

bailas para total ruina deste estado he Conquista tendo elle em

sua Companhia diuerça 
gente de Europa para sua defença; como

são olandezes fransezes he ingrezes mas foi Deus servido na fur-

tuna de V. mag.de que Deus guarde com pouco cabedal de gente,

he da fazenda de V. mag.de que Deus guarde em breue tempo sul-

cando muitas .legoas de mar he terra prendi o dito pirata sem

resebermos dano algum de nosa parte ho destrui he desbaratei

aquela tam.nosciiia ladroeira seja Deus .hemdito:.: . .
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Esta foi senhor a cauza do g.or deste estado dizer que a ele

lhe competia aquela 
gomada he a otrem ningem não fazendo

deste seruiço que fiz pesonha mas Deus sabe daqui a uerdade he

eom seu fauor hespero da Real mão de V. mag.de que com largeza

me faça a mi mercê; como Y. mag.de tera emtendido que ho tempo

ho mostrara.

Desta 
jornada 

se tirou pouco proueito mas muita onra he

quiatação com tudo dos despojos que se lhe acharão a este pirata

que forão algüs escrauos que tinha para mandar para sam Cris-

touão os auanços dela mostrarey forão para v. Real mag.dc que

virão a ser perto de seis sentos mil reis de hescrauos armas pol-

uora he bailas não fazendo 
gasto 

a fazenda de V. mag.de que mon-

tasem sincoenta mil reis e algüs despojos manuais de pouca em-

portancia que se acharão de roupa a reparti com boa conscencia

com algüs soldados que mais se abalizarão nesta 
jornada 

não fi-

quando de fora o dito g.or com a milhor parte e o que me ficou a

mim foi o fazela sem risco breue he felisidade he me couberão

quatro escrauos em partilha despois de V. mag.de que Deus

guarde estar imteirado de seus quintos como he custume nesta

terra hacharamse mais des hou doze mil reis em prata he ouro

dos ditos piratas tinhão os coais eu tomei que ho mais cabedal

que tinhão erão escrauos de seu seruiço fiquando todos hos sol-

dados contentes da partilha que com elles se fes.

Mas como os gouernadores deste estado tem adequirido a si

tiranicamente o serem senhores ausolutos dos despojos das geras

que nele se fazem he fizerao tanto da fazenda de V. mag.de que

Deus 
guarde 

como dos proues que a ela vão estranhou muito ho

não fiquar ele con tudo dizendo que hos quintos Reais que a V.

mag.de pertensem 
herão seus he como elles uzão disto com seu

Rey he senhor não estranhão uzaremno com seus uasalos infe-

riores, e para 
não degenerar o g.or Francisco Coelho de Carvalho

desta tiranica pose quis também huzar comigo he com hos mais

que fomos despojandonos de quanto dali trousemos prensipal-

mente a mim que ate ho cabedal que alguns parentes he amigos

me mandarão do Reyno por suas negosiasõis para haumenta

he comerçio desta pobre terra me mandou tomar he socrestar
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dêixandome tam pobre que hüa camiza não tenho para uistir,'

sem me querer houvir de minha 
justissa 

fexandose com hordem

as sintinelas que estauão de sua 
guarda me não deixassem hen-

trar mostrando nisto ho grande hodio 
que me tinha adquerido por

este seruiço que fiz a vmag.de mandando me dizer pelo sargento

mor deste estado que lhe não entrase em caza nem lhe fizesse re-

querimento algum he se o contrario fizese me avia de desterar

parahondeho 
não vise, he persegindo eu nos ditos requerimentos

me desterou he suspendeo de cargo para a parte que dito tenho

porem Deus como de todo he sabedor despois de meu desterro ho

desterrou a elle para ha outra vida donde dará largas contas das

emjustisas que me tem feito que Deus lhe perdoe.

Nas passadas enbarcassõis pidi he rogei a V. mag.de que

Deus guarde omildemente prostrado a seus Reais pees aliviarme

do trabalho he gouerno desta Cappitania 
por ver ho pouco fruito

que nela se faz ao serviço de Deus e de V. mag.de porque 
inda não

he V. mag.de conhesido nesta terra por Rey he senhor dela pelo

pouco respeito que se tem as ordens de V. mag.de; verdade seja

que os moradores de medo dos supriores pelos ter prezentes 
não

fazem ho que entendem pelo emduzimento he medos que lhe põem

algüas pessoas como sam tres Ecleziasticos he sete siculares, os

hecleziasticos sam mateus de souza Vigário geral que dis ser

deste estado he manuel teixeira uigairo da Cidade do Para he hü

capucho que chamão frey Luis, os seculares Antonio Lameira da

frança, manuel alues da Cunha ; João de Betamcor ; amaro de

mendonça, pero serpa antonio de Deus que vivem sem conhesi-

mentodeDeushede V. mag.dtí unindose todos por serem aparem-

tados em toda a terra erguindo e provando tudo ho que querem

contra quem lhe parece he bem o tem expiementado todos os ca-

pitais mores que tem uindo a esta 
praça he os gouernadores que

neliüa saio dela con uida ou moresem em prizão muitos ajudados

con ueneno que nenhü acabou seu triano como he notorio he o

tenho prouado como forão francisco Caldeira Castelo Branco

prezo he morto na prizão, geronimo fragozo morto com ueneno,

manuel de souza de sa, prezo e morto na prizão ; Luis aranha o

mesmo^Luis do Rego ho mesmo ; manuel madeira ho mesmo ,*
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ho g'.or francisco coelho de Carvalho que Deus tem acabou de

ueneno ; ho g.or Pero de Albuquerque com ueneno ; he ultima-

mente o g.or francisco coelho de Carvalho também dizem aca-

bar a uida com ueneno Pero masiel não o quizerão admetir ao

cargo indose para o Reyno foi captiuo dos turquos aonde hoje

está; pelo conseginte comigo também uzarão ho mesmo não me

querendo admetir antes de pôr pé em terra da embarquação me

fulminarão culpas e me trouxerão arrastado sendo nisto compli-

sis os que V. mag.dü me mandou 
prender com hordem ao gover-

nador hos não deixase sair do maranhão para serem castigados

como parecesse de justissa, porem como os gouernadores deste

estado são qua mais que Reys dispenção nesta matéria com lar-

geza de consiensia fazendo nisto fazenda com fes ho g.or francisco

coelho de Carvalho a francisco madeira pero serpa he felesiano

Correia que V. mag.de mandou prender que não saisem do ma-

ranhão sem ordem de V. mag.de ho dito gouernador os trouse

consigo amparandoos he dando lhe ajuda e favor para que no

Pará fizesem como fizerão capitolos comtra mim aprezemtados

pella Camara he pouo hemduzidos pelos tres ditos sendo cabessa

deste motim o Luis amaro de mendonça, manoel fernandes sere-

deo, gorge Vara manriques Castelhano e Joam Ribeiro do lago,

juntos 
com ho vigairo geral he o desta cidade, fundando seus

riiaus ânimos em que eu hobrigaua aos moradores desta Cidade

com seu Cappitam da ordenança que hacudisem a furtifiquar a

dita Cidade e defendela por quanto tinha auizo do Cappitam do

Curupá João pereira de Caseres que a pouquas jornadas daquelía

fortaleza estauão oito nauios de olandezes que o Cosario fander-

gos esperaua que trazião mílhor de quatro sentos infantes que o

dito Cosario tinha mandado uir de olanda para conquistar estas

duas praças do Para he Curupa, haleados com diversas nasõis de

gentios com ho que elles tem amisade, e como eu tratase de me

preuenir como por auizo de V. mag.de tive para ter ho encontro

a qualquer suseso a estes piratas uendome falto de gente asim de

indios he soldados porque o governador per suas conveniensias

dezobrigou a muitos por hordens que tenho suas he mandou ir.

muitos moradores para o maranhão he que lhe dese canoas he.
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índios e nestas tornados foram mais de duzentos e 10 indios desta

Cappitania e o dito gouernador 
reteue mais de 4 mezes na Cap-

pitania de tapitapera para lhe fabricarem hum hemgenho de fa-

zer asuquar he outros no engenho de Antonio Roiz gouveia que

o dito gouernador tirou da cadeia e proueo de tezoureiro de de-

funtos he auzentes, que Antonio teixeira de mello tinha prezo

por ser culpado em cazos de treição por alianças he auizos q.

daua ao nemigo olandes quando tiueram hocupado a Praça do

maranhão.

E como per esta retenção de indios e mudança de moradores

desta Cappitania fiquar desmantelado e do Curupa se me pedir

socorros a meude por se achar ho Cappitam daquella fortaleza

sem gente por estar outrosim desmantelada porquanto o dito go-

uernador por Pero Baiam fazer gerra he resgatar com ho gentio

remoto que nos não faz mal nenhü nem nunqua fes antes comoni-

cavão connosco amigauelmente posto que desuiados de nosa cu-

muniquação todauia se acazo hião por lá algus indios amigos

vasalos de V. mag.de erão tratados delles com amizade e paresen-

dolhe ao g.or aconselhado dos sacerdotes ditos lhes mandou fazer

gerra endeuidamente ordenandome dése para iso ao dito pero

baiam gente e canoas para este ifeito e replicando eu isto ao g.or

me respondeo dezabridamente que hobedeseçe a suas ordens ou

que elle uiria ao Para castigarme he disporme de cargo como fes,

he heu hobedisi e socuri ao Curupa com ho que pude aquella for-

taleza de V. mag.dê com tanta presteza he cuidado como a V.

mag.de sera notorio he como me achaçe falto das couzas sobre-

ditas he de poluara he balas para 
a pouca he desmantelada arte-

lharia que tem esta fortaleza obrigei aos moradores da dita Cap-

pitania se ajuntasem para emtrarem de guarda 
a ella de quem ho

gouernador fes Cappitam a Domingos portilho homem macanico

sem ser soldado nem saber ler nem escreuer que ao tempo seruia

também de uereador na Camara pelo qual respeito he ser fauo-

resido do gouernador como feitura sua junto com os hoffisiaes da

Camara fazendome requerimentos de amutinação he aleuanta-

mento como demonstrara tam ostinadamente e tratarão de me

prender porque não poderão pela asistencia que sempre fis na
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fortaleza agregando a mim os froesteiros he a gente do mar que

aqui auía de que fis hüa luzida Companhia he o Cappitam delia

Antonio Luis Coutinho per auido ser alferes na baia de todos hos

santos he pelo eu ter conhesido por bom soldado he acudio nesta

hocaziam com muito cuidado he ualor hao que per mim lhe foi

ordenado pelo comtrario ho Cappitam domingos portilho fazen-

dome requerimentos e largase a fortaleza e lancaçe a artelharia

ao mar como se uera do requerimento 
que me fizerão he minha

reposta he que fugissimos para hao mato sem vermos ho inimigo

ameasandome nelles me auião de presigir como fizerão ate me

uerem fora do cargo he requerendo heu ao Prouedor da fazenda

de V. mag.de marcos gonsalues me socorese com mantimentos e

outras cousas nessessarias para a defenção da dita fortaleza mos

não quis dar pondose dos da parte da Camara fauoresidos do go-

uernador mostrando ordes suas que me não socoresem em nada;

tudo isto senhor sufri com pasiençia não prosedendo no Cazo

como elle meresia por me uer abarbado com continos auizos de

cada ora ser acometido dos inimigos asim olandezes como natu-

rais he estar uendo que na hocazião me auião de faltar os mora-

dores como 
ja 

hião faltando ordenando soo fugir e não ajudarme

a defender esta praça como leais uasalos de V. mag.de; he pondo

heu isto em Conselho com alguns responderão por escrito a pou-

qua vontade que tinhão de a defender a fim soo de me inabilitar

hou emxergarem me algum genero de fraqueza porem foi deos

seruido conseruarem me na opinião que sempre de mim tiuerão

meus 
generais nas couzas hem que me encaregarão do seruiço de

V. mag.de de que sempre dei boa conta como leal uasalo que sou

de V. mag.de que Deus guarde.

Da gerra que Pero Baiam 
por mandado do gouernador foi

fazer aquelle gentio que nos não fazia mal nenhum uendose o

dito gentio uiolentado de hos quererem tirar de suas cazas que-

rendoo quatiuar tomou as armas contra os que os uiolentauao he

matarão algum gentio noso e ferirão algüs purtuguezes e o por-

veito foi para Pero Baiam he o 
gouernador he para o uigairo ge-

ral matheus de souza fazendo captiuos aquella pobre gentilidade

pasandoos para tapitapera para o engenho que ali fabricou o
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gouernador sem os moradores do Curupa, Para, Maranhão nem

Caite terem desta 
jornada hum indio para hos seruir mudando

esta 
gentilidade que trouxerão violemtados mais de 400 legoas

de sua terra tanto em deseruiço de Deus como de V. mag.de sem

utilidade destas conquistas.

Tudo isto fazem os gouernadoros por se encherem de ouro

atimidandohaos homens aque não falem nem digam mais que os

que elles querem deixando de fazer gerra a quem nola faz dentro

en nosa caza he aos confederados dos holandezes desta costa que

com elles combatam tam dezabridamente como he notorio hees-

tão padesendo hos.moradores desta Praça mil nesecidades he sa-

bem bem que a cauza disto tudo sam os gouernadores mas não

ha quem abra a boca para se queixar delles porque mais pode he

uai o Respeito que se tem ha hum criado de hum gouernador que

ha hum cappitam mor prouido por V. mag.de fazendo pesonha

da gerra que fis aos piratas holandezes deuasando de mim he to-

mandome minha pobreza prendendome he disporemme do cargo

he destas desordes que hos 
gouernadores fazem sam canonizadas

por santas mas ho medo faz fazer tudo.

E com ho g.or Francisco Coelho vio ho pouco proueito que

da gerra de Pero Baiam tirou a perda que tiue de gente tendo

eu prezo hüs poucos de índios aliados ao holandez que no tempo

do rebate dito prendi nua canoa por andarem uigiando os mares

deste distrito os mandou soltar o dito gouernador e com elles

mandou a suas terras pero da Gosta favella por Cappitam com

perto de 80 homens brancos he cantidade de índios a titolo de

deserem aquella nação de Pás de Baixo da qual palaura lhes fize-

rão gerra e captiuarão e pasarão para ho maranhão mais de seis

600 almas que uiolentados pellas armas a titulo de fferas os tem

como captiuos he como tais hos pesuem sem temor de Deus nem

de V. mag.d,i sendo senhores da maior parte disto o dito gouer-

nador he vigairo geral he mais seus ualidos he apaniguados he

muitos que la foram gastar sua fazenda não trouserão quem nos

sirua antes todos queixosos do dito gouernador he vigairo Geral

que ho gouernaua sem o terem aleuantado Comtudo he por não

degenerar ho dito vigairo geral fes fazer hü testamento ao dito

A. B. 6ü
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gouernádor heni que o deixe por senhor de tudo he para iso di-

zem publicamente que ho ajudou com ueneno fiquando erdeiro

do dito gouernádor que mal aquerido tinha ; sendo que quando

emtrou neste, 
gouerno o dito gouernádor possuía tanta fazenda

como heu oje tenho que não tenho nada de meu.

Porque soo peresem neste estado e conquista hos que bem

servimos he temos servido a V. mag.de he os pobres soldados des-

calços he despidos e mortos de fome asistem as suas obrigaçois

como leais e as poucas rendas que tem esta conquista do Para se

gastarão as demais dellas em pagar atrazados de muitos annos

sabe Deus como forão 
ganhados; ao dito vigairo geral duzentos

mil reis de atrazados ; ao sargento mor do estado que foi o dito

gouernádor oitenta mil reis a mim que autualmente estaua ser-

uindo sesenta mil reis de duzentos que me auião de dar aos cap-

pitais de infamtaria a doze mil reis aos alferes a des; aos sargentos

a nove ; haos soldados a sete ; per aqui tera V. mag.de entendido,

ho como se destribuie sua Real fazenda e para mais palearem

estes manifestos roubos que a dous annos que se não arendão os.

dizimos, fazendo o gouernádor hum almoxarife para os cobrar e

o mais. que pertencem a renda de V. mag.de de que se não lança

em receita a quarta parte ; he as tres pação por canos tão rotos

que não chegão ao cofre de V. mag.de he de semelhantes almo-

xarifes he darem de seus resibos fianças mas este comohe hü dos

canos que digo por serem feituras do gouernádor não dão fianças

he a fazenda de V. mag.de o sente he os que seruimos com leal-

dade padesemos.

Muito pudera dizer a V. mag.de disto porem a inserteza de

ir esta ás Reais mãos de V. mag.de porquanto as que tenho man-

dado forão 
por pessoas insertas porque ho dito gouernádor tratou

sempre por todas as uias lhe não fosem dadas cartas minhas que

tendo eu escrito he dado as cartas ha hum homem mercador por

nome Joam da Costa as leuar a V. mag.de tendo ho 
gouernádor

disto auizo o não quiz deixar enbarquar he dando o dito as cartas

ha hum marinheiro do mesmo nauio por nome manoel Barba-

lho entendendo outrosi ho dito gouernádor queelle as tinha para

^.s leuar ho mandou desembarqua.r he deixar em terra para que.
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as não levaçe he para iço mandou hum sargento maior he hum

antonio gomes houvidor he amaro de mindonça Ruis que todas

as cartas que achasem minhas as não deixasem ir para o Reyno

porem de Baixo de outros maços de marinheiros foi algüa que

quesera Deus fose as mãos de V. mag.de que Deus guarde por lar-

gos 
he fellisses annos com aumento de sua Real Coroa como pode

e... da Villa Santa tareza aldeia do Caithe 20 de abril de 648

annos.—Criado de V. Mg.de.

Sebastião de lucena de a\evedo.

Archivo do Conselho Ultramarino

Original. Maço n. i5. (3 does.).

Francisco Coelho de Carvalho, Governador do Maranhão,

escreve a V. Mag.de em Carta de 20 de Maio deste anno de 647,

que depois de Sebastião de Lucena de Azevedo, ter tomado posse

da Capitania do Pará, sem contradição de pessoa alguma, e tendo

um avizo de V. Mag.de que estivesse prevenido, como qaem cada

hora podia ser comettido do inimigo, e ordenando-lhe elle Go-

vernador, por um Capitulo de Regimento, que se fortificasse, Q

mandasse ao gentio fizesse todos os aprestos de guerra necessa-

rios, em suas Aldeas, e mantimentos; o dito Capitão Sebastião

de Lucena, não considerando a obrigação que tinha, de guardar

a ordem de V. Mag.de, e o que elle Governador lhe òrdenava, por

seu Regimento, como seu Capitão geral, descuidando-se em'to-

das estas matérias, tão importantes ao serviço de V. Mag.de, le-

vado de seus interesses, mandou aprestar Canoas,- com Soldados/

e o gentio que havia, e as mandou com um Capitão, ao Certão,'

a captivar os índios, e mandando-lhe o Capitão da tropa, dizer

lhe mandasse soccorro, por estar empenhado no Certão do 
gen-

tio; neste tempo se partio o dito. Capitão Sebastião,de Lucena, e-
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levou comsigo o resto da gente que ficou, e Soldados, e m.res, dei^

xando a praça desmantellada de tudo; arriscada a se o inimigo

viesse, a occupar facilmente; e sem fazeravizo a elle Governador,

de nenhuma destas matérias, senão depois de partido, e conse-

guido seu intento. Nesta jornada, tomou o Capitão Pedro da

Costa, um Olandez, por nome Baldregues, com dous, ou tres

francezes, que vinhão em uma Canoa resgatar com os índios do

Certão, os quaes francezes, disserão que estavão no Cabo do

Norte onde chamão Areguary, fazendo peixe, que é no districto

da Capitania do Curupá, no qual Citio estavão aposentados, e o

dito Capitão Sebastião de Lucena, se foi com todas as Canoas,

que tinha, e chegando ao dito Citio, adonde estavão os francezes,

que por todos erão desasete, os quaes não tomárão Armas, pela

ordem que tinhão do General de Sam Christovão, que se fossem

ter portuguezes com elles, não brigassem, e o dito Capitão Se-

bastião de Lucena, dando satisfação a seu intento, não conside-

rando a boa passagem, que devia dar aos francezes, não os offen-

dendo em cousa alguma, o fez pelo contrario, entrando no girao

donde moravão, lhes tomou todas suas fazendas, e armas, e ne-

gros, e não contente com isto, mandou dar guerra ao gentio, 
mo-

radores daquelle Citio, onde matou muitos, e outros captivou por

força, sem lhe ter feito offensa alguma, encontrando em tudo o

Regimento de V. Mag.dc, e ordens delle Governador, e vindo á

noticia do mesmo Governador, que os francezes estavão no Pará,

e Baldregues Olandez, lhe mandou ordem para que lhos man-

dasse todos com segurança, áquella Cabeça do Estado, para dali

avizar a V. Mag.de com certeza de todo o succedido , os quaes até

agora não erão chegados; E o dito Capitão Sebastião de Lucena,

abrio registo no Pará, de escravos, sem ter ordem de V. Mag.de,

nem delle Governador, para o poder fazer, e vendo elle Gover-

nador estes desaçertos, tratou remediallos, accodindo ao gentio,

na forma que V. Mag.de lhe ordena, por um Regimento, em que

manda, não haja captivos, e mandando-lhe o dito Capitão Sebas-

tião de Lucena, tres peças, as pôz elle Governador logo em Li-

berdade, por serem captivas injustamente; e umas armas, e ou-

tras cousas, que lhe inviou, de pouco momento, tudo entregou
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aos officiaes da fazenda de V. Mag.de, como constava da Certidão

qué inviava, e os mais índios que estão no Pará, desta empreza,

os tem elle Governador, posto em liberdade, e os manda vir para

as Aldeas daquella Cidade, pela muita falta de gentio que ali ha,

e que faz avizo destas matérias a V. Mag.às para que disponha o

que for Servido.

E que pelo descuido que assima diz do Capitão Sebastião de

Lucena, no tocante ao apresto de guerra, e vendo que erão ma-

terias que não dependião de dillação, mandou passar uma ordem

ao Provedor da fazenda de V. Mag.dc da Capitania do Pará, e

lingua mór dos índios o Capitão Manoel Rodrigues Godinho,

pela qual mandou, que sem dillação alguma, fosse pessoalmente

a todas as Aldeas de paz, do districto da Capitania do Pará, e

chamasse os principaes, e lhe praticasse que mandassem a seus

filhos, fizessem Canoas de guerra, arcos, frechas, e rodellas, e

muitos mantimentos, e que nenhuma 
pessoa de qualquer quali-

dade, e condição que fosse, os não impedisse, nem perturbasse,

nem occupasse em utilidades próprias, emquanto não tivessem

todo este apresto feito, para que assim estivessem todos preveni-'

dos, e apparelhados, para todas as vezes que fossem chamados,

para o serviço de V. Mag.de, e deffensa de suas praças, da qual

ordem manda uma Copia a V. Mag.de, para de tudo lhe dar noti-

cia certa, e V. Mag.de mandar o que for Servido.

Pareceo ao Conselho, que quanto aos índios, que o Capitão

do Pará Sebastião de Lucena, mandou buscar ao Certão, excedeu

as ordens de V. Mag.de que se mandarão aquelle Estado, e assim

se lhe deve estranhar muito, e de abrir registo de escravos, e que

ao diante as guarde inviolavelmente, e ao Governador do Estado,

se escreva, que tem feito muito bem, em mandar Libertar os In-

dios, na forma em que V. Mag.de o tem mandado, e se lhe encom-

mende de novo, que não consinta entradas no Certão, sem ordem

particular de V. Mag.de, e no tocante ao Regimento se mande

parar, e se algum gentio se tem vendido por essa ordem, os po-

nha em liberdade; E no particular dos francezes, que os remeta

a este Reino, com suas fazendas, e todo o bom tratamento, para

V. Mag.de mandar nisso o que for justiça, porquanto elles não
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pòdião ir ás Conquistas, sem Licença expressa de V. Mag/*,' e se

senão evitar por algum meio, quererão todos os estrangeiros ir a

ellas, e que sobre este particular, se deve escrever ao Governa-

dor, avise por menor, a forma em que estes francezes tomárão

ali terra, e fazião o dito resgate. Lisboa 18 de Setembro de 647.

Castilho. Albuquerque. Sá.

Como parece. Lisboa 3o de Outubro de 1647.

A.rcIiivo do Conselho Ultramarino

Consultas mixtas. Liv. n. 2: n. 14, ff. 87-88.

Siior.

Aires de Souza Chichorro Capitão mor da Capitania do Pará

em Carta de 13 de Maio deste anno, diz a V. Mag.de que em fe-

vereiro do mesmo anno, avizou a S. Mag.de pelo Capitão Hr.m0

de Abreu do Valle (que foi tomado de Mouros) do fallecimento do

Governador Francisco Coelho de Carvalho, E como o deixara go-

vernando aquella Capitania do Pará, e ordem para mandar huma

devassa que se tirou de Sebastião de Lucena de Azevedo que o

dito Governador mandou retirar para a Capitania do Cayte, athe

ordem de V. Mag.de cauza das culpas que rezultarão delia, a qual

devassa remetteo a este Conselho, donde fica, e por delia constar

que Sebasiãode Lucena está mui malquisto, e o povo mui discon-

tente de seus procedimentos, e tam encontrado com elle, que po-

derão intentar alguma vingança de aggravos que delle tem reçe-

bido.

Pareceo ao Conselho, que pello mesmo respeito, e por evitar

que não tratem de alguma novidade, em dano do serviço de V.

Mag.de se este Capitão aly se ditiver, deve V. Mag.de (por evitar

tudo) mandar que elle se venha; E entre na dita Capitania outro

provido, ou que V. Mag.de prover de novo, e como Sebastião de
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Lucena chegar, dará sua descarga, e sendo de açeitar, lhe poderá

V. Mag.de mandar dar outra sastifação, por a razão, e o bom go-

verno pedir, que senão sustente em huma praça, pessoa que cauza

discórdias, e descontentamentos nos Subditos, mormente naq.la

tão distante, e nova, como já se disse a V. Mag.de em Consulta

deste Conselho.

Lisboa a 19 de Agosto de 648.

o Marque$ de Montalvão.

Jorge de Albuquerque.

João delgado figr.a.

Diogo lobo pereira.

Foi voto nesta consulta Jorge de Castilho e não assignou.

Como parece. Lisboa 25 de Agosto de 648 (Com uma rubrica).

Archivo do Conselho Ultramarino

Consultas. Maço n. 8o5.
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oJr. O fíi/ii.y/ro

abe-me mais uma vez a honra de dar-vos conta dos tra-

balhos levados a effeito neste estabelecimento e das prin-

cipaes occurrencias que nelle tiveram logar, cumprindo

assim o disposto no art. 4.0 § 6.° do Regulamento de 8 de

Agosto de 1894.

Durante o anno de 1903, a que este relatorio diz respeito,

tiveram a execução compatível com os meios, que me foi lícito

utilisar, os differentes serviços a cargo da Bibliotheca Nacional,

que dia a dia assume maiores proporções, sem que a esse con-

stante desenvolvimento correspondam mais ampla e apropriada

installação, recursos que bastem para acudir á conservação dos

thesouros accumuladose pessoal suficientemente numeroso e de-

dicado. '

E certo que pouco a pouco se tem procurado attenuar as

dificuldades e melhorar as condições materiaes, obtidas dos po-

deres públicos varias concessões. As providencias porem não têm

correspondido, por motivos que devo respeitar, á extensão das ne-

cessidades e á urgência com que conviria fossem estas attendidas.

Ouso entretanto esperar que satisfareis por completo as
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justas exígencias da Bibliotheca, proporcionando-lhe os meios de

melhor conseguir os seus elevados fins.

Dos principaes acontecimentos do anno transacto passo a

fazer-vos a resenha.

Pessoal

Transferencias.—Foram em Janeiro transferidos por con-

veniencia do serviço os i .os officiaes Eduardo Vidal da i .a secção

para a 2.a e Antonio Pereira Agrella d'esta para aquella. Gonti-

nuou na i.a secção o amanuense transferido em 1902, passando

desde o principio do anno a funccionar na mesma secção, também

provisoriamente, o outro amanuense da Secretaria, que assim viu

reduzido o seu pessoal em beneficio da secção de impressos.

Ausências.—Por motivo de licença ausentaram-se por oito

dias o i.° official da 3.a secção, por seis mezes um dos auxiliares

e por tres mezes outro auxiliar, um dos contínuos e o ajudante do

porteiro, que voltando ao exercício obteve nova licença, d'esta vez

por seis mezes, no goso da qual ainda se acha. Por terem sido

sorteados para o jury estiveram ausentes durante o período das

respectivas sessões o chefe da 2.a secção, o conservador, um

amanuense e um auxiliar. Durante quarenta dias serviu na 
junta

de qualificação eleitoral o mesmo 1official que nos annos ante-

riorès se tem ausentado por idêntico motivo.

Para fazerem parte da commissão encarregada de proceder

ao inventario dos livros da Bibliotheca da Faculdade de Medi-

cina desta Capital designei a 7 de Janeiro, em cumprimento á

recommendação d^sse Ministério contida em Aviso de 6 do

mesmo mez, o 2.0 official Joaquim Torquato Soares da Camara e

o amanuense Dr. Constancio Antonio Alves, que a 8 se apresen-

taram ao Director da Faculdade e ainda continuam ausentes

d^sta Bibliotheca no desempenho da tarefa que lhes foi commet-

tida.

As repetidas faltas de comparecimento, fossem ou não justi-

ficaveis, continuaram a prejudicar o serviço, reduzindo o tempo

util de diversos empregados.
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Por motivo de ferias, transferidas conforme auctorisastes em

Aviso de 17 de Dezembro de 1902, ausentaram-se no correr de

1903, cada um por espaço de um mez, o chefe e o amanuense da

2.a secção e o i.° official, um dos 2.0S e dous dos amanuenses da

i.a, que haviam prestado serviços no periodo-ordinafio de ferias

entre i5 de Dezembro e i5 de Janeiro.

Substituições e Interinidades.—As substituições a que

deram causa essas ausências realisaram-se por escala, tendo sido

feitas diversas designações.

Para preencher interinamente os logares para os quaes se

fazia necessário admittir pessoas extranhas ao quadro dos em-

pregados, tive de propor-vos as seguintes nomeações que vos

dignastes de effectuar e foram as de Mario de Barros e Vascon-

cellos, Augusto Martins Barreto, Henrique Augusto de Lima e

Cirne e Leopoldino João Bento Gualberto para auxiíiares, Fir-

mino da Silva Ramos para ajudante do porteiro e depois para

continuo e Manoel Sebastião de Mello para ajudante do porteiro.

primeiro e o segundo serviram desde fins de Janeiro até termi-

narem os trabalhos do anno, sendo designado aquelle para des-

empenhar as funcções de amanuense, o terceiro por seis mezes e

por tres mezes cada um dos outros, á excepção do ultimo que

serviu cerca de dous mezes até o encerramento dos trabalhos.

Continuou como secretario interino o engenheiro José Luiz

Baptista, que tem prestado bons serviços.

Trabalhos da Secretaria

Expediente.—Constou a correspondência activa de i5 por-

tarias, 197 officios, i5i cartas manuscriptas e 672 impressas,

telegramma, 25o pedidos de fornecimentos e 432 guias de re-

messa das acquisições. A correspondência passiva constou de 39

avisos ministeripies, 81 officios, 294 cartas e 3 telegrammas. La-

vraram-se 175 termos de registro e 7 de posse e registraram-se

6 portarias de licença e 6 de nomeação. Foram despachadas 186

petições e passadas 5 certidões.
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Direitos Auctoraes.—O numero de obras registradas para

garantia dos direitos de auctor, si bem que muito maior de que no

anno antecedente, foi ainda bastante limitado, o que vale dizer

que em sua maior parte as obras publicadas 
no paiz ficam priva-

das da garantia que a lei lhes offerece e vão assim catiir no domi-

nio publico.

Fizeram-se 175 registros (ns. 413 a 587) ou mais io5 de que

em 1902.

.As obras registradas, publicadas nos annos de 1902 e 1903,

únicas que neste ultimo anno poderiam ser acceitas, distribuem-

se pela ordem das quantidades em 91 composições musicaes im-

pressas, 42 photographias e phototypias, 3g obras litterarias e

scientificas (inclusive 1 mappa 
geographico), 

2 desenhos e 1 litho-

graphia.

Na maioria dos casos o registro foi effectuado em favor e a

requerimento dos editores, que todos fizeram a prova do con-

tracto de edição, As obras litterarias e scientificas registradas

mediante solicitação dos respectivos auctores não excederam de

i3. As composições musicaes foram na sua totalidade trazidas a

registro pelos editores.

Publicou-se mensalmente no Diário Ojficial a relação das

obras dadas a registro, passando a correr por conta da Biblio-

tlieca a despesa com essa publicação, conforme resolvestes em

Aviso de 19 de Setembro.

Tenho considerado como inadmissíveis a registro as traduc-

çÕes em lingua portugueza de obras estrangeiras, quando 
não

trazem expressa a declaração de que foram auctorisadas pelos

auctores ou seus representantes ou cessionários, sendo feitas por

estrangeiros não residentes no Brasil ou impressas no estran-

geiro. Não permittindo o art. 21 da lei de 1 de Agosto ds 1898

que taes traducções sejam introduzidas, vendidas ou represen-

tadas no territorio da Republica, é bem de ver que as collocou

fora da protecção que lhes asseguraria o registro.

A simples declaração de que foi concedida a auctorisação

não poderá ser sufficiente, sendo necessaria a prova da cessão

do direito de traducção (incluído na definição do art. i.° da lei
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citada), quando o auctor da obra traduzida a tiver registrado.

Quando porem se tratar de obras 
que já pertençam ao dominio

publico e possam portanto ser traduzidas independentemente de

qualquer permissão, é claro que está dispensada aquella menção

expressa, mera allegação que a lei presume verdadeira.

São susceptiveis de registro as traducções não auctorisadas,

quando impressas no paiz, feitas 
por brasileiros ou estrangeiros

aqui domiciliados e os auctores das obras traduzidas não tenham

os seus direitos garantidos pela lei brasileira.

Permutas Internacionaes e Nacionaes.— Mantiveram-se

com a possível extensão as relações de permuta que á Bibliotheca

cumpre entreter com os paizes estrangeiros.

Aos estabelecimentos mencionados no relatorio de 1902 fo-

ram accrescentados 10, ficando assim elevado a 199 o numero

dos que no anno que passou receberam 
publicações brasileiras,

distribuídas de conformidade com os fins dos institutos a que se

destinaram.

Accrescentaram-se os seguintes:

Biblioteca dei Ministério de Agricultura. Buenos Aires.

Bibliothèque de 1'Université. Nancy.

Société Archeologique. Montpellier.

R. Scuola Superiore di Agricoltura. Portici (Italia).

Biblioteca Popular dei Centro Martin J. Iraola. Tolosa. La Plata.

Praviteljstvena Bibüoteka. Belgrado.

University of S.( Andrews. S.' Andrews iScotland:.

Société Philologique. Paris.

Société Roumaine de Geógraphie. Bucarest.

Instituto Nacional Central de Varones. Guatemala.

O numero das publicações remettidas elevou-se a q'"> (mais

20 de que em 1902) e o dos volumes a 9703 (menos 1024), sendo

desigual o de exemplares de cada uma.

Effectuaram-se tres remessas, numero igual áquelle a que

consegui chegar em 1901 e 1902 e ainda não poude ser excedido,

sendo expedidas 60 caixas aos seguintes estabelecimentos que
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foram assim encarregados de fazer chegar ao seu destino, con-
?

forme os paizes, as publicações enviadas por seu intermedio: 24

caixas á Smithsonian Institntion, de Washington, para os Estados

Unidos da America e os paizes para os quaes se não fizeram re-

messas directas ou por meio dos consulados nesta capital, 5 ao

Ministère de l' Instruction Publique et des Beaux-Arts, de Pa-

riz, 4 á Biblioteca Na{ionale Vittorio Emanuele, de Roma, e 3

a cada um dos que se seguem : Service Belge des Echanges In-

ternationaux, de Bruxellas, Inspecção Geral das Bibliothecas e

Archivos Públicos, de Lisboa, Biblioteca Nacional, de Santiago

do Chile, Biblioteca Nacional, de Buenos Ayres, Biblioteca

Pública, de La Plata, Oficina de Canja Internacional de Pu-

blicaciones, de Montevidéo, e Consulados de Hespanha, Bolivia

e Paraguay.

Remetteram-se para o estrangeiro mais 4 caixas e 25 paco-

tes contendo publicações cujos destinatários eram indicados pelos

estabelecimentos de procedencia, seguindo endereçados á Smith•

sonian Institution, como intermediada, 2 pacotes e 3 caixas do

Museu Nacional e r caixa que á Neiv-York Public Library

foi enviada pela Bibliotheca Publica Pelotense e, como destina-

taria, 1 pacote do Instituto do Ceará, que também enviou l ao

Ministère de 1'Instruction Publique. Os 21 pacotes restantes

vieram da Smithsonian Institution com destino a diversas biblio-

thecas do Chile, para onde seguiram sem demora.

Conforme communicação recebida da Smithsonian Instiíu-

tion, incendiaram-se com o vapor que os conduzia dos Estados

Unidos paraaAustraliaseis pacotes enviados por esta Bibliotheca

em 1900 ás bibliothecas de Sydney (Free Public Library e Li-

brary of Parliament). A indemnisação do prejuiso importou em

rs. 1.61S680, quantia que 
foi recolhida ao Thesouro.

As publicações adquiridas para occorrer ao serviço de per-

mutas foram apenas 56, cujos exemplares sommados perfizeram

5296 volumes, assim ss distinguindo por procedências:



491

Remessa official .

Compra. . . .

Doação ....

Permuta nacional

41 publicações em 4458 volumes

» 333 »

» 225 »

» 280 »

56 529G

As sobras de remessas anteriores continuaram a ser apro-

veitadas, tornando a sahida superior á entrada.

Procederam das seguintes repartições as 41 publicações re-

cebidas por via official : Archivo Publico Nacional, Bibliotheca e

Museu da Marinha, Gamara dos Deputados, Imprensa Nacional,

Ministérios da Fazenda, Industria, Viação e Obras Publicas,

Justiça e Negocios Interiores e Relações Exteriores, Repartição

da Carta Marítima e Museu Goeldi (Museu Paraense).

Das seguintes obras, cujos exemplares reunidos formaram

333 volumes, adquiridas por compra, foram remettidas para o

estrangeiro as quatro primeiras :

C. A. Synopse da legislação brazileira. Rio. 1903.

Affonso Arinos. Pelo sertão. Rio. 1898.

Affonso Celso. Porque me ufano domeupaiz. Riò. 1901.

Mario de Alencar. Ode civica ao Brasil. Rio. 1903.

Olavo Bilac. Poesias. Nova edição. Rio. 1904.

Em permuta por publicações da Bibliotheca ou existentes

em deposito adquiriram-se e remetteram-se as seguintes obras :

E. Allain. Rio de Janeiro. Quelques données sur la capitale. Paris.

J. Cateysson. Indicador gera! da viação do Brasil. Paris. 1901.

T. F. Sampaio. Exploração dos rios Itapetininga e Paranapanema.

Rio. 1889.

Entre as doações avulta aquella com que contribuiu o Sr. Je-

ronymo Ferreira da Silva e constou de 195 exemplares da obra :

Teixeira e Silva. Via Sacra. Versos. Rio. 1901.

Receberam-se do estrangeiro 39 caixas (menos 6 de que em

1902) e 6 pacotes grandes (mais 3) contendo alem das obras re-

mettidas com destino á Bibliotheca, como permuta, io5o pacotes

(mais 145) para serem entregues a diversos institutos e homens

1886.
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de lettras d'esta Capital e dos Estados. Procederam 36 caixas da

Smithsonian Institution, 2 do Ministère de l'Instrnction Publi-

que e 1 caixa e 6 pacotes do Service Belge.

Contendo 
publicações que lhe erão destinadas em permuta

recebeu a Bibliotheca, alem dos pacotes trazidos pelo correio,

1 caixa da Academia Romàna, de Bucarest, e 1 volumoso pacote

da Publichnaia Biblioteka, de Petersburgo.

As permutas nacionaes tiveram maior impulso em 1903, não

obstante ter sido effectuada uma só remessa. Foi augmentado o

numero de bibliothecas que passaram a ser 53 (mais 25), ás quaes

se enviaram 378 volumes (mais 111) de 74 publicações differen-

tes, acondicionados uns de maneira a seguirem pelo correio,

outros em 3 caixas remettidas 
para os Estados de Pernambuco e

S. Paulo, contendo também pacotes procedentes do estrangeiro

e destinados a.esses Estados.

Eis a relação das bibliothecas nacionaes contempladas na

remessa de 1903 :

Bibliotheca do Senado Federal. Rio.

da Camara dos Deputados. Rio.

Municipal. Rio.

e Museu da Marinha. Rio.

do Exercito. Rio.

Fluminense. Rio.

Gabinete Portuguez de Leitura. Rio.

Bibliotheca do Museu Nacional. Rio.

do Archivo Publico Nacional, Rio.

da Faculdade de Direito. S. Paulo.

» » » » Recife.

» » D Medicina. Rio.

» » » » Bahia.

»> » Escola Polytechnica. Rio.

Publica do Estado de S. Paulo. S. Paulo.

da Escola Polytechnica. S. Paulo.

Publica do Estado de Minas Geraes. Bello Horisonte.

da Escola de Minas. Ouro Preto.

Publica do Estado da Bahia. Bahia.

da Faculdade Livre de Direito. Bahia.

Municipal da Capital. Bahia.
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Bibliotheca Publica do Estado de Pernambuco. Recife.

» da Escola de Engenharia. Recife.

Gabinete Portuguez de Leitura. Recife.

Bibliotheca Publica do Estado do Pará. Belem.

» » » » Amazonas. Manáos.

do Grêmio Litterario Carlos Ferreira. Amparo (S. Paulo].

» da Prefeitura Municipal. Bello Horisonte.

» 'do Archivo Publico Mineiro. Bello Horisonte.

» Publica do Estado do Maranhão. S. Luiz.

» » » » Piauhy, Theresina.

» » » » Ceará. Fortaleza.

» »> » de Alagoas. Maceió.

» » » do Espirito Santo. Victoria.

-) » Pelotense. Pelotas.

» Municipal. Petropolis.

Laminense. Lamim (Minas Geraes).

» do Instituto Historico e Geographico. Bahia.

» Instituto Archeologico e Geographico Pernambu-

cano. Recife.

» » Museu Goeldi. (Museu Paraense). Belem.

» Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros. Rio.

» Club Juventude. Curvello (Minas Geraes).

» Grêmio Litterario Manoel Xavier. Petrolina (Per-

nambuco).

>» Club ipde Fevereiro. S. Paulo dosAgudos (S. Paulo).

da Camara Municipal. Santos.

Publica. Alto Rio Doce (Minas Geraes).

» » Itaverava (Minas Geraes).

» S.ta Anna do Morro do Chapéu (Minas Geraes).

do Grêmio 6 de Março. Jaboatão (Pernambuco).

Tarú-Assuense. Tarú-Assú (Minas Geraes).

Rio Grandense. Cidade do Rio Grande.

Publica. Carandahy (Minas Geraes).

da Academia Pernambucana de Lettras. Recife.

Secção de Impressos

As acquisições effectuadas pela secção constaram de 2106

obras em 2884 volumes e de 253 mappas 
geographicos, offere-

cendo em relação ao anno de 1902 a differença de mais 100
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obras, menos 432 volumes e mais 237 mappas. Estão compre-

hendidas no numero das acquisições as publicações periódicas de

que durante o anno se completaram volumes.

Considerando as procedências, verifica-se que houve diffe-

rença para mais nas compras, nas doações e na contribuição legal

e para menos nas permutas. *

A acquisição é assim representada por procedências :

Compra 515 obras em 708 volumes; 253 mappas

Doação 599 » y32 21 »

Contribuição legal. . 396 » 463 » j »

Pcrmuta internacional 591 » 975 » 2 »

» nacional. . » . o »

210Õ » » 2884 277 »

As permutas, quer internacionaes, quer nacionaes, não foram

effectuadas por duplicatas pertencentes á secção, mas por publi-

cações da Bibliotheca ou outras em deposito.

Destacam-se d1entre as obras adquiridas pela secção de im-

pressos as que passo a indicar:

Compra :

E. Castelar. Del descubrimiento de América. Madrid. 1892.

F. de Castelnau. Expéditíon dans les parties centrales de 1'Améri-

que du Sud, de Rio de Janeiro à Lima et de Lima au Pará. Paris. 1830-57.

j5 v. Obra rara.

P. Cogliolo. Completo trattato teorico e pratico di diritto penale.

Milano. 1888-90. 11 v.

F. A. Cook. Vers le pòle sud. Adaptation française par A. L. Pfin-

der. Paris. s. d.

C. Cornevin. Traite' de zootechnie générale. Paris, 1891.

L. S. Darcy de la Rochette. Colombia prima or South America...

extracted chiefly from the original manuscript maps of hi's excellency the

late chevalier Pinto, likewise from those of João Joaquim da Rocha, João

da Costa Ferreira, el padre Francisco Manuel Sobreviela, etc. London.

1807. Mappa em 8 folhas. Bastante raro.

C. Daremberg et E. Sagiio. Dictionnaire des antiquites grecques et

romaines. (A-K). Paris. -1877-1900. 5 v.
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Diccionario enciclopédico hispano-americano de literatura, cien-

cias y artes. Barcelona. 1887-09. 26 v.

E. Dupuy. Cours de pharmacie. 2mc éd. Paris. 1902-04. 4 v.

G. Haebler. Tvpographie ibérique du quinzième siècle. Reprodu-

ction en facsimile de tous les caracteres typographiques employés en Es-

pagne ct en Portugal jusqu'à 1'année i5oo. La Haye. 1901.

L. Linden. Les orchide'es exotiques et leur culture en Europe

Bruxelles. 1894.

P. Manquat. Traité élémentaire de thérapeutique, de matière mé-

dicale et de pharmacologie. 4me éd. Paris. 1900. 2 v.

M. Morayta. Historia general de Espana desde los tiempos ante-

historicos hasta nuestros dias. Madrid. 1886-9!). 9 v.

A. d^rbignv. Carte générale de la Republique de Bolívia. Paris.

1843.

F. Pi y Margall. Historia de la America antecolombiana. Barce-

lona. 1892. Tomo I. 2 v.

M. Planiol. Traite' élémentaire de droit civil. 2mc éd. Paris. 1901-

o3. 3 v.

E. A. Poe. The complete works. New York. 1902. 10 v.

Revue encyclopédique. Paris. 1891-1900. 10 v.

J. Story. Comentário sobre Ia constitucion federal de los Estados

Unidos. Traducido, anotado y concordado con la constitucion argentina

por Nicolas Antonio Calvo. Buenos Aires. 1888. 2 v. •

A esta lista cumpre accrescentar a excellente acquisiçao de cerca de

i5o opusculos portuguezes e brasileiros publicados nos últimos annos do

século XVIII e primeira metade do XIX e outras tantas collecções de perio-

dicos brasileiros a datar de 1818, quasi todos anteriores a 1870.

Doação :

Dos ãuctores :

João Coelho Gomes Ribeiro. Um polygrapho argentino. Perfil

litterario. S. Paulo. 1900.

José Augusto Corrêa. Chronica planetaria. Lisboa. 1903.

Orvilíe A. Derby. Os mappas mais antigos do Brasil. S. Paulo.

190?.

Manoel J. Ferreira da Cunha. Memórias de um cônsul no Japão.

Napoli. 1902.

Arthur Ferreira M. Guimarães. Notas e reflexões acerca da crise

economica no Brasil. Lisboa. 1902. . ...

Arthur Gomes. Verbos da lingua materna. Sorocaba. ^901
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Helrodoro Jaramillo. Breve noticia sobre os valles dos rios Purús

e Madeira. Manáos. 1902.

Alfredo Lisboa. Projecto de esgoto da cidade de Pelotas. Pelotas.

1900.

Francisco Lobo Leite Pereira. Descobrimento e devassamento do

territorio de Minas Geraes. Bello Horisonte. 1902.

James Neil. Ian Roy of Skellater. A scottish soldier of fortune.

Being the life of general John Forbes of the portuguese army. Aberdeen.

1902.

Para essa biographia contribuiu a Bibliotheca Nacional com varias

informações que prestou ao Governo em 1899, mediante solicitação do con-

sulado inglez.

O general de cavallaria João Forbes de Skellater acompanhou a fa-

milia real portugueza ao Rio de Janeiro, onde falleceu a 8 de Abril de 1808,

um mez depois da sua chegada. Nomeado por decreto de 2 de Abril (publi-

cado a i3 de Maio na «Relação dos Despachos») Governador das Armas da

Corte e Capitania do Rio de Janeiro, não chegou a exercer as funcções do

cargo. No seu tumulo, que se acha no Convento de Santo Antonio d'esta

Cidade, lê-se extenso epitaphio de que a Bibliotheca forneceu a photogra-

phia e copia manuscripta, ambas reproduzidas no livro de James Neil.

Jose' Bonifácio de Oliveira Coutinho. O phonographo e suas com-

binações nas relações jurídicas. S. Paulo. 1903.

Oliveira Lima. Aspectos da litteratura colonial brazileira. Leipzig.

1896.

Sept ans de republique au Brésil. (1889-96). Paris. 1896.

Nos Estados Unidos. Impressões políticas e sociaes. Leipzig.

1899.

Felix F. Ouies. El primer establecimiento espahol en ei territorio

argentino. Buenos Aires. 1902.

Don Juan de Garay. Buenos Aires. 1903.

El 
puerto de los Patos y la geografia de la region adyacente en

la época de Ia conquista. Contribución al estúdio de la geografia histórica

dei Brasil, Buenos Aires. 1903.

Adolpho Augusto Pinto. Historia da viação publica de S. Paulo.

S. Paulo. 1903.

Arturo A. Quijano. Ensayo sobre Ia evolucion dei derecho penal

en Colombia. Bogotá. 1898.

Manoel Rodrigues Peixoto. Questões sociaes. S. Paulo, 1903.

¦— Nelson de Senna. As nossas questões internacionaes. Cidade de

Minas. 1900.

E. Stradelli. Mappa geographico do Estado do Amazonas. 1901.

Piacenza. 1901.
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T. Wilíing Balch. The Alaska frontier. Philadelphia. 1903.

Da Bibliotheca Publica Pelotense :

José Bâsilio da Gama. O Uruguay. Poema épico. Com annotações

de J. Arthur Montenegro. Pelotas. 1900.

Do Snr. W. T. Butler :

Louis Cornaro. The art of living long. A new and improved en-

glish version. Milwaukee. 1903.

Do Duque de Loubat:

L. Lejéal. L'archéologie américaine. Paris. 1903.

Dos Duques' de Palmella :

Maria Amalia Vaz de Carvalho. Vida do Duque de Palmella, D.

Pedro de Souza e Holstein. Vol. III. Lisboa. 1903. Esse volume veiu jun-

tar-se aos dous primeiros igualmente offerecidos pelos actuaes Duques de

Palmella.

Do Dr. João Mendes de Almeida Júnior :

Clímax ou escada do ceo. Livro escripto originalmente em grego

por Sáo João Climaco... traduzido para o hespanhol por Fr. Luiz de Gra-

nada... e agora, do hespanhol para o portuguez, por João Mendes de Al-

meida Júnior. S. Paulo (1903).

Do Ministério da Justiça e Negocios Interiores :

J. Barbosa Rodrigues. Sertum palmarum brasiliensium ou rela-

tion des palmiers nouveauxdu Brésil. Bruxelles. 1903. 2 v.

Muitas outras doações recebeu a secção de impressos, nota-

damente da Legação Argentina no Brasil, da Legação Brasileira

na Bélgica e dos Srs. Antonio Lopes da Cunha, Barão Homem

de Mello, Capistrano de Abreu, Dr. Emílio Goeldi, Dr. José Ale-

xandre Teixeira de Melío, Capitão de mar e guerra José Carlos

de Carvalho e Miguel Lemos.

Contribuição legal:

Da Companhia Typograptiica do Brasil :

Rodrigo Octavio. A Balaiada. 1839. Rio. 1903.

Oliveira Lima. Relação dos manuscriptos portuguezes e estrangei-

ros de interesse para o Brasil existentes no Museu Britannico de Londres-

Rio. 1903.

A. B. 63
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De H. Garnier : •

Osorlo Duque-Estrada. Flora de Maio. Versos. 1899-1901. Rio.

1902.

Silvino Gurgel do Amaral. Ensaio sobre a vida e obras de Hugo

de Groot (Grotius). Rio. 1903.

Julia Lopes de Almeida. Anciã eterna. Rio. 1903.

Maximino de Araújo Maciel. Noções geraes de agronomia. Rio.

1903.

M. Maeterlinck. A sabedoria e o destino. Traduzido e precedido

de uma introducçao por Nestor Victor. Rio. 1903.

Carlos Magalhães de Azeredo. Homens e livros. Rio. 1902.

Horas sagradas. Rio. iqo3.

Mello Moraes Filho. Poetas brasileiros contemporâneos. Riot

1903.

Lúcio de Mendonça. Paginas jurídicas. Estudos, pareceres e deci-

soes. Rio. 1903.

Edgar Poè. Novellas extraordinarias (Traducção brasileira). Rio-

1903.

Sylvio Romero. Historia da litteratura brasileira. 2.a ed. Rio.

1902-03. 2 v.

Alfredo Varela. Direito constitucional brasileiro. Reforma das

instituições nacionaes. 2.a ed. Rio. 1902.

Da Imprensa Nacional :

Luiz R. Cavalcanti de Albuquerque. Estados da Amazônia. Com-

mercio e navegação de transito internacional. Rio. 1902.

Vicente Antonio do Espirito Santo. Compêndio para a cadeira de

direito da Escola Militar. Vol. II. Rio. 1902.

J. B. de Lacerda. Recherches sur la cause et la prophylaxie de la

ficvre jaune. Rio. 1902. • *

Luiz Murat. Sarah. Poema. Rio. 1902.

José da Silva Pessoa. Modelo de escripturação militar. 2.a ed. Rio.

1902.

CezarZama. Prosadores e poetas latinos. Rio. 1902.

De Jacintho Ribeiro dos Santos :

Antonio Bento de Faria. Codigo commercial brasileiro annotado.

Rio. 1903.

Das fallencias (Lei n. 859 de 16 de Agosto de 1902). Rio. 1902.

Lafayette Rodrigues Pereira. Princípios de direito internacional.

Tomo II. Rio. 1903.
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De Laemmert & C.a :

Affonso Celso. Aventuras de Manoel João. Rio. 1903.

Euclydes da Cunha. Os sertões. Campanha 
*de 

Canudos. Rio.

1902.

Idem, 2.a ed. Rio. 1903.

Alcindo Guanabara. A presidencia Campos Salles. Politica e fi-

nanças. 1898-1902. Rio. 1902.

Jesuino da Silva Mello. A pecuaria no Brasil. (S. Paulo e Minas

Geraes). Rio. 1903.

Oliveira Lima. No Japão. Impressões da terra e dà gente. Rio.

1903. ~

M. Platen. O novo methodo de curar. Traducção. Rio. 1903. 2 v.

Reis Carvalho. Prelúdios. (Poesias de 1894-1897). Rio. 1903.

Cacilda Francioni de Souza. Resumo da historia literaria. Rio.

1902.

De Leuzinger & C.a :

Raul de Azevedo. Homens e livros. Rio. 1903.

Frei Alexandre I. Brid. Algumas noticias sobre os santos logares.

Rio. 1903.

Rodolpho Chapot-Prévost. Contribuição ao estudo da classifica-

ção da carie'dentaria. Rio. 1903.

Saturnino de Mejrelles. Astros mortos. Rio. 1903.

Dr. Pires de Almeida. Brazil-Theatro. i° fasciculo. Rio. 1901-02.

Permuta internacional:

Da «Biblioteca Nacional» de Havana:

A. D. R. Apuntes para la historia de la guerra de Cuba. México.

1896.

Enrique B. Barnet. La peste bubônica. Habana. 1903.

F. F. Falco. La lotta di Cuba. Roma. 1896.

Rafael Montoro. Discursos. 1878-1893. Filadélfia. 1894.

J. Le Roy y Cassá. Segundo aniversario de la extinción de la fiebre

amarilla en la isla de Cuba. Habana. 1903.

Da «Biblioteca Nacional»'de Santiago do Chile :

La conferencia internacional de México. México. /902.

Isaías Gamboa. Poemas. Santiago. 1902.

J. Tadeo Laso. Exposicion chilena en la Exposicion Pan-Ameri-

cana de Buffalo. Santiago. 1902.
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Luis Orrego Luco. Los problemas internacionales de Chile. San-

tiago. 1902.

M. A. Ponce. Sarmiento y sus doctrinas pedagógicas.. Valparaiso.

1890.

Daniel Riqúelme. Compêndio de historia de Chile. Valparaiso.

1899.

•— Enrique Tagle. Los tratados de paz entre la República Argentina

y Chile. Buenos Aires. 1902.

• — Júlio Vicuna Cifuentes. Poesias americanas de Antonio Gonçalves

Dias. Santiago. 1903.

Carlos Walker. Martinez. Pá/inas de un-viaje al través de la Amd-

rica dei Sur. Nueva edicion. Santiago. 1903.

Da «Biblioteca Publica» de La Plata:

F. de Basaldúa. Pasado, presente, porvenir dei territorio nacional

de Misiones. La Plata. 1901.

Luis R. Fors. Las bibliotecas de Montevideo. La Plata. 1903.

Do « International Bureau of the American Republics» de

Washington :

P. Lee Phillips. A list of books, magazines, articles and maps re-

lating to Brazil. 1800-1900. Washington. 1901.

Idem, relating to Chile. Washington. 1903.

Da «Oficina de Cange Internacional de Publicaciones» de

Montevideo :

Eduardo Acevedo. Notas y apuntes. Contribución al estúdio de la

historia economica y financiera de la República Oriental dei Uruguay.

Montevideo. 1903. 2 v.

¦— Jacinto M. Alvareza. Las lanas en la Republica O. dei Uruguay.

1887-1900. Montevideo. 1900.

Juan Monteverde. Puerto de Montevideo. Defensa dei proyecto

aprobado por la comision. Montevideo; 1898.

Accrescentem-se publicações officiaesdos Estados Unidos da

America recebidas da «Library of Congress», do «U. S. Geologi-

cal Survey», das differentes Secretarias de Estado d'aquella Re-

publica e da «New York State Library», publicações belgas re--

mettidas pelo «Service Belge des Echanges Internationaux» de

Bruxellas e varias obras escriptas em russo e outras em rumend
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enviadas estas pela «Academia Româna» de Bucarest e aquellas

pela Bibliotheca Publica de Odessa.

Os periodicos recebidos chegaram a 426, dos quaes 218 na-

cionaes e 208 estrangeiros.

Dos estrangeiros foram adquiridos por assignatura 90, por

doação 17 e por permuta internacional 101 e dos nacionaes 120

por doação e 98 por contribuição legal.

Continuaram a ser recebidos com regularidade os perio-

dícos assignados, sendo accrescentados os seguintes 
*

Art du Théatre (L'J

Art et Décoration.

Brésil (Le).

Doublctten Anzeiger.

Graphic (The(.

Journal of Comparative Literature.

Paris Sul-America.

Revue Bleue.

» de 1'Aéronautique.

» Générale de Bibliographie de la France.

» Illustrée du Rio de Ia Plata.

South American Journal (The).

Studio (The).

Prolongando-se indefinidamente o invêntario numérico dos

impressos começado em 1901 e não correspondendo na execução

aos intuitos que o determinaram, resolvi em Outubro que ficasse

suspenso, para em tempo opportuno, quando for possível em-

pregar sob as minhas vistas uma parte do pessoal nesse trabalho,

rever o que está feito e completar a contagem de maneira a obter

os resultados que tive em vista.

Entraram para o catalogo alphabetico 2597 obras em 3114

volumes bem como 313 mappas geographicos annexos áquellas

obras, extrahindo-se 7054 cartões, resultado que excede o de

1902 em 352 obras, 696 volumes, 313 mappas e 1818 cartões.

Para. se occuparem exclusivamente com o arranjo e a cata-

logação da collecção D. Theresa Ghristin^ designei no começo do
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anno o 2.0 official Alfredo Mariano de Oliveira e o amanuense

interino Mario de Barros e Vasconcellos, que não puderam

passar do trabalho preliminar de arrumação e coordenação dos

livros, separação dos volumes truncados, reunião de fasciculos

esparsos de uma mesma obra ou números de uma mesma revista

e preparo e arrolamento para a encadernação das brochuras, que

se contam por milhares, trabalho que está longe de ficar con-

cluido, mas que permitte começar pelos livros dessa extensa e

valiosa collecção, ainda em grande parte desaproveitados, o ser-

viço de catalogação a cargo de pessoal extranumerario, conforme

solicitei e foi auctorisado no orçamento para 1904.

Continuou a empregar-se nos livros, depois de desempoei-

rados e de retiradas as larvas destruidoras, o alumen calcinado,

em cujas virtudes não confio, mas 
que não pode prejudicar e cuja

applicação dá logar a essa operação previa que só pode ser be-

nefica.

Descobrir o meio de combater a resistente larva d esse ano-

bintn ainda não estudado, que poucas vezes se encontra no es-

tado de insecto perfeito e é o mais damninho de quantos insectos

atacam as bibliothecas, seria prestar um serviço inestimável aos

que amam os livros, porque seria extinguir o seu maior adver-

sario.

Tive occasião de fazer repetidas experiencias com dous pre-

parados, em relação aos quaes tinham sido expedidas patentes

de invenção e que se me apresentavam como efficazes 
'para 

dar

combate aos insectos que destroem os livros. Infelizmente porem

taes experiencias levadas até o processo da immersão completa

e prolongada, 
meio extremo de verificar a energia desses prepa-

rados e os effeitos da sua applicação, foram seguidas de resultado

negativo. A larva d^ssa especie de broca a que me referi re-

sístiu com a mesma vitalidade com que em experiencias ante-

riores havia affrontado as vaporisaçães de formol. Quanto á traça

commum, denominada «traça do Brasil», incomparavelmente

menos prejudicial de que o pequeno coleoptero no estado de

f
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larva, porque não perfura os livros enfileirados nas estantes, essa

cedeu facilmente á immersão, mas para obter o mesmo resultado

qualquer outro liquido é sufficiente.

Em. 1903 não se remetteram 
para fora da Bibliotheca livros

a encadernar. A sua oificina foram confiados, pertencentes á i.a

secção, 3o52 volumes, assim como 19 mappas a entelar.

Encadernaram-se e reencadernaram-se para a secção 3377

volumes, entelaram-se os ig mappas (mais 1826 dos primeiros e

iodos últimos de que em 1902) e íizeram-se 3oo pastas para collec-

ções de folhetos ou miscellaneas. Os mappas, 2756 dos volumes,

muitos dos quaes restaurados, e as pastas foram preparados na

officina da Bibliotheca. Dos volumes restantes foram recebidos

da Casa de Correcção 33g e do Instituto dos Surdos-iMudos 282,

uns e outros remettidos ainda em 1902.

A collecção D. Theresa Christina pertencem 959 dos volu-

mes enviados á officina, 722 dos que ahi foram encadernados e

3oi dos que o foram na Casa de Correcção, bem como as 3oo

pastas, que em grande parte já foram aproveitadas.

Com o fim de fornecer mais espaço aos livros dessa nume-

rosa collecção, que occupa uma sala extensa do 2.0 andar e está

sendo posta em ordem, fiz collocar nas estantes 
já existentes 82

prateleiras novas, (cerca de 100 metros de extensão) entre as

quaes 8 para a guarda de volumes de grande formato que se

achavam mal accommodados. Para esse fim foi necessário alte-

rar a graduação de quasi todas as prateleiras, de maneira a per-

mittir que se intercalassem as novas.

Começaram a ser applicados carimbos de metal, em substi-

tuição aos de borracha, nos livros e mappas que foram adqui-

ridos.

A consulta que havia experimentado pouco sensivel desen-

volvimento em 1902, quando a media diaria de consultantes ape-

nas attingiu a 91,9 de 91,6 que fora no anno antecedente, reto-

mou em igo3 a marcha ascencional 
que de um -anno 

para outro

se ia observando.
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Durante os 271 dias úteis em 
que estiveram abertas ao pu-

blico as salas de leitura da secção foram freqüentadas estas por

2885o consultantes aos quaes se forneceram 32107 obras em

42642 volumes, assim como 10989 impressos avulsos, incluídos

nesta classe os jornaes. A media diaria de consultantes que d'ahi

resulta é de 106,4 e a differença para mais na totalidade dos con-

sultantes é de 4034 em relação ao anno de 1902. O numero de

obras consultadas parece inferior ao das que o foram em 1902 por

estarem contados á parte os avulsos, 
que pela primeira vez fi-

guram na estatística ao mesmo tempo que os volumes, em cujo

numero não estão também incluídos.

Os seguintes números resumem a consulta effectuada na

secção nos diversos trimestres :

r trimestre. . . 5046 consultantes, 4905 obras em 6186 volumes e 2349 avulsos.

2' n ... 7364 8044. 10572 2498 
' 

»

3' » ... 8g5o >1 10134 13782 3276 »

4" » ... 7490 9024 n 12132 2866 »

2885O 32107 42642 10989

A este resultado cumpre accrescentar o da consulta em do-

micilio que só se fez, por excepçâo, quando auctorisada pelo Go-

verno ou a serviço publico. Foram assim emprestadas a 9 pessoas

11 obras em i3 volumes, que na maior parte já estão restituidas.

Das obras emprestadas anteriormente a 1903 foram restituidas

4, substituídos os exemplares de 5 e por uma dellas recolhida ao

Thesouro a respectiva indemnisação.

Sommando a consulta realisada na secção com a que o foi

em domicilio chega-se ao seguinte resultado : 28859 consultan-

tes, 32118 obras em 42655 volumes e 10989 avulsos. As classes

a que pertencem as obras consultadas e as línguas em que estão

'escriptas 
constam do quadro que se segue :
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NA BIBLIOTHECA EM DOMICILIO

CLASSES

OBRAS VOLS. AVULSOS OBRAS VOLS.

Annuarios e revistas geraes i5oi 2o63 1173
Artes e Industrias 557 71 46
Bellas Artes 228 365 122

Bibliographia u5 206 8 1

Cartas geographicas 255 256 77
Chorographia do Brasil 372 461 1 1

Direito, Legislafao e Jurisprudencia . 4177 G481 52 2

Economia Politica i52 219 1 1

Encyclopedia e Polygraphia 1536 2o85 i3

Geographia 589 744 6 1

Historia 1116 i63g i3

Historia do Brasil. . 823 1125 2 2

Instrucfao e Educafao 88 117 1

Jornaes 1446 1823 8729 2

Litteratura .' 4489 5974 7

Litteratur-a brasileira 2970 36o3 1

Philologia e Linguistica g58 no5

Philosophia 583 710 28

Politica e Administraipao 404 517 7 1
Religiao i5o 238

Sciencias mathematicas 25og 2979 822

Sciencias medicas 3277 4279 61

Sciencias naturaes 38i2 4934 33

32107 42642 10989 11 i3

LINGUAS

Allemao 87 101 63

Chinez 1

Francez  11732 i53g5 j 231 2

Gallego 1

Grego 14 16

Hebraico 2

Hespanhol 35o 437 216

Hollandez 1

Inglez 620 750 174 ,
Italiano 484 675 211

Latim 265 348

Polaco 3

Portuguez 18529 24893 9094 10

Russo 2

Sueco  1

Tupy-guarany i5 16

3210,7 42642 10989 11 i3

64
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Elevaram-se a 3362 os pedidos para consulta que não pude-

ram ser satisfeitos na occasião por vários motivos, entre os quaes

não possuir a Bibliotheca as obras solicitadas (2070 pedidos) es-

tarem em poder de outros consultantes (353) ou a encadernar-se,

etc.

Continuou dividido em duas turmas o pessoal encarregado

da consulta. Passou a ser incumbido do trabalho da reposição dos

livros consultados o servente Leopoldino João Bento Gualberto,

que o tem desempenhado satisfactoriamente.

Executado esse serviço com attenção seguido da cuidadosa

verificação que é effectuada pelo conservador, reduz-se quanto

possível o risco de ficarem deslocados os livros que se retiram das

estantes.

Para attender ao augmento da frequencia foram melhoradas

as condições da 2.a sala de consulta, para onde se estendeu a

serie dos logares numerados, podendo accommodar assim mais

dez consultantes, e onde continuaram a ser fornecidos os jornaes

e livros de grande formato.

Secção de Manuscriptos

Adquiriu a secção durante o anno 8165 documentos, 55 map-

pas, 6 obras impressas em 8 volumes e 6 impressos avulsos, as-

sim discriminadas as procedências 
:

docs. mappas obras volumes impressos

Compra 5123 47 o 0

Doagao 3042 834 6

Permuta international. .0034 o

8iC5 55 6 6

Comparada com a acquisição de 1902 a de 1903, nota-se

nesta a differença de mais 7483 documentos e 3 mappas e menos

60 obras, 95 volumes e 11 impressos.
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Mencionarei as acquisicÕes seguintes:

Ççjmpra :

¦— Systema de defensa para segurar a cidade do Rio de Janeiro con-

tra hum ataque que se possa intentar de fora. Rio de Janeiro, 14 de Setem-

bro de 1822. Original com a assignatura do auctor—Brig.ro M.cl da Costa

Pinto. 7 ff.

Memória descriptiva do Prezidio Nacional da Ilha de Fernando

de Noronha... pelo Brig.0 grad.9 do corpo d'Eng.os Patrício Ant.° de Sepul-

veda Everard. Rio de Janeiro. 1863. Original com a assignatura do auctor.

Processo de João de Boles e Justificação por este dada na Bahia.

Copia paleographica tirada no Archivo da Torre do Tombo. 239+34 ff.

Discripção Geografica da Capitania do Matto Grosso. Offerecida

ao 111.mo e Ex.mo Senhor Caetano Pinto de Miranda Montenegro... Anno de

1797. Original assignado pelo auctor-o sargento-mor de engenheiros Ri-

cardo Franco de Almeida Serra.

Vários documentos para a genealogia da família Dormund ou

Drummond.

Roteiro da minha geração, por Francisco Barreto de Menezes.

Copia antiga. 2 ff.

Copiosa collecção de notas, artigos, observações e traducções do

Almirante Eduardo Wandenkolk sobre assumptos de marinha principal-

mente.

Luiz XVI detronado antes cje ser rei ou Quadro das cauzas origi-

narias da Revolução franceza... pelo Abbade M. Proyart. 1800. Traduzido

em vulgar por hum Franciscano anonymo. No Rio de Janeiro em 1808.

328 pags.

Viagem de instrucção feita a bordo da corveta Nictheroy come-

çada em 24de Fevereiro de 1872, terminada em4 deOutubrode 1872. Livro

de apontamentos do immediato capitão-tenente Luiz Philippe de Saldanha

da Gama, com a sua assignatura. 181 pags.

* — Viagem de circumnavegação da corveta Vital d'01iveira. 1879-

188... Relação incompleta por lettra do mesmo official. 112 pags.

Carta Geographica da America Portugueza ou Terreno Ameri-

cano comprehendido entre os Rios das Amazonas e Paraguay... Ajustado

e feito por Thomas de Souza, Ajudante das Ordens do Governo de Goyas

(1775). Copia.

Mappa corographico da Capitania do Rio de Ianeiro feito & offe-

recido a Mag.de de EIRey N. Snor Dom Ioáo o V. Por Domingos Capassi,

da Companhia de IESV. Original a aquarella.

Mapa Geographico da Capitania do Seará. Delinhado no anno de

1800 por Marianno Gregorio do Amaral. Aquarella. Original (?).
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Mappa topographico das Capitanias do Maranhão e Piauhy e

parte das Capitanias circumdantes... levantado pelo Capitão Mathias Iosé

da Silva Pereira, archiiecio civil. 1817. Original f?i.

Doação:

Da Ex.ma Família Tavares Bastos, representada pelo Sr.

Des.or C. C. Tavares Bastos :

Papeis do Cons.0 Aureliano Cândido Tavares Bastos comprehen-

dendo cadernos de notas sobre diversos assumptos, como sejam: negocios

do Rio da Prata, questões de limites, corpo diplomático, organisação das

forças brasileiras, obras publicas, navegação do Amazonas, etc.,assim como

discursos e artigos, e constituindo uma collecção numerosa e de muito valor.

Do Sr. Dr. J. A. Teixeira de Mello entre muitas outras

doações:

Diversos documentos relativos ao Barão da Villa Franca, Dr.

Ignacio Francisco Silveira da Motta.

Artigos, versos, etc. da lavra de Moreira Ribeirão.

Alem do que fica indicado, a 2a secção recebeu da directo-

ria, como tinha acontecido em 1902, documentos e obras que já

se achavam no estabelecimento e ou foram recolhidos da Secre-

taria ou transferidos de secção. Devem por isto ser accrescen-

tados ás cifras acima 4483 documentos, 1 mappa, 4 obras em 6

volumes e i5 impressos, contados nesse numero 619 documentos

e 1 mappa pertencentes á collecção D. Theresa Christina.

O registro de entrada da avultada quantidade de peças ad-

quiridas não poude ficar concluído até o fim do anno, conti-

nuando a ser feito nãò só no livro de acquisições, como também

por bilhetes que se aproveitam para o catalogo.

A catalogação não poude ir além de 556 bilhetes correspon-

dentes a 10369 dos documentos adquiridos e i5 correspondentes

aos impressos.

Começou e ficou bastante adiantada a distribuição rigorosa-

mente alphabetica dos bilhetes do catalogo de documentos bio-

graphicos 
concluído em 1898. Essa distribuição vem facilitara
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consulta até agora difficilima de um numero considerável de do-

cumentos, muitos dos quaes referentes a personalidades proemi-

nentes da nossa historia. Consta o catalogo de 44278 bilhetes fei-

tos pelo chefe da secção, que tomou a seu cargo o trabalho da dis-

tribuiçao alphabetica.

Novos documentos do mesmo genero já possue a Biblio-

theca, acondicionados em 10 latas, e terão de ser accrescentados

ao referido catalogo que abrange io58 latas.

A encadernação e restauração dos manuscriptos não se po-

dia fazer fora do estabelecimento sem grave risco de extravio e

sem infracção do regulamento. A creação da ofíicina na Biblio-

theca em 1902 veiu trazer remedio a esse inconveniente permit-

tindo que em 1903 se beneficiassem pela restauração 20 códices

em 22 volumes e se entelassem 12 mappas.

Para a guarda e conservação dos manuscriptos adquiridos

e daquelles que se achavam empacotados aguardando um acondi-

cionamento definitivo foram adquiridas 80 latas, sendo necessa-

rio accrescentar para accommodal-as 18 prateleiras na 3.a sala

da secção.

Foram objecto de cuidadosa revisão para melhorar-lhes as

condições de conservação os documentos avulsos que figuram no

Catalogo da Exposição de Historia do Brasil.

Carimbaram-se em todas as folhas 67425 documentos avul-

sos contidos em 469 latas, empregando-se carimbos novos de

metal em substituição aos de borracha que não podem ser usados

com tinta indelevel. A differença de menos 127523 documentos

carimbados em 1903 deve ser levada á conta da substituição dos

carimbos, pois o emprego dos de metal é mais trabalhoso e por-

tanto exige mais tempo.

Decresceu consideravelmente a consulta effectuada na2.a sec-

ção em 1903. Apenas se apresentaram 88 consultantes aos quaes

foram fornecidos 17115 documentos manuscriptos, inclusive 8

cartas 
geographicas, e 2 obras impressas, como se vê :
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v trimestre

»

3' »

4' »'

3o consultantes io336 does. mss.

ii » 567 » » (inclusive

14 2026 » »

33 4185 » p »

1711:

2 obras impr.

1 cart. geog.) o »

6 » >i i> »

1 » » » »

2

Não estão ahi incluídos os visitantes que se limitaram a 66.

A differença para menos em relação ao anno antecedente foi

em igo3 de 623 consultantes, 8s35i documentos, 170 obras e

170 visitantes.

Assim se distribuem por assumptos e por 
linguas os manu-

scriptos e os impressos consultados na 2.a secção :

Assumptos

DOCUMENTOS MANUSCRIPTOS

Brasil em geral 8904

Rio de Janeiro 32i5

Brasil e Portugal 2498

Pernambuco 924

Ceará

Rio Grande do Norte. . .

Minas Geraes

Parahyba 

Bahia

Goyaz e Matto Grosso . .

Pará

Mineração

Historia Natural ....

Rio Grande do Sul . . .

Biographia

Theatro

8o5

263

202

94

74

63

55

5

17107

Transporte .... >7io7

CARTAS GKOGRAPIIICAS MANUSCtUPTAS

Rio de Janeiro ...... 3

Ceará 2

Minas Geras 2

S. Paulo 1 8

17113
OBRAS IMPRESSAS

Bibliographia.

Paleographia.

17117

Linguas

MANUSCRIPTOS

Portuguez 17114

Herpanhoi  1 17115

OÜRAS IMPRESSAS

Portuguez  1

Francez  1 2

Total. 171 x7

Não houve auetorisação para a consulta de documentos re-

servados.

Durante o anno concedeu esse Ministério seis auetorisações

para a copia de manuscriptos, tres dos quaes 
foram utilisadas,

sendo copiados oito documentos.

Ao Ministério das Relações Exteriores foram remettidos por

emprestimo em tres occasiões diversas i o códices contendo 25 docu-

mentos. Não foram restituidos esses, nem tão pouco os que haviam

sido objecto de emprestimos anteriores ao mesmo Ministério.
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Para ser publicada em um dos proximos volumes dos An-

naes da Bibliotheca foi começada a copia da obra, inédita em

grande parte, «Annaes do Rio de Janeiro», que em original figu-

rou na Exposição de Historia do Brasil sob o n. 5524.

Desistiu de completar a traducção do manuscripto hollan-

dez, a que fiz referencia no relatorio de 1902, D. Majolo de Cai-

gny, que chegou a traduzir para o francez mais de metade do

códice, com o que prestou á Bibliotheca valioso serviço.

Fizeram-se na 2.a secção prolongadas pesquizas para veri-

ficar a procedencia da reclamação do Sr. Norival de Freitas, que

se apresentava com direito aos documentos que 
formam a collec-

ção Wallenstein-, trazidos á Bibliotheca por seu sogro José Al-

fredo da Cunha Vieira que os não havia vendido nem doado.

Tendo chegado ao resultado de não haver o menor vestigio de

que esses documentos houvessem sido adquiridos pela Biblio-

theca a titulo 
gratuito ou oneroso, resolvi deferir a reclamação

mandando entregar ao reclamante os papeis que constituem

aquella collecção e se acham contidos em 14 latas alem de 17 co-

dices encadernados. Como porem em consequencia do meu des-

pacho ficaria privada a Bibliotheca de um 
grande 

numero de do-

cumentos, recorri 
para esse Ministério e aguardo a sua solução.

Secção de Estampas e Numismatica

ESTAMPAS

Adquiriram-se durante o atino 774 peças iconographicas,

que assim se distribuem por especies :

Gravuras a buril

» a agiut forte

Xvlographias

Lithographias

Desenhos

Photographías e phototvpias . . . .

Gravuras por processos photomecanicos

(»4

8(j

258

258

2t,8

774

4
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Considerados os rtiodos de acquisição, entraram 482 por

compra, 25 r por doação e 41 por contribuição legal.

Houve em 1903 um excesso de 496 peças sobre as adquiri-

das em 1902.

Apontarei algumas das ultimas acquisições :

Compra :

N. Barthelmess. In der Kirehe. Gravura a buril.

H. Bouchot. Chefs-cTüeuvre ct pièces uniques. ic serie.—Por-

traits. 2C série (Bibliothèque Nationale. Musée du cabinet des estampes!. Pa-

ris. S. d. Collecção de 100 reproducções de gravuras.

Pièces choisies de 1'école írançaise (Bibliothèque Nationale. De-

partement des estampes;. Paris. 1900. Collecção composta de 60 reproduc-

cões de gravuras.

Modesto Brocos. Retratos a agua-forte dos Drs. João de Saldanha

da Gama c José Alexandre Teixeira de Mello, trabalhos executados por en-

commenda d'esta Directoria com o fim de preencher os claros da galeria dos

antigos Directores da Bibliotheca.

Gh. Courtry. L^pproche de Forage. Gravura a agua forte.

L'Estampe Moderne. Directeurs : Gh. Masson & H. Piazza. Pu-

blication mensuelle. Nos 1-24. Paris. 1897-99. Os 24 fasciculos contêm 96

estampas originaes inéditas dos principaes artistas modernos.

Leopold Flameng. Van Dick et son protecteur le comte de Bris-

tol. Grav. a agua forte.

Forster. La maitresse du Titien. Grav. a buril.

M. Gerlach. Allegorien. Neue Folge. Originalentwürfe von nam-

haíten modernen Künstlern, mit erlãuterndem Text. Wien. S. d. Col-

lecção de 120 chromo-lithographias.

Paul Girardet. Un portrait malpayé. Grav. a buril e a agua forte.

A. Haehveg. Les sept evesques d^ngleterre qui furent mis dans

la tour par le roy Jaques II. Grav. a buril.

C. B. de Planitz. Vistas da cidade de S. Sebastião do Rio de Ja-

neiro. Hamburgo. S. d. Quatro chromo-lithographias.

Elyseu Visconti. Projectos de ex-libris e de emblema para a Bi-

bliotheca Nacional. Desenhos a nankim.

Ch. Waltner. Le chasseur. Grav. a agua forte.

J. G. 
"Wille. 

Le concert de famille. Grav. a buril.

Passaram também a pertencer ao gabinete 
iconographico 5o5

estampas transferidas da ia secção, onde as encontrei amontoadas.
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Das que assim deram entrada são 313 gravuras 
a burrl, 54

a agua forte, 3 xilographias, 47 líthographias, 79 desenhos e 9

photographias.

Reunidas estas ás peças adquiridas pela 
Bibliotlieca, eleva-se

a 1279 o numero das estampas que vieram em-1903 enriquecer,

a secção(22i referentes a assumptos nacionaes e as restantes a

assumptos geraes 011 extranhos) e a 106143 o das que 
constituem

o seu acervo;

Quanto a obras de consulta relativas á iconographia, aperf

nas se adquiriram por compra 8 em 16 volumes.

Merecem ser mencionadas :

. — M. Bauwens, T. Hayashi, etc. Les affiches étrangères illustrées.

Paris. 1897.

Les 
graveurs de portraits en France. Catalogue raisonné de la

collection... appartenant a Ambroise Firmin-Dídot. Paris. 1875-77; 2 v.

M. A. Racinet. Le costume historíque... Types principaux du vé-

tement et de la parure. Paris. 1888. 6 v.

Ris-Paquot. Dictionnaire encyclopédique des marques & mono-

grammes. Paris. S. d. 2 v.

J. L. Sponsel. Das moderne Plakat. Dresden. 1897.

Extrahiram-se 907 bilhetes de catalogo e 528 cartões, o que

representa uma differença de mais 458 d'aquelles e 299 d'estes

sobrè igual trabalho effectuado em 1902.

Para o catalogo alphabetico de gravadores prepararam-se

389 dVquelles bilhetes e 528 para o de assumptos, com igual nu-

mero de cartões para o catalogo geral por 
nomes de artistas.

Pelo chefe de secção foram feitos 1366 bilhetes para os in-

dices do catalogo' de retratos da collecçao Barbosa Machado.

Esse trabalho está a concluir-se e acompanhará o ultimo tomo

do mesmo catalogo, de que estão publicados nos Annaes da Bi-"

bliotheca os sete primeiros.

Do mesmo modo que nas outras secçÕes, foram substituidos

por carimbos metallicos os de borracha.

A catalogação das estampas suppÕe os meios de dispol-as

e ordenal-as, fixando-se-lhes um logar de fácil accesso e que of-

fereça condições de boa conservação:
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Mas a situação afflictiva do gabinete das estampas, descripta

no relatorio anterior, não poude, á falta de recursos, ser modi-

ficada, tornando-se maiores de anno paraanno as dificuldades a

vencer. Não havendo absolutamente espaço para 
novos moveis

èm que se guardem as peças, ficam estas accumuladas fora das

gavetas 
e expostas á deterioração.

Como garantia 
contra o possível assalto pelas janellas do

sotão em que está installado o gabinete e que deitam para a co-

berta do edifício fiz collocar 
grades de ferro em todas ellas, o

que vale como uma medida de segurança para as demais secçÒes

da Bibliotheca, que até então se tinha conservado exposta a se-

melhante risco. Fez-se igualmente e foi collocada em meio á es-

cada uma grade de ferro que permitte fechar o gabinete á hora

em que o respectivo pessoal se retira, o que sem isso não era

possível 
fazer, livre como era a passagem.

.Remetteram-se áofficinade encadernação 93 volumes, sendo

promptificados 72, (inclusive os que haviam ficado do anno an-

tecedente) muitos dos quaes foram restaurados, conservando-

se-lhes a feição da primitiva encadernação.

O numero dos consultantes que em 1903 freqüentaram o ga-

binete limitou-se a 85, que examinaram 4460 peças. Os visitan-

tes foram 45. Em 1902 foi menor o numero destes e daquelles,

tendo sido maior o das peças examinadas. A differença para 1903

é de mais 29 consultantes e 28 visitantes e menos 385 peças.

NUMISMATICA

Foram em numero de 124 as peças numismaticas que èm

1903 vieram fazer parte da collecção da Bibliotheca. Esse nu-

mero é inferior em 3o8 peças ao que foi attingido no anno de

1902, decrescimento que se explica pela difficuldade cada vez

maior de encontrar moedas e medalhas que faltem a uma col-

lecção que se vae tornando numerosa. Accresce a circumstancia

de, não obstante ser universais collecção existente na secção,

dar-se preferencia nas acquisições onerosas ás peças nacionaes

ou que digam respeito ao nosso paiz.
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Estão nestas condições 83 peças dentre as 124 adquiridas,

incluídas naquelle numero 74 medalhas e condecorações. As pe-

ças metallicas são 117, sendo 7 de ouro, 33 de prata, 59 de cobre,

1 de nickel, 6 de zinco, 6 de chumbo e 5 de metal amarello.

O seguinte quadro mostra as procedências das peças que

deram entrada em 1903, feita a distincção por grupos ou es-

pecies :

PERMUTA
COMPRA DOACAO SOMMASNACIONAL

Medalhas commemorativas ou de homenagem . . 76 19 100

Condecora?oes  3 3

Moedas  9 17

Cedulas  o 3

Jeton  0 1

88 26 10 124

Deduzidas 4 peças que existiam em duplicata e sahiram em

pefmuta e sommadas as que se adquiriram durante o anno com

as que existiam no gabinete numismatico, verifica-se que a exis-

tencia actual é de 25761 peças.'

Adquiriram-se entre outras as seguintes peças:

Compra:

Medalha commemorativa da tomada de Pernambuco pelos hol-

landezes em 2 de Março de 163o. Prata. Rara. Proveniente, juntamente com

outras também hollandezas, da collecção Bergsõe vendida em Amsterdam

em leilão, a que a Bibliotheca concorreu, encarregando o Sr. J. Schulman

de adquirir determinadas peças.

Medalha da ia Exposição Provincial de S. Paulo em i885, orga-

nisada pela Associação Commercial e Agrícola de S. Paulo. Cobre.

Medalha de homenagem «Ao Primeiro Governador do Estado do

Rio de Janeiro Dr. Francisco Portella—O Povo Fluminense—22 de Julho

de 1890». Prata.

Medalha cunhada pelo Governo Brasileiro para commemorar a

visita do Presidente da Republica Argentina ao Rio de Janeiro. 1899. Prata.

Medalha da ascensão de Santos Dumont em 19 de Outubro de
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1901 «Hommage a Santos Dumont. Le ier Ballon dirigeable». Cobre pra

teado.

14 Medalhas commemorativas da visitado cruzador brasileiro

«Almirante Barroso» ao Chile em 1903, entre as quaes a que foi mandada

cunhar pelo Governo Chileno em ouro, em prata e em cobre. Adquiridas

com o auxilio do Encarregado de Negocios do Brasil no Chile, Sr. Dr.

Graccho de Sá Valle, que se prestou a compral-as por conta da Bibliotheca.

Condecoração da Ordem da Rosa, Ouro. :

Moeda de D. João Y. 2000 reis. 1725. Brasil. Ouro.

Mo£dá dé D. Maria I. V reis. 1779. Brasil. Cobre. Rara. Está, a

precedente e algumas outras moedas foram compradas em leilão em Lisboa

por intermedio do Cônsul Geral do Brasil, Sr. M. da Silva Pontes.

Doação :

Da Sociedade Geographica de Bucarest :

Medalha commemorativa do 25° anniversario da mesma socie-

dade. 1875-1900. Cobre.

Da Commissão Promotora de um Brinde a Santos

Dumont:

Medalha de homenagem da colônia brasileira de Pariz,a Santos

Dupiont. Outubro 1901. Cobre.

Da Commissão Promotora da Manifestação Popular ao

Dr. Campos Salles :

Medalha de homenagem. «Sociedade Propagadora das Beilas Ar-

tes. Lyceo de Artes e Officios. Ao seu benemerito Presidente Dr. M. F. de

Campos Salles. Em 18-11-1902.» Prata.

A mesma. Cobre.

Medalha da Commissão Promotora da Manifestação «Ao Dr. Ma-

noel Ferraz de Campos Salles». 18-11-1902. Prata.

A mesma. Cobre.

Da Commissão Central dos festejos do tricentcnario da

vinda dos primeiros portuguezes ao Ceará :

Medalha commemorativa do tricentenario desse acontecimento.

i6o3-i9o3. Metal amarello.

Da Federação Brasileira das Sociedades do Remo, alem

de outras medalhas :

Medalha-premio do Presidente da Republica ao vencedor do pareô

Campeonato de 1903. Cobre.
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Da Commissão Organisadora da Exposição Internacional

de Apparelhos a Álcool :

Medalha commemorativa da mesma Exposição. 1903. Prata.

A mesma. Cobre.

Para a bibliotheca de numismatica adquiriram-se apenas

2 obras em 2 volumes, sendo uma por compra e outra por

doação. .

Por transferencia da ia secção vieram também 3 obras em

igual numero de vt)lumes.

Tendo effectuado numerosas acquisições em 1901 e 1902, a

bibliotheca especial de numismatica acha-se regularmente con-

stituida, pouco lhe faltando para occorrer por completo ás neces-

sidades de consulta que o reconhecimento das peças e a sua cias-

sificação possam trazer.

D"essa collecção foram remettidos a encadernar 
42 volumes

que juntamente com os 10 que haviam ficado de 1902 foram

promptificados pela officina da Bibliotheca.

Distribuídas è inventariadas as moedas brasileiras e portu-

guezas, cumpria proceder do mesmo modo com as peças estran-

geiras. Foi o que se começou a fazer em 1903, separando-se,

inventariando-se e arrumando-se methodicamente as moedas e

medalhas dos paizes americanos, das quaes até o fim do anno se

encontraram 1516. A's 972 moedas portuguezes cuja existencia

foi consignada no relatorio de 1902 devem accrescentar-se i5 que

não haviam sido contadas.

O trabalho de catalogação não poude ser continuado em

igo3, prejudicado pelo de separação e reconhecimento das peças

e pela necessidade de dedicar-se ao ramo iconographico da sec-

ção o pessoal d^sta, que se compõe unicamente do chefe e de

um 1,° official.

Cada vez se torna mais necessaria a divisão da dupla sec-

ção, ou pelo nienòs o augmento do seu pessoal, que, reduzido

como é actualmente e tendo de dividir a sua attenção para occu-

par-se de assumptos inteiramente differentes, pouco pode apre-

sentar como resultado do seu*trabalho.

Para acondicionamento das peçás numismaticas 
que se
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vão separando e arrumando fèz-se a acquisiçao de dous moveis

semelhantes aos que já existiam em uso.

Offerecendo pouca segurança as portas do gabinete de nu-

mismatica, fiz 
guarnecel-as com grades de ferro.

Limitaram-se a 21 as pessoas que se apresentaram como

consultantes e a 26 as que o fizeram no caracter de visitantes. As

peças examinadas pelos primeiros elevaram-se a 541 numero

que excede em 1956 o das fornecidas a exame em 1902. Os cônsul-

tantes foram agora menos 7, conservando-se-o mesmo, o numero

de visitantes.

Outras Informações

Visita Ministerial.—Com o intuito de obter do poder le-

gislativo os meios pecuniários com que realisar as obras e os

melhoramentos de que pudessem necessitar os differentes estabe-

lecimentos subordinados a esse Ministério, convidastes a visital-os

a commissão de orçamento da Camara dos Deputados e,acompa-

nhado dos illustres membros d^ssa commissão vos dignastes de

visitar esta Bibliotheca a 18 de Julho.

' 
Procurei expor-vos e á commissão as condições em que se

acha a Bibliotheca, que precisa de edifício, de pessoal ç de re-

cursos para as restaurações e a catalogação, necessidades pai-

pitantes que já não exigem argumentos que as justifiquem.

Tendo verificado por si mesma a procedencia das exigencias

da Bibliotheca, ficou a commissão habilitada a proporcionar os

meios possiveis de satisfazel-as.

Annaes da Bibliotheca e Publicações em Deposito.—Estão

a ser publicados os volumnes XXIII eXXIV dós Annaes, impresso

o primeiro na Imprensa Nacipnal e o segundo na officina da Bi-

bliotheca.

Corresponde este ao anno de 1902, devendo sahir próxima-

mente os dous volumes seguintes de modo a desapparecer o

atrazo com que estão sendo publicados os Annaes.

Do fasciculo 126 da-Flora Urasiliensis, de Martius, recebeu
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a Bibliotheca io3 exemplares, numero que lhe costuma ser enviado

para distribuir de conformidade com as auctorisaçÕes do Minis-

terio da Industria, Viaçao e Obras Publicas.

Por Avisode4de Setembro resolvestes que na Bibliotheca se

fizesse, á disposição do Ministério a vosso cargo, o deposito,da

obra Sertum Palmarum Brasiliensium do Professor Barbosa Ro-

drigues, impressa por conta do Governo.

Dos 140 exemplares recebidos remetti 10 requisitados em

Aviso de 3 de Novembrò e 10 foram postos á disposição da Com-

missão Brasileira na Exposição de S. Luiz, em cumprimento ao

Aviso de i3 do mesmo mez.

Essa interessante publicação está exposta á venda ao preço

de 5oo$ooo o exemplar, conforme fixastes.

Casa de Deposito.—Por offerecer melhores condições a casa

da rua das Marrecas n. 24 foi a 18 de Março transferido da casa

n. 22 da mesma rua o deposito de publicações da Bibliotheca e

brochuras destinadas ao serviço de permutas. Restabelecidas as

estantes que serviam na outra casa e preparadas novas, ficaram

em melhor situação os livros ahi depositados.

Ex-libris e Emblema. — Ap-

provastes em Aviso de 16 de No-

vembro os projectos de ex-libris e

de emblema que submetti á vossa

apreciação. Desses projectos-foi

encarregado por 
esta Directoria o

reputado artista Eliseu Visconti,

que os organisou intelligente-

mente, juntando 
aos elementos que

forneci e as idéas suggeridas pelo

chefe da secção de estampas, ba-

c.harel Aurélio Lopes de Sousa, a

sua auctorisada collaboração.

De uso freqüente nas bibliothecas publicas e particulares, que.

EX-LIBRIS
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0 empregam para indicar a propriedade dos livros a que são

appostos, os ex-libris não eram usados nesta

Bibliotheca.

Adoptado como está esse a que me refiro

indicará 
que cada livro a que estiver adherente

é um d'aquelles, unus ex libris, que pertencem

a- este estabelecimento, ficando assim assigna-

lada a propriedade pelo modo por que o fazem

emblema os bibliophilos e as outras bibliothecas.

O emblema, também adoptado, servirá de distinctivo do es-:

tabelecimento nas suas publicações e sempre que houver neces-.

sidade de represental-o por meio de um symbolo.

Eis a descripçãoque acompanhou o ofiicio em que foram

submettidos á approvação d^sse Ministério os dous projectos:

«ex-libris.—^No i.° plano um balcão de estylo severo, a que

se encosta, á esquerda, uma mulher, symbolisando a Biblio-

graphia, em attitude de meditação. E vista a meio corpo, sen-

tada, em cabello e de perfil para a direita. Com a mão direita,

empunha uma penna de pato, ao mesmo tempo que a descança

em uma ruma de livros collocada ao lado, sobre o balcão ; com a

esquerda folheia um volume aberto, que também está sobre o

movei. Em plano posterior, no espaço, a esphera terrestre dei-

xando appareçer quasi todo o continente americano, com a parte

correspondente ao Brasil salientada a traços parallelos, e a maior

porção das terras polares do Sul; circumdando-a, ao alto e lateral-

mente, um crescente com a inscripção: bibliotheca nacional do^

rio de janeiro. No ultimo plano, constituindo o fundo, uma estante.

carregada de livros diversamente dispostos; ao alto d^lla, no

canto direito, em um redondo, uma estrella figurando as armas-'

da Republica e tendo ao centro, dentro de uma orla circular, a

constellação do Cruzeiro. Na margem inferior, á esquerda: e.ç

visconti. rio. 1903.Dentro de uma tarja simples. Peça em altura.--

emblema.—Occupando o centro do assumpto, na base de

uma pilha de livroè artisticamente ordenados e rematando em

pyramide, a esphera terrestre, deixando appareçer quasi todo

o cóntinente americano, com a parte correspondente ao Brasil
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salientada a traços parallelos, e a maior porção das terras polares

do Sul. Debaixo e lateralmente, contornando-a ramos enredados

de passiffora, com umas flores abertas e outras em botão. Vários

d^lles, á esquerda, 
galgam a ruma de livros e vão até o remate;

alguns outros, os principaes, entrelaçando-se convenientemente,

formam no i.° plano, em monogramma, as iniciaes B N (Biblkw

theca Nacional). Por cima da esphera, em um retábulo qua-

drado, uma estrella figurando as armas da Republica e tendo ao

centro, em uma orla circular, a constellação do Cruzeiro. Em

baixo á direita: e. visconti. 1903. Sem tarja. Peça em altura.»

Despesas de Prompto Pagamento.—Para occorrer ás despe-

sas que devem ser pagas na Bibliotheca, foi necessário elevar a

Rs. 4:5oo$ooo o adiantamento por trimestres, que até o 3o foi feito

ao 2o official Júlio Gesar de Moraes, prestando sempre este as

melhores contas. A i5 de Outubro porem resolvestes que se me

fizessem d'ahi em diante os adiantamentos necessários, uma vez

que não havia de quem exigir fiança no quadro do pessoal como

o estabeleceu o regulamento.

Officina de Encadernação.—Proseguiram com regulari-

dade os trabalhos dessa officina em 1902.

Installada provisoriamente em duas salas das que ficam ao

extremo do quintal, foi transferida no começo de 1903 para a

casa em que estivera estabelecida a machina de illuminação ele-

ctrica e que, uma vez desoccupada pela entrega d'essa machina

á Brigada Policial, passou por-grandes concertos para servir ao

novo destino e foi mais tarde ampliada, estendendo-se até o muro'

que separa o terreno da Bibliotheca do que é occupado pelo La-

boratorio Militar.

Alem das machinas de que fiz menção no relatorio anterior,

possue a officina de encadernação uma prensa de ferro com

duas coHimnas, adquirida em 1903, do fabricante Karl Krause,

medindo o mármore ora,56xom,49 e receberá em breve uma ma-

china de dourar, encommendada em Outubro.

Adquiriram-se diversos typos e ferros para dourar, uns
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destinados ás encadernações de estylo moderno, outros ás que de-

vem conservar um caracter de antigüidade variavel com a época

a que pertencerem os livros a restaurar. Para chegar ao resul-

tado satisfactorio que neste particular foi alcançado em 1903,

tornou-se necessário mandar vir do estrangeiro o respectivo

.material.

São na Bibliotheca em numero incalculável os livros que

exigem restauração. Para as differentes secções fez a officina

vários trabalhos d'esse 
genero, quasi todos exigindo concerto a

papel transparente. Reencadernar em taes condições eqüivale a.

salvar da destruição. Fornecer á officina os meios de dar desen-

volvimento a um serviço , tão proveitoso é attender a uma das

mais imperiosas necessidades da Bibliotheca.

Durante o anno foram encadernados ou reencadernados

2975 volumes, preparadas 3oo pastas para collecçÕes de folhetos

e entelados 31 mappas. A estes resultados devem accrescentar-se

a dobragem, a costura e a brpchura dos trabalhos da outra

officina.

Officina Typographica. -— Com o material fornecido em

troca pela Brigada Policial e o que pude adquirir por compra,-

começou a funccionar a 8 de Agosto a officina typographica da

Bibliotheca Nacional.

Da sua inauguração, que não teve solennidade, lavrou-se

acta para ser conservada na Secção de Manuscriptos.

Começou installada em uma pequena sala das do extremo

do quintal, passando depois a occupar também a immediata,

para a qual foi aberta uma porta de communicação.

O material pelo qual a Brigada 
pagou 

Frs. 7733.10, equiva-

lentes a Rs. 6:153$ 140, havia sido encommendado directamente

pela Bibliotheca, devidamente auctorisada, e constou de 1 ma-

china typographica de cylindro dos fabricantes Alauzet & C.ie, de

Pariz, denominada «Express», n.° o, imprimindo om,48xom532 e

podendo tirar i5oo exemplares por hora, obtida com o desconto

de 5 % sobre o preço do catalogo e de grande quantidade de ty-

pos e utensílios de typographia, da «Fonderie Générale» de. Ch.
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Beaudoire & G.ie, também de Pariz, inclusive um apparelho para

cortarechanfrar entrelinhas, 2 mármores com im,ooxom,8o cada

um e 65 caixas para typos.

Para completar a installação fiz preparar os necessários ca-

valletes para as caixas, mesas para os mármores, etc., e adquiri,

tendo-os mandado vir com antecedencia, um motor electrico dos

fabricantes Schuckert & C., de Nuremberg, de 2 cavallos, de

- 220 volts e 1200 rotações por minuto, com engrenagem para redu-

zil-as a 240, um rheostato para principiar 
o movimento, um prelo

de pedal, do fabricante Paul Schõnheimer, de Berlim, impri-

mindo om,33xom,22 e uma machina de aparar, do mesmo fabri-

cante, medindo o corte om,62.

Outros pequenos objectos e apparelhos vieram juntar-se

para dar logar a que pudesse funccionar com regularidade a of-

ficina typographica.

Depois de executar um grande 
numero de trabalhos avulsos

de que ha muito necessitava a Secretaria, não só para o serviço

interno como para o de permutas internacionaes, começou a offi-

cina a imprimir os Annaes da Bibliotheca, achando-se a sahir

do prelo o volume XXIV.

Não lhe tem faltado trabalho, ao contrario, tem havido de

sobra para os seus limites, que precisam ser ampliados com a

acquisição de uma machina typographica maior, que permit-

tindo o emprego de papel de maiores dimensões, venha apressar

a tiragem.

Edifício Actual.—Alem das grades de ferro com que fica-

ram protegidas as janellas do sotão, outras foram collocadas nas

janellas e nas bandeiras das portas do andar terreo que dão para

o quintal e eram simplesmente envidraçadas. Ainda como me-

dida de segurança fizeram-se trancas de ferro para todas as ja-

nellas e portas de madeira do andar terreo que deitam para o

quintal.

Grande parte do madeiramento grosso da coberta foi ne-

cessario substituir por ter apodrecido, o que se fez com os re-

cursos ordinários do orçamento da Bibliotheca.
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Fizeram-se outras obras que a conservação de um grandé

edifício constantemente exige e que 
no actual são sempre neces-

sarias para que possa resistir ao peso enorme que recahe sobre

as vigas e as paredes, supporfado até agora sem abalo, tal a so-

lidez da construcção.

Não me foi dado ver realisadas as obras de defesa contra

incêndio, medida que considero urgente, mas que tal como foi

orçada excede as limitadas forças da Bibliotheca e só pode ser-

executada por esse Ministério.

Novo Edifício.—Já é licito esperar que seja uma realidade

o edifício definitivo da Bibliotheca Nacional.

Pela primeira vez trouxe o orçamento a consignação de verba

destinada a essa obra ha tantos-annos reclamada por quantos co-

nhecem o valor das collecções de que este estabelecimento é depo-

sitario e se interessam pela sua sorte. A quantia destinada é por

certo insuficiente, mas também insuficiente seria o prazo de um

exercício, em que vigora o orçamento, para levar a termo a con-

strucção. Para o inicio d'esta é que dispõe o Governo dos neces-

sarios meios, que uma vez utilisados, serão certamente seguidos

de outros até a sua conclusão.

Permitti que me congratule comvosco por esse primeiro

passo que já é uma conquista.

Tenho assim cumprido o dever de relatar-vos o que de mais

digno de nota occorreu na Bibliotheca durante o anno de 1903.

Saúde e Fraternidade.—Ao Sr. Dr. José Joaquim Séabra,

Ministro da Justiça e Negocios Interiores.

o DIRECTOR

Dr. Manoel Cicero Peregrino da Silva
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iR-EGUL^IMIEIN-TO

PARA

0 Concurso aberto 
pelo 

Instituto Historico e Geographico Brazileiro

sobre a Historia do Governo do Príncipe Regente e Rei D. João VI

3STO BRAZIL

O INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAPHICO BRAZILEIRO resolve:

I. Para a concessão do prêmio de cinco contos de reis, em moeda nacional,

que será conferido á melhor monographia sobre o Governo do Príncipe Regente,

depois Rei D. João VI, no Brazil, e o acto do reconhecimento, por este sobe-

rano, da independencia do Império, observar-se-ha o seguinte:

II. A creação do prêmio será communicada a todas ás associações litterarias

e scientificas, nacionaes ou estrangeiras, com as quaes Instituto se corresponde,

solicitando-se-lhes que ao facto dêm a maior publicidade possível e que promovam

concurrencia ao alludido certamen. , ;

III. Este será annunciado nos jornaes de grande circulação do R,io de Janeiro e

dos de cada Estado da União.

IV. A concurrencia será encerrada zio dia 7 de Setembro de 1907.

Até essa data aquelles que pretenderem disputar o prêmio deverão ter remet-

tido o seu trabalho, em carta registrada, ao i.° Secretario do Instituto, ou em mãos

deste entregue, mediante recibo."

V. As monographias poderão ser manuscriptas, impressas ou estampadas á

machina e deverão ser firmadas por um pseudonymo, revelado ao Presidente dp

Instituto, em carta reservada, também registrada, ou pessoalmente entregue, na

qual o autor declarará seu nome, nacionalidade e residência.

VI. Encerrada a concurrencia, elegerá o Instituto, em sessão convocada para

o dia immediato, uma commissão de seus membros, que emitirá parecer sobre o

merecimento e classificação das monographias apresentadas.

Os membros da commissão serão em numero impar, maior ou menor, conforme

o. dos trabalhos a examinar.

VII. Sobre o parecer que será formulado no prazo máximo de 3niezes, impresso

e distribuído, deliberará o Instituto em sessão convocada para 8 dias depois da

distribuição e que poderá ser prorogada para os immediatos, concedendo X) prêmio

e as menções honrosas que julgar merecidas.

VIII. Após a deliberação serão abertas e lidas as cartas reservadas a que se re-

fere a resolução 5.% afim de verificar-se a quem couberam o prêmio e as menções

honrosas.

IX. A solennidade da entrega do prêmio e da declaração das menções honrosas

terá lugar no dia 28 de Janeiro de 1908. ¦

X. A monographia premiada será impressa 11a Revista do Instituto.

A commissão de redacção decidirá sobre o destino das demais, restituindo as

que forem reclamadas por seus autores.

XI. O autor que houver divulgado o seu trabalho antes da deliberação do^nsti1

tuto ficará excluido da concurrencia.»

(Approvado em sessão de i5 de Julho de 1904. Secretaria do Instituto Historico e

Geographico Brazileiro'; ^io de Janeiro, 23 de Julho de 1904.—Max Fleiuss, 2° Se-

cretario).


