
ANNAES

DA

BIBLIOTHECA NACIONAL

E>0

RIO DE J A^TSTJEITÃO

PUBLICADOS SOB A ADMINI8TRAÇAO

DO

DIRECTOR GERAL

RODOLFO GARCIA

Litterarum seu hbrorum

negotium concludimus hominis

esse vitam.

(Phii.obibi.ion. Cap. XV

VOLUME XLVIII

1926

NOBILIARCHIA PERNAMBUCANA

por

Antonio José Victoriano Borges da Fonseca

Vol. II

RIO DE JANEIRO

BIBLIOTHECA NACIONAL

1935



(
' 

*,

ANNAES

DA

Bibliotheca Nacional

DO

RIO DE JANEIRO

' 

i

[

#*

v-

r *

If

¥



NOBILIARCHIA PERNAMBUCANA

A QUEM LER

Leitor, se és erudito como supponho e tens lição dos livros genealogicos

que correm impressos, não deixarás de reparar em que contando a Povoação de

Pernambuco só 240 annos, pouco mais, porque principiou no anno de 1535, sejam

tão escassas as Memórias e tão pobres de noticias os Archivos e Cartorics que

deixem duvidosas algumas das que nos eram precisas dos primeiros homens

nobres que vieraní á esta Capitania. E para que não culpes a minha diligencia,

devo leníbrar-te que a nossa patria foi invadida pelos Hollandeses em 1630, e que

conhecendo elles que lhes era prejudicial o presidio que ao principio tiveram na

cidade de Olinda (então Villa), Capital das Capitanias do norte do Brasil, o reco-

lheram á praça do Recife, deixando em Novembro do anno seguinte assolada

aquella cidade com um incêndio tão voraz, que não só arruinou os edifícios sa-

grados e profanos, mas também reduziu a cinzas os cartorios e espargio os docu-

mentos que a curiosidade de alguns religiosos conservava nos seus Arehivos.

Vinte e quatro annos tyrannisaram os Belgas a Pernambuco, cujos naturaes poderam

ainda oito disputar o absoluto dominio que pretenderam os Hollandeses e vibram a

conseguir pacifico pelo diuturno e calamitoso tempo do seguinte septennio, ao qual

se seguiram os últimos nove annos da guerra com que os Pernambucanos res-

tauraram a patria, que eternamtente lhes será devedôra dos maiores agradeci-

mentos. Ainda hoje se duvida em qual dessas breves, mas infelicíssimas épocas

padeceram mais os nossos miseráveis predecessores. O General Francisco de Brito

Freire refere na sua Nova Lusitania a deplorável transmigração de famílias nobi-

lissimas e opulentas que se viram redusidas á maior pobresa. A estas se seguiram

nos annos seguintes a que não chegou a sua historia muitas outras de cujo

numero não temos certeza e só sabemos que com estas relíquias da nossa desgraça

se ennobreceram e augmentaram a Bahia e o Rio de Janeiro. Não me será preciso

dar outras informações, porque as que pode pedir a erudição se achanf prevenidas

nas historias Genealogicas de Hespanha que escrevêo D. Luiz de Salazar e Castre,

a quem muitas vezes chama grande o maior Genealogico que vio Portugal, que foi

o Pe. D. Antonio Caetano de Sousa, cujo estylo a todas as luzes claro desejava

eu poder imitar, mas não posso conseguir assim pela inaccessivel distancia em

que me fica a sua sapientissinía encyclopedia, como pelo árduo... emprego das

Memórias Genealogicas, que tomei por satisfação da minha curiosidade.

Escreveram aquelles doutissimos varões de familias tão altas, e de

que se encontravam pelos livros tantas noticias que ihes não foi difficil mostrar

o ultimo gráo a que pode chegar a nobresa, e o que pode descobrir o estudo, porque

em todos os Reinos e Republicas civilisadas da Europa não só as casas da pri-

meira grandeza, mas ainda as que não passam de nobres cuidam muito em con-

sçrvar quantos documentos podem instruir aos vindouros do estado presente
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e preterito de cada urrfa até onde pode investigar a diligencia humana. Porem na

nossa Patria as casas mais nobres são as que menos caso fazem de conservar para
c futuro a memória do passado.

Não ha Capitania do Brasil que possa contar tantos homens fidalgos

dos livros dos Reis, quantos conta Fernaiiíbueo, e não

serei encarecido se disser que a nossa patria não cede no numero á alguma das

Províncias do nosso Reino; porem raro será o que depois de tirar o seu filha-

mento ache prestimo no de seu pai e não poucos cuidam) hoje tão pouco em con-

servar essa honra que com perigo de vida adquiriram seus avós que deixaram

a seus netos impossibilitados a emendar o seu reprehensivel descuido.

Quiz o Padre D. Antonio Caetano de Sousa, no Apparato de sua Historia

Genealogica da Casa Real Portuguesa, dar-nos noticias dos sábios portuguezes que

escreveram das famílias ou illustres ou nobres do nosso Reino, e depois de a dar

de duzentos e vinte e nove escriptores se vio obrigado, no tomo 8.°, a fazer um

appendice de mais setenta e cinco que havia omittjdo; e se a tivera de todos

quantos no nosso Reino tiveram esse cuidado, poderia formar uma excellento e

volumosa.. ..Bibliotheca Genealogica. Bem conheço que as Provincias de nosso

Reino.. .excedem a Capitania de Pernambuco tanto quanto esta excede a todo

Reino na extensão; porem inda assim é a proporção incomparavel o nosso des-

cuido.

Depois de trinta annos de exactas diligencias que fiz para descobrir as

memórias que houvessem da nobreza da minha patria, não achei mfais que uns

papeis avulsos que se podem copiar em uma mão de papel e alguns feitos com tão

pouca applicaçgo que bem mostram se escreveram por acaso. Em qua3i todas

apenas se nonfeiam as mulheres com quem casaram os sujeitos de que tratam sem

muitas vezes lhes nomear os pais, e dão noticia succinta dos filhos omittindo os

que não casaram e não deixaram descendencia e ainda os filhamentos, os hábitos,

os cargos e os empregos que occuparam, de que eu não teria noticia mais que

por tradições (que nem sempre são verdadeiras, como a experiencia níe tem mos-

trado), se não tivera a paciência de ler e copiar quantos papeis e livros antigos

pude descobrir e nelles o conhecimento de que naquelles tempos se fazia mais

cazo das honras a que chegavam os homens, digo, chegavam os benemeritos de que
ao presente se pratica, porque não só faziam" registrar nas Camaras os Alvarás

dos seus foros, os seus brazões e as suas patentes, mas também nas escripturas

e papeis públicos usavam de seus títulos de que não podem hoje usar os mesmos

que conhecem a necessidade que disso ha para o futuro, porque se tem feito estylo

dessa omissão que não deixará de ser prejudicial aos vindouros.

O primeiro que escrevêo das famílias de Pernambuco depois do anno de

1654, que foi o da Restauração, foi Jeronymo de Faria Figueiredo, que então era

Ajudante e depois foi Capitão de Infantaria reformado. Era natural do Reino e

foi casado com D. Ignez de Brito de Lyra, viuva do Capitão Manoel de Mesquita

da Silva e filha de Gonçalo Novo de Lyra, Senhor do engenho do Espirito Santo

e Santa Lusia de Araripe, a quem chamavam o ruivo, e não deixou successâo. Fez

uma relação das famílias dos Novos e Bezerras com methodo tão confuso comto o

do Livro Velho das linhagens que o Pe- D. Antonio Caetano de Sousa fez imprimir no

tomo 1.° das suas provas da sua Historia Genealogica da Casa Real Portuguesa.
Essa relação que também toca em poucas outras familias, alem das sobreditas,

tem pouco menos de um caderno de papel: não é exacta, porem é muito verda-
deira, porque escrevêo de pessôas de que tinha pleno conhecimento. José de Sá de
Albuquerque, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real e professo na Ordem de Christo,

padroeiro da Capella mor do Carmo da cidade de Olinda e Senhor das Capellas



vinculadas nos engenhos de Santo André e Novo de Muribeca, filho de Antonio

de Sá Maia e de sua mulher D. Catharina de Mello e Albuquerque, escrevêo da

familia de Albuquerques em uma carta feita em resposta de outra em que de Lis-

bôa se lhe perguntara pela dita familia. Em' nenhuma das copias que vi desta

carta achei nome da pessoa a quem se escrevia nem data, porem percebi do trata-

mento de Senhor com quem feia de Antonio de Albuquerque Maranhão que foi

escripta a seu genro Braz Telles de Menezes. Senhor das Enguias, e por outras

circumstancias que foi feita no anno de 1690, pouco mais ou menos.

Nesta carta diz José de Sá que escrevia pelo conhecimento que tivera de

muitos sujeitos desta familia de que elle procedia e pelas noticias que lhe dera

uma das filhas de seu bisavô Jeronymo de Albuquerque, a qual ain-la elle conheceu

por ser antigo e haver nascido antes da invasão dos Hollandezes. Nella noto as

mesmas faltas que o outro confessa na sua conclusão dizendo: E quando leve

algum erro não será mais que nos nomes por falta de memória, que no irfais é

tirada de cadernos, que a minha curiosidade foi fabricando das taes antigüidades.

Porem o certo é que se José de Sá não tivesse essa curiosidade, ainda nos seria

mais dífficil a indagação da verdade.

Antonio de Sá de Albuquerque, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, filho

que veio a succeder na casa do precedente, adeantou muito as noticias que lhe

deixou seu pai, redusindo-as a methodo claro e perceptivel, supposto que com summa

brevidade. Pelo níesmo modo escrevêo da origem de varias outras familias le que

teve bastante noticia, porem padeceu o mesmo defeito de errar alguns nomes, no

que teve menos desculpa do que seu pai, porque não era tão velho como elle,

quando escrevêo a referida carta, (a qual Antonio de Sá deu também no atino de

1713 ao Governador Capitão General desta Capitania, Pelix José Machado de Men-

donsa, que foi muito inclinado a genealogia, e por esta razão teve em algumas

copias o tratamento de Excellencia) e não devera fiar-se tanto da Memtoria por

se poupar ao trabalho de lêr papeis antigos de que seu pai lhe deixou uma bôa col-

Iecção, porque na realidade foi muito curioso e amante da honra de sua familia.

Eu, pela mercê que Affonso de Albuquerque de Mello, filho primogênito do dito

Antonio de Sá, me fez de fiar de mim estes papeis, os li ainda que com trabalho

grande por estarem muito antiquados e devo confessar que delles tirei grande

instrucção, e o conceito de que a sua casa nesta parte se especialisou entre todas

as de Pernambuco.

Antonio Feijó de Mello, Cavalleiro da Ordem? de Christo e Capitão mor da

Villa Formosa de Serinhaem, pelos annos de 1666, filho de Sebastião de Guima-

rães que pelos de 1653. era proprietário dos officios de Escrivão da Camara, al-

motaçaria e Orphãos, Tabellião da mesma Villa, e de sua mulher D.Lusia d'Al-

buquerque, filha do primteiro matrimonio de André de Albuquerque, e neta de

Jeronymo de Albuquerque, escrevêo uma relação muito exaota de todos os ti-

lhop legítimos e naturaes que teve o dito Jeronymo d'Albuquerque, seu bisavô,

dos seus casamentos e dos netos que de cada um delles teve, porem tão breve

que não chega a encher a folha de papel em que estava escripta. E este é o me-

thodo que tenho encontrado e nas de outras familias das em que chego a vêr pes-

soa que tivesse esse cuidado.

Francisco do Rego Barros, Fidalgo Cavalleiro da Casa de S. Magestade,

Provedor proprietário de sua real fazenda e Juiz da Alfandega de Pernambuco,

Padroeiro da Igreja de Nossa Senhora do Pilar da Villa do Recife e do Capitulo

do Convento de N-, Senhora das Neves da Ordem de S. Francisco da cidade de

Olinda e Senhor das Capellas vinculadas nos engenhos de Agua fria e Pintos,



filho primogênito de João do Rego Barros, Fidalgo da Casa Real e Cavaileiro da

Ordem de Christo. e de sua mulher D. Lusia Pessôa de Mello, escrevêo unías me-

morias retrogradas, á maneira de arvore de costado de varias familias r.obres

e especialmente das que descendem de Arnáo de Hollanda, natural de Uttech, e

de sua mulher Brites Mendes de Vasconcello3, dos quaes elle também era des-

pendente. Não tem methodo e são succintas, porem4 são muito verdadeiras. Final-

mente Fernando Fragoso de Albuquerque, filho da Reinaldo Fragoso de Albu-

querque, nobre ramo áas familias destes appellidos e de sua muiàer D. Anna da

Silveira, escrevêo, no anno de 1755, um papel genealogico pertencente á fairfiiia

e descendencia de Jeronymo de Albuquerque, a que deu o titulo de manifesto. E'

papel breve, mas diffuso nos pontos de que trata. Escreve-o só afim de instruir-

me dos erros que contem a carta genealogica de José de Sá d'Albuquerque, de

aue acima dei noticia, e eu lhe agradeci muito esse traballho, porem, apesar da

grande amisade que lhe professo, e do respeito com que o venero, não posse dei-

xar ^e fazer-lbe caracter" de apaixonado, porque muitas vezes, em discursos pouco

solidos e só fundados em premissas improváveis, pretende impugnar verdades

constantes que evidentemente se provam coní documentos jurídicos que com

gosto grande dos que sabem avaliar os monumentos da antigüidade escaparam

dos Hollandezes e com estimação se conservam no Archivo da Sé de Olinda e no

do Mosteiro de S. Bento da mesma Cidade e tamrbem em alguns Cartorios de

Pernambuco. Francisco Berenguer Andrade homem de  nesta Capi-

tania. por ser filho do Coronel Francisco Berenguer de Andrada, fidalgo da Ilha

da Madeira, e de sua segunda mulher D. Antonla Bezerra, filha de Antonio Be*

zerra Barriga, da casa dos morgados de Paredes ertf Vianna, se affirma que escre-

vera um livro das ascendências dos homens nobres que viviam no seu tenípo que

foi próximo aos males (nome que deram os nossos naturaes á peste que estas

Capitanias padeceram pelos annos de 1686), porem que um seu irmão ou parente

o queimara, porque nem* a estes perdoara a acrimonia do seu juizo de que ainda

se conserva bem lembrança e esta me faz estimavel a perda de seu livro, que de

nenhuma sorte podia ser util á Republica, porque ordinariamente costunfa a cie-

dulidade, que nasce de gênios pouco propensos a bôa fama de seu proximo, repu-

tar por verdadeiras as fabulas mais claras, mais monstruosas e mais ridículas.

E sendo tão rara, como fica mostrado, a curiosidade que houve em

Pernambuco de escrever das familias nobres que nelle tem havido, faz pasmar o

grande numero de homens que se julgam genealogicos. Em tom decisivo resolvem

com notável facilidade duvidas que pedem largas diligencias e averiguações, senJ

mais trabalho que o de consultar o ponto com alguma parenta velha, de cuja ociosa

conversação nos mostra a experiencia que só se tiram aereos elogios da própria

familia e sonhados opprobrios das alheias.

Este conhecimento tive eu logo que principiei a inclinar-me a este genero

de estudos, e por esse motivo receio que a todos desagradem os meus escriptos.

Aquelles de quem escrever, porque omitti as noticias que se conservam na Vua

casa sem' mais prova, que a narração que dellas lhe fizeram os seus maiores, e as

mais porque não referi como certos os prlncipios que a algumas casas ideiou a

rtíalevolencia de algum inimigo e já hoje conserva a Ignorancia ainda dos ami-

gos. Pelo que desejava eu que os que se mettem noticiosos de familias lêssem

mais e ouvissem menos, e então perceberiam que muitas vezes são incoherentes

as historias em que se fundam, e-tanto que não só é difficil, mas impossível con-

cilial-as coní as noticias innegaveis que se encontram em autos e livros antigos,

e conheceriam que as suas tradições não são sinão erros conservados debaixo de

especioso titulo. A' vista do que, se és desapaixonado, podes ler sem escrupulo



memórias genealogicas  da nossa patria, porque, sem receio de que me

notes de vaidoso, posso segurar-te que nunca fundei os ateus estudos sobre

semelhante alicerce, mas sim sobre a solida e séria lição dos livros que podianí

instruir-me e documentos jurídicos a que sem temeridade sé não pode negar a

fé humana. E se és apaixonado e d'aquelles que se persuadem que o ser genealo-

gico consiste em conservar nruito em lembrança o exercício menos nobre que teve

(e talvez não teve na verdade) algum ascendente ainda que remotíssimo da fa-

milia de que julgas que sabes, não tomes o trabalho de lêr os meus escriptos,

porque nelles não encontrarás semelhantes corruptelas que eu não indaguei as-

sim porque as reputo inúteis e dignas de despreso, como por que encontrei no

livro que escreveo o fam^oso D. Joannes de Escobar dei Corro, De Puritate, et No-

bilitate probanãa, part. 1.* quest. 1.® I n. 2, a seguinte sentença de S. Jeronymo mii

Epístola ad Nepotem:
"Villum satis hominum est, et suam laudem querentium alios villes fa-

cere, quia alterius vituperatione se laudare putant, et qui suo mérito placere non

possunt. Volunt in comparatione malorum"-



TITULO DE MOURAS

(Continuação)

Felippe de Moura Accioli.

Vinte e sete de Março de 16 servio de vereador a Caníara de Olinda

em 1692 e não exercendo o lugar de Juiz ordinário da mesnía cidade no anno de

1703 em oue sahio eleito... por ficar extincto este cargo com a criação do lugar

de Juiz de fora de que a 20 de Maio do anno antecedente tomou posse o Dr. Ma-

noel Alves Pinheiro, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real e Alcayde-mor da cidade de

Olinda, por carta regia de 20 de Março de 1705, que lhe foi deferido em remuneração

dos serviços de seu pai e tomou homenagem nas mãos do Governador Francisco

de Castro de Moraes a 20 de Setembro do mesmo anno. sendo padrinhos os Sar-

gentos mores doa dous terços de infantaria paga, Manoel Pinto e Manoel de Oli-

veira Miranda, como consta do termo que delia fez o Secretario do Governo An-

tonio Barbosa de Lima e também foi Con4mendador da Commenda de São Miguel

da Ribeira Dio da Ordem de Christo, que fôra de seu tio, irmão de sua mãi,

D. Francisco de Moura, Senhor da Ilha Graciosa e do Conselho do Estado, por

carta regia de 25 de Maio de 1685.

Casou com sua prima D. Margarida Accioly, filha de seu tio, irmão de

seu pai, João Baptista Accioly, e de sua mulher D. Maria de Mello, como logo

veremos, e do terinto de Irmão da Mizericordla, que assignou a 26 de Março de

1678, consta que já então era casado.

Deste matrimonio nasceram:

João Baptista Accioly de Moura, que continua.

Zenobio Accioly de Vasconcellos, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, Se-

nhor do engenho do Meio de Ipojuca, onde servia em 1661, tempo em que es-

crevi as primeiras memórias desta familia. Casou com D. Adrianna de Alirteida,

filha do Capitão-mor do Porto Calvo José de Barros Pimentel e de sua mulher

D- Maria Accioly, e deste matrimonio não houve successão.

Francisco de Moura Rolim, adeante.

D. Rosa Pereira de Moura, que casou duas vezes: a primeira com seu

primo Jacintho de Freitas Accioly, proprietário do Officio de Juiz de Orphãos

da cidade de Olinda e Villa do Recife, filho de Duarte de Albuquerque da Silva

e de sua segunda mulher D. Maria de Moura, e deste matrimonio ha successão, de

que se dá noticia em titulo de Freitas da Silva, e a segunda com Simão Gonçalo

Ribeiro, Familiar do Santo Officio e Tenonte Coronel da Ordenança, por patente

de 15 de Março de 1725, e deste segundo matrimonio não houve successão.

João Baptista Accioly de Moura, que em 1761 estava em4 idade avançada

no seu engenho Itabatinga de Ipojuca, foi Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, Al-

cayde-mor da Cidade de Olinda, por Carta regia de 21 de Janeiro de 1711, e por

este cargo tomou homenagem nas mãos do Governador Felix José Machado de

Mendonsa Castro e Vasconcellos, a 6 de Julho de 1712, sendo padrinhos o Pro-

vedor da Fazenda Real João do Rego Barros, e o Capitão mor Luiz de Albuquer-

que Maranhão, como consta do termo que da dita homenagem fez o Secretario

, do Governo Antonio Barbosa de Lima. Casou duas vezes: a prinfeira com sua
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prima D. Brites de Almeida, filha de José de Barros Pimentel, Capitão-mor da

Villa do Bom Successo de Porto Calvo, e de sua mulher D. Maria AccioJy, em ti-

tulo de Barros Pimenteis; e a segunda com D. Anna Carneiro de Mesquita, filha

do Capitão João Carneiro da Cunha, Senhor do engenho do Meio da freguesia

da Varzea, e de sua mulher e prima D. Anna Carneiro de Mesquita.

Nascerarrí:

Do 1.® matrimonio:

5 — Felippe de Moura Accioli, já fallecido, que foi casado com D. Adri-

anna Thereza de Mello, filha de Francisco do Rego Barros, Fidalgo Cavalleiro

da Casa de S. Magestade, provedor e proprietário de sua Real Fazenda em Per-

nambuco, e de sua mulher D. Maria Manoela de Mello, mas não deixou successão.

5.— João Baptista Accioli de Moura, que continua.

5 — Simão Accioli de Vasconcellos.

5—Antonio José de Moura, que vivem solteiros.

5 — D. Ignez Francisca de Moura, adeante.

5 — D. Margarida de Moura, que não tontou estado.

5 — D. Lusia Francisca Accioli, que casou com Manoel Gomes de Mello,

Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, filho do Provedor Francisco do Rego Barros e

de sua mulher D. Maria de Almeida de Mello. Da sua successão se trata em ti-

tulo de Regos.

Maria Accioli.

Do 2.® matrimonio:

— D. Joanna Manoella de Moura, que casou com seu parente José Ale-

xandre Salgado de Castro Accioli, filho do Capitão-mor João Salgado de Castro

Accioli, senhor do engenho de S. Paulo de Sibiró, é de sua mulher D. Theresa do

Jesus Maria. E da sua successão se escreve em titulo de Salgados.

5—'João Baptista Accioli de Moura, que pela morte de seu irmão Felippe

de Moura Accioli, ficou sendo presumptivo herdeiro da Alcaydaria mor da Ci-

dade de Olinda, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real e Capitão de Auxiliares do Terço

de Itamaracá de que é Mestre de Cattípo seu cunhado, Lourenço Gomes Pacheco

Veras. Vive no engenho do Senhor Bom Jesus do Araripe, onde casou com D.

Theresa Micaella Pacheco de Faria, filha de Antonio Gomes Pacheco, Cavalleiro

da Ordem de Christo e Capitão-mor do 3.° de Infantaria, e de sua mulher

D. Maria Coelho de Revoredo. E deste matrimonio nasceram:

D. Brites, que morreu menina.

D. Maria Luisa Francisca Xavier Accioli, que continua.

D. Luisa Margarida do Sacramento, que nasceu a 6 de Agosto de 1737,

e tenho noticia se acha ajustada para casar com seu primo José Jeronymo de

Albuquerque Maranhão, filho do Capitão Jeronymo de Albuquerque Maranhão,

Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, e de sua prinleira mulher D. Lusia Margarida

Coelho de Andrada.

D. Josepha Maria Ignacia, que nasceu a 7 de Outubro de 1753. E' mi-

nha afilhada de baptismo.

D. Maria Thereza Francisca Xavier Accioli, que nasceu a 25 de Março

de 1747. Casou depois que vim para este Ceará com

D. Ignez Francisca de Moura casou com o Dr. Lourenço de Freitas

Ferrás e Noronha, natural da Ilha da Madeira, que tomou posse do lugar de

Juiz de fora da cidade de Olinda e Villa do Recife a 6 de Abril de 1728, por

carta regia de 13 de novembro do anno antecedente e depois foi ouvidor do reino

de Angola, onde falleceram. Deste matrimonio nasceu único:

— Felippe de Moura Accioli, que foi viver na Ilha da Madeira.
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. Francisco de Moura Rolim, que já é fallecido, foi Fidalgo Cavai-

leiro da Casa Real, e depois de occupar vários postos militares nas Ordenanças,

passou a Mestre de Campo do 3.° de Auxiliares da Villa de Iguarassu' por Pa-

tente Real. Casou tres vezes: a primeira com' D. Joanna Carneiro da Cunha, fi-

Jha de João Carneiro da Cunha, senhor do engenho da ireguesia da Varge, e de

sua mulher D. Ânna Carneiro de Mesquita, a segunda com D. Rosa Francisca

de Barros, viuva de Felippe de Bulhões da Cunha, senhor do engenho de S.

João Baptista da freguesia de Santo Amaro Jaboatão, e filho de José de Barros

Pimentel, Capitão-mor da Villa de Porto Calvo, e de sua mulher D. Maria Ac-

cioli, e a terceira com D. Maria José da Silveira, filha de José Gomes da Sil-

veira, natural de Torres Novas, que foi Capitão da Ordenança na Vila do Re-

cife, e de sua mulher Ignez de Freitas Barbosa. Do primeiro e segundo matri-

Uionio não teve successão, e do 3.® nasceram:

g — Francisco de Moura Rolim, que nasceu em 1749,

5—.Felippe de Moura Rolim?, que terá 16 annos neste de 1777.

5 — d. Rosa  que terá 18 annos.

— João Baptista Accioli, servio com muita honra na guerra hollandssa,

desde o anno de 1647 até a restauração, achando-se em muitas occasiões de peleja

e particularmente na que tiveram tres fragatas do inimigo, vindo elle da Ilha

da Madeira, em que foi rendido e o trouxeram prisioneiro á praça do Recife,

onde o puseram* em apertada prisão, da qual fugio por mar com grande risco de

vida, nadando meia légua até chegar ao Buraco de São Thiago, achando se ao

depois na instancia do Governador Henrique Dias que o Hollandez accommet-

teo.. .do poder, nas duas batalhas dos Guararapes e em varias outras occasiões

ae importancia, occupando na guerra os postos de Alferes e Capitão de Infantaria,

e depois delia o de Capitão de Cavallos da freguesia do Cabo, por patente de 22

de Março de 1667, do qual passou ao de sargento-mor da Comarca de Pernambuco,

no qual fallecêo no anno de 1677, como se percebe da patente de seu auccessor

Francisco do Rego Barros, que foi passada a 22 de Maio de 1678. Também exerceu

na Republica o cargo de Vereador de Olinda, em 1652, e o de Juiz Ordinário nos

de 1655. 1662 e 1667, e por seus serviços foi deferido com? o fôro de Fidalgo Ca-

valleiro da Casa Real, com a moradia ordinaria, por Alvará de 23 de Março de 1669.

Casou com D. Maria de Mello, viuva de Gaspar de Wanderley, Fidalgo

Hollandez e Capitão de Cavallos de suas tropas, filha de Manoel Gomes de Mello

senhor do engenho do Trapiche do Cabo, e de sua mulher D. Adrianna de Almeida

Lins; em titulo de Mellos da Casa do Trapiche.

Deste matrimonio nasceram:

— João Baptista Accioli. que continua.

3 — Gaspar Accioli de Vasconcellos, adeante.

3 — Zenobio Accioli de Vasconcellos, que foi para a Ilha da Madeira e lá

falleceu.

3 — Francisco Accioli de Vasconcellos, que casou com D. Catharina de

Mello Barreto, filha de João Paes de Mello, Fidalgo da Casa Real e Capitão de

Infantaria na guerra dos Hollandeses, e de sua mulher e printía D. Margarida

Alvares de Castro, em titulo de Paes, morgados do Cabo. E deste matrimonio não

houve successão.

3 —Antonio Accioli dç Vasconcellos, que casou duas vezes: a primeira

com D  de Bulhões da Cunha, filha de Zacharias de Bulhões,

senhor do engenho de S. João Baptista da freguesia de Santo Amaro de Jaboatão

e de sua mulher D. Jeronyma da Cunha, e a segunda com D. Maria Cavalcante,
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filha do Coronel Jorge Cavalcante de Albuquerque e de sua mulher D. Maria de

Barros, em4 titulo de Cerqueiras Cavalcantes, da qual D. Maria Cavalcante foi

Antonio Accioli primeiro marido. E de nenhum destes matrimonios houve sue-

cessão.

3 — Miguel Accioli de Vasconcellos, adeante.

3 —D. Maria Accioli, casou com José de Barros Wanderley, digo, Pi-

mentel, Capitão mor da Villa do Porto Calvo, Senhor do engenho do Mono, filho

de Rodrigo de Barros Pimentel e de sua mulher D. Jeronyma de Almeida, e da

sua descendencia se trata em' titulo de Barros Pimenteis.

3 —,D. Margarida Accioli, que casou como acima vimos, com seu primo

Felippe de Moura Accioli, Fidalgo da Casa Real, Alcayde mor da cidade de Olinda

e Commendador da Comfmenda de São Miguel da Ribeira Dio, na Ordem de Christo,

do qual teve a successão que fica referida.

3 — D. Francisca Accioli, que casou duas vezes; a primeira ooní João

Baptista Pereira, que foi Capitão de Infantaria na guerra dos Hollandeses e nella

procedeo com tanta distineção que S. Magestade lhe fez mercê do officio de Pro-

vedor da Fazenda Real, por Ordem de 5 de Maio de 1665, em observancia da qual

tomou posse do dito cargo a 9 de Setembro do mesmo anno, por portaria do Go-

vernador Jeronymo Mendonsa Furtado- B deste matrimonio não houve successão;

e a segunda com' o Coronel Paulo de Amorim Salgado, natural de Ponte de Lima,

Senhor do engenho de S. Paulo do Sibiró, do qual teve a successão, que se escreve

em titulo de Salgados.

— D. Anna Cavalcante, que casou com Belchior Alves Camello, Mor-

gado das Alagôas e Sargento-mor da Comarca de Pernambuco, filho primogênito

de Belchior Alves Camello, Familiar do Santo Officio e Alcayde-mor do Rio de

São Francisco, e de sua mulher Joanna Bezerra. E deste matrimônio não houve

successão.

João Baptista Accioli, Fidalgo da Casa Real, casou e foi primeiro marido

de D. Jeronyma Lins, filha de Sibaldo Lins, senhor do engenho do Maranhão do

Porto Calvo, Alcaide-mor desta Villa e Mestre de Campo de Auxiliares, e de sua

mulher D. Cosma de Barros Pimentel, em titulo de Lins. E deste matriirfonio

nasceu única:

— D. Manoela Accioli, que casou com seu primo Rodrigo de Barros Pi-

mentel, senhor do engenho de Riba da freguesia de Camaragibe, filha do Capitão-

mor José de Barros Pimentel e de sua mulher D. Maria Accioli. E deste irratri-

monio teve a successão que se escreve em titulo de Barros Pimenteis.

— Gaspar Accioli de Vasconcellos, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real,

servio de Alcayde-mor da cidade da Parahyba, onde foi senhor do engenho de

Santo André por casar com D. Joanna Fernandes César, filha bastarda de João

Fernandes Vieira, Fidalgo da Casa de S. Magestade e do seu Conselho de guerra,

Alcayde-mor da Villa de Pinhel, Comrtfendador das Commendas de S. Pedro de

Torradas-e de Santa Eugenia de Ilha, na Ordem de Christo, Superintendente da

Capitania de Pernambuco e de todas as mais do Estado do Brasil para o Norte,

primeiro acclamador da liberdade e restauração das mesmas Capitanias, que foi

Mestre de Campo, Governador da Parahyba, Governador e Capitão General do

reino de Angola. Do referido matrimonio nasceram:

— João Fernandes Vieira, que foi Commissario geral da Cavallaria na

Parahyba.

4 — Antonio Accioli de Vasconcellos, que casou com D. Feliciana Vidal

de Negreiros, filha de Mathias Vidal de Negreiros, Fidalgo da Casa Real e Ca-

valleiro da Ordem de Christo, e foi seu 3.° marido.
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Luís Gomes de Mello, que casou com D. Theresa, filha de João

Soares de Aguiar.

4 —Francisco Accioli de Vasconcellos, que casou com sua prima D. Anna

Accioli de Vasconcellos, filha de seu tio Miguel Accioli de Vasconcellos e sua

mulher D. Maria Jacome, como adeante se verá.

• 4 — Mathias de Mello Accioli

4 —D. Joanna Baptista Accioli, que foi 3.» mulher do Sargento-mor

João Ferreira Baptista, sem geração.

4 —D. Maria Accioli de Mello, que casou com João Bezerra da Silva

Velez.

4 — DvAnna das Neves, solteira.

—Miguel Accioli de Vasconcellos, que vivêo na Parahyba, ortde foi

casado com D. Maria Valcasar, viuva de Nicoláo Mendes de Vasconcellos e filha

de Manoel Nogueira de Carvalho, natural do Alentejo e de sua mulher Maria

¦Valcasar, 
filha de Jorge Camello, senhor da Lagôa do Quicongo e de sua mulher

Joanna do Rego Bezerra. Deste matrimonio de Miguel Accioli nasceram os filhos

seguintes.

—  que morreu menino.

4 — Braz Accioli, que foi casado com  filha de Miguel Ri-

beiro, senhor do engenho do Mosuipe. e não teve successão.

4 — d, Maria de Mello, que casou com Luis Lobo, sobrinho de Pantha-

leão Lobo Barreto-

d. Anna  casou com seu primo Francisco Accioli, fi-

lho do Alcayde-mtor Gaspar Accioli, como acima vimos.

4 — D. Manoella.

4 — D. Francisca, que morreram solteiras.

4 — d. Josepha  casou com N  filho de Mi-

guel Ribeiro, senhor do engenho de Mossuipe.

ARMAS

De familia nobilissima de Florença. Os que ha neste reino vem de

Simão Accioli, que povoou a Ilha da Madeira e deu alli principio a esta familia,

de que ha morgados e casas nobres. Tem por armas em campo de prata Leão

asul rompente. Timbre o mesmo leão.

Villas Bôas, Nob. Port.. Cap. 28, p. 230.

NOTA

No livro 1.® da Secretaria, á fls. 3 v. se acha registrado o provimento

com que João Baptista Accioli passou a Capitão do 3." de João Fernandes Vieira,

na Companhia que foi do Capitão Gonçalo Pereira, Fidalgo, com data d« 4 de

Maio de 1653 No livro da Camara de Olinda que servia de Registros, no anno de

1663 se acha registrado, a folhas 130, o Alvará de fühamentos que a 23 de Março

de 1669 fez passar o I. rei D. Pedro, sendo Príncipe Regente, a João B&ptista

Accioli, de Fidalgo Cavalleiro, com a moradia ordinaria de 1600 por me8 e al-

qufelre de cevada por dia, enf remuneração dos serviços que fez na restaUraçao

de Pernambuco. . . -
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2.°

Nota No testamento com que falleceu Lourenço Gomes Ferras, que foi

approvado no Recife a 8 de Abril de 1713, pelo tabellião Manoel da Silva da

Fonseca, e aberto pelo Vigário Francisco da Fonseca Rego em 23 de Julho do

dito anno, dia em que falleceu o testador, diz o seguinte: Declaro que sou natural

da Villa de Vianna, filho legitimo de Manoel Gomes Ferrás e de Maria Ferreira

Velho, já defuntos. Declaro que fui casado com Theresa Pacheco, a qual teve

um filho e por morte da dita fiz inventario de seus bens. Declaro que sendo es-

tudante me obrigou umía moça ? casar com ella a qual estava em um convento,

e para ter com ella alguma cousa, sahio para fora e pario uma filha, a qual

mandei recolher em o Convento de Vai de Pereiras, em Ponte de Lima e lhe

chamam Maria da Gloria do Rosário; e pobre sem tensa, e lhe mandei todas as

occasiões de frota o que pude, pelo que deve o dito acima continuar com

30$720 para ajuda de seu sustento, porque não é m.* herdeira, porquanto meu

pai servio na camara de minha terra como constara. Este testamento se acha

no cartorio de Residuos.

Copia de uma certidão que se acha em o Senado da Camara da

Cidade do Rio Grande, tirada authentica da Casa de tombo, e petições e

diligencia <Sp Capitdo-mor Affonso de Albuquerque Maranhão.

Antonio da Cunha da Silva, Protonotario Apostolico, certifico em fé de

verdade que passo a presente, etc.

Certifico que das níemorias genealogicas das famílias que tenho dignas

de toda a fé, e credito consta que Gonçalo Lourenço de Gomide, filho de Nuno

Vás, ou Martins de Gomide foi Fidalgo muito honrado em tempo do senhor rei

D. João o primeiro seu escrivão da puridade, senhor de Villa \erde, Alcayde-

mor de Óbidos e Leiria, foi ayo do dito senhor rei, sendo Mestre de Avis, a

quem acompanhou na tomada de Leite com quatrocentos homens a sua custa, e

foi arníado Cavalleiro pelo mesmo Senhor rei, entre as portas da dita cidade,

no anno de 1415, a 21 de Agosto, foi casado com Ignez Leitam, filha 
'de 

Vasco

Leitão de quem teve a João Gonçalves de Gomida.

João Gonsalves de Gomida, senhor de Villa Verde, Alcayde-mor de Obi-

dos, Torres Vedras, Alenquer, Escrivão da puridade. Casou com D. Leonor d'Al-

buquerque filha de Gonçalo Vás de Mello, Moço senhor de Castanheira... e de

sua mulhr D. Isabel de Albuquerque filha de Vasco Martins da Cunha, o Velho,

Senhor do Morgado de Taboa, Angege, Bemposta, Pinheiro, Figueirêdo, Aso-

quins e outras muitas terras, Alcayde-mor de Lisboa e Senhor de Beatruis do

Reino, rico homem4 mui estimado dos reis D. Pedro, D. Fernando, e o dito D.

João o 1.° e teve da familia dos cunhados e de sua segunda mulher D. Theresa

d'Aibuquerque, filha de D. Fernando Affonso de Albuquerque Mestre  em

Portugal, filho bastardo de D. João Affonso de Albuquerque o bom mui valido

d'El-rei D. Pedro de Castella, que foi filho de Affonso Sanches, quei fundou o

Mosteiro de Villa do Conde, foi genro do Conde de Barcellos, D. João Aífonso

T&llo de Portugal e de sua mulher D. Theresa, filha de El-Rei D. Sanchc e de

sua mulher D. Maria, filha do Infante D. Affonso, Senhor de Molina, e o dito D.

Affonso Sancho, filho bastardo de El-rei D. Deniz, e o dito Gonsalo Vas de Mello

(o moço) filho de Gonçalo Vás de Mello neto de Vasco  Alferea Mor

de El-Rei D. Fernando, Alcayde-níor de Cuora, e de sua primeira mulher D.
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Theresa Correia, e bisneto de Martins Affonso de Mello, o velho, e de sua mulher

D. Marinha Vasques, filha de Estevão Sueiro de Albegaria, o velho, Senhor de

Albergaria de Paes delgado, genro que foi de Rui Vasques Coaresma.

O Conde D. Pedro, titulo 45-46 e 78 em o tomo 55 quando casou—Affonso

Velho de Mello, o moço, com D. Ignez Vasques da Cunha, filha de Vasco Lourenço

da Cunha, senhor de Taboa e rico homem, irmão de D.. Gomes Lourenco da Cunha,

padrinho de El-Rei D. Deniz e filhos do Lourenço Fernandes da Cunha e de sua

nAilher D. Maria, filha de Lourenfio Gomes de Maseira, que se achou no cerco de

Sevilha e netos de D. Fernando Paes da Cunha e de sua mulher D. Maria Meu-

dufes, Bisnetos de D. Payo Guterre dos primeiros que usaram do appelido dos

Cunhas, cujo senhorio tiveram, em Oscar da Cunha, o velho, e adquiriram o nome

em o cerco de Lisboa em o tempo de El-rei D. Affonso Henrique terceiros netos

de D. Guiterre Peleis Conde de Lima, irmão do Conde D. Fernão Peleis e filho do

Conde D. Peleis Conde de Transtanflro, e rico homem; o dito D. Payo Guterre

foi casado com D. Ousende filha do Conde D. Transtamiro, irmão de D. Ermijios.

netos de El-Rei D. Ramiro o 2.° de . e de sua mulher D. Mendo filha do

Conde D. Gonçalo Nunes, irmão do Grão Fernão Gonçalves, conde de Castella.

Foi o dito D. Vasco Lourenço da Cunha, casado com D. Theresa. filha de D. Pedro

Fernandes Portugal e de sua mulher D. Froyle Rodrigues, primeira filha de Ruy

Gonçalves de Pereira, em titulo de Pereiras Frojeses titulo 7.° de que teve o

grande Martim Vasques da Cunha, que teve o Castello de Serolito de Bastos e foi

senhor de Teboa, casado com; D. Joanna, filha de Ruy Martins de Nomeis de

quem teve Vasco Martins da Cunha por alcunha o Seco, casado com D. Senhori-

nha, filha de Fernão Gonçalves, neto de D. Martinho Beringam, Commendador

mor de Santiago em Portugal, de quem teve Martim Vasques da Cunha o segundo

casado com D. Violante, filha de Lope Fernandes Pacheco, Senhor de Ferreira de

Aves, que depois foi mulher de Diogo Affonso de Sousa, Senhor de Mafro, filho

de D. Affonso Dinis e Avô de D- Lopo Dias de Sousa, Mestre de Christo; e

foi filho do dito Martim Vasques da Cunha e da dita sua rrfulher. Vasco Martins

da Cunha, o velho, pai de D. Isabel mulher de Gonçalo Vàz de Mello o moço, sogro

de João Gonçalves de Gomida, e foram também irmãos (?) da dita D. Isabel

D. Gonçalo Vas da Cunha, Bispo da Goarda, Pedro Vasques da Cunha progjnitor

dos Condes de Maior, Martim Vasques da Cunha Conde de Vaieiiça e

Stuard, Sueres da Cunha Gil Vasques da Cunha Lope Vasques da Cunha foram

alferes mores e Vasco Martins da Cunha o moço Zibodesnío por alcunha Senhor

de Teboa e Lenhosa; teve João Gonçalves de Gomida de D. Leonor de Albuquer-

que: João de Albuquerque.

João de Albuquerque, terceiro filho de João Gonçalves de Gomida a João

de Albuquerque que foi primogenito-Lopo de Albuquerque, casou com D. Joanna

de Bulhem, filha de Affonso Lopes de Bulhão, viuva de João de Mello, filho se-

gundo de Gonçalo Vas de Mello, Meatre sala d'-rei D. João o segundo. E não se

continha mais, etc. /

Jeronymo d'Albuquerque, de quem determino investigar a sua descen-

dencia de Pernambuco e ascendencia na Europa, o farei pelas noticias de Autores

que escreveram semelhantes noticias, especialmente Rodrigo Mendes da Silva, chro-

nista geral de Hespanha, no seu cathalogo Real genealogico, dando principio de

D. Alboazer Ramires, filho natural de D. Rarcíiro, segundo rei de Leam e D. Egas

Moniz, Ayo do rei de Portugal, D. Affonso Henriques e deste continuando: e Jero-

nymo de Albuquerque de unfe certidão authentica da casa do tombo, passada a pe-

tíção do Capitão-mor Affonso de Albuquerque Maranhão, registada na Camara da

Cidade do Rio Grande, aonde alcansei o traslado.
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D. Alboazes Remires, filho natural d'El-Rei D. Ramiro 2.°, casou com

D. Elena Godines, filba de D. Godinho de Asturias, de quem teve filhos.

D. Transtamiro.

D. Hermigio.

De D. Transtamiro procedem as fartíiliaa de Cunhas e Amayes.

De D. Hermigio, filho de Alboaz'er Ramires e de D. Elena Godines, pro-

cedem os Tenores e Thebes, casou coní D. Dordia Osores, bisneta de El-rei D. Ra-

miro 3.°. de que entre outros filhos nasceu- (que só nos é necessário para a serie

que tratamos):

D. Thode Hermiges Alboazer

D. Thode Hermiges Alboazer, filha de D. Hermigio e D. Thordla Osores,

casou com D. Cezar Muniz e Casco, filho de D. Moninho Viegas de quem nasceu.

D. Moninho Hermiges, filho de D. Thode Hermiges Alboazer e de D. César

Munis, o casco, casou com D. Minaye a quem o conde D. Pedro chanca D. Oroana,

de quem procedêo o Espelho de Fidelidade.

D. César Munis, Ayo do 1." rei de Portugal D. Affonso Henriques, filho

de D. Moninho Hermiges. Casou duas vezes: a primeira com D. Mejor Pais da

Silva, filha de Payo Guterre da Silva, a segunda com D. Theresa Affonso. filha

do Conde D. Affonso das Asturias, de ambos tem amplíssima geração, e só farei

memória do 2.° matrimonio de

D. Affonso Viegas, filho de D. César Munis e de D. Theresa Affonso, foi

pai de

D. Tordie Affonso, filha de D. Affonsô Viegas, foi ogsada com D. Lui:; -

Reimonde, filho de D. Reimam Pais, de cujo matrimonio nasceu:

D. Suer Reimonde, filho de D. Tordia Affonso, casou com D. TJrraca

Viegas, filha de D. César Gomes Gedeam cujo filho foi

D. Mem Soares de Mello

D. Meai Soares de Mello, filho de D. Suer Reimonao, foi casado com

D. Theresa Affonso Gato, filha de D. Antonio Gato digo, D. Affonso Gato, de cujo

matrimonio nasceu:

D. Affonso Mendes de Mello, filho de D. Mem Soares de Mello, casou com

D. Ignez Vasques da Cunha, de quem faremos na sua ascendencia uma breve me-

moria.

D. Pelayo, conde de Transtamiro, teve, entre outros filhos,

D. Guterre Peleis

D. Guterre Conde de Lima, em Galisa, tem* filho:

D. Pelayo Guterres

D. Pelayo Guterres, filho de D. Guterre Peleis, Conde de Lima. casou

com D- Ouzende, filha do Conde de Transtamiro Alboazer e de sua mulher D. Men-

dole, filha do Conde D. Gonçalo Nunes, irmão do Conde de Castella, o grande

Fernâo Gonçalves. Teve D. Payo Guterre de sua mulher D. Ousende:

D. Fernando Paes da Cunha.

D. Fernando Paes da Cunha, filho de D. Payo Guterres e de D. Ousende,

foi casado com D. Maior Mendufe, de quem nasceu:

D. Lourenço Fernandes da Cunha.

D. Lourenço Fernandes da Cunha, filho de D. Fernando Paes da Cunha e
de D. Maior Mendufes, casou com D. Maria, filha de D. Lourenço Gomes de Ma-
deira, de cujo níatrimonio nasceram:

D. Egas Lourenço da Cunha.

D. Vasco Lourenço da Cunha.
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D. Egas Gomes da Cunha, filho de Lourenço Ferns. da Cunha, foi pa-

drinho de El-Rei D. Deniz.

D. Vasco Lourenço da Cunha, filho de D. Lourenço Ferns. da Cunha

e de D. Maria, foi senhor de Teboa o rico homem, casou com D. Theresa, filha de

D. Pedro Fernandes de Portugal e de sua mulher D. Froile Rodrigues Ferreira,

ertí titulo de Pereiras Fajoses. Nasceram de D. Vasco Lourengo da Cunha e de

D. Theresa:

Martim Vasques da Cunha.

D. Ignez Vasques da Cunha.

O grande Martim Vasques da Cunha, filho de Vasco Lourenço da Cunha,

foi senhor de Tabôa. Casou com D. Joanna, filha de Ruy Martins de Nomals, de

quem procedêo.

Vasco Martins da Cunha.

Vasco Martins da Cunha, filho do grande Martim' Vasques da Cunha, foi

casado com D. Senhorinha, filha de Fernio Gonçalves de Guterre.

Martim Vasques da Cunha,

Martim Vasques da Cunha, filho de Vasco Martins da Cunha, contrahio

matrimonio com D. Violante, filha de Lope Fernandes Pacheco, Senhor de Fer-

reira de Aves, de quem nasceu:

Vasco Martins da Cunha.

Vasco Martins da Cunha, filho de Martim Vasques da Cunha, senhor de

Taboa, Angege, Bemposta, Pinheiro, Asquines e muitas outras possessões, Alcayde-

mor de Lisbôa, rico homem! e da familia dos Cunhas, foi casado com D. The-

reza de Albuquerque, a quem deixaremos até a investigação deste,

continuando com D. Affonso Nunes de Mello e D. Ignez Vasques da Cunha, que

deixamos na serie de D. César Muniz.

D. Affonso Mendes de Mello, a quem deixamos na descendência do grande

D. César Munis, foi casado, como já dissemos, com D. Ignez Vasques da Cunha,

filha de D. Vasco Martins da Cunha, outro de nomeada, de quenf nasceu:

Martim Affonso de Mello.

Martim Affonso de Mello, filho de D. Affonso Mendes de Mello e de

D. Ignez Vasques da Cunha, foi casado com D. Maria Vasques» filha de Estevão

Soares de Albergaria, Senhor de Albergaria de Pas Delgado, de cujo matrimonio

nasceu:

Vasco Martim de Mello.

Vasco Martim de Mello, filho de Martim Affonso de Mello» foi senhor de

Castanheira e Povos e Selleiros, Alcayde mor de Évora e de Santarém, Guarda

mor e Alferes rrfor, foi casado a primeira vez com D» Thereza Correia, filha de

Gonçalo Gomes de Asevedo, Alferes mor d'El-rei D. Affonso o 4.°, que em rasão

de seu posto levou o estandarte real na batalha do Salado. Teve Vasco Martins de

Mello de sua mulher D. Theresa Correia:

Gonçalo Vas de Mello.

Gonçalo Vas de Mello, filho de Vasco Martins de Mello, foi casado com

D. Constancia Martins, cujo filho foi:

Gonçalo Vas de Mello.

Gonçalo Vas de Mello, o moço, filho de Gonçalo.

Lourenço Vas de Mello, filho de Gonçalo Vas de Mello, senhor de Cas-

tanheira. Povos e Selleiros, foi casado com D. Isabel de Albuquerque, de quem
c da sua ascendencia e descendencia faremos uma breve memória-

D. Affonso Sanches, filho natural de El-rei D. Denis, casou com D. The-
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resa Meneses de Albuquerque, filha de D. João Affonso de Meneses e Albuquer-

que, de quem foi filho:

D. João Affonso de Albuquerque.

D. João Affonso de Albuquerque, a quem chamam, o Bom, teve filho

natural a quem chamaram D. Fernando Affonso de Albuquerqué.

D. Fernando Affonso de Albuquerque, filho de D. João Affonso de Al-

buquerque, casou comi uma filha do Conde de Barceílos, D. João Affonso Tello

e de sua mulher D. Maria, filha do Infante D. Aífonso de Molina e da Infanta

D. Constancia de Aragão, irmã de El-Rei D. Affonso o décimo, e teve D. Fer-

nando Affonso de Albuquerque de sua mulher muitos filhos; duas filhas casaram

com dous irmãos da rainha D. Leonor Telles de Menezes, mulher d'El-rei D. Fer-

nando de Portugal, e

D. Theresa d'Albuquerque.

D. Theresa d'Albuquerque, filha de D. Fernando Affonso d'Albuauerr;ue,

casou, como temos dito, com Vasco Martins da Cunha, o velho, de quem4 foi filha

D. Isabel de Albuquerque, em quem atrás já falamos, que casou com Gonçalo Vas

de Mello a quem deixemos e tornaremos a sua descendencia.

D. Isabel de Albuquerque.

D. Isabel de Albuquerque, filha de D. Theresa d'Albuquerque, tem de

seu marido Gonçalo Vas de Mello, entre outros filhos, a

D. Leonor de Albuquerque

D. Leonor de Albuquerque, filha de Gonçalo Vas de Mello e de D. Isabel

d Albuquerque, casou coní João Gonçalves de Gomide, senhor de Villa Verde,

Alcayde-rtíor de Óbidos, Torres Vedras e Alenquer e Escrivão da puridade de

El-rei D. João o 1.°. filho de Gonçalo Lourenço de Gomide, neto de Nuno Martins

de Gomide, progenitor dos Condes de Villa Verde. Nasceu deste matrimonio:

João d'Albuquerque.

João de Albuquerque, filho de João Gonçalo de Gomide e de D. Leonor

de Albuquerque, foi casado com D. Leonor, filha do Desembargador Lope Gon-

çalves, Desembargador da casa do (1) de quem teve, entre outros, a

Mathias de Albuquerque.

Lope de Albuquerque.

Mathias de Albuquerque, filho de D. João de Albuquerque, foi vice-rei

da índia e por não ter successão instituiu herdeiro a seu sobrinho Manpel d'Al-

buquerque, filho de seu irmão Lope d'Albuquerque.

Lope d'Albuquerque, filho de João de Albuquerque e de D. Leonor, foi

casado com D. Joanna de Bulhaní, filha de Affonso Lopes de Bulham, viuva de

João de Mello, filho segundo de Gonçalo Vas de Mello, mestre sala d'El-rei D.

João o 2.° Forâm filhos de Lope d'Albuqu3rque.

Manoel de Albuquerque.

Affonso d'Albuquerque.

Hieronimo d'Albuquerque.

Antonio d'Albuquerque.

D. Isabel d'Albuquerque.

D. Maria d'Albuquerque.

D. Brites d'Albuquerque.

Manoel d'Albuquerque, filho de Lope de Albuquerque, foi casado com

D. Maria, filha de Ruy de Sousa.

(1) Parecs que é da casa do Frisei.
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Affonso de Albuquerque, filho de Lope de Albuquerque, foi religioso de

q IíVqtICÍSCO

Hieronimo de Albuquerque, filho de Lope d'Albuquerque, deixarei por

ora para lugar competente, por procederem delle todós os deste appelliio em

Penambuco. . .

Antônio de Albuquerque, filho de Lope d'Albuquerque, nao deixou sue-

cessão. ,

D Isabel d'Albuquerque, filha de Lope d'Albuquerque, casou com Manoel

de Moura de queití foi filha D. Joanna de Albuquerque, casada com Aires de

Seldanha que procrearam a Antonio de Seldanha de Albuquerque, casado com

D. Joanna da Costa, e deste nascêo Ayres de Seldanha d'Albuquerque, de quem

é filho Aires de Seldanha de Albuquerque, digo, nascêo Aires de Seldanha de

Albuquerque, que casou com D. Isabel da Silva, que foram pais de João de Sei-

danha de Albuquerque de quem ê filho Aires de Seldanha de Albuquerque e

chaves Dourada Ges. que existe em o Rio ãe Janeiro. (1)

D. Maria de Albuquerque, filha de Lope de Albuquerque, foi casada com

Tristão de Mendonsa Furtado, de quem foi filho Pedro de Mendonsa Furtado de

Albuquerque, casado com D. Marianna de Menezes, de quem nascêo Tristão de

Mendonsa, casado com D. Elena de Menezes, que foram pais de Diogo de Mendonsa,

presidente da mesa da Consciência, que por fallecor sem herdeiros succedeii na

sua casa seu sobrinho o Conde de Viler Maior e na casa dos Albuquerques que

indevidamente hoje está de posse Tristão de Mendonsa Furtado d'Albuquerque

outro seu sobrinho.

D. Brites d'Albuquerque, filha de Lope d'Albuquerque, casou com Duarte

Coelho, Donatario e Senhorio de Pernambuco, de quem nascêo.

George de Albuquerque-

George de Albuquerque, segundo senhorio de Pernambuco, passou á

África com o Sereníssimo Senhor rei D. Sebastião coaí o posto de General dos

Fidalgos e lhe deu o cavallo com que se salvou do conílicto da batalha, era na-

tural de Pernambuco, filho de Duarte Coelho e de D. Brites de Albuquerque, casou

em Portugal com D. Anna Coutinho, de quem foram filhos:

Duarte de Albuquerque Coelho.

Mathias de Albuquerque.

Duarte de Albuquerque Coelho, filho de Jorge de Albuquerque, S.° se-

nhorio de Pernambuco, foi casado com D. Joanna da Costa e procrearam:

Jorge de Albuquerque.

D. Brites Margarida de Castro e Albuquerque.

Jorge d'Albuquerque, filho de Duarte de Albuquerque, falleceu em Ca-

talumnia, servindo de Capitão de Cavallos.

D. Maria Margarida de Castro e Albuquerque (2), filha de Duarte de

Albuquerque Vilhena, possuidora de Pernartíbuco, casou com o Conde de Vimioso,

de quem não teve filhos, instituiu seu herdeiro a seu entiado o Conde de Vimiosq

hoje Marquez de Valensl»

Mathias de Albuquerque, filho de George de Albuquerque, casou com a

Marqueza de Alenquer, Camareira-mor, de quem não deixou filhos. Governou Per-

nambuco na occasião que o Hollandez invadio, foi primeiro general das armas

no Alentejo, vencêo a gloriosa batalha de Montijo, falleceu conde de Alegrete.

Jeronymo de Albuquerque, a quem deixair/os para este lugar por 3er pes-

sôa de quem descendem muitas familias era Pernartíòuco e fora delle, foi filho

(1) E' o que entendo nas palavras que sublinhei.

(2) No original está mesmo assim, isto é, em cima D. Brites, em baixo

D- Maria.
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S.° de Lope d"Albuquerque e de D. Joanna de Bulham. pasmou com seu cunhado

Duarte Coelho e sua irmã D- Brites de Albuquerque, primeiros senhorios desta

terra e povoação delia, onde teve vários filiiog de unia índia, filha do Arcoverde,

Regulo ou rei dos Naturaes, como também de outras. Depois destes propagarem

... Casou com D. Felippa de Mello, filha de D- Chri3tovão de Mello, Governador

da Bahia, filho 3.° de João de Mello Ataide, ou senhor de Pombeiro, de cuja des-

tendência darei primeiro noticia pela prerogativa de legitimos e depois o rartl

d<«3 bastardos. Teve Jeronymo de Albuquerque de sua legitirtía mulher os filhos

seguintes:

Affonso de Albuquerque de Melío.

João de Albuquerque de Mello-

Duarte de Albuquerque de Mello.

Jeronymo de Albuquerque de Mello.

George de Albuquerque de Mello.

D. Maria de Albuquerque de Mello.

D. Felippa de Mello d'Albuquerque.

D. Isabel de Albuquerque de Mello.

D. Cosma de Albuquerque de Mello.

D. Luisa de Albuquerque de Mello.

Affonso de Albuquerque, filho primogênito de Jeronymo de Albuquerque

e de D- Felippa de Mello, foi fidalgo de muito grande noníe e autoridade. Gover-

nou o Rio de Janeiro com uma provisão tão ampliada que nella mandava El-rei

que qualquer Villa ou cidade dos seus reinos e Senhorios onde chegasse indo em

direitura ao seu governo exerceria o governador e governaria elle emquanto ahi

estivesse, foi Fidalgo de fazer privilegio que o não alcançou emí Portugal pessoa
alguma, mais que o Sereníssimo Senhor D. João, sexto Duque de Bragança. Casou

Affonso de Albuquerque de Mello com D. Isabel de Tavares, filha de João Pires

Camboeiro e de D. Felippa de Tavares, de quem faremos neste lugar uma breve me-
moria por serem pessoas que mais de uma vez temos de falar nellas.

João Pires, que chamaram Camboeiro; ignoro ser este appeilido de uma
familia que viveo em Coimbra sua patria ou erigido de ser senhor de todas as
Carttoôas entre Olinda e Recife, sei que com ellas adquiriu copioso cabedal. A
tempo que perdida a batalha do Sereníssimo Senhor rei D. Sebastião se introdu-
siu Felippe rei de Hespanha no domínio de Portugal, que pretendeo o Senhor
D- Antono Prior do Crato, filho natural do Infante e Senhor D. Luiz e o não

poude conseguir, retirou-se elle terceira vez a esperar a armada com riue o soe-
corria a rainha de França. Governava o Estado Ruy Tavares de Cabeia, que lhe
deu entrada e prestou obediencia; perdida a armada em o canal de França, se
retirou o Senhor D. Antônio a Hollanda, onde teve, entre outros filhos, a D. Ma-
noel de Portugal que casou com Emilia de Nazáo, filha de Guilherme de Nasáo,
Príncipe de Dillenburgo, e de sua mulher, digo, segunda esposa Anm; de
Saxonia, filha única do eleitor o Duque de Xaxio de que ha em Hespanha

e Hollanda esclarecida posteridade. Ruy Tavares de Cabeia, considerando-se su-
jeito aos rigores de um Monge, mudando o nome se ausentou coní sua mulher
e tres filhas1 para Pernambuco. Falleceo em o mar, de desgosto, e chegada a
familia e conhecendo a Senhora D. Brites de Albuquerque a sua qualidade
as casou, Felipa Tavares com João Pires Camboeiro, as duas irmãs uma com
Francisco do Amaral, a outra com Vicente Jorge Arão Pires Camboeiro. De Fe-
lippa de Tavares nasceram: Simão Pires Tavares, que foi sacerdote do habito
de S. Pedro, D. Isabel Tavares, Joanna de Tavares e outra mais em quem a seu
tempo, e por ora em D. Isabel de Tavares, que como fica expressado casou com
Affonso d'AIbuquerque de Mello-
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Hieronymo de Albuquerque de Mello.

Hieronymo de Albuquerque de Mello, filho de Affonso de Albuquerque

de Mello a quem chamam o guerreiro (?) Fidalgo, casou com D. Isabel, filha

de Luiz Marreiros  de seu primo Duarte d'Albuauer,ue Coelho

senhorio de Pernambuco, cujo casamento foi obrigado por affeição, teve a merc

do governo do Rio de Janeiro, foi Alcayde-mor de Pernambuco, que tudo re.

pudiou por andar adiante dos seus  sem gosto algum, teve filhos.

Affonso de Albuquerque de Mello.

Luiz de Albuquerque de Mello.

D. Isabel de Albuquerque-

Affonso de Albuquerque de Mello, filho de Hieronymo de Albuquerque,

foi casado, digo, foi capitão de grande valor em as guerras de Pernambuco. Pas-

sou a seu requerimento a Lisboa, onde falleceu, despachado com o governo do

Rio de Janeiro e outras rtíercês, estendendo a casa dos Albuquerques que só delle

logrou a sepultura que com pomposa honra o mandou sepultar o conde de Vi-

mioso, casado com sua prima D. Brites Maria de Castro Albuquerque, em quem

já falamos, não tomou estado nem deixou successão.

Luiz d'AIbuquerque de Mello, filho de Hieronymo de Albuquerque de

Mello, não rrfenos que seu irmão se fez charo com valor, sendo um dos capitães

de maior talento. Casou com D. Felippa de Mello, sua prima, filha de João de

Albuquerque de Mello, de quem teve:

Luiz de Albuquerque de Mello.

Luiz de Albuquerque de Mello, foi tão levantado de espirito que não

se satisfez coirf lograr estimações com que nascêo, antes se quiz introduzir 

abusando os poderes da prudência, causa porque seus inimigos o calumniaram

com El-Rei, que níandou por um Ministro tomar conhecimento das suas culpas,

com ellas foi preso para a cidade da Bahia e delia para o reino, onde falleceu

sem deixar successão.

D- Isabel de Albuquerque, filha de Hieronymo de Albuquerque, falleceu

de crescida idade sem tomar estado, finalmente, digo, finalizando-se o primeiro

ramo de Hieronymo de Albuquerque e de D. Felippa de Mello, sem successão.

João de Albuquerque de Mello, filho de Hieronymo de Albuquerque e de

D. Felippa de Mello, foi casado com D. Felippa de Sá e Lima, irmã de Antonio

de Sá Madeira, filhos de Duarte de Sã de Lima e de Joanna de Tavares, em

quem falamos, filha de João Pires Caníooeiro, e porque temos dado noticia de

quem era este, nos é preciso neste lugar fazer a mesma diligencia de Duarte

de Sá e Lima, tirada das inquirições authenticas e judiciaes que mandei vir. de

Ponte de Lima, sua patria.

Duarte Fernandes Rodrigo, foi casado com D. Branca Mahia de Lima,

irmã de D. Rodrigo de Mello e Lima, de quem foi filho Antonio Mahia de Lima,

casado com Isabel Dias de Sá, filha de João 
"Rodrigues 

de Sá, o velho Fidalgo

de Cota de Armas e todos os mais nomeados o eraní- De Antonio Mahia de Lima

e Isabel Dias de Sá, nasceraní:

Francisco Mahia de Lima.

Duarte de Sá de Lima.

Belchior Mahia de Lima.

Duarte de Sá de Lima, de quem neste lugar somente faremos mensão,

fazendo viagem para a índia, em companhia de seu tio Francisco de Sá de Me-

neses, naufragou em a náo Santa Clara, no anno de 1665. Livrou a vida á força

de seu braço, arrimado a uma tabua, e tomando terra em a cidade da Bahia,

determinou tornar á patria para conseguir o seu primeiro intento, o que não
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consentio o Governador Luiz de Brito e Aludida, querendo aproveitar-se do seu

talento na guerra e possessão do gentio, onde em uma batalha o armou Cavalleiro,

o fez seu Alferes-mor e Capitão de uma galé que corria a costa e mares do Brasil,-

vindo nellas a Pernambuco. Casou com Joanna de Tavares, filha segunda de

João Pires Camboeiro, em quem já falamos. Nasceram deste matrimonio:

Antonio de Sá Mahia.

D. Felippa de Sá Lima.

D- Felippa de Sá Lircía casou, como temos visto, com João de Albuquer-

que de Mello, filho de Hieronymo de Albuquerque de Mello, digo, de Albuquerque

e de D. Felippa de Mello, de quen# teve uma filha a quem chamaram:

D. Maria de Albuquerque.

D- Maria de Albuquerque, filha de João de Albuquerque de Mello, casou

com Francisco de Moura, filho legitimo de Alexandre de Moura, Governador de

Pernambuco, de quem teve filhos.

Luiz de Albuquerque.

João de Albuquerque-

Alexandre de Moura de Albuquerque.

D. Felippa de Sá e Lima.

D. Maria de Albuquerque.

Luiz de Albuquerque, filho de Francisco de Moura, falleceu solteiro, afo-

gado com seu pai na armada de Manoel de Menezes, na Costa de França.

João de Albuquerque, filho de Francisco de Moura, falleceu sem haver

tomado estado, naufragado sobre Lorena, vindo com seu tio o General Tristão

de Mendorisa Furtado, vindo de embaixada de Hollanda.

Alexandre de Albuquerque, filho de Francisco de Moura, foi mestre de

Canípo no Alentejo, governou Portugal e a Ilha da Madeira, falleceu sem sue

cessão; foram seus herdeiros do engenho dos Guararapes seus primos o Capitão-

mor Joseph de Sá de Albuquerque e suas irmãs D. Felippa de Sá e Lima e

D. Maria de Albuquerque, que falleceram religiosas em o convento de Santa

Clara em Lisbô^, onde se exterminou e teve fim a segunda linha ou ramo fle Je-

ronymo de Albuquerque e de D. Felippa de Mello.

Duarte d'Albuquerque, filho de Hieronymo de Albuquerque e de 1). Fe-

lippa de Mello, casou com D. Anna de Sousa, filha de Simão FV.cam de Sousa e

de D. Catharina Paes, naturaes da cidade de Évora e da melhor nobresa delia.

Passou a Pernambuco con? a ceciipação de Provedor da Fazenda Real, enviuvou

Duarte dx-Llfouquerque e foi com seu irmão Affonso de Albuquerque para o Rio

de Janeiro, onde celebrou 2.° matrimonio com D. Anna Couiiniio. enliora do

Serro das Esmeraldas, de quem teve:

D. Felippa de Mello.

D. Felippa de Mello, filha de Duarte de Albuquerque de Mello, casou

em a cidade da Bahia com o Doutor João Leitão Arnoso, Cavalleiro do habito

de Christo, de quem deixou successão

Christovão de Albuquerque de Mello contrahio rrfatrimonio com D.Ignez

Falcão, filha do nomeado Simão Falcão de Sousa e de D. Catharina Pais, de quem

teve os filhos seguintes:

Simão de Albuquerque.

Christovão de Albuquerque-
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Affonso d'Albuquerque.

D. Catharina de Mello de Albuquerque.

Simâo de Albuquerque, filho de Christovão de Albuquerque fo casado

' 
m n Anna Mo-iis filha de João de Mattos, Capitão proprietário da fo.Qa do

Catradello^ diT quem teve filhos, dos quaes n,o ha succefo al^Cbr^ao

de Albuquerque, filho de Christovão de Albuquerque, foi casado com D. Brites

de Vasconcellos de quem não teve filhos. . . „

Affonso de Albuquerque, filho de Christovão de Albuquerque, foi Reli

eioso de N. Senhora do Carmo.

D Catharina de Mello d'Albuquerque, filha de Christovão de Albuq -

que e de D. Ignez Falcão, foi segunda mMlher de Antonio de Sá Mahia, filho de

Duarte de Sá de Lima e de Joanna Tavares, em quem já falamos, digo em

para este lugar. Casou Antonio de Sá Mahia, a primeira vez,

com a D. Mana de Albuquerque, t.a da segunda mulher D Cathar.ua

de Mello por ser irmã de seu pai Christovão de Albuquerque, filha de Hieronym<o

de Albuquerque e de D. Felippa de Mello; do primeiro matrimomo teve D. Lou-

rença d'Albuquerque, que casou contra vontade de seu pai com Gaspar de a

ros, homem nobre de Vlauna, de quem não teve filhos. D. Catharina de Mello de

Albuquerque tem de seu marido Antonio de Sá Mahia os filhos segumtps.

r Duarte do Sá de Lima.

João de Albuquerque de Mello.

Jorge de Albuquerque.

Duarte de Albuquerque de Mello.

André de Albuquerque de Mello.

José de Sá de Albuquerque.

Affonso de Sá de Albuquerque-

Antonio de Sá Mahia Júnior.

D. Joanna de Albuquerque.

D. Maria de Albuquerque.

D. Brites de Albuquerque- ^

D. Anna de Linfa Mahia.

D. Joanna de Sá e Mello-

D. Luisa de Mello Albuquerque.

D. Ignez Falcam.

D. Branca Mahia de Lima-

D. Maria de Sá Lima.

D. Clara de Lima Mahia

D. Anna de Mello de Albuquerque.

De toda esta posteridade tratarei tão somente dos que tiveram estado,

ou deixaram succcssão-

6 Capitão mor José de Sá de Albuquerque, Fidalgo da Casa de Sua Ma-

gestade, filho de Antonio de Sá Mahia e de D. Catharina de Mello de Albuquer-

que. casou com sua sobrinha D. Catharina de Mello de Albuquerque, filha de

sun irmã D. Brites de Albuquerque e de Felippe Paes Barreto, em queirí fallarei

a seu tempo. Para o que posoalmente passou a cúria em uma despensa que al-

cançou, e de quem teve filhos.
'José 

Lins de Albuquerque.

Affonsr de Albuquerque de Mello-

Antonio de Sá de Albuquerque.

Pedro de Mello de Albuquerque.

D. Maria Maior de Albuquerque.
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José Luiz de Albuquerque, filho do Capitão mor José de Sá de Albu-

querque, falleceu solteiro.

O Coronel Affonso de Albuquerque de Mello, fidalgo da Casa de Sua

Magestade, casou trez vezes, a primeira com D. Anna Maria Falcão, filha do

Mestre dc Campo Zenobio Accioli de Vasconceltos e de sua rtfulher D. Maria Pe-

reira de Moura, a segunda com D. Marianna da Camara de Albuquerque, fiJha do

Governador Mathias de Albuquerque Maranhão e de sua mulher D. Isabel da

Camara, a terceira com D. Ignez Barreto de Albuquerque, filha do sargento-

mor Antonio Paes Barreto e de sua mulher D. Maria de Afonseca Barbosa, filha

legitima do T. C Affonso Brôa; de nenhum teve filhos

O Capitão-mor Antonio de Sá de Albuquerque^ Fidalgo da Casa de sua

Magestade, filho do Capitão-mtor Joseph de Sá e Albuquerque, casou por eleição

própria com D. Margarida da vRosa de Vasconcellos, filha de Domipgos Nobre

C. de Albuquerque, digo, Nobre e de Margarida da Rosa, de quem tem os filhos

seguintes:

Affonso de Albuquerque de Mello.

José de Sá de Albuquerque.

D. Theresa Josepha Catharina de Albuquerque.

D. Brites Maria Margarida de Albuquerque.

D. Josepha Francisca Xavier de Mello Albuquerque.

D. Catharina de Mello de Albuquerque.

O Sargento-mor Affonso de Albuquerque de Mello, filho do Capitão Mor

Antonio de Sá de Albuquerque, é casado com D. Leonor Pereira da Silva, filha

do Capitão-mor Aniceto Pereira da Silva e de D. Maria Cavalcante de Albuquer-

que, de quem tem filhos.

Joseph de Sá de Albuquerque, filho do Capitão-mor Antonio de Sã de

Albuquerque, casou com o Sargento rcíor Joseph de Sá de Albuquerque e Moura,

filho de Felippe de Moura e Albuquerque e de D. Joanna Bezerra Pessar.fta, de

quem tem filhos.

D. Josepha Francisca Xavier de Mello de Albuquerque contraliio matri-

monio com o Capitão-mor Manoel da Silva Ferreira, Cavalleiro do habito de

Christo, de quem tem filhos.

D. Brites Maria Margarida de Albuquerque, D. Catharina de Mello de

Albuquerque, filhas do Capitão-mor Antonio de Sá e Albuquerque, fallectram

so (tiras.

O Coiego Pedro de Mello de Albuquerquo, fidalgo da Casa de Sua Ma-

gtsfade, teve de uiría mulata, escrava que foi de seu irmão Affonso de Albuquei-

que de Mello, um' filho, a quem chamaram Francisco Xavier de Albuquerque, ca-

sado com uma filha de Joseph de Moraes e de D. Clara Marinho, de quem tem

filhos.

D. Maria Maior de Albuquerque, filha do Capitão-mor Joseph de làá de

Albuquerque, casou com seu primo mtorgado o Capitão mor João Paes Barreto,

de quem e de sua descendencia dareitíos noticia neste lugar pelo tratamento

destas duas familias.

João Paes Velho Barreto, natural e da melhor nobresa de Vianna, des-

cendente dos morgados da Bilheira, senhores da torre de Constantino Barreto,

passou a Pernambuco na sua primeira povoação e nelle casou com Ignez Goardez,



— 27 —

filha de Francisco Fernandes, de quem? tem filhos que expressaremos; iustituio

o único morgado com provisão real que ha nesta terra, em o engenho Velho da

Madre de Deus, sito em a freguesia do Cabo de Santo Agustinho que hoie com-

prehende, alem do engenho Velho, o da Guerra, o da Ilha e com pretensão ao de

Santo Estevão.

João Paes Barreto.

Estevão Paes Barreto.

Christovão Paes Barreto-

Miguel Paes Barreto.

Diogo Paes Barreto.

Felippe Paes Barreto.

D. Catharina Barreto.

D. Maria Barreto.

O Tenente General João Paes Barreto, primeiro morgado, filho de João

Paes Velho Barreto, governou Pernambuco. Passou a Madrid, onde foi Capitão

da guarda d'El-roi de Hespanha, trouxe tres creados que levou comsigo cavai-

leiros do habito. Casou com D. Anna Corte Real, filha de Affonso da Franca, go-

vernador que foi do Marzão, e de sua mulher D. Catharina da Franca, de quem

não tem filhos.

Estevão Paes Barreto, filho de João Paes Velho Barreto, succedeu a seu

irmão João Paes Velho Barreto, como Morgado. Casou com D. Catharina de Cas-

tro de Tavora, filha de Miguel Fernandes de TaVora, natural de Lisboa, mais fi-

dalgo que escudeiro, e de D. Margarida A. de Castro, natural da freguesia de

Ipojuca, de quem teve os filhos seguintes:

João Paes de Castro.

Estevão Paes Barreto.

Margarida Alves (ou Miz) de Castro.

João Paes de Castro casou com' Anna do Couto, filha de André do Coute

e de uma filha de Arnáo de Hollanda e de Beatriz Mendes de Vasconcellos, de

quem não teve filhos.

Estevão Paes Barreto, filho de Estevão Paes Barreto, succedeu no Mor-

gado a seu irmão, foi Capitão-mor da freguesia do Cabo, casou com D. Maria Ide

Albuquerque, sua prima, filha de D. Felippe Paes Barreto e de D. Brites de Al-

buquerque, em quem já falamos e ao deante o faremos com itíais individaação,

tiveram filhos:

João Paes Barreto.

Felippe Paes Barreto.

Diogo Paes Barreto.

Antonio Paes Barreto.

Fernão Rodrigues de Castro.

Miguel Paes Barreto.

Francisco Barreto Corte Real-

O Capitão Mor João Paes Barreto, filho do Capitão-mor Estevão Paes

Barreto e de D. Maria de Albuquerque, succedeu a seu pai em o Morgado. Casou,

como terríos visto, com D. Maria Maior de Albuquerque, sua prima, filha do Ca-

pitão-mor Joseph de Sá de Albuquerque, de quem nasceram:

João Paes Barreto.

D. Ignez Brites Xavier Barreto.

D- Maria do O d'Albuquerque.
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O Capitão-mor João Paes Barreto, filho do Capitão-mor João Paes Barreto

e de D. Maria Maior d'Albuquerque, succedeu a seu pai em o Morgado. Casou com

D. Manoella Lusia de Mello, sua prima, filha do Capitão Fernão Rodrigues de

Castro e de D. Brites Maria da Rocha, de quem tem filhos menores.

D. Ignez Brites Xavier Barreto, filha do Capitão-mor João Paes Barreto

e de D. Maria Maior d'Albuquerque, contrahio matrimonio com o Capitão-mor

João Paes Barreto de Mello, filho do Capitão-mor Christovão Paes Barreto e de

D. Maria Wanderley, em quem falaremos e tratareaíJs de sua propagação.

D. Maria do O de Albuquerque, filha do Capitão-mor o Morgado João Paes

Barreto, vive ainda solteira.

D. Felippe Paes Barreto, Capitão-Mor que foi da freguesia do Cabo, filho

do Capitão Mor Estevão Paes Barreto e de D. Maria de Albuquerque. Casou com

sua prima D. Margarida Barreto de Albuquerque, filha do Sargento-Mor Antonio

Paes Barreto e de D. Margarida de Barros, de quem tem os filhos seguintes:

Antonio Paes Barreto.

Luiz Paes Barreto.

Felippe Paes Barreto.

Francisco Barreto Corte Real.

Fernando Rodrigo de Castro.

D. Maria Barreto de Albuquerque.

D. Luisa Barreto de Albuquerque.

D. Lusia Barreto de Albuquerque-

D. Joanna Barreto de Albuquerque.

O Capitão-mor Antonio Paes Barreto, filho do Capitão mor Felippe Paes

Barreto, é casado com D. Luisa de Mendonsa, filha de João de Castro e de urría

irmã do Capitão mor Luiz de Mendonsa Cabral, de quem tem filhos menores.

Luiz Paes Barreto, falleceu solteiro.

Felippe Paes Barreto e Fernando Rodrigues de Castro, vivem solteiros-

Francisco Barreto Corte Real, é sacerdote do habito de São Pedro.

D. Maria Barreto de Albuquerque, filha do Capitão-mor Felippe Paes

Barreto, casou duas vezes: a primeira com Affonso Maciel natural de Viauna, de

quem falaremos.

D. Luisa Barreto de Albuquerque, filha do Capitão-mor Felippe Paes

Barreto, vive solteira. Casou com Lourenço Paes (l).

reto, casou com o capitão Lourenço Paes Cabral, de quem não tem filhos.

D- Luisa Barreto de Albuquerque, filha do Capitão-mor Felippe Paes Bar-

reto, casou com o capitão Lourenço Paes Cabral, de quem não terrf filhos.

D. Joanna Barreto d'Albuquerque, filha do Capitão Felippe Paes Bar-

reto, é casada com o Mestre de Campo Bento Correia de filho natural (2).

Também teve o Capitão-mor D. Felippe Paes Barreto de sua mulher, que

por descuido não se expressou no numero dos mais, o segundo filho a quem
charc&m João Paes Grisostimo, que é sacerdote do habito de São Pedro.

Diogo Paes Barreto, filho do Capitão-mor Estevão Paes Barreto e de

D- Maria de Albuquerque, falleceu religioso de São Felippe Nery, em o Convento

da Madre de Deus, em o Recife.

O Sargento-mor Antonio Paes Barreto, filho do Capitão-nAjr Estevão

Paes Barreto e de D. Maria de Albuquerque, casou com D- Maria de Afonseca

Barbosa, filha legitima do Padre Affonso Brôa, de quem teve os filhos seguintes:

(1) lastra dtfferente o que está sublinhado.

(2) Está assim, no original.



— 20 —

D. Ignez Barreto âe Albuquerque.

D. Maria de Albuquerque-

D. Sebastiana de Albuquerque.

n Z7Zmo\TAZueraue, 
HO» do Sargento-mor Antonio Paes

Barreto é caTada^omo » —• ^ ° ™

Mello, de quem não tem filhos. a-raento-mor 
Antonio Paes Barreto,

^r^riatírr-":

successão. ,, . „

D. Sebastiana de Albuquerque, falleceu solteira.

t-j Tpronvma Paes Barreto, vive ainda solteira.

Fernão Rodrigues de Castro, filho do Capitão-irfor Estevão Paes Barre o

e de D. Maria de Albuquerque, «oi primeiro

filha do Sargento-mor João Marinho Falcão e de aria a

os filhos seguintes:

João Marinho Falcão.

Estevão Paes Barreto.

Francisco Xavier Barreto.

Joseph Rodrigues de Castro.

Pedro Marinho Falcão.

Diogo Paes Barreto.

D- Manoella Lusia de Mello. _

o Coronel João Marinho Falcão, filho do Capitão Fernao Rogues de

Castro e de D. Brites Maria da Rocha, é casado com D. Mana José da Ro.ha, fi

de Christovão de Sarros o de D. Anna Maria Wanderley, de quem tem Mio»

"""^Estevão 

Paes Barreto e Francisco Xavier Barreto, são Sacerdotes do

habito de 
Cagtr0) fUho d0 Capitâ0 Fernando Rodrigues de Castro

ê segundo marido de sua prima D. Maria Barreto de Albuquerque, em quem jí

falamos, (ilha do capitão-mor Felippe Paes Barreto, viuva que ftcou de Altonso

Maciel, de quem não tem ainda successão.

João Paes Barreto, menino (1).

Pedro Maranhão Falcão, Sargento-mor da freguesia do Cabo, tomou estado

com' D. Ignez Barbalho, filha legitima de Álvaro Barbalho Uchôa, de quem tem

filhos. _ . .

Diogo Paes Barreto, filho do Capitão Fernão Rodrigues de Castro, vive

solteiro. Caso% em Sergipe d'El-rei (2).

D Manoella Lusia de Mello, filha do Capitão Fernão Rodrigues de Castro,

é casada com seu primo o Capitão-mor João Paes Barreto, Morgado do engenho

Velho da Madre de Deus, em quem já falamos-

Miguel Paes Barreto, filho do Capitão-mor Estevão Paes Barreto, casou

em as Alagôas com D. Maria de Amorin/, filha de Manoel Rodrigues Calheiros,

de quem não tem filhos.

Francisco Barreto Corte Real, filho do Capitão-mor Estevão Paes Bar-

reto, falleceu sacerdote do habito de São Pedro.

(1) Letra difíerente.

(1) Lstra diíferente.



Margarida Alves de Castro, filha de Estevão Paes Barreto, e de Catharina

de Castro de Tavora, casou com seu primo João Pae3 de Mello, em quem falare-

mos em4 sua descendencia.

Christovão Paes Barreto, filho de João Paes Velho Barreto e de Ignez
Goardez, casou com D. Maria de Mello, filha de Christovão Gomez de Mello e de
uma filha de Olanda e de Beatriz Mendes de Vasconcellos, digo, e> de uma filha
de Arnáo de Olanda e de Beatriz Mendes de Vasconcellos, de quem teve os filhos
abaixo expressos:

João Paes de Mello.

Gonçalo Paes Barreto.

D. Maria de Mello.

O Capitão João Paes Barreto, entre todos os que militaram nas guerras
de Pernambuco, um dos mais esforçados Capitães, filho de Christovão Paes Bar-
reto e de D. Catharina de Castro, digo, de Christovão Paes Barreto e de D. Maria
de Mello, casou coitf sua prima Margarida Martins (ou Alves) de Castro, filha
de Estevão Paes Barreto e de D. Catharina de Castro de Tavora, de quem teve os
filhos seguintes:

Christovão Paes Barreto.

D. Maria Magdalena de Tavora.

D. Isabel de Mello Barreto.

O Capitão-mor Christovão Paes Barreto, foi filho...

Do Capitão João Paes de Mello e D. Maria Margarida Martins (?) de
Castro, foi casado com D. Rosa Maria 

"Wanderley, 
filha de João Maurício Wan-

derley e de D. Maria da Rocha, de quem nasceram:

João Paes Barreto de Mello,

Luiz Paes Barreto.

D. Maria da Rocha.

O Capitão João Paes Barreto e Mello, filho do Capitão mor Christovão
Paes Barreto e de D. Rosa Maria Wanderley, é casado com D. Ignez Brites Sênior
Barreto, já nomeada, filha do Capitão-mor João Paes Barreto, Morgado do en-
genho Velho, e de D. Maria Maior de Albuquerque, de quem tem os filhos se-
guintes:

Christovão Paes Barreto.

Francisco Xavier Paes de Mello.

Joseph Luiz-

D. Rosa Maria de Mello.

D. Theresa, e outros que, por tu^nores, não expresso.

Christovão Paes, Francisco Xavier, João Luiz e D. Thereza, vivera ainda
solteiros.

D. Rosa Maria de Mello, filha do Capitão-nfor João Paes Barreto de Mello
e de D. Ignez Brites Sênior Barreto, é casada com Antonio de Mello, filho de
Manoel Miz Barreto, viuvo de Anna Francisca Xavier, de quem tem filhos me-
nores-

Luiz Paes Barreto, filho do Capitão-mor Christovão Paes Barreto, fal-
leceu solteiro.

D. Maria da Rocha, filha do Capitão-mor Christovão Paes Barreto, vive
ainda solteira.

D. Maria Magdalena de Tavora, filha do Capitão João Paes dy Mello,
casou com Pedro Tavares Correia, filho de Pedro Correia da Costa, e de sua
mulher D. Maria de Tavares, de quem não tem successão.
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D. Catharina de Mello Barreto, filha do Capitão João Paes^ de Mello,

contrahio matrimonio com Francisco Falcão de Vasconcellos, filho de Jot® Baptista

Accioli e de D. Maria de Mello, de quem1 não teve successão.

D. Isabel de Mello Barreto, filha do Capitão João Paes de Mello, foi

mulher de Manoel Pereira Barreto, natural e da nfelhor nobresa de Vianna, par;i

onde se passou com sua mulher, de quem teve, entre outros filhos:

João Paes Barreto.

Gonçalo Paes Barreto,

João Paes de Mello Barreto, filho de Manoel Pereira Barreto, mandou o

seu pai matar por se casar contra sua vontade com menos pessôa de sua qua-

lidade, por tão lastimoso successo falleceu preso em a cadeia da Cidade do Porto.

Gonçalo Paes Barreto, por matar um cunhado que lhe raptou (?) uma

irmã, se ausentou para Pernambuco com o nome trocado de Antonio de Mello

Barreto, onde casou duas vezes: a primeira com D. Anna Francisca Xavier, filha

de Antonio da Silva Rantos e de Anna da Silveira, a segunda com sua prima

D. Rosa Maria de Mello, filha do Capitão-mor João Paes Barreto e Mello, em

quem falamíos, de ambos tem os filhos seguintes.

Do 1.° matrimonio.

Manoel Pereira Barreto.

João Paes de Mello.

Do 2.® matrimonio.

Ignoro quantos, pois tem uns e outros menores.

Gonçalo Paes Barreto, filho de Christovão Paes Barreto e de D. Maria

de Mello, casou com D. Adrianna de Mello, filha de Pedro Correia da Costa e de

D. Maria de Tavares, de quem teve os filhos seguintes:

Christovão Paes Barreto.

D. Maria de Mello Barreto.

D. Micaella de Mello Barreto.

Christovão Paes Barreto, filho de Gonçalo Paes Barreto e de D. Adrianna

de Mello, casou com D. Maria da Costa, filha de Manoel de Castro e de Tüeresu

da Costa, de quem tem4 filhos:

Christovão Paes Barreto.

Joseph Paes Barreto-

Christovão Paes Barreto, filho de Christovão Paes Barreto, casou Éom

de Albuquerque, filha do Sargento-mor Antonio Rodrigues de Vas-

concellos e de D. Antonia de Albuquerque, de quem tem filhos pupillos.

D. Maria de Mello Barreto, filha de Gonçalo Paes Barreto, é casada com

Lasaro Vanderley, filho de Gaspar Vanderley e de D. Anna Ferreira, de quem tem

filhos menores.

D. Micaella de Mello Barreto, foi casada com João Ferreira Barreto,

filho de João Rodrigues Baracho e de Joanna Pereira, de quem não deixou filhos.

D. Maria de Mello, filha de Christovão Paes Barreto e de D. Maria de

Mello, falleceu solteira-

Felippe Paes Barreto, filho de João Paes Velho Barreto e de D. Ignez

Goardes,'casou com D. Brites de Albuquerque, nomeada filha de Antonio de Sú.

Mahia e de D. Catharina de Mello de Albuquerque, de quem tem! os filhos se-

guintes:

Luiz Paes Barreto.

Felippe Paes Barreto-

Antonio Paes Barreto.
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Gonçalo Paes Barreto.

D. Catharina de Mello de Albuquerque.

D. Ignez Barreto de Albuquerque.

D. Maria de Albuquerque.

D. Brites de Albuquerque.

D- Joanna Barreto de Albuquerque.

O Capitão Luiz Paes Barreto e Felippe Barreto, digo, Felippe Paes Bar-

reto, falleceram solteiros.

O Sargento-mor Antonio Paes Barreto, filho de Felippe Paes Barreto, foi

casado com D. Margarida de Barros, como temos visto, de quem teve uma filh*.

D. Margarida Barreto de Albuquerque.

D. Margarida Barreto de Albuquerque, filha do Sargento-mor Antonio

Paes Barreto, casou com seu prinío o Capitão-mor Felippe Paes Barreto, de quem

c de sua successão temos dado noticias.

Gonçalo Paes Barreto, filho de Felippe Paes Barreto, viveo solteiro e

teve duas filhas bastardas, uma de uma mulher branca, a quem chamaram

D. Joanna Barreto de Albuquerque, a outra filha de uma mulher parda que casou

com Álvaro Gonçalves Lima, de quem tem filhos:

D. Joanna Barreto de Albuquerque, filha bastarda de Gonçalo Paes Bar-

reto, casou com o Tenente Coronel Domingos de Sá Cavalcante, filho de Matheus

de Sá e de D. Maria Cavalcante, em quem falaremos a seu tempo e de sua sue-

cessão.

D. Catharina de Mello de Albuquerque, filha de Felippe Paes Barrèto e

de D. Brites de Albuquerque, casou, como se tem visto, com seu tio o Capitão-

mor Joseph de Sá de Albuquerque, filho de Antonio de Sá Mahia, de quenf expres-

samos a sua descendencia.

D. Ignez Barreto de Albuquerque, filha de Felippe Paes Barreto, foi casada

com seu primo D. João de Sousa, filho de D. Luiz de Sousa, irmãjo legitimo do

Conde do Prado e de sua mulher D- Catharina Barreto, de quem falaremos a seu

tempo.

D. Maria de Albuquerque, filha de Felippe Paes Barreto, casou com seu

prircío, morgado, o Capitão-mor Estevão Paes Barreto, como temos expressado e a

sua successão.

D. Brites de Albuquerque, filha de Felippe Paes Barreto, casou com seu

primo o Capitão Christovão de Albuquerque de Mello, filho de Fernão Volho de

Araújo, em quem falaremos adeante, de que nã*> teve filhos.

D. Joanna Barreto de Albuquerque, filha de Felippe Paes Barreto, fal-

leceu solteira.

D. Catharina Barreto, filha de João Paes Velho Barreto e de Ignez Goardez,
foi casada com D. Luiz de Sousa, filho legitimo do Conde do Prado, ení quem
falaremos.

D. Maria Barreto, filha de João Paes Velho Barreto, falleceu solteira.
Miguel Paes Barreto e Diogo Paes Barreto, filhos de João Paes Velho

Barreto, falleceram solteiros.

Temos dado conta da familia dos Paes, que continuairíos de D. Brites de
Albuquerque e Felippe Paes Barreto, continuaremos com os mais de Antouio de
Sá Mahia e de D. Catharina de Albuquerque.
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D. Joanna de Sá e Mello, filha de Antônio de Sá Mahia e de D. Catharina

de Mello e Albuquerque, foi casada com Fernando Figueira de Moura, filho de

João Vieira de Moraes, Procurador da Coroa em Lisboa, e de sua mulher D. Fulana

de Moura, de quem nasceu:

D. Leonor Figueira de Moura, filha de Fernando Figueira de Moura,

falleceu antes de ser dispensada com seu primo o Sargento-mor Antonio Paes

Barreto, filho de Felippe Paes Barreto e de D. Brites de Albuquerque, e nomeado,

de quem deixou um filho.

Felippe de Moura de Albuquerque.

Felippe de Moura de Albuquerque, filho do Sargento-mor Antonio Paes

Barreto e de D. Leonor Figueira de Moura, casou com D. Joanna Bezerra Peçanha

(ou Pessoa), filha do Capitão João Bezerra Jacome e de D. Maria Pessôa, de quem

tem os filhos seguintes:

José de Sá de Albuquerque e Moura.

Fernão Figueira de Moura-

João Bezerra Pessôa.

D. Ignez.

D. Francisca-

O Sargento-mor José de Sá de Albuquerque e Moura, filho de Felippe de

Moura de Albuquerque, é casado com D. Therezu Josepha Catharina de Albu-

querque, nomeada filha do Capitão-mor Antonio de Sá de Albuquerque, de quem

tem filhos menores.

Fernão Figueira de Moura, é casado com D. Lourença Bezerra, filha do

Capitão João Correia Bezerra e de sua mulher D. Maria, filha legitima de Lou-

renço Velho Barreto, de quem 1610* filhos menores.

Os mais filhos de Felippe de Moura de Albuquerque estão casados, que por

existirem e excusar tantas leituras os não expresso.

D. Luisa de Mello de Albuquerque, filha de Antonio de Sá Mahia e de

D. Catharina de Mello de Albuquerque, foi casada com Fernão Velho de Araújo,

filho legitimo de Payo de Araújo de Asevedo, Capitão-mor no reino de Angola,

descendente da nobilissima casa de Ponte da Barca, de quem teve dous filhos-

Christovão de Albuquerqué de Mello.

Francisco de Albuquerque de Mello.

Christovão de Albuquerque de Mello, filho de Fernão Velho de Araújo,

casou com sua prima D. Brites de Albuquerque, nomeada filha de Felippo Paes

Barreto e de D. Brites de Albuquerque, de quem? não teve filhos-

Francisco de Albuquerque de Mello, filho de Fernão Velho de Araújo,

casou com D. Margarida Cavalcante d'Albuquerque, filha de João Cavalcante e de

sua segunda mulher D. Simôa de Albuquerque, de quem teve:

João Cavalcante de Mello.

João Cavalcante de Mello, filho de Francisco de Albuquerque de Mello,

é casado com D- Florença, filha de Marcos de Castro, sobrinho de Gaspar Tavares

de Umon, de quem tem filhos menores.

D. Ignez Falcão, filha de Antonio de Sá Mahia, falleceo freira de N. Se-

nhora do Monte do Carmo.

D- Luiz de Sousa, filho legitimo do Conde do Prado, passou a Pernambuco

por contrato e casou com D. Catharina Barreto, filha de João Paes Velho

Barreto e de Ignez Goardes de quem teve filhos.
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D. Francisco de Sousa.

D- Pedro de Sousa.

D. João de Sousa e duas filhas, que foram viuvas.

D. Francisco de Sousa, filho de D. Luiz de Sousa, sendo Capitão de um

Galeão, pelejando com a armada do parlamento (?) sobre Lisboa. Por se não ren-

der largou fogo á não, e acabou sem successão.

D. Pedro de Sousa, filho de D. Luiz de Sousa, falleceu solteiro, deixando

de uma mulher parda um filho bastardo de seu proprio nome que casou em? o Rio

de São Francisco com uma filha natural de Pedro de Abreu de Luna, de que tem

successão.

O Mestre de Campo D. João de Sousa, filho de D. Luiz de Sousa e de

D. Catharina Barreto, casou como fica expressado, com D. Ignez Barreto de Al-

Luquerque, de quení teve filho.

D. Luiz de Sousa-

D. Luiz de Sousa, filho de D. João de Sousa, fallecêo de 12 annos.

Tem mais D- João de Sousa, de uma mulher branca e nobre, um filho

bastardo e duas filhas; as filhas foram freiras em Portugal, o filho chamou-se:

D. Francisco de Sousa.

D. Francisco de Sousa, filho bastardo de D. João de Sousa, casou com

D. Ursula de Lacerda, filha de Felippe Cavalcante de Albuquerque e de D. Maria

de Lacerda, de quem tem filho.

D. João de Sousa.

D. João de Sousa, filho de D. Francisco de Sousa, é casado com D. Maria

Bernarda de Vilhena, filha de D. Lourenço de Souto Maior, de quem vive divor-

ciado e sem filhos.

Teve mais D. Francisco de Sousa, filho de D. João de Sousa, um irmão a

quem chamaram D. Antonio de Sousa, que falleceu indo para a índia por Inqui-

sidor-iríor.

Temos dado noticia da descendencia de Christovão de Albuquerque de

Mello, 4.° filho de Jeronymo de Albuquerque e de D. Felippa de Mello, e de todas

as familias que por transação de casamentos se adjudicaram á sua posteridade.

Continuaremos com D. Felippa de Mello, filha do mesmo Hieronymo de Aibuquer-

que e de D. Felippa de Mello, como tanfoem de Diogo Miz Pessoa, com quem foi

casada.

D. Felippa de Mello de Albuquerque, filha de Hieronymo de Albuquerque

o de D. Felippa de Mello, casou çom Diogo Martins Pessôa, filho de Fernão Martins

Pessoa, natural de Lisbôa, e de Maria Gonçalves Raposo, filha de Diogo Gon-

salves, natural da Villa do Conie, e de Maria Raposo, india, natural desta terra,

de quem teve filhos.

Diogo Miz Pessôa.

Fernão Miz Pessôa.

Maria Barrosa.

Maria Pessôa.

Maria Gonz. Raposo.

Diogo Martins Pessôa, filho de Fernão Martins PelSôa, casou com D. Fe-

lippa de Mello de Albuquerque, acima nomeada, filha de Hieronymo de Albuquer-

que e de D. Felippa de Mello, de quem foram filhos:
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João de Albuquerque de Mello.

Affonso de Albuquerque de Mello.

Dlogo Martins PessÔa.

D. Feliciana de Albuquerque de Mello.

João de Albuquerque de Mello, filho de Diogo Miz. Pessôa, foi casado com

D. Maria de Veras, natural de Portugal, de quem teve filhos:

Luiz de Albuquerque de Mello.

João de Albuquerque de Mello.

D. Felippa de Mello de Albuquerque.

Luiz de Albuquerque de Mello, filho de João de Albuquerque de Mello,

casou duas vezes: a primeira com D. Simôa, sua prima, a segunda com D. Angela

Camello, filha de Gaspar Camello e de Maria de Araújo, de ambos os matrimonios

tem:

Do 1.°

João de Albuquerque' de Mello.

Affonso de Albuquerque de Mello.

D. Maria Josepha de Albuquerque.

Do 2 o

Joseph de Albuquerque de Mello.

Luiz de Albuquerque de Mello.

Duarte de Albuquerque de Mello.

D. Sirtíôa de Albuquerque.

João de Albuquerque de Mello, Affonso de Albuquerque de Mello, filhos

de Luiz de Albuquerque de Mello, falleceram solteiros.

D. Maria Josepha de Albuquerque, filha de Luiz de Albuquerque de Mello,

casou com Antonio de Athayde, em quem falaremos a seu tempo.

Joseph de Albuquerque de Mello, filho de Luiz de Albuquerque de Mello,

casou com D. Brasia Baptista, filha de Thomaz Baptista e de Joanna de Araújo,

de quem teve uma filha, que vive solteira.

D. Angela de Mello de Albuquerque, Luiz de Albuquerque de Mello,

Duarte de Albuquerque de Mello e D. Simôa de Albuquerque, filhos de Luiz de

Albuquerque de Mello, fallecerarti solteiros.

João de Albuquerque de Mello, filho de João de Albuquerque de Mello e

de D. Maria de Veras Pessôa, digo, de Veras, passóú a Portugal, onde falleceu

commendador da Ordem de Christo.

Diogo de Albuquerque de Mello, filho de João de Albuquerque de Mello

e de D. Maria de Veras, falleceu solteiro.

D. Felippa de Mello d'Albuquerque, filha de João de Albuquerque de

Mello e de D. Maria de Veras, casou, como temos visto, com Luiz de Albuquerque

de Mello, filho de Hieronymo de Albuquerque de Mello.

Affonso de Albuquerque de Mello, à quem chamaraoí o Columim, filho

de Diogo Martins Pessôa e de D. Felippa de Mello de Albuquerque, casou com

D. Ignez Felippa Leonor de Mello, de quem não teve filhos.

Diogo Martins Pessôa, filho de Diogo Martins. Pessôa e de D- Felippa de

Mello de Albuquerque, falleceu solteiro.

D. Sebastianna de Albuquerque de Mello, filha de Diogo Martins Pessôa

e de D. Felippa de Mello de Albuquerque, casou com Jacintho de Freitas da Silva

morgado de (1) na Ilha da Madeira, para onde se passou, de quem tem os

filhos seguintes:

(1) Parece — Maulina.
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Nuno de Freitas de Albuquerque.

Duarte de Albuquerque da Silva.

João de Freitas Correia.

Luiz de Albuquerque de Mello.

D. Catharina de Albuquerque da Silva.

Nuno de Freitas de Albuquerque, filho de Jacintho de Freitas da Silva e

de D. Sebastianna de Albuquerque Mello, casou em a sua patria, onde deixou

successão.

Duarte de Albuquerque da Silva, filho de Jacintho de Freitas da Silva

e de D. Sebastianna de Albuquerque de Mello, passou a Pernambuco e nelle casou

com D. Mesia de Moura Accioli, filha do Mestre de Campo Z-enobio Accioli de

Vasconcellos e de D. Mara Pereira de Moura, de quem teve a

Jacintho de Freitas Accioli de Albuquerque.

Jacintho de Freitas Accioli de Albuquerque, filho de Duarte de Albu-

querque da Silva, Juiz de Orphãos, proprietário, casou duas vezes: a primeira com

D. Isabel da Camara d'Albuquerque, filha do Capitão-mor Affonso de Albuquerque

Maranhão e de D. Isabel de Barros Pacheco, a segunda com D. Rosa Maria Fereira

de Moura Accioli, filha do Alcayde-mor Felippe de Moura Accioli, de quem não

deixou successão.

João de Freitas Correia, filho de Jacintho de Freitas da Silva, casou com

César, filha de Francisco Berenguer de Andrade e de D. Joanna de Albu-

querque, de queití não deixou filhos.

Luiz de Albuquerque de Mello, filho de Jacintho de Freitas da Silva, fal-

leceu solteiro.

D- Catharina de Albuquerque da Silva, filha de Jacintho de Freitas da

Silva e de D. Sebastianna de Albuquerque, casou com seu primo João de Freitas

da Silva, filho do Tenente Coronel Antonio de Freitas da Silva e de uma filha rtc

Leonardo Froes, de quem' nasceram:

Antonio de Freitas da Silva.

Jacintho de Freitas da Silva.

D. Catharina da Silva de Albuquerque.

Antonio de Freitas da Silva, filho de João de Freitas da Silva, casou,

digo, foi casado com D. Francisca Monteiro, filha do Coronel Manoel Carneiro da

Cunha, e de D. Sebastianna de Carvalho, de quem não deixou filhos.

Jacintho de Freitas da Silva, filho de João de Freitas da Silva e de D. Ca-

tharina de Albuquerque da Silva, casou com D. Antonia da Cunha, filha do Co

ronel Manoel Carneiro da Cunha e de D. Sebastianna de Carvalho, de quem tem fi-

lhos-

D. Catharina da Silva de Albuquerque, filha de João de Freitas da Silva,

falleceu solteira.

Fernão Miz. Pessoa, filho de Diogo Alves Pessôa e de Maria Gonçalves

Raposo, matou em aggressão a Pedro Cavalcante d'Albuquerque.

D- Maria Barrosa, filha de Diogo Alves Pessôa e de Maria Gonçalves lia-

poso, casou com Francisco de Barros Rego, viuvo de Felippa Tovar, em quem fa-

laremos a seu tempo.

Maria Pessôa, filha de Diogo Alves Pessôa e de Maria Gonçalves Raposo,

casou com Francisco Monteiro Bezerra, filho de Domingos Bezerra, fidalgo, digo,

Bezerra Felpa de Barbuda e de D. Brasia Monteiro, em quem falaremos em seu

lugar.
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D Maria Gonçalves Raposo, filha de Diogo Alves PessÔa e da Maria

Gonçalves, casou'com Leonardo Froes, de quem teve duas filhas: a mulher do

Tenente General Antonio de Freitas da Silva e Cosma Froes, que casou com Pedro

da Cunha, viuvo de D. Catharina Bezerra, em quem falaremos.

Forçosanfente me é necessário dar neste lugar copia de Miguel Fernan-

des Tavora, que casou uma filha com Estevão Paes Barreto, que instituio Mor-

gado. De mais daremos por ora copia.

Miguel Fernandes Tavora, natural da cidade de Lisbôa, pessôa nobilissi-

ma, casou em Pernambuco, na freguesia de Ipojuca, com Margarida Alves de

Castro, senhora de dous engenhos que inda seus descendentes possuem, e de quem

teve os filhos seguintes:

Fernão Rodriguts de Castro.

Catharina de Castro de Tavora-

Anna de Castro de Tavora.

Joanna de Castro d© Tavora.

Fernão Rodrigues de Castro, filho de Miguel Fernandes de Tavora, nunca

quiz casar.

D. Catharina de Castro de Tavora, casou com Estevão Paes Barreto, fi-

lho de João Paes Velho Barreto, como temos visto e a sua successão.

Joanna de Castro de Tavora, falleceu solteira.

Anna de Castro de Tavora, levou seu irmão Fernão Rodrigues de Cas-

tro junto com Joanna de Castro de Tavora e metteu freiras em Vianna; lalleceu

Joanna de Castro e a Irmã desgostosa não quiz entrar em religião antea sem

consentimento retirou-se da patria, o que o irmfão não consentio, casando-a com

D. João de Castro, fidalgo da Galiza, desse matrimonio houveram uma filha, que

casou com Fernão Pereira do Rego, senhor de três Morgados em Vianna, d 3 cujo

matrimonio nasceram":

João Salgado de Castro.

Fernão Pereira Rego.

Antonio Pereira Rego-

Alexandre Salgado de Castro.

Paulo de Amorim Salgado.

Paulo de Anftrim Salgado, de quem somente faremos lembrança por pas-

sar a Pernambuco, nelle casou com D. Francisca Accioli, filha de João Baptista

Accioli e de D. Maria de Mello, viuva que foi de João Pereira, de quem

teve os filhos seguintes:

Antonio Pereira Rego.

João Salgado de Castro.

Paulo de Amorim Salgado.

Fernão Pereira Rego.

Alexandre Salgado de Castro.

Christovão Salgado de Castro-

Antonio Pereira Rego, filho de Paulo de Amorim Salgado, passou a

Vianna, casou em Ponte de Lima, com uma prima sua, filha de João Salgado

de Castro, de quem deixou um filho.

Joseph Luiz de Castro.

Joseph Luiz de Castro, filho de Antonio Pereira Rego, casou com uma

filha de Balthasar Pereira, de quem terei successão.

João Salgado de Castro, filho de Paulo de Amorim Salgado, casou com

D. Theresa de Oliveira, filha do Sargento-mor Bento Gonçalves Vieira e de D.

Maria de Oliveira, de quem deixou flhos.
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Paulo de Amorim Salgado, filho de Paulo de Amorim Salgado, 6 ^cer-

dote do habito de S. Pedro.

Fernão Pereira Rego, filho de Paulo de Amorim Salgado, casou com

D. Ignez, filha de Rodrigo de Barros Pimentel e de Anna da Rocha, de quem

tem £ilh^esanãre 

Salgad0 de Castro, funo de Paulo de Amorim Salgado, vive

solteiro- , „ . . - ,

Chriatovão Salgado de Castro, filho de Paulo de Amorim Salgado,

leceo solteiro- '

Fernão Roiz. de Castro, filho de Miguel Fernandes de Tavora, falleceu

sem estado, de cuja familia temos dado copia e tereníos de continuar com a de

Diogo Martins Pessôa.

Temos dado noticia inteira da descendencia de Diogo Miz. Pessôa e de

D. Felippa de Mello de Albuquerque, continuaremos com os mais irmãos, filhos

de Diogo Martins Pessôa e de Maria Gonçalves Raposo.

Fernão Martins Pessôa, filho de Diogo Martins Pessôa, matou em aggressão

Pedro Cavalcante de Albuquerque.

Maria Barrosa, filha de Diogo Martins Pessôa e de Maria Gonçalves

Raposo, casou com Francisco de Barros Rego, natural de Vianna, viuva que ha-

via sido de Felippe de Tavares, filha de João Pires Camboeiro, de cujos ucscen-

dentes faremos a seu tenípo mensão.

Maria Pessôa, filha de Diogo Martins Pessôa e de Maria Gonçalves Ra-

poso, casou com Francisco Bezerra Monteiro, filho de Domingos Bezerra Fçlpa de

• Barbuda e de Brasia Monteiro, em quem e na sua successão falaremos a seu

tempo.

Maria Gonçalves Raposo, filha de Diogo Martins Pessôa e de Maria Gon-

çalves Raposo, casou com Leonardo Froes, de quem teve a descendencia que espres-

saremos em seu lugàr, e por ora continuaremos com os filhos naturaes de Hiero-

nymo de Albuquerque-

Outrosim me é necessário fazer declaração de que Diogo Martins Pessôa,

irmão, digo, Fernão Miz. Pessôa, irmão de Diogo Martins Pessôa, passou a P^r-

nambuco e retirando-se a sua patria deixou uma india escrava de seu irmão pre-

nhe, a quem cham*aram Monica Pessôa. Desta nascêo:

Monica Pessôa.

Monica Pessôa, filha bastarda de Fernão Martins Pessôa, casou com

Pedro Affonso, ignoro filho de quem e natural donde, de quem nasceu:

Luzia Pessôa.

Luzia Pessôa, filha de Pedro Affonso e de Monica Pessoa, casou com

Arnão de Hollanda Barreto, filho de Arnáo de Hollanda e de Beatriz Mendes de

Vasconcellos, como em seu lugar direi.

Filhos de Hieronymo de Albuquerque e de D- Maria Arcoverde, que houve

fora do matrimonio:

Hieronymo de Albuquerque.

André de Albuquerque.

Manoel ^'Albuquerque.

D. Catharina de Albuquerque.

D- Brites d'Albuquerque.
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D. SinZâa de Albuquerque.

D. Maria de Albuquerque.

D. Joanna de Albuquerque.

Teve mais, Hieronymo de Albuquerque, de varias índias, os filhos se-

guintes:

José de Albuquerque.

D. Felippa de Albuquerque.

D. Anna de Albuquerque-

D. Luisa de Albuquerque.

D. Antonia de Albuquerque.

Da propagação de todos daremos noticia verdadeira por seus turnos.

Hieronymo de Albuquerque, filho primogênito natural de Hieronymo de

Albuquerque e de D. Maria Arcoverde descobrio, povoou e restaurou o Maranhão,

causa por que Felippe 2-°, rei de Hespanha e 1.® de Portugal, lhe deu por honra

sobre qualquer appellido o de Maranhão de que usam seus descendentes, foi

casado com D. Catharina Feyo Goardes, filha de Antonio Feyo Pinheiro, Feitor-

mor da armada, que foi á conquista do Maranhão, de cujo matrirtfonio nasceram:

Antonio de Albuquerque Maranhão.

Mathias de Albuquerque Maranhão.

Antonio de Albuquerque Maranhão, filho de Hieronymo de Albuquerque,

governou a Parahyba, casou em a cidade de Lisbôa com D. Joanna Luisa de Cas-

tellobranco, filha do Conde do Redondo, de quem procederam:

Affonso de Albuquerque.

D. Clara Castello Branco.

Affonso de Albuquerque, filho de Antonio de Albuquerque, passando com"

seu tio Affonso Furtado de Mendonsa á Bahia, em a altura de Pernambuco, fal-

lecoeu, e rtíettido em um caixão veio dar & costa, na praia do Meirepe, onde

D- Francisco de Sousa, ignorando quem era, mas não duvidando ser pessôa de

suposição, o mandou sepultar em uma capella lá no mesmo lugar.

D. Clara de Castello Branco, filha de Antonio de Albuquerque, casou com

D. Braz Telles de Menezes, filho herdeiro do Conde de Lamarosa D. Fernando

Telles de Menezes, que largou a embaixada de Hollanda e se passou a Castella,

causa por que seu filho Braz Telles de Menezes se recolhêo a um convento c

D- Clara de Castello Branco, sua iríulher, ao da Madre de Deus, em Lisbôa, depois

de terem um filho, a quem chamaram:

Manoel Telles de Menezes Faro e Albuquerque.

Manoel Telles de Menezes Farô e Albuquerque, filho de Braz Telles de

Menezes e de D. Clara de Castello Branco, é casado com D. Anna da Silva, fiiha do

Conde de Villa Pouca, de quem tem filhos.

Braz Diogo Telles da Silva Faro Menezes e Albuquerque.

D. Anna da Silva Albuquerque.

D. Joanna da Silva Albuquerque-

Braz Diogo Telles da Silva Faro Menezes e Albuquerque, filho de Manoel

Telles Faro de Menezes e Albuquerque, inda não tomou estado, vive em Lisbôa,

em as suas casas dos bicos á Ribeira de

D. Anna da Silva de Albuquerque, filha de Manoel Telles de Menezes

Faro e Albuquerque, é casada com* Pedro de Mello, filho de Luiz Correia da Paz

o de uma prima de Caetano de Mello de Castro, a quem seu pai fez morgado de

cincoenta itfil crusados de renda e deu ao sogro, Manoel Telles, 80 para seus

desempenhos- Vive sem filhos até o presente.
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D- Joanna da Silva de Albuquerque, recolheu-se freira, junto com a avó,

ao convento da Madre de Deus, com o nome de Soror Joanna de Jesus Maria.

Mathias de Albuquerque Maranhão, filho de Hieronymo de Albuquerque

e de D. Catharina Feyo Goardes, casou em o Rio de Janeiro com Isabel da Camara,

filha de Pedro Gago da Camara e de D. Isabel de Oliveira, de quem teve filhos:

Antonio de Albuquerque Maranhão.

Hieronymo de Albuquerque da Camara-

Lope de Albuquerque da Camara.

Pedro de Albuquerque da Camara.

Affonso de Albuquerque Maranhão.

D. Catharina Simôa de Albuquerque-

D. Joanna da Camara de Albuquerque.

D. Barbara da Camara de Albuquerque-

D. Marianna da Camara de Albuquerque.

D. Ânna da Camara de Albuquerque-

D. Apolonia da Càrtfara de Albuquerque.

O Mestre de Campo Antonio de Albuquerque da Camara, filho do Gover-

nador Mathias de Albuquerque Maranhão, viveo e falleceo sem estado.

Hieronymo de Albuquerque da Camara foi religioso da Companiiia de

Jesus.

Ltope de Albuquerque da Camara, filho do Governador Mathias de Albu-

querque Maranhão, casou em a Bahia, com D. Francisca de Sande, filha do Mes-

tre de Campo Nicoláo Aranha Pacheco e de sua mulher D. Francisca de Sande,

de quenf tem filhos:

Nicoláo Aranha Pacheco de Albuquerque.

Mathias de Albuquerque Maranhão.

Francisco de Albuquerque da Camara.

D. Maria de Albuquerque da Camara.

Nicoláo Aranha Pacheco de Albuquerque, filho de Lope de Albuquerque

da Camara, casou com uma filha de Fulano Pereira do Lago.

Mathias de Albuquerque Maranhão, filho de Lope de Albuquerque da

Camara, é sacerdote do habito de São Pedro-

Francisco de Albuquerque da Camara, filho de Lope de Albuquerque da

Camara, vive ainda solteiro.

D. Maria de Albuquerque da Camara ê freira em o Convento da cidade

da Bahia.

Pedro de Albuquerque da Camara', filho do Governador Mathias de Albu-

querque Maranhão, falleceu solteiro.

O Capltão-níor Affonso de Albuquerque Maranhão, filho do Governador

Mathias de Albuquerque Maranhão, casou com D. Isabel de Barros Pacheco, filha

de Gaspar da Costa Casado, e de D- Brites Gomes Pacheco, naturaes de Víanna,

viuva de Marcos Bezerra.... casou com D. Joanna de Lacerda, filha de Francisco

de Barros Falcão e de D, Marianna de Lacerda, de guem não deixou posteridade,
e do primeiro matrimonio os filhos seguintes:

Luiz de Albuquerque Maranhão.

Affonso de Albuquerque Maranhão.

André de Albuquerque Maranhão.

Gaspar de Albuquerque Maranhão.

Mathias de Albuquerque Maranhão.

D, Isabel da Câmara de Albuquerque,
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O Capitão mor Luiz de Albuquerque Maranhão, filho do Capitão-mor

Affonso de Albuquerque Maranhão, casou com unia filha de João Alves Vieira e

de D. Margarida d© Sá, de quem não teve filhos. .

O Capitão-mor Affonso de Albuquerque Maranhão, casou com outra filha

de João Alves Vieira, de quem tem filhos menores, e só com estado:

Mathias de Albuquerque Maranhão.

Mathias de Albuquerque Maranhão, filho do Capitão-mor Affonso de Al-

buquerque Maranhão e de....filha de João Alves Vieira, é casado, como se tcirtf

visto, nos ramos de Christovão de Albuquerque de Mello e de João Paes Velho Bar-

reto, com D. Maria de Albuquerque, filha do Sargento-Mor Antonio Paes Barreto

e de D. Maria de Afonseca Barbosa, de quem tem já um filho-

André de Albuquerque Maranhão, filho do Capitão-mor Affonso de Al-

buquerque Maranhão, casou primèiramente em a cidade da Bahia, com uma senhora

solteira, sobrinha do Deão da dita cidade; ignoro os nomes dos pais e se tem' jâ

posteridade.

Gaspar de Albuquerque Maranhão, filho do Gapitão-mor Affonso de Al-

buquerque Maranhão, casou com outra filha de João Alves Vieira, de quem tem

filhos menores.

Mathias de Albuqueruqe Maranhão, filho do Capitão-mor Affonso de Al-

buquerque Maranhão, casou em a Capitania das Alagôac. ignoro com quem ou se

tem successão.

D. Isabel da Canfara de Albuquerque foi primeira mulher de Jacintho de
Freitas Accíoli do Albuquerque, filho de Duarte de Albuquerque da Silva e de
D. Mecia de Moura Accioli, como se tem visto, no ramo de Diogo Martins Pessôa

e de D. Felippa de Mello de Albuquerque.

D. Catharina Simôa de Albuqurrque, filha do Governador Mathias dô
Albuquerque Maranhão, foi casada com o Coronel Luiz de Sousa Furna, filho de
Antonio Fernandes Furna e de Brites de Sousa, de cujo matrimonio procrearam:

Mathias de Albuquerque Maranhão.

D. Brites de Albuquerque.

Mathias de Albuquerque Maranhão, filho do Coronel Luiz de Sousa Furna
e de D. Catharina Simôa de Albuquerque, casou com D. Margarida Barbosa, filha
de Dionisio Vieira e de uma iritfà do Pe. Francisco Dias Teixeira, de quem nas-
ceram:

Antonio de Albuquerque Maranhão-

Francisco de Albuquerque Maranhão.

D. Maria de Albuquerque.

D- Luisa de Albuquerque.

D. Isabel da Camara de Albuquerque.

Todos vivem ainda sem estado.

D. Brites de Albuquerque, filha do Coronel Luiz de Sousa Furna, vive
solteira.

D- Joanna da Camara de Albuquerque, fiiha do Governador Mathias de
Albuquerque Maranhão, casou com João de Nobalhas,. de quem não deixou filhos.

D. Barbara da Camara de Albuquerque, filha do Governador Mathias de
Albuquerque Maranhão, casou com Salvador Coresma Dourado, Provedor da Fa-
zenda Real etcí a Parahyba, de quem tem tres filhos.

D. Marianna da Camara d'Albuquerque, filha do Governador Mathias de
Albuquerque Maranhão, foi segunda mulher, corrío se tem expressado, do Coronel
Affonso de Albuquerque de Mello, filho do Capitão-mor José de Sá de Albuquer-
que, Cavalleiro 

"da 
Ordem de Christo, Fidalgo da Casa de Sua Magestade, e de

D. Catharina de Mello de Albuquerque, de quem não deixou successão.
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D. Anna Maria-da Camara de Albuquerque, filha do Governador Mathias

de Albuquerque Maranhão, falleceo sem estado-

D. Apolonia da Camara de Albuquerque, filha do Governador Mathias de

Albuquerque Maranhão, casou em o Rio de Janeiro com seu primo André Gago

da Carpara e de Ursula da Silveira; viuva, deste nfatrimonio, comtirahio sogundo

com Manoel Pimentel Tello; do primeiro sei não deixou successão, do segundo

ignoro.

André de Albuquerque, filho natural de Hieronymo de Albuquerque e

de D, Maria Arcoverde, casou com D. Catharina de Mello, filha de Christovão 'le

Mello, cunhado de seu pai, de quem teye filho:

André de Albuquerque de Mello.

André de Albuquerque de Mello, filho de André de Albuquerque de Mello

e de D. Catharina de Mello, casou com uma filha de Jaques Peres, Allemão de

nação e de uma mestiça, filha de uma escrava da Senhora D. Brites de Albuquer-

que, sua tia, de quem teve os filhos seguintes:

Roque de Mello de Albuquerque.

Salvador de Mello de Albuquerque.

Christovão de Mello de Albuquerque.

Alberto de Mello do Albuquerque.

Hieronymo de Albuquerque de Mello-

Manoel de Mello de Albuquerque.

D. Luisa de Mello d'Albuquerque.

D. Hieronima de Mello de Albuquerque.

Roque de Mello de Albuquerque, filho de André de Albuquerque de Mello

e de uma filha de Jaques Peres, casou com D. Isabel Custodia, filha de Manoel

Alexandre (?) Serqueira de Paiva e de Isabel de Barros PessÔa, de quem foram

filhos:

Hieronymo de Albuquerque de Mello.

Manoel de Albuquerque de Mello.

João Soares de Albuquerque.

'Diogo de Albuquerque de Mello.

Pedro de Albuquerque de Mello-

Francisco de Albuquerque de Mello.

Roque de Mello de Albuquerque.

D. Isabel de Albuquerque.

D. Maria de Albuquerque-

D. Hieronyma de Albuquerque.

Hieronynío de Albuquerque de Mello, filho de Roque de Mello de Albu-

querque, casou com D. Brites de Vasconcellos, filha de Domingos de Abrêo e de

D. Isabel Mendes de Vasconcellos, de quenf deixou tres filhos, que todos vivem

solteiros-

D. Isabel de Albuquerque de Vasconcellos.

D. Hieronyma de Albuquerque.

D. Joanna de Albuquerque-

Manoel de Albuquerque de Mello, falleceo solteiro.

João Soares de Albuquerque, casou sem successão.

Diogo de Albuquerque de Mello, filho de Roque de Mello de Albuquerque,

casou em Alagoas, com D- Catharina da Cunha, filha de Nicoláo Alves da Cunha

e de D. Catharina de Fontes de Lyra, de quem tem filhos.
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Pedro de Albuquerque de Mello, filho de Roque de Mello de Albuquer-

que, casou em Alagoas, com D. Maria de Caldas, filha de Antonio de Caldas, de quem

tem filhos.

Francisco de Albuquerque de Mello, filho de Roque de Mello de Albu-

querque, vive solteiro-

Roque de Mello de Albuquerque, filho de Roque de Mello de Albuquerque,

fallecêo solteiro.

D. Isabel de Albuquerque, D. Maria de Albuquerque e D. Hieronyma de

Albuquerque, filhas de Roque de Mello e Albuquerque, falleceraní solteiras.

Chrístovão de Albuquerque de Mello, filho de André de Albuquerque de

Mello e de filha de Jaques Peres, casou cortí D. Margarida, filha de Antonio Gomes

Barroso, de quem tem filhos.

Manoel de Mello de Albuquerque.

D. Luisa de Mello de Albuquerque.

Manoel de Mello de Albuquerque, filho de Christovão de Mello de Albu-

querque, casou com Joanna da Silva de Vasconcellos, filha de Domingos de Abrêo

e de Isabel Mendes de Vasconcellos, de quem é filho:

Christovão de Mello de Albuquerque.

Christovão de Mello de Albuquerque, filho de Manoel de Mello de Albu-

querque, casou com sua prima D- Lusia de Mello de Albuquerque, filha de Felippe

Vás da Cunha e de D. Luisa de Mello de Albuquerque, de quem tem os filhos

seguintes:*

Manoel de Mello de Albuquerque.

D. Margarida de Mello de Albuquerque.

D. Isabel de Mello de Albuquerque, digo, D. Isabel de Albuquerque de

Mello.

Manoel de Mello de Albuquerque, filho de Christovão de Mello de Albu-

querque, vive solteiro, aleijado e infetuado.

D. Margarida de Mello de Albuquerque, filha de Christovão de Mello de

Albuquerque, casou corri Antonio Ferreira de Mello, filho de Joseph Pereira de

Mello e de sua mulher Catharina de Senna, de quem tem filho.

Isabel de Albuquerque de Mello, filha de Christovão de Albuquerque de

Mello, vive solteira.

D. Luisa de Mello de Albuquerque, filha de Christovão de Albuquerque

Mello e de D. Margarida, casou com Felippe Vaz da Cunha, filho de Luiz Gomes

Pedrosa e de Maria Gomes de Siqueira, de quem tem filhos:

Luiz de Mello de Albuquerque.

D. Luisa de Mello de Albuquerque.

B- Margarida de Mello de Albuquerque.

D. Hieronima de Mello de Albuquerque.

D. Anna de Mello de Albuquerque.

Manoel de Mello do Albuquerque.

O Padre Christovão de Mello de Albuquerque-

Luiz de Mello de Albuquerque, casou com D. Micaella Pacheco, de quem
teve:

Felippe Vaz de Albuquerque, que casou não sei com quem, digo, que
casou não sei ou não quero saber com quem, e uma filha que casou com João Paz

Vanderley.

D. Luisa de Mello de Albuquerque, filha de D. Felippe Vaz da Cunha,
casou com seu primo Christovão de Mello, em quem já falamos.

D- Margarida de Mello de Albuquerque, não deixou successão.
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D. Hieronima de Mello de Albuquerque, filha de Felippe Vaz da Cunha,

casou duas Tezes e de nenhum dos níatrimonios deixou filhos.

D. Antonia de Mello de Albuquerque, filha de Christovão Vaz da Cunha,

casou com o Tenente Cel. Antonio Rodrigues de Vasconcellos, de quem teve dous

filhos.

Antonio Rodrigues do Nascimento, de menor-

D. Leonor de Mello de Albuquerque, casada com Joseph Paes Barreto,

filho de Christovão Paes Barreto, e de D. Maria da Costa, em quem já falamos.

D. Rosa de Albuquerque de Mello, filha de Felippe Vaz da Cunha, casou

com Manoel da Cunha Poderoso.

Manoel de Mello de Albuquerque, filho de Felippe Vaz da Cunha, vive

solteiro-

Hieronimo de Albuquerque de Mello, filho de André de Albuquerque de

Mello,# foi casado, tem4 dous filhos de muito bôa feigão, Christovão de Albuquer-

que de Mello e Alexandre de Albuquerque de Mello, grandíssimos Cavalleiros, o

primeiro o mataram á espingarda, o segundo foi morrer a Angola.

Manoel de Mello de Albuquerque, filho de André de Albuquerque de Mello,

não tem successão.

D. Hieronima de Albuquerque de Mello, filha de André de Albuquerque

de Mello, casou com seu primo Diogo da Silveira, pessôa nobre, de quem deixou

successão em a Villa de Serinhaeití.

D. Luisa de Mello de Albuquerque, filha de André de Albuquerque de

Mello, não deixou successão-

Teve mais André de Albuquerque, filho de Hieronimo, de sua mulher

D. Catharina de Mello duas filhas, a quem chamaram D. Joanna de Albuquerque

de Mello e D. Leonor de Mello de Albuquerque, que casaram com dous irmãos

Matheus Pereira e André Pereira, de querrf ha muita progressão em a Villa de

Serinhaem.

Manoel de Albuquerque, filho natural de Hieronimo de Albuquerque e de

D. Maria Arcoverde, casou com outra cunhada de seu pai, filha de Christovão de

Mello, a quem chamaram D. Maria de Mello, de quem teve filhos:

Salvador de Mello de Albuquerque.

Salvador de Mello de Albuquerque, filho de Manoel de Albuquerque, casou

com D, Maria de Sá, que veio de Angola com copioso cabedal, de quem teve duas

filhas, D. Leonor e D. Luisa, que falleceram solteiras.

Felippe de Albuquerque de Mello, filho natural de Hieronirrío de Albu-

querque e de differente mãi, foi casado com D. Magdalena, de nobre familia, de

quem teve filhos:

Felippe de Albuquerque.

Lope de Albuquerque.

Antonio de Albuquerque.

D. Franeisca de Albuquerque.

Felippe de Albuquerque, filho de Felippe de Albuquerque, casou com

D- Catharina Camello, de quem teve dous filhos:

Manoel de Albuquerque.

Pedro de Albuquerque, que falleceram sem successão.

Lope de Albuquerque, filho de Felippe de Albuquerque, foi Capitão de

granadeiros em a guerra e passada ella foi Coronel de toda a Capitania da gente
de pé, foi casado com D. Isabel Fragoso de Albuquerque, sua sobrinha, filha de

unfe sua prima com irmã de quem teve os filhos seguintes:

Felippe de Albuquerque.



— 45 —

Lope de Albuquerque.

Antonio de Albuquerque, filho de Felippe de Albuquerque, casou com

uma irmã de sua cunhada, de quem tem uma filha que chamam-

D.Maria Micaella de Albuquerque.

D. Maria Micaella de Albuquerque, filha de Antonio de Albuquerque,

casou com Lourenço de Castro, filho de Antonio de Castro, Cavalleiro do habito

de S. Thiago, de quem teve filhos (1):

Agustinho de Castro d'Albuquerque.

João de Castro de Albuquerque.

Lourenço de Castro de Albuquerque.

Felippe de Albuquerque.

D. Francisca de Albuquerque.

D. Isabel de Albuquerque-

D. Maria, D. Joanna e D. Antonia.

Todos com estado, que por presentes não exprèsso-

Tenho dado fircí aos filhos varões naturaes de Hieronimo de Albuquerque,

continuarei na mesma forma com as filhas.

D. Cathafina de Albuquerque, por antonomasia a velha, por ser a primeira

filha que teve Hieronimo de Albuquerque de D. Maria Arcoverde, casou com

Felippe Cavalcante, Florentino de nação, pessôa de muito grande entidade, con-

forme uma justificação e certidão do Grani Duque Cosme de Medlces, que tenho

em meu poder e por pedida a mandei a Antonio de Albuquerque Coelho de Car-

valho, quando passou do governo das Minas por esta terra e pelas resoluções del-e

não pude procurar. Constava ser filho do João Cavalcante e de Genebra Manelli,

filha de Felippe Cavalcante e de Catharina de Albuquerque; nasceram:

Antonio Cavalcante de Albuquerque.

D. Genebra de Albuquerque.

D. Margarida de Albuquerque.

D. Catharina de Albuquerque.

Antonio Cavalcante de Albuquerque, filho de Felippe Cavalcante e de

D. Catharina de Albuquerque, casou com D- Isabel de Goes, filha de Arnáo de

Hollanda e de D. Beatriz Mendes de Vasconcellos, de quem nasceram:

Lourenço Cavalcante de Albuquerque.

Jorge Cavalcante de Albuquerque. (2)

Felippe Cavalcante de Albuquerque.

D- Brites de Albuquerque. r
'D. Isabel Cavalcante.

D. Maria de Albuquerque.

D. Joanna Cavalcante-

D. Ursula Cavalcante.

Lourenço Cavalcante de Albuquerque, filho de Antonio Cavalcante de
Albuquerque, não tomou estado; deixou dous filhos naturaes:

José Soares Cavalcante.

D. Luisa Soares Cavalcante.

João Soares Cavalcante, fiiho natural de Lourenço Cavalcante do Albu-
auerque, tem de D. Antonia de Albuquerque, filha de Antonio C. de Albuciuerqu*
e de D. Maria de Albuquerque, a

Trvsi1® 
A' com lettra different*, ha o seguintecom Joao Soares Cavte.; D. Joanna casou com Manoel Onrrvit

D. Antonia casou
tTAlbuquerque.

(^) Ha um outro nome que não se pode mais ler.
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D. Laura Cavalcante-

D. Laura Cavalcante, filha de João Soares Cavalcante, casov. coní o Ca-

pitsio-mor Antonio Feijó de Mello, do habito de Christo, filho de Sebastião de

Guimarães e de 7). Luisa de Mello de Albuquerque, de quem tem os filhos seguintes:

João sioures Cavalcante.

Manoel Cavalcante de Mello.

D. Anionia Cavalcante de Albuquerque.

I). Maria da Assumpção.

Joíío Soares Cavalcante, filho do Capitão-mor Antonio Feijó de Mello, é

va&ado com D. Antonia de Almeida, filha de Lourenço de Castro e de D. Maria

Micaella de Albuquerque, em quem já falamos.

Manoel Cavalcante de Mello, filho do. Capitão Antonio Feijó de Mello,

casou cortf Joanna de Albuquerque, filha do dito Lourenço de Castro-

D. Antonia Cavalcante de Albuquerque, filha do Capitão-mor Antonio

Feijó de Mello, é casada com Antonio Fernz. de Bitencour e de D- Isabel de Mello,

irmã do Capitão-mor Antonio Feijó de Mello, de quem tem filhos pupillos.

Manoel Cavalcante de Albuquerque.

João Cavalcante de Albuquerque.

Sebastião de Guimarães.

Miguel de Albuquerque.

Thomé Feijó de Albuquerque.

D. Luisa de Albuquerque.

D- Joanna de Albuquerque.

D. de Albuquerque.

D. Brasia Cavalcante, filha do Capitão-mor Antonio Feijó de Mello,

casou com João Rodrigues Pereira, filhp de Paulo Roiz Pereira e de D. Maria

de quem' tem filhos:

Antonio Feijó de Albuquerque.

Manoel Cavalcante de Albuquerque-

D. Maria Cavalcante de Albuquerque.

D. Anna Clara Cavalcante, filha do Capitão-mor Antonio Feijó de Mello,

é casada com Manoel de Mello de Albuquerque, filho de Sebastião Pereira de

Mello e de D- Maria Tavares, cuja filha é:

D. Maria de Albuquerque.

D. Maria da Assumpção, filha do Capitão-mor Antonio Feijó de Mello, é

casada com Francisco de Sá e Albuquerque, filho de Manoel de Albuquerque.

D. Lusia Soares Cavalcante, filha natural de- Lourenço Cavalcante de

Albuquerque, casou em Portugal com Xisto de Freitas, de quem teve filhos:

Antonio de Freitas Soares-

Francisco de Freitas Soares.

Antonio de Freitas Soares, filho de Xisto de Freitas e de D. Luisa Soares

Cavalcante, falleceo Desembargador da Mesa da Consciência e ordens.

Francisco de Freitas Soares, filho de Xisto de Freitas, occupou o posto

de commissario geral da Cavallaria em' Lisboa, ignoro se foram casados ou deixa-

ram successão.

Teve mais Xisto de Freitas, de sua mulher D. Luisa Soares Cavalcante,

uma fliha a quem chamaram D- Luisa Cavalcante, que me disseram ser

foi casada com4 Manoel Nunes Leitão Paes de Mello

Caetano de Albuquerque.

George Cavalcante, filho de Antonio Cavalcante de Albuquerque e de

D. Isabel de Goes, casou em a Bahia, onde deixou successão.

kiiu/.



Felippe Cavalcante d'Albuquerque, filho de Antonio Cavalcante de Al-

buquerque e de Isabel de Goes, casou com D. Maria de Lacerda, filha de Antonio

Ribeiro de Lacerda e de D. Isabel de Moura, de quem darei breve noticia d© quem

foram seus pais.

Antonio Ribeiro, natural de Tancos, soldado gentil e brioso, se enamorou

com igual affeição de D. Maria Pereira Coutinho de Lacerda, pessoa de desigual

estado e superior qualidade, com quem casou, e por livrar a vida do oneroáo des-

pique veio para a Bahia coto a honra que lhe deram os parentes da itfulher do

Provedor da fazenda real, deixando prenhe de um filho, a quem chamaram:

Antonio Ribeiro de Lacerda, a quem já nomeamos, casado com D. Isabel

de Moura. Passados alguns annos, mandou Antonio Ribeiro Pessoa a rcíulher a

Portugal e chegando a Bahia achou o marido morto. Tomou segundo estado com

Pedro Dias de Afonseca, homem de negocio, natural da Villa do Conde, da família

dos Carneiros Gasios, de quem4 teve filhos e Cosme Dias de Afonseca que casou com

D. Maria de Moura em quem falaremos a seu tempo.

Teve Felippe Cavalcante de Albuquerque, de sua mulher D. Maria de

Lacerda, os filhos seguintes:

Hieronimo Cavalcante de Albuquerque e Lacerda.

D- Isabel de Moura.

D. Joanna de Lacerda.

D. Felippa de Moura.

D. Marianna de Lacerda-

D. Ursula Cavalcante de Lacerd^.

Hieronymo Cavalcante de Albuquerque e Lacerda, Cavalleiro da Ordem

de Christo, Capitão-mor, Alcayde-mor de Goyanna, casou com D. Catharina de

Vasconcellos, filha de Francisco Can/ello Valcaçar, de quem nasceram:

Manoel Cavalcante de Albuquerque Lacerda.

D. Anua Cavalcante.

D. Maria de Lacerda,

D. Francisca Cavalcante.

Manoel Cavalcante de Albuquerque, filho de Hieronimo Cavalcante de

Albuquerque Lacerda, casou com D. Sebastianna da Cunha, filha de Manoel Car-

neiro da Cunha e de D. Sebastianna de Carvalho, cujos filhos são:

Manoel Cavalcante de Albuquerque Lacerda.

Joseph Carneiro de Lacerda.

D. Cosma Cavalcante.

D- Catharina de Albuquerque Cavalcante.

D. Anna Cavalcante, filha de Hieronimo Cavalcante de Albuquerque e
Lacerda, foi casada com Felippe Cavalcante de Albuquerque, seu primo, filho de

Francisco de Barros Falcão e de D. Marianna de Lacerda, em quem falaremos.

D. Maria de Lacerda, lilha de Hieronimo Cavalcante de Albuquerque e

Lacerda, foi casada com Joseph Carneiro Pessoa, filho de Nuno Cartíello e de Ignez

Pessoa, de quem tem os filhos que em seu lugar se verão.

D. Francisca Cavalcante, filha de Hieronimo Cavalcante de Albuquerque

e Lacerda, foi casada com Miguel Carneiro da Cunha, filho de Manuel Carneiro

da Cunha, de quem não teve filhos.

D. Marianna de Lacerda, filha de Felippe Cavalcante de Albuquerque

e de D. Maria de Lacerda, foi casada com Francisco de Barros Falcão, filho de

Leão Falcão de Eça e de sua primeira mulher D. Maria de Barros, dfe cuja des-

cendencia daremos copia em seu logar-
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D. Isabel de Moura, filha de Felippe Cavalcante de Albuquerque e de

D. Maria de Lacerda, casou com Leão Falcão de Mello, filho de Pedro Marinho

Falcão e de D. Brites de Mello, de quení não teve filhos.

D. Joanna de Lacerda, filha de Felippe Cavalcante de Albuquerque e de

D. Maria de Lacerda, casou com Vasco Marinho Falcão, filho de Leandro Pacheco

e de D. Marianna de Mello, e não tiveram filhos.

D. Felippe de Moura, filho de Felippe Cavalcante de Albuquerque e de

D. Maria de Lacerda, casou com Pedro Marinho Falcão, filho de Pedro Marinho

Falcão e de D. Brites de Mello, sem propagação-

D. Ursula Cavalcante de Lacerda, filha de Felippe Cavalcante de Albu-

querque e de D. Maria de Lacerda, casou com D. Francisco de Sousa, filho natural

de João de Sousa, de quem teve a succcssão que em seu lugar temos viste.

D. Brites de Albuquerque, filha de Antonio Cavalcante de Albuquerque

e de D. Ignez de Goes, foi casada com Francisco Coelho de Carvalho, de quem teve

filho:

Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho.

Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho, filho de Francisco Coelho de
Carvalho, casou com D. Ignez Francisca Coelho, filha de Antonio Coelho de Carva-

lho e de D. Brites de Barros, de quem4 nasceu:

Antonio de Albuquerque Coelho.

Antonio de Albuquerque Coelho, filho de Antonio de Albuquerque Coelho
de Carvalho, governou o Maranhão e as Minas do Rio de Janeiro, casou em Lisbôa

com uma senhora da familia dos Mellos-

D. Isabel Cavalcante, filha de ájitonio Cavalcante de Albuquerque e de
D. Ignez de Goes, casou duas vezes: a primeira com Pedro Gonçalves Serqueira, e
a segunda com Francisco Bezerra, de ambos tem a sucoessão seguinte.

Manoel Gonçalves Serqueira.

Pedro Cavalcante de Albuquerque.

Manoel Cavalcante de Albuquerque-

Antonio Cavalcante de Albuquerque.

De Francsico Bezerra:

Isabel de Goes.

D. Auna Cavalcante.

Pedro Cavalcante de Albuquerque, filho de Pedro Gonçalves Serqueira,
casou coxcí D- Brasia Monteiro, filha de Francisco Bezerra Monteiro e de Maria
Pessoa, de quem teve:

D. Brasia Monteiro Cavalcante.

D. Brasia Monteiro Cavalcante, filha de Pedro Cavalcante de Albuquer-

que, casou com! Bernardino de Araújo, filho de Amador de Araújo, natural de
Portugal, de quem nasceram:

Manoel de Araújo Cavalcante.

D. Maria Cavalcante.

D. Luisa Cavalcante-

D. Brasia Cavalcante.

Manoel de Araújo Cavalcante, filho de Bernardino de Araújo, casou com
sua prima D. Brasia Monteiro Cavalcante, filha de Cosme Bezerra Monteiro e de
D. Leonarda Cavalcante, de quem nasceram:

Francisco Xavier Cavalcante.

Bernardino de Araújo Cavalcante.

Sebastião Bezerra Monteiro.

Cosme Bezerra Monteiro.
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D. Maria Cavalcante.

D- Marianna Cavalcante.

D. Maria Cavalcante, filha âe Bernardino de Araújo e de D. Brasia

Monteiro Cavalcante, casou com Matheos de Sá e teve a propagação seguinte:

Domingos de Sá Cavalcante.

Francisco de Sá Cavalcante.

Bernardino de Araújo.

João Cavalcante de Albuquerque-

D. Ursula Cavalcante.

D. Anna Cavalcante.

D. Catharina Cavalcante-

Domingos de Sã Cavalcante, filho de Matheus de Sá e de D. Maria Ca-

valcante, casou, coitío temos visto na descendencia dos \Paes Barretos, com

D. Joanna Bezerra de Albuquerque, digo, com D. Joanna Barreto de Albuquerque,

filha natural de Gonçalo Paes Barreto, de quem tem filhos:

Francisco de Sã Cavalcante, filho de Matheus de Sã, é casado com D. Ca-

tharina Pessoa, filha de Nuno Camello e de Ignez Pessoa, de quem tem filhos-

Bernardino de Araújo, filho de Matheus de Sá, é sacerdote do habito de

S. Pedro.

João Cavalcante de Albuquerque, filho de Matheus dç Sá, casou com

D. Catharina de Araújo, filha de Amadoj de Araújo, de quem tem filhos.

D. Ursula Cavalcante, filha de Matheos de Sá, é casada coní ChríEtovão

Paes de Mendonsa, de quem tem filhos-

D. Anna Cavalcante, filha de Matheus de Sá, é casada com Manoel de

Araújo Bezerra, filha de Amador de Araújo, com successâo.

D. Catharina Cavalcante, filha de Matheus de Sá, é casada com Antonio

de Carvalho de Andrade, filho de Bernardino de Carvalho de Andrade e de D. Laura

Cavalcante, de quem não tem filhos.

D. Lusia Cavalcante, filha de Bernardino de Araújo e de D. Brasia Mon-

teiro Cavalcante, é casada com Joseph de Araújo de Luna, sem successâo.

D. Brasia Cavalcante, filha de Bernardino de Araújo, casou com João

Luiz da Serra, de quení tem filhos:

Manoel Cavalcante de Albuquerque, filho de Manoel de Serqueira e de

D- Isabel Cavalcante, casou com a viuva de Amaro Lopes Madeira, de quem
não teve filhos.

Antonio Cavalcante de Albuquerque, filho de Manoel Gonçalves de Ser-

queira e de D. Isabel Cavalcante, foi casada com D- Margarida de Sousa, de quem
teve os filhos seguintes:

Antonio Cavalcante de Albuquerque..

Manoel Cavalcante de Albuquerque.

Lourenço Cavalcante de Albuquerque.

João Cavalcante de Albuquerque.

D. Isabel Cavalcante de Albuquerque.

D. Leonarda Cavalcante de Albuquerque.

Antonio Cavalcante de Albuquerque, foi filho de Antonio Cavalcante de

Albuquerque, casado com D. Maria Joanna, de quem nasceram:

Jorge Cavalcante de Albuquerque-

D. Marianna Cavalcante d'Albuquerque.

Jorge Cavalcante de Albuquerque, filho de Antonio Cavalcante de Albu-

querque, foi casado com D. Maria de Barros, filha de Antonio Caminha, digo, filha

de Antonio Fernandes Caminha, de quem4 houve filhos.
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Antonio Cavalcante de Albuquerque.

Jorge Cavalcante de Albuquerque-

Francisco Cavalcante de Albuquerque.

D. Maria Cavalcante de Albuquerque.

Antonio Cavalcante de Albuquerque, filho de Jorge Cavalcante de Al-

buquerque, casou com uma filha natural de Mathias Vldal de Negreiros, de qnem

não teve filhos.

Jorge Cavalcante de Albuquerque, filho de Jorge Cavalcante de Albu*

querque, é casado com D. Marianna de Barros Pimentel, filha de Francisco de

Barros Falcam e de D- Marianna de Lacerda, em quem já falamos e de qutra tem

filhos.

Francisco Cavalcante de Albuquerque, íilho de Jorge Cavalcante de Al-

buquerque, passou na occasião das revoluções de Pernambuco ao Maranhão, onde

casou.

D. Maria Cavalcante de Albuquerque, filha de Jorge Cavalcante de Al-

buquerque, casou duas vezes: a primeira com Antonio Accioli de Vasconcellos,

filho de João Baptista Accioli e de D. Maria de Mello, a segunda com Pedro Correia

Barbosa, filho de João Correia Barbosa e de D. Manoella de Barros, e de nenhum

teve filhos-

D. Marianna Cavalcante de Albuquerque, filha de Antonio Cavalcante de

Albuquerque e de D. Maria Joanna, casou duas vezes: a primeira coirt Gaspar

Accioli de Vasconcellos, filho de Gaspar Accioli de Vasconcellos e de D. Anna Ca-

valcante, de quem não houve filhos; e a segunda cotrf Manoel Dias de Andrade

Berenguer, filho de Francisco Berenguer de Andrade e de D. Joanna de Albu-

querque, de quem teve os filhos seguintes:

Joseph de Andrade Cavalcante.

Francisco Berenguer de Andrade.

Lourenço Cavalcante de Andrade.

Feliciano Berenguer.

Antonio Berenguer.

D. Luisa de Andrade.

Joseph de Andrade Cavalcante, filho de Manoel Dias de Andrade Be-

renguer, casou com uma filha de Francisco Cabral Marecos, de quem nã<> teve

posteridade-

Francisco Berenguer de Andrade, filho de Manoel Dias de Andrade Be-

renguer, casou com D. Margarida Muniz, de quem não teve successão.

Lourenço Cavalcante e Feliciano Berenguer, filhos de Manoel Dias de

Andrade Berenguer, casaram em a Capitania das Alagôas, com? duas irmãs, filhas

de Simão Teixeira Ferrás, onde se aposentaram.

D. Antonía Bezerra, filha de Manoel Dias de Andrade Berenguer, casou

com Antonio Muniz Bitencour, sem successão.

D- Maria Cavalcante, filha de Manoel Dias de Andrade Berenguer. casou

com Pedro de Macedo, digo, Afonseca, de quem houve uma filha, que vive sol-

telra.

Manoel Cavalcante de Albuquerque, filho de Antonio Cavalcante de Al-

buquerque e de D. Margarida de Sousa, foi casado com D. Ignez Francisca, de

quem procederão?*.

Antonio Cavalcante de Albuquerque.

D. Bernarda Cavalcante-
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Antonio Cavalcante de Albuquerque, filho de Manoel Cavalcante de AI-

buquerque, é casado coui uma filha de Fernão Carvalho de Sá, de quem tem filhos

D. Bernarda Cavalcante, filha de Manoel Cavalcante, casou coni Bar-

tholomeo Lins, filho de Fernão Cai valho de Sá, de queni tem successão.

Lourenço Cavalcante de Albuquerque, filho de Antonio Cavalcante de Al-

buquerque e de D. Margarida de Sousa, foi casado com D. Marianna Uchôa, filha

de Gaspar de Sousa Uchôa e de sua mulher D. Maria, de queirf deixou filhos.

Lourenço Cavalcante de Albuquerque Uchôa.

D. Maria Cavalcante Uchôa, fallecêo solteira.

João Cavalcante de Albuquerque, filho de Antonio Cavalcante de Al-

buquerque e de D. Margarida de Sousa, casou com D. Maria Pessôa, filha de

Arnáo de Hollanda Barreto e de D. Lusia Pessôa, de quem teve os filhos seguintes:

Antonio Cavalcante de Albuquerque,

Cosme do Rego Cavalcante.

Pedro Cavalcante de Albuquerque.

André Cavalcante de Barros.

Francisco Cavalcante.

Luiz Cavalcante de Albuquerque.

Francisco Xavier Cavalcante.

João Cavalcante de Albuquerque.

D. Bertholesa Cavalcante de Albuquerque.

D- Luisa Cavalcante de Albuquerque.

Antonio Cavalcante de Albuquerque, filho de João Cavalcante de Albu-

querque, fallecêo solteiro.

Cosme do Rego Cavalcante casou com D. Eugenia Freire, filha de> Do-

raingos Alves Freire, de quem não teve filhos.

Pedro Cavalcante de Albuquerque casou com D. Theresa de Mello, filha

de Agustinho César de Andrade, fallecidos sem successão-

André Cavalcante de Barros, Arcediago em a Sé de Olinda.

Francisco Cavalcante, religioso Capucho.

Lourenço Cavalcante de Albuquerque, Arcediago de Olinda depois do

irmão.

Francisco Xavier Cavalcante, casou com uma filha de João Pessôa de

Araújo, de quem tem filhos.

João Cavalcante de Albuquerque casou com sua prima D. Joanna Fra-

goso de Albuquerque, filha de Hieronymo Fragoso úe Albuquerque e de D. Isabel

Cavalcante, deixou um filho.

D. Bertholesa Cavalcante de Albuquerque casou com Francisco do Rego

Barros, filho de Francisco do Rego Barros e de D. Monica Pessôa, em quem fa-
lareníos a seu tempo; viuva que foi e casou com um sertenheiro qUe não conheço-

D. Luisa Cavalcante de Albuquerque casou com Mathias Pereira de
Sousa, filho de Nicoláo Coelho dos Reis e de D. Maria de Faria, de quem tem
filhos.

D. Isabel Cavalcante de Albuquerque filha de Antonio Cavalcante de
Albuquerque e de D. Margarida de Sousa, casou com Hieronimo Fragoso de Al-
buquerque, em quem falaremos a seu tempo.

D. Leonarda Cavalcante de Albuquerque, filha de Antonio Cavalcante de
Albuquerque e de D. Margarida de Sousa, casou com Cosme Bezerra Monteiro,
de queirí trataremos em seu lugar.
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D- Isabel de Goes, filha de D. Isabel Cavalcante de Albuquerque, digo, de

D. Isabel Cavalcante, filha de Antonio Cavalcante de Albuquerque e D. Ignez de

Goes, do segundo matrimônio que contrahio com Francisco Bezerra, casou com

seu tio Antonio Bezerra, que deixamos para seu tempo.

D. Anna Cavalcante, irmã de D. Isabel de Goes, filha do segunda matri-

monio de D. Isabel Cavalcante e de Francisco Bezerra, casou com Fernão Bezerra,

de quem e do lastimoso fim que teve dareru'os noticia em sêu lugar.

Tenho dado fim a Antonio, digo, ao ramo de Antonio Cavalcante de Al-

buquerque, filho de Felippe Cavalcante e de D. Catharina de Albuquerque, con-

tinuarei em o de D. Genebra de Albuquerque.

D. Genebra de Albuquerque, filha de Felippe Cavalcante e de D. Catha-

rina de Albuquerque, elle natural de Florença, filho de João Cavalcante e de Ge-

nebra Maneli, como dissemos, e ella filha de Hieronimo de Albuquerque e de

D. Maria Arcoverde, casou com D. Felippe de Moura, filho (?) de D. Christovão

de Moura, Marquez de Castello Rodrigo; teve D. Christovão de Moura de sua

mulher D. Genebra de Albuquerque os filhos seguintes:

D. Francisco de Moura.

D. Antonio de Moura.

Fr. Paulo, Religioso Capucho.

Fr- Francisco, da mesma Ordem*.

D. Isabel de Moura.

D. Mesia de Moura.

D- Francisco de Moura, filho de D. Felippe de Moura e de D. Genebra (Ie
Albuquerque, fallecêo solteiro.

D. Antonio de Moura, como seu irmão, não tomou estado.

O. Isabel de Moura, filha de Felippe Cavalcante e de D. Genebra de Al-
buquerque, casou com Antonio Ribeiro de Lacerda, filho de Antonio Ribeiro e
de D. Maria Pereira Coutinho de Lacerda, de quem nasceram os filhos e sue-
cessão que em seu lugar temos visto.

D. Mesia de Moura, filha de Felippe de Moura e de D. Genebra de Albu-

querque, casou com Cosme Dias de Afonseca, filho de Pedro Dias de Afonaeca e
de D. Maria Pereira Coutinho de Lacerda, de quem teve filhos:

Pedro de Moura de Albuquerque.

Felippe de Moura de Albuquerque.

Manoel de Moura de Albuquerque-

D. Maria Pereira de Moura.

Pedro de Moura de Albuquerque, filho de D. Mesia de Moura e de Cosme
Dias de Almeida, casou com D. Francisca Cavalcante, sua prima, filha de Fran-
cisco da Silveira e de D. Margarida Cavalcante, de quem tem nascido:

D. Mesia de Moura.

D. Mesia de Moura, filha de Pedro de Moura de Albuquerque, casou com
seu primo Antonio de Moura, filho de Manoel de Moura, em quenf falaremos.

Felippe de Moura, filho de D. Mesia de Moura e de Cosme Dias de Afon-
seca, casou em a Bahia duas vezes, de nenhuma teve filhos.

Manoel de Moura, filho de D. Mesia de Moura e de Cosme Dias de Afon-
seca, casou em a Bahia com uma senhora, filha de um fulano Grasia, de quem
teve filhos:
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Antonio de Moura.

Cosnáe de Moura.

D. Maria de Moura.

Antonio de Moura, filho de Manoel de Moura, casou, como se tem visto,

com sua prima D. Mesia de Moura, filha de Pedro de Moura e de D. Francisco

Cavalcante, de quem nascêo:

Manoel Grasia de Moura Rolim.

Manoel Grasia de Moura Rolim, filho de Antonio de Moura, é casado com

D. Ursula Carneiro, filha de João Carneiro da Cunha o de D. Anna Carnc.ro da

Cunha, filha de Paulo de Carvalho de Mesquita e de D. Ursula Carneiro, de quem

não tem propagação.

Cosme de Moura, filho de Manoel de Moura, não foi casado.

D. Mesia de Moura, filha de Manoel de Moura, casou conf seu primo Pedro

Garcia Pimentel, não teve filhos, instituio herdeiro seu irmão Antonio de Moura,

aus por seu falleeimento lhe succedeo seu lilho Manoel Grasia tfe Moura Rolim,

já nome^°^aria 

perelra de Moura, filha de D. Mecia de Moura e de Cosme Dias

de Afonseca foi casada com Zenobio Accioli de Vasconcellos, de quem e da sua

ascendencia e descenlencia, faremos brevemente noticia-

D Margarida de Albuquerque, filha de Felippe Cavalcante e de D. Ca-

tharina de Albuquerque, casou duas vezes; a primeira cora Francisco da Silveira,

a segunda com João Gomes de Mello, filho de Christovao Gomes de Mello e de

Anna de Hollanda, filha de Arnáo de Hollanda e de Beatriz Mendes de Vasconcel-

los; de ambos teve os filhos seguintes:

Do 1.° matrimonio.

Pedro Cavalcante de Albuquerque.

D. Francisca Cavalcante.

Do 2.® matrimonio:

D. Anna Cavalcante.

Pedro Cavalcante de Albuquerque, filho de D. Margarida de Albuquerque

e de Francisco da Silveira, na invasão de Pernambuco se passou e apresentou em

Vianna do Lima, onde deixou successão.

D. Francisca Cavalcante, filha de D. Margarida de Albuquerque e de

Francisco da Silveira, casou com? seu primo Pedro de Albuquerque, digo, Pedro

de Moura, filho de Cosme Dias da Silveira e de D. Mesia de Moura.

D- Anna Cavalcante, filha de D. Margarida de Albuquerque e de seu

segundo marido João Gomes de Mello, casou com Gaspar Accioli, de quem daremos

unia breve noticia de sua posteridade.

Zenobio Accioli, florentino de nação, por parcialidades que houveram em

a sua patria, se ausentou delia com seus primos ou parentes, Felippe Cavalcante

para Pernambuco, como temos visto, Nicoláo Manelle ou Espinelle para a Parahyba

e Zenobio Accioli para a Ilha da Madeira, onde casou na familia de Vasconcellos,

dos Condes de Calheta, de quem nascêo Gaspar Accioli que casou, como temos visto,

com D. Anna Cavalcante, filha de João Gomes de Merlis e de D. Anna Cavalcante,

de quertf teve filhos, que deixaram successão.

Zenobio Accioli de Vasconcellos.

João Baptista Accioli-

Gaspar Accioli de Vasconcellos.

Zenobio Accioli de Vasconcellos, filho de Gaspar Accioli, foi casado, como

se tem visto, com D. Maria Pereira de Moura, filha de Cosmte Dias *Je Afonseca

ç de D, Mesia de Moura, de quem nasceram;



— 54 —

Felippe de Moura Accloli.

D. Mesia de Moura-

D. Anna Maria Acciolt.

Felippe de Moura Accioli, Alcaide-mor de Pernambuco, Commendador da

Ordem de Christo, Fidalgo da Casa de Sua Magestade, filho de Zenobio Accioli

de Vasconcellos, casou com sua prima D. Margarida Accioli, filha de João Baptista

Accioli e de D. Maria de Merlis, de quem* teve successão:

João Baptista Accioli.

Zenobio Accicli de Vasconcellos.

Francisco de Moura Accioli.

D. Rosa Maria Pereira de Moura.

João Baptista Accioli, Alcayde-mor de Pernambuco, filho de Felippe de

Moura Accioli, é casado com D. Brites de Almeida, filha ;de João de Barros Pi-

mentel e de D. Maria Accioli, de quem tem filhos.

Zenobio Accioli de Vasconcellos, filho de Felippe de Moura Accioli, é

casado com D. Adrianna de Almeida, filha de José de Barros Pimentel, de quem

teEL4 filhos.

Francisco de Moura Accioli, filho de Felippe de Moura Accioli, 6 casado

com D. Rosa Vieira, filha de Felippe.... da Cunha, de quem não tem filhos.

D. Rosa Maria Pereira de Moura, filha de Zenobio Accioli de Vasconcel-

los, foi segunda mulher de Jacintho de Freitas da Silva e Albuquerque, filho de

Duarte de Albuquerque da Silva, em quenf já falamos.

D. Mesia de Moura, filha de Zenobio Accioli de Vasconcellos, foi casada

com Duarte de Albuquerque da Silva, Juiz de Orphãos, proprietário, em quem já

falamos e na sua successão.

D. Anna Maria Accioli, filha de Zenobio Accioli de Vasconcellos, foi pri-

ofeira mulher de Affonso de Albuquerque de Mello, filho de José de Sá de Albu-

querque, em quem já falamos.

João Baptista Accioli, filho de Gaspar Accioli e de D. Anna Cavalcante,

casou com D. Maria de Merlis, filha de Manoel Gomes de Merlis e de D. Adriànna

de Almeida, viuva que foi de Gaspar Vanderley, de quem teve a propagação se*

guinte:

João Baptista Accioli.

Gaspar Accioli de Vasconcellos.

Zenobio Accioli de Vasconcellos.

Francisco Accioli de Vasconcellos.

Antonio Accioli de Vasconcellos.

D. Maria Accioli.

D. Margarida Accioli.

D. Francisca Accioli.

João Baptista Accioli de Vasconcellos, filho de João Baptista Accioli, foi

casado com D. Hieronima Lins, filha de Sibaldo Lins e de Cosma Pinfentel; falle-

cido, casou D. Hieronima Lins com Belchior Brandão de Castro. Teve João Baptis-

ta Accioli de sua mulher uma filha, a quem chamam

D. Manoella Accioli.

D. Manoella Accioli, filha de João Baptista Accioli, é casada com* seu

primo Rodrigo de Barros Pimentel, filho de José de Barros Pimentel e de D. Maria

Accioli, em quem já falamos.

Gaspar Accioli de Vasconcellos, filho de João Baptista Accioli, obrigado
do crescido dote, casou com uma filha natural do Governador João Fernandes

Vieira, de quem tem filhos-
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Zenobio Accioli de Vasconcellos, filho de João Baptista Accioli, passou á

Ilha da Madeira, onde fallecêo.

Francisco Accioli de Vasconcellos, filho de João Baptista de Vasconcellos,

casou com4 D. Catharina de Merlis Barreto, filha de João Paes de Merlis, em

quem já falamos; não deixaram filhos.

Antonio Accioli de Vasconcellos, filho de João Baptista Accioli, casou

uuas vezes; a primeira com D. Cosma de Bulhões da Cunha, filha de Zacarias de

Bulhões e de D. Hieronima da Cunha, a segunda com D- Maria Cavalcante, filha

de Jorge Cavalcante de Albuquerque, em quem já falamos. De nenhunfa deixou
11, -iar.

filhos. '

D. Maria Accioli, filha de João Baptista Accioli, casou com José de Barros

Pimentel, em quem4 já falamos.

D. Margarida Accioli, filha de João Baptista Accioli, casou com seu primo,

Alcaide mor, Felippe de Moura Accioli, filho de Zenobio Accioli de Vasconcellos,

como temos visto e a sua successão.

D. Margarida Accioli ou D. Anna Cavalcante, filha de João Baptista

Accioli, casou com Belchior Alves Camello, filho de Belchior Alves Camello e de

Joanna Bezerra, de quem4 não teve filhos.

D. Francisca Accioli, filha de João Baptista Accioli, casou com João

Baptista Pereira, de quem não teve filhos. Contrahio segundo matrimonio com

Paulo de Amorim Salgado, de quem temos dado copia e da sua successão.

D. Brites de Albuquerque, filha de Hieronimo de Albuquerque e de

D. Maria Arcoverde, casou com Gonçalo Mendes Leitão, irmão do bispo da Bahia,

D. Pedro Leitão, de quem teve os filhos seguintes:

Jorge Leitão de Albuquerque.

D. Leonor de Albuquerque.

D. Catharina de Albuquerque-

D. Luisa de Albuquerque.

D. Antonia de Albuquerque.

Jorge Leitão de Albuquerque, filho de Gonçalo Mendes Leitão, casou com

D. Magdalena Barbosa, irmã de Fructuoso Barbosa, Fidalgo mui autorisado, de

quem teve filhos:

Fr. Pedro de Albuquerque, Carmelitano.

Pe. Gonçalo Leitão de Albuquerque, da Companhia.

Paulo Leitão de Albuquerque.

Bartholomêo Leitão de Albuquerque-

Jorge Leitão de Albuquerque.

João Leitão de Albuquerque.

D. Luisa de Albuquerque.

Paulo Leitão de Albuquerque, filho de Jorge Leitão de Albuquerque, casou

com D. Isabel Soares, filha de Jaques Pires, de quejaí não teve filhos e de quem

darei breve noticia.

Jaques Peres, natural da Alleníanha, em quem já falamos, nasceria de

André de Albuquerque, a que me reporto.

Bartholomêo Leitão, filho de Jorge Leitão de Albuquerque, casou outra (1)

filha de Jaques Peres, de quem teve a propagação seguinte:

Romão Leitão de Albuquerque.

D. Potenciana Barbosa.

(!) E' atssim que está no original.
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Romão Leitão, filho de Bartholomêo Leitão, foi casado corri D. Leonor

do Vedra, filha de Alberto Geravão de Vedra, estrangeiro, e de Isabel de Acha,

filha de Manoel Lopes e de Leonor de Axa, naturaes de Lisbôa; tiveram filhos:

Bartholomêo Leitão de Albuquerque-

Jorge Leitão, fallecêo menor.

João Leitão, fallecêo solteiro.

Gervasio Leitão, fallecêo solteiro.

D. Ignez de Albuquerque, fallecêo solteira.

D. Antonia de Albuquerque, fallecêo solteira.

D. Isabel Acha d'Albuquerque.

D. Maria de Vedra de Albuquerque.

D. Manoella Barbosa.

D. Andresa Pires de Albuquerque.

Bartholomêo Leitão de Albuquerque, filho de Romão Leitão de Albuquer-

que, casou com D. Hieronima de Castro Lins, filha de Leão Falcão de Bça e de

D. Joanna de Castro, de quem nasceram:

Alexandre Marinho de Albuquerque.

D. Luisa de Castro Lins de Albuquerque.

Alexandre Marinho de Albuquerque, sacerdote do habito de São Pedro.

D. Luisa de Castro Lins de Albuquerque, filha de Bartholorníèo Leitão de

Albuquerque, casou com Joseph de Barros Pimentel, filho de Francisco de Barros

Falcão, em quem falaremos; fallecêo sem filhos.

D. Isabel de Acha de Albuquerque, filha de Romão Leitão, casou com

Cosme do Rego Barros, filho de Arnão de Hollanda e de D. Anua da Cusba Pe-

reira, de quem deixou filhos.

D. Maria de Vedra de Albuquerque, filha de Romfâo, casou com João

de Albuquerque, seu primo, filho de Ambrosio Berenguer de Andrade e de

D. Magdalena Barbosa de Albuquerque, de quem tem filhos-

D. Magdalena Barbosa de Albuquerque, filha de Romão Leitão de Albu-

querque, casou com Antonio Pitta Porto Carreiro e de D. Maria de Mello, de quera
tem filhos.

George Leitão de Albuquerque, filho de George Leitão de Albuquerque e

de D. Magdalena Barbosa, foi casado com D- Catharina, filha do nomeado Jaqucs

Peres de quem:

George Leitão de Albuquerque.

D. Magdalena Barbosa.

George Leitão de Albuquerque, filho de George Leitão de Albuquerque c

de D. Catharina, casou conf D. Francisca de Villas Bôas, filha de Bento de Villas

Bôas, de quem teve filhos:

Paulo Leitão de Albuquerque, solteiro.

D. Feliciana Barbosa de Albuquerque.

D. Maria Barbosa, solteiro.
•D. Catharina Barbosa, solteira.

D. Leonor Barbosa de Albuquerque.

D- Feliciana Barbosa de Albuquerque, não deixou successão.

D. Leonor Barbosa, filha de George Leitão de Albuquerque, casada com
João Pita Porto Carreiro, nomeado.

João Leitão de Albuquerque, filho de George Leitão de Albuquerque e de
D. Magdalena Barbosa, casou com D. Joanna Barbosa, irmã do Boatcvinho, de

quem houve filhos.

D- Juliana de Albuquerque,
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D. Clara de Albuquerque.

D Juliana casou com Manoel Viegas, em Serinhaem, de quem tem filhas.

D. Potenciana Barbosa, filha de Bartholom-eo Leitão de Albuquerque e de

D. Andresa Peres, foi casada com Henrique Leitão, de quem não teve filhos.

D. Luisa de Albuquerque, filha de Jorge Leitão de Albuquerque e de

D. Magdalena Barbosa, casou com João de Barros Correia, de quem teve filhos,

Marcos de Barros Correia.

Viuvo João de Barros Correia de D. Lusia de Albuquerque, fallecida de

parto, casou com D. Lourença de Andrade, de quem não teve filhos-

Marcos de Barros Correia, casou com D. Margarida de Merlis, filha de

Pedro Marinho Falcão e de D. Brites de Merlis, de quem teve:

João de Barros Correia.

Pedro Marinho Falcão. (Vide Barros)-

D. Luisa de Merlis.

D. Maria de Merlis.

João de Barros Correia casou com sua prima D. Brites Maria da Rocha,

viuva de Fernão Rodrigues de Castro, em quem já falamos e do ^ucm tem filho:

Marcos de Barros-

Pedro Marinho Falcão casou com D. Florinda. Falleceo sete successão.

D. Luisa Merlis, filha de Marcos de Barroa Correia, casou com de

Barros Correia, digo, de Barros Rego, em quem já falamos, e na sua posteridade.

D- Brites de Albuquerque de Merlis, filha de João de Barros Correia,

casou com Luiz Marreiros de Sá, de quem a seu tenípo faremos memória e de sua

descendencia.

D. Maria de Albuquerque de Merlis, filha de Marcos de Barros Correia,

casou com? Antonio Bezerra Cavalcante, filho de Joseph Gomes Pedrosa, de quem

faremos memória em seu logar.

D. Catharina de Albuquerque, filha de Gonçalo Mendes Leitão e de

D. Brites de Albuquerque, filha de Hieronimo de Albuquerque e de D. Maria

Arcoverde, casou com Fernão Soares da Cunha, de nobilissima familia de Vianna,

que passou a Pernambuco com seu irmão Diogo Soares e seus priníos André Soares

e Diogo Soares; teve D. Catharina de Albuquerque de seu marido, Fernão Soares,

filhos que expressaremos, e enviuvando contrahio segundo matrimonio com o me-

dico Manoel Nunes Leitão, de quem igualmente teve successão.

Do 1.® itíatrimonio

João Soares de Albuquerque-

D. Leonor de Albuquerque.

D. Isabel de Albuquerque-

Do 2.° matrimonio

Manoel Nunes Leitão.

João 
"Leitão 

àe Albuquerque-

D. Maria de Albuquerque.

João Soares Leitão de Albuquerque, filho de Fernão Soares e de D. Ca-

tharina de Albuquerque, fallecêo sem tomar estado, servindo de Mestre de Campo

de Infantaria-

D. Leonor de Albuquerque, filha de Fernão Soares da Cunha e de D. Ca-

tharina de Albuquerque, casou com João Thenorio de Molina, natural de Servi-

lha. (1)

(1) Todo este documento, inclusive a certidão, passada pelo Protonotario

Antonio da Cunha da Silva, com que começa, não foi escrlpto pelo Autor da Nobi-

liarchia, Borges da Fonceca, mas pelo proprio que escreveo a certidão, porque a

letra é a mesma.
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Estava errado:

Do 1-° matrimonio

Salvador Soares da Cunha e

Diogo Soares de Albuquerque, que não casaram.

D. Isabel de Albuquerque, que casou com Diogo Soares da Cunha.

Do 2-° matrirrfonio

Manoel Nunes Leitão, que foi para Portugal e lá foi General de Batalha.
João Soares de Albuquerque Mestre de Campo.

João Leitão, que nunca casou.

D- Leonor de Albuquerque, mulher de João Thenorio.

D. Maria de Albuquerque, que não casou.

Veja-se o testamento desta, que foi feito a 18 de Maio de 1689 e está no
livro do... (1).

Segue-se o titulo dos 4 cunhados já publicado no vol. I, pag. 171.

(1) Desde as primeiras palavras deste caderno — Estava errado — atéaqui foi escripto pelo autor da Nobiliarchia, Borges da Foncaca.



MEMÓRIAS QUE SE CONSERVAM NA CAPITANIA DE PERNAMBUCO

DAS HABILITAÇÕES DO SANTO OFFICIO QUE HA NOS DES-

CENDENTES DE VASCO FRZ. DE LUCENA

— Vaso Fernandes é um dos mais famosos conquistadores e povoado-

res da Capitania úe Pernambuco, o qual veio com o seu primo, Donatario, Duarte

Coelho Pereira, qut a 9 de Março de 1535 tomfou posse das tsr.as, Capitania, go-

vernança e jurisdição delia, com todas as liberdades e privileg'us, que lhe foram

concedidos nas cartas de doação Regias passadas em Évora a 24 e 25 ds Setembro

óe 1534 e a seus 3ucoessores: o que consta do Foral da Camara de Olinda, que

foi passado a 12 de Março de 153.... e confirmado a 17 de Março de 1550, do qual

também consta que a dita posse fora tomada no mesmo dia ení que Duarte Coelho

Pereira chegou a Pernambuco.

O que Vasco Fernandes de Lucena obrou na sua conquista, quanto esta

deveo ao seu valor e eloquenoia, escrevêo Fr. Vicente do Salvador, natural do

Brasil, na historia que delle compôz, e o cita Fr- Agustinho de Santa Maria no

seu Santuario Marianno, tom- 9, liv. 2.°, tit. 18, pag. 303. E por estes serviços foi

o primeiro Alcayde-mor da dita cidade de Olinda, então Villa, como veníos no

Theatro Genealogico, que com o nome de D. Tivisco de Nasau Zarco Colona fez

imprimir seu descendente o Commendador Manoel de Carvalho e Ataide; Arv. 123,

onde também ventos que o dito Vasco Fernandes de Lucena era nobillissimo e

filho de Sebastião de Lucena e de sua mulher D. Maria Vilhena, filha de Diogo

de Azevedo, 4.° Senhor de S. João d'El-rei. E que fora casado com D. Brites Dias

Correia, filha de João Correia, o Portuguez, e de Leonor Eannes, filha de João

Correia, Senhor da Torre de Ladras Gaião.

Do referido matrimonio nascêo:

— Sebastião de Lucena de Azevedo, com quem se continua e

2 — Clara Fernandes de Lucena, que veio a Pernambuco em companhia

de seu pai, comto affirmam algumas memórias, o que outras negam, fazendo-a

natural e havidas, digo, e havida em Pernambuco, porém, ou legitima ou natural,

é sem duvida que foi filha de Vasco Fernandes de Lucena e que casara com

Christovão Queixada, Cavalleiro Castelhano e que delles procede a família dos

Queixadas da Parahyba, que hoje, por falta de cabedaes, se acha em decadencia,

mas ha ainda neste ramo vários sacerdotes do habito de S. Pedro.

2 — Sebastião de Lucena de Azevedo, veio com seu pai á conquista de

Pernaníbuco, porém, voltando para Portugal foi lá Commendador de Matta d'

LÔbos e Guarda-mor da cidade de Lisbôa, no tempo da peste, e casou com D. Je-

ronyma de Mesquita, filha de Thomé Borges de Mesquita e de sua mulher Ca-

tharina Pinhel. Neta por via paterna de D. Pedro Eannes de Mesquita, instituidor

do Morgado de Giminões, e de Leonor Borges, filha de Gonçalo Borges. E por via

materna de Fernão de Pinhel e de Guiomar Gil Moniz, filha de Vasco Gil Monis,

o que se manifesta da citada Arv. 123 do Theatro Genealogico. Deste matrimonio

de Sebastião de Lucena de Azevedo, s6 consta em Pernambuco que houveram os

tres filhos seguintes:
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3 — Jorge de Azevedo de Mesquita, que foi Commendador de Matta de

Lobos, e casou segunda vez cortí D. Catharina de Vilhena, filha de Antonio Sotelo

de Araújo, Commendador ria Ordem de Christo, e de sua terceira mulher D. Ignez

de Vilhena, e delle não temos mais noticia que a que dá o Theatro Genealogico,

no lugar citado, porém, sendo em Portugal bem conhecidos os seus distinctos

descendentes, não será difficil saber-se que habilitações tiveram4 pelo Santo Of-

ficio.

3 — Matheos de Freitas de Azevedo, que continua.

3 — D. Joanna de Mesquita, adeante.

—Matheus de Freitas de Azevedo, Fidalgo da Casa Real, veio a Per-

nambuco e foi Alcayde-mor de Olinda, como o fôra seu avô. Vivêo na mesma

cidade, casado com D. Maria Heredia, filha de João Queixada e de sua mulher

D. Leonor Raymôa, o que consta da habilitação de seu filho Sebastião de Lucena

de Azevedo, Capitão do Maranhão, a qual foi feita na Meza da Consciência e Or-

dens para o habito de Christo, no anno de 1629. Deste matrimtonio de Marcos de

Freitas de Asevedo só se sabe que houvessem os quatro filhos seguintes:

— Sebastião de Lucena de Asevedo, que foi Cavalleiro da Ordem de

Christo, habilitado, como fica dito, no anno de 1629, e Capitão-mor do Grão

Pará no de 1646, como refere o General Bernardo Pereira de Barreto nos seus

Annaes Historicos do Estado do Maranhão, liv. 13, n.° 933 e seguintes. Delle não

constavam outras noticias.

4 — Vasco Fernandes de Lucena, que vivia em Olinda no anno de 1616,

como consta de um assento que se acha no livro velho da Sé, e ê do theor seguinte:

Em 18 de Setembro da era acima, baptisei, eu Rodrigo Soares, Coadjuctor na Igreja

Matriz, Joanna, filha de Vasco Fernandes de Lucena e de sua mulher Maria Se-

nas- Foram padrinhos o I,d.0 Antonio Thomás e Isabel Ferreira, e puz-llK- os

Santos oleos. Tamberrf se não conservam memórias da sua successão.

4 — D. Jeronyma de Mesquita, que continua.

4 — D. Clara de Asevedo, que casou duas vezes; a primeira com o Doutor

Gaspar Fernandes Dourado, de quem foi segunda mulher, e'a segunda com Antonio

Malheiros de Mello. O doutor Gaspar Fernandes Dourado foi natural de Pontalegre

o um dos prirrfeiros povoadores da cidade da Parahyba, onde servia de Juiz de

Orphãos e Escrivão da Gamara no anno de 1611, e tinha sido casado a primeira
vrz com Nunes de Bulhões, filha de Ama-

dor Nunes de Bulhões, e de sua rtíulher Catharina de Mello de Miranda, na-

turaes de Lisbôa, dos quaes também foi filha a mulher de Francisco Gomes

Muniz, que em 1634 era Provedor da Fazenda Real na Parahyba, como es-
escreve o General Francisco de Brito Freire na sua nova Luzitania, livro 1.°,
n.n 607, e fallecêo em Pernambuco, no anno de 1650, servindo de Ouvidor e Audi-
tor do Exercito na guerra dos Hollandeses. E deste primeiro matrirrfonio do

Doutor Gaspar Fernandes Dourado nascêo (entre outros filhos da nobre suoces-

s3o) o Doutor Feliciano Dourado, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real. professo na

Orlem de Christo, que foi Dezembarsador da casa da Supplicação, Secretario da

Embaixada de França e Enviado; ultimamente fallecêo Conselheiro do Conselho

ultramarino, conseguindo, em* todos os empregos que teve, applausos e venera-

ção, como referem o Conde de Ericeira, D. Luiz de Menezes, no seu Portugal
Restaurado, parte 2.a, liv. 4.°, e o Po. Fr. Antonio Caetano de Sousa, na sua
Historia Genealogica da Casa Real Portuguesa.

Antonio Malheiros de Mello foi filho de Pedro Bandeira de Mello, irmão

d« Felippe Bandeira de Mello, que ambos viveram, digo, vieram a Pernambuco
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cortí o primeiro Donatario e são os progenitores da nobre família do seu appel-

lido.

De ambos os referidos matrimonios teve D. Clara de Asevedo successão.

Do primeiro procedem os Dourados de Iguarassú e do segundo os Bandeiras da

Parahyba, que contam varias habilitações no estado ecclesiastico.

—D. Jeronyma de Mesquita, filba do Alcayde-mor Matheus de Freitas

de Asevedo e de sua mulher D. Maria de Heredia, vivêo em Olinda, sua patria,

onde casou com Antonio Bandeira de Mello, filho de Felippe Bandeira de Mello,

o primeiro que veio a Pernambuco com o Donatario, e de sua mulher D. Maria

Maciel de Andrada. De um brasão passado a 16 de Janeiro de 1633 (que se acha

na Torre do Tombo, para onde foi levado nos livros da chancellaria), a seu neto

Gregorio Cadena Bandeira de Mello, Moço Fidalgo da Casa Real, qiu fallecéo

Mestre de Campo de Infantaria na guerra da Catalunha, consta que este Felippe

Bandeira de Mello, que veio a Pernambuco com o donatario, era filho de Sebas-

tião Pires de Louredo que em 1520 vivia nc Conselho de S. Christováa de No-

gueira, da Comarca de Lamego, e de sua imiliier D- Brites Bandeira de Mello,

filha de João Rodrigues Malheiros e de sua mulher Felippa Bandeira, filha de

Gonçalo Pires Bandeira, (que das nossas historias consta que era natural do

conselho de Besteiros, Comarca de Vizêo, e o primeiro a quem o senhor Rei D. João

o Segundo concedêo o appellido e as arnfas que escreve Villas Boas na sua No-

biliarchia Port., verb. Bandeiras, pag. mil 244, eni remuneração da insigne fa-

çanha que fez em salvar na batalha de Touro, em ten^po do Senr. Rei D. Affonso

5.°, a bandeira do reino, que estava já em poder do inimigo) e de sua mulher

Violante Nunes.

E que o dito João Rodrigues Malheiros era Fidalgo muito illustre por

por ser filho de João Malheiros de Ponte de Lima e de Guiomar de Mello, filha

de Fernão de Mello, que foi filho de Rodrigo de Mello, Conímentíador de Pombeiro,

o qual era filho de D. Leonel de Lima, Visconde de Villa Nova de Cerdeira, e da

Viscondeça D. Felippa da Cunha, filha de D. Álvaro da Cunha, Senhor do Pom-

beiro e de D. Brites de Mello, filha de Martim Affonso de Mello.

Do" referido matrimonio de D. Jeronyma de Mesquita com Antonio Ban-

deira de Mello, nasceram os filhos seguintes:

— Felippe Bandeira de Mello, Fidalgo da Casa Real e Cavalleiro da

Orderrí de Christo, que servio 15 annos nas Armadas do reino e nas guerras do

Brasil, Flandres e índia, e nas fronteiras das provincias do Alentejo e Beira, com

muita distineção, occupando os postos de Capitão de Infantaria, Capitão-mor go-

vernador da Capitania de Porto Seguro e governador da praça de Almeida, o que

consta da Patente de Tenente do Mestre de Campo General Francisco Barreto de

Menezes, passada pelo Senr. Rei D. João o 4.», a 20 de Dezembro de 1646, que se

acha registrada no livro 1.° da Vedoria do Exercito de Pernambuco, aonde chegou

com o dito emprego no anno de 1648, como escreve o P- Fr. Raphael de Jesus,

no seu Castrioto Luz., liv. 8, n. 45. Voltou para Pernambuco, sua patria, a pessoa

do Me. de Campo General Francisco Barreto de Menezes, Portugal onde fallecéo

solteiro, sem successâo (1).

d. Maria de Mello, que do Livro velho da Sé consta foi baptisada

nesta igreja (então chamada matriz do Salvador), a 14 de Setembro de 1608, e

que foram seus padrinhos o Governador Geral D. Diogo de Menezes e D. Brites

Bandeira, sua tia, irmã de seu pai- Casou com Jeronymo Cadena Villa Sante, na-

tural de Lisbôa, que viveo na Par.", onde foi senhor do engenho de Sibiri, e era

(1) No original está assim meismo, muito confuso.



irmão inteiro de Pedro Cadena Villa Sante, Moço Fidalgo da Casa Real e Prove-

dor-mor da Fazenda Real do Brasil, do qual trata o General Francisco de Brito

Freire na sua Nova Lusitania, liv. 10, n.° 900, e foi casado com a dita D. Brites

Bandeira- Na occasião em que se clamou a liberdade contra o intruso doiLÍinio

dos Hollandezes, foi Jeronymo Cadena um dos tres Governadores nomeados para

a defesa da Capitania da Parahyba, como se vê do Liv. 6.°, n.° 88, do Castrioto

Luzit. e por occasião da guerra foi obrigado a retirar-se para Pernambuco, ondo

vivia em 1653, como consta das provisões que se achan? registradas no livro l-°

da Secretaria do Governo, a fls. 14 e 24 verso, que lhe foram concedidas para não ser

executado por dividas, constando dellas que sendo senhor de Engenho na Pa-

rahyba era rendeiro do Engenho S. João do Cabo. Do referido matrimonio de

D. Maria de Mello, com Jeronymo Cadena Villa Sante, se conserva nobillissima

successão em Pernambuco, com foros de Fidalgos Cavalleiros da Casa Real, inda

tem havido mais habilitações para o habito da Ordem de Christo e para o estado

sacerdotal (1).

5 — D. Brites Bandeira de Mello, que continua.

5 — D. Jeronyma de Mesquita de Asevedo, que foi casada con/ seu pa-

rente Balthasar Maciel de Andrada, que ainda vivia a 3 Fevereiro de 1673, como

consta de um termo de Irmão da Mizericordia de Olinda que nesse dia assignou.

Foi proprietário do Officio de Juiz de Orphãos da Villa Formosa de Serinhaem,

como consta do Liv. 1.° da Secretaria do Governo de Pernaníouco, a fls. 48 V."

Deste matrimonio procedem os Bandeiras de Itamaracá, que tem tido alguma

habilitação para o estado ecclesiastico.

5 — D. Isabel de Mello, que casou com Antonio Lopes de Vasconcellos,

natural da Ilha da Madeira, de cujo ntetrimonio nasceram unicamente o Pe. Thoroé.

Bandeira de Vasconcellos, Vigário Collado da freguesia de Santo Antão, e D. Ignez

Bandeira de Mello, que não teve successão de seu marido Antonio de Sousa Lyra,

Capitão da Freguesia de São Lourenço, por patente do Governador Ayres de Sousa

Castro, de 11 de Maio de 1619, o qual do termo de Irmão da Misericórdia, qu«
assignou a 30 de Agosto de 1701, consta ser filho de Francisco da Rocha Velho o
de sua mulher Barbara de Lyra. Neto por via paterna de Antonio de Sousa Ve-
lho, natural da cidade do Porto, e de sua mulher Leonarda Velho, e por via
materna de João Dias de Lyra, e de muitas famílias nobres de Pernairíouco.

5 — D. Brites Bandeira de Mello, filha de Antonio Bandeira de Mello e
de sua mulher D. Jeronyma de Albuquerque, n.° 4, fallecêo com mais de 110 annos

pelo de 1724, pouco mais ou ixtenos, em Olinda, sua patria, em casa de seu bis-

neto P. D. Christovão Paes de Mendonça Bandeira, então cura da Sé e depois Vi-

gario de S. Lourenço de Tejucupapo, e ultimamente de S. Pedro Martyr, da
mesma cidade de Olinda. Casou esta D. Brites Bandeira de Mello, na capitania da
Parahyba, com Antonio Tavares de Valcasar, filho de João Tavares, um dos se-
nhores de Engenhos mais principais daquella Capitania, conto vemos na Nova
Lusit, liv. 6.°, n.° 607, e de sua mulher  de Valcasar, irmã de
Francisco Camello de Valcasar, Senhor do engenho dos Reis, da mesma Capitania,
onde teve grande respeito e autoridade, como se lê no lugar citado da Nova Lu-
sitania e no n.° 580, e nos Cast. Lusit., Liv. 6.°, n- 85, filhos (alem de outros)
de Jorge Caníello que, do anno de 1598 até o de 1600, achamos em vários docu-

(1) Ha uma entrelinha, com letra differenfee e mais moderna, que diz oseguinte : Da daeeendencia deste matrimonio procure-se em titulo dos Pessoas e Ban-
. de ira* de Mello. — São filhas D. Laura, D. Maria. — Em o titulo dos Band-iras

de Mello ou Pessoas no tomo 3.° consta a fls. 430.
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mentos servindo de Ouvidor em Pernambuco, affirmando as antigas tradições ser

filho de Lopo Rodrigues Camêllo, Escrivão da Puridade do Senhor Rei D. Sebastião

e de sua mulher D. Catharina de Valcasar, que as mesmas tradições affirirtfam ser

Fidalga Castelhana muito illustre. E o dito João Tavares era filho do primeiro

Capitão Governador da Parahyba, João Tavares, de quem nos dá noticia o Autor

do Santuario Marianno, no ton* 9, liv. 2.° tit. 33, pags. 335 e 336.

Do referido matrimonio de D. Brites Bandeira de Mello com Antônio

Tavares Valcasar só ficaram as duas filhas seguintes:

6 — D. Luisa de Valcasar, que continua-

6 —D. Isabel de Mello Bandeira, que casou e foi priníeira mulher do Ca-

pitão Christovão Paes de Mendonsa, filho de Gaspar de Mendonsa, que era senho:*

do engenho dos Apipucos no anno de 1630, como refere o General Francisco de

Brito Freire, no Liv. 4.°, n ° 336, e de sua mulher D. Catharina Cabral, com quem

consta do Liv. Velho da Sé que casara, a 31 de Maio de 1608, e era o dito Gaspar

de Mendonsa filho de Antonio de Mendonsa, que foi senhor do mesmo Engenho.

Deste matrimonio de D. Isabel de Mello, que, conto está dito, foi o pri- .

meiro Capitão Christovão Paes de Mendonsa, nascêo, único, o Capitão Gaspar de

Mendonsa Bandeira, que, casando com sua parenta D. Clara de Asevedo, filha de

João Dourado de Asevedo, Capitão e Cabo da Fortaleza de S. João Baptista do

Brum (o qual era filho do Doutor Gaspar Fernando Dourado e de sua mulher

D. Clara de Asevedo, dos quaes acima falamos), e de sua níulher D. Catharina da

Silva Pereira, filha de Antonio da Silva, valeroso e bem nomeado Capitão de Ca-

vallos na guerra dos Hollandezes, como se vê dos Autores que delia escreveram,

e depois da qual foi Capitão-mor em Angola, onde teve uni governo, e de sua

mulher D- Maria Pereira, filha de Antonio Rodrigues Delgado e de sua mulher

D. Isabel Pereira, naturaes de Lisboa e pessoas muito principais em Pernambuco.

E do termo de Irrtíão da Mizericordia de Olinda, que assignou o dito Antonio da

Silva, depois de vir de Angola, a 24 de 
"Março 

de 1660, consta ser filho de Pan-

thaleão Jorge e de Brites de Évora da Silva, de quem o dito Panthaleão Jorge foi

o primeiro marido; teve o dito Gaspar de Mendonsa Bandeira, entre outros filhos,

todos varões, de que ha successão, ao nomeado Pe. Christovão Paes de Mendonsa

Bandeira, que fallecêo Vigário Collado na freguesia de S. Pedro Martyr, da «idadn

de Olinda.

— D. Luisa de Valcasar casou com Manoel de Asevedo da Silva, Ca-

valleiro da Ordem de S.Bento de Aviz e Sargento-mor do Regirtíento de Infan-

taria paga da praça do Recife de Pernambuco, que nas guerras delle servio com

grande valor e distincção, pelo que se lhe deram dous escudos de vantagem, por
Provisão de 21 de Novembro de 1654, que se acha registrada no liv. 2.° da vedoria,

a fls. 120. Do termo de Irníào da Misericórdia de Olinda, que assignou a 17 de

Setembro_de 1656, consta ser natural da Villa Franca de Xira e filho de Manoel

de Asevedo e de sua mulher Maria Figueiredo, e ã margem deste termo se acha

lima cota que diz fallecera a 30 de Janeiro de 1697.

Deste matrinfonio nasceram os filhos seguintes:

— Antonio Tavares de Valcaçar, clérigo Presbytero, formado em Cano-

nes pela Universidade de Coimbra, que foi o primeiro Thesoureiro-mor que teve
a Santa Igreja Cathedral de Olinda em 1678 se creou o seu cabide, e passando a
dignidade de chantre nella fallecêo.

7 — Manoel de Asevedo da Silva, Capitão de Infantaria da Praça do Re-
cife, onde fallecêo solteiro.

7—Felippe Bandeira, Jesuíta Sacerdote.
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7— Pr. Gregorio  de S. Francisco da Província do Bra-

sil.

7 — Pr. Thomé  Religioso da Ordem de Nossa Senhora

do Monte do Carixto da Provincia da Observancia da Bahia.

7 — Jorge de Asevedo da Silva, Vigário Collado da Igreja Matriz da

N. Senhora do Rosário da Villa Formosa de Serinhaem.

7—Fr. Francisco Xavier, Religioso da Ordem de N. Senhora do Monte

do Carmo da Provincia da Bahia, da qual foi Provincial.

— D. Brites Bandeira de Mello, que casou com João Baptista Campelíi,

que no principio deste século servia de Escrivão da Fazenda Real em Pernambuco.

E das inquirições de seus filhos, que se achairf na Congregação do Oratorio de

Nossa Senhora Madre de Deus do Recife, consta que era natural da Cidade do

Roma, filho de Paulo Campelle Tabolete, natural da mesma cidade, e de. sua mu-

lher Maria Botelho, natural da cidade de Goarda. Deste matrimonio de D. Brites

Bandeira de Mello com João Baptista Can'pelli, nasceram os filhos seguintes:

— Paulo Campclli, Presbytero da Congregação do Oratorio de N. Se-

nhora Madre de Deus do Recife, sua patria, onde leu Theologia e foi Examina-

dor Synodal do Bispado. Da dita Congregação se passou para a de Braga, oude

também foi Examinador Synodal, Qualificador do Santo Otficio e oecupou luga^s

bem merecidos da sua capacidade.

8 — Ignacio Botelho, Presbytero da itíesma Congregação do Oratorio ie

N. Senhora Madre de Deus do Recife, da qual se passou para a de Roma, onde

fallecêo-

8 — Fr. João da Presentação Campelíi, que nascêo no Recife, no anno de

1690, entrou frade Franciscano no Convento de Peraguassú, a 20 de Novembro de

1708. Depois de ler Philosophia e Theologia no Convento de N. Senhora das Neves

de Olinda, foi pro-ministro do seu Capitulo geral, celebrado no anno de 1740 em

Valhadolid, donde, voltando, foi Creado Penitenciário geral da Ordem Seraphiea

e Qualificador do Santo Officio. Fallecêo Commissario dos Terceiros, no sen

Convento de São Francisco da cidade da Bahia, e delle faz níemoria o abbade da

Sever, Diogo Barbosa Machado, na sua Bibliotheca Lusit-, tom. S.°, pag. 129.

8—Fr. Luiz Botelho do Rosário, que nascêo no Recife, a 5 de Agosto de

1659. Tomou o habito de N. Senhora do Monte do Carmo no Convento de Olinda, a

6 de Desembro de 1713, e professou na Bahia, a 27 de Desembro do anno seguinto.

Foi Doutor em Theologia pela Universidade de Coimbra e depois de a ler no seu

convento da Bahia foi por voto do capitulo geral celebrado em Ferrara, e voi-

tando para a sua provincia foi nella regente dos estudos coronistas, Definida \

Presidente do Capitulo, Secretario da Provincia, Prior do seu Convento da Bahia

e Qualificador do Santo Officio- E passando ultimamente para Roma, foi Secre-

tario e Assistente de seu geral pro-Lusitania. Também faz delle Memória a Bi-

bliotheca Lusitana, no tom. 3.°, Let. L., pag. 64.

N. N. N. Religiosas no Mosteiro de Santa Clara da Ilha da Madeira.

3 — D. Joanna de Mesquita, filha de Sebastião de Lucena de Asevedo,

Commendador da Matto de Lobos, n.° 2, e de sua mulher D. Jeronyntía de Mesquiti.

Casou, como se vê no Theat. Genealogico, Arv. 53, com Gaspar Leitão Coelho de

Mello, senr. da honra de César e Quayate, filho de outro Gaspar Leitão Coelho,

senhor da mesm'a honra, e de sua mulher Sisilia Pinto de Mello, filha de Pedro de

Mello Soares e do Ducoro. E deste níatrimonio, como consta da Arv. citada e i'.o

seguinte, e escreve o P. Antonio Carvalho da Costa, na sua Chorog. Port., tomo 2.',

liv. 1°, Cap. 5, pag. 80, foi filha e herdeira a seguinte:



—D. Luisa de Mello, que casou com Sebastião de Carvalho, Desembar-

gador da Casa de Supplicação, segundo senhor do Morgado de Sernancelhe, de

cuja illustre ascendencia trata o dito D. Antonio Carvalho, no lugar citado, onde

também vemos que deste matrimonia nasceram4, entre outros filhos, os dous

seguintes:

5— Sebastião de Carvalho e Mello, que continua.

—João de Mello de Carvalho, que foi Corregedor do crime da Corte o

casa, e Cavalieiro, da Ordem de Christo, que depois de viuvo se ordenou de cie-

rigo. Casou com D- Isabel Maria Freire, flha herdeira do Dezeníoargador Fran-

cisco da Cruz Freire e de sua segunda mulher e prima D. Luisa Pinto, como se

vê na já citada Arv. 54. E deste matrimonio só ha em Pernambuco noticia da

successão que escreve o P. Antonio Carvalho, no lugar... e que delle procede o

Brigadeiro da Cavallaria Joaquin* de Mello Povoas, Governador actual da Ca-

pitania de S. Luiz do Maranhão.

— Sebastião de Carvalho e Mello, que succedeu na casa de seu pai, e

foi cavalieiro da Ordem de Christo e Capitão de Cavallos da Companhia dos Pri-

vilegiados do Santo Offficio- Casou com D. Leonor Maria de Athaide, filha de

Gonçalo da Costa Coutinho, Commendador da Ordem' de Christo e Governador

do Aveiro, Buarcos e Figueira, e de sua mulher D. Isabel de Athaide, cujos no-

bres progenitores mostra a referida Arv. 53. E deste rcíatrimonio diz o P. An-

tonio Carvalho, no lugar mencionado, que nasceram os filhos seguintes:

— Manoel de Carvalho e Athaide, que continua.

6 — Paulo de Carvalho e Athaide, Arcipreste da Santa Igreja Patriarchal

de Lisboa, Deputado da Mesa da Consciência e Ordens.

6 — Antonio de Carvalho, que não casou.

6 — D. Maria Antonia de Athaide, Religiosa no Convento das Descalças

de Nazareth de Lisboa, e

6 — D. Ignez, que morrêo menina.

— Manoel de Carvalho e Athaide, de quem fazem honorifica menforia

o dito P- Antonio Carvalho, no lugar já citado, e o Abbade Sever, no tom. 3.°

da Bibliotheca Lusit., letra M., pag. 216, e o P. D. Antonio Caetano de Sousa,

não só no Aparato da sua Historia Gencalogica da Casa Real Port-, mas tam-

bem na Historia, quando trata do seu casamento e successão; foi Conímendador

da Ordem de Christo, Senhor da Quinta de Granja e dos Morgados de sua casa

e Capitão de Cavallos na Côrte. Casou com D. Theresa Luisa de Mendonsa, fi-

lha de João de AlnAida de Mello, Alcaide-mor de Parmela, Senhor do Morgado

dos Olivaes e do Souto de El-rei e Commissario geral da Cavallaria da Beira, e

de sua mulher D- Maior Luisa de Mendonsa, cuja purissima ascendencia se mos-

tra na já citada Arv. 53 e na Arv. 8 do Theat. Genealog.

Deste matrimonio nasceram:

— O Illm.0 e Exní.° Snr. Marquez de Pombal, Sebastião José de Oar-

valho e Mello, memorável heroe da nação Portugueza, e cujos nunca assás louva-

dos merecimentos, ainda prescindindo de tantas e tão distinctas qualidades, não

só ennobrece as familias que tem a ventura de enlaçar com a sua, mas tambenf a

todo o reino com honradissima inveja das mais polidas cortes da Europa.

7 — Francisco Xavier de Mendonça Furtado, que foi Governador e Ca-

pitão General do Estado do Grão Pará e fallecêo Secretario de Estado da Repar-

tição da Marinha e ultramar.

7 — O Eminentíssimo e Reverendissirtfo Senhor Paulo de Carvalho de

Mendonsa, que nascêo em Lisbôa, a 6 de Novembro de 1702, e falleceo a 17 de

Janero de 1770, tendo sido creado Cardeal da Santa Igreja de Roma a 18 de De-
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sembro de 1769 e publicado a 29 do seguinte Janeiro. Havia sido Monsenhor da

Santa Igreja Patriarchal, do Conselho Geral do Santo Officio, Presidente do

Senado D. B. digo, D. Prior de Guimarães e Comitóssario geral da Bula, e é pu-

blico que estava eleito Inquisidor geral do reino.

7 — Manoel de Carvalho, de quem trata a Chorg. Port.

7 — D. Maria Magdalena, Prioresa do Convento de Santa Joanna de

Lisbôa da Ordem de S. Domingos.

Estas memórias dos descendentes de Vasco Fernandes de Lucena, pri-

níeiro Alcayde-mor de Olinda, então Villa, hoje cidade, mas sempre capital da

Capitania de Pernambuco e um dos seus primeiros povoadores e conquistadores,

em que só se vê inteiramente seguidos os dous Ramos que, com habilitações do

Santo Officio, mostram a puresa de seu sangue que também se prova de afoitas

outras habilitações do Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens e do Juiso

Ecclesiastico, Secular e Regular que tem havido nos ramos que por brevidade se

não seguiram, foram por minei fielmente extrahidos dos Nobiliarios da minha pa-

tría, que tenho escripto ajuntando e examinando por mim mesmo para os coor-

denar os melhores Autores que para os ditos Nobiliarios rtfe tem podido servir,

vários Cartorios, innumeraveis Autores, Certidões e documentos, assentos e papeis

judiciários conservados por alguns curiosos, afim de o fazer com verdade, o que

juro pelo habito da Ordem de N. Senhor Jesus Christo, em que sou professo,

para que conste onde convenha, passei a presente por mim assignada e sellada

com o sinete de minhas armas, nesta Villa da Fortaleza de N. Senhora da As-

sumpção da Capitania do Ceará grande a 26 de Fevereiro de 1773.



MEU BISAVÔ (1)

Fernando do Vale, Senhor do engenho de S. Bertholamêo, sito na fre-

guesia de Muribeca, casou com D. Constancia de Maneli, de cujo matrimonio só

sei houveram duas filhas:

D. Bertholesa.

D. Brites Manelli.

D. Bertholesa casou com Álvaro Barbalho de Lira, homem ntfuito nobre

e valoroso. Não deixaram successão.

D. Brites Manelli, minha bisavó, casou com meu bisavô, o Capitão-mor

Fernando Soares da Cunha, Senhor dos engenhos Guriáu de cima, Pexaníbu',

Muribara, Fuima e o Guerra do Cabo; tiveram só tres filhos, que são os seguin-

tes:

Meu avô, o Capitão Diogo Soares de Albuquerque.

Meu tio, o Capitão Manoel Soares de Albuquerque-

Minha tia, D. Constancia Manelli.

D. Constancia Maneli casou com o Capitão João da Cunha Pereira, filho

de Pedro da Cunha Pereira o velho, digo, Pereira, neto do primeiro Pedro da

Cunha de Andrada; deste matrimonio não deixaram successão, poréntf teve o

dito João da Cunha Pereira um filho bastardo  Nobre chamado tam-

bem João da Cunha Pereira, que o creou com estimação e o perfilhou, julgo que

alcançou o fôro depois, e por aíorte do pai ficou solteiro e lhe deixou o engenho

são  na freguesia do Cabo e os mais bens que possuia 

 pouco fasendoso  se casou no Recife com

Dona  filha de Cosme Pereira  que foi Almo-

xarife da Fazenda Real da Praça do Recife, e teve bastantes filhos que se espa-

lbaram.

O Capitão Manoel Soares de Albuquerque, Senhor dos engenhos Muri-

bara e Tiuma, sitos na freguesia de S- Lourenço da Matta. Casou com D. Ignez

de Mello, filha do Capitão Luiz do Rego Barros e de sua mulher, cujo nome

ignoro; sei de certo era irrrfã do Capitão João Gomes de Mello, Senhor do enge-

nho do Trapiche do Cabo e neto do primeiro João Gomes de Mello. E o dito Luiz

do Rego Barros era filho do Capitão Arnáo de Hollanda Barreto, senhor do en-

genho de São João, sito na freguesia de São Lourenço da Matta; deste matri-

monio tiveram cinco filhos, que são os seguintes:

O Capitão Luiz do Rego Barros.

O Capitão Diogo Soares de Albuquerque.

D. Constancia Maneli de Albuquerque.

, D. Brites Maneli de Albuquerque.

Luiz do Rego Barros, vivêo e morrêo.

O Capitão Diogo Soares d'Albuquerque casou com D. Julianna Marrey-

ros, filha do Sargento-mor Álvaro Marreyros, Senhor do engenho de Meguipe

(1) Este documento também está muito estragado Já e mui diíflcil de

ler-se. pelo que não pode ir sem defeitos.
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de Baixo, sito na freguesia de Muribeca, e de sua mulher D. Lusia Barreto foram,

digo, sei, de certo, era filha do Capitão Lourenço Velho Barreto, homem nobi-

lissimo, neto de Arnáo de Hollanda Barreto, senhor do eDgenho de S. João da

Matta- Deste níatrimonio houve só um filho, chamado Francisco de Albuquer-

que de Mello, que vivêo e morreo solteiro.

Dona Anna de Mello de Albuquerque casou com o Capitão mor João

de Barros Botelho, filho do Capitão Manoel da Mota Silveira e neto do Gover-

nador Christovão de Barros, senhor do engenho Cayará, sito na freguesia de

S. Lourenço da Matta, de cujo matrimonio tiveram seis filhos, cinco machos e

unia femea, que são os seguintes:

Manoel Soares de Albuquerque-

O Tenente Alexandre de Barros Rego.

O Sargento-cübr José do Rego Barros.

João de Barros Botelho-

O Tenente General Amaro (?) do Rego Barros.

D. Rosa de Mello e Albuquerque.

Manoel Soares de Albuquerque casou com D. Cosma de Albuquerque,

filha do Tene. Cel. Domingos Gonçalves Freire e sua mulher D. Leonor da

Cunha, deste matrimonio tiveram quatro filhos que se seguem:

Fernando Soares de Albuquerque.

Ignacia de Barros.

Das duas femteas ignoro o nome por morrerem distantes.

Tenente Alexandre de Barros Rego casou com D. Joanna, filha de João

de Sousa Maia  Capitão de Infantaria do Regimento de Olinda.

Deste matrimonio tem tres filhos machos, que são os seguintes:

Fr. Vicente, Religioso do Carmo de Olinda.

João do Rego Barros.

Luiz de Sousa Magalhães.

João do Rego Barros é Alferes de Infantaria e casou, me dizem, com

uma sobrinha do Capitão José Camello Pessôa, senhor do engenho de Tanhenga.

Luiz de Sousa  que se passou ás partes da Bahia-

O Sargento-mor José dó Rego Barros casou com D. Anna Maria de

Sousa, também filha do dito Capitão João de Sousa, de cujo matrlmtonio tem

tres filhos, que são os seguintes:

José do Rego Barfos.

D. Anna Maria de Sousa.

D. Maria de Deus.

José do Rego Barros, Alferes de Infantaria, solteiro, que foi  para

Santa Catharina.

D. Anna Maria de Sousa, foi freira.

D. Maria de Jesus, que foi casada com o Capitão-mor José Antonio, o

qual falleceo, e se acha viuva.

Tenente General Amaro do Rego Barros, casou com uma minha filha

do priníeiro matrimonio, chamada D. Maria Francisca Bezerra de Albuquerque.

Deste matrimonio tem quatro filhas... que são as seguintes:

D. Anna, D. Maria, D- Francisca, D. Ignez.

João de Barros Botelho, que vivêo e morreo solteiro.

D. Rosa de Mello de Albuquerque, que casou com o Commissario Cosme

Pereira de Lacerda, natural do Rio de São Francisco, de cima; deste nAitrimo-

nio tem oiuco filhos, tres machos e duas femeas, que são os seguintes:
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João de Barros Botelho.

Luiz do Rego Barros.

Cosme Pereira de Lacerda solteiro-

D. Rosa Maria de Mello de Albuquerque.

D. Francisca de Mello de Albuquerque.

D. Rosa Maria de Mello de Albuquerque casou com seu primo 3 o, 
por

parte dos Moitas, chamado José Pedro de Barros.

D. Francisca de Mello de Albuquerque casou com Teles de Crasto, irnfào

do sobredito José Pedro de Barros.

D. Catharina Maneli de Albuquerque, que casou com seu primo legi-

timo o Capitão João da Cunha Pereira, que era filho do meu  o Capi-

tão Diogo Soares de Albuquerque. Deste matrimonio tiveram 
'só 

dous.

Meu primo o R. Dr. Fernando Soares da Cunha e D. Ignez de Mello que

casou com' Antonio Xanzas não tiveram successão.

D. Brites Maneli de Albuquerque casou com nosso tio o Capitão Paulo

T.eitão de Albuquerque, senhor do engenho da Muribeca. Deste matrimonio tevo

urcía filha única, nossa prima D. Lusia de Albuquerque, minha primeira mu-

lher, e deste matrimonio tive cinco filhos, quatro machos e uma fertíea. que são

os seguintes:

O sargento-mor Paulo Caetano de Albuquerque, o Capitão Diogo Soa-

res de Albuquerque Júnior, o Capitão Pedro da Cunha de Andrade, Antonio de

Mello Bezerra de Albuquerque, D. Maria Francisca Bezerra de Albuquerque.

O Sargento-mor Paulo Caetano de Albuquerque casou com D. Maria

Tavares da Conceição, filha do Sargento-mor José Tavares da Silva Botelho, se-

nhor do Engenho do Cumbe de Cima, sito na ribeira de Araripe, ternfo de Igua-

rassu', e de sua mulher D. Tgnacia, de cujo matrimonio tem até o presente

seis filhos, que são os seguintes:

José Maria de Albuquerque.

Antonio de Albuquerque e Mello.

D. Paula.

D. Anna.

D. Ignacia, pupillos.

D. Lusia Francisca de Albuquerque, a qual se acha já casada com seu

tio, rrteu sobrinho Manoel da Vera Cruz Lins e Mello, filho de meu irmão o Ca-

pitão Pedro Lopes de Veras, administrador do Morgado do engenho Bom Jesus

do Cabo, e de sua mulher D. Josepha Maria da Rosa, filha do Capitão Sebastião

Maurício Vanderley, senhor que foi do engenho da Forricosa, sito no Porto

Calvo.

O Capitão Diogo Soares de Albuquerque Júnior, senhor de engenho do

Cutunguba, sito na freguesia de Tracunhaem, casou com D. Theresa de Jesus

Maria, filha do Capitão Alexandre Correia de Castro, senhor dos engenhos de

Ramos e Cursay, e de sua mulher D. Caetana Isazel de Mello, de cujo matritrfonio

tem tres filhos, que são os seguintes:

Alexandre Correia de Albuquerque.

Diogo Soares de Albuquerque.

D. Theresa de Jesus Maria e Albuquerque, todos pupillos.

O capitão Pedro da Cunha de Andrada, casado com D. Antonia Bezerra

da Cunha, filha do Capitão José Pedro dos Reis, Senhor do engenho Brum Brum,

sito na freguesia da Varzea, e de sua mulher D. Maria de Jesus, tenf sete filhos,

que são os seguintes:
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Pedro da Cunha de Andrada Júnior.

Diogo Soares de Albuquerque.

Joanna Carneiro da Cunha-

Antonio de Albuquerque e Mello.

José Luis do Rego Barros.

D. Lusia de Albuquerque.

D. Francisca Xavier de Albuquerque, todos pupillos.

Antonio de Mello Bezerra de Albuquerque, solteiro.

D. Maria Francisca Bezerra de Albuquerque casou cora* o Tenente Ge-

neral Amaro do Rego Barros, e já fica dito os filhos com que se acham, na des-

cendencia de minha tia D- Anna de Mello de Albuquerque, mulher do capitão-

mor João de Barr<5s Botelho.

Segue a descendencia de meu avô, o Capitão Diogo Soares de Albuquer-

que, o qual casou com minha avó D. Catharina Bezerra da Cunha, filha de Pedro

da Cunha Pereira e neta do primteiro Pedro da Cunha de Andrada. Deste ma-

trimonio tiveram cinco filhos, tres machos e duas femeas, que são os seguintes:

Fernando Soares da Cunha, que servio a S. Magestade nas nãos de

guerra que guarneciam as frotas que vinham a Pernambuco, e de Lisboa pais

cá logo na primeira jornada veio por Sargento da náo e cá morreo de bexigas,

sem família nem successão.

Era homem de discurso e resolução, solteiro,

Pedro da Cunha de Andrada, na melhor infancia de seus annos, morreo

dos males que houveram" nesse tempo, solteiro; também homem de prendas.

O Capitão João da Cunha Pereira, também homem de todas as prendas,

casou com «ua prima legitima D. Constancia Maneli, filha de meu tio o Capitão

Manoel Soares de Albuquerque, como fica dito na descendencia de meu tio,

com a declaração dos dous filhos que teve, que se fora não ca-

saram Antonio Soares com a fa. a fls. 6.

D. Brites Maneli, que casou com* seu primo legitimo o Capitão Pedro

da Cunha de Andrada, filho do Capitão Arnáo de Hollanda Barreto, e de sua mu-

lher D. Anna da Cunha, filha de Pedro da Cunha Pereira e neta do primeiro

Pedro da Cunha de Andrada- E o dito Arnáo de Hollanda, filho do Capitão Arnáo

de Hollanda, senhor do engenho de S. João, sito na freguesia de S. Lourenço

da Matta, de cjijo matrimonio não tiveram successão.

Minha mãi, a Senhora D. Cosma Bezerra da Cunha, casou com meu pai,

o Senhor Manoel da Vera Cruz, administrador do Morgado instituído no tnge-

nho do Senhor Bom! Jesus do Cabo de Santo Agostinho e foi sargento-mor da

Ordenança da freguesia de Ipojuca e passou depois a Sargento-mor da Cide-

nança do Cabo, d'onde era natural e foi muito distincto nas suas acções e va-

ler, como o reconheceram* os seus patrícios, cuja expressão faço pela honra V. Sia.

me permitte; de cujo matrimonio ficaram quatro filhos que são os seguintes: su.

Diogo Soares de Albuquerque, o mais reverente servo e att.* venerador

de V- S.

O Capitão Alexandre Bezerra de Albuquerque.

D. Constancia Maneli de Albuquerque.

Dona Manoella Bezerra da Cunha.

O Capitão Diogo Soares de Albuquerque foi casado com sua prima D. Luisa

de Albuquerque, de cujo rtfatrimonio teve os filhos que declara na descendencia

que vai escripta do Capitão Manoel Soares de Albuquerque e de sua mulher

D. Ignez de Mello, a folhas 6.
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D. Constancia Maneli de Albuquerque casou com seu sobrinho João Ca

Cunha Pereira, filho do Tenente Coronel Domingos Gonçalves Freire, e tle sua

mulher D. Leonor da Cunha, de cujo matrimonio tiveram sete filhos, tres ma-

chos e quatro femeas-

João da Cunha Pereira Júnior.

Fernando Soares da Cunha.

Manoel Cavalcante de Albuquerque.

D. Maria Francisca Xavier Cavalcante de Albuquerque-

D. Brites Maneli de Albuquerque.

D. Cosma Bezerra da Cunha.

D. Ignacia Joaquina da Cunha e Albuquerque.

João da Cunha Pereira casou com D. Mariana, filha do Capitão iPedro

Ribeiro da Silva, que foi Capitão Comte- da freguesia da iVarzea e hoje é senhor

do engenho da Conceição, sito na freguesia de Santo Antão, e de sua mulher

D. Antonia.

Fernando Soares da Cunha casou com D. Francisca Xavier Cavalcante de

Albuquerque, filha de Nicoláo Coelho de Albuquerque, irmão do Capitão Gon-

çalo Francisco, Senhor do engenho de Pantorra, sito na freguesia do Cabo, e o

dito Nicoláo foi casado com D. Catharina, filha de André Vieira e neta do Ca-

pitão-m*or Bernardo Vieira, de cujo matrimonio sei tem quatro filhos machos

pupillos, que pela distancia não mando os nomes por morar no Cabo-

D. Maria Francisca Xavier Cavalcante de Albuquerque casou com Ma-

nocl Cavalcante, filho de um iritíào do Capitão Nuno Campello, Senhor do en-

genho Arariba, e neto pela parte materna do Capitão Braz Vieira, senhor do en-

genho de Sibiró, intitulado o do Cavalcante.

Manoel Cavalcante de Albuquerque, solteiro.

E os mais irmãos, também solteiros.

O Capitão Alexandre Bezerra de Albuquerque, que viveo e morreô sol-

teiro-

D. Manoella Bezerra da Cunha, morreo solteira.

Finda a descendencia de meu avô, Diogo Soares de Albuquerque, até o

n.\5u primeiro matrimonio, e na lauda adeante seguem os filhos do segundo ma-

trimonio.

Casou o Capitão Diogo Soares de Albuquerque segunda vez com sua so-

brinha D. Anna Maria de Jesus, filha do Capitão Antonio Borges Uchôa, senhor

do engenho que foi do Igasá, sito na freguesia da Varzea, e de sua mulher D. Ma-

ria Josepha da Cunha Pereira, de cujo matrimonio tiveram os filhos seguintes:

O Tene. General Francisco Xavier de Albuquerque Uchôa.

O Capitão Joaquim José de Albuquerque Uchôa.

Alexandre Bezerra de Albuquerque Uchôa.

Manoel da Vera Cruz de Albuquerque Uchôa-

D. Theresa Caetana de Jesus.

D. Ignez Theresa de Mello.

D. Josepha Francisca Xavier de Jesus.

D. Francisca Xavier de Jesus.

O Tenente General Francisco Xavier de Albuquerque Uchôa casou com

D Beatriz Lourenço de Mello, filha do Capitão-mor Luiz Nunes da Silveira (ou da

Silva), senhor dos engenhos das Ilhetas e Maragi, sito na freguesia de S. Gon-

çalo de Una, e de sua mulher D. Anna Maria de Mello, de cujo matrimonio tem

os filhos seguintes:

Carlos Alexandre Xavier de Albuquerque Uchôa.



Manoel Barbalho Lins e Mello.

D. Maria Thomasia de Albuquerque e Mello, puplllos.

O Capitão Joaquim? José de Albuquerque Uchôa casou com D. Joanna

Maria da Conceição, filha de Paschoal Martins da Costa e de sua mulher D.

Angela Vieira da Cunha, e deste matrimonio tem uma filha.

D. Angela Felicia de Albuquerque, pupilla.

Alexandre Bezerra de Albuquerque Uchôa, solteiro.

Manoel da Vera Cruz de Albuquerque Uchôa, solteiro.

D. Theresa Cactana de Jesus, solteira.

D. Francisca Xavier de Jesus, solteira.

D. Ignez Theresa de Mello, casada com o Capitão Manoel de Oliveira

Pinto, filho do Capitão Alexandre Correia de Castro, Senhor dos engenhos do

Ramo e Cursay, e de sua mulher D. Caetana Iíabel de Mello, de cujo matrlnfonio

tem dous filhos, que são os seguintes.

Manoel de Mello de Albuquerqua Uchôa.

D. Caetana Isabel de Mello, pupillos

D. Josepha Francisca Xavier de Jesus, casada com seu primo legitimo Ma-

noel Caetano Nunes da Silva, filho do Capitão-mor Luiz Nunes da Silva, senhor

dos engenhos atrás ditos de Ilhetas e Maragi, e de sua niulher D. Anna Maria de

Mello, a qual é minha irmã do 3.° matriníonio de meu pai o Sargento-mor Ma-

noel de Vera Cruz, casou com minha madrasta Dona Ber.triz Barbalho Lins, irmã

de meu sogro do segundo matrimonio, Antonio Borges Uchôa. E o dito Capitão

mor Luiz Nunes da Silva é filho de outro do mesmo nome que foi Capitâo-mor

da freguesia do Cabo de Santo Agustinho.

Finda a descendencia de meu avô, o Capitão Diogo Soares de Albuiuer-

que e da minha avó, D. Catharina Bezerra da Cunlia.

Da falta que houver desta noticia peço a V. S. releve que o iríau desejo

era ser bem entendida, porem é verdadeira e se precisar sobre o mesnJo de alguma

declaração darei inteiro cumprimento.

(Assignado):

Diogo Soares êe Albuquerque.

Meu bisavô, João de Veras, 1.° administrador do Morgado que instituio

Pedro Lopes de Veras, no engenho do Senhor Bom Jesus, no Cabo de Santo Agus-

tinho, casou com D. Adrianna de Hollanda; deste ma-.-imonio tiveram muitos

filhos, digo, tiveram? sete filhos, quatro machos e tres femeas, que são os se-

guintes:

Meu avô, o Capitão Pedro Lopes de Veras.

Agustinho de Hollanda Vasconcellos.

Antonio Leitão de Vasconcellos.

Valentim de Hollanda.

D. Marianna de Hollanda.

D. Maria de Hollanda-

D. Magdalena de Hollanda.

Meu avô, o Capitão Pedro Lopes de Veras, 2.° administrador do dito Mor-

gado, casou-se com minha avó, D. Catharina de Lyra; seus pais eram naturaes da

Ilha da Madeira e passaram para este Pernambuco e me asseveram eram pessoas

nobres. Deste matrimonio tiveram cinco filhos, quatro femeas e um rcfticho,

que são os seguintes;
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Meu pai, o Senhor Sargento-mor Manoel da Vera Cruz.

D- Maria ãe Hollanda.

D. Francisca de Lira.

D. Adrianna de Hollanda.

D. Anna de Hollanda.

Meu pai, o Senhor Sargento-mor Manoel da Vera Cruz, casou tres ve-

zes; a primeira com sua prima legitima D. Felippa Miz., filha» de seu tio, irmão

de seu pai, Agustinho de Hollanda de Vasconcellos e de sua mulher Anna Mar-

tins, filha natural do Sargento-níor Fernando Martins, que a tivera de familia

branca, honesta; deste matrimonio teve dous filhos, um macho e uma femea,

que são os seguintes:

O Capitão Pedro Lopes de Veras.

D. Theresa de Jesus Maria-

O Capitão Pedro Lopes de Veras casou primeira vez com D. Antonia,

não teve successão. Casou segunda vez com D- Josepha Maria da Rocha, filha do

Capitão Sebastião Maurício Vanderley, que foi senhor do engenho da Forricosa,

sito para as partes do Porto Calvo e de sua mulher D. Adrianna; deste ma-

trimonio tem quatro filhos, que são os seguintes:

Manoel da Vera Cruz Lins de Mello.

Antonio Maurício Vanderley.

D. Theresa Caetana Maria de Jesus.

D. Maria Xavier Lins de Mello.

Manoel da Vera Cruz Lins de Mello casou com sua sobrinha D. Lusia

Francisca de Albuquerque, filha do Sargento-mor Paulo Caetano de Albuquerque

e de sua níulher D. Maria TY.vnres da Conceição, como já fica dito na desceudencia

de meu tio o Capitão Manoel Soares de Albuquerque; filhos seguintes:

Antonio Maurício Vanderley.

D. Theresa Caetana Maria de Je-sus-

D. Maria Xavier Lins de Mello, todos solteiros.

D. Theresa de Jesus Maria casou com Antonio Velho Barreto, filho de

Lourenço Velho Barreto e de sua mulher, cujo nome ignoro, pox-ém sei de certo era

o dito Lourenço Velho neto do Capitão Arnáo de Hollanda Barreto, senhor do en-

genho de São João da Matta; deste matrimonio tiveram só uma filha, que segue-

D. Luisa Maria de Barros, solteira.

Casou irA?u pai, o Senhor Sargento-mor Manoel da Vera Cruz, segunda

vez com minha mãi, a senhora D. Cosma Bezerra da Cunha, e os filhos que tiveram

deste matrimonio já ficam declarados na dcscendencia de meu avô, Capitão Diogo

Soares de Albuquerque, a fls. 10 e 11. %

Casou o dito itíeu pai terceira vez com minha madrasta, a Senhora D. Bri-

tes Barbalho Lins, filha do Capitão-mor Antonio Borges Uchôa e de sua mulher

D. Anna de Mello, e era a dita minha madrasta irmã de meu sogro, do geglih-do

matrimonio, o Capitão Antonio Borges Uchôa, de cujo matriníonio tiveram os

filhos seguintes:

O Capitão Manoel Barbalho de Mello.

D. Anna Maria de Mello.

D. Ignez Barbalho Lins-

D. Maria Francisca de Jesus, digo, D. Maria de Mend-S Uchôa.

O Capitão Manoel Barbalho de Mello vivêo e morrêo solteiro.

D. Anna Maria de Mello casou com o Capitão Luis Nunes da Silva, Senhor

dos engenhos Ilhelas e Maragi, deste matrimonio tem sete filhos, que são:

O Capitão Luiz Nunes da Silva Uchôa.
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O Capitão Manuel Caetano Nunes da Silva.

0 Capitão José Ignacio Lins de Mello.

D- Anna Felicia de Mello.

D. Maria Xavier de Mello.

D. Beatriz Lourença de Mello-

D. Ignez Sebastiana de Mello.

O Capitão Luiz Nunes da Silva casou com sua priirfe legitima D. Ignacia

de Mendonsa Sarmento, filha de José Tavares de Mendonsa Sarmento, senhor d o

engenho de Santo Antonio Grande, sito no Porto do Calvo, o qual é fijho do Sar-

gento-mor José Tavares da Silva Botelho, de quem já tratamos, e sogro de meu

filho o Sargento-mor Paulo Caetano de Albuquerque na descendencia de ateu tio

o Capitão Manoel Soares de Albuquerque a fls.

O Capitão Manoel Caetano Nunes da Silva casou com rtfinha filha, D. Jo-

sepha Francisca Xavier de Jesus, como fica dito na descendencia de meu avô, o

Capitão Diogo Soares de Albuquerque, a folhas 14; ainda se acham' sem successão.

O Capitão José Joaquim Lins de Mello, solteiro-

D. Anna Felicia de Mello casou com Francisco da Rocha Wanderley

filho de Sebastião Mauricio Wanderley e neto do Capitão Sebastião Mauricio Van-

derley, senhor que foi do engenho da Forricosa do Porto Calvo, a qual se acha

viuva, com um filho, chamado Francisco José da Rocha Vanderley.

D. Maria Xavier do Mello casou com Felix José Mauricio, irmão do dito

Francisco da Rocha Vanderley, fallecido; deste matrimonio tem duas filhas, que

são as seguintes:

D- Maria do O'.

D. Rosa  solteiras.

D. Beatriz Lourença de Mello casou com o meu filho o Tenente General

Francisco Xavier de Albuquerque Uchôa, como se verá na descendencia de iiAju

avô, o Capitão Diogo Soares de Albuquerque, á folhas 13-

D. Ignez Sebastiana de Mello, solteira.

D. Maria de Mendonsa Uchôa casou com Manoel de Oliveira do3 Santos,

filho de um homem de Portugal, cujo nome ignoro, senhor que foi do engenho Ti-

biri, sito na freguesia de Una; deste matrimonio tem* dous filhos, que são os se-

guintes:

Gonçalo Lins de Mello-

D. Angela  pupillos.

D. Ignez Barbalho Lins casou com José Tavares de Mendonsa Sarmento,

senhor do engenho de Santo Antonio Grande do Porto Calvo, do qual já atrás

tratei, de cujo matrimonio sei tem filhos, e escrevendo-lhe me participasse quantos

eram e os seus nomes, ainda me não deu resposta, só sei do nome da filha que

casou com seu primo legitimo o Capitão Luiz Nunes da Silva Uchôa, que é D. Igna-

cia de Mendonsa Sarmento.

Finda a descendencia dos tres matrimonios de mfeu pai, o Senhor Sargen-

to-mor Manoel da Vera Cruz, segue com a das irrr/ãs.

D. Maria de Hollanda casou com seu parente Manoel de Mesquita de Lira,

o qual era parente muito chegado dos Carneiros, do engenho do Meio da freguesia,

digo, da mesma freguesia; deste matrimonio tiveram cinco filhos, quatro rríachos

e uma femea, que são os seguintes:

Manoel de Mesquita de Lira-

Antonio de Mesquita de Lira.

Francisco Carneiro de Lira.

João Carneiro de Lira.
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Dona Maria.

Manoel de Mesquita de Lira casou com sua tia D. Narcisa, filha de seu

tio Agustinho de Hollanda de Vasconcellos e neta do primeiro mtorgado do enge-

Qho do Senhor Bom Jesus do Cabo; deste matrimonio tiveram filhos e filhas, que

por se passarem para partes remotas não dou noticia.

Antonio de Mesquita de Lira casou, ignoro o nome da mulher pela dis-

tancia, porém' sei era filha de D. Joanna e de seu marido José Alves, naturaes da

freguesia do Cabo, que viveram com riqueza e estimação; deste matrimonio sei

tiveram filhos e filhas, e destes dous sacerdotes do habito do Senhor São Pedro; o

primeiro que se ordenou se chama o Pe. José Antonio; foi Capellão no Hospital

do Recife e depois passou para coadjutor da freguesia do Cabo; ignoro o nome

dos níais irmãos-

Francisco Carneiro de Lira, viveo e morreo solteiro.

João Carneiro de Lira, também morreo solteiro.

D. Maria casou com seu tio o Capitão Antonio de Hollanda, filho de

Agustinho de Hollanda de Vasconcellos, o qual era filho do primeiro Morgaào do

Senhor Eom Jesus do Cabo, deste matrimonio tiveram' duas filhas, que são as se-

guintes:

D. Anna.

D. Maria.

D. Anna casou com o Capitão Antonio Tavares; moram distantes, não sei

se tem filhos-

D. Maria casou com Matheus de Freitas, que foi mercador na praça do

Recife; deste m'atrimonio sei tiveram uma filha única, ignoro como se chama,

porém consta-me casou esta com Amaro José Vianna, mercador também da mesma

praça do Recife, não sei se já tem' filhos.

D. Francisca de Lira casou com seu parente José de Freitas de Lira;

tiveram seis filhos, um macho e cinco femeas; ignoro os seus nomes e estados, por
razão do Capitão-mor Pedro de Albuquerque de Mello, Senhor do engenho do Bu-

jari de Guaiana, que era sobrinho legitimo do dito José de Freitas de Lira, o re-

duzir a passar-se para a dita Capitania de Guaiana; com effeito o veio buscar

pessoalmente e o levou e a suas obrigações para a dita Capitania, digo, para o dito

seu engenho, por lavrador, ha mais de cincoenta annos.

D. Adrianna de Hollanda casou com seu primo João Pinto de Almeida,

de cujo matrimonio tiveram' dous filhos, que são os seguintes:

João Pinto de Almeida Júnior.

D. Maria

João Pinto de Almeida casou com uma filha legitima de Antonio da Silva;

ignoro o seu nome e da mãi, e se deste m'atrimonio tiveram filhos ou não, não

posso dar noticia, por se passar o dito João Pinto para as partes da Capitania de

Guaiana.

Dona Maria casou com Cosme da Costa Leitão; deste matrimonio tiveram

uma filha, que casou com Manoel de Valansuela, filho de um' Juiz de fora deste

Pernambuco. O Valansuela que cá casou com D. Maria, passara-se para a Bahia,

onde o dito Valansuela tem um officio de  e delles não posso dar

noticia, como juntamente o dito Cosme da Costa se teve m'ais filhos, por se passar

para Iguaiana, por rendeiro do engenho Iguaiana Grande.

Dona Anna de Hollanda casou com o Sargento-mor João da Cruz de

Asevedo; deste matrimonio não tiveram successão.

Finda a descendência de meu avô, Pedro Lopes de Veras.
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Agustinho de Hollanda casou com Anna Martins, deste matrimônio

tiveram' vários filhos, que são os seguintes:

O Capitão Agustinho de Hollanda.

O Capitão Antonio de Hollanda.

O Capitão João de Veras.

O Sargento-mor Braz de Hollanda.

José Leitão de Vasconcellos-

D. Narcisa.

D. Felippa Martins.

D. Maria da Assumpção.

O Capitão Agustinho de Hollanda, vivêo e morrêo solteiro.

Antonio de Hollanda, que caaou com D. Maria, já tratei deste casamento

e da sua descendencia, na de Manoel de Mesquita, a fls. 8.

O Capitão João de Veras casou com sua parenta D. Bartholesa, filha de

Francisco da Rocha Bezerra e do primeiro Pedro da Cunha de Andrada, de cuja

I>. Bartholesa era filha Adrianna de Hollanda, e esta filha de D. Maria de Hol-

landa mulher de Antonio Pinto de  e filha do primeiro mergado

do engenho do Senhor Bom Jesus do Cabo; deste matrimonio não teve successão.

O Sargento-mor Brás de Hollanda casou com D. Joanna, viuva que ficou

da mulher do

predito Antonio de Mesquita de Lyra, com"o se vê a fls. 7; e do matrimonio do dito

Brás de Hollanda com a dita viuva não posso dar cabal noticia dos filhos que tevo,

por se passarem para as partes da freguesia de Una e Porto Calvo, só me consta

que são os seguintes:

O Capitão Antonio Manoel de Sousa, casado, com filhos

Francisco Xavier de Sousa, solteiro.

José Leitão de Vasconcellos, que o conheci Sargento de Infantaria, casou-

para as partes de com mulher branca, e não sei como se chamava;

dizem-irte que deste matrimonio tivera um filho; não sei para onde se passou,

que não tenho delle noticia.

D. Narcisa casou com seu sobrinho Manoel de Mesquita, como se vê da

descendencia do dito, chamado também Manoel de Mesquita, a fls.

D. Felippa Martins casou com meu pai, o Senhor Sargento-mor Manoel

da Vera Cruz, de cujo níatrimonio e os filhos que tiveram já vão declarados no

Capitulo que atrás deu noticia, como se vê a fls. 2.

D. Maria da Assumpção casou com o Capitão-mor que foi do Cabo, Luiz

Nunes da Silva, de cujo matrimonio tiveram dous filhos, que são os seguintes:

O Capitão João Nunes da Silva.

O Capitão-mor Luiz Nunes da Silva.

O Capitão João Nunes da Silva casou-se com D- Violante, filha de uni

chamado Manoel Pereira, e de sua mulher, cujo nome ignoro; deste matrimonio

não tiveram successão.

O Capitão-mor Luiz Nunes da Silva casou com unia filha de meu pai, o

Senhor Sargento-mor Manoel da Vera Cruz, do 3.° matrimonio, como consta da

descendencia escripta neste, a fls. 4.

Antonio Leitão, que vivêo e morrêo solteiro.

Valentim de Hollanda, morreo solteiro.

D. Marianna de Hollanda casou com Antonio Lopes de Sousa Cavalcante,

do cujo matrimonio tiveram filhos e filhas, e segundo minha noticia foram tres

machos  fêmeas que são os seguintes:

Antonio de Sousa Cavalcante.



Christovão de Hollanda.

Lourenço Cavalcante.

D. Adrianna de Hollanda-

Antonio de Sousa Cavalcante casou

 do estado da família

 esta noticia, o qtíal com our-

tesa se passou para o Ceará Grande e sem duvida é o proprio em quem me fala

V. S. porque indo meu irnfllo Alexandre Bezerra, servo de V. S., ao sertão do Aca-

racú, esteve nessa Villa do Ceará em tempo que o dito meu parente, Antonio de

Sousa Cavalcante, servia de Vereador na Camara da dita Villa e a que

tratamos acima, era mui nobre, Cavalcante de Albuquerque, porém não tenlio

alcansado noticia dos seus predecessores e con/ engano disse a V- S. o tal Cavai-

cante passado para este Ceará, ser o pai filho de meu bisavô João de Veras, era

sim a mãi, como tenho exposto ácima e dos outros filhos que teve o dito Cavai-

cante, que para lá se passou, não tenho noticia certa para dar. Se V. S. íor ser-

vido se pode informar.

Christovão de Hollanda casou, não sei té o presente em que familia por

não ter tido resposta da pessoa a quem pedi itie noticiasse. Sei teve filhos, porém

ignoro quantos teve e os seus estados-

Lourenço Cavalcante, viveo e morreo solteiro.

D. Adrianna de Hollanda casou com Vicente Rodrigues, filho de outro

Vicente Rodrigues, que servio na campanha na guerra do Hollandez com valor e

reputação, de cujo matrimonio teve filhos, e por que se espalharam não posso
dar noticia quaütos foram e seus nortfes.

D. Maria de Hollanda casou com seu primo legitimo Gregorio Leitão de

que era filho do Capitão 'Balthasar 
Leitão de  que foi

senhor do engenho de São Lourenço da Matta, irmão de D. Marianna de Hollanda,

minha bisavó, mulher de meu bisavô João de Veras, de cujo matrimônio tiveram

os filhos seguintes:

José Leitão de Vasconcellos-

Balthasar Leitão.

Pedro Leitão.

D. Theresa de Hollanda.

Mais duas filhas femeas, que não tenho alcançado noticia.

José Leitão de Vasconcellos casou com sua prima legitima D. Adrianna
de Hollanda, viuva que ficou de Francisco da Rocha Bezerra, de cujo matrimô nio
não teve o dito José Leitão filhos.

Balthasar Leitão, morrêo solteiro.

Pedro Leitão, morrêo solteiro.

D. Theresa de Hollanda, casou com Antonio do natural da Ilha
da Madeira, que por não ser filha de pais de estimação não tiveram Successão.

As duas filhas de Gregorio Leitão, que ignoro seus nomes, sei de certo
casaram com dous irm-àos, Francisco da Rocha Bezerra, Felippe de Valadares, que
por paternidade ou maternidade procediam de uma filha de Francisco da Cunha
Pereira, filho do primeiro Pedro da Cunha de Andrada, D. Leonor, de cujo ma-
trimonio tiveram os ditos dous irmãos, ambos, filhos e con/o se passaram para o
engenho do Megaó, districto de Guaianna, d'onde eram naturaes, rasão porque
não dou noticia de quantos tiveram e os seus nomes.

Finda a descendencia de D. Magdalena.



D. Maria de Hollanda casou com Antonio Pinto, de cujo matrimonio tive-

ram só uaía filha, chamada D. Adrianna de Hollanda, que foi casada duas vezes;

a primeira com Francisco da Rocha Bezerra, de cujo matrimonio teve tres filhos,

e a segunda com seu primo legitimo José Leitão de Vasconcellos, que deile não

teve successão, como fica dito a fls- 15; e do dito Francisco da Rocha os tres fi-

lhos que teve são os seguintes:

Francisco da Rocha Bezerra.

Pedro da Cunha de Andrada.

D. Bartholesa.

Francisco da Rocha Bezerra casou para parte reníota, não sei com quem

e se teve filhos ou não.

Pedro da Cunha, vivêo e morrêo solteiro.

D. Bartholesa casou com seu tio o Capitão João de Hollanda, de cujo

matrimonio não tiveram filhos, como se vê a fls.

O dito Francisco da Rocha, primeiro marido da dita D. Adrianna do Hol-

landa, era filho de outro Francisco da Rocha Bezerra, que casou com a sobredita

D. Leonor, filha do predito Pedro da Cunha Pereira; e deste matrimonio é que

tiveram Francisco da Rocha Bezerra e mais filhos, e de um delles, macho ou fe-

mea, procederam os ditos genros de Gregorio Leitão, Felippe de Valadares e

Francisco da Rocha, como se vê a fls, 16.

Finda a descendencia de meu bisavô João de Veras e de sua mulher,

m^nha bisavó, D. Marianna de Hollanda, que com verdade é o que tenho alcançado

e o que por falta de melhor explicado fizer alguma confusão, segundo o que V.

S. me determinar, farei exame e darei exacta satisfação, sem embargo da igno-

rancia, que V. S. pela honra que me faz desculpará.

(Assignado):

Diogo Soares de Albuquerque

(Segue-se uma arvore de Costados) (1).

O documento que se i&egus está também muito estragado, rara é a pagina

que não tem buracos remendados com papel em branco. Letra differente da do Autor

e náo tem asslgnatura, como os dois últimos.



Descendência paterna de Pedro de Albuquerque e Mello, Coro-

nel que foi da Cavallaria de Goyanna e Reg.te delia. C<aprru.-mor e go-

vernador âfi Cidade e Capta, do Rio Grande do Norte, senhor do enge-

nho Bujary.

Manoel Gomes da Silva e sua mulher D. Anna de Asevedo e Sousa, na-

turaes da cidade da Bahia e moradores que foram no bairro do Carmo, de seu

matrimônio tiveram cinco filhos varões e uma filha fertfea, a saber:

O R. Fr. Antonio da Natividade, Religioso Monge de S. Bento, o qual foi

Abbade no Rio de Janeiro, onde fallecêo Commissario do Santo Officio e na sua

Religião Pe. Me., a quem, por alcunha, chamaram o Aperta.

O R. Fr. Manoel, Religioso da mesttfa Religião de S. Bento.

O R. Fr. João, Religioso de N. Senhora do Carmo e observante.

O R. Pe Gomes da Silva, sacerdote do habito de S. Pedro-

D. Anna de Asevedo e Sousa, cujo marido se ignora o nome, a qual foi

mãi do R. Pe. Ignacio de Asevedo e Sousa, vigário da freguesia da Prayal (?)
na mesma Bahia e Desembargador Ecclesiastico no tempo do Exní.° e Rev.°

Senr. D. Sebastião Monteiro da Vide, Arcebispo da rríesma Bahia.

O Dr. Domingos Gomes da Silva, que casou com D. Margarida de Albu-

querque e Mello, filha Iegitinía de Antonio de Albuquerque e Mello e de sua mu-

lher D. Maria Pessoa, naturaes de Pernambuco e assistentes na cidade da Bahia,

no referido bairro do Carmo, para onde se retiraram no tempo das guerras do

Hollandez em Pernambuco e só depois se tornaram a elle.

Pernambuco onde falleceram'

 Vierartf os ditos Dr. Do-

mingos Gomes da Silva e sua mulher D. Margarida de Albuquerque e Mello, seu

genro e filha, trazendo da Bahia os mais seus filhos nascidos, moraram no Recife

de Pernambuco, advogando de letrado e governando a Pernambuco o Senr. D. Pe-

dro de Almeida, veio o dito Dr. Domingos da Silva por Ouvidor para Goyanna,

onde também foi Corregedor, sendo a terra ou Cap.4 passada para a Corôa e de seu
matrimonio tiveram quatro filhos varões e cinco femeas, a saber:

João Gomes de Mello de Albuquerque, que adeante se dirá.

Duarte de Albuquerque de Mello, adeante.

Antonio Gortfes da Silva, adeante.

José de Mello de Albuquerque, adeante.

D. Maria da Silva e Mello, adeante.

D. Margarida de Albuquerque e Mello, adeante-

D. Jeronyma de Albuquerque e Mello, adeante.

D. Lusia de Albuquerque de Mello, adeante.

D. Catharina de Albuquerque de Mello, adeante.

Duarte de Albuquerque de Mello, segundo filho dos ditos, estudou e foi

graduado no Collegio do Recife, na filosophia, o qual se casou com D. Lusia Feijó,
cujos pais ignoro os nomes, mas natural de Pernambuco; foi o dito Duarte de
Albuquerque de Mello, senhor de bens e engenhos por rendas e servio muitas
vezes na Republica de.... de Juiz Ordinário e Ouvidor duas vezes, com Provisão

do Governador, o Exm.° Senr. Marquez de Cascaes, dando suas residencial com
muito louvor, o de seu matrimonio tiveram quatro filhos varões, a saber:
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Manoel Gomes de Mello, aâeante.

José de Silva e Mello.

João Feijó de Mello, adeante-

Antonio de Albuquerque de Mello, que morrêo solteiro.

Manoel Gomes de Mello, primeiro filho, foi casado com D. Rosa Maria

Pereira, filha de João Pereira Parti., natural de Portugal, Cavalleiro do habito

de S. Thiago, e de sua mulher Branca da Luz (ou da Cruz), natural de Itamaracã,

e de seu pai ignoro o nome, mas dizem! ser natural do, e de seu matrimonio

tiveram tres filhos, a saber: dous machos e uma femea.

Francisco de Albuquerque e Mello, solteiro e sem successão-

Duarte de Albuquerque e Mello, que casou com D. Anna Rita de Mello,

filha do Sargento-mor.....Francisco SimSes de Vasconcellos e de sua mulher

D. Maria de Barros, e deste matrimonio tiveram dous filhos machos, a saber:

Manoel Gomes de Mello, que casou com uma filha de Gonçalo do Rego

Barros e de sua mulher D. Paula de Mello.

Joanna Gom"es de Mello, digo, João Gomes de Mello, solteiro, sem sue-

cessão.

d. Apolonia de Albuquerque de Mello, que casou com Francisco ao

Rego Barros.... natural da Parahyba, filho de José do Rego Barros, e de sua

mulher D. Margarida Cavalcante, e de seu matrimonio tiveram a José do Rego

Barros, solteiro, e a D. Margarida, solteira, sem successão.

E D. Rosa Maria do Rego, casada com André Cavalcante de Barros, filho

de José Cavalcante de Albuquerque e de sua mulher D. Hipolita de Siqueira, na-

turaes da Parahyba (1) digo, José da Silva de Mello, segundo filho de

Duarte de Albuquerque de Mello, casou com D. Barbara de Moraes, natural da

Parahyba, filha do Sargento-itfor Antonio Carneiro de Moraes e de sua mulher

Jeronyma de Sousa, e de seu matrimonio tiveram a Duarte de Albuquerque, ca-

sado com uma filha de Antonio de  e D. Jeronyma de Albuquer-

que, casada com Antonio Gomes, naturaes desta Capitania, João' Feyo de Mello

filho de Duarte de Albuquerque de Mello, casou coirí D.. • - Barbosa

úe Moura, filha de Diogo Barbosa de Moura, natural de Braga, e de sua mulher

Severina Barbosa, irmã do R. Pe. Antonio.... Barbosa, sacerdote do habito de

S. Pedro e de seu matrimonio tiveram a Duarte de Albuquerque e Mello, Capitão

do Regimento de Cavallaria da Ribeira do Acaracú  na Villa da

Granja, casado, com successão.

Antonio Gomes da Silva, terceiro filho do Dr. Domingos Gom\)S da Silva,

estudou no dito Collegio do Recife e foi casado com D. Jeronyma do ValU Bar-

bosa, natural de Goyanna e tia do Capitão Francisco Delgado Barbosa, cujo3 pais

ignoro o nome, e o dito Antonio Gomes da Silva foi advogado em Goianna, onde o

mataram a espingarda, e do seu Matrimonio teve um filho macho e duas íemeas,

a saber:

Pe. Antonio Barbosa da Silva, sacerdote do habito.

D. Marianna de Albuquerque de Mello, que casou com o Dr. Carneiro da

Silva, filho de Manoel Cavalcante, natural de Goyanna, de quem não houve sue-

cessão- _

D. Margarida de Albuquerque e Mello, que casou com Diogo Soares Co-

ronel, de quem tem os filhos seguintes:

(1) Da ultima linha desta pagina não se lê mais uma palavra.
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D. Jeronyma de Albuquerque e Mello, que casou com.... Lopes Galvão,

mtorador na freguesia de Goyanna, de que tem successão.

D. Lusia de Albuquerque e Mello, que casou com Manoel'Gomes d?. Sil-

veira, morador na cidade do-Ria Grande, onde tem successão.

Diogo Soares de Albuquerque, casou com herdeira, filha ou neta de

João  D- Brites Pereira.

João de Mello e Albuquerque, quarto filho de 
'Dtimingos 

Gomes da Silva,

morrêo solteiro, sem successão. 1

D. Maria da Silva Mello, quinta filha do dito Doníingog Gomes, foi ca-

sada com Álvaro de Paiva Baracho, filho de Álvaro de Paiva Baracho, ouvidor

que foi na Cidade, digo, na dita Goyana e de sua mulher Barbara  de

que não houve successão.

D. Margarida de Albuquerque Mello, que casou com Antonio de Barros

Rego, irmão do R. P. Christovão de Almeida Barros, que morou entf Araripe, e

do R. Padre Sebastião de Almeida Barros, que morou e fallecêu no do

que não houve successão.

D. Jeronyma de Albuquerque de Mello, que casou com seu primo, digo.

com o Capitão Alexandre Cabral, segunda vez e senhor do engenho

Tapirema de que não houve successão-

D. Lusia de Albuquerque e Mello, que casou com Manoel  Ca-

valleiro professo na Ordem de Christo, e deste matrimonio tiverarrf uma única

filha, chamada D. Açna Maria de Albuquerque, que casou com o Dr. João da

Rosa, Cavalleiro Professo na Ordem de Christo', o qual se embarcou com sua

mulher para Lisboa onde teve successão.

A dita D. Luisa de Albuquerque e Mello, casou segunda vez conf João

Baptista Jorge de Sá, por ter de sua casa, onde assistio e adquirio

cabedal e que foi Sargento-mor dos Auxiliares do Cabo e Ipojuca, cujo casamento

foi motivo de muitas queixas  irmão da dita, comq adeante se

dirá e de seu matrimonio não houve successão.

D. Catharina de Albuquerque de Mello, que foi casada com Antonio de

Almeida Castro, natural da  filha de Sebastião Moreira Daltro e de sua

mulher Maria Vieira de Castro, de cujo matrimonio tiveram os filhos seguintes:

José de Mello e Albuquerque, que morrêo solteiro.

Manoel de Albuquerque de Mello, que morrêo solteiro.

D. Theresa de Albuquerque de Mello, que casou corp Cosme Pereira Gui-

marães, natural da Matta, onde rtíora e tem successão.

Antonio de Almeida de Castro, que casou com D. Maria de Freitas de

Lira, filha de Antonio de Freitas de Lira e de sua mulher Faustina Fernz., de

 de que não houve successão-

Caetano de Mello de Castro, que servio na Camara de Goyana e foi nella

Capitão da Ordenança, casou com D. Theresa de Freitas Lira, filha do referido

Manoel de Freitas Lira e de sua mulher D. Faustina, e deste matrirtíonio tive-

ram cinco a saber:

João de Mello de Albuquerque, solteiro, sem successão.

D. Maria de Albuquerque, solteira, sem successão.

D. Bernardina de Albuquerque e Mello, solteira, sem successão.

D. Lusia de Albuquerque, solteira, sení successão.
' D. Jeronyma de Albuquerque que casou com João  de Fi-

gueiredo, seu primo, natural da Parahyba e moradores na freguesia
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D. 
"Anua. 

Maria de Albuquerque, que casou eom Felippe  na-

tural de Goyanna e filho de Mathias Fernandes Ribeiro, natural de Lisboa e de

sua mulher Maria do Rosário de  natural da Ilha terceira, mo-

ra dores na freguesia de  © de seu rrfatrimonio tem os filhos

seguintes:

Antonio Rodrigues ei D. Josepha Maria, solteiros.

João Gomes de Mello de Albuquerque, filho do Doutor Domingos Go-

mes da Silva e de sua mulher D- Margarida de Albuquerque e Mello, natural da

Bahia, e vivêo em Pernambuco, onde foi Capitão da Ordenança, pela patente de

6 de Agosto de 1678, e servio de Vereador na Camara de Olinda em 1692. Casou

em Beberibe com4 D. Felippa Nunes de Freitas, filha legitima de João Nunes de

Freitas e de sua mulher D. Maria  de Lira, natural do Cabo pos-

suio bens, tanto de raiz, como de escravos e foi lavrador de cannas no engenho

Callugi, dè Goyanna, depois desertou do lugar de Beberibe para os sertões do Ma-

ranhão e Bahia, por razão de se casar D. Luisa de Albuquerque

Mello, contra sua  parentes, pelo que intentou matal-a, tanto á

dita como ao proprio cunhado que praticou crimes perante o Go-

vernador de Pernambuco, Caetano de Mello e Castro que ••••(!)

e de seu matriníonio tiveram os filhos seguintes:

João Gomes de Mello, adeante.

D- Marianna de Albuquerque, adeante.

D. Jeronyma de Albuquerque, adeante.

Pedro de Albuquerque Mello, adeante.

João Gomtes de Mello, primeiro filho, foi Capitão de Cavallos 

do Assu' onde teve sua fazenda de gado e foi  na Camara de Goyanna de

Vereador e Juiz ordinário e senhor em parte do engenho Bujari, o qual íci ca-

sado com D. Isabel da Rocha Sarmento, filha do Capitão Lourenço e

de sua mulher D. Eugenia Lopes da Rocha Sarmento, e não tiveram successão.

D. Marianna de Albuquerque, que casou com Custodio Alves do Valle,

natural do Porto, freguesia de S. Romão de Negrellos, o qual vivêo rico em'

Beberibe sendo senhor de terras que lograram  e de seu

matrimonio tiveram alguns filhos a saber:

D. Maria de Albuquerque, que casou com José Bezerra da Costa, natu-

ral da Parahyba, de que ficou successão.

Francisco Alves de Albuquerque, Tenente de Granadeiros de Cavallos,

do Regimento de Pernambuco; no qual sendo estudante o chancavam por al-

cunha — Risara (?); foi casado com D. Ursula, filha de Antonio Martins, e irmão

dos Padres Bento Martins e Padre João de Tal, do habito de S- Pedro, de quem

não houve successão.

Custodio Alves do Valle, clérigo in minoribus, que ao depois se casou

com D. Rosa Maria do Sacramento, filha de Manoel Alves de Sousa, Capitão

dos Auxiliares de Goyanna, que era mercador nella, e de seu matrimonio teve

a Manoel Alves de Gouveia e José Alves, solteiros.

D. Jeronyma de Albuquerque, que casou com Manoel de Oliveira Gar-

rido, natural do Porto, Familiar do Santo Officio, morador no Recife, e de seu

.matrimonio tiveram a Francisco, chatóadò o Garrido — Religioso de

(1) Illegivel.
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D. Jeronyma de Albuquerque, terceira filha de João Gomes de Mello

de Albuquerque, casou com Bernardo de Oliveira Pinto, Capitão de Infantaria do

Terço de Olinda, filho de Manoel da Fonseca Jayme, natural de Santarém c Ca-

pitâo-mor e Governador que foi do Ceará Grande, e de sua rtíulher D. Maria do

Carmo da Assumpção, de que não houve successão.

Pedro de Albuquerque Mello, quarto filho do dito João Gomea de Mello

de Albuquerque e de sua mulher D. Felippa Nunes de Freitas, servio por annos

de soldado no terço de Olinda e foi Capitão dos Moços solteiros, de que era Coro-

nel Manoel Carneiro de Vargas, de Pernamfbuco, e sahio por Sargento-mor da

Ordenança de Goyanna, e depois foi Commissario geral da Cavallaria e Coronel

da mesma e Regente de toda a Capitania. Onze annos depois de Capitão-mor

Governador da cidade da Capitania do Rio de Janeiro  sorvio

em de Vereador Juiz Ordinário et Ouvidor, governanjdo o Illus-

trissimo e Exm.® Senhor Marquez de Cascaes, tres annos, e ao cabo delles, por

requerimento da Camara e povo e portaria do Exm.0 Senhor Governador, que

então era D. Manoel  servio outra vez anno e M, digo, anno e

meio de Ouvidor e foi duas vezes eleito procurador da Camara de Goyanna ....

 e assistir ao .... dos Dónatarios  que achassem-no

iaoneo e capaz de requerer tudo o que fosse a bem do povo e da Capta., como o

fez; e foi senhor do engenho Bujari; foi casado com D. Maria Correia de Paiva,

filha de Diogo de Paiva Baracho, Sargento-mor que foi de Goyanna e senhor do

engenho Bujari, e de sua mulher D. Maria Correia... e de seu matrinfonio tive-

ram os filhos seguintes:

Manoel Correia de Mello, Sacerdote do habito de S. Pedro, que foi cura

na freguesia de Vigário de

Pedro de Alburquerque de Mello, sacerdote do habito de S. Pedro, Com-

misario do Santo Officio e cura que foi no Pau dos ferros.

Diogo de Albuquerque^ Religioso Jesuita do 4.® voto, que embarcou da

Bahia para as Missões da índia.

João Gomes de Mello, sacerdote do habito de S. Pedro, Commissario

do Santo Officio e Cura de Campina Grande.

Luiz de Albuquerque Mello, sacerdote do habito de S. Pedro © Vigário da

Viíla de São Miguel da Bahia.

D. Maria Correia de Mello, que casou a primeira vez com Francisco Fer-

nandes Maia, que servio de soldado na Junta de e depois de

Capitão-mor na Praça do Recife, onde logrou estimações e fazendas, foi familiar

do Santo Officio, de que não teve successão, e casou segunda vez com Astonio

Correia Vieira, filho de Victorino Correia Vieira e irmão do Revdo. Pe. Me. Ju-

bilado Fr. Alexandre Vieira de S. Bento, de que também não teve successão.

D. Adriana de Albuquerque de Mello, que casou com o Coronel José Fran-

cisco Regis de Albuquerque Maranhão, filho do Capitão-mor Gaspar de Albuquer-

que Maranhão, fidalgo Cavalleiro da Casa de S. Magestade, e de sua mulher

D. Lusia Vieira de Sá, e de seu rtíatrimonio tiveram os filhos seguintes:

José Joaquim! de Albuquerque Maranhão, solteiro.

Francisco de Albuquerque Maranhão, solteiro.

Manoel de Albuquerque Maranhão, solteiro.

João de Albuquerque Maranhão, solteiro.

D. Lusia Joaquina de Albuquerque Maranhão, que casou com Antonio

Paes Barreto de Albuquerque Maranhão, filho legitimio do Tenente Coronel

Mathias de Albuquerque Maranhão, Fidalgo Cavalleiro da Casa de Sua Ma-
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gestade, e d© sua níulher D. Maria de Albuquerque, e de seu matrimonío ti-

veram os filhos seguintes:

Mathias de Albuquerque Maranhão, solteiro.

Antonio Paes Barreto de Albuquerque Maranhão, solteiro.

D. Maria do Carmo de Albuquerque Maranhão, solteira.

D. Felippa de Albuquerque de Mello, solteira.

D. Lusia de Albuquerque de Mello, que casou com Manoel Cavalcante de

Albuquerque e Lacerda, filho legitimo de Manoel Carneiro de Lacerda, Fidalgo

Cavalleiro da Casa de Sua Magestade, e de sua níulher D. Magdalena Pacheco de

S. Lourenço e Senhor do engenho Tapirema, e do seu matrimonio tiveram os fi-

lhos seguintes: e o dito servio de Capitão de Granadeiros dos Auxiliares de

Goyanna e de Vereador de Juiz Ordinário delia, e os filhos

são os seguintes:

 Capitão de Granadeiros Auxiliares de Goy-

anna, e tem servido de Vereador de sem successâo.

Manoel Carneiro de Lacerda Cavalcante de Albuquerque, solteiro.

Francisco Cavalcante de Albuquerque Lacerda, solteiro.

Ignacio Cavalcante de Albuquerque Lacerda, solteiro.

Gonçalo Cavalcante de Albuquerque Lacerda, solteiro.

Luiz Cavalcante de Albuquerque Lacerda, solteiro.

D. Maria Cavalcante de Albuquerque, solteira.

José Gomes de Mello e Albuquerque, undecinío filho de Pedro d. Albu-

querque Mello  é Coronel da Cavallaria Auxiliar de Goyanna, tem sido nella

Juiz Ordinário, ê casado com D. Maria, digo, com D. Anna Maria Rodrigues...

filha legitima de Patrício da Nobrega Coronel de Infantaria

do Terço de Olinda, e de sua mulher D. Theresa Gomes Correia, que possuio bens

e fazenda de gado e vivôo abastado em

Jeronymo de Albuquerque Mello, Capitão que foi do Regirtíento de Ca-

vallaria Auxiliar de Goyanna e nella foi Coronel, que vivêo abastado de bens, e

tem servido de Juiz Ordinário e de Orphãos na Capta- do Rio Grande e rendeiro

no engenho Catü, de Goyanna, que foi casado a primeira vez com D. Josepha

Francisca de Souto, filha de José de Moraes Navárro, sargento-mor de Infantaria

do Terço Paulista na Cápta. do Rio Grande, e de sua mulher D. Francisca Bezer-

ra, de cujo matrimonio tiveram unia filha, chamada D. Maria de Albuquerque,

que caso^ com Manoel de Torres Bandeira, Tenente Cel. aggregado da Cavallaria

de Goyanna, filho de Manoel <le Torres Bandeira e de sua mulher D. Angélica de

Barros, e do seu matrimonio tem duas filhas, a saber:

D. Rita de Albuquerque, solteira.

D. Vicencia de Albuquerque, solteira.

Casou o dito Jeronymo de Albuquerque de Mello, segunda vez .com" D. An-

tonia da Silva Pessôa, filha do Capitão José Camello Pessoa, e de sua segunda

mulher D. Isabel Mendes de Senhor do engenho Tanhenga, na

Matta, e de seu matrimonio tem onze filhos, a saber, seis varões e cinco femeas:

Jeronymo de Albuquerque de Mello, solteiro.

Alexandre de Albuquerque e Mello, solteiro.

Vicente F. de Albuquerque Mello, solteiro.

João de Albuquerque de Mello, solteiro.

Manoel de Albuquerque de Mello, solteiro.

Antonio de Albuquerque de Mello, solteiro.

D. Ignez Pessôa de Albuquerque, solteira.

D- Ignacia Pessôa de Albuquerque, solteira.



D. Francisca Xavier Pessôa de Albuquerque, solteira.

D. Theresa de Albuquerque de Mello, solteira.

D. Isabel de Albuquerque de Mello, solteira.

Antonio de Albuquerque de Mello, décimo terceiro filho de Pedro de Al-

buquerque de Mello, supra, servio de Capitão de Cavallos no Regirríento Auxiliar

de Goyanna e de Sargento-mor e de Coronel, Capitão-mor Comte- delia, de Juiz

Ordinário e de Ouvidor, Senhor do engenho Goyanna Grande e algumas fazendas

de gado e mais terras e bens, que casou com D. Rosa Francisca de Almeida, filha

do Capitão Antonio Brandão Malheiros, natural de Braga, senhor de fazendas de

gado e mais bens, nobre, que servio na Camara de Goyanna, e de sua irfulher

D. Anna de Lima, de cujo matrimonio tiveram os filhos seguintes, quatro machos

e duas femeas.

Pedro de Albuquerque de Mello, solteiro. 1

Francisco de Albuquerque de Mello, solteiro.

Antonio de Albuquerque de Mello, solteiro, Capitão de Cavallos do Regi-

mento Auxiliar de Goyanna.

D- Anna Maria de Albuquerque, solteira.

D. Maria de Albuquerque de Mello, casada coití Bento Correia de Lima,

Capitão de Cavallos do Regimento Auxiliar de Goyanna, filho do sargento-mor

José Correia de Lima e de sua mulher D. Maria  vive abastado

de bens e fazendas de gado, e de seu matrimonio tom um filho, chamado

Antonio de Albuquerque de Mello, solteiro.

Aqui finda a geração por esta parte.



Descendendo, materna de Pedro de Albuquerque e Mello, Co-

ron^l ôa Cavallaria de Goyctnna, Reg.te delia, Capitâo-mor e Governador

do Rio Grande, Senhor do engenho Bujarí¦

André Lopes de Leam, natural da freguesia d'onde vieram suas inquiri-

ções, não só limpo de sangue, mas de muita nobresa, casou com Felippa Nunes,

natural de Pernambuco, cujos pais se ignoram, e de seu aíatrimonio tiveram os

filhos seguintes:

2 —Francisco Nunes, que ao deante se dirá.

2— João Nunes de Freitas, adeante.

2 — Clara Nunes de Freitas, adeante.

Francisco Nunes, primeiro filho, e de sua mulher, cujo nome se ignora,

nasceram:

D. Felippa Nunes, mãi do E. P. Tavares de Lira, sacerdote do habito de

S- Pedro.

José Tavares de Lira, senhor do engenho de do Porto Calvo.

D. Catharina Tavares de Lira, casada com Gonçalo da Costa Romeiro,

Cavalleiro professo na Ordem' de Christo, natural de Portugal, que tiveram sue-

cessão.

D. Maria Tavares, mulher do Medico Dr. Felippe de Gusmão, pais do R.

D. Tito David Ribeiro de Gusmão, Vigário de Porto Calvo, e mais suecessão.

D. Clara Nunes de Freitas foi casada com Domingos Pereira Baracho,

que por morte delia foi Religioso Jesuita leigo, e de seu matrimonio teve urtí

filho macho que foi

O Dr. Gonçalo de Freitas Baracho, formado em Coimbra, Cavalleiro Pro-

fesso na Ordem de Christo, Familiar do Santo Officio, Juiz de Fora no Algarve,

Ouvidor Geral na Parahyba e Corregedor da Canfara, que succedeu ao Dr. Chris-

tcwão Soares Reimão (a quem chamavam o Cutia); foi depois Ouvidor nas Minas

dc Sabará e ultimamente desembargador da Relação do Porto, onde fallecêo.

João Nunes de Freitas, segundo filho de André Lopes de Leam, foi mo-

rador ení Beberibe, senhor de bastantes bens, digo, de bastantes terras e de uma

Capella de São Bôa Ventura e de outros bens e casado com Maria Correia de Lira,

natural do Cabo, filha legitima de Christovão Correia e de sua mulher Catharina

de Lira, naturaes da Ilha da Madeira, Tem dito João Nunes de sua referida mulher

os filhos seguintes:

O Pe. Jacintho de Freitas de Lira, sacerdote do habito de S. Pedro, orde-

nado pelo Illustrissimo Senhor Bispo que então era de Pernambuco D. Mathias de

Figueiredo Mello.

O Pe. Christovão Correia de Lira, sacerdote do habito de S. Pedro, orde-
nado pelo Senr. D. Fr. Francisco de Lima, Bispo de Pernambuco.

Maria Correia de JLira, casada com Luiz Ribeiro, que viveram no dito lugar

de Beberibe abastados de bens, pois crearam em sua casa muitos expostos, pelo
amor de Deus, como fosse ao Alferes Antonio Ribeiro, de Infantaria do Terço de

Olinda e a outros miais, e de seu matrimonio não houve successão.

Antonio de Freitas Lira, que casou com D. Faustina Fernandes de Sá,
irmã dos RR. Pes. João de Lima e José de Meira, Mestres das Capellas de Olinda,
e de seu matrimonio tiveram duas filhas, a saber:
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D. Maria de Freitas, que casou com Antonio de Almeida de Castro, filho

de outro, natural da Parahyba e de sua nfulher Catharina de Albuquerque e Mello,

de que não houve successão- v

D. Theresa de Freitas Lira, que foi casada com Caetano de Mello Castro,

filho dos referidos Antonio de Almeida Castro e de sua mulher D. Catharina de

Albuquerque e de seu matrimonio tiveram os filhos que já estão declarados na

linha paterna do dito Pedro de Albuquerque. <

_josé de Freitas Lira, que casou com D. Francisca de Vasconcellos,

irmã do Sargentolmor Manoel da Vera Cruz, Senhor do Engenho Bom! Jesus do

Cabo, e de seu matrimonio tiveram os filhos seguintes:

— D. Catharina de Lira, solteira.

— Maria José de Lira, solteira-

— Antonia de Lira, solteira,

Antonio de Freitas Lira, que casou com Rosa Maria, filha de Caetano

Gomes e de sua mulher Luisa Gomes Veras, naturaes da Matta, de cujo matri-

rr'onio tiveram um filho chamado

José de Freitas Lira, solteiro.

— Manoel Nunes de Freitas, morador em Beberibe  e outros bens,

servio de Capitão da Ordenança de Pernambuco e servio muitas vezes na Camara

de Olinda de Vereador e eleitoT, casado com D. Ursula de Sá, parenta dos referi-

dos Padres, da Capella de Olinda, e de seu matrimonio teve:

João Correia de Freitas, Capitão da Ordenança, que casou com uma irmfà

do Pe. José de Arandas, que foi. Cura no Assú e morou em Beberibe e tem servido

na Camara e no dito lugar tem successão.

D. Ursula de Sá, que casou com o Capitão-mor Manoel Soares de Brito

na de Itamaracá, de cujo itíatrimonio tiveram dous filhos, a saber:

João de Freitas, solteiro.

Victorino Soares, solteiro.

D. Felippa Nunes de Freitas, casada com José Gomes de Mello e Albu-

querque, filho do Dr. Domingos Gomes da Silva e de sua mulher D. Margarida de

Albuquerque e Mello, de cujo matrimonio tiveram os filhos já acima menciona-

dos na relação paterna de Pedro de Albuquerque e Mello, Coronel da Cavallaria,

Capitão-mor e Governador do Rio Grande, atrás declarados.

Aqui finda esta parte.



BEZERRAS BARRIGAS m

Paulo Bezerra, irmão de Antonio Bezerra, o Barriga, foi casado em Vian-

na, sua patria, com D. Maria Paes Barreto, que me parece, era parenta du João

Paes Barreto, instituidor do Morgado do Cabo; e quando veio pára Pernambuco,

onde já o achamos servindo de Juiz Ordinário de Olinda em 1613,' trouxe em sua

cortfpa.nhia os dous filhos seguintes:

2 — Manoel Gomes Barreto, que continua.

2 — Luiz Braz Bezerra, adeante.

— Manoel Gomes Barreto, casou com Gracia Bezerra, filha de Domin-

gos Bezerra Felpa de Barbuda e de sua mulher Brasia Monteiro, em titulo de

Bezerras Felpas, e foi sua filha:

— D. Joanna Barreto, mulher de Bernardim de Carvalho, Fidalgo Ca-

valleiro da Casa Re$il, de cuja successão se escreve em titulo de Carvalhos.

— Luiz Braz Bezerra, foi senhor do engenho de S. Jeronymo da Varzea,

onde ainda vivia em4 1650, como consta de escriptura de dote feito a 18 de Junho,

digo, que a 18 de Junho fez na Nota do Tabelião Balthasar de Mattos homem
de Infantaria, Fernão de Mello de Albuquerque, para casar com sua filha

Antonia Bezerra, que se achava viuva, cuja escriptura vi no inventario que se
fez por fallecimento do dito Capitão Fernão de Mello. De outra escriptura, que
se acha neste inventario, feita no mesmo dia, mez e anno pelo Capitão Apolinario
Gomes Barreto, filho do dito Luiz Braz, consta que já então era fallecida sua mãi
Brasia Monteiro, a qual era filha de Antonio Bezerra Felpa de Barbuda e de sua
mulher Cam*illa Barbalho, em titulo de Bezerras Felpas. Do referido matrimonio
de Luiz Braz Bezerra com Brasia Monteiro nasceram:

—Apolinario Gomes Barreto, que foi Capitão na guerra dos Hollande-
ses e estes o mataram. Casou e foi o segundo marido dos tres que teve D. Lou-
rença Correia, sua prima, como adeante veremos, e não teve successão.

3 — D. Antonia Bezerra, adeante.

3 — D. Leonor Cabral, aqui.

3 — D. Mecia Bezerra, adeante.

— D. Antonia Bezerra, casou duas vezes: a prinfeira com Álvaro Tei-
xeira de Mesquita, e a segunda com o Capitão de Infantaria paga, Fernão de Mel-
lo de Albuquerque, no ajmo de 1650, como consta do inventario que se fez por
morte deste, a 12 de Agosto de 1666, pelo Juiz de Orphãos Feliciano de Araújo
de Asevedo, Escrivão Francisco Barbosa Aranha de Araújo, do qual foi inven-
tariante D. Isabel de Gusmão, sua viuva, e não teve filhos. E nelle se acha um
requerimento, feito por Francisco Pereira de Mello, attestando os prejuisos que
teve a orphã D. Maria, filha do primeiro matrimonio do Capitão Fernão de Mello,

por ter fallecido o dito, que era seu irrtíao, ha 13 para 14 annos, e ainda agora se
fazer o inventario, e as duas escripturas que acinte, allegamos. Teve a dita D. An-
tonia Bezerra:

Do 1-° matrimonio

— Luiz Braz Bezerra, que continua.

(1) Letra do Autor, Borges da Fonceca.



4 —D Brasia Monteiro, que casou com Francisco Coelho Negramonte,

filho de Francisco e de sua nfulher Maria de S. João,

com successão em titulo de Negramontes.

Do 2 o matrirtíonio

D Maria  que tinha 15 annos no de 1666, em que se

fez o inventario de seu pai, e não tenho delia outra noticia.

4 —Luiz Braz Bezerra foi obrigado a casar com D. Innocencia de Brito

(irmã de Plácido de Asevedo Falcão, que foi Capitão de Infantaria no Recife,

onde já velho, vivia ainda em 1740), depois de haver delia o filho seguinte:

—Luiz Braz Bezerra, que foi Capitão de Infantaria no Recife, onde

falleceu em 1738, quando esteve na cidade da Bahia, onde foi por parte de sua

Magestade a votar dos litigios que por obrigação a seu pai a casar, casou com

D. Francisca Sanches dei Poso, filha de José Sanches dei Poso, que era Capitão de

Infantaria naquella cidade em 1682, filho do Me- de Campo Domingos Sanches dei

Poso, e de D. Maria Paes. E do referido matrimônio nasceram:

_josé Sanches dei Poso, que continua.

5 —D. Innocencia  que casou com Manoel Rodri-

gues Campello, Cavalleiro Fidalgo, professo na Ordem de Christo, que foi Capi-

tão de Infantaria em Olinda e ajudante das Ordens do governo, e neste anno de

1771 é Sargento-mor do Terço Velho de Auxiliares do Recife, filho do Sargento-

mor Antonio Rodrigues Campello e de sua mulher D. Ignacia de Barros Rego, @

da sua successão se escreve em titulo de Campellos.

5 —José Sanches dei Poso é Cavalleiro da Ordem de Christo e Capitão de

Auxiliares, depois de haver sido, digo, depois de haver servido no regimento do

Recife, onde foi sargento da Companhia de seu pai. Casou com

— Mecia Bezerra, casou com João de Oliveira, proprietário do officio

de Escrivão da Alfandega e Almoxarifado do Recife, por carta regia de 16 de

Fevereiro de 16.. o qual era filho de Luiz de Siqueira, que foi Moço da Camara

de S. Magestade, cujo serviço, feito no decurso de 15 annos e pelos de seu pai

Duarte de. foi feita a mfercê do dito officio, por Alvará regio de 20

ae 1622 (e de sua mulher Isabel de Sousa de Vasconcellos). E deste

matrimônio nasceram:

4— João de Siqueira Barreto, que continua.

— Isabel Bezerra de Siqueira, que foi casada com José Gomes Ferrás,

que morava no Recife em 1662 e era filho de Pedro Fernandes e de Anna Gomes,

naturaes de Ponte de Lima. Neto por via materna de João Fernandes e de Anna

Gonçalves e por via níaterna de Domingos Gomes e de Maria Gonçalves. Não tenho

deste matrimonio outra noticia.

4 —João de Siqueira Barrèto. E' necessário averiguar

_ D. Leonor Cabral, foi mãi de D. Francisco de Sousa e depois de en-

viuvar de um Hollandez chamado Abrão Traper, de quem julga o testamento do

Governador João Fernandes Vieira, feito a 15 de Fetereiro de 1674 e approvado

pelo Tabellião Antonio Soares, a 27 de Agosto do mesmo anno, e aberto pelo Juiz

Ordinário João da Cunha Pereira a 10 de Janeiro de 1681.

— Bento Rodrigues Pereira, que morou eirf Goianna e foi casado com

D. Petronilla.... de Menezes, natural da Bahia e tiveram os filhos seguintes:
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6 —Manoel Bezerra de Menezes, que foi casado eom D. Brites
e £oi rendeiro do engenho de Sergipe, de Estevão Vicente, em Goianna.

6 —João Bezerra Monteiro, que morou em Goianna e foi casado com
D. Joanna, irmã de Antonio Ribeiro de Lacerda de S. Anna.

6— Silvestre Bezerra de Menezes, que morou em Tejucupapo e foi casa-
do contf D. Joanna, irmã de Lourenço Cavalcante da Ilha, s. g,

6 —Francisco Bezerra de Menezes, que morou em Goianna e foi casado
d " marido) com D. Maria Magdalena de Sá e Oliveira, filha de Nicacio de Aguiar

e Oliveira, em titulo de Montenegros. E deste matrimonio nascêo o Capitão Amaro
Lopes Madeira que solteiro.

6 Antonio Bezerra de Menezes, que foi morar em Una, terrcío da Villa
Formosa de Serinhaem, onde casou e teve successão.

6 — Jeronymo Bezerra de Menezes, que morou no da freguesia da
\ arzea, casou com D. Maria de Mello e Moura, filha de João da Rocha de Moura
Rohm, e de sua mulher Aguida Ferreira de Mello, e tiveramMiguel Eezerra
Menezes, casado no Aracaty Assú coiri D. Anna da Rocha Menezes, filha de Gabriel
Christovão de Menezes, (Francisca Xavier, que casou com Jeronymo B. de Me-
nezes, era filha de Gabriel Christovão de Menezes e de sua mulher Bernarda Cor-
reia de Araújo, e tiveram uma filha-Anna, nascida a 23 de Desembro de 1762, de
quem foram padrinhos Ignacio Beaerra de Menezes e Cosma de Mello Moura),
natural da Ilha da Madeira. Jeronymo Bezerra de Menezes, que m<orrêo em 177li
no Acaraty Assú e foi casado çom Francisca Xavier, filha do dito Gabriel Chris-
tovao e de Joanna de.... Menezes, que foi primeira mulher do Sargento-mor
Manoel de Moura Rolim, filho de Francisco de Moura Rolim
e tiveram os filhos que morreram mteninos —D. Marianna  que foi casada
com Gabriel Leitão Pacheco no Acarahú, com muita successão. —D. Cosma de
Mello Moura, que foi casada com Lourenço João Coimbra, no Acaracú,

6 — Bertholamêo Bezerra de Menezes, que mtorou em Goiana
6-Bento Bezerra, que foi casado com D. Isabel, que passou ao Rio de

Janeiro. .

6 —Jofto Bezerra de Menezes, que morou em Goianna, e é o pai du P...
 e de Manoel Bezerra de M«nezes

Lucas Gomes, que morou sempre no
seu sitio da Capunga para a Bôa Vista, em Pernambuco, e foram pais de José Go-
mtes Bezerra-

* . ^67D' 
Joanna Bezerra de Vasconcellos, digo, de Menezes que casou (foi

Pmi T 
C°m J°a° de Sousa Pereira. 4ue morou em Jaguaribe e lhe chamaram

o Casanda, e teve filhos; um delles, chamado Francisco Bezerra, é casado com
uma do Capitao-mtor Mathias Ferreira.



TITULO DE GADELHAS

Esta família teve nobre origem em Manoel da Costa Gadelha, CavaUeiro

da Ordem de Christo e C. Mor pago, e Governador das Armas do Rio de São Fran-

cisco, no tempo que nelle os houve, como consta da patente com que servio, de 25

de Abril de 1675, assignada pelo Senr. Príncipe Regente D. Pedro, e nas costas dei-

la também- assignou João Velho Barreto, chanceller-mor do reino, nobre Per-

nambucano- Houve dito Manoel da Costa Gadelha dous escudos de vantagem sobre

qualquer posto ou cargo que occupasse, 1 por se haver assignalado nas duas ba-

talhas dos Guararapes, sahindo com a perna esquerda varada com uma peloura-

da, e outro por se achar também assignalado na guerra dos Hollandeses e parti-

cularmente na recuperação destas Capitanias, como se vê dos Alvarás de nfercês

passados em nome da Magestade e assignados pelo General Francisco Barreto de

Menezes, digo, Francisco Barreto, e os Mestres de Campo de Infantaria João Fer-

nandes Vieira e Francisco de Figueirôa. Era natural de Cartaxo, baptisado na Pia

de S. João, como declara>no seu testamento, de 13 de Dezembro de 1633, e £allecêo

no 1.° de Janeiro de 1694, e foi sepultado na Matris de S. S. Cosme e Damião da

Villa de Iguarassú, onde sertípre morou depois de càsado, acabando de Alferes de

Infantaria vivêo digo, vivo e reformado; foi o primeiro Capitão Regente depois

da Restauração de Pernambuco, e no mesmo lugar logrou as estimações e cargos

daquella Republica.

Foi filho de Francisco Rodrigues Gadelha, Alferes de Infantaria da Com-

panhia do Mestre de Campo João Mendes de Vasconcellos, que falleceo no assalto

de Taparica, em 1646, e de sua mulher Francisca da Costa, e veio de soccorro

servir na guerra dos Hollandeses á Bahia conf seu pai e com seu irmão Francisco

Rodrigues Gadelha, que sendo Alferes de Infantaria voltou para o reino, onde tinha

outro irmão, chamado Thomé da Costa Gadelha, Familiar do Santo Officio, e ficou

o sobredito Manoel da Costa militando na Bahia, e depois de passados cinco para

seis annos, passou ao Rio de S. Francisco, na Companhia de Nicoláo Aranha Pa-

checo, a tomarem uma importante Fortaleza ao Hollandez, na Villa de Penedo, e

executado este designio passou a Pernambuco, com o dito seu C., em dez compa-

nhias que vieram para pacificação dos moradores de Pernambuco, onde servio

naquella guerra mais de dois annos, como consta de sua fé de officio, e casou no

mesmo Pernambuco com D. Francisca Lopes Leitão, viuva do C. Bento Fernandes

Casado e filha do C. P.° Leitam Arnoso, Cavalieiro da Ordem de S. Thiago, e de

sua mulher Francisca Lopes, em titulo 
*de 

Leitões Arnoios, e de ambos os matri-

monios da referida D- Francisca Leitam houveram os filhos seguintes:

Do I o matrimonio

Bento Fernandes Casado.

D. Violante de Borba e

D. Francisca Lopes Leitam, dos quaes darei noticia nas que pertencem a

Leitões Arnosos.

Do 2-° matriníonio

2— Jorge' da Costa Gadelha, que continua e foi priníeiro testamenteiro

de seu pai.

2 — Nicoláo da Costa Gadelha, adeante.
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2 — P.° Leitam Arnoso, que morreo solteiro e foi segundo testamenteiro
de seu pai.

2— João leitam Arnoso, adeante.

2 — José da Costa Gadelha, que foi C. e Juiz ordinário da Villa de Igua-
rassú, casado duas vezes: a 1.» com D. Leandra Pereira, filha de Domingos Alves
e de sua mulher Luisa Pereira de Lira, e a 2.* com D. Maria Muniz de. Mello, sua
parenta, filha do C. Gonçalo Leitam Arnoso e de sua mulher D. Bonifacia Coelho
Muniz. E dos dous referidos iríatrimonios não houve sdccessão.

2 — Antonio da Costa Gadelha, adeante.
2 — D. Theresa da Costa Gadelha, adeante.

2 D. Antonia da Costa Gadelha, adeante.

Jorge da Costa Gadelha, n.° 2, filho do Coronel Manoel da Costa Gadelha
p. de sua mulher D. Francisca Lopes Leitam, foi coronel da Cavallaria do Recife,
digo, da Cavallaria de da Capitania do Ceará Grande, e vivêo em Igua-
rassu', sua patria, onde foi Juiz ordinário muitas vezes e de orphãos. Casou duas
vezes, na mesma freguesia; a primeira com D. Marianna de Sousa, filha do C Mi-
guel Carv.o e de sua mulher Margarida de Sousa Velho, filha de Antonio de Sousa
*elho, natural da cidade do (1)  Alves de Castro filha de Je-
ronymo Alves e de sua mulher  ambos natUraes da Ilha da
Madeira, e o dito Miguel Carvalho foi irmão inteiro de Manoel Carvalho, Familiar
do Santp Officio anfoos naturaes de Lisboa, filhos de Leitam Carvalho djgo,
filhos de João Carvalho e de sua mulher Anna da Costa, a qual vivêo em Olinda,
na Companhia do dito seu filho, Miguel Carvalho, pucf mandou buscar em
Lisboa, e tudo mais consta do termo de Irmão da Misericórdia de Olinda
que assignou a 3 de Desembro de 1668; e a segunda vez casou com' D. Marian-
na Teixeira da Silveira e Albuquerque, filha do Coronel Antonio da Silveira
Aranha e de sua mulher D. Martha da Fonceca, digo, Foncea e Albuquer-
que, filha do Cap. mor Thomé Teixeira Ribeiro e de sua mulher D. Brites deAlbuquerque; e o dito Antonio da Silveira Aranha foi filho de Manoel da Silveira

ranha, natural de Lisboa, com duas irmãs religiosas no Convento de Santa Clarada mesma cidade, e a casa dos pais era abastada, porque lhe vinha a todas asfrotas vestuários e cousas comtestiveis, e veio o dito antes do Hollandez a Pernambuco, onde casou com Ursula de Figueiredo, filha de N... de Figueiredo na

££1i™0rn°-er0,T 
mUlh6r  'rmâ 'nt6lra da mâl d° R-

» Tl / 
^ MatflZ dS S' S' C°Bme 8 Damlã0 de Knwrassu-, filhoo dito Vigário, do primeiro matrimonio de João Luiz Pereira, senhor do engenho

' 

referld08 matrlm°niOS dB Jorge da C°8te —am

Do 1.° matrimonio

¦ ^ 
3~FranCÍSC° Xa'vier 3e Carvalho, que foi C. de Cavallos e Juiz Ordi-nano da Villa de Igrsü. casou com? D- Maria- de Jesus de Albuquerque filha de

trimnnT « , 

° Mar'a de Alb™uerque, e do referido ma-trimonio nascêo único:

Miguel Carvalho, que morrêo adulto.

3 —Jorge da Costa Gadelha, que continua e bem sabida é a sua succes-
sao no Ceará. (

* ^ Cosme da Costa Gadelha, adeante.

^ Lourenço da Costa Gadelha, adeante.
José da Costa Gadelha, adeante-
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3 — Victorina da Costa Gadelha, que casou com o C. Manoel de Moura

Pascoal, n. de Cabeceira de Bastos Arcebispaâo de Braga, Iritíào inteiro do Mor-

gado Alexandre de Moura Pacheco ou Magalhães, de bem conhecida nobresa. E do

seu matrimônio não houve successâo.

*3— D Ursula Leitam Arnoso, que casou com 0 Coronel Antonio da

Costa Barros, natural do Reino, filho d* lavradores, rico em Pernambuco, sem

successâo-
» 3 — d. Maria da Costa Gadelha, que morrêo solteira.

3 — d. Marianna de Sousa Gadelha, adeante.

3 — Manoel. '
» 3 — Quintiliano e outros, cujos nomes eu ignoro, que morreram meninos,

por todos foram 14.

Do 2.° matriníonio

*3 —Antonio da Silveira Gadelha, que oontinua, e no Ceará é sabida a

sua successâo.
«3 Carlos Teixeira Gadelha, que morrêo solteiro.

3 — Manoel da Costa Gadelha, adeante-

Jorge da Costa Gadelha, que morrêo de idade de 7 annos,

Cosme da Costa Gadelha, n.° 3, filho do Coronel Jorge da Costa Gadelha

e de sua primeira mulher D. Marianna de Sousa, casou com D. Isabel de Castro de

Albuquerque, filha de Lourenço de Castro e de sua oíalher D. Maria de Albu^uer-

que, irma de sua cunhada D. Maria de Jesus de Albuquerque, mulher de seu irmão

Francisco Xavier de Carvalho, e do referido matrimônio nasceram os filhos se-

guintes:
* 4 — Cosme da Costa Gadelha-

*4 —José da Costa Gadelha, que níorrêo menino.

- *4 —Lourenço de Castro de Albuquerque, que morrêo também menino.

*4.— d. Anna Rosa Maria de Albuquerque, adeante e

*4 — D. Rosa Maria de Albuquerque que casou com o C. Ignacio Mar.0,

de Carvalho, viuvo de Feliciana Barbosa e filho de João Carvalho de Macedo e de

sua mulher  do referido matrimonio não houve successâo-

*4 — Cosme da Costa Gadelha, n.° 4, filho de Cosme da Costa Gadelha

e de sua mulher D. Isabel de Castro de Albuquerque, servio a El-Rei de soldado

e de Cabo de esquadra de Infantaria.

Senhor Antonio José Victoriano Borges da Ponceca.

Meu presado amigo e muito meu Senr.

Com? nam pouca vergonha vou por este modo aos pés de Vm. a pedir-lhe

perdam da falta que tenho tido em nam ter remetido a noticia de Gadelhas e a

procedencia de D. Joanna Fragoso de Albuquerque, uma e outra tenho escripto

e pela dependencia de haver os nomes das familias que destes procedem é que vém a

falta, pois tres mandã e outras nam* e por esta mesma razam tenho soportado com

paciência, e Vm. também a terá, emquanto completo ambas as noticias, e como

Vm. me faz a honra de níandar o t.° de Leitoens Arnosos para eu ver e dizer o

que souber, digo o segte: E' certo que de Braga vieram para a cidade da Bahia

Gaspar Antonio Leitam Arnoso, com os 3 filhos que Vm. faz mençam, é de saber

que Joam Leitam Arnoso, Antonio Leitam4 Arnoso, vieram ambos para Desem-

bargadores daquella Relação e ambos Cavalleiros da Ordem de Christo e com o

fôro de Fidalgos da Casa Real e nam sei se foram tampem ambos Familiares do

Santo Officio, e também é certo o casamento de João Leitam, e Antonio Leitam,

é engano ser casado em' Pernambuco porque morrêo solteiro e s. succes. e meu



— 94 —

Bisavô Pedro Leitam Arnoso é o que passou a Pernambuco e nelle casou como Vm.
tem escrípto com a idade de lg a^nos e fallecido Pedro Lopes e Maria Matheos

(?) ficaram umas suas filhas casadas e outras solteiras e disse o dito meu Bisavô
a meus cunhados que cada um havia de tomar a sua conta uma das cunhadas
solteiras o que assim fiseram e tocou a chamada Ursula ao dito meu Bisavô (que
a Braga mandou buscar a seu filho Antonio Leitam Arnoso e o casou a dita sua cu-
nhada de onde veio a prole que Vm. tem escripto e adotou como filha, pois possuía
cabedal e mtoradas de casas 

 bens e
nestas noticias nam deve Vm. duvidar, pois sam sabidas por itíinha avó D. Fran-
cisca Lopes Leitam, filha do mesmo Pedro Leitam e .viveu esta noventa e nove
annos sem moléstia, digo, sem! moleta nem demencia e eu ainda alcancei fazendo
rendas de França mui largas, e eu a faço natural de Pernambuco porque na occa-
sião da retirada dos moradores de Pernambuco ia meu Bisavô com a sua casa e
família não sei na primeira transntígraçam ou se na segunda nasceu e neaipt.0
da Vifla do Lagarto, minha tia Maria Leitam mulher do C. Bento da Costa de
Brito e sendo esta mais moça que minha avó ja fica certo ser filha de Pernam-
buco, e sobre as perguntas que 

"Vm. 
mte faz dos Leitoens que lhe falta a noticia

respondo assim; como Vm. verá do papel incluso.

Recebi a prole que Vm. me faz favor de enviar para ver a amostra de sua
obra e nunca duvidei da capacidade de Vm. para semelhantes entfpresas mas como
Vm. me tapa a boca para nam dizer o que sinto nessa parte desejando dar-me
Deus vida para ver o fim da obra que mais bem principiada nam pode ser e nem"
com mais verdade. Pondo corrente as noticias logo as remeto á Senr.» D. Joanna,
muito minha tenhora para ella as fazer remetter a Vní. visto nào ter o gosto
de as enviar por meu sobrinho o Snr. Jráo Carneiro da Cunha, o mais fique

para outra occasiâo e em todas m4e achará Vm. com prompta obediencia para
executar os preceitos de seus ir^udatos.

Os meus filhos e creado.; Vm. me pedem os ponha aos seus pés com
humiliações de criados asseverandò-lhes certos para tudo que for do serviço e
agrado da nobilissima pessôa de Vm. que Deus N. S. Guarde com saúde e grande
augmento de graças. <j0

de Julho de 1715. O mais atA Vor. Manoel dà Costa Gadelha.

P. S.

Depois de estar feita esta e eu disposto a mandar as noticias em outra

occasiâo. ao mesmo tempo me deliberei mandal-as agora por não perder tambení

conduta de portador e assim não repare nos erros o faltas- porque o de Gadelhas

foi feito a horas da noite e outro era um borram que estava para por em limpo e
numeralos. Vam as noticias todas certas e verdadeiras dos filhos de meu bisavô

o Capitão-mor Thortíé Teixeira Ribeiro, e de sua 1." mulher minha Bisavó D.
Brites de Albuquerque, e não escrevi dos filhos do 2." matrinfonio uue sam outros
sete por nam saber se é necessário também para a obra de Vm. e com seu

aviso seguirei o que mandar, digo, o que me ordenar. No titulo de Gadelhas
escrevi demais o que Vm. verá, não por ter a confiança de en*endar ou acre-
centar mais do que Vm. tem. escripto, sim por dar a Vm. algumas noticias que
ignora, pois eu tenho em meu poder todos os seus papeis e testanfento já muito
envelhecido e delle colho chamar-se minha Bisavó Francisca da Costa e que eu
também supunha ser Maria da Costa, com mais vagar farei a Vm. sionte de
outras curiosidades para a sua obra.

O ajudante Antonio da Silveira Gadelha, casado com d. Maria de Farias
Costa, teve os filhos seguintes:

»
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A p.rijrteira D. Marianna Teixeira de Albuquerque foi casada com Antonio

de Sousa Marinho, já .defunto. _

Francisco Jorge, casado com Theresa de Jesus, filha do Capitao-mor

Francisco da Silva Coelho.

Antonio da Silveira Gadelha, casado com D. Theresa Vidal de Ne-

greiros.

Carlos Teixeira de Albuquerque.

* Manoel da Costa Gadelha, defunto.

José Ignacio da Silveira Gadelha, solteiro.

D. Angela Maria da Silveira, casada com o Capitão Francisco Xavier

áa Silva.

Ursula Paz Virgem, solteira.

D. Ignacia Bernarda de Barros, casada com Manoel Martins Braga.

João da Silveira Gadelha, casado com Anna Tavares, filha do Capitão

Mathias Tavares.

Manoel da Silveira Gadelha, solteiro.

D. Apna Perpetua da Silveira, defunta.

Matheus de Albuquerque França, solteiro, digo, de Albuquerque Aranha,

solteiro.

pago no presidio do Ceará grande e passou a Tene. de Cavallos da mes-

ma Capitania e casou na do Rio Grande com Catharina Barbosa, filha de seu

cunhado o Capitão Ignacio Marinho de Carvalho e de sua Io. mulher Feliciana

Barbosa, e do referido matrimonio os filhos cujo nome ignoro.

D. Anna Rosa Maria de Albuquerque, numero 4, filha de Cosme da Costa

Gadelha e de sua mulher D. Isabel de Castro de Albuquerque, casou duas vezes;

a primeira com José Barbosa de Amorim', filho de Thomaz Rabello de Amorim

e de sua primeira níulher N... filha do C. Gaspar de Almeida Barbosa e de

sua mulher Antonia de Lima, a 2." com o C. Ignacio Marinho Barbosa, filho do

seu cunhado o C. Ignacio Marinho de Carvalho e 4e sua 1.» miulher Feliciana

Barbosa Fernz., iritíi do dito José Barbosa de Amorim, e dos dous referidos

matrimonios nasceram os filhos seguintes:

Do 1.® matrimonio

5  José Paulo, que morrêo menino;

5 — D. Josepha, que também morrêo menina e

5 — D. Joanna Francisca Barbosa, que casou com Pedro Marinho de

Carvalho filho de Ignacio Marinho de Carvalho e de sua í.* níulher Feliciana

Barbosa,'irmã de seu padrasto o C. Ignacio Marinho Barbosa e do referido ma-

trimonio são nascidos dous filhos, cujos nomes ignoro 

e do referido matrimonio ha filhos que também ignoro por morarem todas estas

familias do Rio Grande.

Lourenço da Costa Gadelha, numero 3o., filho do Capitao Jorge da Costa

Gadelha e de sua 1'. mulher D. Marianna de Sousa, foi Tene. Coronel do Re-

gimento de Cavallaria do Ceará Grande, de que era Coronel seu irmão Jorge

da Costa Gadelha; casou com D. Theresa Barbosa de Almeida, filha do C.

Gaspar de Almeida Barbosa e de sua mulher Antonia de Lima, senhores que

foram do Engenho do da Freguesia de São Lourenço de Tejucupapo,

ç do referido matrimonio nasceram os filhos seguintes:

4 — Gaspar de Almeida Gadelha, que continua.

4 — Jorge da Costa Gadelha, que continua.
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4 — Jorge da Costa Gadelha, Capitão da Ordenança de Guiana, que
casou com D. Maria das Neves Cabral, filha de José Pereira de Goes e de sua
mulher D. Theresa de Jesus, e do referido matrimonio não tem havido successão,
sendo casada quasi 20 annos.

4 — Lourenço da Costa Gadelha, morrêo de idade de 12 annos; e
4 — D. Bernardina de Sousa Gadelha, adeante.
4 — Gaspar de Almeida Gadelha, numero 4, filho do Tene.' Oel. Lou-

renço da Costa Gadelha e de sua mulher D. Theresa Barbosa de Almteida. E'
Capitão de Ordenança de Itamaracá. Casou com D. Theresa de Jesus Andrada,
filha de José Pereira de Goes e de sua mulher D. Theresa de Jesus, irmã de
sua cunhada D. Maria das Neves Cabral, mulhr de seu irmão Jorge da Costa
Gadelha, e do referido matrimonio tem nascido até o presente os filhos se-
guintes:

5 — Lourenço.
5 — José Raymundo.
5 — Francisco.
5 — D. Theresa, e
5 — D. Maria.

D. Bernardina de Sousa Gadelha, numero 4, filha do Tene. Coronel
Lourenço da Costa Gadelha e de sua mulher D. Theresa Barbosa de Almeida,
casou duas vezes: a primeira com seu primo 2o. Manoel de Mello Correia, filho
do Sargento-mor Manoel de Mello Correia, e de sua mulher D. Joanna de Jesus,
e a segunda com seu prinío, irmão do C. Jorge da Costa Gadelha Cavalcante!
filho de José da Costa Gadelha e de sua mulher D. Maria Rosa Cavalcante;
e dos referidos matrimonios são nascidos os filhos seguintes, até o presente.

Do Io. matrimonio:
5 — Manoel José de Mello Gadelha.
5 Pedro Antonio de Mello Gadelha, ambos solteiros.

Do 2o. matrimonio:
5 — Lourenço, que morrêo menino.
5 — D. Isabel.
5 — D.Anna, que também mtorrêo menina.
5 — D. Anna, e
5 — D. Maria.

José da Costa Gadelha, numero 3, filho do Coronel Jorge da Costa Ga-
delha e de sua 1». mulher D. Marianna de Sousa, casou com D. Maria Rosa Cavai-
cante, filha de Francisco Cavalcante de Albuquerque, Fidalgo da Casa Real, e de
sua mulher D. Lusia Josepha Tes. Pessoa, e do referido matrimonio nasceram
os filhos seguintes:

4 — Francisco Xavier Cavalcante.
4 — Joam Cavalcante de Albuquerque.

4 — Antonio Cavalcante de Albuquerque, estes tres primeiros mtorre-
ram pequenos.

4 Agustinho Cavalcante Gadelha, que continua.
Jorge da Costa Gadelha Cavalcante, 2o. marido de sua prima D. Bernar-

dina de Sousa Gadelha, de cuja successão já fica atrás exposto.
4 — Manoel Ignacio Cavalcante Gadelha, que servio a Ei-Rei % vindo

de Colonia, requereu baixa, e de sua mulher, digo, baixa e se acha no sertão
do Assú, solteiro.

4 — José Antonio Cavalcante, solteiro.

4 — D. Rosa Maria Cavalcante, adeante.
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Agustinho Cavalcante Gadelha, n°. 4, filho de José da Costa Gadelha \ô

de sua mulher D. Maria Rosa Cavalcante, servio a El-Rei de soldado e... de In-

fantaria e por não ser acrescentado requereu baixa, conforme as ordens de S. Ma-

gestade. Casou com D. Martinha, digo, com D. Sebastiana Maria de Barros

Rego, filha do C. P°. de Barros Rego, Comte. que foi da Freguesia de S. Lou-

renço da Muribara, e de sua mulher D. Isabel Bacellar de Sousa, e do referido

matrimonio tem nascido até o presente os filhos seguintes:

5 — Francisco Xavier Cavalcante de Albuquerque.

5 — Luiz Cavalcante Gadelha.

5 — D. Monica de Barros Rego.

D. Rosa Maria Cavalcante, n°. 4, filha de José da Costa Gadelha e de sua

mulher D. Maria Rosa Cavalcante, casou com seu parente José Raynaldo de

Mello, filho de Dionisio Barbosa de Almeida e de sua mulher D. Theresa de Jesus

de Mello; e do referido matrimonio tem nascido até o presente os filhos seguin-

tes:
5 — Lourengo.

5 — Vicente.

5 — Dionisio.

5 —¦ José.

— D. Anna, todos meninos e os dous últimos já fallecidos.

Do 2o. matrimonio:-

Manoel da Costa Gadelha, n°. 3, filho do Coronel Jorge da Costa Ga-

delha e de sua segunda mulher D. Marianna Teixeira da Silveira de Albuquerque,

foi C. de Auxiliares da Capna. de Itamaracá mais de 20 annos e de presente

de previligiado da mesma Capitania e servio de Juiz ordinário da Villa de

Goyanna no annò de 1757, digo, 1757 e antes já tinha servido de Juiz de Or-

phãos da mesntía Villa, em 1755, casou com D. Maria Isabel de Barros Paxco., a 25 de

Maio de 1739, filha do C. Mor Antonio Gomes Paxeco, Cavalleiro da Ordem de

Christo e Senhor do Engenho Ararc0. de  e de sua mulher

D. Maria Coelho Reboredo, e do referido matrimonio nasceram os filhos se-

guintes:
4 — Francisco Xavier da Costa Gadelha.

4 — Antonio Gomes Pacheco. 
*

4 — José Gomes da Costa Gadelha, presbytero secular.

4 — Fr. Manoel de S. Ignacio Gadelha, Religioso, Capucho. 1

*4 — Jorge da Costa Gadelha, estudante.

4 — D. Anna Maria Rosa da Costa.

4 — D. Marianna Ignacia Francisca de Siqueira, solteiras.

4 — Joam.

4 — Ignacio e

4 — Theresa, estes tres últimos mforreram meninos.

Nicolau da Costa Gadelha, n°. 2, filho do C. Mor Manoel da Costa Ga-

delha e de sua mulher D. Francisca Lopes Leitam, casou com D. Margarida

Rangel de Bezerril, filha de João Barreiros Rangel e de sua níülher D. Joanna

Bernardes Fragoso, e do referido matrimonio nasceram os filhos seguintes:
3 — Luiz da Costa Gadelha, que falleceu de 20 annos.
3 — D. Simpliciana Bernardes Fragoso, que não tomou estado.

3 — D. Maria da Assunígão Gadelha, que continua.

D. Maria da Assumção Gadelha, n°. S, filha de Nieoláo da Costa Gadelha

e de sua mulher D. Margarida Rangel de Bizorril, casou com o Alferes Antonio
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de Rarros de Albuquerque, filho do Alferes Gregorio de Mattos e de sua mulher

D. Simôa de Asevedo Barros, e do referido matrimonio nasceram os filhos se-

guintes:
i — Manoel de Barros de Albuquerque, que continua.

4 — Clemente da Costa Gadelha, solteiro e *

. * 4 — d. Francisca do Rego Barros, adeante.

Manoel de Barros de Albuquerque, n°. 4, filho do Alferes Antônio de

de Barros de Albuquerque e de sua mulher D. Maria de Assumpção Gadelha,

casou com D. Ignacia Bezerra do Valle, filha do Tene. Theodosio Bezerra do

Valle e de sua mulher D. Theresa Maria, e do referido matrimonio não ha sue-

cessão até o presente.

D. Francisca do Rego Barros, n°. 4, filha do Alferes Antonio de Barros

de Albuquerque e de sua mulher D. Maria de Asaumpção Gadelha, casou com» José

Telles de Menezes, filho do Alferes Manoel Fidelis de Menezes e de sua mulher D.

Francisca Xavier da Camara, e do referido matrimonio são nascidos até o presente

os filhos seguintes:

5 — José P". de Alcantara.

5 — Nicoláo da Costa Gadelha.

5 — José Telles de Menezes.

5 — D. Antonia Maria do Rosário.

-5 — Manoel Telles de Menezes.

5 —D. Maria da Assumção Gadelha.

5 — D. Francisca Xer. da Camara.

5 — D. Sebastiana Maria de Menezes.

5 — D. Isabel de Barros Rego e

5 — D. Catharina, todos solteiros.

João Leitão Arnoso, n°. 2, filho do Capitão-Mor Manoel da Costa Ga-

delha e de sua mulher D. Francisca Lopes Leitão, foi C. e sempre morou no seu

sitio de Tabatinga de Iguarassu', rico; casou com D. Luiza de Mattos de Vas-

concellos, filha do C. José do Prado Leitão, que foi Juiz Ordinário da Villa de

Iguarassu', e de sua mulher D. Maria de Mattos de Vasconcellos, e do referido

matrinfonio nasceram os seguintes filhos:

3 — João Leitam Arnoso, que continua.

3 — D. Lusia de Mattos de Vasconcellos, adeante, mulher do C. Mor

José de Araújo Chaves, com grande prole na Ribeira do Acaracu', de quem

Vmcê. terá mais individual noticia.

D. Maria Mia. Leitam Arnoso, adeante.

João Leit.xm Arnoso, n°. 3, filho do C. João Leitam Arnoso e de sua

irfulher D. Lusia ue Mattos de Vasconcellos; foi capitão da Ordenança de Igua-

rassu', servio na Camara da mesma Villa e succedeo a seu pai no mesmo sitio e

vivenda de Tabatinga; casou com D. Luisa Pereira de Lira, filha de

Antonio Bezerra do Vale e de sua mulher Maria Alves de Medeiros, e do referido

matrimonio nasceram os filhos seguintes:

4 — João Leitão Arnoso, que continua.

4 •— Eufrasio Alves Pereira Leitão, adeante.

4 — José Bezerra Leitam, solteiro.

4 — Lusia de Mattos Vasconcellos, adeante.

4 — D. Francisca Lopes Leitam adeante.

4 _ d. Maria Alves de Medeiros, adeante.
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* 4 — D. Joanna Bezerra Leitam, casada de pouco com o C. Antonio

José do Prado Leitam, filho, digo, do Prado Leam, filho de Manoel do Prado

Leam e de sua M. ainda sem successão.

João Leitam Arnoso, n.° 4, filho do C. João Leitam4 Arnoso e de sua

mulher D. Luisa Pereira Lira; casou coqi sua parenta D. Antonia Francisca

Bezerra, filha de Antonio da Costa Gadelha e de sua mulher D. Brites de Mello

Vasconcellos; e do referido matrimonio os filhos seguintes:

5 — João Leitão Arnoso, que níorrêo de idade de 16 annos.

5 — Antonio da Costa Leitam.

5 — Francisco Lopes Leitam.

5 — D. Antonia Francisca Bezerra.

5 — D. Joanna e

5 — D. Ursula, esta ultima é morta.

Eufrasio Alves Pereira Leitam Arnoso, n°. 4, filho do C. João Leitam

Arnoso e de sua mulher Luisa Pereira de Lira, casou duas vezes: a primeira

com sua parentà D. Maria de Andrada, filha do Sargento-ntor Cosme Leitam

de Mello e de sua mulher D. Ursula da Fonseca Catanho, o a segunda com D.

Marianna de Sã e Albuquerque, filha de João César Falcão e de sua mulher D.

Anna Maria Ximenes, e do primeiro matrimonio houveram filhos que morreram

meninos, cujos nomes ignoro, e do segundo são nascidos até o presente.

5 — João.

5 —— Eufrasio, e um ou dous, que morreram4 meninos sem que lhe

saiba o nome.

D. Lusia de Mattos de Vasconcellos, n°. 4, filha do C. João Leitão

Arnoso e de sua mulher D. Luiza Pereira de Lira, casou com seu tio, primeiro

irmão de seu pai, Antonio da Costa Gadelha, filho de Antonio da Costa Gadelha

s de sua mulher D. Brites de Mello Vasconcellos, Tene. de Cavallaxia, e, servio

de Juiz Ordinário da Villa de Iguarassu', no anno de 1772, e do referido matrircfonlo

são nascidos até o presente os seguintes filhos:

5 — Antonio da Costa Gadelha.

5 — João Bezerra Leitairi

5 — Manoel da Costa Gadelha.

5 — Lusia de Mattos Vasconcellos. •

5 — Cosma Pereira de Lira.

5 — D. Maria Manoela das Neves Pereira, todos solteiros.

5 — P®.

5 — Marcos.

5 — Luisa. '

5 — Luisa.

5 — Francisca, estes cinco últimos morreram meninos.

D. Francisca Lopes Leitam, n°. 4, filha do C. João Leitam Arnoso e de sua

mulher D. Luisa Pereira de Lira, casou com o C. Manoel Duarte Passos, seu

prirrío irmão, com filhos que Vm. poderá saber no rio Salgado, onde é morador

na fazenda das lagôas, como também os nomes dos pais do dito.

D. Maria Alves de Medeiros, n°. 4, filha do C. João Leitam Arnoso e de

sua mulher D. Luisa Pereira de Lira, casou com Francisco Gomes de Castro,

viuvo de e sobrinho do sargento-mor José da Costa de Oliveira, e do re-

ferido matrimônio ha filhos, cujos nomes e numero ignoro.

D. Maria Mia. Leitam Arnoso, n°. 3, filha de João Leitam Arnoso e de

sua mulher D. Luisa de Mattos Vasconcellos, casou com o C. Estevam José
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de Sousa Palhano, filho do Coronel Estevam de Sousa Palhano, natural de Pe-

ninde e familiar do Santo Officio, e.de,sua mulher D. Marianna Barbosa de Al-

meida, e do referido rtíatrifnonio nasceram os flhos segiuntes:

4 — José Antonio de Sousa Palhano, que continua.

4 — Estevam José da Rosa Palhano, adeante.

4 — Antonio José de Sousa Palhano, adeante.

4 — D. Maria Manoella de Sousa Palhano, adeante.

— D. Joanna Francisca de Sousa Palhano, adeante, solteira, e os

mortos que ignoro o numero e os nomes.

José Antonio de Sousa Palhano, n". 4, filho do C. Estevam José de

Sousa Palhano e de sua mulher D. Maria Mia. Leitam Arnoso, « Capitão da

Cavallaria de Icó, casou com sua prima irníã D. Maria de Sousa Palhano, filha

de Álvaro de Lima, e de sua mulher D. Antonia de Lima e Sousa, quo foi primeiro

casada com o C. Francisco Cavalcante de Albuquerque, irmão do C. Mor João-

Cavalcante de Albuquerque, senhor do engenho Apuá, e deste matrimonio não

houve successão, porém? do segundo é que houve filhas, sendo uma dellas a dit.a

D. Maria, e do referido matrimonio nasceram os filhos seguintes:

g — Estevam José de Sousa Palhano.

— Antonio de Sousa Palhano.

5 — Francisco Xavier de Sousa Palhano.

5 — D. Joanna de Sousa Palhano.

5 — D. Antonia de Lima e Sousa, todos cinco sem estado.

Estevam José de Sousa Palhano, n°. 4, filho do C. Estevam José de Sousa

Palhano, e de sua ntalher D. Maria Mia. Leitão Arnoso, casou com D. Josepha

Maria de Jesus, natural do sertão de Apodi, filha de Dos. Alves da Fonseca,

e de sua níulher D. Maria Campos, e do referido matrimonio tem nascido até

o presente os filhos seguintes:
*5 — Estevam José de Sousa Palhano.

5 — Antonio José de Sousa Palhano.

5 — Francisco Alves Palhano.

5 — Gaspar Antonio de Sousa Palhano.

5 — D. Joanna Maria de Sousa Palhano.

5 — D. Josepha de Sousa Palhano e

5 — D. Manoella de Sousa Palhano.

Antonio José de Sousa palhano, n°. 4, filho do C. Estevam José de

Sousa Palhano e de sua mulher D. Maria Manoella Leitam' Arnoso, casou com

sua prima irmã D. Marianna de Lima é Sousa, filha de Álvaro de Lima e de sua

mulher Antonia de Sousa e Lima, e do referido matrimonio só tem nascido

até o presente:

Antonio de S. Anna.

D. Maria Manoella de Sousa Palhano, n®. 4, filha do C. Estevaní José

de Sousa Palhano e de sua mulher D. Maria Mia. Leitam Arnoso, casou com

seu tio, pro. irmão de seu pai, Antonio Gomes Torres, filho do Coronel José Go-

mes Torres, e de sua Xa. mulher D. Catharina Barbosa; e do referido matrimonio

nasceram os filhos seguintes:

5 — José Goirfes Torres.

5 — Estevam José de Sousa Palhano.

¦5 — D. Antonia Torres Palhano.

5 — D. Maria Manoella Leitam Arnoso.

5 — D Rosa de Sousa Palhano.

5 —- D. Rita de Sousa Palhano, _
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5 — D. Lusia Maria, todos solteiros.

Antonio dá Costa Gadelha, n°. 2, filho do C. mor Manoel da Gosta Ga-

delha e de sua mulher D. Francisca Lopes Leitam, casou com D. Brites de Mello

de Vasconcellos, filha de Bento Dias Bezerra e de sua mulher D. Ursula de

Mello de Vasconcellos, e do referido matrimonio nasceram os filhos seguintes:

3 — Antonio da Costa Gadelha, que continua.

3 — D. Antonia Francisca Bezerra, adeante.

3 — Ursula de Mello Vasconcellos.

Antonio da Costa Gadelha, n". 3, filho de Antonio da Costa Gadelha

e de sua mulher D. Brites de Mello de Vasconcellos, casou com sua sobrinha D.

Francisca, digo D. Lusia de Mattos de Vasconcellos, filha do C. João Leitam

Arnoso e de sua mulher D. Luisa Pereira de Lira, e do referido matrimonio,

já fica exposto na processam (?) dos filhos do C. João Leitam Arnoso.

D. Antonia Francisca Bezerra, n°. 3, filha de Antonio da Costa Gadelha

e de sua mulher D. Brites de Mello de Vasconcellos, casou com seu sobrinho

João Leitam* Arnoso, filho do'Capitão João Leitam Arnoso, e de sua miílher D.

Luisa Pereira de Lirave do referido matrimonio já fica escripto no numero dos

filhos do Capitão João Leitam Arnoso.

D. Ursula de Mello de Vasconcellos, n°. 3, filha de Antonio da Costa

Gadelha e de sua mulher D. Brites de Mello de Vasconcellos, casou com Antonio

Gonçalves de Araújo, C. da Cavallaria do Regimento de Icó, morador na sua fa-

zenda de Bôa Vista, em Jaguaribe; e do referido matrimonio stão nascidos

filhos que ignoro e Vm, melhor os poderá saber, como também os noiríes dos pais

dc dito Antonio Gonçalves.

D. Theresa da Costa Gadelha, n°. 2, filha do C. mor Manoel da Costa

Gadelha e de sua mulher D. Francisca Lopes Leitam1, casou com Manoel Ribeiro

de Castro, natural do Porto, e do referido matrimonio nasceram as duas filhas

seguintes:

3 — D. Joanna de Jesus, que continua.

— D. Maria Ribeiro de Castro, adeante.

D. Joanna de Jesus, n°. 3, filha de Manoel Ribeiro de Castro e de sua

mulher D. Theresa da Costa Gadelha, casou com o sargento-mor Manoel de

Mello Correia, irmão de P°. Tes. Correia, C. mor que foi da freguezia do Cabo

de Santo Agustinho, e do referido matrimônio nasceram os filhos seguintes:

_ po. correia de Mello, que servio a El-Rei e morrêo de cabo de

esquadra da Infantaria, que guarnece a Praça do Recife, solteiro.

4 — José de Mello Correia, que continua.

4 — Manoel de Mello Correia, adeante, e estes tres irmãos todos se em-

pregaram no real serviço.

4 — D. Thresa de Jesus de Mello, adeante.

José de Mello Correia,- n°. 4, filho do sargento-mor Manoel de Mello Cor-

reia e de sua mulher D. Joanna de Jesus, casou na Bahia com unia viuva rica, de

que houve uma filha de que tenho noticia: casou, porem? ignoro com quem e a sua

successão.

Manoel de Mello Correia, n\ 4, filho do Sargento-mor Manoel de Mello

Correia e de sua mulher D. Joanna de Jesus, casou com D. Bernarda de Sousa Ga-

delha, filha do Tenente Coronel Lourenço da Costa Gadelha e de sua mulher D.

Theresa Barbosa de Almeida, e do referido matrimonio nasceram os dous filhos

atráz declarados.
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D. Theresa de Jesus de Mello, 11o. 4, filha do Sargento-mor Manoel de

Mello Correia e de sua rrfulher D. Joanna de Jesus, casou com Dionisio Barbosa

de Almeida, filho de Gaspar de Almeida Barbosa e de sua mulher Antonia de ....

e do referido matrimonio nasceram os filhos seguintes:

5 — José Rainaldo de Mello, que continua e

5 — D. Manoella de Mello Correia, que casou com Antonio José, natural

do Reino, e do primeiro parto fallecêo, dando á luz um filho, que também* é

morto.

José Rainaldo de Mello, n°. 5, filho, de Dionisio Barbosa de Almeida e de

sua mulher D. Theresa de Jesus e Mello, casou, como fica dito, na processam dos

filhos de José da Costa Gadelha, n°. 3, e de sua mulher D. Marja Rosa Cavai-

cante.

D. Maria Ribeiro de Castro, n°. 3, filha de Manoel Ribeiro de Castro e de

sua mulher D. Theresa da Costa Gadelha, casou com o Sargento-mor Chris-

tovão Paes Yanderley, filho de Gonçalo Paes Barreto e de sua mulher D. Adriana

Vanderley, e do referido matrimonio nasceram os filhos seguintes:

4 — José Paes Barreto que continua e

— Christovão Paes Barreto, que nunca tomou estado.

José Paes Barreto, n°. 4, filho do Sargento-itíor Christovão Pae3 Van-

derley e de sua mulher D. Maria Ribeiro de Castro, casou com D. Leonor Ro-

drigues de Vasconcellos, filha do Coronel Antonio Rodrigues de Vasconcellos" e de

sua mulher D. Antonia de Mello de Albuquerque, e do referido matrimonio nas-

ceram os filhos seguintes:

— Christovão Paes Barreto.

5 — Antonio Paes de Albuquerque.

5 — D. Maria do Carmo.

5 — D. Anna Barreto.

5 — D. Theresa de Jesus, todos solteiros.

D. Antonia da Costa Gadelha, n°. 2, filha do C. Mor Manoel da Costa

Gadelha"e de sua mulher D. Francisca Lopes Leitam,*casou com o Sargento-mor

Antonio José da Cna., natural de Vianna, rico, e do referido matrimonio nas-

ceu único:

— João da Cna. Gadelha, que continua.

João da Cna. Gadelha, n°. 3, filho do Sargento-mor Antonio José da Cna.

e de sua 1*. mulher D. Antonia da Costa Gadelha, foi Coronel do Regimento da

Cavallaria do Icó, rica; casou com D. Maria Mia. das Neves Per"., filha de P0.'

Carneiro Pereira, natural do Reino, e de sua mulher D. Lusia das Neves Pereira,

irmã do Pe. Eufrasio Alves Pereira, rico, natural de Pernambuco; e do referido

matrimonio nasceu única:

— D. Antonia da Cna. Pereira.

D. Ántonia da Cna Pereira, n°. 4, filha do Coronel João da Cna. Pereira,

digo Cna. Gadelha e de sua mulher D. Maria Mia. das Neves Pereira; casou com

o C.-mor Estevão José Carneiro da Cna., filho do Capitão-Mor João Carneiro da

Cna. e de sua mVlher D. Antonia da Cna. Souto Maior, e do referido matrimonio

nasceu único.

— João Carneiro da Cna., Sargento-mor de Iguarassu' e de presente
Juiz de Orphãos da mesma Villa, casado coir/ a Senhora D. Maria Sanxa, filha
de Snr. Antonio José Victoriano Borges da Fonseca e da Senhora D. Joanna,
muito minha senhora, com a suecessão da senhora D. Antonia, &.

.1',. ,¦ 1jl . .. • 11-
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Como houve descuido na conta «ue fica dada do primeiro matrimônio do

Coronel Jorge da Costa Gadelha e de sua 1.- mulher D. Mariaima de Sousa, ficando

no tinteiro a filha seguinte: rvi<5t» 
Teixeira

D. Marianna de Sousa Gadelha, que casou com Lu z da_ Costa Te, e ,

filho do Sargento-mor Gonçalo da Costa Medeiros, natural da Ilha de S. M guel

fde sua muLr Anua Vra. Soajo; e do referido matrimonio nasceram os filhos

seguintes:

Luiz, que morrêo pequeno.

D Marianna, que também morrêo menina e

D Victorina de Sousa Gadelha, que casou coirf o C. An^ni° Pere^a

da Cruz, filho de José Gomes Pereira e de sua mulher D. Margarida de Albu-

querque. S. successão.

Ao primeiro quesito¦

Francisco Vaz Carrasco, que depois de viuvo foi clérigo, foi casado com

D Brites de Vasconcellos, filha de Gaspar da Costa Coelho, Cava eiro a

dem de Christo e Capitão de Infantaria em Pernambuco no tempo dos Hollan-

dezes, e de sua mulher D. Maria de Goes; dos referidos matrimOmos nas-

ceram:

Manoel Vaz Carrasco.

Francisco Vaz Carrasco. ;

C. Antonio Vaz Carrasco.

D. Maria de Goes.

D. Maria Magdalena. "

D. Eugenia Vaz, solteira.

Manoel Vaz Carrasco, casou duas vezes: a primeira com D. Luisa de

Sousa Bezerra, filha de Sebastião Leitam Bezerra^ de sua mulher Ignez de

Sousa, moradores.em Goyanna; do referido matriitíonio nasceram:

Manoel Vaz da Silva. ;

D. Maria de Goes.

D. Sebastiana de Vasconcellos.

Manoel Vaz da Silva casou, a primeira vez, com D. Maria Bezerra

Montenegro, filha do C. Felippe Bezerra Montenegro e de sua mulher D.

Maria; tiveram só uma filha, D. Cosma Bezerra Montenegro, que casou com

seu primto Antonio Carvalho Maciel, e não sei destes mais, e são de Tejocupapo

e Taquara; casou a segunda vez com uma sobrinha do Pe. Gonçalo de Mussupe,

sei que teve um filho por nome Francisco.

D. Maria de Goes casou com Nicacio de Aguiar e Oliveira, filho de

outro, e de sua mulher Magdalena de Sá; nasceram deste mat/imonio Nicacio

de Aguiar e Oliveira e José dos Santos Silva, que casaram e não tiveram

filhos.

D. Sebastianna de Vasconcellos casou, em Goyanna, com João Dias

de Gallegos, filho de Domingos de Aguiar Oliveira e de sua mulher D. Ignez

Montenegro. Do referido matrimonio nasceram:

ThoÇié Ximenes Madeira.

Manoel Ximenes de Aragão, solteiro.

Joaquim? Ximenes de Vasconcellos, solteiro.

D. Rita Maria Monte do Carmo, solteira.

D. Joanna Maria de Jesus. j
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Thomé Ximenes Madeira, morador em Araripe, casou por sua vontade

com Margarida Nunes Barbosa, filha de um Cypriano Barbosa; tem os filhos

seguintes:

Sebastiana, Maria, Josépha, Antonia, João e Anacleto.

D. Joanna Maria de Jesus casou com José Marques, natural de Goyanna

onde são mtoradores, e não sei de mais.

O sobredito Manoel Vaz Carrasco casou segunda vez com D. Maria

Magdalena de Sá e Oliveira (viuva que ficou de Francisco Bezerra de Mene-

zes), de que nasceu o Capitão de  Amaro Lopes de Menezes) filha do

Nicscio de Aguiar Oliveira, dito acima, debaixo -ia. denominação — outro — e

de sua mulher Magdalena de Sá, dita acima; do sobredito matrimonio nasceram:

D. Maria Magdalena.

D. Ignez Madeira de Vasconcellos .

D. Rosa de Sá e Oliveira.

D. Brites de Vasconcellos.

D. Sebastiana de Sá e Oliveira, solteira.

D. Anna Maria de Vasconcellos.

Nicacio de Aguiar Oliveira.

D. Maria Magdalena de Sá e Oliveira casou com o Coronel Fran-
cisco Ferreira da Ponte, filho do Coronel Gonçalo Ferreira da Ponte, e de
sua primeira mulher, e tiveram os filhos seguintes:

O Capitão Pedro Ferreira de Sá, digo Ferreira da Ponte.

O Capitão Vicente Ferreira da Ponte e Silva.

O Capitão Pedro Ferreira da Ponte casou com Catharina da Costa
Medeiros, filha legitima de Thom"ás da Silva Porto, natural do Porto, e Nicacia
Alvares Pereira, filha de Mathias Pereira de Carvalho, natural do Porto, e de
sua mulher Michaella da Silva, irmã de Paulo de Medeiros, de Iguarassu', tem

quatro filhos:

Joaquim, Ignacio, Anna e Francisco.

0 Capitão Vicente Ferreira da Silva casou com Anna Maria, irmã in-
teira da mulher de seu irmão Pedro Ferreira, tem um' só filho por nome Fran-
cisco.

D. Ignez Madeira de Vasconcellos casou, a primeira vez, com o Capitão
Luiz Gonçalves de Mattos, filho  do Recife e não tiveram filhos, casou a
segunda vez com o Sargento-mor Antonio Alve3 Linhares, filho do Sargento-
mor Dionizio Alves Linhares, do Rio Grande e de sua mulher Ruphina de Sá,
do Rio Grande, e terrí os filhos seguintes:

José, Diogo, Francisco, Ignez e Antonio.

D. Rosa de Sá e Oliveira, casou com o Capitão-mor José de Xarps.
Furna Uchôa, filho do Capitão Francisco Xares Furna e de sua mulher D. Ignez
de Vasconcellos^Uchôa, que depois de viuva casou com o Capitão Lourenço da
Silva Mello de cujo matrimonio houveram quatro filhos:

João de Mello Silva.

D. Rosa de Mello Uchôa.

D. Maria de Mello Uchôa.

D. Innocencia de Mello Uchôa, dos quaes se faz menção adeante; do
sobredito, matrimonio nasceram1:

D. Maria José de Mendonça Uchôa, solteira.
D. Anna America Uchôa.

D. Francisca Xavier de Mendonça Uchôa, solteira.
D. Marianna de Lira Pessoa, solteira.
Miguel Lopes Madeira Uchôa, solteiro,
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D. Maria Manoella da Conceição Uchôa, solteira.

José de Lira Pessôa, solteiro.

D. Anna America Uchôa casou com o Capitão Manoel José do Monte,

filho do Coronel Gonçalo Teixeira da Ponte, e de sua mulher Maria da Con-

ceição, moradores na Boa Vista.

D. Brites de Vasconcellos casou cortí o Capitão José de Araújo Costa,

natural da freguesia de Santa Lucrecia de Barcellos do Arcebispado de Braga,

filhos de Pedro de Araújo e de sua mulher Maria de Sá, e tem os filhos se-

guintes:

O Alferes Anselnío de Araújo.

D. Maria Magdalena, solteira.

D. Anna Maria de Jesus.

D. Anastacia de Sá, solteira.

D. Antonia da Purificação, solteira. ,

D. Maria da Encarnação, solteira.

D. Rita de Jesus, solteira.

D. Maria Quiteria, solteira.

Diogo Lcpes Madeira, solteiro.

Francisco de Salles, solteiro.

O Alferes Anselmo de Araújo casou com Francisca dos Santos Xavier,

natural do Recife, filha de Manoel Gomes Diniz e de sua mulher Josepha Maria

dos Santos.

D. Anna Maria de Jesus casou com seu primo João de Sousa Uchôa,

filho de Luiz <ie Sousa Xares e de sua mulher D. Anna Theresa. de Alftuqueír-

que, natural do Recife; filha de João Lins de Albuquerquí e do suh mulher

Rosa Maria Ferreira. ' ;
D. Anna Maria de Vasconcellos casou com Miguel do Prado Leão,

natural de Goyanna, filho legitimo de Cc&níe do Prado Leão e de D. Lusia de

Ascenção e Oliveira; tem os filhos seguintes:

José do Prado Leão. - 
'

D. Rosa.

D. Ursula.

Manoel, solteiros.

Nicacio de Aguiar e Oliveira casou com Michaella da Silva, natural

do Cabo, filha legitima de Thomaz da Silva Porto, natural do Porto, e de Nica-

cia Alvares Pereira, filha de Mathias Pereira de Carvalho, natural do Porto

e de sua mulher Michaella da Silva, irmã de Paulo de Medeiros, de Iguarassu'.

Francisco Vaz Carrasco casou com D. Antonia de Mendonça Uchôa,

filha legitima de Francisco de Farias Uchôa e de D. Anna de Lira Pessôa, e

tiveram os filhos seguintes:

D. Ignez de Vasconcellos Uchôa.

D. Francisca Xavier de Mendonça Uchôa.

D. Ignez de Vasconcellos Uchôa casou, a priníeira vez, com seu tio

o Capitão Francisco Xares Furna, filho de Bartholomêo Rodrigues Xares

e de sua mulher Eugenia Vaz da Silva, irmã do Pe. dito Francisco Vaz Carras-

co, e tiveram os filhos seguintes:

Rosaria do O' de Mendonsa.

O capitão-mor José de Xares Furna Uchôa.

Luíe de Sousa Xares.

D. Anna da Conceição Uchôa.
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D Rosaria do O' de Mendonsa casou, a primeira vez, com Gonçalo Per-

reira da Ponte, filho de Cosme de Freitas e de sua mulher D. Joapna de Bar-

ros Coitinho, não tiveram filhos; casou a segunda vez, com o Capitao André

José Moreira da Costa Cavalcante, filho de José Moreira da Costa e de «ua mu-

lher Brasia Cavalcante, natural de Iguarassu' e também nao houveram filhos.

O Capitão-ntor José de Xares Furna Uchôa casou com sua tia e prima

D. Rosa de Sá e Oliveira, dita acima, e tem filhos já ditos.

Luiz de Sousa Xares casou com D. Anna Theresa de Albuquerque, filha

de João Lins de Albuquerque, e de sua mulher Rosa Maria, natural do Recife,

e t«m os filhos seguintes:

D. Maria Joaquina Uchôa.

João de Sousa Uchôa.

D. Ignez. .

Antonio.

Ignacio. ,,

D Maria Joaquina Uchôa casou com Manoel Francisco de Vasconcellos,

natural de AcaiW, filho de Matheus Mendes de Vasconcellos, natural de Bastos,

do Arcebispado de Braga, e de sua mulher Maria Ferreira Pinto, natural do

Acaracú, filha de Manoel Ferreira Fontelles, natural de Meixinnl, de Braga,

e de sua mulher Maria Pereira, natural do mesnío Arcebispado; tem um filho.

João de Sousa Uchôa casou com sua prima D. Anna Maria de Jesus,

dita acima, e ainda não tem filhos.

D. Anna Conceição Uchôa casou com Manoel Gonçalves Torres, natura

de Maranguape, filho legitimo do Capitão Manoel Gonçalves Torres, e de sua mu-

lher D. Beinarda Sobreira, irmã do P. Sobreira, moradores em Maranguape,

tem os filhos seguintes;

D. Maria da Conoeição Uchôa.

D. Quiteria.

D. Maria da Conceição Uchôa casou com Antonio Madeira de Albuquer-

que, natural do Acaracu', filho legitimo do Tenente Manoel padeira de Mattos,

natural de Coimbra, e de D. Francisca de Albuquerque e Mello.

D. Ignez de Vasconcellos Uchôa casou, segunda vez, com o licenciado

Lourenço da Silva e Mello, filho de  e tem os filhos seguintes:

João de Mello e Silva, solteiro.

D. Rosa de Mello Uchôa.

D. Innocencia de Mello Uchôa.

D. Maria dc Mello Uchôa, solteira.

D. Rosa de Mello Uchôa casou com um Flamengo, medico, que logo

se ausentou, e teve um' filho, Bernardo, que casou no Por seu

gosto.

D. Innocencia de Mello Uchôa casou com seu primo o Capitao José

Bernardo Uchôa, filho do Coronel José Bernardo Uchôa e de sua mulher D.

Marianna de Sá e Albuquerque, e não sei se tem filhos. \

D. Francisca Xavier de Mendonsa Uchôa casou com  Luiz

Foyos Caminha de Medina, filho do Coronel Caminha e não tiveram filhos —

Morgados.

O Capitão Antonio Vaz Carrasco casou, a primeira vez, conf D. Marga-

rida de Sousa Pereira, cunhada de seu irmão Manoel Vaz Carrasco e filhos dos

já ditos Sebastião Leitão &; tiveram os seguintes filhos:

João Leitão de Vasconcellos.

Manoel Vaz de Hollanda.
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João Leitão de Vasconcellos casou, a primeira vez, com D. Maria Ca-

valcante, de Goyanaa, (Ilha de  e de  de Goyanna e, a segunda

vez, casou com D. Ignacia, filha de  e de  e nunca teve

Manoel Vaz de Hollanda casou com Joanna da Madre de Deus, filha

de Francisco Gayo e de Maria Mayor, de Olinda, e não tem filhos

Dito C. Antonio Vaz Carrasco casou, segunda vez, com Julia Pereira

de Castro, natural da Parahyba, filha ignoro, e tivera* os filhos seguintes:

José Gonçalves de Vasconcellos, solteiro.

Ignacio Pereira da Silva, solteiro.

Antonio Vaz Carrasco. ^

Francisco Vaz Carrasco, solteiro.

D. Antonia de Vasconcellos.

D. Maria de Vasconcellos, solteira.

D. Rosa de Jesus, solteira.

Antonio Vaz Carrasco casou com unia sua prima materna, e D. Anto-

nia de Vasconcellos também é casada, e não sei com quem, moram na Parahyba.

D. Maria de Goes casou com* Pedro Correia, filho de 

e  e não achei mais noticia que ser homem branco, limpo e

serei nota, teve um filho, Manoel Correia, natural de Iguarassu', onde morou e

fallecêo. Casou ccm Lusia de Barros, natural de Iguarassu' onde ainda mora,

filha de F. Neto ç 
tiveram uma filha, Lusia, que está no Recolhimento de Igua-

rassu'.

D. Maria Magdalena casou com Pedro Garita, e nada sei mais que ser

legitimo, branco e sem nota.

Ao segundo quesito.

Bartholomêo Rodrigues Xares, do Reino, veio a Pernambuco por

de Infantaria em tempo que, dizem, vinham os capitães por

triennio e juntamente foi commissario. Casou em Pernambuco com4 Eugenia

Vaz, irmã do depois pe. Francisco Vaz Carrasco, e teve um só filho, o C. Fran-

cisco Xares Furna, que sempre viveo em Goyanna, dito atraz e pai de D. Ro-

saura, Capitâo-mor José de Xares, &.

Ao terceiro

Francisco de Xares Furna foi casado com? D. Ignez de Vasconcellos e

teve por filhos a D. Rosaura, Capitão-mor José de Xaree, &., já ditos.

Ao quarto

Os tres filhos que faltam do Capitão Felippe de Santiago e de sua

mulher D. Lourença, são: ?

Felippe Bezerra Montenegro.

O C. Manoel'de Andrade.

D. Brites Bezerra.

Fellipe Bezerra Montenegro, que morou em Tejucupapo, onde falleceu,

e foi casado com D. Maria de cuja familia ignoro agora e po-

derei avisar depois, e tiveram os filhos seguintes:

O C. Felippe Bezerra Montenegro.
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Antonio Bezerra Montenegro.

Manoel Bezerra Montenegro.

D. Maria Bezerra Montenegro.

O C. Felippe Bezerra Montenegro casou, a primeira vez, com unia filha

do C. Gonçalo Miz. Calheiros, de Tejucupapo, de cujo .matrimônio houve uma
filha, D. Marianna Bezerra, solteira, e casou segunda vez com D. Lusia, filha

de Manoel da Costa Calheiros, de Tejucupapo, de cujo matrimonio tiveram dous
filhos, cujos nomes ignoro.

Antonio Bezerra Montenegro casou coirí sua prima legitima D. Anto-
nia, filha do C. Manoel de Andrade, acima, de cujo matrimonio nasceram os
filhos seguintes:

Jeronymo Bezerra Montenegro.

Bento Bezerra Montenegro.

D. Maria José Bezerra, e mais quatro que não sei dos notrfes e nem ste
seus irmãos são casados.

Manoel Bezerra Montenegro, casou com uma filha do Capitão Manoel
Martins do Valle, morador no engenho Tracunhaem, e não sei de mais.

D. Maria Bezerra Montenegro casou com Manoel Vaz da Silva, filho de
Manoel Vaz Carrasco e de sua primeira mulher D. Luisa de Sousa Bezerra ditos
na genealogia dos Carrascos; do sobredito matrimonio nasceu uma filha, D. Cos-
m"a Bezerra, que é casada com Antonio Carvalho Maciel, na Tacuara.

D. Manoella de Andrada, não sei mais senão que tivera uma filha,
D. Antonia, que casou com seu primo Antonio Bezerra Montenegro, dito
acima.

D. Brites Bezerra caáou com José de Sousa; deste matrimonio nas-
ceramf:

Antonio Bezerra de Menezes.
•D. Rosaura Bezerra, solteira.

Antonio Bezerra casou com Joanna Barbosa, de cujo matrimonio não ha
filhos, e não tenho mais noticia desta Joanna Barbosa.

Ao quinto

Nicacio de Aguiar e Oliveira foi filho de Domingos de Aguiar e Oliveira
e de sua mulher D. Xgnez Montenegro, os quaes tiveram os filhos seguintes:

O dito Nicacio de Aguiar e Oliveira.

Gonçalo Lopes Madeira.

Domingos de Santiago Montenegro, parece que houveram mais, nías,
não tenho certeza.

Nicacio de Aguiar e Oliveira (que nestes papeis se trata já duas vezes
com a denominação — outro). Casou com Magdalena de Sá, de cujo matrimonio
nasceram:

Domingos de Aguiar e Oliveira.

Nicacio de Aguiar e Oliveira.

Sebastião de Sá e fjjlveira. >
D. Maria Magdalena de Sá e Oliveira.
Domingos de Aguiar e Oliveira.

Domingos de Aguiar e Oliveira casou com Francisca Canto, com casta
de índio, e teve a Maria Patrícia, que casou com Francisco Xavier Caminha,
filha de Caetano Pereira, Sargento de Infantaria em Olinda, e de sua mulher
D. Theresa de Jesus Caminha, e não tem filhos vivos.

T. A..
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Nicacio de Aguiar e Oliveira casou com D. Maria de Goes, filha de

Manoel Vaz Carrasco e de sua rüulher D. Luisa de Sousa Bezerra, de quem

se fala na geração dos Carrascos, e teve os filhos - Nicacio de Aguiar e Jose dos

Santos, já ditos. ,

Sebastião de Sá e Oliveira casou com Maria Theresa, filha de Manoel

Gomes do Canto, e de sua mulher Agustinha de Sousa, moradores em? Goyanna,

e tiveram tres filhas: Ignez, que casou com um neto de Cosme Monteiro (o

Carne Viva), e outra que casou á sua vontade, e outra que é solteira. x

D. Maria de Sá e Oliveira casou com Manoel Vaz Carrasco, filho do de-

pois Pe. Francisco Vaz Carrasco, e de sua rtíulher D. Brites de Vasconcellos, e

do referido matrimonio (que foi o segundo do dito Manoel Vaz Carrasco, por

a primeira vez casado com D. Luisa de Sousa), nasceram sete filhos: D. Maria

Magdalena, D. Ignez, D. Rosa, etc. de que se faz menção na genealogia dos

Carrascos.

Gonçalo Lopes Madeira, foi casado com Jeronyma, não sei filha de quem,

sei que tem um filho do mesmo- nome e que mora na Matta de Iguarassu'

e este agora casou-se com parenta. Domingos de Santiago Montenegro casou

com D. Lourenga de Aguiar, que não sei filha de quem era, só sei teve um

tüho por nome João Dias Gallego, que casou com D. Sebastiana, filha do pri-

meiro matrimônio de Manoel Vaz Carrasco, de que se fez menção na genealogia

dos Carrascos. A este João Gallego lhe deram tratos no tempo dos Hollandezes,

e da baixa de soldado, e foi muitos annos  com o nome de João da

Soledade, em cujo tempo casou e teve cinco filhos: Thomé Chintenes Vra., de

que já se fez menção na genealogia dos Carrascos, e o dito João Dias teve uni

irmão, no Recife, por nome José Chimenes, Alferes de Infantaria.

Ao Sexto

José Bandeira de Mello oíorou muitos annos na  onde

estragou duas fazendas de gado, que nestes sertões adquiriu, e morrêo solteiro,

sem filhos, do Piauhy.

Ao Sétimo

A mulher do Alferes Francisco Carneiro, chama-se Quiteria Maria e é

filha de Olinda, onde foi exposta, em casa de Álvaro Lins.

Ao Oitavo

Luiz Barbalho de Vasconcellos, casado com D. Antonia de Figueiredo,

foi filho de Álvaro Barbalho de Lira.

Ao Nono

Não sei explicar e nem achei quem explicasse essa exposição.

Ao Décimo

O Coronel Fernâo Bezerra Barbalho, era filho de Fernão Bezerra Fel-

pa, com uma irmã de D. Isabel de Goes; e o dito Felpa era irmão do níestre

de Campo Luiz Barbalho Bezerra.

Esta noticia de Barbalhos me deu o Coronel Francisco Correia de

Azevedo que meu tio Manoel Barbalho me mandou dizer não tinha certeza.
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Para ver

0 Senhor Tenente Coronel Governador do Ceará Grande. Meu amigo e

Senhor Antonio José Victoriano Borges da Fonseca.

NOTICIA da $ucce8são de Antonio de Hollanda de Vascon-

cellos, segundo füho varão de Arnau d)e Hollanda, natural de Utrech,

e áe sua mulher Brites Mendes de Vasconcelos, natural ãe Lisbôa.

O qual Antonio de Hollanda, foi Senhor do engenho Jaquecipitanga,

invocação de Santo Antonio, sito nas Varzeas do rio Capibaribe da freguesia de

N. Senhora do Rosário, nessç tempo povoação, e hoje Villa de Goyanna, d qual

engenho agora é conhecido geralmente por engenho Novo, e a rajzão é que falle-

cendo o" dito Antonio de Hollanda, antes da entrada dos Hollandezes e depois

de senhorearem 
'Pernambuco 

quizeram também invadir as ntfais Capitanias

annexas e nessa occasião foi arrasado dito engenho e queimados os cannaviaes,

« assim esteve até a feliz restauração de Pernambuco, e vindo ordem do Rei

Senhor D. João IV para tornarem os engenhos a seus donos ou herdeiros, da

Bahia Veio um neto do dito senhorio, chamado Francisco de Vasconcellts Al-

buquerque, filho de Antonio de Vasconcellos, por si, como único herdeiro de seu

pai e com o beneplácito dos herdeiros de seu tio Lourenço Cavalcante de Albu-

querque e supponho que taníoem dos de seu tio Arnau de Hollanda de Vasconcel-

los de Albuquerque, e com effeito levantou novamente o engenho, d'onde ficou

chamando-se — Engenho Novo — e além das terras do referido engenho pos-

suio outras muitas o dito Antonio de Hollanda, como declara no seu testamento,

as quaes é o engenho da Conceição, que chamam de Palha, que se acha arrazado,

e as terras no vinculo da Capella que ergueu o Governador André Vidal de

Negreiros, depois que passaram a seu poder por titulo de arrenAitação que fez

o dito Governador no Juizo dos Orphãos da cidade de Olinda, sendo Juiz Pro-

prietario nesse tempo Duarte de Albuquerque Silva, cuja arrematação se fez

em virtude de uma provisão regia que alcançaram os filhos do dito Francisco

Antonio de Vasconcellos de Albuquerque, que já era fallecido nesse tempo; e

além das terras da Palha, também foi senhor das do Diafriante, cujas vieram

ao poder de Manoel Pereira Pacheco, por cabeça de sua segunda mulher D.

Brites de Vasconcellos de Albuquerque por heranças Avô, digo, por heranças

de seu Avô, de seu pai e de seus irmãos, cujas terras vendeu-as a Mathias

Vidal de Negreiros, que levantou o Engenho do Diamajite e com elle dotou a

sua filha B. D. Feliciana Vidal de Negreiros, quando casou com seu primeiro

irtarirto Antonio Cavalcante de Albuquerque* filho do Coronel Jorge Cavalcante

de Albuquerque e de sua mulher D. Maria de Barros, e os herdeiros do dito

Manoel Pereira Pacheco inda estão por embolsar cousa alguma até hoje, e

julgo que para sempre, e além do valor dessas terras, também tenho em meu

poder uma soffifma de quasi trez mil cruzados no Engenho Novo, pertencentes

ás netas do dito Manoel Pereira, e filhas de meu tio o Capitão João'de Albu-

querque Cabral, que íoi irmão inteiro de minha avó materna D. Martha da

Fcnceea de Albuquerque, e esta sornma me haviam dado essas minhas tias

para eu cobrar de aíeia; e o Senr. Bispo D. Francisco Xaviar me empalUou

emquanto vivêo até que hoje passou o encapellado á Santa Casa de Mizericordia

de  e da referida  é que tenho tirado as

noticias que a Vmcê. tenho dado, e vou dando.
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Casou Antonio de Hollanda de Vasconcellos, de quem imos a dar conta,

duas vezes; a primeira com D. Felippa de Albuquerque, filha de Felippe Ca-

valcante, o Fidalgo Florentino, e de-.sua mulher D. Catharina de Albuquerque,

e a segunda com Arma Moraes, filha de Francisco Camello Valeasar, que foi

Ouvidor na Capitania da Parahyba, e a governou no tempo dos Hollandezes,

conJ grande satisfação; e de sua mulher Anna da Silva Moraes; e de ambos os

matrimonios nasceram os filhos seguintes:

Do seguundo matrimonio nasceu única: D. Brites de Vasconcellos, da

qual não tenho alcançado noticia do seu estado e successão, delpois que foi

viver na Parahyba, debaixo da tutela de seu tio Francisco Camello Valeasar,

tendo feito todas as diligencias necessarias, pelas pessôas mais antigas da

Parahyba, e por isso julgo bem fundadas as conjecturas que Vttícê. tem escripto,

fazendo-a casada com4 

Do primeiro matrimonio:

Arnau de Hollanda de Vasconcellos de Albuquerque, que continua.

Lourenço Cavalcante de Albuquerque, adeante.

Antônio de Vasconcellos Cavalcante, adeante.

Arnau de Hollanda de Vasconcellos de Albuquerque, filho primogênito

de Antonio de Hollanda de Vasconcellos, e de sua primeira muher D. Felippa

de Albuquerque, casou com Maria Lins, sua tia, primeira irmã de sua mãi, filha

de D. Brites de Albuquerque e de seu segundo mUrido Sibaldo Lins, irmã de

Christovão Lins, Alcayde-mor e progenitor da familia de seu appellido, no

Porto Calvo, ambos illustres Fidalgos Florentinos; e do referido matrimonio

de Arnau de Hollanda e de sua mulher D. Maria Lins nasceram os filhos

seguintes:

Felippe Cavalcante de Vasconcellos, que foi Capitão de Infantaria na

guerra dos Hollandezes e depois foi sargento-mo.r em Goyanna, ignoro a tropa

em que servio este segundo posto; failecêo solteiro, sem successão.

Fr. Antonio da Esperança, Religioso Benedictino.

Lourenço Cavalcante de Albuquerque, que fcembem foi Capitão da

mesma Guerra, e failecêo solteiro, sem successão.

Arnau de Vasconcellos de Albuquerque, que também servio na mesma

guerra e foi Alferes de Infantaria da Con/panhia do Capitão Domingos de Sá, que

depois foi Capitão-mor Governador do Ceará, que continua.

D. Catharina de Vasconcellos de Albuquerque, que casou com Francisco

Camello Valeasar, Cavalleiro da Ordem de Chri:;to e Capitão de Infantaria

da mesma guerra, e deste matrimônio nasceu única:

D. Catharina de Vasconcellos, mulher de Jeronymo Cavalcante de Al-

buquerque e Lacerda, Fidalgo da Casa Real, Cavalleiro da Ordení de Christo e

Capitão-mor da Capitania de  com successão, que Vmcê. já

tem escripto onde pertence.

D. Maria, de Vasconcellos de Albuquerque, que casou com o Capitão

Miguel Alves Lobo; e deste matrimonio nasceu único:

Diogo Cavalcante de Albuquerque, que primeiro se chamou Diogo Alz.

Lobo e depois mudou os seus velachos, tartíhem o fez a sua Mãi, quando assignou

terirfo de irmã da Mizericordia de Olinda; casou Diogo Cavalcante com D. Ca-

tharina Vidal de Negreiros, filha bastarda, do IGovernaldor André Vidal de

Negreiros, que foram senhores do Engenho do Jacaré e falleceram sem successão.

D. Joanna de Vasconcellos de Albuquerque, que casou com Gaspar do

Albuquerque, e deste matrimonio ficaram filhos orphâos por morte do pai; sem

declarar nomes nem números, e faço conjectura que se Conrado Lins de Albu-
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querque não procede do algum irmão inteiro de D. Maria Lins, mulher de André

de Hollanda, não pode deixar de proceder de algum destes orphãos.

D. Felippa de Albuquerque casou, na Bahia, com Antônio de Fontes e

Silva, e deste matrimônio não ha noticia da sua successão.

D. Susana de Vasconcellos de Albuquerque, que casou com o Capitão

Pedro Soare3 de Abreu, que me parece ser irmão de D. Felippa Soares de Abreu,

sogra de Antonio Fernandes Caminha de Medina, Senhor 8 destes engenhos de

Araripe de baixo e do Meio, e neste sempre vivêo o dito Pedro Soares e sua mulher

no sitio em que morou João Baptista Accioli de Moura, e deste níatrimonio não

houve successão.

D. Brites de Vasconcellos de Albuquerque, que foi segunda mulher do

Capitão Manoel Pereira Pacheco, filho de Abrel Pacheco  natural do

Porto, de nobresa conhecida e de grossos cabedaes; o qual foi parente de João

Pacheco Pereira, senhor do engenho de Goyanna Grande; e as mulheres destes

dous parentes também eram parentas uma da outra. ,

D. Theresa de Vasconcellos <le Albuquerque, que morrêo solteira, e

duas níais que não declaram as escripturas d'onde tirei estas noticias; e assim

julgo que morreram' meninas, por não ser&m nomeadas por sua mãi, na occasião

cm que se fez umá escriptura, na Bahia, nem a ellas pertencer herança alguma,

e acorreriam em vida de seu pai.

Arnau de Vasconcellos de Albuquerque, servio, como fica dito, e casou

com D. Maria de Oliveira, e do referido matrimonio tiveram unicamente a

D. Maria Lins, que casou ctfm Fernando Carvalho de Sá, de quem procedem as

famílias que VoAiê. tem escripta, e Bartholomeu Lins de Albuquerque a quem

Vmcê. escreve de Oliveira, que assim se chamou seu sobrinho, filho da dita sua

irmã D. Maria Lins e elle Bartholomêo Lins de Albuquerque, que assim o acho

tratado em uma escriptura feita em sua casa no Engenho Novo de Goyanjia

e da mesma ; que foi Capitão da Ordenança da Freguesia

de S. Lourenço de Tejucupapo, onde casou com D. Joanna de Figueiroa, viuva

cie Antonio Cavalcante de Albuquerque, natural da Bahia, filho de Lourenço

Cavalcante de Albuquerque e neto de Antonio de Hollanda de Vasconcellos. E'

Antonio Cavalcante de Albuquerque filho de Antonio Cavalcante de Albuquerque

e ds sua mulher D. Isabel de Goes de Vasconcellos, como Vmcê. escrevêo,

porque declara a escriptura que fez Francisco de Vasconcellos com os herdeiros

de seu tio Arnau de Hollanda de Vasconcellos, e de seu tio Lourenço Cavai-

ante de Albuquerque, e nesta mesma escriptura declara ser feita em casa de nfo-

rada do Capitão Bartholomêo Lins de Albuquerque, segundo marido de D.

Joanna de Figueiróa, filha de Jorge Homem Pinto e de sua mulher D. Anna

de Carvalho, a qual foi primeira vez casada com Antonio Cavalcante de Albu-

querque, coiiíú fica dito, e deste Antonio Cavalcante, que o mataram, ficou única

D. Maria Cavalcante, da qual foi tutor seu padrasto Bârtjiolomêo Lins, por

provisão real, como tudo consta da mesma escriptura e esta D. Maria Ca-

valcante é mais conhecida por Dona Maria Cavalleira, e foi a se-

gunda mulher do Coronel Jeronymo Cavalcante de Albuquerque, de que ha

posteridade, e desse matrimonio é que proced-em os Cavaieantes, chamados

de Gramame, de quem quiz dar a Vmcê. uma completa noticia, porém o não

posso fazer, por não achar pessôa que me declare sem confusão esta descen-

dencia; e aqui fiquemos, ficando Vmcê. certo que tartíòem ha successão do

primeiio matrimonio deste Jeronymo Cavalcante de que adeante darei a Vmcê. a

noticia que alcansar, e tornando-nos ao casamento do dito Capitão Bartho-
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lomêo Lins com D. Joanna de Figueirôa, direi o que tenho descoberto, que são 03

filhos seguintes: D. Anna de Albuquerque Lins, que casou com Raphael de Car-

valho, e teve uni filho do mésmo nome, que casou com 

Luiz de Albuquerque, que casou com Leonor Mendes, e tiveram um

filho, por nome Simão Lins de Albuquerque, que casou no Cabo com D. Ma-

rianna  e deste matrimonio ha successão. Declara-se que D. Anna

de Albuquerque Lins, viuva de Raphael de Carvalho, casou segunda vez com

Joanna de Castro, digo com João de Castro e deste segundo matrimonio tiveram

os filhos seguintes:'

Marcos de Castro, que casou e não teve successão.

Roque de Castro, que também? casou e não teve successão.

Cosme de Castro.

Pedro de Castro, sem, successão ambos.

D. Francisca, que casou com Mathias Franco e teve um filho, cujo nomte

ignoro, e da sua successão.

Estas são as noticias que posso dar dos filho e descendentes de Ar nau

de Hollanda de Vasconcellos de Albuquerque, e si descobrir mais alguma cousa

direi adeante, e agora darei mais succinta de seus dois irmãos Lourenço Ca-

valcante de Albuquerque e Antonio de Vasconcellos Cavalcante.

Lourenço Cavalcante de Albuquerque casou duas vezes, na Bahia, e de

ambos os matrimonios houveram os filhos seguintes: sem que se declare os que

são do primeiro ou segundo matrimonio:

Antonio Cavalcante de Albuquerque, que já fica declarado atras que

foi o primeiro marido de D. Joanna de Figueirôa, que seu pai a dotou com

o engenho da Massaranduba, da freguesia de S. Lourenço de Tejucupapo.

D. Brites de Lima e Barros m. de João de Barros Cardoso» Fidalgo da

Casa Real e Commendador da Ordem de Christo.

N  mulher e Francisco Brandão Coelho, e deste ntfatri-

monio ha successão que ignoro

D. Maria Cavalcante, m. de Ignacio de Sandoval, sem que deste ma-

trimonio saiba a successão que houve.

D. Felippa de Albuquerque, solteira. Estes são os filhos e herdeiros de

Lourenço Cavalcante de Albuquerque, que declara a escriptura de amigavel

composição e transacção, que fizeram estes herdeiros com ps de seu tio Arnau

de Hollanda de Vasconcellos de Albuquerque, em vida- dé sua mulher D. Maria

Lins, em cuja casa se celebrou a referida escriptura, na nota do Tabellião Fr&n-

cisco do C. Barreto, e aos nove dias de Março de 1654, tfo baixo de S. Bento,

arrabalde da cidade da Bahia.

Noticia dos filhos de Francisco de Vasconcellos de Albuquerque e de sua

mulher D. Maria Lobo-

Balthasar de  que foi casado coití  (1)

(1) Aqui parece que falta alguma cousa, mas pela numeração do volume
está, certo. A pagina que acabei é 128, a que se segue é 129.



NOTICIA da descendencia de Antonio Ban-

deira de Mello, de Itamaracá, o qual

Antonio Bandeira âe Mello foi filho de Antonio Mendes Sarzedas e de sua

mulher D. Jeronyma de Mesquita, e do referido matrimonio foi único o dito An-

tonio Bandeira, que casou com D. Maria de Oliveira, filha de João de Oliveira

Maciel, e deste matrimonio tiveram? quatorze filhos, dos quaes morreram, em vida

de sua mãi, sete de menor idade e só eram vivos os outros sete, que nomeia no

seu testamento; são os seguintes:.

2— Joâç de Oliveira Maciel, que falleceo solteiro, sem successão.

2—Antonio Bandeira de Mello-

2— Felippe Bandeira de Mello, que primeiro se chamou Amaro.

2 —Manoel da Cruz de Mello, que morreo solteiro, sem successão.

2 — D. Marianna Bandeira de Mello, que não tomou estado.

2 — D. Isabel Bandeira de Mello,, adeante.

2 — D. Joanna de Oliveira Maciel, adeante.

Antonio Bandeira de Mello casou coní D. Lusia de Mendonsa e Sá, na-

tural. do Recife, filha de Diogo Thomás de Ávila e de sua mulher D. Maria de

Mendonça e Sá, e deste matrimonio não houve successão.

Felippe Bandeira de Mello, que servio a S. Magestade, foi Ajudante de

Infantaria da guarnição de Itamaracá; casou com D. Maria Lopes, natural de Ita-

maracá, filha de Luiz Lopes e de sua mulher  e deste matrimonio

nasceram? os filhos seguintes:

Pedro Bandeira de Mello, sacerdote do habito de S. Pedro.

Felippe Bandeira de Mello, que casou com D. Leandra Saraiva, e do re-

ferido matrimonio nasceram os filhos:

D. Maria do O de Mello, que continua.

D. Josepha Bandeira de Mello, adeante.

D. Leandra Bandeira de Mello, adeante.

D- Micaellà Bandeira de Mello, adeante.

D. Felippa Bandeira de Mello, solteira.

D. Theodora Bandeira de Mello, solteira.

D. Maria do O de Mello casou com Eugênio Cavalcante de Albuquerque,

filho do Sargento-mor da Souto Maior, e de sua níalher

D. Maria Cavalcante, e do referido matrimonio são nascidos os filhos seguintes:

Francisco Xavier de Albuquerque.

D. Ignacia.

D. Anna.

D. Maria.

D. Rita. • í , **
I

D.  todos sem estado.

D. Josepha, casou com seu primo 

D. Leandra, casou com seu primo Leandro Saraiva.
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D- Micaella casou com seu primo Geraldo Saraiva. Estes tres irmãos ca-

saram com tres irmãs primas, sem e com successão que se ignara, e os miais que

faltam ainda estão sem estado.

D. Theresa Bandeira de Mello, que casou com José Correia de Mello, de cujo

matrimonio nasceram:

José Bandeira de Mello casou com D. Anna Maria de Lira, filha de José

Gomes Pereira, natural do Cabo, e de sua mulher D. Margarida de Albuquerque,

e deste matrimonio são nascidos até o presente os filhos seguintes;

José Correia de Mello.

Antonio Bandeira de Mello.

Manoel Correia de Mello.

Theresa Maria de Jesus de Mello.

D. Maria da Encarnação de Mello.

D. Maria de Jesus de Mello.

D. Rosa, que rtforrêo menina.

2 — D. Isabel Bandeira de Mello casou com Simão Aranha de Vasconcel-

los, e deste matrimonio ha successão na Parahyba, que estou esperando todas

agora e chegando já a remetto pára Vmcê. a pôr em seu lugar.

2 —'D. Joanna de Oliveira Maciel casou com Francisco Monteiro de Sá,

natural do Recife, filho de Diogo Thomaz de Ávila e de sua mulher D. Maria de

Mendonsa e Sá, e do referido níatrimonio nasceram os filhos seguintes:

Francisco Monteiro de Sá, que morrêo solteiro, sem successão.

Pedro Bandeira de Mello, que morrêo solteiro, sem successão..

Manoel da Cruz de Albuquerque, Capitão-mor de Itamaracá e nella casou

com D. Margarida, sua parenta. B. S. S.

Luiz de Mendonsa de Sá, que morrêo solteiro sem S.

João de Oliveira Maciel, que morrêo de nfenor idade.

D. Antonia Bandeira de Mello, que casou com José Alves Pragana, Sar-

gento-mor da Fortaleza de Santa Cruz de Itamaracá, e do referido matrimonio

tiveram os filhos seguintes:

Fernando Alves Pragana, que continua.

Duarte Alves Pragana, solteiro.

Antonio Bandeira de Mello casou com D. Brasia, e já são nascidos os

dous filhos seguintes: (Não diz o nome dos filhos). Esta D. Brasia é filha de

Pedro Marinho Falcão e de sua mulher D. Rosa.

Anselm'0 Alves Pragana, casado com 

Antonio Bandeira de Mello, que continua.

Manoel Alves Pragana, que morrêo solteiro, S. S.

D. Francisca Xer. de Mello, que casou com Joam Marques Bacalhau, S. S-

D. Maria da Encarnação de Mello, que casou com C. João de Castro de

Albuquerque, filho de Agustinho de Castro de Albuquerque e de sua mulher D. The-

resa de Jesus, sem successão, e dito João de Castro foi Capitão de reformados.

D.- Anna Alves Pragana, que morrêo solteira.

M. Maria de M. de Sá casou com João Lopes Vidal, que servio com praça
de soldado na guarnição da Fortaleza de Santa Cruz de Itaníaracá e... fez pas-
sagem para o posto de Sargento-mor da Ordenança de Goyanna e ultimamente era
Provedor da Fazenda Real da Capitania de Itamaracá, cujo officio occupa de



— 116 —

propriedade de seu pai do mesmo nome, o qual já havia occupado seu avô Sebas-

tíão Lopes 1.. e de presente é senhor do engenho de Megaó de cima, e do referido

matrinfonio nasceram os filhos seguintes:

Sebastião Vidal, Sargento-mor da Comarca de Itamaracá, solteiro.

João Lopes Vidal, Coronel de reformados da mesma Capitania, solteiro.

D. Joanna Vidal de Albuquerque, que continua.

D. Francisca Xer. de Albuquerque, adeante.

D. Maria de Men\ de Sá, adeante.

D. Josepha Vidal de Mello, solteira.

D. Manoella Bandeira de Mello, solteira.

D. Anna Theresa Vida! de Albuquerque, solteira.

Joanna Vidal de Albuquerque casou com Mart0. de Mello Albuquerque,

filho de Manoel de Mello Albuquerque e de sua nAilher D. Anna Cavalcante de Al-

buquerque de Mello, servio a S. Magestade com praça de soldado de Infantaria

paga, e depois de casado foi Juiz de em Goyanna, e do referido ma-

trimonio sãp nascidos os filhos seguintes:

Francisco Lopes Vidal de Albuquerque. ,

João Lopes Vidal de Albuquerque.

D. Anna Francisca de Mello, que continua.

D. Cyprianna de Albuquerque de Mello.

D. Manoella Bandeira de Mello.

D. Francisca Xavier de Albuquerque,

D. Vicencia Florencia de Mello. ,

D. Maria de Mendonça e Sá, toda esta irmandade são solteiros, excepto

D. Anna Francisca de Mello; que casou na freguesia de Una, ha pouco, com um

parente seu, cujo nome ignoro; e dizem. que. já ha successão.

D. Francisca Xavier de Albuquerque casou com seu parente José Pra-

seres de Menezes, filho de Luiz Velho de Menezes e de D. Luisa de Mendonça e

Sá, e do referido matrimonio tem nascido os filhos seguintes:

Carlos Velho de Menezes.

João Lopes Vidal dé Albuquerque.

José Bandeira de Mello.

D. Leonarda.

D. Anna -

D. Manpella, todos meninos.

D. Maria de Mendonça e Sá casou com seu parente José Diogo de Menezes,

Tente. Coronel dos reformados de ItamJaracá, filho de Lourenço Velho de Menezes

e de D. Leonor Theresa de Mendonça; e do referido rcíatrimonio já são nascidos

os filhos seguintes:

Sebastião Lopes Vidal de Menezes.

D. Theresa.

D. Lucinda de Mendonça, que casou com o Tenente José da Fonseca

Barbosa, natural da Villa do Porto Calvo, que era filho de Pedro da Fonceca

Barbosa e de sua mulher D. Joanna de Goes, neto-pela parte paterna de João de

Andrada Carvalho, natural da cidade de Porto Calvo, e de sua mulher D. Bar-

bara da Fonceca, natural da Bahia; e pela parte materna de Balthasar Leitão de

Hollanda e de sua mulher Francisca dos Santos Fonseca, L°. 2o., fl. 97 e fl. 107.

Do matrimonio do Tene. José da Fonceca Barbosa coirí D. Lucinda de Mendonça

nasceu D. Catharina, que segue.
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¦D Catharina de Mendonsa casou com o capitão Christovão Martins de

Inojosa, natural de Muribeca, Oavalleiro da Ordem de Chrlsto, rico e abastado

de bens* o qual era filho do Capitão Francisco Alvares de Lima, senhor do en-

genho Muribequinha, e de sua mulher D. Antonia Nogueira, neto pela parte pa-

terna do Sargento-mor, Miguel Alvares de Lima, Escrivão da Camara Ecclesiastica

e Escrivão da Fazenda Real, que era filho do Te. Antonio Alvares Lima e de

sua mulher Marianna Monteiro, e de sua mulher D. Maria José do Desterro,

que era filho do Dr. Francisco Calheiros e de sua mulher D.. Theresa da Silva

Vieira. No t". de Monteiros, liv. 3o. a fl. 40; neto pela parte materna do mestre de

Campo General de Infantaria Gonçalo Pinto Calheiros, Fidalgo da Casa Real,

e de sua mulher D. Jeronyma Thenorio de Inojosa, que era filha do Tenente

General das Tropas pagas de Pernambuco, Jeronymo de Inojosa Velasco Seledá,

fidalgo Castelhano, natural de Castella e de sua mulher D. Maria Manelli The-

norio; do matrimônio do Sargento Christovão de Inojosa e de sua mulher D.

Catharina de Meneses entram outros filhos na 

Josepha de Meneses (1)

praticavam, acreditarem a esta sua mãi e fortaleceram a sua opinião e augmen-

tarem a sua gloria Emdt0. Antonio da Castanheira da Província de Portugal sendo

alli Quam. depois de Custodio Brasil, falleceo D. Paulo de Santa Chatarina

pelos annos de 1660, Religioso. Io. ení subdito como em prelado de conhecida virtu-

de e de vida exemplar. Com o mesmo exemplo em carne, digo, exemplo, como

irmão em carne e espirito viveo- alguns annos e jaz sepultado na Casa de N.

Senhora do Attfparo de Vialonga. Fr. Manoel da Conceição P. N. L. SS. Cap.

1\ n®. 136, fl. 125.

Tive este pequeno trabalho para pôr Vmee. na certesa de que estes

cíous religiosos foram filhos dos pais já atraz declarados, e não de Antonio Ca-

valcante de Albuquerque e de sua mulher D. Isabel de Góes, como affirmaram

vários cadernos manuscriptos que eu li, não menos de 3 ou 4, e por essa razão

tenho corrido cinco vezes a referida chronica sem que encontrasse taes sujeitos,

achando aquelles dous Religiosos que acompanharam? a expertiçlo que foi para o

Maranhão, da qual foi commandante Jeronymo de Albuquerque, e es*es

dois Religiosis eram naturaes de Hollanda, digo, de 01'nda, e outros

mais; e assim foi engano manifesto de quem tal escrsveo e sa Vrcfcê. o

tem tão benemerito, deve emendar esse erro. Agora iremos tratando de alguns

pontos curiosos acertados que Vmce. tem escripto. Parece-me que Vmce. escreveu

fazendo mãi de Diogo Cavalcante a D. Brites, sendo esta irmã da mãi do dito,

cujo nome por ora me não lembra, porém era fácil se Vmce. carecer delle essa

D. Brites foi irmã de D. Catharina de Vasconcellos, filha de Arnau de Hollanda

de Vasconcellos, filho de Antonio de Hollanda de Vasconcellos, filho de Arnau

de Hollanda de Ultrech, e de sua mulher D. Brites Mendes de Vasconcellos. A

mãi do seguinte Arnau de Hollanda é primfeira mulher de Antonio de Hollanda

de Vasconcellos, chamou-se D. Felippa de Albuquerque, filha de Felippe Cavai-

cante, o Florentino; e de sua mulher D. Catharina de Albuquerque, a Velha,

e a D. Catharina foi mulher de Francisco Camello Valcaçar, sogra do C. Mor

Jeronymo Cavalcante de Albuquerque e Lacerda e a D. Brites foi mulher do Ca-

(1) Esta noticia sobre D. Lucinda de Mendonça é escripta com tinta e

letra multo differente, e o que se segue n&o combina com o que fica escripto, mas

a numeração do original está certa e por ella é que me guio.
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pitão Manoel Pereira Pacheco, e finalmente se Vmce. quiser saber por curiosi-
dade os filhos deste segundo Arnau de Hollanda são os seguintes, havidos em sua

mulher D. Maria Lins, que me parece foi filha ou neta de Conrado Lins, e de

sua mulher D. Maria de Albuquerque, filha de Jeronytóo de Albuquerque, o torto,

havido em D. Maria do Espirito Santo Arcoverde, e assim não tem Lins o referido
Arnau de Hollanda e sim os seus filhos, pela mãe.

Filhos de Arnau de Hollanda e de sua itíulher Maria Lins:

O Pe. Francisco Antonio da Esperança, Religioso do Patriarcha São
Bento. ; 1 

^ i

Felippe Cavalcante de Albuquerque, que foi Capitão na guerra e depois
sargento-mor em Goyanna, e morreu solteiro. ^

D. Catharina de Vasconcellos, mulher de Francisco Camello Valcaçar,
sogros, como disse, de Jeronymo Cavalcante.

D. Brites de Vasconcellos, segunda mulher de Manoel Pereira Pacheco,
sem g.

D- mulher de logo pais de Diogç
Cavalcante.

Estes foram? os filhos deste casal, e de Antonio de Hollanda de Vas-
concellos, seu pai, senhor do engenho Jaquecipitanga, invocação Santo Antonio
e hoje vulgarmente lhe chamam engenho Novo por o levantar depois do Hollan-
dez um neto seu.

Do primeiro matrimonio do referido Antonio de Hollanda de Vascon-
cellos e de sua mulher D. Felippa de Albuquerque nasceram os filhos seguintes:

Arnau de Hollanda de Vasconcellos, de quem dei conta da sua succes-
são. Lourenço Cavalcante de Albuquerque e Antonio de Vasconcellos, estes dous

passaram a Bahia com suas mulheres e filhos, onde conservam illustre a des-
cendencia, e de Arnau ha a que ÍVmce. já tem escripto; estes dous passaram a
Bahia por causa da guerra dos Hollandeses.

Morta D. Felippa de Alhuquerque, casou, segunda vez, Antonio de Hollanda
de Vasconcellos com Anna de Moraes, a qual entendo ser irmã de Francisco Ca-
mello de Valcaçar, o que governou a Parahyba, porque em uma verba do seu
testamento tratava o dito Valcaçar por seu cunhado e o nomeia por tutor de sua
filha Brites de Vasconcellos e por sobrinha do mesmo Valcasar. Estas noticias
as tenho colhido do testamento do dito Antonio de Hollanda, que acho no in-
ventario que fiaeram seus herdeiros e se acham no Cartorio dos Orphãos de
Goyanna, e falleceu o dito antes da invasão dos Hollandeses e assignou a
seu rogo Pedro Fragoso de Albuquerque, filho do 1°. Álvaro Fragoso e de sua
mulher D. Joanna de Albuquerque.

Em um papel genealogico da. fartfilia dos Barros Regos de Pernambuco,
sondo tronco nesta terra Luiz do Rego Barros, natural de Vianna, que veio a Per-
nambuco pelos annos de 1580 e falleceu, sem testamento, a 10 de Abril de 1612
e foi sepultado na Igreja Matriz do Salvador, e foi casado em Olinda com Ignez de
Goes, filha do 1». Arnau de Hollanda, natural de Utrech, e de sua mulher D.
Brites Mendes de Vasconcellos; e deste matrimbnio ha muito illustres famílias em
Pernambuco.

E indo dando conta dos casamentos que foram havendo entre outros,
achei que Arnau de Hollanda Barreto, neto de Luiz do Rego Barros e de sua
mulher Ignez de Goes, casou com D. Anna da Cunha Pereira, filha de Pedro da
Cunha Pereira, Moço Fidalgo da Casa Real e de sua mulher D.. Catharina Be-
zerra, neta por via paterna de Pedro da Cunha de Andrada e Moço Fidalgo da
Casa Real que era Cel. das Ordenanças de Olinda no anuo de 1630, em gue os
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Hollandezes vleranf a Pernambuco, em cuja occasião procedeu com honra pro-

pria da sua pessoa, porque foi filho de Ruy Gonçalves de Andrada, fidalgo da

Ilha da Madeira e de sua mulher D. Leonor da Cunha, filha B. de Nuno da Cunha,

Capitão-mor de Malavar, que era filho de Tristão da Cunha e de sua mulherD.

Anna de Athayde. irmão de D. Luiz de Athayde, depois conde e 2o- senhor de

Atouguia, que foi duas vezes vice-rei da índia, neto por via paterna de Simão da

- Cunha, Commendador de S. Pedro de Torres Vedras, Trinchante do Senhor Rei

D. João 3°., irmão do grande Nuno da Cunha, governador da índia onde

elle também servio, e de sua primeira mulher D. Isabel de Mello, filha de João

Gomes de Mello e de sua mulher Anna de Hollanda, já nortteados, e por via pater-

na foi D. Anna da Cunha neta de Antonio Bezerra Barriga, da Ca^a dos Morgados

de Paredes, e de sua mulher Isabel Lopes.

Desde matrimonio de Arnau de Hollanda Barreto houve successão que

ainda hoje se conserva. Eu bem sei Vm. tem escrlpto outra cousa acerca desta

fantfilia de Cunhas, porém, como achei o papel bem feito, porque vem todos

citados e autorisados com auctores verdadeiros, porém sempre ponho.



NOTICIA da descendência de D. Joanna Fra=

goso de Albuquerque.

D. Joanna Fragoso de Albuquerque, filha de Álvaro Fragoso, natural de

Lisboa, filho do Dr. Braz Fragoso. Desembargador da Casa da Supplicação, e de

sua mulher D.Maria deMellc, e que casou em Pernambuco com» D. Joanna de Al-

buquerque, filha natural e perfilhada de Jeronymo de Albuquerque, o Torto, havida

em D. Maria do Espirito Sántt) Arcoverde. Casou dita D. Joanna Fragoso de

Albuquerque conf Manoel Rodrigues Coelho, natural do Reino, irmão do P.

Diogo Coelho, jesuíta sacerdote, chartíado de alcunha o Calvo, por na verdade o

ser, e do referido matrimonio nasceram os filhos seguintes:

Diogo Coelho de Albuquerque e

D. Brites de Albuquerque.

Diogo Coelho de Albuquerque, Commendador da Ordem de Christo, Fi-

dalgo Cavalleiro da Casa Real e C. Mor Governador das armas da Capna. do

Ceará Grande, e ha tradições de que fôra despachado com os tres seguintes go-

¦vemos: Ceará, como fica d0.. Angola e Maranhão, porém que só governara o Cea-

rá e Angola e no regresso deste esteve em Ipojuca cotcí sua irmã D. Brites de

Albuquerque e seu cunhado o C. Mor Thomê Teixeira Ribeiro, e retirando-se de

Pernambuco para o Rio de Janeiro, onde tinha mulher e filhos, enfermou no mar e

depois de entrar a barra pedio que o lançassem em terra, onde teve a fortuna

de encontrar com dous Religiosos Franciscanos, os quaes lhe assistiram a sua

morte e vestiram-lhe uma túnica conf a qual entrou o seu corpo na sua casa a

tempo que nella o esperavam com o itíaior festejo e alegria o receberam com

pesar do seu fallecimento. Foi casado na Cidade de São Sebastião do Rio de

Janeiro, ignora-se com quem e não consta ter filho varão, porém é certo que teve

femeas, e não sei quantas, Religiosas do Convento de Santa Clara de Lisbôa, e

na occasião em que casou na mesma cidade seu tio Mathias de Albuquerque Ma-

ranhão com D. Isabel da Camara foi elle unia das testemunhas do seu casamento

e bem poderá ser que assim como elles aparentavam também as mulheres serianí

parentas e talvez irmãs. E na occasião em que entrou o Hollandez na Capitania do

Rio Grande já era C. e foi com sua companhia naquella tropa Portuguesa,

que ia dar nos Tapuyas, da qual era Cabo principal Duarte Gomes da Silvei-

ra, Instituidor do Morgado da Parahyba, e nessa occasião sahio mal ferido, e con-

tlnuando no real serviço foi para a Bahia e da Bahia para o Rio, onde cásou e

aparentou-se, e estando de Sargento-irfor de Infantaria, foi com o General Salva-

dor Correia de Sá e Benevldes, a restaurar aquelle reino, onde procedeu com o va-

lor e desembaraço que sempre mostrou em semelhantes occasiões.

D. Brites de Albuquerque, filha de Manoel Rodrigues Coelho e de sua mu-

lher D. Joanna Fragoso de Albuquerque casou com o C. Mor Thomé Teixeira

Ribeiro, natural do reino e do referido m4atrimonio nasceram os filhos seguintes:

Antonio Ribeiro de Albuquerque, que se ordenou em Portugal e morrêo

moço de Coadjuctor da freguesia de Ipõjuca, onde moravam seus pais.

João de Albuquerque Cabral, que continua.
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D. Joanna de Albuquerque, adeante. anU*ira

D. Maria de Albuquerque, adeante, que morrêo moea, solteira.

D. Anna Coelho de Albuquerque, adeante.

D. Maria Francisca de Albuquerque, adeante.

D. Lusia de Albuquerque, adeante. T^ira 
Ri-

João de Albuquerque Cabral, filho do Capitao-mor Thomé Teixeira

belro e de sua mulher D. Brites de Aibuquerque, to! C„ Juis ordinarto e Ouvidor

em Goyanna, onde casou com D. Margarida r^querque",

e a dita D. Margarida, filha do C. Manoel Pereira Pacheco, e do referido ma

trimonio nasceram os filhos seguintes. com'

Abel Pacheco Pereira, que casou da Cadeia com Cosma de Freitas, com

quem nunca fez vida até morrer.

João de Albuquerque Cabral, que continua.

Manoel Pereira Pacheco, que morrêo solteiro.

D. Felippa de Albuquerque, que morrêo solteira.

D. Suzana de Albuquerque, que morrêo solteira.

D. Lusia de Albuquerque, mulher de Antonio Dias Cardoso.

João de Albuquerque Cabral, filho do 0. João de

M.a mulher D. Margarida Pacheco, casou com Maria de Assumpçao, filha de S.mac

Morfim e de outra Maria de Assumpção, e do referido m-atrimon* nasceram os

Olhos fle 
AlbMuer(llle, 9ue casou com José de Sousa e do referido

inatrimonio houve uma filha que ignoro o seu estado.

D. Joanna de. Albuquerque, que não tomou estado e tem mais de

D. Joanna de Albuquerque, filha do Capitão-mor Thon*ê Teixeira Ríbei-

ro e de sua mulher D. Brites de Albuquerque, casou com Antonic>

Vasconcellos, natural da Ilha da Madeira, de onde veio casado para a Bakia, e

fallecida a sua 1-. mulher, casou, como fica dito, e do referido matrimonio nas-

ceu única:

D. Maria da Conceição de Albuquerque.

D Maria da Conceição de Albuquerque, filha de Antonio Carvalho de

Vasconcellos e de sua mulher D. Joanna de Albuquerque, casou com'Manoel Bar-

bosa, natural de Vlanna e Irmã de José Barbosa de Avelar, irmão do R. (Sonego

Antonio 
'Teixeira de Borba, e do referido mairímonio aar«ram os filho» seguintes.

Antonio Carvalho de Albuquerque que foi ren<>. Ce). da Cavallaria de

jaguaribe e »o;ador em Beberibe,-digo, em línuiboíu, rico; casou com Theresa

Maria Leitam, filha de Francisco de Britto Pereira e de sua mulher Joanna da

Costa Pereira, cllfu. Leitão e do referido ntetrimooio não houve successao.

Manoel Barbosa de Albuquerque, que continua.

D Jeronyma Barbosa de Albuquerque, adeante.

Manoel Barbosa de Albuquerque, filho de outro Manoel Barbosa e de sua

mulher D. Maria da Conceição de Albuquerque, casou com Ignacia

e do referido inatrimonio houve uma filha e foi para o sertão de

D. Jeronyma Barbosa de Albuquerque, filha de Manoel Barbosa e de sua

mulher D. Maria da Conceição de Albuquerque, casou com Domingos da Cunha

Ferreira, natural de Portugal, de onde veio casado coirf uma irmã do C. João

Gomes de Araújo, que foi Juiz de Orphãos de Iguarassú, e foi o dito Domingos
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da Cunha irmão do Sargento-mor Antonio da Cunha Ferreira, pai de Miguel da
Cunha, e em Iguarassu', onde casou segunda vez, como fica dito, foi C. de
Cavallos e Juiz de Orphãos; e do referido matrimonio nasceram os filhos seguintes:

Eloi da Cunha Fernando, Clérigo Presbytero.
D. Angela Vieira da Cunha, que continua e
D. Maria Vieira da Cunha, adeante.
D. Angela Vieira da Cunha, filha do Cap. Domingos da Cunha Ferreira

e de sua segunda mulher D. Jeronyma Barbosa de Albuquerque, casou com
Pascoal Miz. da Costa, natural de São Pedro de Boriz, do Arcebispado de Braga,
filho de André Miz. e de sua mulher Maria Dias, e do referido matrimonio nasceram
os filhos seguintes:

Domingos da Cunha Ferreira, que continua.
Antonio Martins da Cunha Souto Maior, adeante.
José Ignacio da Cunha, solteiro.

Joaquim Martins da Costa, solteiro.
D. Maria Rosa de Jesus, adeante.
D. Anna Joaquina Rosa, adeante.
I). Joanna Maria da Conceição, adeante.
D. Angela Vieira da Cunha Souto-Mayor, solteira.
Domingos da Cunha Ferreira, filho de Pascoal Miz. da Costa e de sua

^ 
VÍ6Íra da Cunha' é CaPitâ0 Auxiliares em Iguarassu'; casou

com D. Maria Simôa da Assumpção, filha do Cap. Manoel da Motta Silveira e de
sua mer. D. Anna Maria de Castro, e do referido matrimonio são nascidos até
o presente os filhos seguintes:

Antonio Martins da Cunha Souto-Mayor.
Manoel da Motta Silveira.

D. Anna Joaquina da Silveira Cavalcante.
D. Anna Felicia da Silveira da Cunha, todos meninos .
D. Marta Rosa de Jesus, filha de Pascoal Miz. da Costa e de sua mulher

. Angela Vieira da Cunha, casou com João de Abreu Vasconcellos filho doC. Domingos de Abreu de Vasconcellos e de sua nfulher Isabel Barbosa e do refe-rido matrimonio nasceram os filhos seguintes:
João Martins de Vasconcellos.

Domingos de Abreu Vasconcellos.

D. Angela Vieira da Cunha, que morrêo parva.
D. Anna Joaquina Rosa, filha de Pascoal Martins da Costa e de sua"t; 

tT 

eIra da Cunha'casou coní An,°ni° ^ ais.™
C. Antonio Gomes Pedrosa e de sua mulher Antonia de Negreiros - do referidomatrimonio são nascidos até o presente:

Antonio Gomes Pedrosa e
D. Anna Quiteria da Cunha.

™ t>, í' AJ°anna 
Marla da Conceição, filha de Pascoal Miz. da Costa e de sua

doVmogo sTaT ^I8 A^hda 

°Unha' CaS°U C°m ^ ^ Albu(luer<lue Uchôa, filhodo C. Diogo Soares de Albuquerque e de sua 2.» mulher D. Anna Maria de Jesuse referido matrfrrfjnio ainda Mo ha succe^o, por serem de poucoD.. Mana Vieira da Cunha, filha do C. Domingos da Cunha Ferreira

Domin^LSMUnrt ?Ulí6r 
D" Jer0nyma <*e Albuquerque, casou com o C

de Brasa Htto^ M T^ 

DatUral d<> Sâ° SaIíad0r de Rossas' do Arcebispado .

da Francisco 
Aleixo e de sua m-ulher Violante Mendesmesma freguesia, e do referido matrimônio nasceram os filhos seguintes:

Antonio Mendes de Asevedo,
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João Mendes de Asevedo.

Eloi Mendes da Cunha.

Domingos da Cunha Ferreira.

Felix José Mendes.

D. Anna Maria Mendes da Cunha, que continua.

D. Theresa

D. Maria e

D. Jeronyma.

D. Anna Maria Mendes da Cunha, filha do C. Domingos Mendes de

Asevedo e de sua mulher D. Maria Vieira da Cunha, casou com o C. Francisco

Gomes Pereira, filho de Christovão Gonçalves Guerra e de sua itíulher Maria

Magdalena de Jesus, e do referido matrimonio nasceram até o presente os filhos

seguintes:

D. Maria Manoela Gomes Pereira.

Francisco Gomes Pereira.

Manoel Francisco Mendes de Asevedo e

Christovão Gonçalves Guerra.

D. Anna Coelho de Albuquerque, filha do C. mor Thomé Teixeira Ribei-

ro e de sua mulher Brites de Albuquerque, caaou coní Pascoal Ribeiro de Lacerda,

e do referido matrimônio nasceu único:

Manoel Ribeiro de Lacerda.

Manoel Ribeiro de Lacerda, filho de Pascoal Ribeiro de Lacerda, e de sua

mulher D. Anna Coelho de Albuquerque, casou coní D. Leonor Gomes, filha de

Antonio de Values e de sua ntfulher  Senhor do engenho

Tanhenga de Capibaribe, de Pernambuco, e do referido matrimonio nasceü

único:

Antonio de Values.

Antonio de Values, filho de Manoel Ribeiro de Lacerda e de sua mu-

lher Leonor Gomes, casou com  sobrinha do Sargento-mor

José de Castro de Oliveira, seu padrasto, por ser segundo marido da dita Leonor

Gomes, e do referido matrimonio ha filhos, que ignoro c numero, nomes e es-

tados.

D. Martha da Fonseca de Albuquerque, filha do C. Mor Thontfá Tei-

xeira Ribeiro e de sua mulher D. Brites de Albuquerque, casou com o C.

Antonio da Silveira Aranha, filho de Manoel da Silveira Aranha, natural «le

Lisboa, com duas irmãs religiosas no Convento de Santa Clara da mesma cidade,

que veio a Pernambuco antes dos, Hollandeses, e nelle casou com Ursula Fi-

gueiredo, filha de  de Figueiredo, natural do Reino, e de

sua mulher N., irmã inteira da rtíài do R. Gonçalo Pereira, Vigário Collado

na Matriz de Santos Cosme e Damião de Iguarassu', filho de João Luiz Pereira,

do Io. matrimonio, e senhor que foi do Engenho Aratangi, e do referido» matri-

monio do dito Antonio da Silveira Aranha e de sua mulher D. Maria da Fon-

ceca de Albuquerque, nasceram os filhos seguintes:

Paulo de Figueiredo de Albuquerque, que continua.

D. Maria da Silveira de Albuquerque, adeante, e

D. Marianna Teixeira da Silveira de Albuquerque, adeante.

Paulo de Figueiredo de Albuquerque, filho do C. Antonio da Silveira

Aranha, e de sua níulher D. Martha da Fonceca d'Albuquerque, foi Capi-

tão em Iguarassú' e servio na Camara da mesma Villa, foi senhor da proprie-

dade e Paço dos Marcos, casou com sua prima D. Maria Margarida, filha

de seu tio o Sargento-mor Fructuoso Teixeira Cabral, meio irmão de sua mãi,
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por ser o dito filho do C. Mor Thonfê Teixeira Ribeiro, e de sua 2a. mulher

Auna Vieira Soajo, e do referido matrimonio de Paulo de Figueiredo e de sua

mulher e prima D. Maria Margarida, nasceram os filhos seguintes:

José, que morreu menino e

Fructuoso Teixeira de Albuquerque, que 
-continua.

Fructuoso Teixeira de Albuquerque, filho do C. Paulo de Figueiredo

de Albuquerque e de sua mulher D. Maria Margarida, casou com Thomasja

PessÔa Cavalcante, filha do C. Mor Francisco de Sá Cavalcante e de sua nfu-

lher D. Catharina PessÔa, e do referido matrimonio nasceram as duas filhas

seguintes:

D. Maria de Sá Cavalcante, que continua.

D. Francisca de Sá Cavalcante, solteira.

D. Maria Cavalcante de Albuquerque, filha de Fructuoso Teixeira de

Albuquerque e de sua mulher D. Ignacia Rosa Cavalcante, casou com seu pa-

rente o C. Manoel Teixeira Cabral, filho do C. Ignacio Teixeira Cabral e de sua

mulher D. Anacleta de Almeida, e do referido matrimonio • são nascidos até o

presente os filhos seguintes:

Francisco de Sá Cavalcante.

Antonio José Teixeira Cavalcante.

D. Joanna Maria de Deus, e

D. Maria Teixeira Cavalcante.

D. Maria da Silveira de Albuquerque, filha do C. Antonio da Silveira

Aranha e de sua mulher D. Martha da Fonseca d'Albuquerque, casou com

seu primo Manoel Ribeiro Pereira filho do C. Manoel Alves Ribeiro e de sua

mulher e prima Anna Vieira Soajo, e do referido" matrimtonio nasceram os filhos

seguintes:

Antonio Ribeiro da Silveira, que morreu solteiro.

Estanisláo Ribeiro Pereira, que morreu solteiro.

Manoel Ribeiro Pereira, que morreu solteiro.

D. Maria da Silveira dje Albuquerque, que mtorreu solteira, e

D. Maria da Silveira de Albuquerque, que continua.

D. Maria da Silveira de Albuquerque, filha de Manoel Ribeiro Pereira

e de. sua mulher D. Maria da Silveira de Albuquerque, casou com o Alferes Ma-

noel da Rocha Rangel, irmão de Francisco de Fontes Rangel, que foi Almoxarife

. em Itamaracã muitos annos, e do referido matrimonio úasceram tres filho,

cujos norrías ignoro, e seu pai os levou para o sertão e delle para a Bahia,

e não sei se são vivos ou mortos.

D. Marianna Teixeira da Silveira de Albuquerque, filha do C. Antonio

da Silveira Aranha e de sua mulher D- Maria da Fonceca de Albuquerque,

casou e foi segunda mulher do Coronel Jorge da Costa Gadelha, è do referido

matrimonio nasceram os filhos seguintes, digo os filhos já nomeados no titulo

de Gadelhas.

D. Lusia de Albuquerque, filha ultima do C. mor Thomé Teixeira e de

sua 1." mulher D. Brites de Albuquerque, casou com o C. Francisco Dias Leite,

cujo pai ignoro o nome, porém é certo que procede de um C. Mor e Governador

das Armas do Rio Grande do Norte, e sua mãi foi irmã de Ursula de Figuei-

redo, mãi do C. Antonio da Silveira Aranha e primos irmãos do R. Viga-

rio Gonçalo Pereira, já nomeados, e do referido matrimonio do C. Francisco

Dias Leite e de sua mulher D. Lusia de Albuquerque, nasceram os filhos se-

guintes:

Antonio Ribeiro de Albuquerque, que continua e
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D. Brites de Albuquerque, adeante.

Antonio Ribeiro de Albuquerque, filho de Francisco Dias Leite, e de

sua mulher D. Lusia de Albuquerque, casou com sua prima Maria Soajo Vieira,

filha de seu tio o Tenente Pedro Teixeira Cabral, meio irm&o de sua mãe, por

ser este filho do 2." matrimonlo do C. mor Thomé Teixeira Ribeiro e a mulher,

do dito P.° Teixeira, foi sua prima irmã, Sebastiana Rodrigues, filha de João

Luiz Pereira e de sua segunda mulher Maria Soajo; e do referido matriirfonio

do C. Antonio Ribeiro de Albuquerque e de sua mulher Maria Soajo Vieira

nasceram os filhos seguintes:

Francisco Dias Leite de Albuquerque, que continua,

D. Sebastiana Rodrigues Pereira» adeante.

Francisco Dias Leite de Albuquerque, filho do C. Antonio Ribeiro

de Albuquerque e de sua mulher e parenta Maria Soajo Vieira, foi Tene.

de Cavallaria em Iguarassú, e tem servido na Camara da mesma Villa, casou

com D. Maria Figueira de Freitas, filha do Alferes P°. de Sousa Magalhães e

de sua itfulher D. Anna dé Freitas Bacellar, aquelle natural da Ilha de São

Miguel, e esta natural da freguesia de Iguarassu', e do referido matrimonio

nasceram os filhos seguintes:
1 

Antonio Ribeiro de Albuquerque, que contínua.

Francisco Dias Leite de Albuquerque, adeante.

Thomé Carlos de Sousa, adeante.,

Ignacio Ribeiro Cabral de Albuquerque, solteiro.

Manoel Antonio de Albuquerque, solteiro.

DJ Anna.

D. Maria.

Francisco.

José P°., estes quatro últimos morreram pequenos.

Antonio Ribeiro de Albuquerque, filho do Tenente Francisco Dias

Leite de Albuquerque e de sua mulher D. Maria Figueira de Freitas, «asou

com D. Maria Sophia, filha do Sargento-mor João Alves de Carvalho e de sua

aíulher D. Thomazia Soares de Oliveira, e do referido matrimonio são nas-

cidos até o presente os filhos seguintes: 
'

Francisco.

João.

Antonio.

D. Delphina, todos pequenos.

Francisco Dias Leite de Albuquerque, filho do Tenente Francisco Dias

Leite de Albuquerque e de sua mulher D. Maria Figueira de Freitas, casou com

D. Isabel Tiburcia da Madeira, filha do Alferes Manoel da Cunha e de sua mu-

lher D. Maria do O' da Rocha Barreto, filha do C. Fernando Antonio Lobo

de Albertim e de sua mulher D. Isabel da Madeira, casado de pouco e por isso

ainda sem filhos.

Thomé Carlos de Sousa, filho do Tenente Franciseo Dias Leite de Al-,

buquerque e de sua mulher D. Maria Figueira de Freitas, casou com D. Anna,

filha do Alferes de Infantaria P®. Monteiro e de sua mulher N..

sem filhos.

D. Sebastiana Rodrigues Pereira, filha do C. Antonio Ribeiro de Âl-

buquerque e de sua mulher Maria Soajo Vieira, casou com o Tenente da Forta-

leza de Santa Cruz de Itamaracá, Luiz Guedes de Alcoforado, Moço Fidalgo da

Casa Real, filho do C. João Guedes Alcoforado, Moço Fidalgo da Casa Real e de

sua rtíulher D. Maria de Abreu, e do referido matrimonio nasceram os filhos

seguintes:
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í

Luiz Guedes Alcoforado, Presbytero Secular.

João Guedes Alcoforado, que serve a EI-Rei de Sargento de Infantaria,

casou com D. Ignez de Castro, filha do C. mor João Ribeiro Pessôa e de sua

mulher D. Genebra de Castro de Vasconcellos, e do referido iráatrimonio

houve uma filha N....  que morreu menina.

José Felicio Guedes Alcoforado, que continua

D. Maria Rosa Guedes, adeante.

D. Catharina Guedes da Rocha Pereira, adeante.

José Felicio Guedes Alcoforado, filho do Tenente Luiz Guedes Aleofo-

rado, Moço Fidalgo da Casa Real e de sua mulher p. Sebastiana Rodrigues,

casou com Patrícia Maria da Conceição, filha do R. Vigário, que foi de Ita-

maracá, Antonio Luiz Nogueira, havida em mulher branca, christã velha e do

referido matrimonio ha filhos pequenos, que ignoro os nomes e Vmce. lã en-

contrará escriptos em melhor forma. .

D. Maria Rosa Guedes, filha do Tenente Luiz Guedes Alcoforado, Moco

Fidalgo da Caga Real e de sua mulher D. Sebastiana Rodrigues Pereira, casou

, com o P°. Marinho Falcão, filho do Tene. Coronel João César Falcão e de sua

segunda mulher D. Joanna Bezerra de Andrada, e do referido matrimonio são

nascidos até o presente os filhos seguintes:

José Marinho Falcão.

João César Falcão.

Luiz Guedes Alcoforado.

D. Anna.

Luiz, que morreu pequeno e uma femea que também morreu.

D. Catharina Guedes da Rocha Pereira, filha do Tenente Luiz Gue-
des Alcoforado, Moço Fidalgo da Casa Real e do sua mulher D. Sebastiana
Rodrigues Pereira, casou com seu parente José Carlos Fiusa Correia de Mello, Fi-
dalgo Cavalleiro da Casa Real, e de sua mulher D. Maria de Albuquerque e Mello,
e do referido matrimonio são nascidos até o presente os filhos seguintes:

José Carlos Fiusa Correia de Mello.

Luiz Guedes Alcoforado e

D. Anna.

Declarà-se que do matrimonio de José Felix Guedes Alcoforado e de
sua mulher D. Patrícia Maria da Conceição tem nascido até o presente os filhos

seguintes:
¦Francisco 

Luiz Guedes Alcoforado.

Luiz Guedes Alcoforado.

D. Maria.

D. Sebastiana.

D. Josepha e
'D. Anna. ,
•D. Brites de Albuquerque, filha do C. Francisco Dias Leite e de sua

mulher D. Lusia de Albuquerque, casou com DorCingos de S. Thiago Mon-

tenegro, filho de Domingos de S. Thiago Montenegro e de sua mulher D. Lou-
renca, cuido que Bandeira de Mello, e do referido matrimonio nasceram os
filhos seguintes:

Francisco Dias Leite Montenegro.

Felippe de Albuquerque Montenegro, Presbytero Secular.

Domingos de Albuquerque Montenegro, adeante.

Manoel de Mello Montenegro, adeante.
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I^nacio de Albuquerque Montenegro, que sevio a El-Rei de Soldado

pago e morreu no presidio do Ceará Grande.

Cosme de Albuquerque Montenegro, adeante.

D. Lusia de Albuquerque Montenegro, adeante.

D. Quiteria Maria Clara de Mello.

Francisco Dias Leite Montenegro, filho de Domingos de S. Thiago

Montenegro e de sua mVlher D. Brites de Albuquerque, foi Sargento-mor das

Ordenanças de Santo Antonio de Tracunhaem, casou com D. Maria Magdalena

Souto Mayor, filha do C. Joam Luiz Correia e de sua mulher D. Isabel da Ma-

deira, e do referido matrimonio nasceram os filhos seguintes:

Francisco Dias de Albuquerque Montenegro, que continua.

Domingos Montenegro, adeante.

José de Mello Montenegro, solteiro.

Antonio José Bandeira de Albuquerque Montenegro, adeante.

Manoel de Mello Montenegro, adeante.

D. Brites Marianna de Albuquerque, adeante.

Francisco» .Dias de Albuquerque Monteneglro, |filho dp Sarjento-mpr

Francisco Dias Leite Montenegro e de sua mulher D. Maria Magdalena Souto

Mayor, é Tenente General das Ordenanças de Goyanna e senhor do engenho

do Macaco, freguesia de S. Lourenço de Tejucupapo, casou com4 D. Cosma Go-

mes de Castro, filha de Antonio Gomes de Castro, e do referido matrimonio

nasceram os. filhos seguintes:

Francisco Dias Montenegro de Albuquerque, solteiro, C. Mor da nobresa

de Itamaracá.

D. Rosa Lourenso de Mello e Lima, que continua.

D. Maria Magdalena Souto Mayor, solteira.

D. Isabel Cadena Bandeira de Mello, adeante.

D. Margarida Maria de Mello, solteira.

D. Antonia Angela Cadena de V". Santa, solteira.

D. Isabel Lourenço de Mello e Lima, filha do Tenente General Fran-

cisco Dias de Alhuquerque Montenegro e de sua mulher D. Cosma Gomes de

Castro, casou com Domingos de Sá de Mello de Luna, filho do C. mor Domingos

de Sá de Mello Luna e de sua rríulher D. Josepha Maria de Moura, e do tefe-

rido matrimonio nasceram os filhos seguintes:

Domingos.

José. i

Antonio ',3- t

J5. Anna.

D. Theresa.

D. Francisca e

D. Rosa, todos meninos.

D. Isabel Cadena Bandeira de Mello, filha do Tene. General Francisco

Dias de Albuquerque Montenegro e de sua mulher D. Cosma Gomes de Castro,

casou com Francisco Correia de Mello e de sua mulher D. Sarosa de Jesus Maria,

p.° irmão de seu concunhado Domingos de Sá de Mello de Luna por serem

os pais irmãos e as mãis também, e do referido matrimonio são nascidos até o

presente os filhos seguintes:

Francisco P°. de Mello.

D. Angela Cadena V*. Santa.

D. Lusia Maria de Mello e

D. Càtharina de Jesus Maria, todos meninos. *
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Domingos de Mello Montenegro, filho do Sargento-mor Francisco Dias

Leite e Montenegro e de sua mulher D. Maria Magdalena Souto Mayor, casou com

Theresa Maria de Mello, filha do C. mor Domingos de Sá de Mello e Luna e de

sua mulher D. Josepha Maria de Moura e do referido matrimonio são nas-

cidos até o presente os filhos seguintes:

Manoel de Mello Montenegro, casado de pouco com D. Genebra de

Castro Vasconcellos, filha do C. mor João Ribeiro Pessoa e de sua mulher

D. Genebra de Castro de Vasconcellos.

Francisco José de Albuquerque Montenegro, solteiro.

D. Josepha Maria de Mello e Lima.

D. Maria do Espirito Santo Souto Mayor.

D. Anna Joaquina de Sá e Mello.

D. Rosa Marianna de Albuquerque.

D. Theresa de Jesus Maria.

D. Francisca Isabel de Mello e Lima e

D. Lourenga de Mello Linía, todas solteiras.

Antonio José de Mello Montenegro, filho do Sargento-mor Francisco

Dias Leite Montenegro e de sua mulher D. Maria Magdalena de Souto Mayor,

casou com D. Maria César, filha de José de Mello, Fidalgo da Casa Real, e de

sua mulher D. Marianna, e do referido matrimonio nasceram os filhos seguintes:

Antonio José Bandeira de Mello e

D. Maria.

Manoel de Mello Montenegro, C. da Ordenança de Goyanna, filho do

Sargento-mor Francisco Dias Leite Montenegro e de sua mulher D. Maria Magda-

lena Souto Mayor, casou com D. Ro*a, filha do C. Mor Domingos de Sá de

Mello Luna e de sua mulher D. Josi.pha Maria de Moura, e do referido matii-

monio i"a filhos, que ainda não me '.'hegaraai os nomes e o numero.

D. Brites Marianna de Albuquerque, filha do Sargento-mor Francisco

Dias Leite Montenegro e de sua mulher D. Maria Magdalena Souto Mayor, casou

comf o Sargento-mor João Vieira de Araújo e de sua mulher D. Anna Clara Ban-

deira de Mello, filha do C. Mor Hypolito Bandeira de Mello e de sua mulher

D. Maria da Conceição, e o dito Capitão João Vieira era natural da Villa de Cas-

tanheira, do Arcebispado de Lisbôa, filho do C. Antonio Cosme Pereira e de

sua mulher D. Maria de Sartfpaio de Vasconcellos, todos naturaes da masma

Villa e depois de viuvo de sua mulher, D. Anna Clara, se ordenou de Sacerdote

Secular e foi Cura e Vigário da Vara do Cariri de fora, e do referido matrimonio

do dito Sargento-mtor João Vieira de Araújo e de sua mulher D. Brites Marianna

Albuquerque nasceram os filho seguintes.

João Vieira de. Araújo, que continua.

Francisco Cadena Bandeira de Mello, solteiro.

Hypolito Bandeira de Mello.

D. Anna Cadena Bandeira de Mello, adeante.

D. Maria Magdalena Souto Mayor, adeante.

D. Rosa.

D. Sarosa.

D. Isabel.

João Vieira de Araújo, filho do Sargento João Vieira de Araújo' e de

sua mulher D. Brites Marianna de Albuquerque, é de Ordenança da jurisdição

de Iguarassu'; casou com D. Caetana de Assumpção Feio, filha do Sargento-mor

Luiz Ferreira Eeyo e de sua mulher D. Maria Correia, e do referido matrimonio ha

filhos, cujos nomes e números ignoro.
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D. Anna Cadena Bandeira de Mello, filha do Sargento-nfor João Vieira

de Araújo, e de sua mulher D. Brites Marianna de Albuquerque, casou com o

seu primo 2°., o C. Domingos de Albuquerque Montenegro e de sua primeira

mulher D. Lusia Jacintha dé Jesus; e do referido matrimonio ha um ou dous

filhos, cujos nomes ignoro.

D. Maria Magdalena Souto Mayor, íilha do Sargeato-mtor João 
"Vieira

de Araújo e de sua mulher D. Brites Marianna de Albuquerque, casou com seu

primo segundo o Alteres José de Mello Montenegro, filho de Domingos de Al-

buquerque Montenegro e de sua segunda mulher D. Maria Clara Tabosa, filha

do C. Manoel Ferreira Tabosa e de sua mulher Maria Gomes Coitinho, e do re-

ferido matrimônio é nascida uma creança, cujo nome ignoro.

Domiríjíos de Albuq/aerquje Moptenegro, filho ü)e Don^nfeos lide São

Thiago Montenegro e de sua mulher D. Brites de Albuquerque, foi Capitão

na jurisdição de Iguarassu' e casou duas vezes: a primeira com D. Anna Maria

Pessôa de Arvelos, e de sua mulher e a segunda com D. Joanna

da Camara de Albuquerque, filha do Provedor da Fazenda Real, Salvador Coresma

Dourado e de sua mulher D. Barbara da Camara de Albuquerque, e deste se-

gundo matrimonio não houve successão, porém do primeiro nasceram os filhos

seguintes:

Domingos de Albuquerque Montenegro, que continua.

D. Maria de Albuquerque de Mello, adeante.

D. Brites Maria de Albuquerque.

Doreíingos de Albuquerque Montenegro, filho do C. Domingos de Al-

buquerque Montenegro e de sua priníeira mulher D. Anna Maria Pessôa de Ar-

veJos, casou duas vezes, como fica atraz exposto, e dos dous referidos malrimo-

nios ha filhos, de quem não tenho noticia mais que dos dous atraz nomeados e

casados com suas primas, filhas do Sargento-mor João Vieira de Araújo-

D. Maria de Albuquerque Mello, filha do C. Domingos de Albuquerque

Montenegro e de sua prim'eira mulher D. Anna Maria Pessôa de Arvelos, casou

com Manoel José Jacome Fiusa Correia, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, filho

do Dr. Francisco Fiusa Jacome Correia, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, filho

digo, do Dr. Francisco Fiusa Jacome Correia, Desembargador na Corte, não

sei em* que Tribunal e Provedor da Alfandega, com o fôro de Fidalgo Cavalleiro

e com moradia de 200 reis, e de sua mulher D. Agostinha de tal, Assafata da

Senhora Rainha, mulher do Senhor Rei D. João o 5.°, foi uma que desmamaram

o presente monarca o Snr. D. José 1.°, e por esta razão lhe fez muitas mercês,

entre as quaes foi o Morgado de Alhandra, com casas e obras reaes, onde se

iam recrear o.-: mesmos monarcas. Foi irmã a dita D- Agustinha de João Xavier,

estribeiro-mor da Senhora Rainha vella, que Deus terrf, e com mais dous of-

ficios honrosos no Paço, cujos logra hoje um filho seu do mesmo nome, que ô

casado com uma senhora na Côrte, muito estimada e bem tratada, e esta uitimía

noticia m'a deu o Doutor Luiz de Moura Furtado, ouvidor de presente da

cidade da Parahyba, e do referido matrimonio nasceu único:

José Carlos Fiusa Correia de Mello, de quem já atrás demos conta do

seu casanfento e successão-

D. Brites Maria de Albuquerque, filha do C. Domingos de Albuquerque

Montenegro e de sua primeira mulher D. Anna Maria Pessôa de Arvelos, casou

com Manoel Baptista, filho de outro do mesmo nome, e de sua mulher Marianna

da Paz, e do referido matrimonio ha filhos, cujos non^es e numero ignoro.
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Manoel de Mello Montenegro, filho de Domingos S. Thiago Montenegro

e de sua mulher D. Brites de Albuquerque, foi Tenente Coronel, casou duaá

vezes, a primeira em Serinhaem coní D. Anna de Albuquerque, filha de 

 de Mattos e de sua mulher D. de Albuquerque, e a

segunda com D. Maria Clara de Mello, filha do C- João Vieira de Araújo e de

sua mulher D. Anna Clara Bandeira de Mello, irmã do Sargento-mor João

Vieira de Araújo, e do referido matrirtfonio nasceu única:

D. Anna Rita Bandeira de Mello, que casou com Cosme Damião Pereira,

e não me consta ter havido successão.

Cosme de Mello Montenegro, filho de Domingos de S. Thiago Monte-

negro e de sua mulher D. Brites de Albuquerque, casou com 

filha do C. Floriano da Rocha e de sua mulher  e do referido

matrimtonio houve uma filha, que foi com sua mãe para o Aracaty, antes de ser

viuva, e ignoro o seu estado-

D. Lusia de Albuquerque Montenegro, filha de Domingos de São Thiago

Montenegro e de sua mulher D. Brites de Albuquerque, casou com Jeronymo

Borges de Noronha, natural do Porto, e do referido matrirtfonio nasceram os

filhos seguintes:

Gonçalo José de Noronha Montenegro, que continua e

D. Maria Clara Joaquina de Villa Santa, adeante.

Gonçalo José de Noronha Montenegro, filho de Jeronymo Borges de No-

ronha e de sua mulher D. Lusia de Albuquerque Montenegro, é Capitão da Or-

denança do Districto de Iguarassú, casou coní sua parenta D. Joanna Vieira de

Albuquerque, filha do C. José Vieira Soajo e de sua mulher D. Brites Soajo,

digo, D. Brites de Albuquerque Guimarães, e do referido matrimonio nasceu

única:

D- Anna Bandeira de Mello.

D. Anna Bandeira de Mello, filha do C. Gonçalo José de Noronha Mon-

tenegro e de sua mulher D. Joanna Vieira de Albuquerque, casou, com João P.a

Ribeiro Maia, filho de Antonio Pereira Rabelo e de sua mulher D. Lusia Ribeiro

Maia, e do referido matrimonio não ha successão, por serem casados de pouco.

D. Maria Clara Joaquina Vieira de Villa S. Santa, filha de Jeronymto

Borges de Noronha e de sua mulher D. Lusia de Albuquerque Montenegro, casou

com Felippe Rodrigues Campello, filho do Sargento-mor Felíppe Rodrigues

Campello, senhor do engenho da Torre, Cavalleiro professo na Ordem de Chris-

to, e de sua mulher D. Maria Theodora de Barros, e do referido matrimonio são

nascidos até o presente os filhos seguintes:

Felippe Rodrigues Campello.

Manoel Thoitíaz Rodrigues Campello.

Jeronymo José de Noronha Montenegro.

D. Quiteria Maria Clara de Mello, filha de Domingos de São Thiago

Montenegro e de sua mulher D. Brites de Albuquerque, casou com Gregorio da

Costa, natural de Lisboa, sem successão.

Declara-se que viuvo o C. Paulo de Figueiredo de Albuquerque de sua

mulher e prima D. Maria Margarida, casou segunda vez com D. Catharina de

Faria Landim, filha de Sebastião de Araújo Pacheco, Capitão-mor que foi da

fortaleza das C. Pontas, e de sua rrfulher D. Maria de Mattos e declara-se mais

que a dita sua segunda mulher era viuva de dous maridos seguintes:

Estevão Nunes de Bulhões e Gabriel de Brito Maciel, e do referido ma-

trimonio do C. Paulo de Figueiredo e da dita sua segunda mulher, nasceu o

filho seguinte:
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Ignacio Teixeira de Albuquerque, solteiro. (1)

Theodosio Leitão casou com D. Brites  filha de Joáo

Cavalcante, o Bom. Tiveraní:

D. Lusia Cavalcante, mulher de Francisco Xer. Cavalcante, em ti£

tulo de Araujos Pereiras.

5 — D. Eugenia.

5 — D. Jeronyma.

5 — D. Joanna. 1 J

§ 2.°

Vasco Leitão de Vasconcellos casou duas vezes: a primeira com Maria

Barros, de cujo matrimonio houve geração; a segunda em Goyanna com

Tiveraití:

4 — Felippa.

— Anna. >

§ 3.°

Agustinho de Hollanda de Vasconcellos, casou em Porto Calvo, com

Brites Coelho  Tiveram:

Antônio Leitão de Vasconcellos, que segue.

Antonio Leitão de Vasconcellos casou com D. Ignez de Mello, filha de

 Correia da Costa e de sua nfulher D. Isabel de  Tiveram:

—Antonio Correia de Vasconcellos, que casou com 

filha de Fernão da Silva de Mesquita.

5 — João Gomes de Mello que casou com N.... filha de João de Si-

queira Barreto.

5 — Manoel Gomes de Mello, solteiro.

§ 4.°

— Antonio Cabral de Vasconcellos casou com Anna da Costa, anfoos

naturaes de Alagôas, freguesia de Santa Liisia... Tiveram:

— Manoel Cabral, que casou com 

— Maria Cabral, que casou com Francisco Cabral Xaves, f.° de Alex.e

Cabral Marecos, natural de  e de sua mulher Maria Correia, natu-

ral da Parahyba. Tiveram:

— O P. Alexandre Cabral.

5 — Antonio Cabral de Vasconcellos, sogro de José Bernardo.

5 — D. Maria Correia 3 5 Anna Maria da Assumpção, beata-

5 — Jeronima Cabral, mãi de Fr. Ignacio... 4 — D. Isabel de Freitas,

mulher de Francisco Cavalcante.

5 —'D- Lusia Cabral, solteira.

5 — Antonia Bandeira, mulher de José de Andrade e Cavalcante.

D. Joanna de Goes, que casou com Pedro da Fonseca Barbosa, irmão da

mãi da freira Rosa

4—Gonçalo da Fonceca.

(1) Seguem-se seis arvores de costados.
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4 — José da Foneeca.

4— João da Fonceca.

4 — Severino da Fonceca, moraram na Arataca, em Goyanna.

TESTAMENTO de Sebastião de Carvalho, feito na Vargt do

Capibaribe, no seu sitio de GiQZiiá-, a, 27 dle Julho ãe 1660.

Declaro que sou natural do Crato, filho de legitimo matrimonio de João

Alves de Carvalho e de D. Maria de Andrada, já defuntos. E declaro, aqui fui

casado primeira vez com? D. Joanna de Goes, viuva que ficou de André Gomes

da Costa, e ella teve deste primeiro marido duas filhas, uma morreo e outra

casou com João Feyo á qual dei sua legitima e o resto delia que eram 200 mil

reis lhe dei em nALo de Francisco de Oliveira no engenho de S. Paulo; pelo que

a conta delle me devia. Da dita D. Joanna minha mulher tive duas filhas por

nome D. Marianna e D. Angela. Marianna casei com Gonçalo de Oliveira, a quem

dei de dote 3... cruzados de que está pago de tudo; porque o resto, que lhe

devia lhe dei em mão de seu irmão Francisco de Oliveira do engenho que lhe

vendi de S. Paulo. A outra minha filha D. Angela casei com João Soares de

Sousa, á qual dei um conto de réis, ertí que entrou a legitima de sua sogra minha

mulher e á conCa do dito dote lhe dei desoito peças de escravos do gentio de

Guiné, vestidos, ouro e outras cousas e um partido para plantar livre, ertí que

hoje vive e uma junta de bois; Declaro que fui casado segunda vez com D. Maria

Camello, da qual não tive filhos, e morrendo ab intestata, fiz composição com

seu pai, níeu sogro Manoel Camello de Queiroga, cuja escriptúra está nas notas

do Tabellião Manoel José, d'onde irei a possuir a metade do engenho do Escurial

no Porto Calvo, e a outra metade arrematou em praça publica por debito da fa-

zenda, e o resto vendi todo a Clemente da Rocha cuja escriptúra está nas notas

do Tabellião João Ferrão. Declaro que fui casado terceira vez com D. Francisca

 e me deu em dote minha sofera Maria Pessôa quatro m!il e tre-

sentos, digo, quatro mil crusados, e a dita D. Francisca tendo uma filha chama-

da Sebastiana. Approvado pelo Tabellião Manoel Rodrigues de Castro.

Este testamento foi aberto pelo Vigário Manoel Luiz em 4 de Agosto de

1766.

O proprio se acha appenso ao inventario que se fez dos bens de Sebas-

tião de Carvalho pelo juizo de Orphãos de Olinda.

4 _D. Catharina Simôa de Albuquerque, filha de Mathias de Albuquer-

que Maranhão, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real e Confmendador da Commenda

de S. Vicente da Figueira na Ordem de Christo, e de sua mlulher D. Isabel da

Camara, casou com o Coronel Luiz de Sousa Furna, pessôa de grande autorida-

de e de grossos cabedaes na Capitania da Parahyba, proprietário dos officios de

Juiz de Orphãos e Escrivão da Camara da mesma Cidade, o qual era filho de

Antonio Fernandes Furna, natural da Ilha da Madeira, Cavalleiro da Ordem de

São Bento de Aviz e Capitão-mor Governador da Capitania do Rio Grande, e

dei sua m\ilher D. Beatriz de Sousa de Abreu, natural de Olinda, filha de Paulo de

Sousa de Abreu, proprietário de um Officio de Tabellião da mesma Cidade, e d©
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sua mulher Catharina Luiz, naturaes do Porto, os quaes viviam em Olinda pelos

a mios de 1608, cortío se vê do Livro Velho da Sé, e delles foi também filho A»eixr>

de Sousa, o velho, progenitor da faróilia dos Pessoas Borbas de Tracunhaem.

Do reierido matrimonio de D. Catharina SimÔa de Albuquerque eoin

Luiz de Sousa Furna nascerão:

— Mathias de Albuquerque Maranhão, que continua.

D. Brites de Albuquerque, que não tomou estado-

Mathias de Albuquerque Maranhão, que foi successor de seu pai na pro-

priedade dos Officios de Juiz de Orphãos e Escrivão da Camara da Parahyba, no

que não chegou a encartar-se porque dando-se-lhe em Ipojuca, omde casou, um

terrivel engano, torr/ou tal paixão de que houvesse quem lhe atirasse sem elle

offender a pessoa alguma, que perdeu o juiso, mas sempre conservou todas as

acções caprichosas que são próprias de um homem de bem. Foi casado com

D. Margarida Nunes de Mello, filha de Dionisio Vieira de Mello, Cavalleiro Pi-

dalgo e professo na Ordem de São Bento de Aviz e Capitão de Infantaria paga,

e de sua mulher D. Maria Barbosa, filha de Antonio Teixeira, natural de

Porto Carreiro, o qual, de unf instrumento passado a 11 de Fevereiro de 1680 pelo

Dr. Hilário da Rocha Calheiros, Provisor, Vigário Geral do bispo de Porto,

D- Fernando Correia de Lacerda, consta ser filho de Gaspar Teixeira e de sua

mulher Ánna Nogueira, pessoas nobres principais de Porto Carreiro, digo, da

dita freguesia de Porto Carreiro, digo, da dita freguesia de Porto Carreiro, e de

sua mulher Anna Mendes Barbosa, irmã do Pe. Francisco Dias Teixeira, e

ambos filhos dè~~Francisco Dias t)elgado, que era Juiz Ordinário em Olinda no

anno de 1649 e senhor do engenho do Trapiche de Ipojuca, sobre o qual teve

litígios com Felippe Cavalcante d'Albuquerque e por concerto ficou com o da

Tapera que coube em herança ao P.e Francisco Dias Teixeira, seu filho, f este

o vinculou em sua sobrinha D. Margarida Nunes de Mello. E o dito Capitão Dio-

nisio Vieira de Mello foi natural do Cabo de Santo Agustinho, filho de Antonio

Vieira, Cavalleiro Fidalgo, o qual era natural de Catanhede e servio com grande

distincção na guerra dos Hollandeses, e depois delia foi Sargento-mor da Co-

marca, e de sua mulher D. Margarida Muniz, neto por via paterna de Manoel

Francisco e de sua mulher Francisca Gonçalves, gente honrada e principal da

Villa de Catanhede, como consta de um instrumento, passado a 20 de Maio de

1680, pelo Dr. Manoel da Costa de Almeida, Conego Doutorai da Sé de Guarda,

Deputado Lente de Cânones da Universidade de Coimbra e. • •

Bispado, Provisor do Bispo Conde D- Fr. Álvaro de Boaventura, e por viá mà-

terna neto de Marcos Fernz. Bitancour e de sua xtíulher Paula Antunes Munis,

naturaes da Ilha da Madeira. Do referido matrimonio de Mathias de Albuquer-

que Maranhão com D. Margarida Miiniz de Mello nasceram:

— Antonio de Albuquerque Maranhão, Senhor do engenho de Tapera e

Coronel de um Regimento da Cavallaria Auxiliar. Foi casado com Joanna Vieira

de Sã, filha de João Alves Vieira, Cavalleiro da Ordem de Christo e Familiar do

Santo Officio, e de sua mulher D. Margarida de Sá, de. que acinfa demos noti-

cia. •" 1''

Falleceu sem successão-
" 

Francisco de Mello de Albuquerque, que süccedeu a seu irmão no vin-

culo do engenho da Tapera e é Coronel de um regimento da Cavallaria Auxi-

liar, casou com D. Anna Maria Vidal, filha de Roque Antunes Correia, Cavai-

leiro da Ordem de Christo, Familiar do Santo Officio, Senhor dos engenhos de

Bertioga e Giquiá, proprietário do Officio da Fazenda Real de Pernambuco e

Capitão-mor da Villa do Recife, e de sua níulher D. Ignacia Rosa Thenorio.
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E ella falleceu de parto, a 2 de novembro de 1767, sem deixar succeseão, e cllo

casou segunda vez com sua parenta D. Anna de Albuquerque, filha do Capitão-

mor Gaspar de Albuquerque, como acima vimos.

6 — D. Maria de Albuquerque-

6 — D. Lusia de Albuquerque.

6 — D. Isabel da Camara d'Albuquerque, que ainda não casou.

A obrigação de cinco filhas fepieas, que adeante se dirão, e de seus

matrimonios do dito João Correia Gomes não houve successão.

Beatriz Mendes, segunda filha foi casada com Domingos Borges Gue-

des, natural de Portugal, e não houve successão.

Felicianna Guedes, marreo solteira, sem successão.

Anna Soares casou com Roque de Andrade, natural de Lisbôa; não

tiveram4 successão alguma, e as sobreditas tres filhas foram senhoras do enge-

nho Japomim e mais terras hoje do engenho Megaó e de Tejucupapo, e foram

as que doaram terra e sitio para se fazer o Convento de N. Senhora do Carmo em

Goyanna, e doaram terras e sitio para se fazer a Igreja matriz da mesrría Goyan-

na, e ultimamente doaram o mesmo engenho Japomin?... e mais terras ao mes-

mo Convento do Carmo de Goyanna.

Violante Soares, segunda filha de Simáo de Paiva, morreu solteira e

sem' successão-

Miguel Alves Viegas, terceiro filho de Siitíào de Paiva, e de sua mulher

Beatriz Soares, foi casado com Lusia Nobre, cujos pais se ignoram e de seu itía,-

trimonio tiveram:

Beatriz Soares, que morreu solteira, sem successão.

Manoel de Paiva Viegas, que casou, a primeira vez, com Maria Monteiro,

cujos pais se ignoram, e de seu matrinfonio tiveram tres filhos varões e uma

femea, a saber:

Antonio da Silva, que morreu solteiro.

Munoel de Paiva da Silva, adeante.

Luiz de Paiva da Silva, adeante.

Maria de Paiva, adeante.

Manoel de Paiva da Silva, segundo filho, foi casado com Anna de Sei-
xas, cujos pais se ignoram, e teve duas filhas, Anna e (Lourença, que morreram

solteiras.

Luiz de Paiva da Silva, terceiro filho, foi casado com Maria Correia,
filha ^legitima de Pedro Correia e de sua mulher Mecia de Brito, de qüe tiveram
doús filhos machos e uma fêmea, a saber.

Antonio da Silva, que morreu sem successão.

José de Paiva, tan/bem não deixou successão.

Joanna Correia, que casou com Manoel João, de que tem sua successão
no lugar do engenho Miranda, em Goyanna.

Maria de Paiva, quarta filha, foi casada com Francisco Figueira, cujos

pais se ignoram, e de seu matrimonio tiveram a João Figueira, solteiro.

Maria Monteiro, que casou -com Álvaro Fragoso Cavalcante, de cujo
matriuíonio tiveram dous filhos, a saber:
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João Figueira Cavalcante, Capitão de Auxiliares de Goyanna e Tabel-

Hão na mesma cidade, casado com uma filha de Miguel Garcia, cu,o nome se

ignora e tem successão.

D. Marianna Cavalcante, casada com José de Barros Menas, filho do

Capitão Manoel de Barros Pinto e de sua mulher Clara Filgueira, de que tem

auccessãa 

^ 
vlega3>

casou segunda vez coní Antonia Paes, que se ignoram Seus pais, e de seu ma-

trimonio tem nascido os filhos seguintes:

Miguel Alves Viegas, que casou com Maria Gomes, filha de Amaro -

mes, de que tem uma filha, chamada Antonia Gomes, que casou cçnf Jose Ga-

lhardo, de que tem successão.

Manoel de Paiva Viegas, solteiro, morador em Aratangi.

Ursula Paes, que morreu solteira.

João de Paiva, casado com Cosiría Lins, de que tem um filho, Nasario

de Paiva, solteiro, e Ignez, solteira.

Manoel de Paiva Viegas, casado com Maria de Mattos, filha de Juliao

de Mattos e de sua mulher Leandra Ferreira, de que tiveram os filhos segu.ntes:

Antonio de Paiva, solteiro.

José de Paiva, casado com Anna Maria, de que tem uma filha, chamada

Quiteria de Paiva, casada com Plácido Vital... de Jesus, casada com Antonio

de Castro de quenf teve uma filha, chamada Leandra de Castro, que foi casada

com Antonio Gomes, e mais successão em Tejucupapo, que se ignora.

Diogo de Paiva, quarto filho do primeiro Miguel Alves de Paiva e de

sua mulher D. Beatriz Mendes, foi Ouvidor e Capitão-mor em Itamaracá, como

consta do Instrumtento Judicial feito a requerimento de seu filho, Miguel Alves

de Paiva, aos 3 de Julho do anno de 1625, e foi Senhor da m©t*de do engenho

Japomim e mais fazenda  de Agua Fria. E' cavalleiro Fidalgo da

Casa de S. Magestade, com mil réis de moradia e um alqueire de cevada para o

seu cavallo, cujo fôro foi concedido aos 20 dias do mez de Fevereiro de 1G25, o

qual se acha registrado nas notas do tabellião que hoje serve em dito Cartoric

na Villa de Goyanna, eirf, digo, Goyanna, Manoel da Silveira Cardoso, a requeri-

mento de seu neto o Sargento-mor de Goyanna Diogo de Paiva Baracho. E o

dito Diogo de Paiva, supra, foi casado com Jeronyma Baracho, filha legitima de

Augusto Gonçalves Baracho e de sua mulher e prima Mecia Baracho, naturaes

da Villa Franca da Ilha de S. Miguel, donde tem a sua geração e parentes,

como consta do Instrumento assim deferido, e de seu matrimonio tiveram os

filhos:

O Pe. Fr. Diogo, Religioso de N. Senhora do Carmo, observante.

O R. Fr. Simão dos Anjos, Religioso da mesma Religião, no qual foi

missionário na... do Ciry da fregusia de... ^

Miguel Alves de Paiva, adeante.

Gaspar de Paiva Baracho, adeante.

Álvaro de Paiva Baracho, adeante.

Descendencia Paterna de D. Maria Correia de Paiva, mulher do Coro-

nel Pedro de Albuquerque Mello, Capitão-mor e Governador do Rio Grande e

Senhor do engenho Bujari (1).

(1) Este documento está estragado em muitos lugares, não se pode ler mais,

porlsso Irá defeituoso.
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Miguel Alves de Paiva e sua mulher Beatriz Mendes, naturaes de Villa
Verde, Ducado de Aveiro, d'onde vieram' e trouxeram seu instrumento de lim-
pesa de sangue e nobresa para esta Capitania de Itamaracá e juntamente trou-
xeram fazendas  e adquiriram bastantes cabedaes, pois foram senhores dos
engenhos Mariuna, Bujari, Japomim  E o dito Miguel Alves de
Paiva, foi Capitão-mor da Capitania de Itamaracá, coitío consta de algumas car-
tas de sesmarias de terras que se acham concedidas por elle, sendo Capitão-mor
e o mesmo o manifesta o Instrumento judicial que se acha feito aos tres dias do
irfes de Julho do anno de mil seiscentos e vinte e cinco (1625) e juntamente
tendo o fôro de Moço da Camara com seis centos réis de moradia e tres quartas
de cevada para o seu cavallo, cujo fôro foi passado no tempo do rei... em Por-
tugal D. Felippe de Castella, e do seu matrimonio tiveram os tres, digo, ob filhos
seguintes, tres varões e uma femea:

Leonor Mendes que adeante se dirá.
Gaspar de Paiva, adeante.

Sim'ão de Paiva, adeante.

Diogo de Paiva, adeante.

Leonor Mendes, primeira filha dos ditos, foi casada com Pedro de
natural de Olinda, Cavalleiro Professo na Ordem de Chris-

to, Capitão-mor que foi desta Capitania de Itamaracá, como se vê do referido
Instrumento judicial, feito aos 3 dias do mez de Outubro de 1625, o qual teve de
dote o engenho Bujari, como consta dos títulos do mesirío engenho e outras
terras, mas delle não houve successão.

Gaspar de Paiva, segundo filho, falleceu solteiro, sem successão.
Simão de Paiva, terceiro filho, foi casado com Beatriz Soares, e de seu

matrimonio tiveram tres filhas femeas.

Beatriz Mendes, adeante.

Violante Soares, adeante.

Miguel Alves Viegas, adeante.

Beatriz Mendes, prlm*eira filha, foi casada com Ruy Vaz Pinto, natural
de Portugal, cujos pais se ignoram e do seu matrimonio tiveram quatro filhos,
femeas, a saber:

Isabel Pinto, adeante.

Beatriz Mendes, adeante.

Feliciana Guedes, adeante.

Anna Soares, adeante.

Isabel Pinto, primeira filha, foi casada com João Correia Gracez, filho
legitimo de Sebastião Rodrigues Gracêz, natural de Braga, e de sua mulher
Maria Correia, natural da Parahyba, os quaes tiveram de dote o engenho de
Mariuna e juntamente foram- senhores do engenho Bujari, por compra que fi-
zeram, por serem muito ricos e abastados, o que se mostra, pois fizeram doa-
çao do engenho Bujari a seu irmão Lourenço Gracez e a sua mulher Engracia..

Gaspar de Paiva Baracho, quarto filho de Diogo de Paiva, foi casado
com Maria da Rocha, cujos pais se ignoram, e de seu matrimtonio tiveram nove
filhos, a saber; digo, teve de seu matrimonio quatro filhos e delles um macho e
tres femeas.

Antônio de Paiva da Rocha, adeante.
Manoel de Paiva, adeante.

Jeronymo Baracho, adeante.

Monica da Rocha, adeante.
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Antonio de Paiva da Rocha, servio de Capitão-mor na Capitania do Rio

Grande e teve bens... abastado e casado cota! Anna Ferreira, cujos pais se

ignorara os nomes, e deste matrimonio tiveram nove filhos, sete machos e duas

femeas seguintes:

Manoel de Paiva da Rocha, adeante.

Gaspar de Paiva da Rocha, adeante.

Nicacio de Paiva da Rocha, adeante.

Matheus de Paiva da Rocha, adeante.

Pedro Ferreira de Paiva, adeante.

Miguel de Paiva, adeante-

Maria de Paiva, adeante.

Angela de Paiva, adeante.

Manoel de Paiva da Rocha, primeiro filho de Antonio de Pai\ra da Ro-

cha, servio de Capitão da Ordenança na Capitania do Rio Grande e foi casado

oom Francisco Ferreira, cujos pais se ignoram, e não deixaram? successão.

Gaspar de Paiva da Rocha, segundo filho, foi Capitão ria Ordenança uo

Rio Grande, onde casou e tem successão, que se ignora.

Antonio de Paiva da Rocha, terceiro filho, foi sargeJifo-mor na Capita-

nia do Rio Granr).^ e servio na Camara delle de Vereador e tem bens e casou na

mesma Capitania e não tem successão, que se ignora.

Nicacio de Paiva, casou na Capitania do Rio Grande, onde tem sue-

cessão, que se ignora.

Matheus de Paiva da Rocha casou em Pernambuco, onde mora, com

D. Theresa Maria de Jesus, sua prima, filha de João Velho Barreto e de sua

mulher  Ferreira, e de seu matrimonio tiveram três filhos machos.

O Capitão Manoel de Paiva Baracho, solteiro.

Joaquim de Paiva Baracho, soldado infante no Recife.

José Francisco Barreto, casado com Anna Maria do Nascimento, filha

legitima do Alferes João Francisco Barreto e de sua rcíulher Maria Correia

Monteiro, e de seu matrimonio tem successão em Pernambuco.

Pedro Ferreira de Paiva, sexto filho de Antonio de Paiva, acima dito,

coronel, foi casado no Aracaty, onde tem successão.

Miguel de Paiva

Maria de Paiva, 8 filha do dito, foi casada com José Ferreira, morado-

res no Aracaty d'onde tenf successão.

Angela de Paiva, terceira filha do dito, foi casada com Manoel Francisco,

moradores no Aracati onde tem successão.

Maria de Paiva, segunda filha de Gaspar de Paiva e de sua mulher

Maria da Rocha, a qual foi casada com Manoel Gomes Torres, natural de Por-

tugal, o qual foi Coronel na Capitania do Rio Grande e.tem seis engenhos e fo'

senhor do engenho chamado as Estivas, na freguesia de Goyaninha, e de seu

matrimonio tiveram* tres filhos, dous machos e uma femea, a saber:

Roberto Gomes Ferreira, adeante.

Antonio Gomes Torres, adeante.

Maria de Paiva, adeante.

Roberto Gomes Torres foi coronel da Ordenança na freguesia, digo, na

Capitania do Rio Grande e possuio bens e foi casado com D. Isabel Guedes, sua

prima, filha legitima de Joaquim Gomes de Moura e de sua níulher D. Rlcarda

de Paiva, e áe seu matrimonio tem successão na Capitania do Rio Grande, onde

morou.
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Antonio Gomes Torres foi sargento-mor da Ordenança na Capitania do

Rio Grande, e casou em4 Pernambuco, na Varzea, com uma filha de Francisco

Coelho, cujo nome se ignora; foi chamado o Capitão Antonio Gomes Torres-

Maria de Paiva casou com Manoel Palhares Coelho, natural de Portugal,

que foi Sargento-mor do Rio Grande, homem nobre na sua Patria, e de seu

matrimonio ha um filho, cham4ado Antonio  solteiro.

JeronyttAa Baracho, terceira filha dos sobreditos, foi casada, a primeira

vez, com Manoel Carvalho Figueira, natural de Portugal, Senhor do engenho

Macaco, na freguesia de Tejucupapo, onde o mataram, a tiro de espingarda, e

de seu matrimonio tiveram1 duas filhas, a saber:

Angela de Paiva, adeante.

Maria de Paiva, adeante.

Angela de Paiva casou com Antonio de Oliveira, filho legitimo de João

Velho Barreto e de sua primeira mulher Maria de Oliveira, e de seu matrimo-

nio tiveram duas filhas:

Luisa de Oliveira, sem successão.

Antonia Felippa, sem4 successão.

Maria de Paiva casou com Mathias Velho, filho dos sobreditos João

Velho Barreto e de sua primeira mulher Maria de Oliveira, e de seu matrimonio

tiveram os filhos seguintes:

Maria do O', solteira- <

Marcos de Paiva, solteiro.

Francisco Carvalho Figueira, que casou com sua prima Eugenia tfe

Paiva, filha de Antonio de Paiva  e de seu matrimonio tiveram! os filhos

seguintes:

Manoel Ferreira, casado com uma filha de Cosme Alves Bezerra. qu<- foi

sargento de Infantaria em Itamaracá, cujo nome da dita se ignora, e tem sua

successão no Aracaty.

José Ferreira, casado com Anna Correia, filha de Lourenço Mendes e

de sua ntfulher Catharina da Rocha, de quem tem sua successão no Aracaty.

Antonio Ferreira de Carvalho, casado com Brigida Maria de Jesus, filha

do Alferes de cavallos de Goyanna, João Cardoso de Leão e de sua mulher Anna

Maria de Jesus, e de seu matrimonio tiveram os filhos seguintes:

Manoel Ferreira da Rocha, solteiro.

Antonio Ferreira de Carvalho, solteiro.

Joaquim Ferreira, solteiro.

Rosa Maria, casada com José Calixto, no Acaraty, onde tem sua sue-

cessão.

Anna Maria, solteira... no Aracaty.

Casou segunda vez Jeronyma Baracho, senhora do engenho Macaco, com

João Velho Barreto, que servio de Capitão da Ordenança eití Goyanna e servio

na Camara delia algum tempo de Vereador e foi rico' de bens, e de seu matri-

monio tiveram os filhos seguintes:

João Velho Barreto, adeante.

D. Ricarda de Paiva, adeante.

João Velho Barreto, filho de outro e de Jeronyma 

servio de Alferes da Ordenança e foi casado com Anna Antunes... filha de Ma-

noel Antunes Ferreira e de sua mulher Antonia Ferreira Collaço, e de seu ma-

trintonio tiveram os filhos seguintes, que foram nove, seis varões e tres filhas:

João Velho Barreto, adeante.

Manoel Antunes Ferreira, adeante.

Felix de Paiva Barreto, adeante.
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Antonio Ferreiia Barreto, adeante.

Albino Ferreira Barreto, adeíante.

José Ferreira Barreto, adeante.

Theresa Maria de Jesus, adeante.

Jeronyma Francisca, solteira-

Joanna Maria, solteira.

João Velho Barreto, primeiro filho, casou com Antonia Correia Mon-

teiro, filha de João Monteiro Correia e de sua mulher Maria Paes Barreto, e de

seu matrimonio tiveram os filhos seguintes:

João Velho Barreto, Tenente de Granadeiros da Cavallaria Auxiliar de

Goyanna; casado com Rosa Maria Correia de Paiva, filha legitima de Francisco

Xavier de Carvalho, natural de Portugal, Alferes dos Auxiliares de Goyanna, e

de sua mulher Anna Correia de Paiva, e de seu rtíatrimonio tem successão.

Felix de Paiva Barreto, casado com Anna Maria, filha legitima do Al-

feres Francisco de Sousa Borges e de sua mulher Isabel de Mesquita, que tem

sua successão.

José Correia Monteiro, solteiro, sem successão.

Manoel Antunes Ferreira, segundo filho de João Velho Barreto, é Al-

feres dos Auxiliai es em Pernambuco e casado com  Correia

Monteiro, filha de' João Monteiro Correia e de sua mulher Maria Paes Barreto,

e de seu níatrimonio tem os filhos seguintes:

Isabel Correia Monteiro, solteira.

José Antunes Ferreira, casado com Anna José, filha de Bernardo Fer-

reira e de sua mulher Maria Antonia, da qual não tem successão.

Felix de Paiva Barreto, terceiro filho de João Velho Barreto, foi Ca-

pitâo da Ordenança em Pernambuco e servio de vereador na Camara de Olinda,

e foi casado com Catharina Maria, filha de  de Almeida, cujo pae

se ignora, e de seu matrimonio tiveram* os filhos seguintes:

O Pe- Manoel Felix, clérigo em

João Vicente, casado no Porto Calvo.

Francisco Xavier Ferreira, casado no Porto Calvo.

Francisco Ferreira Barreto (quarto), filho de João Velho Barreto, o

qual é Ajudante dos Auxiliares em Pernambuco e casado com D. Caetana da

Silva, filha do Dr. Caetano Pereira da Silva e de sua mulher D. Theodora, e

de seu matrimonio tiveram os filhos seguintes:

O Capitão Francisco Ferreira Barreto, solteiro.

Manoel Ferreira Barreto, solteiro-

D. Theodora da Silva, solteira.

D. Anna da Silva, solteira.

Albino Ferreira Barreto (quinto), filho de João Velho, o qual casou com

Maria do Carmo, filha de Bento Bezerra, moradores no Aracaty, onde tem sue-

cessão.

José Ferreira Barreto (sexto), filho de João Velho, supra, é .casado no

sertão do Seridó, onde tem successão.

Primeira filha, Theresa Maria de Jesus, é casada com seu primo Ma-

theus de Paiva da Rocha, filho de Antonio de Paiva da Rocha, Capitão-mor que

foi da Ordenança da Capitania do Rio Grande, e de sua mulher Anna Ferreira,

de que tiveram os filhos já atrás declarados.

Jeronyrtía Francisca, solteira, sem successão.

Joanna Maria, solteira, senf successão.
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João Velho Barreto, e de sua mulher, segunda, Jeronyma Baracho, que

tiveram a qual D. Ricarda Baracho, digo, Ricarda de Paiva, casou com João

Guedes de Moura e de seu matrimonio tiveram duas filhas, a saber:

D. Isabel Guedes, que casou com o Coronel Roberto Gomes Torres, seu

priirfo, filho do Coronel Manoel Gomes Torres e de sua mulher Maria de Paiva,

e do seu matrimonio tem successão na freguesia de Goyanninha, Capitania do

Rio Grande.

D. Jeronyma Guedes, que casou com Bento Ferreira Moutinho, natural

de Portugal, que foi Coronel na Capitania do Rio Grande, servio de Escrivão e

Provedor da Fazenda Real, e foi Juiz de Orphãos, proprietário, na Villa de

Goyanna, e de seu matrimonio tiveram os filhos seguintes:

Rodrigo Guedes Moutinho, adeante-

Bento Ferreira Guedes, adeante.

Jeronymo Guedes, solteiro.

D. Maria Guedes, solteira.

D. Bernarda Guedes, que casou com Augusto Ribeiro de Sousa, filho de

Augusto Ribeiro, natural de Portugal, e de seu a&trimonio tem successão na

freguesia.
•Rodrigo Guedes Moutinho, casou com D- Anna Guedes, sua prima, filha

de Antônio Guedes Alcoforado e de sua mulher D. Isabel Pereira, de que tiveram

os filhos seguintes:

Rodrigo Guedes, solteiro.

José Guedes, solteiro.

D. Anna Guedes, que casou com seu primo Felippe Guedes Alcoforado,

filho de Luiz Pires da Rocha, que servio de Tenente de Granadeiros de Cavallos

em Goyanna, e de Juiz Ordinário da Villa da Me. de Deus, e de sua mulher

D. Quiteria Guedes Alcoforado, e de seu matrimonio tem* successão na Taquara-

Bento Ferreira Guedes, que casou com Maria Veigas, filha de João Vei-

gas Figueirôa e de sua mulher Bonifacia da Rocha, pais do R. Pe. Antonio José

da Camara, e de seu matrimonio tem successão em Tejucupapo.

Monica da Rocha, quarta filha de Gaspar da Rocha, digo, de Gaspar de

Paiva Baracho e de sua mulher Maria da Rocha, a qual foi casada com4 Antonic

Marques, de que tiveram uma filha, chamada Antonia Marques, que casou com

o Sargento-mor Manoel Rodrigues Feyo, do qual teve um filho que foi:

O Sargento-mor Luiz Ferreira Feyo, casado com Maria Correia Mon-

teiro, e de seu matrinfonio tiveram dous filhos a saber, e foi senhor do engenho

 na Matta:

Manoel Rodrigues Feyo, casado com Rosa, filha do Capitão Manoel da

Motta Silveira, natural da Matta, onde tem successão.

Francisco Luiz Ferreira Feyo, casado com Antonia de Lucena, filha do

Alferes Manoel de Jesus, natural da Matta, onde tem successão.

3." filho de Diogo de Paiva.

Miguel Alves de Paiva, terceiro filho de Diogo de Paiva, Cavalleiro da

Casa de S. Magestade, Capitão de Cavallos em Itamaracâ e Juiz Ordinário, como

consta do foro registrado no Cartorio do Escrivão Antonio de Almeida, em

Goyanna, e tam*bem dos livros da Camara, etc., e de sua mulher D. Jeronima

Baracho; foi casado, a primeira vez, com Catharina de Oliveira, filha de João

• Gonçalves e de sua mulher Beatriz de Oliveira, natural a dita da Parahyba, e de

seu matrimonio tiveram uma só filha, chamada Catharina de Oliveira, que ca30u

com José Rodrigues de Abreu, natural de Sargados, e de seu matriitíonio tiveram

tres filhos varões e duas femeas, a saber:

Miguel Alves de Paiva, adeante. *
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João Rodrigues de Abreu, adeante.

Manoel Barreto de Oliveira.

Beatriz de Oliveira, adeante-

Maria de Oliveira, adeante.

Miguel Alves de Paiva, filho primeiro, foi Capitão de Cavallos em

Goyanna e servio na Camara delia, rico, foi senhor do engenho Sergipe, o qual

casou com Leonor Mendes, natural da Pàrahyba, filha de Manoel Barreiros da

Paz, e de sua mulher Maria Coelho, Senhor do engenho Taipú na Parahyba, e

de seu matrimonio tiveram4 os filhos seguintes:

Braz Alves de Oliveira.

Francisco Mendes. *

Maria Coelho.

Theresa Coelho.

Braz Alves de Oliveira, servio de Advogado na Villa de Goyanna e ca-

sado com Maria da Paixão, filha de Antonio Gomes Coelho e de sua mulher Fio-

rencia de tal, de quem teve successão.

Francisco Mendes, solteiro-

Maria Coelho, casada com Júlio César Rodrigues, natural do Cabo, e de

seu matrimonio tiveram os filhos seguintes; e o dito Júlio César é Senhor do

engenho CamVissim, na freguesia da Taquara, e tem servido na Camara da Villa

de Alhandra e de Juiz de Orphãos, tem bens e seus filhos são:

v Miguel Alves de Paiva, adeante.

Manoel Alves de Paiva, solteiro.

Antonio Coelho, solteiro.

Anna José.

D. Francisca Xavier, viuva, sem successião.

Leonor Mendes, solteira.

Miguel Alves de Paiva, foi Alferes de Cavallos na Capitania de Itama-

racá e casou no Taypú com Maria de Mello, filha legitima do Capitão Luiz de

Mello e Vasconcellos e de sua segunda mulher Lusia Correia, e delia tem sue-

cessão.

Anna José, quarta filha, é casada com Manoel Saraiva de Moura, filho

legitimo de José Saraiva de Moura e de sua mulher Maria Francisca, e tení

successão na freguesia de Taquara.

João Rodrigues de Abreu foi Tenente de Cavallaria de Goyanna e ca-

sado com Violante da Costa, sem successão.

Manoel Barreiros de Oliveira foi Alferes da Cavallaria em Goyanna e

casado com D. Jeronyma da Veiga Cabral, filha legitima de João Gomtes Cabral,

e de sua mulher D. Leonor da Veiga Cabral, sua prirtfa, e d© seu matrimonio

tiveram quatro filhos varões e duas femeas, a saber:

José Rodrigues de Abreu.

Constantino Alves de Oliveira. x

Miguel Alves de Paiva, solteiro. ¦"'*

Jeronymo da Veiga Cabral.

D. Maria de Oliveira,.

D. Eugenia da Veiga Cabral.

José Rodrigues de Abreu, casado com Maria Bezerra, filha legitima de

Leandro de Sousa Bezerra e de sua mulher Maria Coelho, e delia tem sua sue-

cessão.

Constantino Alves de Oliveira, casado com Anna Maria, filha do An-

tonio Rodrigues Ramalho e de sua rtfulher Januaria Alves, e delia tem sue-

cessão.
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Jerotiymo da Veiga Cabral, caaado com Ignacia Maria, e delia tem sue-

cessão em Goyanna.

D. Maria de Oliveira, casada com Antonio Sebastião Monteiro, de que

tem successão em Goyanna.

Eugenia da Veiga Cabral, casada com João da Paz de Oliveira, de •quem

tem? successão.

Beatriz de Oliveira, quarta filha de José Rodrigues de Abreu e de sua

mulher Catharina de Oliveira, foi casada com seu primo José de Oliveira, filho

legitimo de Manoel Barreiros da Paz e de sua mulher Maria Coelho, naturaes

da Parahyba e de seu matrimonio teve dous filhos, a saber:

Manoel Anselmo de Oliveira, que foi Capitão de Auxiliares em Goyan-

na e servio na Camara, e foi rico e abastado de bens, solteiro e serrf successão.

D. Catharina de Oliveira, casada com Christovão Vieira de Mello, Ca-

pitão de Cavallos e servio de Vereador e Juiz Ordinário em Goyanna, afazenda-

<lo, e de seu matrimonio não tem successão.

Maria de Oliveira, quinta filha de José Rodrigues de Abreu, foi casada

com Manoel Coelho de Barros, Capitão da Ordenança em Goyanna e servio na

Camara delia, afazendado, e não teve successão. Casou segunda vez, o primeiro

Miguel Alves de Paiva, na Parahyba, com4 Theresa de Castro, filha de Maria de

Castro Lobo, cujo marido se ignora o nome, e de seu matrimonio teve duas filhas

femeas, a saber:

Guiomar do Castro, que morreo solteira.

Isabel Pereira, que casou com Jeronymo Teixeira Ribeiro, natural da

Ilha da Madeira, e de seu matrinftmio tiveram os filhos seguintes:

Jeronymo Teixeira Ribeiro, casado com uma filha de Miguel 

 morador na Bôa Vista de Pernambuco, e de sua mulher, que se

ignora o nome, de quem tem sua successão.

Lourenç-o Mendes, que casou coní Catharina da Rocha, filha do Capitão

Lourenço Graces de Paiva, e de sua mulher e prima Barbara Graces, de quem! tem

successão já atraz declarada.

Joanna Dornellas, casada com Antonio da Rocha, Alferes da Cavallaria

de Goyanna, de que não houve successão.

Thereza de Jesus, casada com Florentino Borges, inquiridor e Contador

dos auditorios em Goyanna, de que não houve successão.

Anna Dornellas, casada com José Alves da Rocha, filho de Cipriano Al-

ves da Rocha e de sua mulher Florida da Camara, de quem tiveram a Fr. Sil-

vestre, Religioso de N. Senhora do Carreio, da Reforma de Goyanna.

Casada, segunda vez, com Francisco Rodrigues.... sem terem succes-

são-

Álvaro de Paiva Baracho, ultimo filho de Diogo de Paiva e de sua mu-

Iher Jeronyma Baracho, casou com Barbara Garcez, sendo segundo marido, o

qual servio muitas vezes na Camara de Goyanna de Juiz Ordinário, Ouvidor e

teve bens  e de seu miatrimonio tiveram os filhos seguintes, que

são tres:

Sebastião Rodrigues Graces, solteiro.

Álvaro de Paiva Baracho, que casou com D. Maria da Silva e Mello,

filha do Doutor Domingos Gomes da Silva e de sua mulher D. Margarida de

Albuquerque Mello, o qual é rico e abastado de bens, e não deixaram successão

alguma.

Diogo de Paiva Baracho, Sargento-mor de Goyanna, senhor do engenho

de Bujary, abastado de bens, o qual servio muito na Camara de Goyanna de
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Vereador Juiz Ordinário, Juiz de Orphãos e foi Ouvidor eití Goyanna e Prove-

dor dos 

'ausentes 

e casado com sua prima D. Maria Correia Graces Sarmento,

íilha legitima de Lourenço Graces e de sua tia e mulher Engracia Lopes da Ro-

cha Sarmento, e de seu matrimonio tem os filhos já declarados, a saber:

t) Revm*. Pe. Álvaro de Paiva Baracho-

O Revm. Pe. Diogo de Paiva Baracho.

O Capitão - Lourenço Graces de Paiva.

D- Barbara Correia de Paiva.

D. Maria Correia de Paiva.

Digo que os sobreditos se declaram melhor na Relação materna onde

se podem ver e saber as suas successões.

A letra do documento supra nào é do Autor, mas depois do nome

Francisco Carvalho Figueira, no lugar or.de passei um risco (pagina 4 deste ca-

uerno), além cie uma arvore de costados, -existe o seguinte, escripto, me parece, pelo

Autor; mas principia com letra mlnuscula e indica, como se vê, ter começado ou ]a

vir de outra íôlha. A numeração do livro, porém, está certa.

seu fallecimento. Nelle declara ser natural da Parahyba e filho legitimo

de Antonio Mendes Sarzedas e de sua mulher D. Jeronynía de Mesquita, e que feri

casado com D. Maria de Oliveira, (a qual foi filha de João de Oliveira Maciel)

e do seu mütrimonio tivera 14 filhos, dos quaes 7 morreram de menor idade e

em vida de sua mãi, e só eram vivos os outros 7, que nomeia por seus nomes,

que são os seguintes:

João de Oliveira Maciel.

Antonio Bandeira de Mello.

Felippe Bandeira de Mello, que primeiro se chamou Amaro.

Manoel da Cruz de Mello.

D. Marianna. " .

D. Isabel.

D. Joanna Bandeira.

Pergunta-se se nestas noticias que foram escriptas há algum erro ou

engano. Se houver, venham emendadas. , ,

Se do livro das entradas de Iritíãoa de Iguarassú consta d'onde era

natural Balthasar Maciel de Andrada, e quem foram seus pais.

Com quem casou cada um dos 7 filhos de Antonio Bandeira de Mello,

acima nomeados, e que suecessão teve cada um delles.

D. Jeronyma de Mesquita de Asevedo, filha de Antonio Bandeira de

Mello, n.° 3, e de sua mulher D. Jeronynía de Azevedo, dizem que fora casada

duas vezes e ambas com primos, e que o segundo marido que fora Balthasar Ma-

ciei de Andrada o era igualmente de D. Jeronyma, que de seu primeiro marido,

porem eu entendo que não é certa esta noticia por se dizer taníbem que do dito

primeiro marido nasceram quatro filhos, dos quaes dous foram servir ã índia,

que do outro não ha noticia e que uma femea, chamada D. Anna, casara em

Porto Calvo, sendo certo que esta D. Anna, que foi viver em Porto Calvo e foi

casada com' Nicolau Gonçalves Filgueira, foi, sem a menor duvida, filha de Bal-

thasar Mendes, digo, de Balthasar Maciel de Andrada e não de outro marido

que tivesse D. Jeronyma de Mesquita; é da mesma 3orte sem duvida que os dous

filhos que dizem foram para a índia (o que é falso, porque morreram na guerra

saute. j A :Jk li. —
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de Pernambuco) e tarr/oem o eram de Balthasar Maciel, o que se prova da Pro-

visão da propriedade dos officios de Juiz de Orphãos e Escrivão da Camara de

Bom successo de Porto Calvo, passada ao dito Nieoláo Gonçalves ao 1.° de Junho

de 1656, que se acha registrada á folhas 146 do livro I o da Secretaria de Per-

nambuco  havendo respeito a que estas concorrem em a? de Ni-

coláo Gonçalves Filgueira, e a ser casado com uma filha de Balthasar Maciel de

Andrada, a quem mataram os Hollandezes dous filhos nesta guerra de Pernam-

buco, por cujo respeito se faz esta mercê do dito seu genro.

A este Balthasar Maciel de Andrada se acha no livro da Vedoria do

exercito servindo de Alferes da Companhia do Capitão Manoel Ribeiro por num-

bramento passado a 3 de Março de 1649 e ainda vivo a 3 d& Fevereiro de 1673,

assignando termo de Irmão da Mizericordia de Olinda e do qual consta que o era

da Mizericordia de Iguarassu'.

E do referido matrimonio de Balthasar Maciel de Andrada e D. Jero-

nyma de Mesquita de Azevedo, não pude descobrir noticia certa dos outros filhos,

senão dos seguintes:

5 — N. e  que nforreram na guerra dos Hollandezes,

como consta do documento que acima se allega.

5 — D. Anna que casou, como acima vimos, com Nieoláo Gon-

çalves Filgueira, proprietário do Officio de Juiz de Orphãos e Escrivão da Ca-

mara da Villa de Bom4 Successo do Porto Calvo, onde foram viver e não tenho

noticia da sua successão.

5 — D. Lourença Maciel de Andrada, que casou com Felippe Santia-

go de Oliveira, filho de Domingos de Santiago e de sua mulher Lusia de Aguiar

Oliveira, e de sua succesão se escreve em titulo de Montenegros.

—D. Jeronyma de Mesquita, que continua.

&.— D- Jeironyma de Mesquita casou duas vezes: a primeira com

Antonio Mendes de Sarzedas, de quem só se sabe que era natural do Reino,

que vivera na Parahyba e que morrera afogado no rio Granríame, e a segunda

em Sergipe de El-Rei, onde foi viver, depois de viuva, com 

de Figueiredo Barbalho. E teve.

Do primeiro matrimtonio:

— Antonio Bandeira de Mello, que continua.

Do segundo matrimonio:

6 — D. Isabel Cadena, de quem não pude descobrir outra noticia.

6 — Antonio Bandeira de Mello, que é o progenitor dos Bandeiras

a quem chamam de Itamaracá, onde vivêo, falleceu e foi sepultado na Igreja

Matriz, como depoz do seu testamento, que se acha no Cartorio dos resíduos

do Juiz Ecclesiastico, feito a 10 de Junho de 1698 e aberto pelo Vigário Antonio

Borges de Lemos, a 12 de Julho do nfesmo anno, que foi o dia de seu 

Felippe de Santiago Montsnegro, foi casado duas vezes; da primeira

mulher teve quatro filhos, dous machos e duas femeas, da segunda teve só

um macho; da primeira mulher não sei o nom?; a segunda, 
"D. 

Brites Pereira

de Araújo.

Os filhos da prirrfeira mulher, os machos:

O primeiro filho macho era o capitão Domingos de Santiago Monte-

negro, foi casado com D. Brites de Mello e Albuquerque, teve oito filhos,

seis machos e duas femeas.

O segundo tilhcjnacho chamava-se Felippe San-tiago fcíontenegro,

foi casado e teve tres filhos.

As filhas femeas:
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A primeira chaníava-se D. Maria, foi casada com Matheus 

A segunda chamava-se D. Jeronyma, foi casada, etc.

Os filhos do Capitão Domingos, os machos:

Francisco Dias, foi casado.

O Ten. Felippe Santiago Montenegro.

Manoel de Mello Montenegro, casado duas vezes.

Cosme de Mello Montenegro, casado.

Domingos de Albuquerque Montenegro, foi casado.

Ignacio de Mello Montenegro, casado.

As femeas: da segunda mulher de Felippe Santiago de Oliveira, cha-

mava-se esta D. Brites Pereira de Araújo; teve desta só uni filho, chamado

Manoel Pereira Santiago Montenegro, casado com D. Anna Vieira de Almeida,

etc.

D. Brites Pereira de Araújo, filha de Domingos Mendes Pereira com

Marcella de Araújo, teve este casal de Domingos Mendes Pereira e sua mulher

Marcella de Araújo, 6 filhos, 3 machos e 3 femeas.

Os machos:

O Capitão José Marinho Pereira, casado contf Sermiana de tal.

Domingos Mendes Pereira, casado.

José Pereira de Araújo, casado.

Femeas:

D. Brites Pereira de Araújo, casada com Felippe de Santiago de OU-

veira Montenegro.

D. Isabel Marinho Pereira, casada.

D. Luisa Nunes, casada.

Era Marcella de Araújo filha de Gonçalo Martins Aranha com D. Fran-

cisca Marinho de Araújo, ambos vieram de Portugal. Teve este casal de Gon-

çalo Martins Aranha 7 filhos, 3 machos e tres femeas (1).

Os machos: ,

João Gomes de Araújo, solteiro.

Pedro Alves Aranha, casado. '

Estevão Dias de Araújo, solteiro.

Ferr&as:

Gracia de Araújo, solteira.

Julia de Araújo, solteira.

Andresa de Araújo, casada.

Marcella de Araújo, casada com Domingos Mendes Pereira.

Descendencia materna de D. Maria Correia de Paiva, mulher de Pedro

de Albuquerque de Mello, Coronel da Cavallaria e Regente de Goyanna, Capi-

tão-mor e Governador da Cidade do Rio Grande, e senhor do engenho Bujary.

Jacques de Vandernês, natural de Hollanda, um dos Instltuidores da

Santa Casa de Misericórdia da Cidade da Parahyba, como testifica-o-epitap^t

de sua sepultura na mesma Misericórdia, o qual casou a primeira vez conf Ge-

nebra Correia, irmã inteira de Anna Correia, casada com Manoel da Rocha

Sarmento, e todos naturaes da Parahyba, cujos pais se ignora seus nomes

quais foram.

Do matrimonio do dito Jacques de Vandernês, honfem rico e abastado

de benã, e sua mulher Genebra Correia, tiveram os filhos seguintes:

Jeronymo Correia, que morreu solteiro.

Catharina, que morreu de menor, solteira.

(1) O erro de conta é do original e nSo meu.
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Maria Correia, que casou coirí Sebastião Rodrigues Gracez, natural de

Braga d'onde veio de menor idade Iara o Recite, e assirtio em casa de seu

tio Manoel de Sousa Gracez, que foi mercador nelle e dalli foi para a Parahyba

e casou com a sobredita sua mulher e delia teve os filhos seguintes:

João Correia Graces, adeante.

Dionisio Graces, adeante.

Maria Correia, adeante.

Barbara Graces, adeante.-

Lourenço Graces, adeante.

Francisco Graces, que casou com Maria de Nazareth, cuja descendencia

João Correia Graces,, primeiro filho de Sebastião Rodrigues Graces

e de sua referida mulher, casou com Isabel Pinto, filha legitimJa de

Vás Pinto, natural de Portugal, e de sua mulher Beatriz Men-

des, filha legitima de Simão de Paiva e de sua mulher Beatriz Soares, Senho-

i-es' que foram em parte dos engenhos  e Japomim. E o dito João

Correia Garces e sua referida mulher foram senhores do Engenho 

por dote, e também foi senhor do engenho Bujary, por compra, por serem

ricos e abastados de bens, que por taes fizeram' doação do engenho Bujary a

seu irmão Lourenço Graces, casado com sua tia Engracia Dias Lopes da Rocha

Sarmento, filha do sobredito Manoel da Rocha Sarmento e de sua mulher

Anna Correia, por serem os ditos irmão e tia pobres e terem cinco filhas fe-

meas, que ao deante se declarará; o dito João Correia Graces e sua mulher

não tiveram! successão

Dionysio Graces, segundo filho, casou com Catharina Soares de Abreu,

irmã de Gaspar Soares de Abreu, pais de Francisco Monteiro de Barros,^ e de

seu matrimonio tiveram dous filhos, um macho e uma femea, que são os

seguintes:

Manoel Soares de Abreu que casou com Isabel de Barros, iraíâ dos

Remos. Padres Christovão de Barros e Sebastião de Almeida Barros, de que

sendo primeira mulher, não tiveram successão.

Casou segunda vez, o dito Manoel Soares de Abreu, com D. Jeronyma

da Veiga Cabral, filha de Luiz Velho de Menezes e de sua mulher D. Maria da

Veiga Cabral, e não teve successão.

Casou terceira. vez, o dito Manoel Soares de Abreu, com D. Daufiana

Barbosa, filha de José Barbosa de Lira, e de seu matrimonio tiveram dous

filhos machos — José Barbosa e Francisco Soares, solteiros.

Catharina Soares, segunda filha do dito Dionysio de Graces, casou com

Pedro Brabo de Brito, natural de Serinhaem, de que tiveram tres filhos, duas

femeas e um4 macho, a saber:

Catharina Soares, que morreu solteira.

Maria Soares, adeante.

José de Barros Rego, que casou com D. Theresa da Veiga Cabral,

filha de Luiz Velho de Menezes e de sua mulher Maria da Veiga Cabral, de que

tiveram dous filhos, uni macho e uma femea, a saber:

José Timotheo de Menezes, solteiro.

D. Maria da Veiga, que casou com João de Souto, natural da Parahyba,

de que não houve successão.

Maria Soares, segunda filha de Pedro Brabo de Brito e de sua mulher

Catharina Soares, casou com Simão Alves de Vasconcellos, Capitão de Infan-

taria no lugar do Palmar, e de seu matrimonio tiveram um filho, chamado

Manoel Soares, que foi Capitão da Ordenança na freguesia de Tejucupapo e
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casado com Josepha Maria, filha, do CapiÉa»-mor LourenSo Ferreira Pinheiro

O d3 sua mulher Maria Mendes, de que tem um filho, chamado Simão Alvea de

Vasconcellos.

Maria Correia, terceira filha de Sebastião Rodrigues Graees e de sua

mulher Maria Correia, foi casada com o Capitão Alexandre Cabral Marecos,

Senhor do engenho Tapirema, de que teve um filho macho, chamado Francisco

Cabral Marecos, que servio de Coronel de Cavallaria em Goyanna e senhor

que foi do dito engenho Tapirema, o qual casou coní Maria Cabral de Vascon-

cellos sua prima, filha de Antonio Cabral ide Vasconcellos, e de sua mulher

Joanna da Costa, natural das Alagôas, e de seu matrimônio tiveram filhos

varões a saber:

O Remo. Pe. Alexandre Cabral Marecos, sacerdote do habito de São

Pedro, que foi vice-vigario no Ceará Grande e nelle falleceu.

Antonio Cabral de Vasconcellos, que servio de Capitão de Cavallos na

Capitania de Goyanna e casou na" Varzea de Pernambuco com D. Joanna de

Carvalho, e de seu matrimonio tem a D. Lourença da Paixão, casada com José Ber-

nardo de Carvalho, moradores na mesma Varzea de Pernambuco.

Maria Correia, que níorreu solteira.

D. Antonia Cabral, que casou com José ide Andrada Cavalcante, filho

de Manoel Dias de Andrada, professo na Ordem de Christo e de sua irfulher

D. Marianna Cavalcante, e de seu matrimonio não deixou successão.

D. Jeronyma Cabral, que casou com Ignacio Pereira de Mattos, natural

da Bahia, de quem tem? um filho chamado Fr. Ignacio Cabral, religioso de

N. Senhora do Carmo da Reforma, Convento de Goyanna.

D. Lusia Cabral, que casou com João da Rocha, natural do Rio Grande

e não tiveram successão.

D. Isabel Cabral, que casou com Francisco Gonçalves de Albuquerque,

irmã de Fernando Carvalho de Albuquerque, naturaee do Ceará Gírande,

de /jue não teve successão.

Barbara Graces, quarta filha de Sebastião Rodrigues Graces e de sua

mulher Maria Correia, casou a primeira vez com Antonio Lopes de Oliveira,

natural da Parahyba, cujos pais se ignoram e de seu matrimonio tiveram um

filho só, que foi Manoel Lopes de Oliveira, que ao .deante se dirá. Casou se-

gunda vez a dita Barbara Graces com Álvaro de Paiva Baracho, filho legitimo de

Diogo de Paiva Baracho, Cavalleiro Fidalgo da Casa de Sua Magestade, Ouvidor e

Capitão-mtor que foi da Capitania de Itamaracá, senhor em partes dos engenhos

Marinná e Japomim, e outros bens mais, rico e potentado, e o dito Álvaro de Paiva

servio muitas vezes na Camara de Juiz Ordinário, ouvidor e viveo com estimação em

Itamaracá, como filho de tal pai, e do seu irfetrimonio tiveram os filhos seguintes:

Sebastião Rodrigues Graces, que morreu solteiro.

Álvaro de Paiva Baracho, que casou com Maria da Silva Mello, filha

do Doutor Domingos Gomes da Silva e de sua mulher D. Margarida de Al-

buquerque e Mello, de que não houve successão.

Diogo de Paiva Baracho, que servio de Capitão e de Sargento-mor, em

Goyanna, de Juiz Ordinário, ouvidor, Juiz de Orphãos, provedor dos defuntos e

auzentes, muitos annos, Senhor do engenho Bujary, abastado de bens, o qual

casou com sua prima D. Maria Correia graces 
Sarmento, filha legitima de

seu tio Lourenço Graces e de sua tia Engracia Lopes da Rocha Sarmento, tilha

de Manoel da Rocha Sarmento e de sua mulher Anna Correia, irnlã de Genebra

Correia, mulher do referido Jacques de Vandernez, e de seu matrimonio tiveram

cinco filhos, três varões e duas femeas, a saber:

O Remo. Pe. Álvaro de Paiva Baracho, Sacerdote de S- Pedro.
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Lourenço Graces de Paiva, que servio de Capitão de Ordenança e Juiz

Ordinário e Ouvidor em Goyanna e teve estimação e bens, o qual casou com sua

prima por tres vias Barbara Graces, filha legitiuía do referido Manoel Lopes

de Oliveira e de sua mulher Barbara Graces, filha legitima de Antonio Pereira,

que foi Tabellião na Parahyba, e de sua mulher Catharina da Rocha Sarmento,

irm4à inteira da referida Engracia Lopes da Rocha Sarmento, filha do sobreditt*

Manoel da Rocha Sarmento e de sua mulher Anna Correia, mulher de Jacques

de Vandernez.

Os ditos Antonio Pereira e sua mulher Catharina da Rocha Sarmento

eram pais também do Remo. Pe. Felippe de S. Thiago Pereira da Rocha;

Religioso Jesuíta que ao depois foi vigário Collado na freguesia dos Oitacacazes

dc Rio di1 Janeiro.

E o dito Lourenço Graces de Paiva, seu e de sua mulhyr Barbara Gra-

ces, sua prima, tiveram tres filhas femeas, a saber: (

Anna Correia, que casou com Francisco Xavier de Carvalho, natural de

Portugal, Alferes de Auxiliares de Goyanna, de quem tiveram dous filhos, um

macho e uma femea.

Manoel de Carvalho, solteiro.

Rosa Maria, que casou com João Velho Barreto, filho de outro, o qual

serve de Tenente dos Granadeiros de Cavallos da Capitania de Goyanna, de

quem? são sua successão.

Maria Correia, que casou com Antonio de Barros, natural da Matta

de quem tem um filho macho, Antonio de Barros.

Catharina da Rocha, que foi casada com Lourenço Mendes, filho de

Jeronymo Teixeira Ribeiro, natural da Ilha da Madeira, do qual n/atrimo-

nio tiveram duas filhas femeas, a saber:

Anna Correia, que casou com José Ferreira de Carvalho, filho de Fran-

cisco Carvalho e de sua rtíulher e prima Eugenia de Paiva, de quem tem successão

... no Aracaty.

Maria da Rocha, que casou com Gaspar de Sousa, de que não tem sue-

cessão.

D. Barbara Correia, que casou com*... Francisco Cameílo Ferreira,

filho de Pedro da Cruz,-natural de França, e de sua mulher Cosma Rodrigues,

natural de Iguarassu', o qual servio de Capitão, Sargento-mor e Tenente Co-

ronel da Cavallaria e Juiz Ordinário na Villa.de Goyanna, e no C. teve- sue-

cessão.

D. Maria Correia de Paiva, que casou com Pedro Albuquerque de

Mello, filho do Capitão João Gomes de Mello e Albuquerque e de sua mulher

D. Felippa de Freitas e de seu matrimonio tiveram tres filhos, já atrás men-

cionados na relação por parte paterna.

Lourenço Graces, ultimo e quinto filho de Sebastião Roiz Graces e dé sua

mulher Maria Correia, foi senhor do engenho de Bujary e de outros bens, ser-

vio muitos annos de Juiz Ordinário na Camara de Goyanna e logrou estima-

ções, o qual casou com sua tia Engracia Lopes da Rocha Sarmento, filha de

Manoel da Rocha Sarmento e de sua mulher Anna Correia, naturaes da Parahyba

e do seu matrimonio tiveram? cinco filhas femeas, a saber:

D. Felippa Graces Sarmento.

D. Isabel da Rocha Sarmento.

D. Antonia da Rocha Sarmento.

D. Brites da Rocha.

D. Maria Correia Graces Sarmento.



— 149 —

D Margarida de Mello, que casou, com o Capitão de Cavallos da Fre-

guesia de Taquara, João Ribeiro de Sousa, filho legitimo de Domingos Martins

Ribeiro, natural de Portugal e de sua mulher Maria de Sousa Barros, e do seu

nfatrimonio tiveram seis filhos, a saber, dous machos e quatro femeas:

Domingos Ribeiro de Sousa, Bolteiro.

Lourenço Graces de Mello, solteiro.

D. Maria de Sousa Barros, solteira.

D. Anna de Mello, solteira.

D. Beatriz Rocha, solteira.

D. Joanna de Sousa, solteira.

O Capitão José Ferreira de Mello, terceiro filho de outro, o qual foi

casado com D. Margarida, irmã do Revdo. Pe. José Gomes Monte Raso, na-

tural da Matta, de que tem uma filha chamada:

D. Beatriz da Rocha Sarmento, solteira.

D. Maria Correia Graces Sarmento, ultima filha de Lourenço Graces

e de sua iríulher e tia Engracia Lopes da Rocha Sarmento, foi casada com seu

primo Diogo de Paiva Baracho, Sargento-mor de Goyanna, senhor do engenho

Bujary e do seu matrimonio tiveram os filhos já atrás declarados 

D. Felippa da Rocha Sarmento, primeira filha, foi casada com Manoel

Carneiro dos Prazeres, senhor do engenho Camossim da Taquara, de que não

tem successão.

D. Isabel da Rocha Sarmento, que casou com o Capitão João Gomes de

Mello, senhor em parte do engenho Bujary, filho do Capitão João Gomes de

Mello e Albuquerque e de sua mulher D. Felippa Nunes de Freitas de que

não houve successão.

Antonia da Rocha, que casou com o Sargento-mor João Ferreira Ba-

ptista, da cidade da Parahyba, natural de Portugal, de que tiveram uma única

filha seguinte:

D. Francisca Xavier da Rocha, que casou com Bernardo da Costa, na-

tural do Rio Grande, de que tem duas filhas femeas, a saber:

D. Caetana, que casou com Francisco de Albuquerque Maranhão, filho

do Tenente Coronel Mathias de Albuquerque Maranhão, Fidalgo Cavalleiro da

Casa de S. Magestade, de quem tem sua successão.

D. Emerenciana, que casou com o Tenente de Cavallos de Goyanna,

Ignacio Pereira de Sousa, filho de Antonio Pereira de Sousa e de sua mu-

lher D. Isabel, de que tem sua successão.

D. Brites da Rocha Sarmento, que casou com José Ferreira de Melfo,

que foi AJferes de Infantaria e Sargento-mor da Comarca da Parahyba, filho

legitinfo do Sargento-mor João Ferreira Baptista e de sua primeira mulher

D. Margarida de Mello Muniz, e de seu matrimonio tiveram tres filhos, dous

machos e uma femea, a saber

O Revmo. Pe. Lourenço Graces de Mello, sacerdote do habito de S.

Pedro.

O Revmo. Pe. Álvaro de Paiva Baracho.

O Revmo. Pe. Diogo de Paiva Baracho.

O Capitão Lourenço Graces de Mello.

D. Barbara Correia de Paiva.

D. Maria Correia de Paiva.

D. Jeronyma de Mesquita de Azevedo, filha de Antonio Bandeira de

Mello, n. 3, e de sua nfulher D. Jeronyma de Azevedo, dizem que fora casada duas

vezes, ambas com primos, e que o segundo marido que fora Balthasar Maciel

de Andrada virá igualmente de D. Jeronyma, que de seu primeiro marido,
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porém eu entendo que não é certa esta noticia, por se dizer também que do

dito primeiro marido, nasceram quatro filhos, dqs quaes dous forartí servir á

índia, que do outro não ha noticia e que uma femea, chamada D. Anna, ca-

sara em Porto Calvo, sendo certo que esta D. Anna, que foi vi/cr em Porto

Calvo e foi casada com Nicoláo Gonçalves Filgueira, foi sem a rtfauor duvida

filha de Balthasar Maciel de Andrada e não de outro marido que tivesse D. Je-

ronyma de Mesquita; é, da mesma sorte, sem duvida que os dous filhos que

dizem foram para a índia (o que é falso, porque morreraní na guerra de Per-

nambuco) também vieram de Balthasar Maciel que se prova da Provisão da

propriedade dos Officios de Juiz de Orphãos e Escrivão da Camara da Villa de

Bom Successo de Porto Calvo, passada ao dito Nicolau Gonçalves ao 1.° de Ju-

lho de 1656, que se acha registrada a fl. 146 do L.® 1.° da <le

Pernambuco ... havendo respeito que estas concorrerá em a de Nicoláo Gon-

çalves Filgueira, e a ser casado com uma filha de Balthasar Maciel de Andrada

p, quem mataram os Hollandezes dous filhos nesta guerra de Pernambuco, por

cujo respeito se faz esta mercê ao dito seu genro.

Este Balthasar Maciel de Andrada se acha, no L.° 1.® da Vedoria do

Exercito, servit)do de Alferes da Companhia do Capitão Manoel Ribeiro, por

numbrarríento passado a 3 de Março de 1649, e ainda vivo a 3 de Fevereiro de

1673, assignando Termo de Irmão da Mizericordia de Olinda, e do qual consta

que o era da Mizericordia de Iguarassu'. E do referido matrimonio de Balthasar

Maciel de Andrada e de D. Jeronyma de Mesquita de Asevedo, não pude desço-

brir noticia, certa de outros filhos, senão dos seguintes:

N. e  que morreram na guerra dos Hollandezes, como

consta do documento que acinía se allegou.

D. Anna  que casou, como acima vimos, com Nicoláo Gon-

çalves Filgueira, proprietário do Officio de Juiz de Orphãos e Escrivão da

Camara da Villa do Bom Successo de Porto Calvo, onde foram viver, e não

tenho noticia de sua successão.

D. Lourença Maciel de Andrada, que casou com Felippe Santiago de

Oliveira, filho de Domingos de Santiago e de sua rrfulher Lusia de Aguiar de-

Oliveira, e de sua successão se escreve em titulo de Montenegros.

D/ Jeronyma de Mesquita, que continua.

D'. Jeronyma de Mesquita casou duas vezes: a primeira com Anto-

nio Mendes de Sarzedas, de quem só se sabe que era natural do Reino, que
vivera na Parahyba e que morreu afogado no rio de Gramaníe, e a segunda em

Sergipe de El-Rei, onde foi viver depois de viuva, com  de Figueiredo

3arbaiho, e teve do primeiro matrimonio Antonio Bandeira de Mello, que con-

tinua; do segundo matrimonio:

D. Isabel  de quem não pude descobrir outras noticias.

Antonio Bandeira de Mello, que é progenitor dos Bandeiras, a que
chamam de Itamaracá, onde vivêo, falleceu' e foi sepultado na Igreja Matriz,

como dispôz no seu testamento, que se acha no Cartorio dos Residuos do Juizo

Ecclesiastico, feito a 10 de Junho de 1698 e aberto pelo vigário Antonio Bor-

ges de Lemos a 12 de Julho do níesmo anno, que foi o dia do seu fallecimento.

Nelle declara ser natural da Parahyba e filho legitimo de Antonio Mendes

Sarzedas e de sua mulher D. Jeronyma de Mesquita, e que fora casado com
Maria de Oliveira (a qual foi filha de João de Oliveira Maciel) e deste matri-
monio tiveram quatorze filhos dos quaes sete morreraní de menov idade en-1
vida de sua mãi, e sõ eram vivos os outros sete, que nomeia por seus nomes,

que são os seguintes:

Jnão de- Oliveira Maciel,
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Aiítonio Bandeira de Mello. .

Felippe Bandeira de Mello, que primeiro se chamou Amar .

Manoel da Cruz de Mello.

D . Marianna-
•p 

Isabel. ^

PergXaseBsfnSas noticias, que ficam escriptas, ha algum erro ou

mno'ser;:tr:ro:e 
^ M^—a *v8irr;

consta donde era natural Balthasar Maciel de Andrada e quem foram

Pa"' 
Com quem casou cada um dos sete filhos de Antônio Bandeiri de

Mello, acima noirfeados e que successão teve cada um delles.

Felippe de Santiago Montenegro, meu avô, foi casado duas vezes, da

primeira mulher teve quatro filhos, dons machos e duas femea* da

teve só um macho. Da primeira níulher não sei o nome, a segunda, .

Pereira de Araújo; os filhos da primeira mulher, os machos o primeiro 
_filho

macho era o Capitão Domingos de Santiago Montenegro foi casado coitf D.

Brites de Mello e Albuquerque, teve oito filhos, seis machos e duas femeas o

segundo filho macho chamava-se Felippe de Santiago Montenegro, foi casado,

teve tres filhos. . . ,

As filhas femeas, a primeira chamava-se D. Maria, e foi casa

Matheus. a . ,

A segunda chamava-se D. Jeronyma, foi casada.

Os filhos do Capitão Domingos, os machos:

Francisco Dias, foi casado.

Te. Felippe Santiago Montenegro.

Manoel de Mello Montenegro, casado duas vezes.

Cosme de Mello Montenegro, casado.

Domingos de Albuquerque Montenegro, casado.

Ignacio de Mello Montenegro, casado.

As femeas:

D. Quiteria e D. Lusia, casadas.

Da segunda mulher de Felippe Santiago  chamava-se esta D.

Brites Pereira de Araújo, teve desta só um filho, chamado Manoel Pereira San-

tiago Montenegro, casado com D. Anna Vieira de Almeida.

D. Brites Pereira de Araújo, filha de Domingos Mendes Pereira, com

Marcella de Araújo, teve este casal de Domingos Mendes Pereira, e sua mulher

Marcella de Araújo, seis filhos, 3 müachos e tres femeas.

Os machos:

O Capitão José Marinho Pereira, casado com Semiana de tal.

Domingos Mendes Pereira, casado.

José Pereira de Araújo, casado.

Femeas:

D. Brites Pereira de Araújo, casada com Felippe de Santiago de Oli-

veira Montenegro!.

D. Isabel Marinho Pereira, casada.

D. Luisa Nunes, casada.

Eva Marcella de Araújo filha de Gonçalo... Aranha com D. Fran-

cisca Marinho de Araújo. Ambos vieram de Portugal. Teve este casal de Gon-

galo Aranha, sete filhos, tres machos e quatro feafeas.

Os machos:
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João Gomes de Araújo, solteiro.

Pedro... Aranha, casado.

Estevão Dias de Araújo, solteiro.

Femeas:

Gracia de Araújo, solteira. ?

Julia de Araújo, solteira.

Andreaa de Araújo, casada.

Marcella de Araújo, casada conf Domingos Mendes Pereira

(1) As repetições s&o do livro.



CAVALCANTES DE ALBUQUERQUES NA BAHIA

Para maior clareza assentamos primeiro a sua ascendencia em Per-

nair/buco.

D. Felippe Cavalcante, Fidalgo Florentino, foi casado com D. Catha-

rina de Albuquerque em Pernambuco, tilha de 'Jeronymo de Albuquerque,

cunhado de Duarte Coelho Pereira e de D. Maria do Espirito Santo Arcoverde,

como já outras vezes fica dito, e do seu matrimonio, além de outros, teve 0£

filhos seguintes:

D. Catharina de Albuquerque, que segue.

D. Felippa de Albuquerque, casada com Antonio de Hollanda de Vas-

concellos, irmão de Christovão de Hollanda de Vasconcellos, marido de D. Ca-

tharina de Albuquerque, que segue, e filhos ambos estes de Arnau de Hollanda

de Albuquerque e de Brites Mendes de Vasconcellos.

D. Catharina de Albuquerque, filha de Felippe Cavalcante Florentino e D.

Catharina de Albuquerque, foi casada com Christovão de Hollanda de Vascon-

cellos, filho de Arnau de Hollanda e D. Brite3 Mendes de Vasconcellos e deste

matrimônio, além de outros, os filhos seguintes: digo, e deste matrimonio, além

de outros, foi filho

Felippe Cavalcante de Albuquerque, que segue.

Felippe Cavalcante de Albuquerque, o qual, na retirada que fizeram de

Pernambuco alguns de seus moradores no anno de 1635, pelas guerras dos

Hollandezes, veio ter á Bahia, acompanhado de muitos creados, e nella casou

com D. Antonia Pereira Soeyro, filha de Martim ou Martinho Lopes Soeyro,

natural do Reino, da nobre familia dos Soeyros, e de sua mulher D. Anna

Pereira, sobrinha do Bispo nomeado da Bahia D. Miguel Pereira, Cavalleiro

professo na Ordem de Christo, natural de Vianna, da nobre familia dos Perei-

ras, o qual Bispo falleceu em Lisbôa, a 16 de Agosto de 1630. Dos... nonfeados

acima foram filhos:

Christovão Cavalcante de Albuquerque, que segue.

— E uma filha que casou já orphã de seu pai, com João Peixoto

da Silva, de que não houve successão.

Christovão Cavalcante de Albuquerque, Coronel, casou a primeira vez

com sua prima D. Isabel de Aragão, n. 45, filha de Francisco de Araújo de Aragão

e de sua mulher Cecilia Soeyro, filha do já nomeado Martinho Lopes Soeyro e de

sua mulher D. Anna Pereira, e destes foram filhos:

— D. Anna de Aragão, mulher do Coronel Sebastião da Rocha Pitta,

Autor da America Portuguesa.

— D. Joanna Cavalcante de Albuquerque, que se segue.

— Antonio Cavalcante, que falleceu solteiro.

Segunda vez casou o Coronel Christovão Cavalcante com sua parenta

D. Maria de Barros Pereira, filha de Miguel Fernz. e de sua mulher D. Maria

de Barros Soeyro neta de Martinho Lopes Soeyro e de D. Anna Pereira, sua

mulher, e deste irfatrimonio teve Christovão Cavalcante os filhos seguintes;
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— D. Adrianna, que casou com o Desembargador Christovão Tavares

de Moraes.

— D. Brites, casada com João Alexandre, filho de Manoel de Arau-

jo, e de sua mulher D. Maria de Aragáo.

— D. Ursula, mulher de José de Aragão, irmão do sotjredito João

A".exandre.

10 —¦ Victoria Cavalcante, sem succesão.

11 — Bernardino Cavalcante, 'abaixo.

D- Anna de Aragão, filha do Coronel Christovão Cavalcante, e de seu

primeiro níatrimonio, casou com o Coronel Sebastião da Rocha Pitta, e foram

filhos seus:

12 — D. Theresa, que falleceu solteira,.

13 — D. Brites da Rocha Pitta, que sègue depois.

D. Joanna Cavalcante e Albuquerque, filha do Coronel Christovão Ca-

valcante de Albuquerque e sua mulher D. Isabel de Aragão; casou a primeira

vez com o Coronel Francisco Pereira Botelho, natural de Carvajal, freguesia de

S. Pedro, termo de Ovidos, patriarchado de Lisbôa; dos sobreditos foi filha:

14 — D. Maria Francisca Pereira de Albuquerque, que segue.

Segunda vez casou D. Joanna Cavalcante de Albuquerque com o Dr.

José de Sá Mendonça, Ouvidor do Civel, e terceira vez tornou a casar com o

Desembargador Bernardo de Sousa Estrella, e deste matrimonio nâo houve

filhos:

D. Maria Francisca Pereira de Albuquerque, filha de D. Joanna Ca-

valcante, n.°  e do Coronel Francisco Pereira Botelho, casou com seu

primo Francisco Pereira Botelho, Juiz de Fora da Bahia, que vive ainda, filho

de Antonio Leal de Fontes e de sua mulher Maria Pereira, naturaes do sobredito

lugar de Carvajal, teve D. Maria Francisca Pereira de Albuquerque, de seu

marido, Francisco Pereira Botelho, varias filhas, religiosas em Portugal, e

outra lá também casada, um falleceu solteiro e o Doutor José Pereira dotelho

e Albuquerque, que existe, Conego na Bahia.

11 — Bernardino Cavalcante de Albuquerque, filho do Coronel Christo-

vão Cavalcante de Albuquerque e de sua segunda iríulher D. Maria de Barros

Pereira, foi Coronel, como seu pai, casou com D. Antonia Francisca de Menezes,

filha legitima de José Garcia de Aragão e de sua mulher D. Isabel de Aragão,

e tiveram filhos.

15 — D. Isabel, religiosa no Desterro da Bahia.

16 — D. Maria.

17 — José Garcia Cavalcante de Albuquerque, Capitão-mor da Villa de

Caixoeira, que existe solteiro.

18 —Francisco Cavalcante de Albuquerque, também solteiro.

13 — D. Brites da Rocha Pitta, filha do Coronel Sebastião da Rocha

Pitta, e de sua mulher D. Anna de Aragão, n0 4, que casou com o Coronel

Ddníingos da Costa de Almeida, professo na Ordem de Christò, Provedor

proprietário da Alfandega da Bahia e filho do Tenente General do Reino de

Angola, Rodrigo da Costa de Almeida, Cavalleiro professo na Ordem* de Christo

e Provedor proprietário na Alfandega da Bahia, em cujo emprego succedeu o dito

seu filho Domingos da Costa de Almeida, deste e de D. Brites da Rocha Pitta,

houveram varias filhas religiosas, que de uma relação que vimos foram sete, e

houve mais os que se seguem.

D. Isabel Joaquina de Aragão, casada com o Doutor José Pires de Car-

valho e Albuquerque, Alcayde-mor da Villa de Maragogipe, Secretario de Estado

0 Guerra, irmão de Salvador Pires dç Carvalho e> Albuquerque, Alcayde-mor
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da Cidade da Bahia, e filhos ambos de José Pires de Carvalho, o velho; o moço

de aue aqui se fala e sua mulher D. Isabel, têm bastante successâo de menor

idâdo

São taníbem filhos dos sobreditos D. Brites dá Rocha Pítta e o Coro-

nel Domingos da Costa de Almeida, Sebastião d^ Rocha Pitta, Alferes da In-

fantaria e casado com D. Lusia da Franca CÔrte Real, filha de Francisco de

Nogueira e de sua mulher.

Padre João de Jesus  Religioso de N. Senhora do Car-

mo, observante actual definidor. '

Rodrigo da Costa de Almeida, Cavalleiro professo na Ordem de Christo,

familiar do Santo Officio, proprietário, Provedor que succedeu a seu pai e avô,

e é casado com sua prima D. Maria Francisca de Menezes, filho do Coronel Ber-

nardino Cavalcante de Albuquerque e de D. Francisca de Menezes, n.a 11; tem'

Rodrigo da Costa de Almeida uma filha única, chamada D. Brites Marianna

Francisca.
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DE PERNAMBUCO

D. Felippa ãe Albuquerque, filha de Felippe Cacalcante e D. Catharina

de Albuquerque, filha de D. Maria do Espirito Santo Arcoverde e Jeronymo de

Albuquerque, cunhado de Duarte Coelho Pereira, primeiro Donatario de Per-

nambuco, foi casada com Antonio de Hollanda de Vasconcellos, filho de Arnau

de Hollanda e Brites Mendes de Vasconcellos, de que já disse. Do matrimo-

nio de D. Felippa de Albuquerque e Antonio de Hollanda foram filhos:

1 — Lourenço Cavalcante de Albuquerque, que se segue.

2—Antonio de Vasconcellos Cavalcante, que também se segue.

Lourenço Cavalcante de Albuquerque, filho de D. Felippa de Albu-

querque e Antonio de Hollanda de Vasconcellos, era natural de Goyanna, onde

possuio dous engenhos, como escreve Duarte de Albuquerque Coelho, nas suas

Memórias Diarias da guerra de Pernambuco, donde diz o ratesmo autor, passou

para a Bahia na retirada do povo de Pernambuco para aquella cidade, no anno

de 1635, trasendo euí sua companhia o seu primo Jeronymo Cavalcante de Al-

buquerque, que na mesma Goyanna deixara tres engenhos. São estas as palavras

do referido Autor:—De Goyanna eram os principais Jeronymo Cavalcante de

Albuquerque que Ueixara tres engenhos  primo Lourenço Cavalcante-

E assim se não engana Brito Freire em chamar a este Lourenço Cavalcante

primo deste Jeronymo Cavalcante, conta.".  e um M. S. que vimos

aqui e dizem viera de Pernambuco. Não se engana, digo, porque este Lourenço

Cavalcante que aqui vai assentado não é o Lourenço Cavalcante que suppõe

o M. S., porque esse do M. S. era filho de Felippe Cavalcante e D. Catharina

de Albuquerque, o qual desde o anno de 1624 se achava na Bahia e foi

o que na restauração desta cidade, do Hollandez, governou o nosso exer-

cito, junto com Antonio Cardoso de Barros, como coronéis que qram anfbos,

na falta do Auditor de guerra Antão Mesquita de Oliveira, que haviam

feito Capitão-m'or e governador da milícia, emquanto de Pernambuco se esperava

Mathias de Albuquerque que lá estava por governador e se achou nomeado nas

vias de El-rei por falta do governador da Bahia Diogo de Mèndonsa Furtrvdo,

preso pelo Hollandez na tomada desta cidade .da Bahia; da qual estiveram por
senhores desde 9 de Maio do sobredito anno de 1624 até o primeiro do dito mez

do anno seguinte de 1625, em que a entregaram. Não era pois, Lourenço Ca-

valcante que suppõe o M. S. este que governou o nosso exercito na restauração

da Bahia, porque, como dizem, este era filho de Felippe Cavalcante e por conse-

quencia tio de Jeronymo de Albuquerque; e deste Lourenço Cavalcante não fala
Brito no lugar citado pelo M. S., fala de Lourenço Cavalcante, de que aqui

tratamos, primo de Jeronymo Cavalcante, por ser irmão de sua mãi D. Felippa

de Albuquerque, casada com* Antonio de Hollanda, pae deste Lourenço Cavai-
cante que na retirada de Pernambuco veio ter á Bahia, conto fica dito; na
Bahia casou Lourenço Cavalcante de Albuquerque, a primeira vez com D. Ur-
sula Feijó, nobre viuva e muito rica, irmã inteira do Pe. Estevão Ferreira, da
Companhia de Jesus, religioso de autoridade, também irníã inteira de D. Lúcia
Ferreira, casada com  Affonso Moreira, Fidalgo esclarecido da Casa
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de Sua Magestade, de quem procede a mais lârga descendencia nesta Bahia. Era

D. Ursula Feijó senhora do engenho de Cotigipe que ntoia com duas moendas

d'agua. Desta dita viuva e Lourenço Cavalcante foram filhos:

— D. Felippa Cavalcante, que foi mãi de Gonçalo Ravasco Cavai,

cante, havido fora do matrimcnio, de Berüardo Vieira Ravasco, Secretaa-iOf

de Estado na Bahia d'onde nasceu, irmão do Padre Antonio Vieira, e outros

filhos de Christovão Ravasco e de D. Maria de Azevedo-

— D. Maria, Religiosa de autoridade em Odivellas, que a recolheo

ao Contento D. Francisco Manoel, no tempo extí que veio de Portugal & Bahia,

do qual com mais recato que sua primeira irmã, houve uma filha que se expoz

em certa casa rica de Cotegipe com o nome de D. Bernarda e casou com Gaspar

de Araújo, pessôa nobre e teve por filha D. Isabel Cavalcante, que casou coní

Paulo Pereira dos Santog, natural de Vianna e tiveram os filhos que se seguem:

Francisco Pereira dos Santos, Capitão de Ordenanças na freguesia de

N. Senhora da Madre de Deus, e falleceu solteiro, e Matheus Pereira dos San-

tos Cavalcante, Sargento-mor de um regimento de Cavallaria deste Estado,

que existe solteiro.

Segunda vez, casou Lourençcj| Cavalcante com D. Isabel de Lima, filha

de Antonio de Barros, Fidalgo da Casa Real, e Senhor doà Engenhos de Jaca-

recanga e Coniubiceo, e de sua mulher D. Guiomar de Mello, primeira filha de

Roque de Mello, Capitão de Malaca, e de D. Leonor de Lacerda, segunda mu-

lher sua e filha de Nuno Alvares Pereira; e Antonio de Barros Cardoso era filho

de Christovão de Barrós Cardoso, feitor da Fazenda Real no Brasil, e de sua

mulher D. Isabel de Lima, filha também, bastarda, de Jorge de T,ima Barreto.

De Lourenço Cavalcante e D. Isabel de Lima, foi filha:

— D. Brites Francisca de Lin.'a, que se segue.

D. Brites Francisca de Lima, por fallecimento de seus pais, Lourenço

Cavalcante e D. Isabel de Lima, ficou em casa de sua avó, D. Guiomar de Mel-

lo, e nella se casou com um seu primo, chamado João de Barros Cardoso, muito

prodigo e vicioso, de sorte que gastando o que possuia, por queixas de sua rtíãi

a S. Magestade, o mandou ir com sua mulher para Portugal, e lá foi ella sua

tutora, e deste João de Barros Cardoso e sua mulher D. Brites Francisca de

Lima, foi filha:

5 — D- Maria Magdalena de Barros, á qual fez El-rei casar com Luiz

de Mello, 14.° Senhor de Mello, e destes existe successão naquellâ càsa.
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Antonio de Vasconcellos Cavalcante, filho segundo de Antonio de Hol-

landa de Vasconcellos e de sua mulher D. Felippa de Albuquerque, veio a Bahia

chamado por seu irmão Lourenço Cavalcante de Albuquerque, e este casou ao

dito seu irníào Antonio de Vasconcellos com uma sua entiada, que se chamava

D. Catharina Soares, filha de Ursula Feijó, mulher do sobredito Lourenço Cavai-

cante, e viveram pouco, ficando delles um só filho, de idade de um anno, cha-

mado Francisco de Vasconcellos, que se segue:

Francisco de Vasconcellos Cavalcante, filho do Antonio de Vasconcellos

Cavalcante e de sua mulher D. Catharina Soares, ficando orphãa de pouco mais

de um anno de idade, se creou até os quatorze em casa de seu tio Lourenço Ca-

valcante, o qual o casou com uma sua parenta chamada D. Antonia Lobo, filha de

Balthasar Lobo e de D. Anna Gambôa, sua mulher. Era D. Antonia Lobo neta

por parte paterna de D. Felicia Lobo de Barros, casada com Pedro Dias, honíem

de negocio, muito rico, das partes do reino, e a dita sua mulher D. Felicia Lobo,

era filha de Gaspar de Barros de Magalhães, Fidalgo Cavalleiro, que se achava

exterminado na Bahia, e de sua mulher D. Catharina Lobo de Barros e Almeida,

uma das irmãs que mandou a este Estado da Bahia a Senhora rainha D. Catha-

rina no anno de 1552, para casarem? com os homens ricos e principais, e estas

tres'irmãs eram filhas de outro Balthasar Novo, que morreu na Carreira da índia,

no serviço de El-Rei, irmão segundo e inteiro do Conde de Tordelaz.

Das outras duas irmãs se dirá depois. Era D. Antonia Lobo mulher de

Francisco de Vasconcellos, de quem imos falando, neta pela parte materna de

Martinho Affonso Moreira e sua mMlher D. Lusia Ferreira, que era irmã inteira

do Pe. Estev&Or Ferreira, Religioso de autoridade da Companhia de Jesus e também

irmã inteira de D. Ursula Feijó, viuva, como fica dito, e primeira mulher de Lou-

reneo Cavalcante, de quem já falamos, irmão de Antonio de Vasconcellos Cavai-

cante, de que aqui se trata.

De Francisco de Vasconcellos e D. Antonia Lobo forarei filhos:

Balthasar 

de Vasconcellos Cavalcante, que se segue.

d. 

Catharina Soares, que casou com Francisco da Fonceca Siqueira,

Cavalleiro professo na Ordem de Christo, e senhor do engenho do Caboto, de que

não houve successão.

Outra, que casou com o Capitão Domingos Martins Pereira, Cavalleiro

professo, senhor do engenho S. Paulo, de quem foi filho Antonio Cavalcante, que

casou com D. Cordula de Sá Barreto, filha do Capitão Gaspar Maciel de Sã e

D- Joanna Barreto, dos quaes foi filho: •

Pedro Cavalcante, que vive sacerdote; segunda vez, casou a dita, falle-

oendo seu marido, Domingos Martins Pereira, com Pedro Fernandes Aranha, filho

do Mestre de Campo Nicoláo Aranha Pacheco e sua nfulher D. Francisca de Sande

de que não houve successão.

5 —Antonio Cavalcante de Albuquerque, que morreo sacerdote do habi-

to de S. Pedro.
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4

O sobredito Francisco de Vasconcellos Cavalcante, depois de chegada a

prole referida, passou a Pernambuco com o projecto de remir o engenho Jecipi-

tanga da invocação — Santo Antonio, denominado Engenho Novo, que o tinha o

inimigo assolado e havia sido de seu pai e avô, o qual engenho moia com tres

moendas, duas de agua e unia de bois, e confinava com as terras do engenho Dia-

mante e Palha, pelo que era intitulado o rico homem de Goyanna, e tendo reedi-

ficado o dito engenho se tornou, d'ahi a bastantes annos, para a Bahia onde

havia deixado sua mulher e filhos, e fallecendo logo, deixou em seu testamen-

to (1) aquella propriedade, mas por serem seus herdeiros menores, e com4 Pro-

visão do rei, foi vendida e arrematada por André Vidal de Negreiros.

Balthasar de Vasconcellos Cavalcante de Albuquerque, filho de Fran-

cisco de Vasconcellos Cavalcante e de sua mulher D. Antonia Lobo, foi casado

com D. Antonia de Lapenha Deusdará, filha de D. Franclsca de Lapenha Deusda-

rá, natural de Pernambuco que para esta Bahia havia passado em companhia do

Desembargador Siitfão Alves de La Penha Deusdará, e na Bahia casou com o dito

Desembargador. Era sua irmã D. Francisca de Lapenha Deusdará, com Simão da

Fonceca de Siqueira, Fidalgo da Casa de S. Magestáde, Senhor do engenho Caboto.

De Balthasar de Vasconcellos e Antonia^ de La Penha foram filhos:

Simão de Vasconcellos, Religioso do Carmo.

A Me. D. Antonia de Paraiso, no Desterro da Bahia.

Balthasar de Vasconcellos Cavalcante, que se segue.

D. Therega de Albuquerque, que se segue.

E um que falleceu estudante.

Balthasar de Vasconcellos Cavalcante, filho de Balthasar de Vasconcellos

e de sua mulher D. Antonia de La Penha Deusdará, foi Familiar do Santo Officio,

casou com D. Anna Pereira da Silva, filha de Pereira, descendente dos

Pereiras Silvas e Machados, de Vianna, e de sua mulher D. Antonia de Sá, des-

cendente de Francisco de Sá de Menezes, um dos irmãos de Antonio Moreira de

Menezes.

Destes foi filha:

D. Joanna Cavalcante de Albuquerque, que se segue.

E a Me. Catharina dos Anjos, no Convento do Desterro da Bahia, donde

passou para o do Rio de Janeiro por uma das suas

Segunda vez, casou o sobredito Balthasar de Vasconcellos com sua pa-

renta D. Antonia de Argollo de Menezes, filha de Antonio Moreira de Menezes e

de D. Joanna, de que logo se dirá, e deste matrimonio não houve successào.

Foi o sobredito Balthasar de Vasconcellos senhor do engenho Mortíbaça,

proprietário do Officio de Escrivão da Alfandega desta cidade, por via de sua pri-

meira mulher. Foi senhor dos engenhos de S. Miguel,  e Casumbá,

com muitas terras e outras na Catacumba, Carapiá.... de S. Ama-

ro, e de presente vive muito velho e falto de bens-

D. Theresa Cavalcante de Albuquerque, filha de Balthasar de VascOn-

ceilos, n.° 2, e de sua mulher D. Antonia de La Penha Deusdará, casou conf o Ca-

pitão-mor José Pires de Carvalho (o velho), familiar do Santo Officio, Fidalgo da

Casa Real, Cavalleiro professo na Ordem de Christo, com seu mbrgado nesta ciaa-
?

de.

Além de cinco filhas religiosas no Convento do Desterro, teve mais Sal-

vador Pires de Carvalho e Albuquerque os que se seguem.

José Pires de Carvalho e Albuquerque, abaixo.

(1) D'aqui por deante, até o fim deste documento, porque no original

faltam folhas, tiro da Copia que o Instituto possue., Esta não merece' muita con-

fiança, mas me parece melhor assim do que mandar com íalta de 2 ou 3 folhas.
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D. Joanna Cavalcante de Albuquerque, filha de Balthasar de Vasconcel-

los Cavalcante, n.° 8, e de sua mulher D. Anna Pereira da Silva, casou coiíi seu

primo Salvador Pires de Carvalho, n.° 11, em cuja familia está também um Mor-

gado de Santa Senhorinha de Vianna, que lhe vem pelos Pereiras- Tem os

filhos seguintes:

José Pires de Carvalho e Albuquerque, que se segue-

D. Anna Theresa Cavalcante e Albuquerque, que casou com o Mestre

de Campo de Auxiliares da Torre, Garcia de Ávila Pereira, ultiofo, até aqui deste

nome, que vive sem successão, morta sua mulher.

Tem mais filhos Salvador Pires na

Fr. Antonio, Capucho, Ignacio e Francisco, estudantes.

José Pires de Carvalho e Albuquerque, irmão de Salvador Pires, e filho de

José Pires de Carvalho (o velho), e Fidalgo da Casa Real, Cavalleiro professo na

Ordem de Christo, e Secretario de Estado da Bahia, Alcayde-mor da villa de

Maragogipej é .casado com D. Isabel Joaquina de Aragâo, filha do Provedor-mor

que foi <la Alfandega da Bahia o Coronel Domingos da Costa de Almeida e de

sua mulher D. Brites da Rocha Pitta, e tem vários filhos de menor idade.

José Pires de Carvalho e Albuquerque, Mestre de Campo que foi das Ma-

rinhas, e hoje Capitão-mor da cidade da Bahia, que succedeu no Morgado de seu

pai, Salvador Pires, é Fidalgo da Casa Real, Cavalleiro professo na Ordem de

Christo, e está casado com? D. Leonor Pereira Marinho, filha do Mestre de Campo

de Auxiliares, Francisco Dias de Ávila, terceiro deste nome, e Fidalgo da Casa

Real, e de sua mulher D. Catharina Francisca de Aragâo, filhando Coronel Fran-

cisco Barreto de Aragâo (o mtofio), e de D. Catharina Francisca Correia Vas-

queanes neta de Salvador Correia  descendente dos Condes de

Das tres irmãs de que se falou em o numero 1, e se disse que uma, cha-

mada D. Catharina Lobo de Barbara e Almeida, casada com1 Gaspar de Barros de

Magalhães, se diz agora que as outras duas, uma chamada D. Mecia Lobo, casou

com Rodrigo de Argôllo  Moco Fidalgo, Provedor que foi, pro-

prietario, da Fazenda Real e Alfandega da Bahia, e destes descendem os Argôllos,

Britos e Castros e Britos Lobos, e outras mais familias. A terceira irmã, cha-

mada D. Joanna Barbosa Lobo de Almeida, casou com Jeronymo Muniz, Fidalgo,

chamado — o principal Muniz — donde procede a dilatada familia dos Munizo*,

Argollos, Barretos, Telles, Menezes e Dorias, por se  com Christo-

vão da Costa Doria, segundo sobrinho de André Doria, genovez, General que foi do

Imperador Carlos 5.°, Príncipe de Gênova... e por ser legitimo filho de sobrinho

legitimo Florentino Doria.

Tam'bem se adverte que D. Felicia Lobo, filha de Gaspar de Barros de Maga-

lhães e de sua mulher D. Catharina Lobo de Almeida, ficando viuva de seu ma-

rido Pedro Dias, com dous filhos, Balthasar Lobo e José Dias, que morreu solteiro,

casou segunda vez com Paulo de Argôllo, seu primo, por ser este filho de D. Mecia

Lobo, casada com o Argollo Castelhano, e ella filha de D. Catharina Lobo, ci-sada

com Gaspar de Barros, e sobrinho do Conde de Sordellas, do qual segundo casa-

atento são as  dos Argollos e outras. E terceira vez casou com o

Mestre de Campo da Ba^ia Pedro de  de que

não houve successão.

Também veio de Pernambuco Manoel de Moura Rolim e seu irmão Felippe

de Moura Rolim, que casou com D. Felippa de Diogo  de Vasconcellos,

de nobre familia, e não teve successão, e Manoel Rolim casou com uma irmã do

Coronel Antonio da Silva Pimentel, de quem teve tres filhos e uma filha, que foranf

Cosme de Moura Rolim, Felippe de Moura Rolim e Antonio de Moura Rolim, que
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casou em Pernambuco, onde vive, e uni filho que teve e se chama Manoel Garcia

de Moura e D- Mecia, que era a filha, casou com seu primo Manoel Garcia Pimentel,

Fidalgo da Casa Real e proprietário da Capitania do Espirito Santo, e não teve

successão.

Também veio de Pernambuco, no tempo do Hollandez e retirada daquelle

povo, outro Felippe Cavalcante de Albuquerque, da mesma familia, casado com

D. Maria de Lacerda, com filhas e um filho chamado Jeronymo Cavalcante de

Albuquerque, os quaes viveram4 vários annos em uma fazenda que compraram no

engenho S. Paulo, e restaurando-se Pernambuco, tornou para a sua patria.

Assim o diz o M. S., d'onde trasladamos isto, e consta ser verdade, porque

em um livro antigo de casamentos, da Igreja da Sé desta Bahia» que vimos,

está o termo seguinte:

Aos 14 dias de Fevereiro de 1650, com licença do Revnd-0 Provisor, re-

cebeu em N. Senhora da Ajuda, o Revnd.° Pe. Fr. João de Hollanda, Prior do

Convento do Carreio, a João Soares Cavalcante, natural de Lisbôa, da freguesia

da Sé, filho de Jeronymo de Albuquerque e de Barbara Soares, com D. Catharina

de Albuquerque, filha de Pedro de Albuquerque e de D. Catharina Camella,

naturaes de Pernambuco, foram testemunhas João Leitão Arnoso, Felippe Cavai-

cante, D. Maria de Lacerda e D. Isabel de Moura.

Este ternío vimos nós e também vimos um papel da genealogia dos Ca-

valcantes de Pernambuco, que de lã veio a esta Bahia, em o qual se diz que este

Felippe Cavalcante de Abluquerque era solteiro no anno de 1657, por um termo

assignado por elle em 2 de Julho do dito anno, para irmão da Santa Casa da Mi-

zericordia de Olinía, e sendo estes terrtfos ambos certos e veridicos, o que. devemos

discorrer é que ou esse Felippe Cavalcante do termo da Mizericordia de Olinda é

outro, differente deste, porque foram sem duvida muitos os deste nome, ou, se é

o nissmo, é certo, por este termo da Bahia, que já nesse anno d3 1657 era casado

c tinha íilhos, e um chamado Jeronyníj de Albuquerque, como diz o mesmo papel

de Pernambuco que vimos, e havia o-iUido com os ditos seus filhos e mulher na

Bahia e retirado com ella e elles para Pernambuco; ou devemos concluir que se

era o mesrtío, seria já a esse tempo morta a dita sua mulher e por se não assignar

ou escrever viuvo, assentou-se por solteiro. A sobredita D. Isabel de Moura, tes-

temunha também do referido casamento da Bahia e viuva, era a que foi mulher

de Antonio Ribeiro de Lacerda, morto pelo Hollandez no assalto do forte de

Santo Antonio e sogra do sobredito Felippe Cavalcante, e mãe da mulher deste,

D. Maria de Lacerda, a qual viuva D. Isabel de Moura, diz Duarte de Albuquerque

Coelho, nas suas Memórias Diarias das guerras de Pernartfbuco, se havia reti-

rado também para a Bahia com os mais parentes.

Veio mais de Pernambuco Constantino Lins de Vasconcellos, do Porto do

Calvo, que foi Capitão da fortaleza do mar da Bahia e casou ahi com uma irmJã de

Manoel Telles Barreto, Fidalgo da Casa Real. Teve bastante successão, que ainda

\ivem alguns faltos de bens-

O Desembargador Simão Alves de La Penha Deusdará era filho de Ma-

noel Alves Dèusdará, morador em Pernambuco, a quem printeiro, por alcunha,

chamaram o Deusdará, e pelos grandes serviços que fez á Coroa no tempo dos

Hollandezes lhe fez o Senhor Rei D. João 4.° mercê de honras com brasão de ar-

mas com* o appellido de Deusdará, fazendo-o chefe de sua descendência e fidalgo

da Cota de armas para sempre, com? todos os privilégios dos nobres e antigos fidalgos

do seu reino, e senhorios, o qual se acha em poder de Balthasar de Vasconcellos

Cavalcante, seu bisneto, e por justificação que fez tirou o mesmo brasão c lhe

fez mcrcê mais o dito senhor da propriedade da Provedoria-mor de Pernambuco

para o filho, genro ou parente que elle nomeasse, conforme da Carta de proprieda»
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de aue esti registrada nos livros da íaaenda Real de Pernambuco e também ha

de'estar nos desta eidade, e lhe deu mais tres Hábitos de Cbristo, de Aviz San

tiaS°' 

O dito Desembargador tanfoem servio por via das letras, sendo Ministro

da Relação deste Estado, Juis dos Cavalleiros, servindo muitos annos de Pro-

vedor da Fazenda Real desta cidade, com carta de serventia, d'onde havia casado

oonT uma irmã Ao Revm.- Pe. Antonio Vieira, chamada D. Leonarda de Asevedo

Travassos Barros, Vida do Pe. Vieira, pags. 548 e 670, donde diz que este Desem-

bargador/seu marido, se ohanfava João Alves de La Penha Deusdará, mas o certo

¦6 
que se chamava Simão Alves, e passando depois a Pernambuco, a servir o olficio

de Provedor da Fazenda, de que era proprietário, resolveo embarcar para

tugal, com toda a sua familia de mulher e filhos e sua mae, naufragou........ ...

..em successão, e se perdeu a propriedade do dito officio de Provedor

Fazenda que comprou por vidas João do Rego Barros, e ainda na sua casa

Trouxe o dito Desembargador uma sua irmã, chamada D. Francisca de

La Penha Deusdará e aqui a casou com Simão de.... de Siqueira Fidalgo A

Casa de Sua Magestade, Senhor do engenho do Caboto, e delia teve duas filha, c

um filho, e a mais velha, chamada D. Antonia de La Penha Deusdará, casou com

Balthasar de Vasconcellos de Albuquerque, de queití ha successao nesta cidade

que é Balthasar de Vasconcellos Cavalcante, Familiar do Santo Officio e do

mesmo nome do dito seu pai, e tem netos «ue é o Capitão-mor Jose Pires de Car-

valho e Albuquerque, Fidalgo da Casa de S. Magestade, e morgado; já se acha com

uma filha de tenra idade, e a segunda, chamada D. de La Penha Deus-

dará, casou com' Antonio da Rocha Pitta, de quem também ha successao. Simao de

Pitta, senhor do mesmo engenho do Caboto, e nao tem filho,

e só os tem uma sua irmã, D. Maria, que casou em Portugal com Manoel Homem,

em» Coimbra da Quinta das Lagrimas e morgado em

que tem filhos, e o filho varão, chamado Francisco de Afonseca de Si-

queira Fidalgo da Casa de S. Magestade, Cavalleiro professo na Ordem de Christo,

que foi Senhor do mesmo engenho Caboto, falleceu sem successao. Esta e a ver-

dadeira informação da familia dos

Felippe Cavalcante de Albuquerque, natural de Portugal, filho de outro

Felippe Cavalcante, Fidalgo Florentino, e neto de Jeronymo de Albuquerque, ca-

sou nesta cidade com uma filha de Martim Lopes, com grande dote, e delia teve

uma filha, que casou com João Peixoto da Silva, da qual não houve successao, e

só a tem larga seu filho, o Coronel Christovão Cavalcante de Albuquerque, que

casou duas vezes e de ambas ha larga successão, que ainda existe e nao nomeio

por estarem patentes e bem conhecidos  Rodrigo da Costa de Al-

meida, proprietário do Officio da Provedoria da Alfandega.

Lourenço Cavalcante de Albuquerque, primo do dito Felippe Cavalcante,

filhos de dous iritíãos e de duas irmãs, que foi grande servidor de El-Rei no tampo

do inimigo Hollandez em Pernambuco, e nesta cidade casou em Cotegipe, com

uma rica e nobre viuva, chamada D. Ursula Feijó, Senhora do engenho de Cote-

gipe e todas aquellas terras em circumvisinhanças, que moia com? duas moendas

d'agua, que era irmã de Estevão Ferreira  da companhia de... res-

peito, e também irmã de D- Lusia Ferreira, casada com Martinho Affonso Mo-

reirai Fidalgo da Casa de Sua Magestade, de quem ha unia nobre e comprida

successao, e da dita viuva teve duas filhas, uma dellas, D. Felippa, por morte
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de seu pai, succedeu ser itíãe de Gonçalo Ravasco Cavalcante, proprietário do

Officio de Secretario de Estado, e falleceu sem successão; e outra filha, D. Maria,

foi freira de respeito no Convento de Odivellas; e casou o dito Lourenço Cavai-

cante, segunda vez, com uma. filha de Antonio Cardoso de Barros, Fidalgo da Casa

de Sua Magestade, muito rico, Senhor do engenho d'agua que ê hoje de Rodr;go

da Costa de Almeida, e delia teve uma filha, chaníada D. Brites de Lima, e casou

com um seu Drimo, João de Barros Cardoso, de quem teve uma filha, D. Maria,

que passou, menina, com sua mãe, para Portugal, onde casou coní o Senhor da

casa de Mello, que me dizem ha successão', e esta é a ultima de Lourenço Cavai-

cante.

O dito Lourenço Cavalcante mandou vir de Pernambuco um seu irmão

Antonio Cavalcante, ou Vasconcellos e Albuquerque e o casou com

filha da dita D. Ursula Feijó, sua mulher, chamada D. Catharina Soares, e

viveo pouco e o dito seu marido, e delles ficou um único filho, de idade de um

anno, chamado Francisco de Vasconcellos e Albuquerque; esto se creou em casa

de seu tio, dito Lourenço Cavalcante, e casou de idade de poucos annos com sua

parenta D. Antonia Lobo, neta do dito Martinho Affonso Moreira e filha de Bal-

thasar Lobo, que era neto de Gaspar de Barros de Magalhães, donde descendem

nobres famílias de Britos^ Argôllos, Barros, Sutis e Lobos, e da dita sua prinía

D- Antonia Lobo teve o dito Francisco de Vasconcellos filhos e filhas, e deixando

a sua mulher e filhos meninos, passou a Pernambuco, onde esteve annos, reedi-

ficou o engenho que chamam Novo de Goyanna, que tinha sido de seu pai e avô,

que moia naquelles tempos com moendas, duas d'agua e unia de bois, e deixando

o dito engenho voltou para a Bahia, onde morreu brevemente, e não quiz a dita

sua mulher D. Antonia Lobo passar a Pernambuco, nem seus filhos, e um delles

foi clérigo, chamado Antonio Cavalcante de Albuquerque, e o mais velho, Baltha-

sar de Vasconcellos e Albuquerque, casou com a dita D. Antonia de La Penha

Deusdarã e sobrinha do dito Desembargador Simão Alves de La Penha, e

existe a successão de Balthasar de Vasconcellos Cavalcante, do mesmo nome de seu

pai, e as filhas do dito Francisco de Vasconcellos e Albuquerque e uma chamada

D. Anna Cavalcante de'Albuquerque, casou com! o Capitão Domingos Martins e só

teve um filho, Antonio Cavalcante, pae do Padre Pedro Cavalcante de Sá, que se

acha vivo, e outra chamada D. Catharina Soares; casou o dito Francisco de Afon-

seca de Siqueira, neto do Deusdarã, e não teve filhos, e a terceira D. Ursula Ca-

valcante, foi freira de respeito neste convento do Desterro, e só existe a dita sue-

cessão, e o dito Balthasar de Vasconcellos Cavalcante e seus netos e uma. filha

religiosa neste convento do Desterro e se acha no Rio de Janeiro, d'onde foi fun-

dadora, com as mais religiosas do Convento da Conceição daquella cidade.



MEMÓRIAS DA FAMÍLIA PE CARVA=

LHOS, da Capitania de Pernambuco, sua antiguida»

de, origem e genealogia, continuada até o presente

anno de 1768.

A familia dos Carvalhos da Capitania de Pernambuco tem a sua oiigem

na nobilissima casa do seu appellido que é uma das rrfais antigas e illustres do

nosso Reino, porque delia descendiam os dous irmãos Bernardino de Carvalho e

Sebastião de Carvalho, que vindo á dita Capitania, antes dos Hollandeses, que a

tomaram em 1630, nella casaram e deixaram a descendencia de que vamos a dar

noticia. : 
' 

j t
Foram Bernardino de Carvalho e Sebastião de Carvalho filhos de J<#u)

Alvares de Carvalho, Fidalgo da Casa Real e Desembargador da Casa do Porto,

e de sua mulher D. Maria de Andrada, filha de Fernão Dias de Andrada e de sua

mulher D. Angela Berenguer de Alcaminha, filha do Doutor Pedro Berenguer de

Andrada, Fidalgo, que casou na Madeira com Isabel Rodrigues de Andrada,

das mais conhecidas casas daquella Ilha, das quaes também descendem na nossa

côrte.

Jacques de Magalhães, que foram viscondes de Fonte Arcada, e de D. Mi-

guelde Mello de Abreu, senhor de Punhete, Serem e Prestimo, e de Luiz Manoel

de Catanhede e Moura, que foi Alcayde-rtíor de Basto, e Contador-mor do reino,

e outras.

Netos de Manoel Alves de Carvalho, Fidalgos da Casa de S. Magestade e

do seu conselho e Desembargador do Paço, que foi pór Embaixador á Inglaterra,

no tempo que a Senhora Rainha D. Catharina governou o reino, pela menorida-

de de seu neto, El-rei D. Sebastião, e de Bua níulher, D. Ignez Casado Maciel,

filha de João Casado Maciel, natural de Vjanna, que se achou na tomada de

Azamor, com dois navios á sua custa, e passando depois á índia com o Vice-rei

D. Vasco da Gama, acompanhou ao Governador D. Estevão da Gama na viagem

do Mar Roxo, e de sua mulher Ignez Annes Maciel, bisnetos de Sebastião Alves

de Carvalho, Fidalgo da Casa Real e Corregedor da Corte, e de sua mulher Bran-

ca de Guimarães, filha de  Martins de Guimarães, senhor do

Coito e Conselho de Sabaris, e de sua mulher Isabel Lopes Chamisso, pessoa muito

principal da cidade de Braga, e terceiros netos de Francisco Alves de Carvalho,

Official de Managôa, o qual era filho de Manoel de Carvalho, Senhor de Carva-

lho e das casas de Senhorim, Porto de Carne, Soveral, Veloza e das Amoreiras dos

Casaes de Bruside da Villa da Cabra da Judiaria de Cerolico e dos foros do Al-

garve, o qual foi 8 o neto de Payo de Carvalho, ení quem os Genealogicos dão

principio á familia do seu appellido, no reinado de El-rei D. Sancho o X.°, como

se vê de um titulo desta nobilissima familia, escripto na Villa do Sertão, no anno

de'1744, por Jacyntho Leitão Mendo de Lima, famoso genealogico do nosso reino,

do qual nos dá noticia o Pe. D. Antonio Caetano de Sousa, no Apparato da sua

Historia Genealogica da Casa Real Portuguesa, pag. CLXXIII e nas Advertências

e Addições que andam no fim' do tomo 8.°, pag- 20, e o Abbade de Sever, Diogo

Barbosa Machado, na sua Bibliotheca Lusitana, cujo titulo da farrfilia de Carva-
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lhos se conforma com o que da sua origem e successão escreveo o Pe. Antonio de

Carvalho da Costa na sua Corographia Portuguesa, tomo 2.°, liv. 3.°, trat

Cap. 25-, pag. 77.

§ 1.°

De Bernardino de Carvalho e do seu casamento e suCcessão

Bernardino de Carvalho que era o mais velho, veio, como já vimos, a

Pernambuco, antes da invasão dos Hollandezes, mas ainda era vivo no tempo em

que estes o dominaram, como se manifesta do que nos deixaram os autores es-

criptJo, que esterjsveíam as guerras que houveíam néstas Capitanias, desde

o anno de 1630, em que nellas entraram, até o de 1654, em que foraní res-

tauradas. Do livro das vereaçõea da Camara de Olinda consta que elle era Juiz

Ordinário mais velho no anno de 1650, e no liv. 1.® da Miscelania da Vedoria

se acha registrada uma portaria, passada pelo Mestre de Campo General Fran-

cisco Barreto de Menezes, a 26 de Outubro do mesmo anno, em que Ordena a

Bernardino de Carvalho, fidalgo da Casa de S. Magestade, que, por ser o Juiz

rtíais velho, sirva de Ouvidor e de auditor da gente de guerra, por ter fallecido

Francisco Gomes Muniz que o era.

Casou com D. Joanna Barreto, filha de Manoel Gomes Barreto e de

sua mulher D. Gracia Bezerra, de cujos ascendentes s'6 vieram a Pernambuco

e nelle viveram os que constam da Arvore de Costados n.° 1, e por essa razão

só delles temos noticia.

Nasceram deste m'atrimonio os filhos seguintes:
' 

3v — Bernardino de Carvalho, que foi para Portugal, onde serviu nas

guerras da acclamação de'El-Rei D. João o 4.°, e sendo Capitão de CaVallos

ficou prisioneiro na Batalha de Montijo e falleceu na Cadeia de Badajõs.

3 — Antonio de Carvalho, que também foi para Portugal, a servir na

referida guerra, e falleceu na mesma batalha de Montijo, sendo Capitão de

Infantaria.

3 — Manoel Alves de Carvalho, a quem de alcunha, chamavam o Ca-

fondo e de queirí fala Castrioto Lusit., Liv. 6, n°- 35, e Lucid., liv., 3°., cap.

3. pag. 185 e liv. 4°., cap. Io., pag. 206; falleceu sem tomar estado, nem dei-

xar successão, pela incapacidade que lhe resultou de um estupor que padeceu-

3 — D. Anna Côrte Real, Religiosa do Mosteiro de Santa Clara.

„ D. Gracia de Carvalho de Àndrada easou com Francisco de Oli-

veira Lemos, que no livro das Vereações da Camara de Olinda, do anno de

1663, se acha servindo de Vereador. Foi filho herdeiro de Antonio de Oliveira,

senhor do engenho de S. Paulo da Varzea do Capibarybe, que em 1645 servio

de Ouvidor e Provedor da Fazenda Real da Capitania de Itamaracá, e de sua

mulher Mecia de Lentos, da qual foi segundo marido, porque Mecia de Lemos

havia sido casada com Gonçalo FeijÔ.

Nasceram deste matrimonio os filhos seguintes:

— Francisco de Oliveira Lemos, que falleceu solteiro.

4 — Bernardino de Carvalho de Andrada, que continua.

4 — D. Maria de Carvalho, que casou com Antonio Curado Vidal,

Fidalgo Cavalleiro da Casa de S. Magestade, Commendador da Commtenda de

São Pedro do Sul, na Ordem de Christo, e Mestre de Campo de Infantaria paga

da Praça do Recife, o qual foi filho de Lopo Curado Garro (um dos tres go-

vernadores da Parahyba nomeados para a restauração á que se deu o prin-



— 166 —

cipio no anno de 1645, e um dos mais valerosos cabos daquella guerra), e de

sua mulher D. Isabel Ferreira de Jesus, irmã de André Vidal de Negreiros, do

Conselho de S. Magestade, Alcayde-mor das Villas de Marialva e Moreira,

Commendador da Commenda de S. Pedro do Sul, Governador e Capitão Ge-

neral que foi do reino de Angola, do Maranhão e duas vezes de Pernambuco,

o qual era natural da Parahyba e filho de Francisco Vidal, natural de Santa-

rem, e de sua mulher D. Catharina Ferreira, natural da Ilha de Porto Santo,

como consta do termfo de irmão da Mizericordia de Olinda, que assignou o dito

André Vidal, a 3 de Julho de 1659, dia em que tomou posse do cargo de Prove-

dor da mesma casa.

Do referido matrimonio não houve successão.

— Bernardino de Carvalho de Andrada, servio na guerra dos Hol-

landeses, e foi Capitão de Infantaria do terço do Recife de que era Mestre de

Campo D. João de Sousa, por patente de 5 de Julho de 1666, porém os inte-

resses da sua casa o obrigaram? a largar o serviço e passar o posto de Sargen-

to-mor do terço da Ordenança das freguesias do Recife, Varzea e Santo Arrfa-

ro, por patente de 16 Janeiro de 1675, e no de 1654, em que se restaurou Per-

nambuco, o achamos nos livre» das Vereações da Camara de Olinda, servindo

de Vereador. Casou com sua parenta D. Laura Cavalcante Bezerra Monteiro,

filha de Cosme Bezerra Monteiro e de sua mulher D. Leonarda Cavalcante

de Albuquerque, cujas ascendências mtostra a arvore de Costados n°. 2. E deste

matrimonio nasceram:

— Bernardino de Carvalho de Andrada, que casou com D. Aguida

de Abreu, filha de Cosme de Abreu, Senhor do engenho Velho, da freguesia

de Santo Amaro, mas não deixou successão.

5 — João Cavalcante de Albuquerque, que casou com D. Maria ....

 filha de Calixto Lopes Lobo, vereador em 1704, e também não* teve

successão.

5 — Lourenço Cavalcante de Albuquerque, quu continua.

5 — Antonio de Carvalho de Andrada, adeante.

5 — D. Maria Magdalena de Carvalho, adeante.

5 — D. Anna Cavalcante Bezerra, jue casoa com Manoel Lopes, e

não tiveram filhos. '

5 — D. Maria Paes Barreto, que casou com? seu prtim Cosme Bezerra

Cavalcante, filho de Manoel de Araújo Cavalcante e de sua mulher D. Brasia

Cavalcante, e também não tiveram filhos.

— Lourenço Cavalcante de Albuquerque, no anno de 1765, era Juiz

Vereador da Cidade de Olinda, em cuja Camara tem servido muitas vezes.

Também servio de Provedor da Casa de Mizericordia, no anno de 1742.

e de Capitão-rtfor da freguesia da Varzea, onde é Senhor do engenho de São

Paulo, em quem succedeu seu irmão mais velho. Casou duas vezes, a primeira

com D. Luisa dos Praseres de Mello, filha de Bento Velho Ferreira, que foi

Alferes da Infantaria paga, e de sua mulher D. Joanna de Barros Castro;

a segunda na freguesia do Cabo, com D. Ignez Barreto, viuva de

com quem não fez vida rcíarital, e só do primeiro matrimonio teve os filhos

seguintes:

— Jeronymo Cavalcante de Albuquerque, que foji primeiro marido

de D. Faustina de Mello Muniz, filha de João Ferreira Baptista, Sargento-mor

da Parahyba e de sua mulher D. Margarida de Mello Muniz, filha de Braz de

Mello Muniz e não teve filhos.

6 —Antonio Cavalcante de Albuquerque, que continua.

6 — D, Ignez Luisa de Albuquerque, adeante.
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6 _ d. Adrianna Luisa de Albuquerque, adeante.

6 — D. Maria Luisa Cavalcante, que casou com seu primo Luiz Ca-

valcante de Albuquerque, filho de seu tio Antonio de Carvalho de Andraaa,

como adeante se verá.

— Antonio Cavalcante de Albuquerque casou com D. Francisca Igna-

cia Campello, filha de Manoel Rodrigues Campello, Cavalleiro Fidalgo e da

Ordem de Christo, que foi Capitão de Infantaria no Regimento de Olinda e

Official das Ordens do Governo de Pernambuco, e ao presente é Sargento do

terço velho de auxiliares do Recife, e de sua mulher D. Innocencia de Brito

Falcão, cujos ascendentes mostra a arvore de Costados n°. 3, pag.

E deste matrimonio tenf nascido:

— Luiz Manoel Rodrigues Campello.

7 — Innocencia  meninos.

— D. Ignez Luisa de Albuquerque casou com Álvaro Barbalho Uchoa,

que servio na Camara de Olinda em 1733, filho de outro Álvaro Barbalho TJcboa,

e de sua mulher e priiria D. Maria Barbalho, cujos progenitores se mostra

na Arvore de Costados n.° 4, pag.

Deste matrimonio nasceu única.

— d. Maria Prudência Cavalcante, que tem casado duas vezes: a

primeira com o Capitão Manoel Barbosa de Barros, filho único e herdeiro de

Francisco Barbosa de Barros, senhor do engenho das Cacimbas, da freguesia de

Santo Antão da Matta e Commandante da mesma freguesia (o qual, do termo de

Irmão da Mizericordia, que assignou a 22 de Janeiro de 1729, consta ser natural

da fiÇfeuesia de Santa Eulalia, do Bispado do Porto, e filho de João Barbosa

de Barros e de sua mulher Maria André), e de sua mulher Marianna Alves, irmã

dos Pes. José Alves Pereira e Manoel Alves Pereira, ambos vigários Collados

Igreja Matriz da Villa de Penedo, os quaes, além de outros, foram filhos de Bento

Soares Pereira, que foi ajudante de Auxiliares, Official-níaior da Secretaria do

Governo de Pernambuco, e de sua mulher Catharina Alves Cardoso, iriifã. do

Pe. Manoel Alves Cardoso, vigário confirmado da Igreja de S. Gonçalo de Una,

grande letrado e excellente pregador, filhos de João Alves e de Andresa Car-

doso, natural de Muribeca, irmã, por parte de mãi, de Manoel Nunes Leitão,

Fidalgo Cavalleiro da Casa de S. Magestade, que depois de governar a Pa-

rahyba, em 1692, foi General de Batalha. E o dito Bento Soares Pereira, natu-

ral de Duas (?) Igrejas do Bispado do Porto, filho de Gonçalo Pereira e de sua

mulher Maria Antonia; e a segunda, ha pouco tèmpo, com André da Costa Del-

gado, que foi creado de Sua Magestade que Deus guarde, em cujo Soberano Ser-

viço conseguiu a propriedade de um officio na Alfandega de Lisbôa, o qual

veio a Pernambuco, com permissão do mesmo Senhor, em companhia do Senhor

Conde de Villa Flor, no exercido de Mestre de Solfa e de dansas de suas Exmas.

filhas. E não tenho noticia da successão que tem havido destes matrimonios.

— D. Adrianna Luisa de Albuquerque, casou com José Camelo de

Sá Cavalcante, filho de Francisco de Sá Cavalcante, cujos ascendentes nfostra a

Arvore de Costados n.° 5, pag.

Deste matrimonio tentf nascido:

— Lourenço Cavalcante de Sá.

7 — José Camello de Sá.

7 — Francisco de Sá Cavalcante.

7 — Jeronymo Cavalcante de Albuquerque.

7 —'D. Lusia Cavalcante de Albuquerque.

7 — D. Anna de Nasareth. Cavalcante.



7 — D. Paula Maria do Rosário Cavalcante.

_ Antonio Carvalho de Andrada viveu sempre na freguesia da Var-

zea e serviu muitas vezes na Camara de Olinda. Casou com D. Catharina Ma-

ria de Sá Cavalcante, e de sua mulher D. Maria Cavalcante, digo D. Catharina

Maria de Sá Cavalcante, filha de Marcos de Sá, arvore n.° 5, pag E deste ma-

trimonio nasceu único:

— Luiz Cavalcante de Albuquerque, que vive na sua fazenda da Var-

zea e é Capitão do Regiitíento de Cavallaria. Casou como acima vimos, com sua

prima D. Maria Luisa Cavalcante filha de seu tio Lourenco Cavalcante de

Albuquerque, e de sua mulher D. Luisa dos Prazeres.

E deste matrimonio tem nascido até o presente:

•— Lourenço Cavalcante de Albuquerque.

—. d . Maria Magdalena de Carvalho casou com seu parente Sebas-

tião Bezerra Monteiro, filho de Manoel de Araújo Cavalcante e de sua mulher

D. Brasia Cavalcante, de cujas descendencias trata a Arvore de Costados n.° 6.

Nasceram deste matrimonio:

— Antonio de Carvalho Cavalcante, que continua.

6 _ Sebastião Bezerra Cavalcante, Capitão do Reginfento de Cavalla-

ria, que foi Juiz Vereador de Olinda em 1766. Casou com D. Ursula José de

Mello, filha de Antonio Paes Barreto, 
"Senhor 

do Engenho do Anjo, que foi Capi-

tão-mor da Villa Formosa em Serinha«m, e de sua mulher D. Maria da Fonseca

Barbosa, e não tem successão.

6 — Manoel Cavalcante Bezerra, que morreu moço.

6 — D. Bernardina Cavalcante, adeante.

— Antonio Cavalcante, casou com* D. Jeronyma Lusia Cavalcante,

irmã de D. Ursula, mulher de seu cunhado Seba3tião Bezerra, e filhos do Ca-

pitão-mor Antonio Paes Barreto, cujos progenitores mostra a arvore de costatloa

n-° 7, pag. Tem nascido deste matrimonio:

— Antonio de Albuquerque Barreto.

7 — Lourenço Cavalcante de Albuquerque.

7 — Estevão Paes Barreto.

7 — D. Maria de Albuquerque.

7 — D. Laura Cavalcante.

7 — D. Jeronyma Luisa Barreto.

7 — D. Ignacia Cavalcante.

7 — D. Anna Cavalcante.

— D. Bernardina Cavalcante casou com Antoiiio Castro Figueira,

filho do Capitão Antonio de Castro Figueira, Senhor do Engenho do Paço de

Porto Calvo, e de sua mulher D. Anna da Rocha.

E deste matrimtonio tem nascido:

— Antonio de Albuquerque Cavalcante.

7 —- Leonardo Bezerra Cavalcante.

7 — Sebastião Bezerra Cavalcante, que morreu menino.

7 — D. Maria Magdalena Cavalcante.

7 — D. Anna Maria Cavalcante. _

7 — D. Ignacia Cavalcante.
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§V

De Sebastião de Carvalho

Sebastião de Carvalho, veio, como Já vimos, a Pernambuco, antes da en-

trada dos Hollandezes e falleceu seis annos depois da Restauração P^rqu®

seu testamento, que toi teito a 27 de Julho de 1660 e approvado pelo 

J^lhao
Manoel Rodrigues de Castro (o qual anda Junto ao inventario que se f.« de seus

bens) se vê que foi aberto pelo Vigário da Varzea, Manoel Lins, a 4 de Agos-

to do mesmo anno. Teve o foro de Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, que lhe

pertencia por seus pais e avós, por Alvará de 30 de Junho de 1603, e não qu.z

emprego algum no serviço do rei ou da Republica, porque a ininusade em que

vivêo com João Fernandes Vieira, por causa de terras de que eram ereos, o

obrigou a não seguil-o quando proclamou a ltt>eràaàe da patTia, e teu occasiao

a que os Autores que escreveram aquella historia o reputassem menos fiel,

arguindo-o da sua mesma indifferença.

Do referido testamento se vê também que foi natural da Villa do Crato,

e que casou em Pernambuco tres vezes: a primeira com D. Joanna de Goes,

viuva de André Gomes da Costa, da qual e da sua descendencia se ha de tratar

no paragrapho primeiro, a segunda com Dona Maria Camello, viuva de

Miguel Bezerra Barriga, filho de Antonio Bezerra Barriga e de sua mu-

lher Isabel Loprs, ao qual notaram os Hollandezes, e era esta D. Ma-

ria Camello filha de Manoel Camello Queiroga, senhor do engenho do Escurial,

iS-j Porto Calvo, que foi primevo marido de D. Maria Lun. e do sua mulher

Mecia da Rocha e deste matrimonio não houve successão; e a terceira com

D. Francisca Monteiro, dc quem e da sua posteridade se escreverá no parn-

grapho 2.

§2.°

De D. Joanna de Goes l.a mulher de Sebastião

de Carvalho e de sua descendencia

.A

Quando D. Joanna de Goes casou com Sebastião de Carvalho era já viuva

de André Gonfes da Costa, do qual teve duas filhas: D. Maria de Goes, que casou

com João Feyo, filho de Gonçalo Feyo, que foi primeiro marido de Mecia de

Lemos, e outra, cujo nome não declara o testamento de Sebastião de Carvalho, di-

zendo que era morta, e parece que em vida de sua mãi, porque no inventario que

por seu fallecimento fez o Juiz de Orphãos Paulo de Araújo de Azevedo, Escri-

vão Manoel da Costa Moura, a 6 de Noveitíbro de 1642, só se vê por herdeira do

primeiro matrimonio a dita D. Maria de Goes.

Foi esta D. Maria de Goes filha de Agustinho de Hollanda de Vascon-

cellos (o velho) e de sua mulher Maria de Paiva, de cujas ascendências dá noti-

cia a arvore de costados n°. 8, pag.... Do segundo matrimonio, que contrahio

com Sebastião de Carvalho, consta do testamento deste e dos inventários de am-

bos que só nasceram as duas filhas seguintes:

3 — D. Marianna de Carvalho, que continua.

3 — d. Angela de Carvalho, que do inventario que se fez por fallecimten-

tt> de sua mãi, no anno de 1642, consta que tinha então 22 de idade. No de

1660, em que falleceo seu pai, estava já casada com João Soares de Sousa, como

se vê de seu testamento. E deste matrimonio não pude descobrir mais noticia.

i
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— D. Marianna de Carvalho, casou com Gonçalo de Oliveira Lemos, a

quertf, no livro primeiro das Vereações de Olinda, achamos servindo de Juiz ordi-

nario, no anno de 1648, e eram já oasaflos no de 1642, em que se fez o inven-

tario de D. Joanna de Goes, como do mesmo se vê. Foi este Gonçalo de Oliveira

Lemos irmão inteiro de Francisco de Oliveira Lemos, que casou com D. Gracia

de Carvalho, filha de Bernardino de Carvalho. Nasceram do referido rtíatrimonio

os filhos seguintes:

— Manoel Alves de Carvalho, que continua.

4 — Bernardo de Carvalho, adeante. \

4 — João Alves de Carvalho, adeante.

4 — Miguel Alves de Carvalho, adeante.

4 —¦ Antonio de Oliveira de Carvalho, adeante.

4—Sebastião de Carvalho, que sahindo eleito por vereador de Olinda

no anno de 1672, não tomou posse por ser sobrinho de Balthasar Leitão de Vas-

conceitos. Casou com e não teve successão.

4 — D. Mecia de Lemos, que casou com Pedro de Albuquerque e também

não teve successão.

4 — D. Victoria de Carvalho, adeante.

— Manoel Alves de Carvalho, que foi Capitão da Ordenança na fre-

guesia da Varzea e servio de Vereador na Camara de Olinda em 1693, casou còm

sua prinía D. Ignez de Vasconcellos, que tinha vinte e um annos, e ainda era

solteiro no de 1679, em que o Juiz de Orphãos Christovão Berenguer de Andra-

da, com o Escrivão Fernâo Velho de Araújo, fez, a 18 de desembro, inventario

dos bens que ficaram por fallecimento de seus pais Pedro Villela Cid e D. Ignez

de Goes de Vasconcellos, cujos progenitores mostra a Arvore de costados n.0....

pag.... No mesmo inventario se acha um requeriitíento, feito a 17 de Maio de

1696, do qual consta que já então era fallecida D. Ignez, que fora casada com'

Manoel Alves de Carvalho e que este era tutor dos filhos que lhe ficaram deste

matrimonio, que são os seguinteã:

— Joseph de Freitas de Andrada, que tinha oito annos no de 1692,

em que o Juiz de Orphãos Pedro Ribeiro da Silva, com o Escrivão Fernão Velho

de Araújo, fez inventario, a 14 de Janeiro, por fallecimento de sua mãi.

5 — João Alyes de Carvalho, que tinha seis annos.

5 — Manoel Aires de Carvalho, que tinha quatro, e delle não tenho outra

noticia, não obstante havel-os conhecido lavradores do engenho do Giquiá, onde

ainda viviam em 17S8.

5 — D. Anna Maria de Carvalho, que tinha vinte annos no dito de 1692,

casou com seu priitío Jacintho de Freitas Barreto, como adeante se verá.

— Bernardo de Carvalho, que já em 1630 servio de Vereador da Ca-

mara de Olinda. Casou com D. Lourença de Tavares de Hollanda, filha do Cia-

pitão Salvador Tavares da Fonceca e de sua mulher Maria de Hollanda, cujas

ascendências mostra a Arvore de Costados n.°  pag.... E deste matri-

monio só ficaram as duas filhas seguintes:

¦— D- Maria de Hollanda, mulher do Sargento-rctor Sebastião de Car-

valho de Andrada, como adeante veremos.

5 — D. Mlcaella de Carvalho, que não tomou estado e vive virtuosamen-

te na cidade de Olinda com habito de N. Senhora do Monte do Carmo.

4 — João Alves de Carvalho, foi Capitão da Ordenança na freguesia da

Varzea, onde vivêo, e falleceu no anno de 1693, em que a 20 de outubro, fez

inventario de seus bens o Juiz de Orphãos Antonio de Araújo PessÔa, Escrivão

Ignacio Cabral de Sousa. Foi casado com D. Maria de Figueiredo, irmã de sua

cunhada D. Lourença Tavares, ambas, além de outras, filhas do Capitão Salva-
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dor Tavares da Fonceca e de sua mulher Maria de Hollanda, cujas ascendências

se mostra na arvore de costados:

5 — Sebastião de Carvalho de Andrada, que continua.

5 — Salvador Tavares, que do dito inventario consta que tinha nove

annos e não tenho delle outra noticia.

5 — D. Joanna de Carvalho, adeante.

5 — D. Antonia, que falleceu logo depois de seu pai e antes de se fazer

o inventario, como do mesmo consta.

5 — D. Sebastianna de Carvalho, que tinha sete annos quando se fez o

dito inventario.

5 — D- Mecia de Lemos, que tinha cinco annos, casou com Braz Barbalho,

filho de Luiz Barbalho de Vasconcellos e de D. Antonia de Figueiredo, sem g.

—D. Marianna de Figueiredo, que tinha quatro annos. Casoi* com

Luiz Barbalho, filho de Luiz Barbalho de Vasconcellos e de D. Antonia de Fi-

gueiredo e tiveram umk filha-

5—'Sebastião de Carvalho de Andrada, que tinha onze annos no de

1693, em que se fez o inventario de seu pai; foi Sargento-mor das Ordenanças

da Cidade de Olinda, onde servio de Vereador no anno de 1733. Casou, como fica

visto, com sua prima D. Maria de Hollanda, filha de Bernardo1 de Carvalho, e

de sua mulher D. Leurença Tavares.

Deste matrimonio nasceram:

— Joseph Bernardo de Carvalho e Andrada, que continua-

 e N.«f  cujos norctes ignoro por

viverem solteiras e recolhidas em casa de seu irmão.

— José Bernardo de Carvalho e Andrada, que vive em Olinda, onde é

Capitão de Ordenanças e tem servido de Vereador- Casou com sua prima D. Lou-

rença Joanna de Carvalho, filha do Tenente Coronel Antonio Cabral de Vas-

concellos, segundo marido de sua tia D. Joanna de Carvalho, cujos progen<tores

mostra erArvore de costados, n.0.... pag.

Deste matriníonio tem nascido:

— Sebastião José de Carvalho, e Andrada e

7 —  e  meninos, cujos nomes

ignoro.

— D. Joanna de Carvalho, que tinha doze annos no de 1693, em que se

fez o inventario de seu pai, o Capitão João Alves de Carvalho. Casou duas vezes,

a primeira com  ea segunda com o Tenente Coronel Antonio

Cabral de Vasconcellos, cujas ascendências ficam mostradas na Arvore de cos-

tados n.° 11.

Só sei que deste segundo matrimônio nasceu:

— D. Lourença Joanna de Vasconcellos, mulher do Capitão José Ber-

nardo de Carvalho e Andrada, como acima vimos.

—Miguel de Carvalho, casou com D. Felicia Barbosa, filha de

 e deste matrimonio nasceram:

— Jacintho de Freitas Barreto, que do livro das Vereações consta que

era fallecido no anno de 1736, em que sahio eleito Vereador. Foi casado conf sua

prima D. Anna Maria de Carvalho, filha de Manoel Alves de Carvalho e de sua

mulher D. Ignez de Vasconcellos, como acima vimos, e não tenho individual

noticia de sua successão-

5 — Bernardo de Carvalho, que casou com sua prima D. Maria Feijó

de Freitas, irmã do Chantre da Sé de Olinda, Manoel de Freitas Barros, filhos,

alem de outros, de Pedro Villelá Cid (o mtoço) e de sua mulher D. Maria de

Barros. E deste matrimonio não houve successão.

«
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— Antonio de Oliveira de Carvalho foi casado com D. Isabel de Barros,

filha de  e deste matrimonio nasceram:

— Gonçalo de Oliveira e

5 — José de Barros, dos quaes não tenho noticia.

5 — Victoria de Carvalho.

— D. Victoria de Carvalho, casou com Manoel do Canto de Castro de

41meida, natural da Ilha da Madeira. E nasceram deste müatrimonio:

— Antonio do Canto de Castro de Almeida.

5 — João do Canto de Castro de Almeida.

5 — Manoel do Canto de Castro de Almeida.

5 — Miguel Alves de Carvalho.

5 — D. Francisca de Castro, de cujos estados não tenho noticia.

' 

§ 3.°

Oe D. Francisca Monteiro, 3.a mulher de Sebastião

de Carvalho, e da sua posteridade.

—'D. Francisca Monteiro, terceira mulher de Sebastião de Carvalho,

nasceu no engenho do Monteiro, que é e sempre foi freguesia da Sé de Olinda, na

qual foi baptisada, a 4 de Outubro de 1620. Foram seus pais Francisco Monteiro

Bezerra e Maria Pessôa, vivia ainda em 1670, conto se .vê de um termo, feito a 3

de Fevereiro do dito anno, que se acha âs folhas 112 do livro das entradas dos

Irmãos da Mizericordia, A arvore de costados n-°... pág.... mostra quem foram

seus progenitores e os de seu marido, Francisco Mcnteiro Bezerra, que servio de

Vereador em 1613, e de quem fazem honorifica Memória Brito, Liv. 6, n.° 498.,

Liv. 8.®, n.* 617, e Lucideno, Liv. 4., Cap. 2, pag. 213, que falleceu nfiseravel-

mente em Hollaada, para onde o mandaram depois de prisioneiro, com sua mu-

lher e filhos, os quaes, passados alguns annos, conseguiram a permissão de voltar

para a patria, que se prova da relação dos serviços pelos quaes foi seu filho,

João Pessôa Bezerra, deferido com o fôro de Fidalgo Cavalleiro da Casa Real,

por Alvará de 2 de Janeiro de 1672, que se acha registrado a fls. 132 do livro de

registros que então servia na Camara de Olinda, no qual se vê que teve o dito

Francisco Monteiro (além de outras), a mercê do fôro de Fidalgo ás pessôas que

casassem com suas filhas. Do que fica claro que não é #ste (sim um seu filho do

mesmo nome) o Capitão Francisco Monteiro Bezerra de quem fala Brito, Liv.

5.° ns. 383 e 389, Liv. 6 n.9 462, e Castrioto, Liv. 2, n. 9., Liv. 3, ns. 25 e 43.,

porque ficando morto no assalto dos Afogados, g, 18 de Março de 1633, não podia

offerecer os seus escravos para trabalharem nas fortificações e recolher-se á do

Arraial coní sua familia, em 1635, como escreve Brito no já citado liv., 433 e

liv. 8, n.° 617.

Do testamento de Sebastião de Carvalho, consta que deste terceiro ma-

trimonio, que contrahio com D. Francisca Monteiro, nasceu única:

— B. Sebastianna de Carvalho; casou esta com seu parente Manoel

Carneiro da Cunha, que por este casamento veio a ser Senhor do Engenho do

Brumbrum da Várzea, que vinculou Miguel Bezerra Monteiro, Fidalgo Cavai-

leiro da Casa Real, que foi Capitão de Infantaria na guerra da restauração,

chamando para elle expressamente a sua sobrinha D. Sebastianna de Carvalho,

irCulher do Coronel Manoel Carneiro da Cunha, por ser única filha de sua irmã

D. Francisca Monteiro e elle não ser casaco, nem deixar descendencia.

i
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O dito Manoel Carneiro da Cunha, depois de Capitão-mor da íreguesia da

Varzea, passou a Coronel das Ordenanças da Cidade de Olinda, onde foi Juiz

ordinário em 1692, e falleceu no de 1712, servimão de Provedor da Casa da Santa

Mizerieordia de Olinda, que já exercera e"m 1697.

Foi filho de Manoel Carneiro de Mariz, aquelle que se acha assignado

no memorial dos moradores de Pernambuco, que imprtmio o Padre Fr. Manoel

Calado, no seu Valeroso Lucideno, liv. 3, Cap. 3, pag. 182, e que nos livros das

Vereaeões da Caicíara de Olinda achamos servindo de Juiz ordinário no anno de

1654, em que se restaurou Pernambuco, e de sua mulher D. Cosma da Cunha,

filha do segundo matrimônio de Pedro de Andrada, Moço Fidalgo da Casa -Real

e Coronel das Ordenanças, em Pernambuco, em 1630, cujos progenitores declarará

a Arvore de Costados n.° 13, pag. E neto de João Carneiro de Mariz, natural

da Villa do Condè, do qual só se sabe que era irmão segundo de José Carneiro da

Costa, que em! 1620 era senhor do Morgado de S. Roque e Horta Grande, da dita

Villa, am'bos filhos de Francisco Carneiro de Mariz, Desembargador do Porto,

porque tendo casado o referido José Carneiro da Costa com D. Maria Jacome,

irmã de João Jacome do Lago, Senhor de Castella e Quinta do Curutello, e filhos

ambos de Gaspar Rodrigues do Lago, senhor do dito Castello e Quinta e de sua

mulher D. Antonia Gayo Filgueira, irmã de João Filgueira Gayo, uenhor da

casa e Morgado da Casa da Ferve»da, e não havendo delia filhos, lhe succedeu

no Morgado Francisco Carneiro, filho primogênito deste João Carneiro de Ma-

riz, que veio a Pernambuco e nelle casou com sua prima D. Maria de Mariz,

filha de seu tio Pedro Alv«s Carneiro; que também veio a Pernambuco, viveo na

freguesia de Ipojuca e nella casou e falleceu no anno de 1636, como refere Brito

na sua Nova Lusitania, Liv. 3 n.° 720.

Do sobredito matrimonio de D. Sebastianna de Carvalho com Manoel

Carneiro da Cunha nasceram os filhos seguintes:

4 — Manoel Carneiro da Cunha, que continua.

4—Miguel Carneiro da Cunha, que casou duas vezes:

A primeira, em Pernanrtmco, com D. Francisca Cavalcante, filha de Je-

ronymo de Albuquerque Lacerda e de sua mulher D. Catharina de Vasconcellos,

dos quaes logo se ha de dar noticia, e a segunda, depois de velho, obrigado pelos

confessores, neste Ceará, onde, vindo ver as fazendas, que por fallecimento de

seu pai lhe concederam em legitima, se deixou ficar, e occupau o posto de Ca- 
/

valleiro, digo, o posto de Coronel da Cavallaria. De nenhum destes matrimonios

teve successão.

4.— João Carneiro da Cunha, adeante.

4 — D. Francisca Monteiro, que casou com Antonio de Freitas da Silva,

Fidalg® Cavalleiro da Casa Real e da ordem de Christo, que indo para as Minas

foi lá Mestre de Campo de Auxiliares e falleceo nas mesmas Minas, sem sue-

cessão. Foi este Antonio de Freitas da Silva irmão inteiro de Jacintho de Freitas

da Silva, em quem* logo se falará.

4 — D. Sebastianna de Carvalho, adeante.

4 — D. Cosma da Cunha, adeante.

4 — D. Antonia da Cunha, adeante.

4 — D. Maria Sebastianna de Carvalho, que falleceu sem tomar estado.

4 — Manoel Carneiro da Cunha, succedeu a seu pai no senhorio do enge-

nho Brumbrum, onde falleceu, seis ou sete annos, com mais de oitenta de idade.

Estudou em C®imbra, onde se fornAra em Cânones, e foi familiar do Santo Of-

ficio. Vivêo quasi sempre melancolico e retirado da communicação das gentes,

porém conservando de portas a dentro a D. Antonia da Cunha, de familia nobre

e com quem ainda tinha parentesco, conto se vê da Arvore de Costados n.° 14, a
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pag. , e com a qual veio finalmente a casar, depois de haver delia a filha se-

guinte:

5—'D. Maria de Jesus, que casou a furto com José Pedro, Familiar do

Santo Officio, que veio de Lisbôa, no anno de 1739, com o Senr. Bispo D. Fr-

Luiz de Santa Thereza por seu cirurgião. Deixando-se do exercício da sua arte

depois que casou, e tem engrossado muito em cabedaee, vivendo com4 opulencia

no seu engenho. Falleceu já a dita D- Maria de Jesus, deixando a seguinte sue-

cessão:

6 — D. Maria  que tenho noticia, casara, o anno atrasado,

com Paulo Leitão de Albuquerque, Sargento-mor do Regimento da C&vallaria

de Serinhaem e Ipojuca, filho de Diogo Soares de Albuquerque, Senhor do en-

genho de Tiuna, e Capitão de Granadeiros do terço de Auxiliares do Cabo, e de

sua mulher D. Brites de Albuquerque, cujos progenitores mostra a Arvore de

costados n.° 15, pag

6 — D. Anna  quet também! tenho noticia calsara tcom

Constantino Vaz Salgado, Sargento-mor da Ordenança, filho de José Vaz Sal-

gado. Familiar do Santo Officio, que falleceu Mestre de Campo de Auxiliares

do Recife, e de sua mulher D. Theresa  irmã do Padre Antonio

Alves Guerra, Commissario do Santo Officio.

6 — D. Antonia

6 — N. e  cujos nomes ignoro, por serem de pouca

idade.

4— João Carneiro da Cunha foi baptisado na freguesia da Varzea, onde

nascêo, a 15 de Outubro de 1692. E' homtem de bella capacidade, e esta lhe tem

grangeado geral estimação e respeito, conservando ao mesmo tempo, ainda na

idade avançada, em que se acha, um gênio muito jovial, mas cheio de discreção

E' familiar do Santo Officio, servio no anno de 1725 e no de 1732 de Vereador

da Camara de Olinda e nos de 1746, 1756 e 1757, de Provedor da Mizericordia,

ertfpregos que até na decadencia em que se acha aquella cidade, depois que os

Generaes e Ministros, por causa do maior concurso de povo e do commercio,

fizeram assento na Villa do Recife, que delia dista uma légua, se tem conservado

com a antiga estimação, porque ainda não admittiram nelles os Olindenses senão

aos descendentes dos officiaes de nfelhor nota que serviram na guerra dos Hol-

landezes, aos quaes elles denominam netos dos restauradores. Também servio a

Sua Magestade no terço de Infantaria paga, da mesma cidade, e no anno de 1713,

em que meu pai, que Deus haja, foi provido no posto de Mestre de Campo

d'aquelle terço, era elle Alferes da Companhia do Capitão Pedro Rodrigues de

Araújo, rrfas casando na Villa de Iguarassú, com sua parenta Dona Antonia da

Cunha Souto Mayor, filha herdeira de Gonçalo Novo de Brito, Senhor do enge-

nho Espirito Santo e Santa Lusia de Araripe, e de sua mulher D. Cosma da

Cunha de Andrade, cujas ascendências mostra a Arvore de Costados n.® 16, pag.,

passou a Capitão-mor daquella Villa, e servio este posto até que seu filho teve

a idade necessaria para o exercer, procurando então o de Capitão dos familiares

e privilegiados, para que o dito seu filho fosse provido em Capitão-mor.

Do referido matrimônio de João Carneiro da Cunha com D. Antonia da

Cunha Souto Mayor, que falleceo ení 1734, nasceram os filhos seguintes:

5 — João Manoel Carneiro da Cunha, clérigo, commissario do Santo Of-

ficio, parece, e Vigário da Vara do Assu\ Falleceu a 15 de Outubro de 1761.

5 — Fr. Gonçalo de. São José, religioso da Ordem de Nossa Senhora do

Monte do Carmo da província da Reforma, na qual tem sido Vigário prior do

Convento do Recife, Secretario da província e duas vezes definidor.
"* 

5 — Francisco Xavier Carneiro da Cunha, que continua.

i<>-. iàitní
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5 — Estevão José Carneiv da Cunha, adeante.

5 — Antonio Felippe de Bulhões da Cunha, que foi estudar a Coimbra,

onde se formou na Faculdade dos Cânones- Depois de ler no Desembçrgo do

Paço, foi provido errí Juiz de fora da cidade de Beja, e tendo servido pouco

mais de um anno, o mandou Sua Magestade para Juiz de fora da Ilha da Madeira,

na occasião em que para ella foi Manoel de Sá por General, dispensando-lhe a

residencia.

5 — Manoel Correia da Cunha, que depois de ser clérigo se metteo reli-

gioso Franciscano e se chama Fr. Manoel de Santa Cruz.

5 — José Carneiro da Cunha, clérigo que íqí jesuita.

5 — D. Maria Sebastianna de Carvalho, que tem casado duas vezes, a

primeira com Jusarte Teixeira de Azevedo, senhor do Engenho Novo de Iguaras-

su', filho de Carlos Teixeira de Asevedo, Fidalgo Cavalleiro, natural da Villa

Real, o qual veio a Pernaníbuco em 1686, e casou com D. Vicencia de Syturel,

filha de Miguel Rodrigues de Sepulveda, Cavalleiro da Ordem de Christo, Capitão

de Infantaria no presidio da fortaleza de Itamaracá, onde Carlos Teixeira sentou

praça e foi Alferes. E deste matrimonio não houve successão, e a segunda, a 16

de Julho de 1764, com Pedro de Moraes Magalhães, Capitão de Infantaria do

regimento de Olinda, filho de Pedro Moraes Magalhães, que foi Tenente Coronel

do mesmo regimento, e de sua m*ulher D. Candida Rosa Thenoria, cuja asoen-

dencia mostra a Arvore de Costados n.° 17, pag.

Deste matrimonio ainda não tem havido successão.

— Francisco Xavier Carneiro da Cunha, que foi familiar do Santo Of-

ficio e Capitão-mor da Villa de Iguarassu'. Nasceo no anno de 1719 e fallecêo a

23 de Fevereiro de 1763. Casou a 21 de Fevereiro de 1748 com D. Margarida do

Sacramento, filha de Roque Antunes Correia, Cavalleiro da Ordem de Christo,

Familiar do Santo Officio, Capitão-mor da Villa de Recife, proprietário do

Offiçio de Àlmoxarife da Fazenda Real de Pernambuco e senhor dos engenhos

de Santo Antonio da Bertioga na freguesia de Ipojuca e de Santo Antonio do

Gíquiá da freguesia da Varzea, e de sua mulher D. Ignacia Rosa Thenorio,

cujos progenitores mostrará a Arvore de Costados n.° 18, pag. Deste matrimonio

só nasceram os dous filhos seguintes:

— Manoel Xavier Carneiro da Cunha, a 28 de Junho de 1755, o qual

é presumptivo herdeiro não só do engenho do Espirito Santo e Santa Lusia,

de seu avô paterno, mas também! do Engenho de Santo Antonio da Bertioga, pela

expressa vocação que fez de sua mãe o Padre José Xavier, jesuita reitor do

Collegio da Parahyba, quando, na occasião de professar do 4-° voto, fez vinculo

do dito engenho em sua irmã D. Ignacia Rosa Thenorio.

6 — Francisco Xavier Carneiro da Cunha.

— Estevão José Carneiro da Cunha, que é presentemente Capitão-mor

da Villa de Santos Cosme e Damião de Iguarassu'. Casou na Villa do Icó, da.

Capitania do Ceará, com D. Antonia da Cunha Pereira, filha única e herdeira de

João da Cunha Gadelha, que foi Coronel do Regimtento de Cavallaria da dita

Villa, onde possuio muito bôas fazendas, e de sua mulher D. Maria Manoella

Pereira da Silva, cujas ascendências mostra a Arvore de Costados n.° 19. Fal-

leceu a dita D. Antonia da Cunha Pereira, de sobreparto, no mesmo dia em que
teve o seguinte filho, unicor

— João Carneiro da Cunha, que nasoeu a 16 de Julho de 1747. E'

Sargento-mor da Villa de Iguarassu', supprindo-lhe para occupar este posto

a madureza, que tem maior que a sua idade e só própria dos estudos a fliue se

tenf applicado.
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 D. Sebastiana âe Carvalho casou t~n Manoel Cavalcante de Albuquer-

que Lacerda, que foi Alcayde-mor da Villa de Goyanna e Cavalleiro da Ore.an de

Christo em que professou no auno de 1706, chefe e uuico varão de Unha masculina

da nobilissima família dos Cavalcantes, de que trata pa Arvore de Costados

n.° 20, pag.

Nasceram deste matrimonio.

 Manoel Carneiro Cavalcante de Lacerda, que continua.

5 _ j08é Cavalcante de Lacerda, que veio casar nesta Capitania do

Ceará corcí D. Caetana de Mello, irmã única do Padre Gonçalo Ferreira de

Mello, Parocho e Vigário da Vara da Ribeira de Jaguaribe, que foram filhos do

Capitão Miguel Ferreira de Mello e de sua mulher D. Maria de Assumpção de

Goes, da nobre familia de Rego Barros, de Pernambuco, d'onde todos eram

naturaes. Falleceram sem successão.

5 — D. Maria Sebastiana de Carvalho.

5 _ D. Cosma da Cunha Cavalcante.

5 — D. Rosa Cavalcante de Albuquerque, que não tomaram? estados.

— Manoel Carneiro Cavalcante de Lacerda casou com sua parenta

D. Maria Magdalena de Valcaçar, filha de Jorge Camello de Valcaçar, que foi

Sargento-mor da Villa de Goyanna, e de sua mulher D. Maria Feriteira, dos

quaes dará noticia a Arvore de Costados n.» 21, pag. E deste matrimonio nas-

ceram:

Manoel 

Cavalcante de Albuquerque Lacerda, em quem se conserva

unicaníente a varonia de sua familia. E' Capitão do Regimento da Cavallaria da

Villa de Goyanna, de que é Coronel seu cunhado Antonio de Albuquerque de

Mello, senhor do engenho de Bujary, onde elle casou com D. Lusia de Albu-

querque de Mello, irmã do dito Coronel e dos Padres Pedro de Albuquerque de

Mello e Francisco de Albuquerque, Commissario do Santo Officio, filhos, além

de outros, de Pedro de Albuquerque de Mello, que foi Capitão-mor da Capita-

nia do Rio Grande, e de sua mulher D. Maria Correia de Paiva, dos quaes se

trata na Arvore de Costados n.° 22, pag.... Não tenho ainda noticia da succes-

são que tem havido deste matrimonio, que foi celebrado no anno de 1760.

6  d. Sebastiana de Carvalho, que ainda não toníou estado.

_ D. Cosma da Cunha, casou com seu primo José Carneiro da

Cunha, senhor do Engenho do Meio, da Freguesia da Varzea, filho de João Car-

neiro da Cunha (irmão mais velho do Coronel Manoel Carneiro da Cunha),

que foi casado com sua prima D. Anna Carneiro de Mesquita, filha do Capitão

Paulo Carvalho' de Mesquita e de sua mulher D. Ursula Carneiro de Mariz,

irmã inteira de Manoel Carneiro de Mariz, de quem trata a Arvore de Costados

n.® 13, pag. Deste níatrimonio nasceram:

_ José Manoel Carneiro da Cunha, a quem ha poucos annoe se

julgou na Relação do Porto o morgado de São Roque e Horta Grande, da Villa

do Conde, pela clausula da sua instituição exclusiva de femeas em quem havia

recahido. Vive solteiro e sem saúde para casar.

5 — D. Anna Carneiro da Cunha e

5 _ D. Ursula Carneiro Maris, que também vivem solteiras.

4 _ D. Antonia da Cunha, casou com Jacintho de Freitas da Silva,

que foi baptisado na freguesia da Sé, de Olinda, a 16 de Março dè 1680, e fal-

leceu a 24 de Dezemfbro de 1757, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, Tenente

Coronel de um dos três Regimentos de_ Auxiliares que houve em Pfernambuco,

a que chamavam dos Volantes, os quaes se extinguiram no anno de 1739 em

que Sua Magestade mandou crear terços com Mestres de Camfpo, como no Reino,

e servio na Camara de Olinda nos annos de 1715, 1729 e 1744, e de Provedor

/
4 • * •_ v 'Árcr^
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da Mizericordia no de 1732, e IQíccedeu a seu irmão mais velho, Antonio d,e

Freitas da Silva, no Senhorio do Engenho da Casa Forte. Foram filhos de João

de Freitas da Silva ( irmão de D. Isabel da Silva, que foi segunda, mulhter

de Manoel Pacheco de Mello, que na guerra da acclamação de El-Rei D. João

o 4.°, foi Mestre de Campo de Infantaria na provincia de Trás os Montes e

depois das pazes foi Governador do Cabo Verde, General da ArmSada e Conse-

lheiro Ultramarino, os quaes são os bisavôs de D. Miguel de Mello, senhor de

Punhete, Sevem e Prestimo, e dos Morgados de Fonte Bôa e Serzêllo, Com-

mendador da Commenda de Nossa Senhora de Pereira e Cinco Villas), e de

sua mulher e prima D. Catharina de Albuquerque, cujos progenitores mostra

a Arvore de Costados n.° 23, pag.

Deste níatrimonio, que foi o primeiro de Jacintho de Freitas da Silva

(porque depois de ter setenta annos se casou segunda vez como não devera)

nasceram os filhos seguintes:

5 — João de Freitas da Silva, que é Sargento-mor do terço de Auxi-

liares do Cabo de Santo Agustinho, o qual nunca quiz casar.

5 — D. Sebastiana de Carvalho, que fallecêo solteira, a 15 de Setem-

bro de 1748.

5 — D. Franclsca Maria de Freitas da Silva, que fallecêo sem sue-

cessão, a 4 de Novembro de 1744, havendo casado, a 29 de Junho de 1736,

com Manoel Lopes de Santiago Correia, Cavalleiro da Ordem de Christo, Fa-

miliar do Santo Officio e proprietário dos Officlos de Escrivão do Despacho

da Meza Grande, descarga e abertura da Alfandega de Pernambuco, que íoraicí

de seu pai, o qual presentemente é Mestre de Campo do terço de Auxiliares

dos nobres da mesma Capitania, o qual foi filho de Manoel Lopes de San-

tiago, Cavalleiro da Ordem de Christo, Familiar do Santo Officio, Capitão de

Infantaria e Cabo da Fortaleza de Santa Cruz, da Barra de Pernambuco, a

que chamam do — itíar — e de sua mulher D. Maria Margarida do Sacra-

mento, irmã inteira do Capitão-mor Roque Antunes Correia, Arvore n.° 18.

5 — D. Isabel Bernarda de Freitas da Silva, que casou com Antonio

da Silva Santiago, que estudou em Coimbra, filho de outro Antonio da Silva

Santiago, Familiar do Santo Officio e rico. £ deste matrimonio não pode

mais haver suecessão.

(1) — Duarte Gomes da Silveira, estes dous últimos solteiros, sem

suecessão.

Catharina Theodora, que casou com João de Barros Rego, que go-

vernou a Parahyba e foi priofeiro Provedor Proprietário de Pernambuco, com

suecessão que Vmcê. já

Isabel Cardoso, que casou com João da Rocha Bezerra e desse matri-

monio houve única:

Andreza da Rocha Bezerra, que casou duas vezes; e o segundo ma-

rido chamou-se Gonçalo Rodrigues, e de nenhum deates dons matrimonios

houve suecessão.

Maria de Hollanda e Anna da Silveira, ambas casaram?, cujos maridos

se ignora, e de nenhum houve suecessão.

Jorge Cairfello V^Ieaçar, que é o primogênito desta irmandade,, é aqualle

que  João de Moraes com a

alcunha de Quicongo, por ser senhor da lagôa desse mesmo appellido. E da

suecessão do dito já deve Vmcê. ter escripto e só emendará o erro do nomte

de João para Jorge.

(1) Daqui por diante parece que foi escripto pela mesma pessôa.
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Francisco Camello Valcaçar casou com D. Catharina d© Vasconcellos,

filha de Arnáo de Hollanda de Vasconcellos, e de sua mulher D. Mana Lms.

e do referido matrimonio nascêo única D. Catharina de Vasconcellos, mulher

de Jeronymo Cavalcante de Albuquerque e Lacerda com successão que Vofce.

tem escripto, e casou o dito Francisco Camello na Bahia, e quando veio com

a mulher trouxe em sua companhia a cunhada D. Brites, que nesse tempo era

rapariga e depois de mulher casou coní o Capitão Manoel Pereira Pacheco,

como já disse em outras noticias, que a Vmcê. escrevi.

Domingos da Silveira Valcagar, qu» devia seguir a Jorge Camello

Valcaçar, seu irmão, por ser o segundo na sua irmandade. Passou a Castella

com negocios da casa de seu pai e lá casou com D. Catharina Nunes de

E deste nfc.trim.onio houveram os dous filhos seguintes:

D. Anna Margarida, que ficou em Castella com pouca disposição...

e não se sabe se foi freira ou se teve outro estado, e

João Ignacio da Silveira, que seu pai o deixou de ordens menores

para se acabar de ordenar, porém elle na seguinte frota veio para a Parahiba,

sua pátria, e nella casou com D. Anna do Rego Bezerra, filha de Manoel

Camello Valcaçar e 
'de 

sua mulher Joanna do Rego, filha de Bento do Rego

Bezerra, natural de Vianna, o qual é aquelle que diz Brito ser dos mais prin-

cipaes moradores da Parahyba e foi primeiro irm&o de Luiz do Rego Barreto,

também natural de Vianna, pelos annos de 1580, que veio a Pernambuco, onde

p casou com D. Ignez de Goes, filha de Arnau de Hollanda, natural de Utrech,

e de sua mulher Brites Mendes. E o dito Bento do Rego Bezerra foi casado

com Maria Borges Pacheco, filha de Antônio de Valadares e de sua mulher

Maria Borges Pacheco, senhores que foram do engenho das Tabocas, da Pa-

rahyba, cuja noticia darei cortí mais miudeza adeante. E do matrimonio de

João Ignacio da Silveira com Anna do Rego Bezerra nasceram, entre outros,

D. Maria de Hollanda.

O pai desta, que a estas devo as noticias referidas e outras que tenho

de dar a Vmcê. de Bartholomeu Lins de

Oliveira, filho de Arnáo de Hollanda de Albuquerque, e de sua mulher 

de Oliveira, irmão de D. Brites Lins de Albuquerque, pais que

foram do outro Bartolomêo Lins de Oliveira, que casou com D. Bernarda Ca-

valcante, irmã inteira de Antonio Cavalcante de Albuquerque, chamado do

Taipu'. E como ha grande prole do segundo Bartholomêo Lins, fico para re-

metter a Vmcê. em outra occasião, com as mais que agora não podem ir, por

dependerem de noticias de varias partes.

Antonio. de Valadares e sua mjujlher Mariaj Borgqs Pachecb foram

senhores do engenho das Tabocas, da Parahyba, e dqf referido matrimonio

nasceram os filhos seguintes:

Fr. Francisco Roca e

Pr. Feliciano Roca, cuja Ordem ignoro, e ao mesmo tempo ha suppo-

sição que foram Franciscànos.

Maria Borges Pacheco casou com Bento do Rego Bezerra, de quem

já fica dada noticia. E deste itíatrimonio ha successão, que ignoro.

Anna da Rocha, que foi mulher de João de Souto Maior, senhor do

mesmo engenho de Tabocas. E deste matrimonio nasceram os filhos seguintes:

João de Souto Maior, que não casou, porém teve filhos bastardos que

succederam no mesmo engenho, entre os quaes foi Luiz Souto Mayor, do que

tive conheciníento.
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Francisco Teixeira da que casou e teve uma única

filha, por nome Francisca, que casou com o Sargento-mor José de Moraes

Navarro, irmão do Mestre de Campo Manoel Alves de Moraes, Navarro.

D. Anua (esta é irmã de Anna da Rocha, mulher de João Souto

Mayor, que casou com Raphael Nogueira, natural de Portugal). E deste ma-

triafonio houveram filhos, entre os quaes foi Manoel Nogueira, que morrêo

solteiro, e^am sutocessão.

Leonor de Ornellas, filha de Antonio de Valadares e de sua mulher

Maria Borges Pacheco. Casou com Pedro de Gusmão e deste matrimônio nas-

cêo Anna Kosa, que casou com Antonio de Gusmão, filho de Jorge Homem

Pinto, e de sua itíulher D. Anna de Carvalho. E deste matrimonio de Anna

Kosa com Antonio de Figueirôa nascêo, único, Manoel Homem de Figueirôa,

que casou com D. Margarida, filha de Antonio Cavalcante, de quem procede

outra D. Margarida que foi mulher de José do Rego Barros, e hoje é de

Manoel Cavalcante de Albuquerque. Do matrimonio de João Souto Maior

com Anna Rosa também4 foi filha Maria Borges Pacheco, que casou com Fran-

cisco Correia, senhor do engenho do Arçaripe de Cima.

Agora quero dar a Vmcê. a noticia, que me pede de Bartholomeo Lins

de Oliveira, irmão de D. Brites Lins de Albuquerque, mulher de Fernando

Carvalho de Sá, senhores que foram do engenho de como

Vmcê. tení escripto, e os seus descendentes querem que seu filho José de

Sá de Albuquerque, com o que não nos devemos embaraçar, e vamos ao fim da

noticia.

Este Bartholomeo Lins e sua irmã D. Brites foram filhos de Arnáo de

Hollanda de Albuquerque, e netos de Arnáo de Hollanda de Vasconcellos e de sua

mulher D. Maria Lins. Casou o sobredito Bartholomêo Lins de Oliveira com4

D. Joanna de Figueirôa da Gama, filha de Jorge Homem Pinto e de sua

mulher D. Anna de Carvalho, cuja D. Joanna tendo sido casada a primeira
vez com?  Cavalcante,

e dizem natural da Bahia, e pouco tempo vivêo, deixando uma ünica filha

por nome D.. Maria Cavalcante, mais conhecida por D. Maria Cavalleira, e casou

com Jeronyrrío Cavalcante, de quem procedem os Cavalcantes de Gramame, e

fico cuidando em que talvez será a segunda mulher de Jeronymo Cavalcante,

de quem Vmcê. diz não tem noticia.

Vamos agora aos filhos de Bartholomêo Lins de Oliveira e de sua mu-

lher D. Joanna de Figueirôa, de cujo irfatrimonio nasceram os filhos seguin-

tes:

Luiz de Albuquerque Lins e D. Anna de Albuquerque Lins, que casou

com Raphael'de Carvalho, e tiveram um único filho, chamado Bartholomeo

Lins, que casou com D. Anna de Castro, e não tiveram successão. Viuva, esta

D. Anna casou segunda vez com  e do segundo matrimonio teve

cinco filhos, que foranf os seguintes:

Marcos de Castro.

Cosme de Castro.

Pedro de Castro.

Roque de Castro e

D. Francisca de Albuquerque Lins, que casou com Mathias Franco e

tiveram um único filho, cujo nome e estado ignoro. Os varões foram todos

casados bem desigualmente, porém não ha successã^ de neiihum. Lins de

Albuq/uerque filho de Bartholomeo Lins de Oliveira e de sua mulher D.

Joanna de Figueirôa da Gama, casou com D. Leonor Mendes e desse matrimo-
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nio tiveram um único filho, por nome Simão Lins de Albuquerque, que casou

nio tiveram um u . 
matrimtonio tiveram vários

no Cabo com D. Marianna  Qe CUJÜ

filhos cujos nomes e estados ignora-se. .. .

Até aqui chegou a noticia que pude alcançar do referido Bartholo-

mêo Lins, que vivêo na freguesia de Tejucupapo com a referida sua mulher

que foi senhora do engenho da Maçaranduba, com o qual e outros muitos: tens

a tinha dotado seu pai quando a casou com o primeiro marido Antomo Ca-

valcante, como já se disse . ,

E' tão ridiculo o Escrivão dos Orphãos da Villa de Goyanna que indo

eu de proposito para a casa de meu genro que Juiz de Orphâos para

executar os mandatos de Vmcê. as noticias pertencentes a to4«

os herdeiros de Antonio de Hollanda de Vasconcellos, senhor que_ fo,do. en

genho de Jaquecipitanga, e hoje é conhecido por engenho Novo de Goyanna,

e logo mandou bilhete o Juiz de tal Escrivão para lhe mSmdar o inventario

pertencente aos herdeiros do dito Antonio de Hollanda, e o

pendeu dizendo que tal inventario não achava-se no seu cartorio e repetindo

segundo bilhete, o Juiz veio pessoalmente dar a descarga que lhe pareceo era

bastante para sua desculpa, dizendo que fôra consultar com seu irmão, que é o fa-

moso José Moreira Ramos, proprietário do mesmo Olficio e que este dissera que nos

dous inventários que se fizeram dos papeis do dito cartorio, um em
 

quando foi Villa e outro em Goyanna quando logo foi, e que em

nenhum destes se acha o trabalho, digo, se acha o tal inventario, e a isto respondi

ao Escrivão que em- tempo do Calaço os vi no poder do dito conversando nós acerca

de cousas pertencentes ao engenho Novo, e com tudo isto o nao pude convencer,

porém claramente conheci que o dito, como ambiciona, esperava uma grande con-

veniencia da busca que como é cousa mui antiga, ficava na sua mao o que quizesse

da busca conforme ordena o novo regimento e tudo tenho remediado na forma que

vai escripto, tirada de un.U sentença, que foi extrahida dos proprios autos de in-

ventario, que nega o dito Escrivão, e esta foi a,requerimento do herdeiro do

mesmo casal de Arnáo de Hollanda de Vasconcellos, que foi o Capitão Manoel Pe-

reira Pacheco, marido de D. Brites de Vasconcellos em a qual sentença se acha

encorporado o auto de posse da meia légua de terras do engenho Diamante e do

resto da pretensão do dito Manoel Pereira Pacheco se acha a <Jever a seus herdeiros

que foi D. Margarida  

de meu tio o Capitão João de Albuquerque Cabral, quasi três níil cru-

sados como da mesma sentença consta e ainda que fiquemos meio remediados,

comtudo sou do parecer que para o fim destas mtesmas noticias e outras que Vmcê.

.... alcançar haja uma portaria do Senhor General, na qual me conceda faculda-

de, como procurador de Vmcê., para que possa em todos os cartorios de Goyanna e

Iguarassü   ' ''''

pertencente ao governo de Pernambuco, declarando ser para o fim de unia obra tao

publica e util, como se percebe do que trás Vmcê. entre mãos, que me parece não

duvidará o dito Senhor de a mandar passar e com ella abaixarão todos os Escrivães

a cabeça, isto parecendo a Vmcê. conveniente, e eu não pouparei passos para fazer

tudo quanto a este respeito for necessário.

Da rtíesma sentença colhi da habilitação que fizeram nesse tempo os her-

deiros de Arnau de Hollanda e sua mulher Dona Maria Lins, e acho nella serem

oà seguintes:

D. Catharina de Vasconcellos, mulher do Capitão Francisco Camello Vai-

Câlç&tt

D. Brites de Vasconcellos, mulher do Capitão Manoel Pereira Pacheco.
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D. Susana de Vasconcellos, mulher do Capitão Pedro Soares de Abreu que

morreram este casal da D. Susana neste lugar do engenho do ^eio, 
no sitio em

que mtorou João Baptista Accioly e me parece que seria o dito Pedro Soares irmão

ou parente mui chegado da sogra üe Antonio Fernandes Caminha de Medina, que

foi senhor deste engenho por sua mulher D. Maria Ximenes e não D. Felippa Soares

de Abreu, como Vmcê. tem escripto.

Agora vamos a findar os mais herdeiros.

D. Maria de Vasconcellos, que não declara o marido, porém? eu parece-me

que ê mulher do Capitão Miguel Alves Lobo, pai de Diogo Lopes Lobo, que assim

se assignava nesse tempo, e hoje o conhecemos por Diogo Cavalvante, que casou com

D. Catharina Vidal de Negreiros, filha bastarda do Governador Ándré Vidal de

Negreiros.

Estes, herdeiros levavam precatória para a Bahia e mandaram citar aos

parentes filhos e netos de Antonio de Vasconcellos e da certidão do official consta

que citara a Balthasar de Vasconcellos,-e sua mulher D. Antonia, a Antonio Ca-

valcante de Albuquerque, a D. Ursula, a D. Anna e a Francisco da Fonceca Sir-

queira e>- sua irtulher D. Catharina, e que são todos filhos, genros e noras de

Francisco de Vasconcellos e de sua mulher D. Antonia Lobo, fallecidos na dita

cidade da Bahia e seu termo e que todos foram havidos de legitimo matrimonio,

herdeiros de Antonio de Vasconcellos, filho de Antonio de Hollanda de Vasconcel-

los e de sua mulher D. Felippa de Albuquerque.

Também" acho na mesma sentença uma escriptura publica que fez D. Fe-

lippa Cavalcante de Albuquerque, filha de Lourenço Cavalcante de Albuquerque

e neta dç Antonio de Hollanda de Vasconcellos, em que vende ao seu primo o

Padre Fr. Antonio da Esperança toda a pretenção que tiver nas fazendas dos Ca-

valcantes de Goyanna, assim no engenho, terras, escravos e mais pertences, quanto

a ella pudesse vir por seus pais e avós, vendia, como de facto logo vendeu ao

dito Padre Fr. Antonio da Esperança, que comprava para dote de suas irmãs sol-

teiras, aquellas que elle nortfeasse, e para este alcançou o dito Padre licença de

seu prelado, e mais adeante acho o papel de dote que pertence, digo, que fez o

sargento-mor Felippe Cavalcante de Albuquerque, casando com sua irmã D. Bri-

tes de Vasconcellos, o qual é do theor seguinte:

O Snr. Capitão Manoel Pereira Pacheco lembrança do que possue minha

irmã e senhora D- Brites de Vasconcellos.

A legitima de seus pais e meus que lhe tocou, tresentos e dez níil reis, a

saber: em peças, terras de cannas, dividas, o que mais claro se verá pela folha de

sua partilha.

A legitima ou herança de seu irmão e meu, Capitão Lourenço Cavalcante

e ha de se repartir em quatro quinhões.

A legitiiría de seu irmão e meu o- Padre Fr. Antonio da Esperança que se

ha de repartir em quatro quinhões. A compra que fez o dito Padre Fr. Antonio, da

terra da D. Felippa, tirando-se os legados que deixa, conforme seu testamento o

que se ha de ver.

Possue minha irmã, que está em seu poder, o seguinte, a saber:

Cinco negras e um negro, o seu ouro e roupa, o que lhe deixou sua irmã

de portas a dentro que de tudo está de posse. O que lhe dou de minha fazenda, o

vestido, Lençóes, roupa e por este me assigno.

Tem mais algumas cabeças de vaccas, tem quarenta mil reis (40$000) que

lhe deve o Capitão Miguel Alves Lobo. Hoje o priirfeiro de Fevereiro de 1667 annos.

Felippe Cavalcante de Vaséoncellos.

E ao pé deste o reconhecimento da letra do dito Felippe Cavalcante de

Vasconcellos. E como Vmcê. gosta destas noticias as tirei fielmente da sentença
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extrahida dos autos, que não appareceram e das faltas de letras e mais cireums-

tancias terá Vmcê. uai pouco de paciência que eu também alguma tenho na pre-

sente occasião em que se escrevem estas noticias por ficar atenuado de umas

sezões que já bem poucos dias me não dão-

No que respeita á noticia que Vmcê. me pede de quem! foram os pais de

Conrado Lins, logo fui para Goyanna examinar essa matéria e achei algumas pes-

sôas que o conheceram, e foi sem duvida segundo marido de D. Felicianna Vidal

õe Kegreiros e irmã da qual D. Maria Lins que Vm. diz morava em Canvutanga,

termo da Villa de Goyanna e que isso colhera do seu testamento, e o dito seu

irmão Conrado Lins, que morrêu na casa desta irmã e lhe deixou a sua terça e

ella seirípre vivêo pedindo esmolas por pórtas na villa de Goyanna e por sua morte

deixou alguns seis oij sete mil crusados, fóra muito dinheiro que furtaram e o

sargento-mor da Parahyba Francisco Muniz de Mello, veio a Goyanna herdar

esses bens que lhe pertenciam por sua mulher que supponho era filha do dito

Conrado, e não pude alcançar quem foram os pais desses dous irmãos e por esta

herança escrevi aos Padres Francisco de Mello Muniz e José de Mello Muniz, fi-

lhos do dito Sargento-nfor e netos ou bisnetos do sobredito Conrado Lins e vindo

que seja também farei a Vmcê. sciente-

O Coronel Antonio Coelho Catanho foi filho de Manoel Coelho Catanho,

natural de Évora, e diz um seu neto, filho do mesmo Coronel, que fôra Capitão de

infantaria da praça e que casara com D. Ursula de Barros e a mais se estende o

dito neto dizendo que tivera o dito Manoel Coelho, seu avô, mais dous irmãos,

um que fôra governador em Angola e outro arcebispo de Braga, e tres irmãs re-

ligiosas no Convento de Santa Clara de Lisbôa. Isto ponho na presença de Vmcê.,

não para que assim o assente ou escreva, pois sei o faz Vmcê. quando tem outra

certeza da qual não temos miais que por este seu dizer. Até aqui o que posso dizer

das noticias que me pede já atrás e as mais que de presente carece hei de inda-

gal-as para irem em outra occasião.

Eu sempre fiz juiso em que procederia o Conrado Lins, de quem atrás

temos falado, de alguní filho ou filha de Arnáo de Hollanda de Vasconcellos, e de

sua mulher D. Maria Lins, ou de alguma irmã ou irmão desta mesma senhora.

O Tenente Ignacio de Sousa e sua mulher, nada dizem do pai e sogro,

que é Bernardo Lins de Albuquerque, e por ultinfo disseram que este ainda é

vivo e que está em Massaranduba, ensinando meninos, onde pretendo buscal-o para

examinar a sua processão.

!¦ ' : •átj.- õfe



NOTICIA ABREVIADA das Ascendências e

parentescos de D. Rosa de Santa Maria de Vascon-

cellôs, mulher de Manoel Pereira Bolcão, natural de

Iguarassú.

Pedro Alves da Silveira, natural da Villa de Serpa, na província de

Alentejo, ê o tronco de que procede a familia dos Morgados da Parahyba, que

instituio seu filho, Duarte Gomes da Silveira, a 6 de Dezembro de 1639, e delle

não temos outra noticia e nem parece que a* tenha o nfesmo seu filho, porque no

Item da Instituição do Morgado diz o seguinte:

Item, declarou elle instituidor do Morgado, digo, instituidor que elle era

filho legitimo e de legitimo matrimonio de Pedro Alvares da Silveira, natural da

Villa de Serpa, termo de' Alentejo; do reino de Portugal e de sua legitima mulher

Maria Bomes Bezerra, fliha de Antonio Gomes Bezerra, natural da Villa de Vianna,

Foz de Lima e porque elle instituidor não teve conhecimento algum do dito seu pai

que morrêo na villa de Pernambuco, onde elle instituidor nascêo e foi baptisado,

e não quiz e nem quer aproveitar do Brazão de Arnías do appellido de Silveiras,

nome appellativo de seu pai por não ter noticia alguma de sua prosapia senão

daquelles de que tem verdadeiras noticias, como são os Gomes e Bezerras, pela

parte feminina da dita sua mãi Maria Gomes Bezerra. E' porém certo que este

Pedro Alves da Silveira já veio de Portugal casado com a dita Maria Gomes Bezerra

e que já se achava em" Pernambuco em 1560 e que delles não ficaram mais filhos

de que os quatro seguintes:

2 — Domingos da Silveira, que nasceo em Vianna e veio menino com seus

pais e quando estes o mandaraní estudar na Universidade casou em sua patria

com Margarida Gomes da Silva, a quem se acha no liv. velho da Sé em 1608 e elle

ainda vivia em 1636, como refere o General Francisco de Brito Freire na sua

nova Lusitania, liv. 9, n.° 720, dizendo: Outros se remiam grandes sontaias. E

nenhumas para matar a sede a insaciavel idropesia da cobiça contraria bastaram

ao Vigário da parochia de São Lourenço Gonçalo Ribeiro. Ao sentenciado Do-

mijigos da Silveira, procurador da fazenda real, em oitenta e cinco annos de

idade, Jeronymo de Albuquerque de Mello, Pedro Alves Carneiro, Francisco Dias

do Porto e um seu filho e outras rrfuítas pessoas as quaes primeiro de lhes tirarem

a vida atormentavam impiamente-

Deste matrimonio de Domingos da Silveira só houveram as três filhas

seguintes: Anna da Silveira, que casou conf Francisco Camello Valcaçar, senhor do

engenho dos Reis da Parahyba, onde teve grande respeito e autor,idade, como

vemos do que escreveo o dito Brito, livros 7.®, n.° 580 e 607 e Castrioto no liv.

6 °, n.° 85, o qual era filho de Jorge Camello, que em 1596, servia de Ouvidor de

Pernambuco, do qual se affirma que era neto de Lopo Rodrigues Camello, Escri-

vão da Puridade do senhor rei D. Sebastião, e de sua mulher D- Catharina de

Valcaçar, fidalga Castelhana e delles procedem todos os Valcaçares que existerrf.

Seraphina de Moraes, que casou na Matriz do. Salvador de Olinda, a 24 de Setem-

bro de 1608, com Felippe Barbalho Bezerra, irmão do famoso Mestre de Campo Luiz

Barbalho Bezerra, Fidalgo da Casa Real e Commendador da Ordem de Christo,

que governou a Bahia e Rio de Janeiro, mterecendo os maiores elogios aoB nossos

historiadores, filhos, além de outros, de Fernão Bezerra Felpa de Barbuda, dos
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Bezerras dos engenhos do Monteiro e Brumbrum, e de sua mulher Camilla Bar-

balho, e delles procedem os morgados da Parahyba, como logo se verá, e outras

famílias. j.-

Archangela da Silveira, que do livro velho da Sé, consta que casou

a 8 de Maio de 1623, con# Francisco do Rego Barres, que foi Fidalgo da Casa

Real, o qual era irmão de João Velho Barreto, do Conselho de S. Magestade, seu

desembargador do Paço e chanceller-mor do reino, filhos, além de outros, de Luiz

do Rego Barreto, e de sua mulher Ignez de Goes, e delles procede o ramo doa Regos,

Provedores da Fazenda Real de Pernambuco.

2— Duarte Gomes da Silveira, que como acinte, vimos, já nasceu em

Olinda, d'onde foi â Conquista da Capitania da Parahyba, que deveo muito ao seo

valor e diligencia, como escrevêo o autor do Santuario Marianno, no tomo 9.°.

llv. 2.° tit. 33, paginas 335 e 336, e como foi um dos primeiros conquistadores, tirou

datas e sesmarias das irtelhores terras, levantou nellas os dous formosos engenhos

d" N. Senhora.da Ajuda, a que chamam engenho Velho, e de Saitfo Antçanio, a que

chamam Novo, adquirio grossos eabfdaes, deu onze contos de reis de esmola d

Casa da Santa Mizericordia da dita cidade da Parahyba e nelle fez para seu jazigo

e de seus successores a Capella do Salvador do Mundo, que dotou com generosi-

dade.

Na guerra dos Hollandeses despendeu considerável fazenda e padeceo

gravíssimas nfolestias e trabalhos, e por isso mesmo que era respeitado, e de grande

senuito, como escreve Brito, desde o n.° 604 até o fim do livro 7.°, dando-3e-Ihe,

como diz Barleos faz 99 por. favor e indulgência a prisão de uma fortaieza quando

tinha mais de oitenta annos de idade, e finalmente veio a fallecer em sua casa,

debaixo de fieis carcereiros, no anno (Te 1644.

Foi casado com Fulgencia Tavares, filha de João Tavares, o primeiro Ca-

pitão e governador da Parahyba, de quem trata o Santuario Marianno, no lugar

citado, e delia teve, único, a João Gomes da Silveira, em quem primeiro instituio

o morgado e porque elle foi níarto pelos Hollandczes, servindo de Capitão de in-

fantaria no anno de 1634, na fortaleza do Cabedello, nomeou a 6 de Dezembro de

1639, para o mesmo, a sua filha natural Joanna Gomes da Silveira, que tinha ca-

sado com seu sobrinho Antonio Barbalho Bezerra, filho de Felippe Barbalho Be-

zerra e de sua sobrinha Seraphina de Moraes, acima noirfeados.

v Este Antonio Barbalho Bezerra, de quem escreve Castrioto no liv. 5.°, n-° 73

e no liv. 6. n. 83, padeceu na mesma guerra os maiores trabalhos e a prisão de nove

annos em, que o tiveram os Hollandeses e da qual sõ se vio livre com a restaura-

ção de Pernambuco.

Delle e de sua nfulher e tia Joanna Gomes da Silveira procedem os Mor-

gados da Parahyba, sendo seu terceiro neto meu sobrinho Manoel Gomes da Sil-

veira Bezerra, oitavo senhor do dito morgado.

2 — Pedro Alves Bezerra, de quem se não conservam mais memórias, que
a de ter sido degollado pelos Hollandeses enf Porto Calvo, no anno de 1635, servin-

do de Capitão de Infantaria, como escreve Brito no liv. 8." n-° 661, e a de ser pai
de Domingas Pereira, que viveo em Itamaracá antes dos Hollandeses com Antonio

Rodrigues dos Santos, seu marido, do qual s6 se sabe que era irmão de Maria de
Mattos, mulher de Arrfador de Mattos, dos quaes foi filho Domingos de Mattos,

Fidalgo de Cota de armas por brazão passado em Lisbôa a 16 de Novembro de
1616.

Deste Antonio Rodrigues dos Anjos e sua mulher Domingas Pereira foi
filho mais velho Bartholomeu Rodrigues dos Santos, que no tempo dos Hollandeses

foi aforar na Parahyba, onde casou com Anna jle Freitas. E deste matrimonio nas-

ceu Domingas Peneira de Frçitap, que casou com Bartholomêo Peixoto de Vascos
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cellos, homem nobre, da família de Mirandas Peixotos, do Porto, que veio junto

com seu irmão Ayres Teixeira Peixoto, em uirf dos soccorros que se mandaram

para a restauração de Pernambuco.

E deste Bartholomeu Peixoto foi neto, por via paterna, o Capitão-mor

João Peixoto de Vasconcellos que casou a primeira vez com sua parenta D. Joanna

Gomes da Silveira, sexta senhora do Morgado.

— Anna da Silveira, única, filha de Pedro Alves da Silveira e de sua

rtfulher D. Maria Gomes Bezerra, foi casada com Antonio Barbalho Pinto, do qual

só se sabe que era natural do Reino e que levantara o Engenho de Tibiri e c&pols

o de Camaratuba. Deitou a moer a primeira vez na primeira dominga de outubro

de 1609, como em um caderno antigo em que se escreverão* estas memórias, com

tanta curiosidade que até nelle se achava uma relação muito miúda das pessôas

a quem nesse dia deu de jantar o dito Antonio Barbalho Pinto, que falleceu pouco

depois que os Hollandeses destruiram este engenho, no anno de 1625, quando re-

tirados da cidade da Bahia ancoraranf na da Traição.

Deste matrimonio nasceram:

3—.Domingos da Silveira, que fallecêo solteiro.

— victoria Gomes Barbalho, que continua.

3 — Violante Barbalho.

3 — Maria Barbalho e

3 — Anna da Silveira, que falleceram solteiras-

— victoria Gomes Barbalho casou com Mathias da Costa de Vasconcellos

Marecos, que foi Capitão da Ordenança da freguesia de Mamanguape e vivianf em

1665, como consta da escriptura de venda do engenho de Camaratuba, que a nove

de maio desse anno fizeram a seu parente João do Rego Barros, pela interposta

pessôa de Marcos de Oliveira Correia, parentes de ambos, por se achar então go-

vernando a Parahyba, o dito João do Rego, cuja escriptura de venda foi feita na

nota do Tabellião Antonio Pereira da Costa. Foi este Mathias da Costa de Vas-

concellos Marecos, natural da Ilha de S. Miguel e do matrimonio que contrahio

com a dita Victoria Gonfes Barbalho só ficaram as quatro filhas seguintes:

— D. Isabel de Vasconcellos, que continua.

4 — D. Antonia Barbalho, que casou na Parahyba com o Alferes João Soa-

res Franco e não deixou successão.

4 — Maria da Silveira, que foi casada com Álvaro Martins, e também não

deixou successão.

4 — Victoria Gomes, que morou sempre na Mataraca, junto a Camaratuba

e casou conf Gabriel Martins, que era filho de um hespanhol. Teve vários filhos

de que existe successão.

4—d. Isabel de Vasconcellos casou com João Soares de Avelar, natural

de LisbÔa e irmão do Dr. Frei José da Natividade Seixas, religioso da ordem de

S. Domingos, filhos de Manoel Soares de Avelar e de sua mulher Maria da As-

sumpção ou de Santo Antonio e Oliveira, irmã do Vigário João Baptista de Oli-

veira, todos naturaes de Lisboa.

Delle se conta que sendo muitas vezes perguntado pelo dito seu irníão, se

não tinha dependencia em que quizesse que elle o servisse, respondeu que para

nada mais queria o seu respeito do que .para ser isento de servir na Camara e nos

postos da Ordenança e de apparecer aos alardos delia, o que com effeito lhe con-

seguro.

Deste matrimonio nasceram:

\ r^rrtílv^ i f
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5 —-iToão Soares de Vasconcellos, que foi Tenente Coronel do Regimento

da.Cavallaria de Mamanguape- Casou com D. Faustina Pereira da Cunha, filha de

Manoel Pereira Bolcão, natural da Ilha do Faial .e de sua níulher D. Isabel da

Cunha Bandeira. Deixou successão.

5 — Mathias da Costa Vasconcellos casou com Marianna de Freitas, filha

de João Marinho, que morou em Tejucupapo e de sua mulher Anna Rebouças.

Deixou successão.

5 — Manoel Soares de Vasconcellos casou com sua prima Maria Barbalho,

filha de Gabriel Martins e de sua mulher Victoria Gomes, acinte nomeados. Deixou

successão. >•

5 — Vicente Soares de Avellar casou duas vezes; a primeira com

 e a segunda com

D. Joanna dè Castro Barbosa, filha de José Correia de Oliveira e de sua mulher
D. Ignez Lins de Vasconcellos e foi primeiro marido desta D. Joanna. Teve sue-
cessão de aaftos os matrimonios.

5—Antonio Barbalho, que morreo solteiro.

5—José Soares de Avellar, que morou no engenho do Podre, da Parahyba,
e casou com  filha de João Marinho, de Tejucupapo, e de sua
mulher Anna Rebouças, £cim& nomeados- Deixou successão.

5 — D. Catharina Barbalho casou com Francisco Ribeiro de Bessa e dei-
xou successão.

5 — D. Victoria Gomes da Silveira, que aforou na Embiribeira, junto a
Camaratuba. Casou com o Alferes Salvador de Mattos, natural do Rio Grande e
deixou successão.

5 —D. Maria da Àssumpção e Oliveira casou com o Capitão Francisco
Falcão de Oliveira, natural do Reino. \

5 —D. Anna da Silveira casou com o Alferes Antonio de Sá Serrão, na-
tural de Goyanna e deixou successão.

® Rosa de Santa Maria de Vasconcellos casou com o Capitão Manoel
Pereira Bolcão, natural de Iguarassú, filho de Manoel Pereira Bolcão e de su«
níulher D. Isabel da Cunha Bandeira, acima nomeados, e tem successão.

¦A.O&-Í9-



GENEALOGIA de João Cavalcante de Albu=

querque, filho do Capitão=mor Christovão de Hollan-

da Cavalcante, senhor dos engenhos do Apoá e Goita,

da freguesia de Santo Antonio de Tracunhaem, din-

gida ao M. R. Senr. S. M. Antonio Cordeiro, da Con=

gregação do Oratorio de Nossa Senhora Madre de

Deus do Recife de Pernambuco.

M. R. Senr. S. M. Antonio Cordeiro.

Meu amigo e Senhor.

Perguntou-ote V. S. se o seu discípulo João Cavalcante de Albuquerque,

filho de Christovão de Hollanda Cavalcante, Senhor dos engenhos do Apoá e

Goitá, da freguesia de Tracunhaem, podia, sem receio, entrar na pretençao de

habilitar-se pelo Santo Officio ? E eu respondi que podia seguramente. Porém,

como apenas conto quarenta e dons annos, e V/ S. poderá ter ouvido o contra-

rio a pessoas mais antigas, do que talvez procederia a duvida, que obrigou

a V. S. a fazer-róe esta pergunta, pareceu-me devia dar a V. S. a razao de

minha resposta. .

E primeiramente havemos de assentar, por certo, que a família dos

Hollandas,. desta Capitania de Pernambuco, de que por varonia procede o seu

discípulo de V. S., é limpissima na sua origem, není me persuado que a vista

de tantos familiares do Santo Officio, Cavalleiros das Ordens militares, clérigos,

religiosos e ministros, quantos procedem de Brites Mendes de Vasconcellos (a

velha), haja ainda quem, com cega e barbara tenacidade, siga a opinião contraria,

que bem sei teve grande (mas irracional) séquito na minha patria, na qual só

tenho encontrado genealogicos de orêlha; porque nunca dão mais 
jazao 

que a

dé haverem ouvido aos antigos, sem reflectirem na pouca estimaçao que entre

«s homens sérios tiveram4 sempre os contos de velhas. Mas oxalá conservassem

puras as tradições e não equivocassem as.noticias, nem confundissem as hnhas

do parentesco, já porque não conhecem estas nem também discernir aquellas,

por ignorarem totalmente o que é genealogia, já porque esta ãe los hombres

el instrumento de la fama suele partecipar de sus passiones; y estas é no antece-

dem Ias cozas como som c no Ias dizem como Ias entendem — e já, finalmente,

porque ainda hoje ha muitos homens daquelles de quem dizia S. Jeronymo: Titam

satis hominum est et jam. laudem quoerentium altos vo]e facete qwa alterius

vituperatione se laudare putant, et qui suo mérito placere não possunt placere

volunt in comparatione maior um.

Supposta como indisputável a limpesa de sangue que na sua origem

teve a familia dos Hollandas, a qual se manifesta com toda a clareza nas tabuas

que vão no fim, mostrarei que esta irtesma continuou em todas as allianças

do ramo de que procede o Seu discípulo de V. S., João Cavalcante de Albuquer-

que, e á vista disto que duvida pode haver na sua habilitação ?
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Digo, que com a mesma limpesa de sangue continuou em todas as

allianças o ramo de que procede o seu discípulo de V. S., porque ainda a ser

verdadeiro o rutcíor vago (do qual eu duvido, porque estou obrigado a fazer

bom conceito dos Ministros Ecclesiasticos que repetidas vezes tem julgado o

contrario) que padece certa familia que enlaça com a de João Cavalcante, a

não comprehcnde por provir o rumor de diversa linha, .como sabem os que sa-

bem e o conhecerão nas tabuas, que expenderei sem? que me seja preciso infa-

mar a pessôa alguma, assim por que não é esse o meu gênio, como porque julgo

que fora de juizo competente o não posso fazer em bôa consciência.

Tenho dito, que ingenuamente entendo, e neste papel verá V. S. tudo

quanto eu sei da faitfilia dos Hollandas, pelo ramo que pertence ao seu discípulo

de V. S., mas que dirão os chamados genealogicos da minha terra? Dirão o que

quizerem, porque entendem que a genealogia é filha da vontade e não do en-

tendimento, e porque se persuadem muitos que não podem ser bons sem! que
os seus visinhos sejam máos, julgam que genealogicos e maledicos são syno-

nimos. Se eu fôra mi. nos occupado tivera feito uma galantissima collecção de

seus apophtegmas. Nos quaes teriam os eruditos divertidiBSimx> passatempo

para as horas ociosas.
"De Formião Philosopho elegante

Vereis como Anibal o escarnecia

Quando das artes bellicas deante

Delle como larga voz tratava e lia".

O nfesmo faço eu inteiramente quando os ouço falar em uma matéria

tao alheia das suas intelligencias, e não deixa de ter galantaria defenderem co.ii
noUivel arrojo quantas tiadições prejudicam aos pro.ãipoi, ao m>sino pelíso em

que impugnam as que lhes dizení respeito.

Em todo o mundo anda a genealogia (que como parte mais nobre da
historia de qualquer reino ou província devera ser tratada com outra circum-
specção) muito adulterada. Na Europa, porque a vaidade procura algumas vezes
infestar tenras plàntas em antigos troncos, e na America, onde a pequena dis-
tancia da sua conquista não permitte semelhante fanatismo, porque a inveja pre-
tende murchar os ramos de vistosas arvores, afim de que as próprias pareçam
mais pro-mais floridas. (

Porém como os Miniitros que julgam cousa tão importante, não costu-
níam preoccupar-se, porque, como experimentados e doutos, sabem discernir o
verdadeiro do falso, parece-me quo sem receio pode João Cavalcante de Albu-
cuerque entrar no requerimento que deseja, e a rríim pode V. S- mandar em
muitas occasiões do seu agrado, porque terei grande gôsto em servir a religlo-
sissirtía pessôa de V. S. que Deus guarde muitos annos.

Recife 12 de Maio de 1760.

De V. S. muito affectuoso e fiel captivo.

Antonio José Victoriano Borges ia Fonseca.



GENEALOGIA da família dos Hollandas,

continuada desde; a sua origem até João Cavalcante

d*Albuquerque, filho do Capitão Christovão de Hol-

landa Cavalcante, senhor dos engenhos de Apoá e

Goytá, pelo ramo de que procede.

INTRODUCCÃO

A Familia dos Hollandas, desta Capitania de Pernambuco, conta nella

tantos annos como numeramos desde a sua conquista, porque é bem? sabido, que

veio a ser primeiro Donatario Duarte Coelho no anno de 1535 e a 9 de Março

tomou posse das terras, capitania, governança e jurisdição delia, com todas as

liberdades a privilégios que lhe' foram concedidos por duas amplíssimas cartas

passadas em Évora pelo Senhor Rei D. João o 3.®, a 24 de Setembro de 1534,

e por outra do dia seguinte, 25 do mesmo mez e anno, conto consta das mesmas

cartas e do foral da Camara de Olinda cidade Capitai de Pernambuco, o qual foi

passado pelo mesnío Donatario a 12 de Março de 1537 e confirmado a 17 de

Março de 1550, e d® mesmo foral consta que esta posse foi tomada no mesmo

dia em que Duarte Coelho chegou a Pernambuco.

Também? é notorio que Duarte Coelho trouxe em sua companhia a

sua mulher D. Brites de Albuquerque e seu cunhado Jeronymo de Aubuquerque

(que nesta Capitania é o tronco da nobilissima familia do seu appellldo) a

a muitas outras pessôas nobres que convictas das conveniências que lhes pro-

metteo o quizeram acompanhar nesta nova conquista e povoação do que pro-

cedeu ser a de Pernambuco a mais famigerada e. distincta entre todas as do

Brasil.

Arnau de Hollanda, natural de Utrech, foi um. dos homens nobres que

acompanharam Duarte Coelho. Dizem as memtorias que delle se conserv-im,

que era sobrinho do Papa Adrianno 6.°, que subiu a cadeira de São Pedro em

9 de Janeiro de 1522 e falleceu a 14 de Setembro de 1523, com um anno, oito

meses e. seis dias de pontificado no qual o ficare cioso in sanguinibus nobelat

— a qual noticia se confirnía com a que nos dá o P, Antomo de Carvalho da

Cesta na sua chorog. Port. ua qual affirma fora filho de Henrique de Hollan-

iiti. Barão de Rhenobourg ü de Margarida Florença, irmã do dito Papa.

Casou Arnau de Hollanda em Pernambuco com D. Brites Mendes de

Vasconcellos, natural de Lisbôa e filha de Bartholomeu Rodrigues de Sá, ca-

mareiro-mor do Infante D. Luiz, filho do Senhor Rei D. Manoel e de sua

mulher D. Joanna de Goes de Vasconcellos, a qual, segundo affirmam todas as me-

morias antigas, fofa creada da senhora Rainha D. Catharina, níulher do senhor

Rei D. João 3 °, 
que a entregou a Dona Brites de Albuquerque, que havia sido

sua dama quando em companhia de seu marido o primeiro donatario Duarte

Coelho embarcou para Pernambuco, recommendando-lhe a sua accommodaç£o,

ao que satisfez generosamente D. Brites, dotando-a para o seu casamento com a9

Datas de muitas terras, em que D. Brites Mendes de Vasconcellos e seu nlarido

Arnau de Hollanda levantaram4 muitos engenhos de fazer assucar, dos quaes

ainda hoje possuem vários seus nobres descendentes.
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§ 1.°

Já vemos que Arnau de Hollanda, natural de Utrech e filho de Henri-

que de Hollanda, Barão de Rhenobourg, e de sua mulher Margarida Florença,

é em Pernambuco o tronco da nobre familia de seu appellido. Delle se não

conservam outras memórias, porém4 de sua mulher D. Brites Mendes de Vas-

concellos, consta que chegara quasi aos cem annos, por cujo motivo é conhe-

cida com a denominação de — Velha.

Falleceu em Olinda, a 19 de Dezembro de 1620, deixando por seu tes-

taníenteiro a seu neto Francisco do Rego Barros, e foi sepultada na Igreja de

Santo Antonio e S. Gonçalo do Convento da Ordem de N. Senhora, do Monto

do Carnfo da mesma cidade, como se vê do assento do seu obito,'feito em um

livro velho, que se conserva na Igreja Cathedral deste bispado, que por aqueile

tempo era conhecida com o nome de — Matriz do Salvador.

Do matrimonio de Arnau de Hollanda com D. Brites Mendes de Vas-

concellos nasceram os filhos seguintes:

2 — Christovão de Hollanda de Vasconcellos, que continua no I 2°.

2 — Antônio de Hollanda de Vasconcellos que casou com D. Felippa

de Albuquerque, filha de Felippe Cavalcante, Fidalgo Florentino, e de sua

mulher D. Catharina de Albuquerque dos quaes daremos noticia adeante.

Deste mlatrimonio ha em Portugal, na Bahia e neste Pernambuco, no-

bilissima descendencia, com' muitas habilitações, como Se pode ver nas Tabs.

2 —¦ Agustinho de Hollanda de Vasconcellos, que casou com D. Maria

de Paiva, filha de Balthasar Leitão Cabral e de sua mulher Ignez Fernandes

de Goes. Balthasar Leitão servio na Camara de Olinda de Juia Ordinário ou

de Vereador mais velho no anno de 1596, como consta do Cutópra-se qup aquel-

le Seaado pôz em uma provisão pela qual o Senhor D. Antonio Barreiros, ter-

ceiro Bispo do Brasil, concedeu licença aos monges benedictinos para fundarem

o seu mosteiro na Ermida de N. Senhora do Monte, a qual se acha registrada

no livro do Tombo do Mosteiro de S. Bento da nfesma cidade, na qual falleceu

o dito Balthasar Leitão, sem testamento, ao primeiro de Dezembro de 1617, e

foi sepultado na Igreja Matriz do Salvador.

Também deste matrimonio ha descendencia habilitada conto se mostra

das Tab.

2 — Adrianna de Hollanda, que ainda vivia com mais de cem annos

no de 1645, porém não podia ter os cento e dez que lhe dá Frei Manoel Callado,

no seu valeroso Lucideno, porque no dito anno os completava a povoação de

Pernaníbuco, e assim ainda que Adrianna de Hollanda fosse o primeiro fructo

do matrimonio de seus pais não podia contar cento e dez annos no de 1645;

porque dizem as memórias antigas que Brites Mendes era menina quando veio

á Pernambuco e é verosimil que não contrahisse o seu matrirrfonio senão depois

de pacificados os primeiros ardores, com que os índios valerosamente dispu-

taram por algum tempo a nossa conquista, porque então é que completaria

a idade necessaria.

Foi Adrianna de Hollanda casada com Christovão Lins, ilustríssimo

Fidalgo de Florença que conquistou aos índios Pitagoares todas as terras de

Porto Calvo, onde levantou sete engenhos de fazer assucar, por cujos serviços

Jorge de Albuquerque Coelho, terceiro Donatario de Pernambuco, lhe fez mercê

no anno de 1600 da alcaydaria-mor da dita Villa para elle -e todos os seus

successores, filhos e descendentes, para sempre, como consta da provisão pas-

sada a seu neto, do mesmo nome, em 15 de Janeiro de 1657.

>v%. •.-«
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Teve Adrianna de Hollanda o gosto de ver a sua illustre e honradissi-

ma posteridade até a quarta geração e nella as habilitações que se veem nas

Tab.

2 D. Isabel de Goes, que casou com Antonio Cavalcante de Ajbu-

querque, filho de Felippe Cavalcante, Fidalgo Florentino, e de sua mulher

D. Catharina de Albuquerque.

Deste níatrimonio ha illustre successão, asism em Portugal como em

Pernambuco, com muitas habilitações, como se mostra nas Tal).

2 —D. Ignez de Goes, que vivêo em Olinda, sua patria, e nella falleceu

a 24 de Fevereiro de 1612 e foi sepultada na Igreja do Convento de N. Senhora^

do Monte do Caro/o, na Capella de Nossa Senhora da Bôa Morte, de que era par

droeira.

Casou com Luiz do Rego Barreto que servia na Camara de Olinda de

Juiz Ordinário mais velho, no anno de 1596, como se vê do — cumpra-se, posto

na provisão do Senhor Bispo D. Antonio Barreiros, de quem acima se fez

menção, e falleceu sem testaníento, a 10 de Abril de 1611, e foi sepultado na

Igreja Matriz do Salvador. Era Luiz do Rego Barreto natural de Vianna e fi-

lho de Affonso de Barros Rego, instituidor do Morgado da quinta de Do Christi

e padroeiro da Capella do Espirito Santo da matriz da mesma Villa, e de sua

nAilher Maria Nunes, filha de João Velho Barreto.

Do sobredito matrimonio de Ignez de Goes ha em Portugal e nesta Ca-

pitania nobilissima descendencia, con? muitas habilitações, como o mostram

as Tab.

2 — D. Anjia de Hollanda, que ainda vivia no tertfpo da guerra da res-

tauração, a qual teve principio no anno de 1645, no seu engenho do Trapiche do

Cabo, em companhia de seu filho Manoel Gomes de Mello. Foi casada com João

Gomes de Mello, homem nobre, da província da Beira e deste matrimonio se con-

s-erva illustrissiitía posteridade no nosso reino e nesta Capitania, com muitas

habilitações, como se pode ver nas Tab.

2 — d. Maria de Hollanda que casou com Antonio.de Barros Pimen-

tei, natural de Vianna e da nobre familia dos Barros da mesma Villa. Delle

afíirmam algumas memórias genealogicas que fôra Cavalleiro Fidalgo e da Ordem

de ü. Bento de Aviz. Deste matrimonio procede a nobre familia dos Barros

Pimenteis de Porto Calvo, na qual se contam ás habilitações que mostram as Tab.

§2.°

2 — Christovâo de Hollanda de Vasconcellos, filho de Arnau de Hol-

landa e de sua mulher D. Brites Mendes de Vasconcellos, § 1, viveu sempre em

Olinda, sua patria e nella falleceu a 2 de Junho de 1614, deixando por seus tfes-

tamenteiros a sua segunda mulher Clara da Costa, a seu cunhado Manoel da

Costa Calheiros e a seu filho Bartholomêo de Hollanda, e foi sepultado na Ca-

pclla de que sua iríãi era padroeira na Igreja Matriz do Salvador. Casou duas

vezes: a primeira com D. Catharina de Albuquerque, filha de Felippe Cavai-

cante, Fidalgo Florentino, e de sua mulher Catharina de Albuquerque, de cuja

illustrissima ascendencia dará noticia.a Arvore de Costados seguinte; e pela tabua

de seus parentescos se fará manifesta a limpesa de seu sangue, que ainda que esta

sempre foi indisputável, a não omittirei, porque prometti mastrar que todos os

casaníentos do ramo de que procede João Cavalcante de Albuquerque, continua-

ram com a mesma limpesa de sangue que na sua origem teve a familia dos

Hollandas; a segunda com a dita Clara da Costa, filha de Manoel da Costa

Calheiros, natural da Ponte da Barca, (e de quem affirníam todas as memórias
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antigas que fôra homem muito honrado) e de sua mulher Catharina Rodrigues,

que falleceu em Olinda a 29 de Outubro de 1621 e foi sepultada na Igreja Matriz

do Salvador. Do dito Manoel da Costa Calheiros consta que foi um dos homens

da governança de Olinda e no anno de 1613 servia de Juiz Ordinário ou de Ve-

reador mais velho, confo se vê de uma data passada pela Camara a Francisco

Ferreira Pinto, em 28 de Setembro do dito anno e que falleceu a ... de Junho

de 1620, deixando por seus testamenteiros á dita Catharina Rodrigues, sua mu-

lher e a seu filho Manoel da Costa. Jaz sepultado na Igreja Matrií do Salvador.

Nasceram,

Do 1.® Matrimonio:

3 — Bartholomeu de Hollanda Cavalcante, que falleceu em Olinda, aua

patria, a 6 de Junho de 1623 e foi sepultado na Capella de sua avó Briítea

Mondes de Vasconcellos, ná Igreja Matriz do Salvador, deixando por seus tes-

tartfenteiros á sua mulher D. Justa, a seu primo Francisco do Rego Barros

e a Manoel de Abreu.

Foi casado com a dita D. Justa da Costa, irmã da segunda mulher de

se\ pai e filha do sobredito Manoel da Costa Calheiros, e de sua mulher Ca-

tharina Rodrigues.

E deste matrimônio houve successão habilitada, como mostra a Tab.

3 — Christovão de Hollanda de Albuquerque, que continua no f 3 o.

3 Felippe Cavalcante de Albuquerque, que no anno de 1624, eril que

governava a Bahia seu primo D. Francisco de Moura, passou áquella cidade, onde

falleceu e se acha sepultado no claustro do Convento de N. Senhora du Monte do

Carmo, á porta do Capitulo, em sepultura raza, na qual se vêem gravadas as

suas armas e a inscripção do seu nome.

Foi casado na mesma cidade com D. Anna Pereira Soeiro, filha de

Martinho Lopes Soeiro, Cavalleiro da Ordem de Christo, e de sua mulher

D. Anna Pereira, sobrinha do Senhor1 Bispo do Brasil D. Miguel Pereira. E

deste matrimônio procede um dos nobilissimos ramos'dos Cavalcantos da Bahia,

na qual ha muitas habilitações, como se vê nas Tabs.

3 — Fr. João Cavalcante, Religioso da Ordem de N. Senhora do Mon-

te do Carreio da Observancia, o qual ainda vivia no anno de 1666, porque a 6 de

Junho do dito anno baptisou na Capella do engenho de Apipueoa a seu sobrinlto

José, filho de Christovão Paes de Mendonsa e de sua mulher D. Joanna Cavai-

cante.

Do 2.° matrimonio:

3 — Manoel de Hollunüa Calheiros, que casou duas vezes: a primeira

com Maria Ferreira da Silva, filha de G-onçalo Ferreira da Silva e de sua mu-

lher Isabel de Lemos, a qual era já fallecida no anno de 1659, como consta do

termo dc irmão da Mizeriooidii de Olinda, que e. 9 de Março do mesmo anno

assignou o íito Manoel de Holanda Calheircp, que destn matriaiorio teve sue-

cessão, a qual se acha extineta, como veremos na Tab.; e a segunda com D. Vio-

lante de Figueirôa que parece nasceu no anno de 1629, porque do inventario que

a 22 de Agosto de 1651 fez no engenho de Gurjau' de Fernãô Soares da Cunha, o

Juiz' de Orphãos Francisco Berenguer de Andrada, com o Escrivão Manoel de

Pinho Soares, por fallecimento de seu pai, consta que a dita D. Violante de Fí-

gueirôa tinha então vinte e dous annos, como se vê do rosto do mesmo inventario

que se conserva no Cartorio de Orphãos de Olinda.

Foi esta D. Violante de Figueirôa, filha de Jorge Homem Pinto, bem

conhecido nesta terra pelos grossos cabedaes que possuio e pelos muitos enge-

nhoa de que íoi s.enhor ne-itu Capitania e nas de Itamaracá e Parahyba, o qual

era natural de Lisbôa e irmão inteiro de D. Joanna de Figueirôa, mulher do
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Desembargador Rodrigo Rodrigues de Lemos, Desembargador do Paço, os quais

foram* pais de D. Christina da Silva e Castro, mulher de José Galvão de La-

cerda, Fidalgo da Casa de Sua Magestade, de seu Conselho e seu Desenfbarga-

dor do Paço e Chanceller-mor do reino, dos quaes foi filho Gonçalo Manofel Galvão

de Lacerda, Conselheiro ultramarino, que falleceu iia poucos atmos na Enviatura de

Inglaterra e de sua mulher D. Anna de Carvalho, filha de Raphael de Carvalho (o

velho), a quem chamaram de alcunha o Congo.

Destes dois matrimonios de Manoel de Hollanda Calheiros, procedem os

Hollandas da Capitania da Parahyba.



NOTAS à Arvore de Costados de D. Catharina de Albuquerque,

primeira mulher de Christovão de Hollanda de Vasconcellos-

PARTE PATERNA

Felipe Cavalcante, Fidalgo Florentino, fugio de Florença, sua patrla,

por causa de uma conjuração que fez com seus parentes Holdo Cavalcante, Pan-

clolplio Pucci e outros, contra o Duque Cosme de Medicis, e veio parar a Por-

tugal no anno de 1558, e não se dando por seguro na Europa, se passou a Per-

nambuco, onde experimentou tal hospitalidade ení Jeronymo de Albuquerque,

cunhado do primeiro Donatario da mesmU Capitania, Duarte Coelho, que se ca-

sou com ,sua filha, D. Catharina de Albuquerque.

Foi Felippe Cavalcante filho de João Cavalcante e de sua mulher Gene-

bra Manelli, de cuja nobresa temos testemunho authentico em uma certidão

que conservam' na Bahia os seus descendentes, a qual fielmente copiada é a

seguinte:
"Em nome de Deus. Amem. — No anno de Nosso Senhor Jesus Christo

de 1683, a 30 de Dezembro, se lê este testamento publico, como está no primeiro

livro dos Decretos e privilégios dos Serenissimos e grandes Duques da Tç>scana,

onde se vê o Decreto ábaixo escripto na certificação na nobreza pelo theor se-

guinte; cou/o sé guarda no archivo das reformações da cidade de Florença cm

seu original numero cento e quarenta e um até 142:

Cosme de Medicis, por graça de Deu3, Duque 2.° de Florença e Sienna,

A todos e a cada um a cujas mãos chegarem as presentes letras, saúde e

prosperidade &. A familia dos Manelles resplandecem com singular nobreza e

lusirflento das quaes até este tempo tem' sahido varões de nós, de nossos proge-

nitores e de nossa Republica benemeritos, porque elles teaí alcançado em succes-

sivos tempos todas as urbanidades da nossa cidade e tem servido os supremos

Magistrados com grande louvor e trazendo as armas próprias da sua familia

á maneira dos patricios florentinos, distinetas em seus campos e côres conheci-

das, como abaixo de pode ver, viverão como os outros mais lusidos Fidalgos de

sua patria, entre os quaes contaixfos principalmente a João Cavalcante, pai de

Felippe Cavalcante, o qual, vivendo nesta cidade em tempos pasáados, casou

com a nobilissima Genebra Manelli, de quem teve de legitimo matrimonio ao

dito Felippe Cavalcante, o qual não degenerando de seus pais vive com toda a

pompa no nobilissiato reino de Portugal; pelo que amamos como nos é licito

as mesmas famílias e a seus descendentes, e além disso significamos que o

mesmo Felippe Cavalcante, nascido dos ditos pais nobres, a saber: João e Genebra,

de legitimo matriretonio e de famílias muito nobres, com razão é muito amado

de nós. e com o testemunho das presentes letras, que mandamos sellar com

o nosso sello pendente de chumbo, certificamos sua nobreza. E aléní disso dese-

jamos e pedimos que por nosso respeito se lhe faça com muita benignidade toda a

honra, porque nos será isto muito agradavel e o teremos em grande obséquio.

Dada em Florença, no nosso Palacio dos Duques, a 23 de Agosto de 1555 e do

nosso Ducado Florentino 23 
"e 

do de Sienna o 3.°- Eu Jeronymo Giuntinis Doutor

em ambos os direitos, filho do sr. D. Francisco Cidadão Florentino, primteiro Mi-



nistro do dito Archivo das Reformações da cidade de Florença, juntamente com

a abaixo aasignado D. Lourenço de Continis, meu companheiro no dito o££i-

cio, para credito publico por mão própria assignei para louvor de Deus. Eu Lou-

renço de Continis, filho de Cosme, cidadão Florentiho, segundo Ministro no

dito Officio das reformações junto com 0 dito D. Jeronymo Giuntinis, primeiro

Ministro no mesmo Officio por passar assim na verdade assignei por afio pro-

pria, para louvor de Deus.

Nós Antonio de Deis, ao presente proconsul do Collegio dos juizes e no-

tarios da cidade de Florença, damos fé e publicamente certificamos que os so-

breditos senhores D. Jeronymo de Giuntinis e Lourenço de Continis, foram e são

taes quaes se fazem nas suas assignaturas e são dignos de fé e que nos seus

signaes se lhes deu e ao presente se dá plena e indubitavel fé em juizo e

fora delle. E por passar assim na verdade, passamos esta sellada com o nosso

sello. Dada em Florença a 4 de Janeiro dfe 1683. Jacob Bindio, Cancellario.

Nós abaixo assignados, mercadores da praça de Florença, certificamos

como o dito Senhor D. Jeronymo Giuntinis e o Senr. Lourenço, Continis, são

taes quaes se fazem nas suas assignaturas legaes e dignos de fé, e a seus si-

gnaes se deu e se dá por todos inteiro credito.

E por passar assim na verdade passamos esta a 4 de Janeiro de 1683.

José Buona Corsi, dá a dita fé por mão própria — Carlos de Geneni

dá a dita fé por mão própria.

PARTE MATERNA

A.

Affonso Lopes de Bulhões foi um cidadão honrado de Lisboa, parente

do nosso glorioso Portuguez Santo Antonio. '

1 — Jeronymo de Albuquerque, a quem chamaram o Torto, por haver

perdido um olho na conquista de Pernambuco, é o tronco da illustrissima fa-

milia do seu appellido na dita Capitania, á qual veio etrf Companhia de seu

cunhado Duarte Coelho Pereira, primeiro Donatario da Wsma, quando com

sua mulher D. Brites de Albuquerque e tamilia veio povoal-a, no ànno de 1535-
"Viveo 

Jeronymo de Albuquerque em Pernambuco quasi cincoenta annos

e por tantos a governou, vindo a fallecer em Olinda, no mez de Desembro d&

1584, como se colhe do seu testamento, que se conserva no archivo do Mosteiro

de S. Bento de Olinda, gaveta V, maço D., n.° 14.

Teve vários irmãos, dos quaes procedem hoje rrfuitas das primeiras
casas da nossa côrte.

Foram elles Manoel de Albuquerque, que casou com D. Maria

 filha de Luiz de Sousa.

Fr. Affonso, religioso da Ordem de São Francisco, de vida exemplar.

Antonio de Albuquerque, que falle^eu solteiro-

D. Isabel de Albuquerque, que casou con? Manoel de Moura, padroeiro
da Capella-mor da Igreja de São João da Praça, de cujo matrinfonio descen-
dem muitas casas titulares do nosso Reino.

D. Maria de Albuquerque, que casou com Tristão de Mendonsa, Capitão
 e Commendador de Mourão, de cujo

matrimonio também se conserva illustrissima descendencia.

D. Brites de Albuquerque, que foi mulher de Duarte Coelho, primeiro
Donatario de Pernambuco, por mercê do Senr. Rei D. João o 3.°, de 24 e 25 de
Setembro de 1534, dos quaes se não conserva successão, por se extinguir com
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a morte da Condeça. de Vim-ioso, D. Maria Margarida de Castro e Albuauoraue.

D Joanna de Bulhão, foi casada duas vezes: a primeira com João

Mello filho segundo de Gonçalo Vaz de Mello, mestrç sala do Senhor rei

D João o 2.°, e a segunda com Lôpo de Albuquerque, de quem logo daremos

noticia, e era irmão de D. Mayor Affonso, nfulher de D. Ayres da Cunha senhor

de Taboa e Commendador de S. Martinho de Cambres na Ordem de Chribto.

João de Albuquerque foi irmão de Gonçalo de Albuquerque, que ca-

sando com D. Leonor de Menezes, filha terceira de D. Álvaro de Athayde, teve

preclarissima successão nos Marquezes de Angeja e em outras/ grandes casas, e

erairf ambos, além de outros, lUhoB de João Gonçalves Gomide, aue loi senhor

da Villa Verde, Alcayde-mor' d« Óbidos, da guarda de Leyria e de Alenquer e

Escrivão da Puridade do Senr. Hei D.João o I, e de sua mulher D. Leonor de

Albuquerque. . . ,

João Gonçalves 4e Gomide (qúc morreu degollado por matar injusta-

mente a sua mulher, e por esse motivo seus filhos não quizeram usar de seu appel-

lido e tom-aram o de sua mãi). Foi filho de Gonçalo Lourenço de Gomide, que

pelos annos de 1388 era Escrivão da Puridade ão nosso Rei (e era filho de

Nuno Martins de Gomide, que vivia pelos annos de 1360, no reinado do Senr.

Rei D. Pedro I, e de sua mulher Ignez Leitão, filha de Vasco Leitão).

E D. Leonor de Albuquerque foi irmã de Pedro Vaz de Mello, primeiro

conde de Atalaya (de quem descendem a casa dos Marqueses de Arouches, .

Duques de Lafões'e outras), filhos de Gonçalo Vaz de Mello (o moço), Senhor

das villas de Castanheira, Povos, e Cheleiros, e Alcayde-mor da cidade de

Évora e de sua mulher D. Isabel de Albuquerque- /

Gonçalo Vaz de Mello, o refaço, foi filho de Gonçalo Vaz de Mello, o

velho, que assistio no anno de 1383 ás Côrtes de Coimbra e de sua mulher

D. Constancia Martins, e neto de Vasco Martins de Mello (o velho), que foi

É iarda-mor dó Senhor rei D. Fernando, senhor da Villa da Castanheira, Povos

e Cheleiros e Aléayde-mor de Évora, o qual também assistio ás ditas côrtes de

Coimbra, e de sua primeira mulher D. Thèresa Correia, filha de Gonçalo Go-

níes de Asevedo Correia, Alferes-mor do Senr. D. Affonso o 4.° na batalha do

' 
Salado- Este Vasco Martim de Mello, o velho, foi filho de Martin.? Affonso de

Meilo, auarto senhor de Mello, e de sua segunda mulher D. Marinha Vaso.ues,

1 1 ilha de Estevão' Soares, senhor de Albergaria. Neto de Affonso Mendes de

Mello, terceiro senhor de Mello, e de sua mulher D. Ignez Vasques da Cunha,

filha de Vasco Lourenço .da Cunha, senhor de Taboa, rico homem; bisneto de

D. Além Soares de Mello ou Merlo (como se acha nomeado no livro velho das

linhagens, que o fáníoso genealogico Affonso de Torres diz fora escripto antes

do Conde D. Pedro e o Pe. D. Antonio Caetano de Sousa affirma que é o do

•décimo terceiro século,, e delle faz especial mensão o grande chronista Bran-

dão, na terceira parte da sua Monarch. Lusit., o que advirto para que se conheça

que o conceito que alguns fazem do appelüdo de Merlis ou Merlo com que

alguns antigos da nossa terra são tratados em alguns M- S., procede da falta

de lição de livros que os possa instruir, e de sua mulher D. Theresa Affonso

Gata, filha de Affonso Pires, o Gato. Este Além Soares de Mello, foi rico homenf,

Alferes-mor do Senhor rei D. Affonso 3.° com quem se achou, no anno de 1250,

na tomada do Algarve, e o primeiro senhor de Mello, era filho de Sueiro Ray-

' mundo e de sua mulher D. Urraca Viegas. Neto por via paterna de outro

' 
Sueiro Raymundo (filho de Reynáo Paes) e de sua 

"mulher 
D. Dordia Affonso,

- filha de D. Affonso, Viegas e de sua mulher D. Theresa Affonso, neta do grande

D. Egas Muniz, ayo do Senhor Rei -D. Affonso Henrique (o qual era filho d©

; D. Moninho Remúgues e de sua mulher D. Minéa ou Oroana e neto de D. Egas
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Muniz (o Gasco), e de D. Tóda Ermigues AIboazar,.filha de D. Ermigio e neta

de D. AIboazar Ranfires, filha de D- Ramiro ^segundo, que foi rei de Leão no

anno de 927, e de sua segunda mulher D.: Theresa Affonso, filha do Conde

D. Affonso das Asturias. E por via materna foi D- Além Soares de kello .neto

de D. Egas Barroso e de sua mulher D.'TJrraca de Valasquid" Dambia, filha de

D. Vasco Guedelha e bisneto de D. Gomes Mendes Guedes% e de sua primeira

mulher D. Chamôa ou Fairfala Mendes, irmã de Gonçalo Mendes de Sousa (o

bom), que foi valido do Senr. rei D. Affonso Henrique e era sétimo neto de

D. Sueiro Belfaguer, que se. acha viver pelos annos de, 800, muito poucos depois

da restauração da Hespanha-

E D. Isabel de Albuquerque, mulher de Gonçalo Vaz de Mello, i o moço,

foi filha de Vasco Martins da Cunha, senhor de Taboa, Angeja, Bemposta, Pi-

nheiro, Assequins e de muitas outras teíras,' e de sua segunda nftilher D. The-

resa de Albuquerque.

Vasco Martins da Cunha foi filho de Martim Vasques da Cunha, se-

nhor de Taboa, e de sua mulher D. Violante, filha de Lopo Fernandes Pachecov

senhor de Ferreira, rico homem e valido do Senr. Rei D. Affonso o IV, neto

de Vasco Martins da Cunha e sexto senhor de Taboa e de sua mulher Senho-

rinha Fernandes, filha de Fernão Gonçalves Chancino; bisneto de Martim Vas-

.ques da Cunha, senhor de Taboa, Alcayde-mor de Celorico de Bastos, pelos

annos de 1282, e de sua m,ulher D. Joanna Rodrigues de Nomaes, filha de Ruy

Martins de Nomaes, senhor de Silva escura e Divindade; 3.® neto de Vasco

Lourenço da Cunha, de quem acima se falou, e de sua mulher D. Theresa Peres

de Portugal, filha de D. Pedro Fernandes de Portugal; 4o neto de D. Lourenço

Fernandes dá Cunha e de sua mulher D. Sancha ou D. Maria Lourenço da Ma-

ceira, filha de Lourenço Gonfes da Maceira; 5.° neto de Fernão Paes, Senhor do

lugar da Cunha alta, que deu appellido a esta familia, e de sua'mulher D. Mayor

Rpndufes; 6.° neto de D. Pelayo ou Payo Guterres, rico hortíem,. Adiantado

maior de Portugal, senhor da casa e quinta de Silva e de sua- mulher D. Ozen-

cia Ermigues AIboazar, ambos descendentes da casa Real do «Leão, porque D.

Pelayo ou Payo Guterres foi filho de D. Guterres Pelayo, Conde de Lima, em

.Galiza e neto de D. Pelayo, conde de Traustamira AIboazar e de sua mulher, digo,

Condç de Traustamira. E D. Ouzenda Errríigues AIboazar foi filha do Conde

de Traustamiro Albuazar e de sua mulher D. Mendola, irmã do grande ©• Fer-

não Gonçalves, conde de Castella Anraya e Lara, filho do Conde D. Gonçalo

Fernandes, senhor de Ca3tella e Burgos, que vivia pelos annos de 899.

E D. Theresa de Albuquerque, mulher de Vasco Martins da Çunha, foi

filha B- de D. Fernando Affonso de Albuquerque, senhor de.Villa' Nova dè An-

jos e das rendas de Aveiro, Alcayde-mor da guarda e Alferes-mor-do Senhor

rei D. Pedro o I, sendo Infante Mestre da Ordem de S. Diogo e Embaixador do

Senr. rei D. João olá Inglaterra, e de Laura  dama inglesa, neta

.de D. João Affonso, a quem chamaram o Bom, e outros, o do Ataude, senhor

de Albuquerque Medelhe e outras terras, e alferes-mor do rei de Castella

D. Affonço 11.°, e de Maria Rodrigues Borba, mulher Fidalga e bisneta de

D. Affonso Sandes, filho natural do Senhor rei D. Deniz, havida no anno de

1286, em D- Aldonsa Rodrigues de Sousa, ou de Telha, - confo l-hé chama seu

filho, o Çonde D. Pedro no seu Nobiliarch., e de sua mulher D. Severa Martins,

filha do primeiro matrimonio de D. João Affonso de Menezes, 1° Conde de

Barctíllos, com D. Theresa Sandes, filha natural de D. Sancho 1°, rei do Cas-

frlla, que falleceu em 1235 e a houve em D- Maria de Meneses, senhora de

Veeiro, viuva de João Garcia, a qual D. Maria foi senhora de altissima quali-

dade, porque era pruria de D. Rodrigo Aneslay, do Conde de Barçellos, D. João
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Affonso de Menezes, sogro de D. Affonso Sandes, porquanto o dito D. Rodrigo

Annes era filho de D. João Affonso de Menezes, rico homem, senhor de Albu-

querque, Medelhe e Alcondel, que vivia no anno de 1256, e D. Maria de Meneses,

senhora de Veeiro, era filha de D. Affonso Telles de Menezes, o Tissão, irmão in-

teiro do dito João Affonso, ambos filhos de D. Affonso Telles de Menezes, segundo

senhor de Menezes, Albuquerque, que falleceu em 1230, e de sua segunda mu-

lher D. Theresa Sandes, filha natural do Senhor rei D. Sancho I de Portugal.

Esse D. Affonso Telles de Menezes, segundo senhor de Meneses, foi le-

gitimiT descendente da illustrissima e antiguissima casa de Menezes, uma das mais

distinctas de Hespanha que alguns Genealpgicos deduzem de Sênior Tello Grande,

senhor'em Asturias, que vivia no reinado de D. Tavila pelos annos de 738

p Senr. D. Antonio Caetano-de Sousa diz que, apartada do fabuloso, deduz

a sua baronia de D. Tuela, segundo rei de Leão e de Galisa, que vivia pelos

annos de 324 e de sua mulher a rainha D- Nunilo Ximena, filha de D. Sancho

Garces, rei de Navarra, e de D. Tóda Anarés-

Esta é a altíssinía ascendencia de João de Albuquerque, avô paterno de

Jeronymo de Albuquerque, de quem procedem os Albuquerques de Pernambuco.

Lopo de Albuquerque, conhecido com a alcunha de Bode, foi filho pri-

mogenito e teve unicamente por irmão a Mathias de Albuquerque, 16.° Vice rei

da índia. (Seguem-se arvores de.costados).

Clrstovão. de Hollanda de Albuquerque, filho de Christovão de Hollanda

-•? on-ellos e de sua prirtfeira mulher D. Margarida de Albuquerque, nasceo

hnda, de onde, por occasião da entrada dos Hollandeses, se retirou a viver

i.a fiegue=ia de S. Lourenço da Muribara. Servio á patria com tudo quanto pos-

suio sem remuneração alguma. No anno de 165.1, servio de Vereador da Ca-

inara de Olinda e ainda vivêo alguns depois da restauração de Pernambuco,

porque a 27 de Junho de 1658 ratificou no livro novo o termo de Irmão da Míseri-

cordia de1 Olinda, porque se havia perdido ou queimado o livro velho quando os

Hcllandescs fizeram atrasar cm horroroso incêndio os templos e edificics d =

Olinda.

Casou com D. Catharina da Costa, filha de Manoel Calheiros e de sua mu-

lher Catharina Rodrigues, dos quaes não temos mais noticia do que as que ficam

exiressadas no § precedente; mas da limpesa do seu sangue temos, além da tra-

dição constante; certa e invariavel, evidente prova nas habilitações de seus des-

cendehtes, conto mostrará a Tab. que vai no fim deste §.

Deste matrimonio de Christovão de Hollanda de Albuquerque com D. Ca-

tharina da Costa, só sei que nascessem os filhos seguintes:

4 João Cavalcante ^'Albuquerque, que continua no § 4-

4 — Felippe Cavalcante de Albuquerque, a quem a Camara de Olinda,

em attenção aos serviços de seu pai, que náo haviam tido remuneração, doou por

carta de 3 de Setentfbro de 1676 tres braças de testada de praia, junto á ponte do

Recife, partindo da parte dó mar, com a data concedida a Álvaro Barbalho Feyo,

e de fundo ttido o que estiver devoluto até entestar com o becco que vem da rua

do Diabinho. Não casou, e falleceu, sem deixar geração, a 21 de Setembro de 1698,

como consta do seu testamento, que foi feito na freguesia de S. Lourenço da Mu-

ribara. em a qual se mandou sepultar junto ao altar de N. Senhora do Rosário.

4—. Francisco Cavalcante, a quem as Memórias de Antonio de Sá de

Albuquerque não dão estado, e outros affirmam fôra Religioso da Ordem de S.

Francisco nesta provincia do Brasil-
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4 — Cbristovão de Hollanda de Albuquerque, de quem não tenho mais

noticia que achal-o nomeado nas ditas MenforiaB de Antonio de Sá.

4 _ D. Anna Cavalcante, que casou com Álvaro Fragoso de Albuquerque,

natural de Serinhaem, o qual servio na guerra da restauração de Pernambuco

com o posto de Alfere3 da companhia de seu irmão o Capitão Gregorio Fragoso de

Albuquerque, por numbramento de 5 de Janeiro de 1652, airfbos filhos de outro

Álvaro Fragoso de Albuquerque, Capitão-mor e Alcayde-mor da dita Villa for-

mosa de Serinhaem, e de sua mulher D.' Maria de Albuquerque, dos quaes darei

noticia nas notas a arvore de Costados n.° 2, § 4 pag....

Deste matrimonio houve successão, conto notará a Tab.

4 —D. Joanna Cavalcante, que casou e foi segunda mulher de Christo-

vão Paes de Mendonsa, como se vê do inventario, que ao 1.° de Outubro de 1687

fez por seu fallecimento o Juiz de Orphãos João Carneiro da Cunha, Escrivão

Fernando Velho de Araújo, do qual inventario que se acha no Cartorio de Or-

phãos da repartição de Olinda, consta que Christovão Paes de Mendonsa, filho

deste segundo matrimonio, tinha já então 20 annos, do que devemos inferir que

casou D. Joanna Cavalcante logo depois da restauração, o que se confirma com'

o assento do baptisnto de seu filho José (que parece falleceu em vida de seu pai,

porque delle se não faz mensão no dito inventario), o .qual, como acima vimos,

foi feito a 6 de Junho de 1666 e se corrobora com o termo de Irníão da Mizeri-

cordia de Olinda, que assignou Christovão Paes de Mendonsa a 6 de Abril de 1667,

do qual consta que já então era casado com esta segunda mulher. E do mesmo

consta que era filho de Gaspar de Mendonsa. senhor do engenho de ÂpipucoB, e

de sua mulher D. Catharina Cabral, 6s quaes casaram em Olinda, na Igreja de

N. Senhora da Conceição, a 31 de Maio de 1608, conto se vê do livro velho da

Sé, no qual se acha repetido este mesmo matrimonio a 3 de Janeiro de 1612,

talvez porque algum escrupulo obrigaria a revalidar este Sacramento, de cujo

assento se manifesta que o dito Gaspar de Mendonsa foi filho natural de Antonio

de Mendonsa e de Maria da Silva, mulher solteira- Servio Christovão Paes de

Mendonsa na guerra dos Hollandeses, com reputação e valor, sendo ferido no

assalto de Itaníaracá, por cujos serviços foi provido no posto de Capitão de Infan-

taria do 3.° do Mestre de Campo Francisco de Figueirôa, por patente de 14 de No-

\embro de 1664, no qual ficou reformado, e servio de vereador da Camara de Olin-

da no anno de 1669 e no de 1674.

Do referido matrimonio de D. Joanna Cavalcante com o Capitão Chris-

tovão Paes de Mendonsa, houve successão, como se pode ver na Tab.

4 —D. Leonarda Cavalcante, que casou com Duarte de Siqueira, insti-

tuidor da Capella de S. Pedro advincula, defronte da Cadeia de Olinda,, e insigne

benffeitor da Casa da Santa Mizericordia -da mesma cidade, da qual foi Escrivão

no anno de 1707, e do termo de Irmão que assignou a 12 de Junho de 1667 (em

cujo tempo ainda era solteiro) consta ser filho de Antonio de Siqueira, e de sua

mulher Ursula Gonçalves Barreto. Neto por via paterna de Luiz de Siqueira, que

foi Moço da Camara de S. Magestade, por cujos serviços, feitos no decurso de 16

annos e pelos de seu pai Duarte de Siqueira, lhe foi feita a mercê da proprieda-

de do officio de Escrivão da Alfandega e Almoxarifado de Pernambuco, por Al-

vará regio^e 20 de Seteiríbro de 1622, como se vê da carta de propriedade de seu

filho João de Siqueira, passada em Lisbôa pelo rei D. Felippe de Castella, então

também de Portugal, a 18 de Fevereiro de 1627, e de sua mulher Isabel de Sousa

de Vasconcellos. E por via materna neto do Capitão Francisco Gonçalves Barreto

e de sua mulher Pascoella de Araújo de Luna. Foi Duarte de Siqueira Capitão

de Cavallos da freguesia de Muribeca, por patente do Governador Fernão de Sousa

Coutinho, de 4 de Janeiro de 1672, e passando com o mesmo posto para o districto
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. de Olinda, por patente do ttíesmo Governador, de 24 de Abril de 1673, foi neila

confirmado por patente real de 17 de Setembro de 1674, e depois de o servir alguns

annos fez delle desistencia no de 1688.

Do sobredito matrimonio de D. Leonarda Cavalcante com Duarte de Si-

queira não houve successão.

4 — D. Maria Cavalcante, que falleceu sem tomar estado.

(Segue-se uma arvore de costados.)

— João Cavalcante de Albuquerque, filho de Christovão de Hollanda de

Albuquerque e de sua mulher D. Catharina da Costa, é geralmente conhecido em

Pernambuco pelo epitheto de Bom, que lhe grangeou a sua benevolencia e a doei-

jidade de gênio, Com que se soube fazer beúiquisto. Occupou todos os cargos hon-

rosos que nesta Capitania costumam servir as pessôas da sua qualidade, porque

depois de ser eleito, no anno de 1665, para vereador da Camara de Olinda, servio

de Juiz Ordinário da mesirfa cidade nos de. 1671, 1676 e 1685, occupando também

neste ultimo o autorisado emprego de Provedor da Casa da Misericórdia. Havia

servido em toda a guerra dos Hollandeses em praça de soldado e Alferes de In-

faritaria, vivo e reformado, achando-se na batalha das Tabocas, nâs duas dos

Guararapes e em multas outras occasiões e marchas de grande iaíportancia. pro-

cedendo em todas com tanta honra e com tanto valôr que por duas vezes foi fe-

rido. E, por este serviço conseguio um escudo de vantagem, por Alvará de 15 de

Setembro de 1654. Depois da restauração-servio o posto de Capitão da Ordenança

da freguesia de S. Lourenço da Muribara (onde era senhor do engenho do Cartío-

rim, que parece fôra já de seus pais), por patente do Governador André Vidal de

Negreiros, de 14 de Maio de 1667, o de Sargento-mor e ultimamente o de Capitão-

mor da mesma freguesia, por patente do Governador D- Pedro d'Almeida, de 10

de Outubro de 1674, a qual lhe foi confirmada por patente real de 29 de Novertíòro

de 1675 cujo posto servio até o anno de 1690, em que falleceir.

Casou João Cavalcante, o bom, duas vezes: a primeira cbm Bernarda de

Albuquerque, natural de Serinhaem, e filha de Jorge Teixeira de Albuquerque é de

sua mulher  da Rosa, filha de Belchior da Rosa, padroeLo da

Capella dos Santos Reis da Igreja Matriz do Salvador de Olinda, dos quaes se ha

de dar noticia nas notas á arvore de costados n.° 4, § 6 pag.; a segunda com D.

Simôa de Albuquerque, natural da m*asma Villa de Serinhaem (com a qual já se

achava casado a 3 de Julho de 1662, como se vê do termo de Irmão da Mizeri-

cordia de Olinda, que nesse dia assignou), e era filho de Álvaro Fragoso de Al-

buquerque, Capitão-mor e Alcayde-mor da sobredita Villa formosa de Serinhaem,

e de sua míulher D. Maria de Albuquerque, cujas ascendências mostrará a Arvore

de Costados n.° 2, pag. , e das suas notas se farã perceptível a limpesa de sán-

gue da dita D. Simôa de Albuquerque.

De ambos os matrimonios teve João Cavalcante de Albuquerque, o bom,

posteridade.

Do J.-9 matrimonio.

— Christovão de Hollanda Cavalcante, que foi senhor do engenho da
Torre na freguesia da Varzea do Capibaribe, o qual trocou com Antonio Rodri-

gues Cartfpello por outro, a que chamam dos Morenos. Nasceu na freguesia de Se-
rinhaem, no tempo dos Hollandeses, e depois da restauração foi sargento-mor1 das
Ordenanças da Repartição das Villas de Olinda e Iguarassú e freguesia de S. Lou-
renço, por patente do Governador Ayres de Sousa de Castro, de 29 de Abril de
1678, a qual foi confirmada por outra real, de 17 de Janeio de 1681. Servio de Ve-

reador na Camara de Olinda no anno de 1682 e no de 1696 foi Juiz Ordinário da
mesma cidade, e ainda vivia em 1715, porque nesse anno, em que já havia juizes
de fora, tornou a servir de Vereador mais Velho- Foi casado com D. Anna de Ase-

• .w S&kÈtó*
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vedo, natural dá freguesia de Muribeca, filha de Domingos Gonçalves Freire, na-

tural da Diocese de Lisboa, de onde velo a Pernambuco com o posto de Sargento,

no tempo da guerra dos Hollandesep, em um dos soccorros que vieram em uma

caravella, no anno de 1646, e no rcfesmo, a 80 de Agosto, passou a Alteres da

Companhia do Capitão Antonio Dias Santiago, c com este posto servio em toda a

guerra da restauração, achando-se nas duas batalhas dos Guararapes e em muitas

outras, occasiões de importancia, das quaes sábio duas vezes penetrantemente

ferido, e ficando reformado depois da restauração foi provido no posto de Ca-

pitão de Cavallos da Muribeca, por patente do Governador D- Pedro de Almeida, >le

15 de Maio de 1674, depois de haver servido o de Capitão de Auxiliares, e ultirtía-

mente, por fallecimento de Clemente da Rocha, foi promovido ao posto de Sargen-

to-mor da Comarca por patente real de 8 de Março de 1684 e com elle servio até

o mez de junho do anno seguinte, em que falleceu, havendo servido de Provedor

da Caníara de Olinda no anno de 1658, de Vereador nos de 1662 e 1667 e de Juiz

no de 1673, (e de sua mulher D. Anna de Asevedo, filha de Antonio Gomes Sal-

gueiro, que falleceu no anno de 1669, como se vê da campa da sua sepultura, na

Igreja de S. Bento de Olinda, da qual consta que foi filho de outro Antonio Go-

mes), e de sua mulher Anna de Asevedo, e o sõbredito Domingos Gonçalves Freire

foi filho de Antonio Gonçalves Freire e de sua mulher Anna Antunes da Silva, como

consta do termo de Irmão da Mizericordia de Olinda, que assignou a 17 de Abrilifle

1658. Do referido matrimônio de Christovão de Hollanda Cavalcante com D. Anna de

Asevedo ha successão habilitada, como mostra a Tab.

Do 2-° matrimonio:

5 — Antonio Cavalcante de Albuquerque, que foi Capitão da Ordenança da

freguesia de S. Lourenço da Muribara, por patente do Governador João da Costa

Souto-mayor, de 15 de Setembro de 1685, e Sargento-mór da mesma freguesia, por

patente do Governador Antonio Luiz Gonçalves da Camara Coutinho, de 20 de,

Agosto de 1689, e servio de Vereador da Camara de Olinda no anno de 1699. Casou

com D. Eugenia Freire, filha de Domingos Gonçalves Freire, e de sua mulher

D. Anna de Asevedo, dos quaes acima ciemos noticia, como consta do teroto de

Irmão da Mizericordia de Olinda, que assignou a 30 de Junho de 1698.*

Deste matrimonio não ha successão, por haver fallecido de pouca idade

uma única filha que delle nasceu-

5 — João Cavalcante de Albuquerque, que continua no § 5.°

5 — Francisco Cavalcante d'Albuquerque que foi Capitão da Ordenança

da freguesia de S. Lourenço, por patente do Governador D. Fernando Martins

Mascarenhas de Lencastre, de 12 de Maio de 1699, de cujo posto fez desistencia

no de 1701, como se v? da patente passada a 27 de Abril do dito anno, pelo ntesmo

Governador, a Antonio Barreto, e na' Republica servio o cargo de Almotaeol

no anno de 1707. Casou com D. Antonia filha, de Estevão de

Sousa Palhano. E deste matrimonio não ha geração.

5 ¦>— D. Bérnarda de Albuquerque Cavalcante, que ainda. vivia no

anno de 1751 no engenho do Ramo, da freguesia de S- Lourenço da Muribara,

em companhia de seu neto o Capitão João Cavalcante de Aubuquerque, senhor

do dito engenho- Casou duas vezes: a priníeira com Antonio Bezerra, que, parece,

nasceu no anno de 1640, porque do inventario que por fallecirrfento de seu pai fez o

Juiz de Orphãos Feliciano de Araújo de Asevedo, Escrivão Francisco Correia

Pinto, a 31 de JulhO' de 1662, consta que tinha então 22 annos de idade. Foi este

Antonio Bezerra Capitão da Ordenança da freguesia da Varzea, por patente

do Governador André Vidal de Negreiros, de 30 de Março de 1667, Sargento-mor

da freguesia de S. Lourenço, por patente do governador D. Pedro de Almeida,

de 12 de Outubro de 1674, e Sargento-mor das Ordenanças de Olinda, Iguarassu'
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e São Lourenço, por patente do mesmo Governador, passada a 20 de Novembro

do dito anno, em cujo posto foi reformado por ordem real, a 20 de Agosto de 1678,

e nâo^ervio de Vereador da Camara de Olinda no anno de 1675 por ser parente

do Juiz Ordinário Lourenço Cavalcante de Vásconcellos, que no mesmo anno

sahio de Pelouro. Era filho de Antonio Bezerra, um dos Cavalleiros que com

o Príncipe João Mauricio, Conde de Nasau, correram no festejo com que se celebrou

a feliz acclamação do Senr. Rei D. João o 4.° e a quem deveu muito a restaura-

ção da Patria, e de sua mulher D. Isabel de Goes, que também era sua sobrinha,

por ser filhar de seu irníão primogênito Francisco Bezerra, secundo marido de

D. Isabel Cavalcante, filha de Antonio Cavalcante de Albuquerque e de sua

mulher D. Isabel de Goes, dos quaes se tratou no paragrapho 1.°, n.° 8; e por

via paterna foi neto de Antonio Bezerra, o Barriga, que falleceu' em Olinda a

24 de Fevereiro de 1611 e foi sepultado na Igreja Matriz do Salvador, e de sua

mulher Isabel Lopes.

E deste primeiro matrimonio não teve D. Bernarda de Albuquerque'

successão. A segunda vez. casou com Arnáo íe Hollanda Correia (de quem foi

tambercf segunda mulher, porque fôra casado com D. Maria de Vasconcèllos,

irmã de seu primeiro marido Antonio Bezerra), o qual foi Capitão da gente

solteira da freguesia de Ipojuca, por patente do Governador D. Pedro de Al-

meida, de 28 de Março de 1675, Sargento-mor da mesma freguesia, por patente

do Governador João da Cunha Souto Maior, de 30 de Junho de 1685, e Com-

m'issario Geral de Cavallaria, e falleceu em Maio de 1690, como consta do in-

ventario que por seu fallscimento fez no engenho do Camorim a 2 de Outubro

do mesmo anno o Juiz de Orphãos Duarte de Albuquerque da Silva, Escrivão

Fernão Velho de Araújo. Foi este Arnáo de Hollanda Correia filho de João

Correia Barbosa e de sua mulher D. Magdalena de Goes, filha de A.rnáo de

Hollanda Barreto, senhor do engenho de São João, da freguesia de São Lou-

renço (o qual era filho de Luiz do Rego Barreto e de sua mulher Ignez do

Goes, já referidos no § Io, n.° 2), e de sua mulher Lusia Pessoa, irmã de Antonio

Fernandes Pessôa, senhor do engenho do Giquiá da Varzea do Capebaribe, a

querei* chamaram de alcunha o Mingao, e eram ambos (alem de outros) filhos

de Pedro Affonso Duro, natural de Évora, o de sua mulher Magdalena Gon-

çalves, filha de Diogo Martins Pessôa, e neta de João Fernandes Pessôa e de

sua mulher Guiomaí Barroso, troncos da nobre família dos Pessoas de Per-

nambuco. E João Correia Barbosa (que foi Cavalleiro da Ordem de Chriçto e

um dos briosos soldados que serviram na guerra da Restauração da patria,

achando-se na occasião em que os Hollandezes foram' lançados do lado de

Santo Agustinho, onde estavam fortificados, na oatalha das Tabocas, na peleja

ria Casa Forte e na da Candelaria, eirí que já era Tenente de Cavallos por

patente do Governador da liberdade Jcão Fernandes Vieira, de 15 de Agosto de

}645, e ultimamente nas duas batalhas dos Guararapes, sendo ferido na segunda

de uma pelourada na perna direita, e em varias outras occasiões de importaneia,

por cujos serviços, depois da guerra, foi promovido nos postos de Capitão e Sar-

gento-níor do 3.° de Auxlliares, de que era Mestre de Campo Pedro Marinho

Falcão, por patente do Governador Jeronymo de Mendonsa Furtado, de 10

de Fevereiro de 1666, do qual passou ao de Capitão-mor de Ipojuca, por pa-

tente do Governador Fernão de Sousa Coutinho, do 1.° de Abril de 1671, e

por se achar impedido não servio de Vereador da Camara de Olinda no anno

de 1696, em que sahira eleito no pelouro, fallecendo firialmente em Agosto de

1707, como se vê de uma cota posta á margem do termo de Irmão da Mizeri-

cordla de Olinda que assignou a 3 de Julho de 1663, era filho de Luiz de

Paiva Barbosa e de sua mulher Isabel Correia de Brito, filha de Vicente Cor-
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reia da Costa, natural dc Alcqbaça, que vivia em Olinda no anno de 1608 e

servia no de 1604 o ofíicio de Feitor c almoxarife da Fazenda Real, de qu<*

era proprietário, e de sua mulher Ignez de Brito, irmã de Antonio Bezerra, o

Barriga, da qual foi Vicente Correia segundo marido.

Reste segundo matrimônio dé D. Bernaída de Albuquerque Cavai-

cante coití o Commissario geral Arnáo de Hollanda Correia se conserva nobre

e diffusa successão.

5 — D. Margarida Cavalcante de Albuquerque, que casou com Francisco

de Albuquerque cie Mello, que foi Capitão de uma das Companliias do3 Moçg3

solteiros da freguesia do Cabo de Santo Agustinho, por patente do Governador

João da Cunha Souto Maior, de 21 de Julho de 1687, o qual era filho de Fer-

não Velho de Araújo (que o era de Payo de Araújo de Asevedo, natural da

Ponte da Barca, e Capitão do Reino de Angola), que foi Vereador da Camara

de Olinda no anno de 1654, etrí que se restaurou Pernambuco, e tornando a ser-

vir este cargo no de 1659, foi eleito Juiz de Barrete, por passar o Juiz An-

tonio da Silva-a servir de Ouvidor, e de sua mulher D. Luisa de Mello, filha

úe Antonio de Sfi Maia e de sua segunda mulher D. Catharina de Mello, com a

Tual •casou no anno de 1613, dispensado pela Sé Apostolica no 1.® e 2." grãos

ile afiniade, por haver sido casado com D. Maria de Albuquerque, irmã do

pai de D. Catharina de Mello, como consta da dispensação que conservo en-

tre vários papeis antigos, a qual depois das delligencias do estylo, feitas nesta

Capitania de Pernambuco pelo Licenciado Ruy Teixeira, Vigário da Matriz <io

Salvador de Olinda, foi sentenciado na Bahia, no penúltimo do mez de Julho de

1613 e passada no dia seguinte, 30 do mesiiío mez de Julho, por Bartholomeu

de Yasconcellos, Conego da Sé do Salvador da Bahia de Todos os Santos, que

nt-lla servio de Deão Provisor e Vigário Geral, Juiz das Justificações, no es-

piritual e temporal, em todo o Estado do Brasil, pelo Illustrissimo e Reveren-

clissímo Senhor D. Constantino Barradas, Bispo do Brasil, Commissario geral

apostolico e do Conselho de Sua Magcstade, sellado com o sello do mesnío Es-

lado e subscripta pelo Escrivão da Çai.Air.a João da Cunha. De unia justifi-

cação feita na Cidade da Bahia, no anno de 1640, com testemunhas autorisadas

de Pernambuco, a requerimento de D. Catharina de Mello, perante o Ouvidor

geral do Brasil, o Desembargador Diogo Fernandes Piníenta, Escrivão João

Borges de Escobar, consta que Antonio de 
"Sá 

Maia foi senhòr de dous euge-

i-.hos e de muitas propriedades rendosas que haviam de valer mais de duzentos

mil cruzados, que servira de Alcayde-mor de Olinda e occupara o posto de

Capitão de Cavallos das freguesias de Muribeca e Cabo, e todorf os cargos hon-

rosos da Republica e que na invasão dos Hollandezes perdera e gastara gene-

rosamente quanto possuía, retirando-se para a Bahia, no anno de 1635, para

não ;«rriscar a fidelidade da Vassallagem, vindo finalmente a falíscer no re-

con.cavo ^aquella cidade ás m'ãos dos Hollandezes, no anno dô 16"!S. Era fi-

lho de Duarte de. Sá e de sua mulher I>. Joanna de Tavares. Duarte de Sá

foi natural de Ponte de Lima, e filho de Antonio Maia de Lima e de sua mu-

lher Isabel Dias de Sá; neto por via paterna de Duarte Fernandes do Rego e

de sua muiher D. Branca Maia de Lima, irmã de D. Rodrigo de Mello e Linía.

e por via materna neto de João Rodrigues de Sá, o velho, que foi Fidalgo de

Cota d'Armas. Embarcou, no anno de 1563, para a índia, em companhia de

seu tio, Francisco de Sá de Menezes, na náo Santa Clara, que naufragou na

Torre de Garcia de Ávila, onde escapou em unia taboa. Procedeu na Bahia

em varias occasiões de peleja, que houve contra o gentio d'aquel!e continente,

';ora taifta honra que o Governador Geral Luiz de Brito de Almeida o levou

por seu Alferes em uma das entradas que fez ao dito gentio e o armou Cavai-
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leiro, usando da faculdade que para isso tinha em seu regimento, comto consta

de uma ceitidão, passada pelo mesmo Governador, a 8 de Novembro de 1576

e sobscripta por Simão Tavares; e no anno seguinte, de 1577, servio de Secre-

tario e Escrivão da Camara do dito Governador, como se prova de outra cer-

tidão, passada a 20 de Novembro do mesmo anno, porém uo de 1580, era que

veio por Governador de Pernambuco o Licenciado Simão Rodrigues Cardo-

so, se achava já Duarte de Sá nesta Capitania de Pernambuco, servindo os

officlos de Juiz de Orphãos e Escrivão da Camara de Olinda, como se vê da

certidão que passou o dito Capitão-mor a 22 de Dezembro de 1582, e no seguin-

te, de 1583, ainda se achava servindo estes officios, porque do foral da Camara

consta que em 30 de Agosto do dito anno concertou elle, conto Escrivão da

Camara, o proprio foral, que estava na caixa com um traslado, que extrahio

junto com o Tabellião Antonio Lopes. Em 20 de Agosto de 1654, foi eleito cm

Camara, com assistência de D. Felippe de Moura; que então servia de Capitão-

níor desta Capitania, por Capitão de uma Companhia de Ordenança, cujo posto

exercitou quinze annos, como testificam duas certidões passadas pelo Governa-

dor da Parahyba, Feliciano Coelho de Carvalho, a 22 de Julho de 1603 e pelo

Escrivão da Camara, João Moraes de Madureira, a 25 de Setembro de .1599;

e sendo mandado, por Ordem real o Capitão-mor Manoel Mascarenhas á C-ipi-

tania do Rio Grande, no anno de 1598, ficou Duarte de Sá, que então servia de

Vereador mais velho, governando a Capitania de Pernambuco, por ordeirí do

Governador Geral do Brasil D. Francisco de Sousa com conselho do Bispo do mes-

mo Estado, D. Antonio Barreiros, o que se verifica de uma attestação do raes-

mo Governador Geral, de 2 de Maio de 1602, e da sobredita certidão do Escri-

vão da Camara, João de Moraes de Madureira; e finalmente falleceu .a 25 de

Maio de 1612, e foi sepultado na Capella-mor da Igreja de Santo Antonio e

S. Gonçalo do Convento de N. Senhora do Monte do Carmo da cidade de Olin-

da (ainda então Villa), de que foi padroeiro.

D. Joanna de Tavares, mulher de Duarte de Sá, foi filha de João Pire3

Camboeiro, natural de Coimbra e de sua mulher D. Felippa de Tavares, filha

de Ruy Tavares de Cabeia, que foi Governador do Castello da Ilha Terceira,

onde deu entrada ao Senr. D. Antonio, Prior do Crato. E a sobredita D. Ca-

tharina de Mello, segunda mulher de Antonio de Sá Maia, foi filha de Chris-

tovão de Albuquerque, Fidalgo da Casa Real, Alcayde-rtíor e Capitão-mor da

cidade da Parahyba (o qual era filho de Jeronymo de Albuquerque. Fidalgo

da Casa Real e Governador de Pernambuco, cuja ascendenciu fica mostrada

nas notas á Arvore de Costados n. l.°, § 2, pag. ), e de 3ua mulher Felippa

de Mello, filha de Christovão de Mello e de sua mulher D. Joanna da Silva,

filha de Ruy de Mello e de sua mulher D. Maria de Menezes. E o dito Ruy de

Mello era tio de Christovão de Mello, que foi Governador de Pernambuco, e

não da Bahia, como erradamente dizem as Memórias de José de Sá, o que se

faz. evidente de uma data, passada á 24 de Julho de 1579, que se acha no archi-

vo do Collegio de Olinda, por ser Ruy de Mello irmão de seu pai •!). Jorge do

Mello, Abbade de Pombeiro e Bispo da Guarda, que o houve em Anna de Mes-

quita e de sua mulher Felippa Borges, ambos, além de outros, filhos de Gar-

cia de Mello, Alcayde-níor de Serpa e Commendador da Congraiva na Ordem

de Christo, um dos mais autorisados Fidalgos daquelle tempo, como se pode

ver dos nobiliarios do nosso reino, e de sua mulher D. Felippa Pereira da

Silva, filha de Henrique Pereira da Silva, Commendador-mor da Ordem? de São

Thiago e de sua mulher D. Ignez Falcão.

Christovão de Albuquerque falleceu em Olinda, sem testameitto, a 18

de Agosto de 1623, e foi sepultado no Igreja do Mosteiro de S. Bento. E sua

t
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mulher D. Ignez Falcão havia fallecido a 31 de Maio do aniio antecedents de

1622; foi sepultada na mesm-a Igreja e para cumprimento dos muitos legados

pios e missas que deixou, havia nomeado por seus testamenteiros a seu marido,

a seu filho Christovão de Albuquerque e a seu genro Autonio de Sá Maia. Era

filha de Simão Falcão de Sousa, que servio de Provedor da Fazenda Real, e

fallecendo ao 1.° de Junho de 1609, foi sepultado na Igreja do Recolhimento de

Nossa Senhora da Conceição, e de sua mulher Catharina .Paes, attíbos naturae^

de Évora. E esta Catharina Paes ainda vivia em Olinda a 22 de Dezembro de

1612, porque consta que ficou por testamenteira de ieu filho Simão Falcão, o

mofio, que falleceu nèsse dia.

Do referido matrimônio de D. Margarida Cavalcante d'Albuquerque

de Mello se conserva posteridade.

5 — D. Maria Cavalcante d'Albuquerque que casou cortf Theodosio

Leitão de Vasconcellos, que foi Capitão de Ordemança da freguesia de Sãjo Lou-

renço e senhor de um engenho na mesma freguesia, o qual era filho de Baltha-

sar Leitão de Vasconcellos, que servio na guerra dos Holl&ndezes e foi Capi-

tão de Infantaria por patente do Conde de Bagnuolo, de 31 de Março de 1636,

e ainda vivêo muitos'annos depois da guerra e foi Vereador da Camara de

Olinda nos de 1671 e 1681, e de sua mulher Jeronyma da Costa, filha de Fer-

não Martins Bala e de sua mulher Isabel Vaz, como se vê do termo de Irmão da

Mizericordia de Olinda, que assignou a 20 de Março de 1667, e era filho de Bal-

thasar Leitão de Hollanda (que o era de Agustinho de Hollanda de Vasconcel-

los e de sua mulher Maria de Paiva, 8 1, n.° 2), o qual também servio na guer-

ra da invasão dos Hollandezes, e de sua mulher Francisca dos Santos França,

irmã do Capitão José de França e filha de Gaspar Fernandes França.

Da referido matrimonio de D. Ma lia Cavalcante de Albuqueraue com

Theodosio Leitão de Vasconcellos se conserva descendencia.

5 — D. Brites Cavalcante de Albuquerque, que casou coní Jerpnymo

Leitão de Vasconcellos, irmão de Theodosio Leitão, o qual foi Capitão dos

moços solteiros da freguesia do Cabo, depois de haver servido alguns annos

na Infantaria, por patente do Governador D. Pedro de Almeida, de 16 de Fe-

vereiro de 1678.

Deste matrimonio nasceu uma filha única, que não tomou estado.

5 — D. Catharina Cavalcante d'Albuquerque, que falleceu sem haver

tomado estado.

5 — D. Antonia Cavalcante d'Albuquerque, que casou cortf Leão Fal-

cão de Eça, filho de Francisco Barros Falcão, senhor dos engenhos de Mus-

sumbu' e Pedreiras, da Capitania de Itamaracá, onde foi Capitão da Ordenan-

ça de Tejecupapo, por patente do Governador • Jeronymo de Meadonsa Furtado,

de 14 de Abril de 1666, e occupou vários outros postos e cargos da Republica,

iguaes ao merecimento de sua pessoa, e de sua mulher B. Marianna de Lacer-

cerda, filha de Felippe Cavalcante de Albuquerque, Fidalgo Cavalleiro da Casa

Real e da Ordem de Christo, na qual professou no anno de 1698, e de %ua

mulher D. Maria de Lacerda, neta por via paterna de Antonio Cavalcante de

Albuquerque e de sua mulher D. Isabel de Goes, § 1, n.° 2; e por via irfaterna

neta de Antonio Ribeiro de Lacerda, que falleceu com a espada na mão defen-

dendo a patria, como referem os Historiadores da nossa guerra, que do seu

merecimento fazem dignos elogios; teve o Fôrç de Fidalgo da Casa Real, por

despacho concedido, no anno de 1624, a seu cunhado D. Francisco de Moura,

senhor da Ilha Graciosa, quando veio governar a Bahia, e era filho de outro

Antonio Ribeiro de Lacerda e de sua mulher D.'Maria Pereira, filha de Fran-

cisco Leitão Machado e de sua nfulher D. Isabel Coutinho, filha de Manoel

/
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Coutinho, Fidalgo autorisaâo, da qual D. Maria Pereira, foi Antonio Ribeiro

de Lacerda 1.® marido. E D. Isabel de Moura foi filha de D. Felippe de Moura,

que foi Governador de Pernambuco em 159S e padroeiro da Capella-mor da

Igreja de Nossa Senhora das Neves do Convento de São Francisco de Olinda,

na qual foi sepultado, a 28 de Junho de 1618 (o qual foi filho de D. Manoel de

Moura e de sua mulher D. Isabel de Albuquerque, irmã de Jeronymo de Albu-

querque, cuja alta ascendencia fica mostrada nas notas ã Arvore de Costados

n.° 1), e de sua segunda mulher D. Genebra Cavalcante, filha de Felippe Cavalcan-

te, o Florentino, e de sua nAilher D. Catharina de Albuquerque, dos cxuaes

também se deu já noticia nas mesmas notas. E o sobredito Francisco de Bar-

ros Falcão foi filho de Leão Falcão de Eça e de sua mulher D. Maria de Bar-

ros;neto por via paterna de Vasco Marinho Falcão, o primeiro que veio a Per-

nambuco antes dos Hollandezes, em cuja guerra procedeu muito conforníe as

obrigações da sua qualidade^ e de sua mulher Ignez Lins de Vasconcellos, fi-

lha de Cibaldo Lins, Fidalgo Florentino, e de sua mulher Adrianna de Hollan-

da, dos quaes se deu noticia no paragrapho 1, n.° 2. E por via materna neto

de Rodrigo de Barros Pimentel e de sua mulher Maria de Hollanda, paragrapho

1, n.° 2, que servio na guerra dos Hollandezes ao Rei e á patria com indisivel

valor e constaneia, apesar dos innunfeiaveis trabalhos que padeceu e fizeram

o seü nome tão recommendavel á posteridade, e de sua mulher Jeronyma de

Almeida, matrona de igual merecimento, a qual era irm*ã de Christovão Bote-

lho de Almeida, Fidalgo da Casa Real, senhor de dous engenhos em Porto Cal-

vo, e filha de Balthasar de Almeida Botelho, Fidalgo da Casa Real e Cavallei-

ro da, Ordem de Christo, e de sua mulher Brites Lins, filha de Cibaldo Lins e

de sua níalher Adrianna de Hollanda, paragrapho 1, n.° 2.

Deste matrimonio de D. Antonia Cavalcante d'Albuquerque com Leão

Falcão de Eça se conserva nobre posteridade.

5 — d, Marianna Cavalcante de Albuquerque, que falleceu, ha poucos

annos, no engenho de São Sebastião da Varzea de Capibaribe, a que vulgar-

mente chamam do Curado. Casou duas vezes: a primeira com' João de Barros

Rego, de quem foi terceira níulher. Este João de Barros Rego foi Cavalleiro

da Ordem de Christo, em cuja Ordem professou a 22 de Março de 1633, nas

mãos do Senhor Bispo D. Mathias de Figueiredo e Mello, que lhe lançou o ha-

bito na Igreja Cathedral de Olinda, e insigne bemfeitor da Casa da Santa Mi-

zericordia da mesma cidade, da qual foi provedor nos annos de 1701 e 1702, e

neste instituiu a CoMegiada que nella vemos, por termo de 18 de Junho, dotan-

do a seis capellães para resarem em côro, ao qual se deu principio no dia 3 de

Junho, em que tomou nova posse do emprego de Provedor em que sahio re-

eleito e em que, a próprias expcnsas, fez festas de acção de graças com o San-

tissiníô Sacramento exposto, cheio de júbilo por ver completos os seus desejos,

que sempre tivera desta collegiada, e nesta occasião orou o Padre João Máximo

de Oliveira, então Arcediago e depois Mestre Escola da sobredita Cathedral

de Olinda, onde ainda hoje se conservam mui vivas as Memórias de sua exem-

plar vida; assentando no mesmo dia renda para se dizerem ení cada anno mil

e vinte e cinco missas por sua tenção e pela de sua segunda mulher D. Mar-

garida Arcangela Barreto, com quem estava então casado.

Servio sempre ao Rei e com igual honra em» toda a qualidade de em-

pregos, porque no militar foi Capitão de Cavallos da freguesia de São Lou-

rtnço da Muribara, por patente do Governador João da Cunha Souto Maior, de

5 de Março de 1688, confirmada por patente Real de 13 de Dezembro do mesmo

anno; no politico, vereador de Olinda no anno de 1685 e Juiz Ordinário no de

1691, e também servio de Provedor da Fazenda Real, por oforte de seu primo
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João (lo Rego Barros, e durante a menoridade de seu cunhado e sobrinho João

ào Rego Barros, 2.° Provedor proprietário. Era o dito João do Rego Barros,

filho de.André de Barros Rego e de sua mulher D. Adrianna, filha de Gaspar Wan-

derley, Capitão de Cavallos das Tropas Hoilandezas, o qual, abraçando a reli-

giüo catholica, casou e foi .primeiro marido de D. Maria de Mello, filha de

Manoel Gomes de Mello (o qual era filho de João Gomes de Mello e de sua níu-

iher Anna de Hollanda, paragrapho 1, n.° 2), e de sua mulher D. Adrianna

de Almeida, irmã de Christovão de Almeida Botelho, acima nomeado. E André

de Barros Rego, que foi Cavalleiro da Ordem de Christo e uni dos mais zelosos

e incorruptíveis Repúblicos que conheceu Olinda, em cuja Camara servio de

Vereador nos annos de 1660 e de Juiz nos de 1666, 1674, 1680 e 1687, mostrando

logo nos poucos annos, com que servio a primeira vez este cargo, valor, pru-

ciência, desinteresse e distincta capacidade, de cujas virtudes teve também

experiencia a Casa da Santa Mizericoriia, na qual servio de Provedor nos annos

de 1673 e 1687. Era filho de Arnau de Hollanda Barreto e de sua mulher Lu-

sia Pessoa, de cujos ascedentes aciixía se deu noticia. Casou D. Marianna Ca-

valcante, segunda vez, com Pedro Cavalcante Bezerra, Cavalleiro da Ordem de

Christo, que servio de Vereador da Camara de Olinda nos annos de 1692, 1698,

1700, 1703, 1716 e 1726, do qual foi tartfòem terceira mulher. Era filho de Cosme

Bezerra Monteiro e de sua mulher D. Leonarda Cavalcanite d'Albuquerque,

irmã de João Cavalcante d'Albuquerque, Fidalgo da Casa Real e Cavalleiro

da Ordem! de Christo, a quem chamavam o de Santa Anna, por ser senhor deste

engenho, na freguesia de Santo Amaro, e filha de Antônio Cavalcante d'Albu-

querque e de sua mulher Margarida de Sousa, filha de Antonio de Sousa Velhq,

natural da cidade do Porto e de sua mulher Leonarda Velho. E Antonio Ca-

valcante de Albuquerque (a quem chamavam o da guerra e á cuja idéa deve-

mos a restauração de Pernabuco, da qual foi executor João Fernandes Vieira,

ou por mais rico ou por mais feliz, o que digo por ter visto vários docuníon-

tos antigos que me tiraram do 
"embaraço 

que poderá causar á posteridade a li-

sonja que ditou muitos períodos do rústico, ainda que valeroso Lucideno e a

maior parte do Castrioto Lusitano, chegando a dependencia até onde podia

chegar o odio no caracter que lhe fizeram estes auctores). Era irmão de Pedro

Cavalcante d'Albuquerque, Fidalgo da Casa Real e Cavalleiro da Ordertí de

Christo, que servio com reputação na guerra dos Hollandezes, os quaes eram

filhos de Manoel Gonçalves Cerqueira, Cavalleiro da Ordem de Christo, natural

de Olinda,.onde vivia no anno de 1609, e de sua mulher D. Isabel Cavalcante,

de quem ftianoel Gonçalves foi primeiro marido- Netos por via paterna de Pe-

dro Gonçalves Cerqueira, a quem chamUram Pedro Picu', o qual falleceu a 4

de Junho de 1606 e foi sepultado na Capella de Santa Catharina de Frielas, de

quem Pedro Gonçalves também foi primeiro marido, porque D. Catharina (a

qual era irmã de Isabel Lopes, mulher de Antonio Bezerra, o Barriga) casou

segunda vez, a 12 de Junho de 1612, com o Doutor Manoel Pinto da Rocha. E

por via materna foram netos de Antonio Cavalcante d'Albuquerque, e de sua

mulher D. Isabel de Góes, paragrapho 1, n.° 2. E ò sobredito Cosme Bezerra

Monteiro, foi filho de Domingos Bezerra Felpa de Barbuda (irmão do Capi-

tão Francisco Monteiro Bezerra, que seryio de Vereador da Camara de Olinda

em 1613, e na guerra da invasão dos Hollandezes se empenhou com tanta effi-

cacia que sendo prisioneiro não o julgaram seguro ení Pernambuco, pelo que o

mandaram com toda a familia para a Hollanda, onde morreu miseravelmente;

ambos, além4 de outros, filhos do 1.° Domingos Bezerra Felpa de Barbuda, que

veio a esta terra de Vianna, sua patria, e falleceu em Olinda a 11 de Outubro

de 1607, e foi sepultado na Igreja Matriz do Salvador, hoje Cathedral deste
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bispado, e de sua mulher Brasia Monteiro que, fallecendo a 12 de Outubro do

anno antecedente de 1606, fora sepultada na mesma Igreja e era filha de Pan-

thaleão Monteiro e de sua mulher Brasia Monteiro, que foram dos primeiros

povoadores desta Capitania, na qual levantaram o engenho de São Panthaleao

da Varzea de Capibaribe, que ainda hoje conserva o appellido de seus funda-

dores), e de sua níulher Antonia Rodrigues, filha de Cosme Rodrigues c de

sua mulher Simôa da Rosa.

De nenhum destes matrimonios teve D. Marianna Cavalcante sue-

cessão.



ASCENDENCIA de D. Simôa d'Albuquerque, segunda mulher

ãe João Cavalcante, o bom. (Em branco).

NOTAS á Arvore de Costados de D. Simôa de Albuquerque, se-

gunda mulher de João Cavalcante de Albuquerque, o bom.

PARTE PATERNA

A.

— Álvaro Fragoso, o primeiro que veio a Pernartíbuco, era natural

de Lisbôa e irmão do P. Fr. Pedro de Mello ou Fragoso, Religioso da Oridem

de Nossa Senhora do Monte do Carmo, de vida exemplar, ambos filhos do Dou-

tor Braz Fragoso, Desembargador da Casa da Supplicação, e de sua mulher Dona

Maria de Mello. Veio Álvaro Fragoso a Pernairíbuco ainda em vida de seu so-

gro, Jeronymo de Albuquerque, o que se prova do seu testamento, que foi fei-

to e approvado em Olinda, pelo Tabellião Antonio Lopes, a 13 de Novembro de

1584 e se acha no archivo do Mosteiro de São Bento de Olinda, n.° 14, gaveta

V, maço B), porque nelle o nomeia em terceiro lugar por seu testamenteiro e

administrador do morgado de seu filho João de Albuquerque, até este com-

pletar vinte e dois annos, nomeando em primeiro lugar a seu sobrinho Jorge

de Albuquerque Coelho, terceiro Donatario de Pernambuco, estando na dita

Capitania, e em segundo lugar a Felippe Cavalcante, o Florentino.

O P. D. Antonio Caetano de Sousa, na sua historia Genealogica da

Casa Real Portuguesa, diz que Álvaro Fragoso fora Capitão de Mina, irias não

nos consta se antes de vir a Pernambuco, se depois, e só temos certesa dc- que

já era fallecido no anno de 1614, porque sua mulher, D. joanna de Albuquer-

que, que nesse anno falleceu, deixou no seu testamento que se mandasse dizer

cem missas por sua alma.

— Álvaro Fragoso de Albuquerque, filho do precedente, foi um dos

mais valerosos cabos da nossa guerra, na qual servio com tanta honra valor e

reputação, como referem os nossos Historiadores. No anno de 1645 foi eleito

Capitão-mor da Villa Formosa de Serinhaem, de que também foi Alcayde-

mor. Falleceu logo depois da -restauração de Pernambuco, o que se colhe da

Provisão de Alcayde-mtor que se passou, no anno de 1656, ao Mestre de Cam-

po Antonio Dias Cardoso. Teve este Álvaro Fragoso de Albuquerque os irmãos

seguintes: Pedro Fragoso de Albuquerque, que não tomou estado; Gregorio

Fragoso de Albuquerque, que foi Capitão de uni soccorro que desta Capitania

foi para a do Maranhão, quando seu primo Jeronymo de Albuquerque foi man-

dado, no anno de 1614, a lançar os francezes fora daquella Capitania e lá fal-

leceu solteiro; Jeronymo Fragoso de Albuquerque, que também foi de soccor-

ro ao Maranhão, por cabo de quatro navios que de Pernambuco mandou o Go-

vernador Geral do Brasil, e indo depois de governar aquella Capitania para
Portugal, lá casou e foi primeiro marido de D. Ignez de Menezes, filha de

D. Nuno Alvares Pereira, General do Norte, Malavar, Ceylão e Mar do Sul,

e Governador de Moçambique, de cujo matrimonio se conserva preclarissima
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successao. E D. Brites de Albuquerque, que foi casada com Paulo Gomes de

Lemos, pessoa rtfüito autorisada, o qual jaz sepultado no Convento da Ordem

de São Francisco de Ipojuca, em Sepultura rasa, junto ao Arco da Capella-

mor, na qual se veem gravadas as suas armas.

Deste matrimonio nasceu Paulo Gomes de Lemos, o itíoço, que foi ba-

ptisado na Igreja Matriz do Salvador de Olinda, a 31 de Maio de 1608, e fal-:

ieceu sem tomar estado, ficando deste matrimonio extincta a successao de

D. Brites d'Albuquerque.

J

D. Joanna d'Albuquerque foi uma das filhas que teve Jeronymo de

Albuquerque (de quem se deu noticia nas notas á Arvore de Costados n.° 1),

em D. Maria do Espirito Santo Arcoverde, filha do Arcoverde, Regulo dos

índios Tabaiares de Olinda, casou com Álvaro Fragoso, de quem trata a nota

A, n.° 1, e deste matrimônio nasceram os filhos que ficam expressados na nota

precedente. Do livro Velho da Sé consta que falleceu esta D- Joanna de Albu-

querque a 31 de Maio de 1614, que foi sepultada na Igreja do Convento da

Ordem de São Francisco de Olinda e que no seu testamento deixara uma insti-

tuição no altar de N. Senhora do Rosário da Matriz cem missas pela alma de

seu marido Álvaro Fragoso e vários outros legados, para cujo comprimento

nomeou por testamenteiros a seus filhos Pedro Fragoso, Gregorio Fragoso,

Gaspar Fragoso Toscano e Jeronymo Fragoso.

PARTE MATERNA

S.

D. Simôa de Albuquerque, filha de Jeronymo d'Albuquerque e de mulher

branca, foi casada duas vezes: a primeira com Jorge Teixeira, que vivia em Olinda

no anno de 1584, e foi nomeado em? 5.° lugar por testamenteiro de seu sogro Jero-

nymo de Albuquerque, e administrador do Morgado de seu cunhado João de Albu-

querque, até este completar vinte e dou 3 annos de idade, e falleceu na mesma

Olinda, a 14 de Janeiro de 1609, e foi sepultado na Igreja Matriz do Salvador; a

segunda com Damião Gonçalves de Carvalhosa- Ambos eram1 naturaes do reino e

de ambos teve D. Joanna de Albuquerque succeasão. Do primeiro, teve a Raphael

Teixeira de Almeida, digo, de Albuquerque, de cujo estado não tenho noticia; —

á Jorge de Albuquerque e á D. Simôa de Albuquerque, dos quaes havemos de tratar

nas notas á arvore de Costados n.° 4.

Do segundo, teve a Leonardo de Albuquerque Carvalhosa, que falleceu sol-

teiro, o qual foi Cavalleiro da Ordem de Christo e Capitão de Infantaria do 3.° do

Mestre de Campo André Vidal de Negreiros, por patente de 16 de Novembro de

1647, da qual consta haver servido 18 annos na guerra dos Hollandeses, proce-

dendo sempre com valor e reputação, e a D. Maria d'Albuquerque, mulher de Álvaro

Fragoso d'Albuquerque, Capitão-mor e Alcayde-mor da Yilla Formosa de Seri-

nhaem.

(Segue-se uma arvore de costados).
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§ 5.°

— João Cavalcante d'Albuquerque, filho de João Cavalcante de Albu-

querque, o bom,.e de sua segunda níulher D. Simôa de Albuquerque, é vulgarmente

chamado João Cavalcante do Apoâ, porque foi senhor deste engenho e nelle morou e

também o foi de Camorim, do Goitá, dos Morenos, e dos da Volta do Cipó. Foi um

fiel imitador da honra e zelo corcí que seu pai servio o rei e á patria. No serviço

desta, occupou o cargo de Vereador da Camara de Olinda nos annos de 1707 e 1713,

ficando neste com a vara dé Ouvidor geral de Pernambuco, por ausência do Dr.

João Marques Bacalhau, que a 18 de Março partiu para a Capitania do Rio Grande,

a diligencia do real serviço, e no daquelle occupou os postos de Capitão de Cavai-

los da freguesia de S. Lourenço da Muribara, por patente do Governador Sebas-

tião de Castro e Caldas, de 10 de Julho de 1708, de Capitão-mor da mesma fre-

guesia e finalmente o de Coronel do Regimento de Cavallaria, por patente do Go-

vernador Felix José Machado de Mendonsa Eça Castro e Vasconcellos, de 16 de

Novembro de 1712, por cujos serviços lhe fez S. Màgestade mercê do fôro de Ca-

valleiro Fidalgo de Sua Casa, por Alvará de 27 de Março de 1713.

Casou (e já se achava casado a 17 de Junho de 1708, como se vê do termo

de Irmão da Mizericorcfia de Olinda que nesse dia assignou), com D- Isabel da

Silveira Castello Branco, filha do Capitão Manoel da Motta Silveira e de sua

mulher D. Catharina dé Barros, de cuja ascendencia darei as noticias que tenho

na arvore de Cçstados n.° 3, e das notas da mesma arvore se fará perceptível a

limpesa de seu sangue.

Deste matriníonio nasceram:

— Manoel Cavalcante d'Albuquerque, que vive na Capitania da Parahyba,

onde é Capitão-mor do Taipú e Senhor do engenho do mesmo nomé. Casou com

D. Margarida  viuva de José do Rego Barros, Fidalgo da Casa Real e

filha de Manoel Homem de Figueirôa, senhor do dito engenho do Taipú e de sua

mulher D. Margarida Cavalcante, filha de Antonio Cavalcante de Albuquerque,
"senhor 

dos engenhos do Meio, Poxi e Taipú, da Capitania da. Parahyba, e de sua

itíulher D. Angela Lins de Albuquerque. Neta por via paterna de Manoel Cavai-

cante de Vasconcellos e de sua mulher D. Ignes de Albuquerque, e por via mater-

na neta de Fernão Carvalho de Sá, senhor do engenho do Megaó, da Capitania de

Itamaracá, e de sua mulher D. Brites Lins, dos quaes havemos de dar noticia nas

notas á arvore de Costados n.° 4. E o sobredito Manoel Homem de Figueirôa, que
ainda vive com crescida idade, foi filho de Antonio de Figueirôa (que o era de

Jorge Homem' Pinto e de sua mulher D. Anna de Carvalho, dos quaes demos no-

feia no § 2, n.° 3, e nasceu pelos annos de 1634, porque do inventario que se fez

por fallecimento de séu pai, no anno de 1651, como já se disse, consta que tinha

então 17 annos) e de sua mulher filha de João/ de Souto, e de sua

mulher Anna Rocca, mulher da Ilha da Madeira, e senhores do engenho da3 Ta-

bocas da Parahyba. 1

Deste matrimonio de Manoel Cavalcante d'Albuquerque com D. Marga-
rida d'Albuquerque ha successão-

6 —José Cavalcante de Albuquerque, que falleceu solteiro.

6 — Christovão de Hollanda Cavalcante, que continua no § 6.
6 — Francisco Cavalcante d'Albuquerque, que vive sem? haver tomado es-

tado.

6 — Archangelo Cavalcante de Albuquerque, que vive na Capitania da Pa-
rahyba, onde casou com D. Monica Pessôa do Rego, filha de José do Rego Barros,
Fidalgo da Casa Real, e de sua níulher Margarida Cavalcante de Figueirôa, acima
nomeada, da qual, como fica dito, foi José do Rego Barros primeiro marido. Era
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este filho de Francisco ão Rego Barros, Fidalgo da Casa Real, Cavalleiro da Or-

dem de Christo, e de sua mulher D. Bertholesa Cavalcante, da qual taníóem foi

Francisco do Rego Barros primeiro marido. Neto por via paterna de Francisco do

Rego Barros, Fidalgo da Casa Real e Cavalleiro da Ordem de Christo (em cuja

ordem já era professo em 17 de Setembro de 1676,. conto se vê da provisão que 03

governadores deste Estado do Brasil, substitutos do Governador Capitão General

de mar e terra delle, lhe passaram no dito dia para servir o officio db Provedor

i!a Fazenda Real desta Capitania, de que seu pai, que então se achava em Lisboa,

eva proprietário e vagara a serventia por morte de Luiz do Rego Barros, Fidalgo

da Casa Real e Cavalleiro da Ordem de S. Thiago, que o servia durante a ausência

ao proprietário, seu irmão, e de sua níalher D. Monica Josepha Pessôa, filha do

Arnáo de Hollanda Barreto, e de sua mulher Lusia Pessôa, cujas ascendências

ticam mostradas no § 4.°, n.° 5- E o dito Francisco do Rego Barros (que servio

nove annos a S. Magestade em Praça de Soldado de Infantaria, da qual pasmou ao

posto de Capitão da Ordenança e -ultimamente, por morte de João Baptista Accioly,

ao de Sargento-mor da Cortíarca de Pernambuco, por patente de Roque da Costa

Barreto, Mestre de Campo General do Estado do Brasil, a cujo cargo estava o

governo delle, passada em 22 de Maio de 1668, e também servio de Vereador da

Camara de Olinda em 1678) foi filho de João do Rego Barros e de sua mulher

D. Caetana Theodora Valcaçar, irmã de Francisco Caníello Valcaear, Cavalleiro da

Ordem de Christo e Capitão de infantaria na guerra da Restauração, e filha de

Francisco Camello Valcaçar, que foi Ouvidor da Capitania da Parahyba e governou

aquella Capitania no tempo dos Hollandeses, com grande honra e especial reputa-

ção, e de sua mulher Anna da Silveira. Neta por via paterna de Jorge Camello, que

no anno de 1538 servia de Ouvidor de Pernambuco (do qual se affirma descender

de Lopo Caníello, Escrivão da Puridade do Senhor rei D. Sebastião) e de sua mu-

lher D. Catharina de Valcaçar, Fidalga Castelhana. E por via materna foi a dita

D. Catharina Theodora neta de Domingos da Silveira, procurador da Fazenda

Real da Capitania de Pernambuco (que com oitenta e tres annos de idade vivia

ainda no de 1636, e era irmão de Duarte Gomes da Silveira, um dos primeiros con-

quistadores da Parahyba, onde, com faculdade regia, instituio o morgado do Sal-

vador do Mundo, da Casa da Santa Mizericordia, que elle fundou e dotou com

onze contos de réis, na nota do tabellião Gonçalo Lopes de Oliveira, em 6 de De-

sembro de' 1639, ambos filhos de Pedro Alvares da Silveira, natural de Serpa, e

de sua mulher Margarida Gomes Bezerra, natural de Vianna e filha de Antonio

Gomes Bezerra, que era da Casa dos Morgados de Paredes, da mesute, Vüla, como

consta da mesma Instituição) e de sua mulher Margarida Gomes da Silva, também

i.aturai de Vianna. E João do Rego Barros, que foi Fidalgo da Casa Real e Cavai-

leiro da Ordem de Christo, servio nas guarras dós Hollandeses, eití praça de sol-

dado o Alferes de Infantaria, e achando-se nas occasiões mais importantes, nas

quaes procedeu com tanto valor que mereceu darem-lhe um escudo de vantagem

e de ser provido no posto de Capitão de Infantaria da Companhia que fôra de seu

priitío Balthasar Leitão de Vasconcellos, do 3.° do Mestre de Campo André Vidal de

Negreiros," por nomeação do Mestre de Campo General Francisco Barreto, de 26

de Fevereiro de 1652, e patente do Governador geral do Estado, o Conde de Cas-

tello-Melhor, d-e 31 de Outubro de 1654, da qual consta que já então era Cavalleiro

da Ordem de Christo, confirmada por patente real de 17 de Junho de 1655, da

qual também se vê que já então tinha o fôro de Fidalgo da Casa Real. Depois da

restauração, foi Capitão-mor e Governador da Capitania da Parahyba, desde o

anno de 1663 até o de 1670, e ultimaitfente, por carta regia de 19 de Julho de

3675, Provedor Proprietário da Fazenda Real desta Capitania de Pernambuco,

cujo emprego exerceu até o dia 27 de Outubro de 1697, em que falleceu, como



consta do termo de abertura do seu testamento, que se acha no Cartorio do Juiso

das Capellas, e foi sepultado na Capella da Igreja de N. Senhora do Pilar, desta

praça do llecife, de que foi padroeiro, porque'a fundou e dotou com magnificência

no anno de 1680, e com? a mesma servio de Provedor da Casa da Mizericordia de

Olinda, no mesmo anno e nov1692. Era filho de Francisco do Rego Barros, a quem

o senhor rei D, João o 4.° fez mercê do Fôro de Fidalgo de sua casa, no anno de

1641, e do habito da Ordem de S. Thiago, em que falleceu; não chegou a profes-

sar; e de sua mulher D. Archangella^da Silveira de'Moraes, filha de Domingos da

Silveira e de Margarida Gomes da Silva, aciníía nomeados (com a qual casou em

8 de Maio de 1623) e ambos foram padroeiros do Capitulo do Convento da Ordem

de S. Francisco de Olinda, onde D. Archangella da Silveira jaz sepultada; mas seu

marido não tenho certesa, porque supposto que a campa da dita sepultura* na qual

se vem gravadas as suas armas e a inscripção do noníe de ambos (da qual deve-

mos inferir que Francisco do Rego foi Capitão na guerra da invasão dos Hollan-

deses, porque lhe dá esse titulo) deixa perceber que ambos foram nella enterra-

dos, comtudo consta que Francisco do Rego se retirou para a Bahia com sua mu-

Jber e familia no anno de 1635 e que seu filho João do Rego Barros pedio licença

depois da restauração para ir á Bahia buscar sua mãe, cuja licença lhe foi conce-

dida em 22 de Abril de 1654, do que conjecturo que Francisco do Rego morrêrta

naquella cidade, no tempo em que esta Capitania estàva sujeita aos Hollandeses.

Era irmão de Arnau de Hollanda Barreto, acima nomeado, e de João Velho Bar-

jcto. Fidalgo da Casa de S. Magestade e do seu Conselho, Desembargador do Paço

e Chanceller-mor do Reino, e filhos de Luiz do Rego Barreto e de sua irfulher

Ignez de Goes, § 1.°, n-° 2. Delle faz o General Francisco de Brito Freire, na sua

Nova Lusitania, honradissima memória, porque foi um dos moradores mais nobres

que teve Olinda, onde antes da entrada dos Hollandeses occupou os cargos de ve-

reador e Juiz Ordinário e também o de Provedor da Casa da Santa Mizericordia,

com'.) consta dos termos de Irmãos da dita casa, que assignaram seus filhos Luiz

do Rego Barros, em 4 de Maio de 1653, e João do Rego Barros, em 29 de Junho

de 1658. E por via materna foi o sobredito José do Rego Barros neto de João Ca-

valcante d'Albuquerque, Fidalgo da Casa Real e Cavalleiro da Ordemsde Christo,

a quem chamaram o de Santa Anna, cuja ascendencia fica mostrada no § 4.®, n.° 5)

e de sua mulher Maria Pessoa, filha de Arnau de Hollanda Barreto e de sua n/a-

Iher Lusia Pessoa, repetidas vezes nomeados.

Do-referido matrimonio de Archangelo Cavalcante de Albuquerque cem

D- Monica Pessoa do Rego, ha na Capitania da Parahyba, posteridade.

6 — D. Archangela da Silveira, que ainda não tomou estadò e vive em

companhia de seus irmãos (1). -

(1) Com letra differente e mais moderna, ainda tem o seguinto: 6 — 'João

Baptista do Rego Cavalcante, Capitão de Taipú; 6 — D. Anna.; 6 - D. Maria.
Todos estes mais filhos estão em o Titulo dos Hollandas, 'no tit. 4.°, a fls. 35. Veja-se
também neste mesmo L.° a íls. 202 e 203 v., Fos. de D. Luisa Pessôa Cavalcante,
íllha do Sargento-mor Francisco do Rego Barros e de Bertholesa Cavalcante e de
seu 2.° marido, o Coronel Antonio Valcaçar de Bos.



NOTAS A' ARVORE DE COSTADOS de D. Isabel da Silveira

Castello Branco, mulher de João Cavalcante ã'Albuquerque, o ão Apoá.

/

PARTE PATERNA

M.

Ds Manoel da Motta Silveira não ha nesta Capitania mais noticia que a

de ser natural de Collares e filho de um Morgado do mesmo lugar do João

Coelho de Arouch?. Affirmam as tradições antigas que servia na praça de Cas-

caes com o posto de Capitão de Infantaria e que por caso aecidental se vira pre-

ricado a ausentar-se para esta Capitania, na qual casou com D. Catharina de

Barros, filha de D. Christovão de Barros Rego, como adeante se verá. Foi Manoel

da Motta Silveira, Senhor do engenho da Cotunguha, que elle levantou, e ainda

vivia no anno de 1693, com'o se vê do testamento de seu sogro.

• PARTE MATERNA

C. ,

— D. Catharina de quem Christovão de Barros Rego houve

as duas filhas, das quaes logo trataremos, era natural'de Sergipe d'El-rei ou da

Bahia, onde, depois de ter esta^ filhas, casou com  de Leão. Era,

segundo algum*as tradições que confusamente se conservam, irmã de uma D. Isa-

bel, que casou com  de As'evedo, dos quaes era filho o P. Ludu-

vico de Asevedo, Religioso Sacerdote da Corrfpanhia de Jesus, que aqui veio a

Pernambuco logo depois dos Males, e delia não ha nesta capitania outras noticias-

— D. Catharina de Barros, filha da precedente, de quem a houve o pro-

vedor Christovão de Barros Rego, foi casada, como já se disse, com o Capitão

Manoel da Motta Silveira; e deste matrimonio nasceram: Christovão de Barros

Rego, primeiro Senhor do Morgado de S. Bento do Cairá e da Capella de N. Senhora

da Conceição da Bôa Vista; Manoel da Motta Silveira; João de Barros Botelho;

Estevão da Motta Silveira; Francisco Coelho de Arouche; José de Barros Rego;

Antonio da Motta Silveira; D. Isabel da Silveira Castello Branco, mulher de João

Cavalcante de Albuquerque, o do Apoá, e D. Maria Barrosa, que casou duas vezes:

a primteira com Manoel da Rocha Lins, Capitão de Infanteria do Regimento., da

Praça do Recife, e a segunda com Antonio Gonçalves de Sousa.

— Christovão de Barros Rego era natural desta Capitania. Sei'Vio desde

o principio da guerra dos Hollandeses com grande valor e distincto procedimento,

como referem os Historiadores da mesma guerra. Depois delia, foi Governador

de São Thomé; e pelos seus serviços lhe fez S. Magestade a Mercê do fôro de Fi-

dalgo Cavalleiro de Sua Casa e do habito da Ordem de Christo errf que foi profes-

so. Teve também mercê de uma Commenda na mesma Ordení, a qual nomeou em

seu neto do mesmo nome, que não chegou a. logral-a. Falleceu no anno de 1694,
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segundo se colhe do seu testanfento, que foi feito a 20 de Desembro do anno ante-

cedente, de 1693. Nelle instituio o Morgado do engenho de São Bento do Caiará e

a Capella de N. Senhora da Conceição da Bôa Vista, da qual nomeou por primeiro

administrador a seu neto Christovão de Barros Rego. Jaz sepultado na dita Capei-

la de N. Senhora da Conceição da Bôa Vista, em sepultura lavrada na parêde da

Capella-mor, da parte do Evangelho, na qual se vêem gravadas as suas aimas.

Nunca casou, mas teve quatro filhos naturaes, a saber: O P. David de Barros;

— Manoel do Rego Cogominho; —D. Catharina de Barros e D. Maria do Rego —

a estas, que foram havidas na Bahia ou Sergipe de El-rei, quando lâ servia, em

D. Catharina  de quem* acima falamos, perfilhou e as estimou com

particularidade, como mereciam, por sua mãi, e as dotou e casou nobremente: a

D. Catharina de Barros com Manoel da Motta Silveira, como fica dito, e a D. Maria

do Rego com Simão Pereira Barbosa, de quem foi primeira nfulher, e de cujo ma-

trimonio se acha extincta a successão, sendo só a destas duas filhas chamada

para o Morgado que instituio em seu testamento, o qual se acha no cartorio do

Juiz das Capellas desta Capitania de Pernambuco.

F.

— Fernão Martins Pessoa, foi natural da Villa de Alhandra, no Riba

Tejo, e filho de João Fernandes Pessoa, natural de Canavezes, Vilía da Província

do Minho, e de sua mulher Guiomar Barrosa, natural da dita Villa da Alhandra e

tronco da farríilia dos Pessôas de Pernambuco. Veio Fernão Martins Pessôa a esta

Capitania ainda de pouca idade, em companhia de seus pais, logo nos primeiros

annos da povoação da dita Capitania, e nella casou com Isabel Gonçalves Rapôso,

de quem dava noticia a Nota I; e deste matrimonio nasceram: Diogo Martins

Pessoa, que viveu em Olinda, sua patria, onde falleceu, a 8 de Janeiro de 1612, e

deixou mui lusida successão; Fernão Martins Pessôa, que falleceu em um de-

safio, sem successão; Maria Gonçalves Raposo, que não deixou descendencia;

Maria Barrosa, de quem se ha de tratar na nota M, e Maria Pessôa, mulher de

Francisco Monteiro Bezerra, de quem se conserva nobre posteridade.

— Francisco de Barros Rego foi natural de Vianna, da nobre família

<1'!S Barros, daquella Villa. Veio a Pernambuco nos primeiros annos de sua povoa-

cão. Vivêo em Olinda, onde falleceu, a 14 de Desêmbro de 1614, e foi sepultado na

Igreja da Mizericordia, onde tinha sepultura. Casou nesta Capitania duas vezes:

a ponteira com D. Felippa de Tavares, filha de João Pires Camboeiro e de sua

rn-lher D. Felippa de Tavares, filha de Rui Tavares de Cabeia, que foi governador

dr Castello da Ilha Terceira, como já dissemos no § 4, n.° 5; a segunda com Maria

Purrosa, de quem ha de tratar a nota M. Do primeiro matrimonio não teve sue-

cessão e do segundo nasceram cinco filhos varões, que serviram valerosamente na

nossa guerra. Porém sõ conservarrfos memórias dos dous seguintes que deixaram

descendencia: Christovão de Barros Rego, de quem se trata na nota C., n.° 3; —

e D. Antonia de Barros Pessôa, mulher de Feliciano de Araújo de Asevedo, pro-

prietario do Officio de Juiz de Orphãos desta Capitania, de quem hâ nobre des-

cendencia.

Isabel Gonçalves Raposo, mulher de Fernão Martins Pessôa, nota F, n.°

1, foi natural da Villa do Conde. Veio a esta Capitania, de poucos annos, com seus

pais, Antão Gonçalves Raposo e Maria de Araújo, os-quaes foram dos primeiros

povoadores de Pernambuco.

¦ík&V':.
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Maria Barrosa, ultima filha de Fernão Martins Pessoa, nota n.° 1, e de

sua mulher Isabel Gonçalves Raposo, nota I, foi segunda mulher de Francisco de

Barros Rego, e do seu rtíatrimonio nasceram os filhos de que já se deu noticia na

nota F., n.° 2. Ainda vivia no anno de 1636, como se vê da Historia da guerra Bra-

silica, do General Francisco de Brito Freire, Liv. 9.°, n.° 763, onde se deve notar

que o appellido de Barbosa com que é nomeada procede de erro da impressão,

porque o seu nome era, como fica dito, Maria Barrosa e no testamento de seu

filho é tratada por Maria Barrosa Pessôa.

(Segu©^se uma arvore de costados).

§ 6.°

— Christovão de Hollanda .Cavalcante, filho de João Cavalcante, o do

Apoá, e de sua mulher D. Isabel da Silveira Castello Branco, vive ao presente nos

seus engenhos do Apoá e Goitá, da freguesia de Santo Antonio de Tracunhaem,

da qual foi Capitâo-níor até o anno de 1739, em que, por ordem real, foi reforma-,

do, por se extinguirem estes postos nas freguesias dos termos das cidades e Yillas.

Casou com D. Paula Cavalcante d'Albuquerque, natural da Capitania da Paraiiyba,

filha de Paulo Cavalcante d'Albuquerquet que foi Coronel da Cavallaria da mesma

freguesia, e de sua mulher D. Angela Lins de Albuquerque, cuja nobre e distineta *->

ascendencia mostra a arvore de Costados n.° 4.

Deste matrimonio tem nascido até o presente:

— João Cavalcante d'Albuquerque, sacerdote tonsurado.

7 — José Cavalcante ,d'Albuquerque.

7 — Lourenço Cavalcante, que morrêo nfenino.

7 — Francisco Cavalcante de Albuquerque.

7—-Manoel Cavalcante d'Albuquerque.

7 — Antonio Cavalcante d'Albuquerque.

7 — Paulo Cavalcante d'Albuquerque-

7 — Christovão de Hollanda Cavalcante.

7 — D. Isabel Rita Caetana da Silveira, que casou com João Marinho

Falcão, 3.® administrador da Capella de N. S. da Conceição da Bôa Vista e Ca-

pitâo do 3.° de auxiliares de seu pai, o qual servio de Vereador da Camara dj

Olinda no anno de 1757. E' filho de João Marinho Falcão, Mestre de Campo

do 3.° de Auxiliares das freguesias do Cabo, Ipojuca e Muribeca e de sua mulher

D. Maria José da Rocha 3.® senhora do Morgado do Caiará e 2.1 administradora

da Capella de N. Senhora da Conceição da Bôa Vista, filha de Christovão de Bar-

ros Rego, 1.° senhor do dito Morgado do Caiará, de cuja ascendencia se deu no-

ticia na Arvore de Costados, por ser irmão legitimo e inteiro de D. Isabel da

Silveira Castello Branco, como se vê na nota C., n.° 2 (e de sua mulher D. Anna

Tvíana Wanderley, filha de João Maurício Wanderley, Cavalleiro da Ordem de

Christo), em cuja Ordem professou no anno de 1669, e depois de haver servido em

praça de soldado de Infantaria da Companhia do Capitão João Baptista Pereira,

(i.j 3.° do Mestre de Campo D. João de Sousa, desde 9 de Janeiro de 1666, dia em

que sentou praça, passou ao posto de Capitão da Ordenança do districto da .Man-

rabeira, por patente do Governador D. Pedro de Almeida, de 2 de Abril de 167S,

e depois ao de Capitão de Cavallos, por patente do Governador Ayres de Sousa

Casstro, de 7 de setembro de 1680, em cujos postos servio honradamente na guerra

dos Palmares e de sua mulher D. Maria da Rocha. Neta por via paterna

de Gaspar Wanderley, nobre Hollandez, que nesta Capitania foi Capitão de Ca-
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vallos das suas tropas, o qual abraçou a Religião Catholica para casar com

D. Maria de Mello (de quem? foi primeiro marido), filha de Manoel Gomes de

Mello, senhor do engenho do Trapiche do Cabo (o qual era filho de João Gomes

de Mello e de sua mulher Rita de Hollanda, § 1.°, n.° 2) e de sua mulher D. Adri-

anna de Almeida, irmã de Christovão Botelho de Almeida, Fidalgo da Casa Real

e senhor de dous engenhos em Porto Calvo, filha de Balthasar de Almeida- Bo-

telho, Fidalgo da Casa Real e Cavalleiro da Ordem de Christo, e de sua mulher

Brites Lin3, irrríã de Bartholòmeo Lins, Alcayde-mor hereditário de Porto Calvo,

e filho de Christovão Lins e de sua mulher Adrianna de Hollanda, § 1, n" 2.

E por via materna foi D. Anna Maria 
"Wanderley 

neta de Clemente da Rocha, Cavai-

leiro da Ordem de S. Bento de Aviz (o qual veio no tempo da guerra de Portugal

com o posto de Capitão de Infantaria, e ficando depois da guerra reformado

passou ao posto de Sargento-mor da Comarca, que exerceu até a sua morte,

que foi no anno de 1633) e de sua mulher D. Maria Lins, filha de Bartholomcu

Lins, Alcayde-rríor hereditário de Porto Calvo, de quem acima se falou, e de

sua mulher Mecia da Rocha, irníi de André da Rocha Falcão, Cavalleiro da Ordem

de Christo e um dos Valerosos Capitães da nossa guerra e filho de André da

Rocha Dantas, natural de Vianna e de sua mulher Mecia Barbosa, natural do

Rio de S. Francisco. E o Mestre de Campo João Marinho Falcão foi filho de Fer-

não Rodrigues de Castro e de sua mulher Brites Maria da Rocha, que ainda vive,

com quasi cem annos de idade, e da qual foi Fernão Rodrigues 1.° marido. Este

Fernão Rodrigues de Castro, que servio de vereador da Camara de Olinda no

anno de 1702, foi filho de Estevão Paes Barreto, 5.° Senhor do Morgado do Cabo

fo qual nascêo antes da invasão dos Hollandezes), e do inventario dos bens que

ficaram por fallecimento de seu pai fez o Juiz Ordinário Francisco de Sousa Fal-

cão, Escrivão Manoel Rodrigues do Crato, no engenho de Pirapama do Cabo,

a 14 de Março de 1661, consta que já então era maior de 25 annos; e no de 1664.

servio de Juiz Ordinário de Olinda e de Provedor da Casa da Santa Mizericordia

da mesma cidade, nos de 1672 e 1688, ocupando também no militar o posto de

Capitão da Ordenança da freguesia do Cabo, por patente do Governador André

Yidal de Negreiròs, de 23 de Maio de 1687, da qual consta que servio na gusrra,

achando-se nas duas occasiões de peleja que houveram, quando o inimigo esteve

fortificado na povoação de Una e foi desalojar o Tene. General Manoel Dias de

Andrada, na que ganhou aos Hollandezes o forte do rio de São Francisco e em
'outras 

em que procedêo sempre com honra e valôr, do qual posto passou ao de Ca-

'pitão-mor 
da mesma freguesia, por patente do Governador Fernão de Sousa Cou-

tinho, de 23 de Março de 1671), e de sua mulher D. Maria de Albuquerqu-e.

Neto por via paterna de Estevão Paes Barreto, por fallecer seu irmão João Paes

Paes Barreto, Fidalgo da Casa Real, Cavalleiro da Ordem de Christo, Capitão

do Cabo de Santo Agustinho, Governador de Pernambuco, cargo que occupou

desde 1619 até 20 de Maio de 1620, dia em que, em suas rtfãos, tomou homena-

gem para o governo da mesma Capitania Mathias de Albuquerque, irmão do

Senhor Donatario delia, em virtude de uma ordem real de 25 de Janeiro do

m'esmo anno, a qual foi passada em Lisbôa, ctím visto do Duque de Villa Her-

mosa e do Conde de Ficalho, e ultimamente Commissario geral da Cavallaria

do nosso exercito, posto de que tomou exercicio de Madrid quando foi mandado

pelo Mestre de Campo General Conde de Banholo á dita corte, no anno de 1637,

a representar ao Rei Felippe, que então era o 3.° de Portugal, o estado em que se

achavan/ as nossas armas e os mais negocios da guerra, sem deixar successão

de sua mulher D. Anna Côrte Real, filha de Affonso da Franca Barros, que no

anno de 1625 era Governador da Parahyba, e de sua mulher D. Catharina C&rte

Real (veio a ser 3.° Senhor do Morgado do Cabo, que de sua mulher Catharina
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de Castro, filha de Miguel Fernandes Tavora, natural de Lisboa e de sua mu-
lher Margarida Alves de Castro, senhora dos engenhos da Conceição e São
Paulo de Sibiró da freguesia de São Miguel de Ipojuca, em cuja Igreja íoram

padroeiros da Capella do Senhor Cruxificado, que fica da parte da Epístola,
onde jazem, e no alto do arco delia se veem gravadas as suas armas. B por via
materna foi Fernão Rodrigues de Castro neto de Felippe Paes Barreto, senhor

do engenho do Garapú do Cabo, o qual era fallecido a 7 de Fevereiro de 1652, como
se vê de umia Provisão, concedida nesse dia a sua mulher pelo Mestre de 'Campo

General Francisco Barreto, para não ser executada por dividas por tempo de
um anno, (e de sua mulher D. Brites de Albuquerque, filha de Antonio de Sá
Maia e de sua segunda mulher D. Catharina de Mello, cujas ascendências ficam

mostradas no § 4 o, n. 5. E Christovão Paes Barreto, 3.° senhor do Morgado do

Cabo), que nunca governou, posto que nelle succedeu, por se achar desacisado,

moléstia que padeceu muitos annos, como Se vê da Escriptura do Contracto do
casamento de seu filho primogênito João Paes de Castro, que foi feita na Nota

do Tabellião Siníão Varella, a 13 de Maio de 1634, mas é certo que padeceu este

achaque depois do dia 25 de Fevereiro de 1625, porque nesse dia fez o seu tes-
tamento, no qual deixou meia légua de terra, de onze que possuía, com cem ca-
beças de gado, á casa da Santa Mizericordia de Olinda, para que se lhe dis-
sesse uma missa quotidiana, cujo legado parece não teve effeito, porque se não
dizem as missas; foi irnrão, além de outros, do dito Felippe Paes Barreto, se-

. nhor do engenho de Garapu', e filhos de João Paes Barreto, Capitão do Cabo
cij Santo Agustinho (onde instituiu o Morgado de N. Senhora Mãe de Deus, do
engenho Rasoagipe, com uma légua de terra em1 quadro, na qual se levantaram
depois outros; na Nota do Tabellião Amaro de Rezende, Secretario e Escrivão

que sorvia ante o Governador desta Capitania, de que era Donatario Duarte
Coelho Pereira, digo Coelho de Albuquerque, a 28 de Outubro de 1580, cuja insta-
tuição foi confirmada por Alvará real de 28 de Julh» de 1603), e de sua mulher

Ignez Goardes, filha de Francisco Carvalho de Andrada e de sua mulher
Maria Tavares Goardes os quaes foram dos primeiros povoadores de Pernana-
foueo, onde colheram grossos cabedaes e foram pessôas tão autorisadas que casa-
iam nobreníente a tres filhas que tiveram, das quaes procedem muitas famílias
das principaes desta Capitania. Este João Paes Barreto, instituidor do Morga-
do do Cabo, foi natural de Vianna e filho de Antonio Velho Barreto, Morgado
da Bilheira e da nobre familia dos Barretos daquella Villa, o qual, segundo
affírmam os nobiliarios, procedem de Florentino* Barreto, Senhor dà. Torre
deste appellido, que foi casado com Marianna Pereira da Silva, da illustre e
antiquissima casa de Regalados, bem conhecida em todo o nosso reino, veio
a Pernambuco pelos annos de 1560, quando esta Capitania contava apenas 25
annos de povoada. Nella fundou o Hospital da Casa da Santa Mizericordia, da

qual foi muitas vezes Provedor, e a dotou com eãHlblas tão liberaes, que por ellas
lhe foi concedido o padroado da sua Capella Mor, na qual jaz sepultado em se-

pultura rasa e nella se veem gravadas as suas armas. No dito Hospital, para
onde quiz ser levado logo que conheceu se lhe avisinhava a morte, falleceu
João Paes Barreto, a 21 de Maio de 1617, e delle, como de varão abalisado em
virtudes, fazem memória Jorge Cardoso, no seu Agiologio Lusitano, e o General
Francisco de Brito Freire, na sua nova Lusitania.

E a sobredita D. Brites Maria da Rocha foi filha de Joãq Marinho Fal-
cão e de sua prinfeira mulher Maria da Rocha, filha de André da Rocha Fal-
cão, Cavalleiro da Ordem de Christo, de quem acima demos noticia, e de sua rríu-
lher Maria de Sousa, filha de Vasco Marinho Falcão, natural da Provincia do
Minho, que ainda vivia no anao de 1645, e ao seu valor e conselho devêo gran-

\ \ ... .
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de parte a restauração de Pernambuco, e de sua mulher Ignez Lins, irmã. de

Bartholomêo Lins, Alcayde-mor de Porto Calvo, acima nomeado. E João Mari-

nho Falcão (que foi capitão de Auxiliares do 3.» de seu pai, por patente do Go-

vernador Jeronymo de Mendonsa Furtado, de 29 de Março de 1666, Sargento-

mor das Ordenanças das freguesias de Ipojuca, Cabo e Muribeca, por patente

do Governador D. Pedro de Almeida, de 6 de Fevereiro de 1675, em que ficou re-

formado a 20 de Agosto de 1678, por ordem real, e servio de Vereador da Cama-

ra de Olinda no anno de 1682 e de Juiz Ordinário nos de 1694 e nâo servio o

mesmo cargo no de 1703, em que sábio no pelouro, por haver tomado posse do

de Juiz de fora, novamente creado, o Doutor Manoel Tavares Pinheiro, a 20 de

Maio do anno antecedente de 1702 e de Provedor da Casa da Santa' Misericórdia

da mesma cidade eu? 1693) era filho de Pedro Marinho Falcão, que fez parêlha

com o Conde João Mauricio de Nasau nas justas com que este príncipe solem-

nisou a feliz acclamação do Senhor Rei D. João o 4.°, e foi um dos primeiros

Capitães nomeados para a liberdade da Patria, em cuja guerra servio briosa-

mente, como o havia feito quando os Hollandezes invadiram? a cidade da Bahia,

no anno de 1638, em que elle occupava o posto de Capitão de Infantaria do

3.° de que então era commandante o Sargento-mor Antonio de Freitas da Silva,

ficando ferido no assalto em que o Conde de Nasau pretendeu surprehender a

nossa trincheira de Santo Antonio, por cujos serviços foi promovido no posto

de Coronel das Ordenanças, com o qual servio no fim da guerra, por nomeação

dos Mestres de Campo Governadores delia, e de que lhe iríandou passar o Mestre

de Campo General Francisco Barreto patente, a 20 de Dezembro de 1654, e do

qual passou ao de Mestre de Cairfpo do 3.° de Auxiliares das freguesias de Ipid-

juca, Cabo e Muribeca, que ainda exercia em 1666, não deixando por isso de

servir também ã republica, porque ení 1656 occupou o cargo de Juiz Ordinário de Olin-

da, e de sua mulher D. Brites de Mello, neto por via paterna de Vasco Marinho

Falcão e de sua mulher Ignez Lins, acima nomeados, e por via materna neto de

Manoel Gomes de Mello e de sua mulher D. Adrianna, de Almeida, dos quaes tam-

bem se deu já noticia.

Do referido matrimonio de D. Isabel Rita Caètana da Silveira com

João Marinho Falcão ha já posteridade.

7 — D. Angela Ignacia da Silveira.

7 — D. Anna Rita Cavalcante de Albuquerque.

7 — D. Arcangela da Silveira.



ASCENDENCIA DE D. PAULA CAVALCANTE, mulher de

Christovão ãe Hollanda Cavalcante.

(Em branco)

NOTAS á Arvore ãe Costados de D. Paula Cavalcante, mulher

de Cftristovão ãe Hollanda Cavalcante:

PARTE PATERNA

A.

— Álvaro Fragoso d'Albuquerque foi natural desta Capitania, Alcayde-

mor e Capitão-mor da Villa Formosa de Serinhaeirf. (Vide as notas da Arvore

de Costados precedente).

— Antonio Cavalcante d'Albuquerque Pimentel, a quení chamaram

o da guerra, por fallecer no tempo delia, indo no anno de 1645 por cabo

de um soccorro, que o Governador da liberdade João Fernandes Vieira man-

dava á Goyanna e Iguarassu'; era irmão legitimo e inteiro de Pedro Cavalcante

de Albuquerque, Cavalleiro da Ordem* de Christo e filho de Manoel Gonçalves

Cerqueira, Cavalleiro da Ordem de Christo, (que vivia em Olinda no anno de

1609, em que foi testemunha do primeiro matrimonlo que contrahip Beatriz de

Barros Rego, filha de Luiz do Rego Barreto, com Francisco Aranha Barbosa)

e de sua mulher D. Isabel Cavalcante, que, depois de viuva de Manoel Gonçalves,

casou segunda vez com Francisco Bezerra, filho de Antonio Bezerra, natural de

Vianna e da Casa dos Morgados de Paredes, o qual falleceu em Olinda, a 24 dc|

Fevereiro de 1611, e foi sepultado na Igreja Matriz do Salvador, e de sua mulher

Isabel Lopes, que alguitías memórias antigas fazem natural da Ilha da Madeira;

mas o appellido de sua irmã D. Catharina de Frielas me faz suppôr serem deste

lugar, próximo a Lisboa. Foi Antonio Cavalcante neto por via paterna de Pedro

Gonçalves Cerqueira, natural do reino, a quem chamaram aqui de Pero Picu,

o qual falleceu em Olinda, a 4 de Julho (Junho) de 1606, e foi sepultado na Ca-

pella de Santa Catharina da Casa da Santa Mizericordia, a que hoje chamaní dos

Cavalcantrs, de que fôra fundador e de sua mulher D. Catharina de Frielas, da

qual tartfbem foi Pedro Gonçalves primeiro marido, porque D. Catharna que era

irmã de Isabel Lopes, rcíulher de Antonio Bezerra (a quem chamavam o Barri-

ga), casou segunda vez, a 12 de Junho de 1612, com o Doutor Manoel Pinto da

Rocha. E por via materna foi neto de Antonio Cavalcante de Albuquerque e de

sua mulher D. Isabel de Góes, § 1., n.°2. Casou Antonio Cavalcante de Albu-

querque, o da guerra, com D. Margarida de Sousa, de quem ha de tratar a nota

n.° 1; e deste matrimonio nasceram: Antonio Cavalcante de Albuquerque; Ma-
nc?l Cavalcante de Vasconcellos, de quem se ha de dar noticia na nota M,
da parte materna; Lourenço Cavalcante de Vasconcellos; João Cavalcante de Al-
buquerque, o de S. Anna; D. Isabel Cavalcante, de quem se ha de tratar na nota I.,
n.° 3., e D. Leonarda Cavalcante, mulher de Cosme Bezerra Monteiro.
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F.

— Prancisca Gomes de Abreu, filha do Capitão Francisco Gomes de

Abreu, filha do Capitão Francisco Gomes de Abreu, em quem logo se ha de falar;

foi casada com Roque de Castro Rocha, de quem se ha de tratar na nota R. Viveram

em' Serinhaem; mas Francisca Gomes, depois de viuva, foi morar na Capitania do

Rio Grande, onde falleceu.

— Francisco Gomes de Abreu vivia no tempo dos Hollandezes, e delle

nos dão noticias o P. Fr. Raphael de Jesus, no seu Castrioto Lusitano, e o P.

Frei Manoel Callado no seu Valeroso Lucideno. Não consta qual fosse a sua na-

turalidade, nem pude descobrir o nome da mulher com4 quem foi casado, e só

se sabe que foram suas filhas Francisca Gomes de Abreu, de quem trata a

nota precedente, e Maria de Abreu, que no tempo da guerra casou em Sergipe

de El-Rei com o capitão Bèlchior de Castro, de cujo matrimonio nasceu: João

Mvndes de Abreu, que no tempo que meu pai, que Deus haja, governava a Parahyba,

falleceu, com perto de cem annos, em um sitio visinho ao de N. S. da Graça.

D. Florencia de Castro Rocha, filha do Capitão Roque de Castro Rocha,

de quem ha de tratar a nota R, e de sua mulher Francisca Gomes de Abreu, já

nomeada, foi natural de Serinhaem, mas indo em companhia de sua m'ãl para

o Rio Grande lá casou com o Coronel Jeronymo Cavalcante de Albuquerque, de

quem dará noticia a nota seguinte:

J-

Jeronymo Cavalcante de Albuquerque, filho do Capitão Jeronymo Fra-

goso de Albuquerque e de sua mulher D. Isabel Cavalcante de Albuquerque, dos

quaes logo trataremos, foi alguns annos níorador da Capitania do Rio Grande,

porém era natural da Parahyba,; onde foi Coronel da Cavallaria. Foi casado,

como já vimos, com D. Florencia de Castro Rocha, de cujo matrimonio nas-

ceram: Eugênio Cavalcante de Albuquerque, de que se ha de falar na noia P.,

t D. Francisca Cavalcante de Albuquerque, mulher do Mèstre de Campo, Enge-

nheiro, Luiz Xavier Bernardo.

 Jeronymo Fragoso de Albuquerque, filho de Álvaro Fragoso - de

Albuquerque, Alcayde-mor de Serinhaen.' e de sua mulher D. Maria de Albu-

querque, dos quaes demos noticia nas notas da Arvore de Costado3 precedente,

servio com honra na guerra dos Hollandezes, depois da qual foi promovido no

posto de Capitão de Auxiliares do 3.° do Mestre de Campo Marcos de Barroa

Correia, por patente do Governador Jeronymo de Mendonsa Furtado, de 7 de

Janeiro de 1666. Casou com D. Isabel Cavalcante de Albuquerque, -de quem ha de

tratar a nota seguinte; e deste matrimonio nasceram Jeronymo Cavalcante de

Albuquerque, acinte nomeado; Felippe Cavalcante digo Felippe Fragoso de Al-

buquerque e D. Theodosia Cavalcante de Albuquerque, mulher de seu primo João

Cavalcante" de Albuquerque, filho de João Cavalcante de Albuquerque, de Sant'

Anna.

— Isabel Cavalcante de Albuquerque, filha de Antonio Cavalcante, o

da guerra, e de sua mulher D. Margarida de Sojisa, casou, como temos visto,

com o Capitão Jeronymo Fragoso de Albuquerque, de cujo matrimonio teve a

successão que fica referida.

M.

D. Margarida de Sousa, mulher de Antonio Cavalcante, o da guerra, foi

filha de Antonio de Oliveira, natural do reino, e de sua mulher D. Leonarda de

Sousa, filha dc Antonio de Sousa Velho, naturaes do Porto.



— 222 —

2 —-D. Maria de Albuquerque, mulher do Alcayde-mor Álvaro Fra-

goso, foi irmã legitima e inteira do Capitão Leonardo de Albuquerque Carva-

lhosa, como vimos nas notas da arvorè precedente.

P.

Paulo Cavalcante de Albuquerque, filho do Coronel Jeronymo Cavalcan-

te de Albuquerque e de sua mulher D. Florencia de Castro Rocha, dos quaes

já demos noticia, nasceu na Capitania do Rio Grande, quando seus pais nella

assistiam; mas veio de tenra idade para a Capitania da Parahyba, omde 
'foi 

Co-

ronel da Cavallaria, e casou com D. Angela Lins de Albuquerque, de quem logo

direiríos; e deste matrimonio nasceu única: D. Paula Cavalcante de Albuquer-

que, mulher.de Christovão de Hollanda Cavalcante.

B. '

Roque de Castro Rocha, cuja naturalidade se ignora, viveu sempre em

Serinhaem, onde servio de Capitão da Ordenança, desde o tempo em 
'que 

André

Vidal de Negreiros governou a primeira vez estas Capitanias, como consta da

patente que lhe passou o Governador Jeronymo de Mendonsa Furtado, a 6 de

Junho de 1663. Foi casado, como já vimos, com Francisca Gortfes de Abreu, fi-

lha do Capitão Francisco Gomes de Abreu, de cujo matrimonio, entre outros

filhos, de que se não conservam noticias, nasceram: Marcos de Castro Rocha,

que nasceu na Capitania da Parahyba, e D. Florencia de Castro Rocha, de quem

já se tratou. E fora do matrimonio, 
"teve 

Roque de Castro Rocha a 

mulher dç Francisco Nunes, nátural do reino.

PARTE MATERNA

A.

— D. Angela Lins de Albuquerque, mulher de Antonio Cavalcante de

Albuquerque, senhor dos engenhos do Taypu' e Poxi, da Parahyba, de quem ha de

tratar a nota n.° 3, foi filha de Fernão Carvalho de Sá e de sua mulher D. Bri-

tes Lins de Albuquerque, dos quae3 se ha de dar noticia em seus lugares.

D. Angela Cavalcante de Albuquerque, mulher do Coronel Paulo Ca-

valcante de Albuqwerque, foi filha de Antonio Cavalcante de Albuquerque,

senhor do engenho do Taipu', da Parahyba, e de sua mulher D. Angela Lins de

Albuquerque, dos quaes hão de tratar as duas hotas seguintes:

— Antonio Cavalcante de Albuquerque, vulgarmente conhecido por
Antonio Cavalcante do Taipu', por ter sido o senhor deste engenho, na Capi-

tania da Parahyba, onde também o foi do engenho do Meio e do Poxi; foi natural

da freguesia de São Lourenço da Matta, onde foi Capitão da Ordenança, por pa-
tente do Governador João da Cunha Souto Maior, de 15 de Setembro de 1685.

Era filho de Manoel Cavalcante de Albuquerque e de sua mulher D. Ignez Fran-

cisca de Albuquerque, dos quaes se ha de tratar em seu lugar. Casou corri

D. Angela Lins de Albuquerque, acima nomeada e deste matrimonio nasceram:

D. Margarida de Albuquerque, mulher de Manoel • Hortfem de Figuierôa; —

D. Brites de Albuquerque, mulher de Eugênio Cavalcante de Albuquerque ©
D. Angela Cavalcante de Albuquerque, mulher de Paulo Cavalcante de Albu-

querque, acirtfe nomeados.
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Arnáo de Vasconcellos, que servia na guerra dos Hollandezes, com o pos-

to de Alferes da Companhia do Capitão. Domingos de Sá, por numbramento de

2 de Maio de 1649, foi filho de Arnáo de Hollanda de Vasconcellos, ou Arnáo de

Vasconcellos e Albuquerque (que com ambos estes nomes o acho nomeado: com

c primeiro no assento de seu casamento, e com o segundo na patente de seu filho

.Felippe Cavalcante de Vasconcellgs), e de sua mulher D. Maria Lins, dos quaes

para mais clareza é preciso que demos noticia.

Vimos, no § 1.°, que Antonio de Hollanda de Vasconcellos, filho dé Ar-

náo de Hollanda, natural de Utreeh, e de sua mulher Brites Mendes de Vasconçel-

los, foi casado com D. Felippa de Albuquerque, filha de Felippe Cavalcante, o

Flôrentiao, e de sua mulher D. Catharina de Albuquerque.

Deste itíatrimonio de Antonio de Hollanda de Vasconcellos com D. Fe-

lippa de Albuquerque não temos noticia que nasceram mais filhos que os dous

seguintes: Lourenço Cavalcante d'Albuquerque e Arnáo de Hollanda de Vascon-

cellos ou Arnáo de Vasconcellos de .Albuquerque.

Lourenço Cavalcante d'Al'ouquerque fui mandado & Bahia, no anno de

1624, por Capitão de uma das b companhias que Mathias de Albuquerque, Gover-

nador de Pernambuco e então também Governador Geral do Brasil, por se

achar nomeado nas vias de successão do Governador Geral Diogo de Men-

donsa Furtado, mandou desta Capitania em soccorro daquella Cidade, na qual

Iprocedec» com tanto valor e com tanto acerto, que foi eleito por Gover-

nador do nosso exercito, juntamente com Antonio Cardoso de Barros, aos quaes

para ncíaior autoridade foi conferido o caracter de Coronéis. Depois de restau-

rada a Bahia, voltou á patria, em cuja defensa procedêo com igual honra á

com que se havia portado naquella cidade, mas como a nossa infelicidade por aquel-

le tempo ainda era maior do que todo o valor dos briosos officiaes que ser-

viram em Pernambuco, se vio precisado a fazer total regresso para a mesma

Bahia. Lá casou duas vezes: a primeira com D. Ursula Feio, já viuva, e senhora

do engenho Cotegipe, de cuja qualidade não temos mais noticia, que foi irmã do

P, Estevão Ferreira, religioso da Companhia de Jesus. Deste matrimonio nas-

ceram: D. Felippa Cavalcante, mãi do Gonçalo Ravasco Cavalcante de Albuquer-

que, Fidalgo da Casa Real, Cavalleiro da Ordem de Christo e Secretario de Es-

tado e Guerra do Brasil.

D. Antoúia Cavalcante, mulher de Francisco de Vasconcellos de cujo

matrimonio se conserva nobilissima descendencia, com muitas habilitações; e

.D. Maria Cavalcante que, antes de ser religiosa em Odivellas, houve de Fran-

cisco Manoel de Mello a D. Bernarda Cavalcante, mulher de Gaspar de Araújo,

de cujo matrimônio também ha na Bahia descendencia. Casou Lourenço Cavalcante

segunda vez, na mesma cidade, com D. Isabel de Lima, filha de Antonio de Bar-

ros Cardoso, Fidalgo da Casa Real e Senhor do engenho de Jacaracanga e Corno-

bussu', e de sua mulher D. Guiomar de Mello. Neta por via paterna de Christo-

vão Cardoso, Feitor da Fazenda Real do Brasil, e de sua mulher D. Isabel de

Lima, filha B. de Jorge de Lima Barreto. E por via materna neta de Roque de

Mello, Capitão de Malaca, e de sua segunda mulher D. Leonor de Lacerda,

filha de Nuno Alvares Pereira. Deste segundo matrimonio teve Lourenço Ca-

valcante unicamente a D. Brites Francisca de Lima, que casou com João de Bar-

ros Cardoso, de quem foi filha herdeira D. Maria Magdalena de Bãrros, mulher de

Luiz de Mello xlv., senhor de Mello, que na nossa Corte conserva illustrissima

posteridade-

E Arnáo de Hollanda de Vasconcellos foi tão valeroso como seu irmão
1 Lourenço Cavalcante d'Albuquerque. Em 1625 era Capitão de Infantaria de Ita-

maracá, com cujo posto se achava na resistencia que da Parahyba e da Bahia

t
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da Traição se fez á Armada holiandesa que nella estava surta, ajudando-lhe a

matar gente. Depois da invasão dos Hollandeses, acudio com seus criados e es-

cravos ao Arrayal Bom Jesus, sendo elle um dos primeiros cabos que acudiram

ao rebate; achou-se em alguns dos assaltos e emboscadas, que se fizeram ao

inimigo, e procedeu distinctamente na Bateria da povoação do Recife e no

acommetimento da Ilha de Itanfaracá, na qual por algumas vezes ficou substi-

tuindo ao Capitão-mor, soccorrendo ao mesmo tempo a Parahyba. Mas perdendo

tudo quanto tinha, por se apoderar o Hallandez da Campanha, se retirou com sua

mulher, quatro filhos varões e nove filhas para a Bahia, onde falleceu elle e sua

mulher. Foi esta D. Maria Lins d'Albuquerque, com a qual casou a 17 de

Abril de 1611. Era irm*ã de Nataliel Lins, Cavalleiro da Ordem de Christo, que

vindo, no anno de 1637, provido no posto de Capitão de infantaria, falleceu no

mar; ambos filhos de Cibaldo Lins, Fidalgo Florentino, irmão de Christovão Lins,

de quem se deu noticia no § 1, n.° 2, e de sua mulher D. Brites de Albuquerque,

filha B. de Jeronymo de Albuquerque e de D. Maria do Espirito Santo Arcoverde,

da qual D. Brites de Albuquerque foi Cibaldo Lins segundo marido-

Vimos já que do matrimonio de Arnáo de Hollanda de Vaseoncellos (ou

Arnáo de Vasconcellos de Albuquerque, que com ambos e3tes nom*ás o acho nos

documentos acima referidos), com D. Maria Lins de Albuquerque, nasceram

quatro filhos varões e nove filhas, o que não padece duvida, porém só tenho po-

dido descobrir noticias dos seguintes:—¦ Felippe Cavalcante de Vasconcellos, a

quem chamaram? de alcunha — o Bibio- Era o mais velho, como consta de um Al-

vará de 4 de Junho de 1647, pelo qual Sua Magestade, era attenção aos seus

serviços, e aos de seu pai Arnáo de Vasconcellos e Albuquerque e aos de seu tio

Nataliel Lins, irmão de sua mãe D. Maria Lins, lhe fez mercê de uma companhia

de Infantaria, em virtude do que & Governador Geral Antonio Telles da Silva,

por patente de 8 de Desetcíbro do mesmo anno, o nomeou Capitão da Infantaria

paga, que o mandava para o Rio de Janeiro em ulna Caravéla, a qual arribou

a Nasareth. Ficou Felippe Cavalcante continuando o serviço na guerra da ra*tau-

ração desta Capitania; e depois delia o mataram no engenho Novo de Goyanna.

onde morava, como se vê do seu testamento, que foi feito a 22 de Novembro de

1667, ao tempo em que já se achava passado de umas balas, corrfo nelle diz. Nos

autos desse testamento, que se conservam no Cartorio do residuo ecclesiastico, o

vi nomeado por Sargento-mor: devia de o ser dos Auxiliares ou das Ordenanças

de Goyanna, porque na occasião em que o Conde de Óbidos, D. Vasco Mascare-

nhas, Vice rei do Brasil, reformou as tropas que haviam servido na guerra de

Pernambuco, em observância de um4 Alvará regio de 14 de Outubro de 1664,

muitos officiaes se retiraram para suas casas e fazendas, e se accommodaram

nestes postos. Nunca casou, nem deixou successão.' — Bartholomeu Lins de Al-

buquerque, que servia de Ouvidor da Capitania de Itamaracá em 1664. Em 14 de

Fevereiro de 1665 lhe passou o Governador Jeronyrtfo de Mendonsa Furtado

nova provisão para continuar a servir emquanto S. Magestade não irfanda se o

contrario; a qual provisão'foi renovada a 13 de Janeiro de 1666 —Lourenço Ca-

valcante d'Albuquerque, que servio na guerra dos Hollandeses, como se percebe

do testamento de seu irmão Felippe Cavalcante de Vasconcellos, em cujo tempo

já era fallecido, sem haver casado nem deixar descendencia. —^.rnáo de Vas-

concellos de Albuquerque, de quem trata esta nota, pelo que adeante continuare-

mos com elle.—-D. Maria Cavalcante de Vasconcellos, casou com! Manoel Lobo,

filho de Diogo Lopes Lobo e de sua 1.* mulher, moradores dos mais autorisados

da Capitania da Parahyba. Deste matrimonio nasceo Diogo Cavalcante, qae foi

senhor do engenho do Jacaré de Goyanna. E por não haver tido successão de

 filha de André Vidal de Negreiros, Fidalgo da Casa de Sua Ma-
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gestade e do seu Conselho, Commendador da Commenda de S. Pedro dj Sal r.a

Ordem de Christo, Alcayde-ntor das Villas de Marlalva e Moreira, que foi Go-

vernador e Capitão General do reino de Angola, Maranhão e duas vezes de Per-

nambucQ, com a qual foi casado, deixou aos Religiosos de N. Senhora do Car-

mo dia Reforma. — D. Catharina de Vasconcellos, que foi baptisada em Olinda, a

13 de Setembro de 1625, e foram seus padrinhos seus tios Jeronymo de Athayde

e D. Suzana Lins- Casou com Francisco Camello Valcaçar, Cavalleiro da Ordem

de Christo e Capitão de Infantaria na guerra dos Hollandeses, o qual era natural

da Parahyba e filho de Francisco Camtello Valcagar e de sua mulher D. Anua da

Silveira, dos quaes já...

Deste matrimônio nasèeu única: D. Catharina de Vasconcellos, mulher

de Jeronymo Cavalcante de Albuquerque e Lacerda, Fidalgo da Casa Real e Ca-

valleiro da Ordem de Christo, em cuja O Al em professou no anno de 1680, e Ca-

pitão-mor da Capitania de Itamaracá, dos quaes ha nesta Capitania nobilissima

posteridade e habilitada pelo Santo Officio.

A' vista do que temos dito, digo, do' que temos referido, parece-nk fica

perceptivel a nobre e distincta qualidade de Arnáo de Vasconcellos e Albuquer-

que, de quem trata a presente nota. Casou com D. Maria de Oliveira. Foi seu

primeiro marido; porque D. Maria de Oliveira, por morte de Arnão de Vascon-

cellos, casou segunda vez com Diogo Lopes Lobo, do qual também foi segunda

mulher. Deste segundo matrintonio teve D. Maria de Oliveira seis filhos, porém,

do primeiro, contrahido com Arnáo de Vasconcellos, nasceu Brites Lins dc Al-

buquerque, de quem ha de tratar a nota seguinte:

B.

/

D. Brites Lins d'Albu^uerque, filha de Arnáo de Vasconcellos de Albu-

querque, de quem se deu noticia na nota precedente, e de sua mulher D. Jcanna

de Oliveira, de quem se hade tratar na nota n." 2, casou com Fernão Carvalho

de Sá, e deste matrimonio teve a successão que dirá a nota seguinte:

F.

Fernão Carvalho de Sá, foi natural da Aldeia Gallega e era sobrinho de

Raphael de Carvalho, o velho, pai de D. Anna de Carvalho, mulher de Jorge

Homtem Pinto. Viveu na Capitania de Itamaracá, onde foi senhor do engenho

do Megaó, e na mesma Capitania casou com D. Brites Lins de Albuquerque, de

quem dá noticia a nota. Deste matrimonio nasceram: Fernão Carvalho de Al-

buquerque; José de Sá de Albuquerque, Clemente de Sá de Albuquerque; Bar-

tholomeu Lins de Oliveira; Diogo Carvalho de Sá; D. Angela Lins de Albu-

querque, de quem trata a nota A, n.° 2; D. Brites de Albuquerque, mulher de

Pedro Marinho Falcão e D. Joanna de Sá, mulher de Leandro Bezerra Cavalcante-

I.

1 — D. Ignez Francisca de Albuquerque, níulher de Manoel Cavalcante

de Vasconcellos, foi natural de Serinhaem e filha de Jorge Teixeira* de Albu-

querque e de sua mulher  da Rosa, filha de Belchior da Rosa.

Nefa por via paterna de Jorge Teixeira, de" quem se deu noticia nas notas da

arvore de costados precedente, e de. sua mulher D. Simôa de Albuquerque, de
(;uein Jorge Teixeira foi primeiro marido-
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— Joanna de Castro Barbosa, mulher de Arnáo de Vàsccmcellos de

Albuquerque, foi filha de Diogo Lopes Lobo e de sua mulher Maria de Oliveira,

pessoas mais autorisadas da Capitania da Parahyba. Esta D. Joanna de Castro

Barbosa, depois da morte de Arnáo de Vasconcellos, do qual teve única a D. Bri-

tes Lins de Albuquerque, nota B, e d© sua itíulher Ignez Lins; de quem foi se-

gunda mulher, porque Leão Falcão havia sido casado com D. Maria de Barros,

filha de Rodrigo de Barros Pimentel, e de sua mulher D. Jeronyma d'Almeida,

de cujo matrimonio também nasceu único — Francisco de Barros Falcão. Do so-

bredito segundo matrimônio de D. Joanna de Castro Barbosa com' Leão Falcão

de Eça, nasceram: Diogo Falcão de Eça; Fernão de Sousa Falcão; Pedro Mari-

nho Falcão; D. Maria de Eça, que foi segunda mulher de seu parente Pedro Ma-

rinho Falcão, natural da província do Minho, ondè havia sidp casado a primeira

vez e quando veio a esta Capitania, qüe foi já depois da restauração, trouxe em

sua companhia a seu filho Francisco Falcão: D. Jeronyma  mulhc?

de Bartholomeu Leitão de Vasconcellos — e D. Ignez que morreu solteira. (1>

— Jorge Teixeira de Albuquerque, que, como tentos visto, foi filho de

Jorge Teixeira e de sua mulher D. Simôa de Albuquerque, filha B. de Jeronymo

de Albuquerque e de mulher branca, da qual D. Simôa foi Jorge Teixeira se-

gundo marido. Deste segundo matrimonio de D. Simôa de Albuquerque com Jor-

ge Teixeira tambertí vimos já que nasceram: Raphael Teixeira de Albuqueique,

de cujo estado não tenho noticia. Jorge Teixeira de Albuquerque, de quem tra-

tamos e D. Simôa de Albuquerque, mulher de Antonio da Rosa, nota 

O sobredito Jorge • Teixeira de Albuquerque de quem trata a presente
nota, casou com  filha de Belchior da Rosa de quem dará 

".noticia

a nota N. Deste mfctrimonio nasceram: D- Bernarda de Albuquerque, primeira
rt/ulher de João Cavalcante de Albuquerque, o bom, — D. Maria de Albuquerque

ou D. Maria Joanna de Albuquerque, mulher de Antonio Cavalcante d'Albuquer-

que, Capitão-mor de São Lourenço, q.ue em 1700 falleceu em Araripe e D. Ignez

Francisca de Albuquerque de quem trata a nota I. n.® 1.

M.

Manoel Cavalcante de Vasconcellos foi filho de Antonio Cavalcante de

Albuquerque, o da guerra, e de sua mulher D. Margarida de Sousa, como ácima

vimos. A. 27 de Maio de 1658 assignou termo de Irmão da Mizericordia de Olinda,

e deste termo consta que aforava então na freguesia de São Lourenço da Matta

e que já então era casado com D. Ignez de Albuquerque ou D. Ignez Francisca

de Albuquerque, de quem se deu .tiôticia na nota I, n.° 1. Deste matrimonio nas-i

ceram: Antonio Cavalcante de Albuquerque, senhor do engenho do Taipú, de

quem se tratou na nota A, n. 3, e D. Bernarda Cavalcante, mulher de Bartholomeu

Lins de pliveira, senhor do engenho do Abyai-

 da Rosa, mulher de Jorge Teixeira de Albuquerque, de

quem dá noticia a nota J, n. 3, foi filha de Belchior da Rosa. Este Belchior da.

Rosa vivia em Olinda pelos annos de 1570. No archivo do Collegio de Olinda se

acha o auto de uma posse que elle tomou como procurador dos' PP. Jesuítas.

(1) A' margem : A mulher de Arnáo de Vasconcellos foi D. Maria de Oli-

velra, cl« cujo matrimonio nasceram somente Bartholomeu Lins e D. Brites de Al-

buquerque.
Morto Arnáo de Vasconcellos, caâou D. Maria de Oliveira segunda vez com

Diogo Lopes Lobo, que também era viuvo. E deste 2.° matrimonio de D. Maria de

Oliveira com Diogo Lopes Lobo, nasceo única' D. Joanna dè Castro Barbosa, que foi

segunaa mulher de Leão Falcão de Eça.
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Ainda vivia em4 1584, porque do testamento de Jeronymo de Albuquerque, que
foi feito a 13 de Novembro do dito anno (como consta do mesmo, que se acha

no archivo do Mosteiro de São Bento de Olinda, gaveta V., maço D., n. 14), se
vê que Belchior da Rosa foi quem o escrevêo e assignou ctfm Jeronymo de Albu-

querque e assim o dizem as palavras seguintes, com que acaba o testamento:
"e roguei a Belchior da Rosa níorador nesta Villa que este fizesse e commigo
assignasse e elle o fez a meu rogo em Olinda aos 13 de novembro do anno de
N. Senhor Jesus Christo de 1584. — Jeronymo de Albuquerque — Belchidr da
Rosa".

Do livro velho da Sé, consta que foi seu filho Antonio da Rosa, insti-
tuidor da Capella dos SS. Reis Magos da Matriz do Salvador, da qual parece que
íoi Belchior da Rosa o Fundador, como se percebe do assento de obito do dito
Antonio da Rosa, o qual é do theor seguinte: "A 

quinze de Junho de 1619, faí-
le;eu Antonio da Rosa; foi enterrado nesta Igreja Matriz, na sua capella do3
:eis Magos, fez testamento que anda no livro da Marinha, com o de seu pai
JNiclxior da Rosa". Delle se pode ver as obrigações que deixou aos admiuistrado-
res da eua Capella, a qual hoje não existe, porque com a invasão doa Hollan-
deses, se arruinou aquella. Igreja, a qual se reedificou, depois da restauração, a
expensas do Senado da Camara da mesma cidade, dizendo-se" nella iríissa a 1.»
vez em -6 de Outubro de 1669, e nessa occasião se collocaram em 36us altares
novas imagens. Casou este Antonio da Rosa com D. Simôa de Albuquerque, como
acima vimos, e deste matrimonio nasceram: D. Joanna de Albuquerque, primeira
mulher de Francisco Berenguèr de Andrada, Fidalgo da Ilha da Madeira, o qual
ainda vivia em 1626, de cujo matrimônio nasceram: Antonio de Andrada Ca-
valleiro da Ordem de Christo, o qual foi ao reino e lá casou, mas não deixou1
«uccessão; Christovão Berenguer de Andrada, Cavalleiro da Ordem de Christo,

que casou com D. Florencia de Andrada, viuva de Gabriel Soares, o velho!
D. Maria César, mulher de João Fernandes Vieira, Fidalgo da Casa dê S. Mages-
tade e do seu Conselho da guerra, Alcayde-mtor da Villa de Pinhel, commenda-
dor das Commendas de S- Pedro de Torradas e Santa Eugenia de Alta Ordem de
Christo, Mestre de Campo, Governador da Capitania da Parahyba, Governador e
Capitão General do reino de Angola; acclamador da liberdade e restauração de
Pernambuco e Superintendente das testificações de todas as Capitanias do norte
do Brasil, e D. Lusia de Andrada, mulher de João de Freitas Correia, Fidalgo da
Ilha da Madeira, filho segundo da Casa dos Morgados da Magdalena—e D. Simôa
de Albuquerque» primeira mulher "de 

Luiz de\ Albuquerque de Mello, Moço Fi-
dalgo da Casa Real, por Alvará de 30 de Janeiro de 1656, o qual foi baptisado na
matriz do Salvador de Olinda a 22 de Novembro de 1620 e era filho de Jo&o &
Albuquerque de-Mello, Moço Fidalgo da Casa Real (que o foi do 1.» nfatrimonio
de D. Felippa de Mello com Diogo Martins Pessoa) e de sua mulfcer D. Maria de
Veras, natural de Lisbôa. Deste matrimonio nasceram: João de Albuquerque de
Mello, Moço Fidalgo da Casa Real, e Àffonso de Albuquerque de Mello, que fal-'
leceram solteiros, e D. Maria Josepha de Albuquerque, que casou na Villa de
Serinhaem com Antonio de Athayde-

(Seguem-se doze arvores de costados).

Maria Lopes Leitão casou duas vezes: a primeira com o Capitão Bento
da Costa de Brito, homem* honrado, natural de Portugal, e a segunda com Manoel
Jereira Vasques. Deste segundo matrimonio não houve successão, e do primeiro
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nasceram os quatro filhos seguintes, como consta do testamento da dita Maria

j.opes, que foi feito a 2 de Março de 1691 e approVado pelo Tabellião Amonio

Gomes Ferreira e aberto pelo Ouvidor Geral, o Doutor José de Sá Mendonsa, a

13 do mesmo mez.

4—Antonio da Costa Leitão, que continua.

4 — João Leitão Arnoso, adeante.

d. Francisca Leitão, que casou com Siixtèo Barbosa Cordeiro, Fi-

dalgo Cavalleiro da Casa Real, filho de Fructuoso Barbosa Cordeiro, Fidalgo Ca-

valle.ro da Casa Real e Capitão de Infantaria em Olinda, e de sua mulher

D. Francisca Barbosa. Da sua successão se escreve em titulo de Barbosa*.

— joanna da Costa Leitão, adeante.

Antonio da Costa Leitão casou com Theodora, digo, da Costa Leitão, que

assignou termo de Irmão da Mizericordia a 2 de Julho de 1703, casou com Theo-

dora Ferreira (1), e deste matrimonio nasceu único:

— Antonio da Costa Leitão, 
"foi 

senhor do engenho do Carai. Casou com

D. liaria Cavalcante, filha do. Coronel Leandro li-izerra Cavalcante, e de sua

mulher D. Joanna da Silva, enf titulo de Be-sorras Feípas. E deste matrinionio

nasceram:

— D. Maria Bezerra Cavalcante, primeira mulher do Capitão José Ca-

mello Pessoa, senhor do engenho do Tanhenga, filho do Capitâo-mor de Igua-

rassú, Antonio da Silva Pereira, e de sua mulher D. Anna Bezerra Pessoa.

— D. Leonarda Bezerra Cavalcante, que foi casada com Salvador Coe-

lho de Dormond» .que falleceu este anno de 1773 e foi filho de Francisco de Brito

Lyra e de sua mulher D. Julianna de Dormond.

È do referido níatrimonio nasceram:

— Antonio da Costa Leitão.

7 — Leonardo Bezerra Cavalcante.

7 — Salvador Coelho de Dormond.

7 — Francisco de Brito Lyra.

7 — D. Victoria de Moura.

7—-D. Maria Bezerra, que casou com José Delgado de Borba, filho de

Francisco Delgado de Barbosa e de sua primeira mulher D. Micaella Teixeira de

Borba, como acima.

_joão Leitão Arnoso, que falleceu no Recife, a 30, digo, que do seu

testamento, que foi feito a 11 de Abril de 1710 (?) e se ácha no Cartorio dos

Resíduos do Juiso Ecclesiastico da cidade de Olinda, consta que foi casado duas

vezes: a primeira com D. Laura  que foi filha de  e

a segunda com D. Luisa de Sousa, que foi filha de

Deste segundo matrimonio não' teve filhos, e do priníeiro nasceram os

quatro seguintes:

— José Leitão Arnoso, que continua.

5 —D. Maria Lopes Leitão, casou com Eugênio Gomes Torres, s. g-

5 — D. Agustinhá  que falleceu solteira.

5 — D. Laura de Mello Leitão, aqui.

5 — José Leitão Arnoso, casou, e foi primeiro marido, com sua parenta

D. Maria Lopes Leitão, filha de Luiz dè Oliveira Camacho e 
'de 

sua mulher

D. Maria de Abreu Bezerra, e tiveram 6 filhos:

(1) Com letra mui dlfferente : filha do Alteres João do Valle e de sua

mulher Apolonia Ferreira, que foi filha 4o Capitão Sebastião Ferreira.

I í» v 'z v
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g — José Leitão, o que casou com filha de Maria Theresa; 6 Antonio

Leitão, que foi casado com Anna Maria de Jesus, filha de Caetano Gentes da

Silva, no Acaracú; 6 — D. Antonia, casada no Acaracu', com José Mendes M...

ir. do Jacintho; 6 — D. Maria Lopes Leitão, casada no com

José F. Collaço; N. e  meninos.

6 —D. Laura de Mello Leitão, que casou com seu parente, Cosme de Sá

Leitão, filho de Miguel de Sá Bitancourt e de sua mulher Ursula Leitão, como

acima vimos; foi sua 2.» mulher, e deste matriirfonio houve a successão que

adeante se verá.

—D. Joanna da Costa Leitão, foi casada com Francisco de Brito Pe-

reira, filho de  e deste matrimonio nasceram:

_ Alexandre de Brito Pereira.

5 — Theresa Maria Lpitão.

5 — Anna Maria Leitão.

5 — Joanna da Costa Leitão.

— D. Maria de Abreu Bezerra, mulher de Luiz de Oliveira Camacho, e

tiverão:

—Francisco de Brito Pereira  do Coronel Manoel Go-

mes

6 —D.Maria Lopes Leitão, que casou duas vezes: a primeira com seu pa-

rente J03é Leitão Arnoso, filho de João Leitão Arnoso e de sua níulher D. Lau-

ra.... e tiveram os filhos que acima vimos, e a segunda com Jacintho Coelho

Frasão, natural da Parahyba, filho de Cosme Frazâo de Figueirôa e de sua mu-

lher Maria Coelho de Vasconcellos e tiveram: Antonio Coelho Frasão; 7 — Fran-

cisco de Brito; 7—Vicente.

—D. Anna  que casou duas vezes: a primeira com Luiz

de Brito Lyra, irmão de Salvador Coelho de Dormond e a segunda com o Capi-

tão José de Barros, que rrfora na Passagem das Pedras. Do segundo matrimonio

não tem filhos, e do 1.® nasceram: , *

— Cosme Leitão Arnoso, casado com D. Luisa, filha de -Cosmfe óe Sâ

Leitão e de sua mulher D. Laura de Mello; 7 — Francisco de Brito, casado com

irmã de Antonio da S. Cruz, e dizem agora casara 2." vez, em Pernambuco.

2—Antonio Leitão Arnoso, veio antes da invasão dos Hollandeses a

Pernambuco, onde casou coní Ursula Lopes, filha de Pedro Lope3 e de Maria

Marcos, mulher do Porto, que viveram em Olinda. Depois da entrada ,dos Hol-

landeses, foram para a Bahia, onde tiveram os filhos seguintes:

3 — José Leitão Arnoso, de quem não tenho mais, noticia que a de as-

signar termo de Irmão da Mizericordia de Olinda, a 23 de Agosto de 1686.

3 — Antonio Lopes Leitão, que continua.

3—'D. Maria Lopes Leitão que casou com seu primo co-irrtíão Gonçalo

Leitão Arnoso, filho de Paulo Leitão Arnoso e de sua mulher Francisca Lopes, e

tiveram a successão que adeante se verá.

3 — D. Andresa Leitão, adeante.

— Antonio Lopes Leitão, que viveu em Olinda, onde assignou termo

de Irmão da Mizericordia, a 2 de Julho de 1633. Foi casado, como consta do

mesmo termo, com Margarida Bezerra, filha do Alferes João do Valle e de sua

ir.4ulher Justa Bezerra. E deste matrimonio nasceram:

— Fr. Amaro de Santa Theresa, religioso da Ordem de N. Senhora do

Monte do Carmo da Província da Bahia.

4—Jorge Leitão Arnoso, clérigo presbytero, que vivêu e falleceu em

Olinda, sua patria.

4 — Sedro Leitão Arnoso, que continua. !
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4 — Maria Leitão.

4 — Joanna Leitão.

4 — Catharina Leitão, mulher de Manoel Francisco Coimbra.

— Pedro Leitão Arnoso, consta do termo de Irmão da Mizericordia,

que assignou a 16 de Junho de 1720 que foi ,casado com 3ua prima Maria Alves

Pereira, filha do Capitão Gregorio do Valle Bezerra e de sua mulher Joanna

Pereira. Neta por via paterna do Alferes João do'Valle e de sua mulher Justa

Bezerra. E pela nAiterna de Francisco Rodrigues e de sua mulher Maria Pereira.

E deste matrimonio nasceram as duaâ filhas seguintes:

— D. Theresa Terceira da Ordem de Nr Senhora do Mon-

te do Carmo do habito descoberto, do Recolhimento de N. Senhora da Conceição

de Olinda.

5 —  casada em Beberibe com Manoel Soares de Brito.

— Andresa Leitão, que nasceu na Bahia no tempo em que seus pais

lá se achavam por causa das guerras dos Hollandeses, e falleceu em Olinda no

anno de 1726, pouco níais ou menos, foi casada com Domingos Alves de....

Gouveia (?), que do termo de Irmão da Mizericordia da mesma cidade, que as-

signou a 16 de Setembro de 1691, consta ser natural de Ponte de Lima, filho de

Francisco da Guerra e de sua mulher Maria Alves. Neto por via paterna de

João Pereira e de sua mulher Maria de Lima; e pela materna de Gaspar Gon-

çalves e de sua mulher Catharina Rodrigues. E do referido matriníonio nasce-

ram:

— Antonio Leitão, Jesuíta sacerdote.

4—Fr. Veríssimo  religioso da Ordem de S. Francisco.

4 — João Gonçalves Leitão, que morrêo nas Minas, .solteiro.

4 — Francisco Leitão, que morreo em Olinda, sendo estudante-

4 — D. Ursula Leitão, que continua.

4—-Maria Leitão, adeante.

4—N  que morreo menina.

-r~ Ursula Leitão casou com Miguel de Sá Bitencourt e tiveram:

— Cosmte de Sá Leitão, casou duas vezes: a primeira em Olinda com

D. Catharina Ferr." de Viveiros, filha de João Nunes Baião e de sua mulher

D. Felicia Callaça; e com ella se achava casado a 29 de Junho de 1720, como

consta do termo de Irmão da Mizeriçordia, que nesse dia assignou; e a segunda

vez, casou no engenho do Caraú, com sua parenta D. Laura de Mello, filha de

João Leitão Arnoso e de sua primeira mulher D. Laura de Mello. E tevp: (do

segundo casamento, 6 — D. Laura, que casou com Cosme Leitão Arnoso, Vid. fl.

antecedente) (1). -

— D. Maria Leitão, casou com Ighacio Rebello da Rocha, e tiveram:

— Ignacio Rebelo Leitão

(1) Çom letra moderna e mui differente o que está entre parenthesl^.



TITULO DE GADELHAS

— Esta família teve nobre origem em Manoel da Costa Gadelha, Ca-

valleiro da Ordem de Christo e Capitáo-mor pago e governador das armas do

Rio de S. Frapcisco, no tempo em que nelle os houve. Era natural de Lisbôa e

filho de Francisco Rodrigues Gadelha (Alferes de Infantaria da Companhia do

Mestre de Campo Joane Mendes de Vasconcellos, que falleceu no assalto de Ta-

parica, em 1646) e de sua rtíulher Maria da Costa, natural do Carsaxo, e veio a

servir na guerra dos Hollandezes com seu pai e com seu irmão Francisco Rodri-

gues Gadelha, tjue sendo Alferes de Infantaria voltou para Lisbôa, onde tinha

outro irmão, chamado Thomé da Costa Gadelha, que foi familiar do Santo Officio.

E ficando Manoel da Costa -Gadelha no Brasil e continuando o servi-

ço, ainda depois da restauração de Pernambuco, casou e foi segundo marido de

D. Francisca Lopes Leitão, viuva de Bento Fernandes Casado e filha de Pedro

Leitão Arnoso, Cavalheiro da Ordem de S. Tbiago e de sua mulher Francisca Lo-

pes, em1 titulo de Leitões Arnosos.

Deste matrimonio nasceram:

2— Jorge da Costa Gadelha, l^ue continua. 
'

2— Nicolau da Costa Gadelha, adeante.

— João Leitão Arnoso, adeante.

2 — José da Costa Gadelha, adeante.

2 — D. Francisca Leitão, que casou duas vezes: a primeira com Bento

Figueira da Cunha, filho de  e a segunda com o Sargento-mor

João Mendes Moreno.

2 — D. Antonia da Costa Gadelha, adeante.

2 — D. Theresa Leitão, adeante. :

2 — D. Violante Leitão, adeante.

— Jorge da Costa Gadelha foi coronel da Cavallaria e viveo em Igua-

rassú, onde casou duas vezes: a primeira com D. Marianna de Sousa, filha de

Miguel Carvalho e de sua mulher Margarida de Sousa Velho, filha de Gonçalo

de Sousa'e de sua mulher Maria Alves de Castro. E o dito Miguel OarvaJho ft>i

irrtíào de Manoel Carvalho, Familiar do Santo Officio, ambos naturaes de Ljsbôa

e filhos de João Carvalho e de sua mulher Anna da Costa, o. que consta do termo

de Irmão da Mizericordia de Olinda, que assignou a, 9 de Dezembro de 1668; e a

segunda vez com D. Marianna Teixeira da Silveira, filha do Capitão Antonio da

Silveira Aranha e de sua mulher Martha da Fonceca dte Albuquerque. Nasceram:

Do primeiro matrimonio:

— Francisco Xavier Gadelha, que continua.

3 — Jorge da Costa Gadelha, adeante.

•3 — Cosme da Costa Gadelha, adeante.

3 —¦ José da Costa Gadelha, adeante.

3 — Lourenço da Costa Gadelha, adeante.

3 — D. Victoria da Costa Gadelha, adeante.

3 — D. Ursula da Costa Gadelha, adeante.

3 — D. Marianna da Costa Gadelha, adeante.

Do segundo matrimonio:
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3 — Antonio da Silveira Gadelha, adeante.

3 — Carlos Teixeira da Silveira Gadelha, adeante.

3 — Manoel da Costa Gadelha, adeante.

3 — Francisco Xavier Gadelha. ,

— Jorge da Costa Gadelha foi viver no Ceará, onde foi Mestre de Cam-

po de Auxiliares e casou a 7 de Janeiro de 1726 com D. Anna Lopes, filha do

Capitão Manoel Pires, natural de Lisbôa, e de sua mulher Dominga? Lopes. Neta

por via paterna de Manoel Fernandes e de Domingas da Silva, e pela materna de

Manoel Lopes Cabreira e de Seraphina 

Do referido matrimonio nasceram:

— João da Costa Gadelha, que continjia.

4 — D. Quiteria da Costa GádeJha, adeante. ,

4 — Margarida de Sousa Gadelha, que foi casada eoní Mathia3 de Men-

donsa de Vasconcellos, filho de Francisco de Brito Lyra e de sua mulher D. Ju-

liana de Dormond. S. g.

4 — D. Antonia da Costa Gadelha, que não casou.

E fora do matrimonio teve á

4 — d. Maria da Costa Gadelha, também solteira.

4 — Carlos da Costa Gadelha, que casou duas vezes.

4 — Lucinda da Costa Gadelha, mulher de Antonio Dias Alves, Sar-

gento-mor do Aquiráz, com successão.

4 — Marianna da Costa, mulher do Alferes Francisco de Paiva Ma-

do, com successão.

4 — Ursula da Cos*ta Gadelha, itíuíher de Manoel Antonio Per.*, com des-

cendencia.

— João da Costa Gadelha casou com D. Antonia Maria de Sousa, fi-

lha de José de Sousa Machado, Capitão de Auxiliares, e de sua mulher Anna Ma-

ria da Silva, e tem:

— Antonio da Silva Gadelha, a 24 de Setembro de 1762.

5 — João da Costa Gadelha, que na3ceu a 3 de Agosto de 1768.

5' — José da Costa Gadelha, que nasceu a 3 de Junho de 1770 e falle-

ceu logo.

5 — Manoel da Costa Gadelha, que nasceu a 23 de Maio de 1772.

5 — D. Anna da silva Gadelha, a 17 de Julho de 1764.

5 — D. Joanna da Costa Gadelha, a 11 de Julho de 1766.

4 — D. Quiteria  mulher dè José da Silva Baima, da fregue-

sia da Sé Velha.

5 — José que João que +, Victorinj^ que 4",

. oaquim da Si?va Baima, menino de 6 annos, neste de 17<3; 5 — D. Fran-

dst,a Xavier da Silva Baima; 5 — D. Anna Maria; 5 — D. Margarida Maria,..

 D. Margarida e outras que morrerão? meninas.

>



MEMÓRIA e lembrança da geração de Gon-

çaío Novo de Lyra, o velho, e de seus irmãos e irmã,

naturaes da Ilha da Madeira (1)*

Gonçalo Novo de Lyra, o velho, teve dous irmãos e uma irmã, a saber:

GaspaV Novo de Lyra e João Dias de Lyra, Victoria Novo de Lyra. Gonçalo Novo

de Lyra foi casado com? Anna Serradas, filha de Gonçalo Dias da Costa e de sua

mulher Catharina Gil, naturaes da Cidade do Porto, da qual teve dous filhos: Do-

mingos Velho Freire e Gonçalo Novo Lyra; o dito Domingos Velho, foi casado

por procuração com um!a sobrinha do P. Lopo da somente teve uma fi-

lha, natural, por.nome Maria Velha, que houve de uma Isabel Correia, a qual Ma-

ria Velha foi casada com Antonio Varella de Lyra, natural da Ilha da Madeira,,

e teve delia tres filhos: Antonio Varella, Francisco Varella, Manoel Varella, Ma-

ria Varella foi casada com Antonio Borges de Lemos, deixou um filho; Margari-

da Varella, casou com Mathias Siqueira, filho*de Antonio Siqueira, do qual teve

filhos e filhas; Joanna Serradas, mais moça, casou com um hoitòm do Rio Gran-

de, que chamaram o Minhoto.

Geração de Gonçalo Novo de Lyra, filho de Gonçalo

Novo, o velho.

Gonçalo Novo de Lyra foi casa:Io com £nna Correia de Brito, filha de

Vicente Correia da Costa, natural de Alcobaça, e de Igne3 de Brito; houveram de

legitipio matrimonio dous filhos .-e- cinco filhas, a saber: Francisco Correia de

Lyra e Gonçalo Novo de Lyra, Ignez de  Soares Serradas de Lyra,

Isabel Correia de" Lyra, Anna Correia de Britó; Francisco Cor-

reia de Lyra foi casado com Maria Borges Pacheco, filha de João de Souto da

Parahyba, e Anna Rosa; teve dous filhos, a saber: o Capitão João de Souto de

Lyra"e Gonçalo Novo de Brito; o dito Capitão João de Sbuto 

Munis, füha de Gonçalo Novo de Lyra, com

dis-ipensação de Roma; teve dous filhos e duas filhas, a saber: Francisco" Correia e

Joáo de Souto, Maria Borges e Paula Vieira. Gonçalo Novo de Brito foi casado

com uma filha de Zacharias de Bulhões e de D. Jeronyma da Cunha e Andrade,

filha de P.° da Cunha e Andrade e dê D. Cosma; teve o dito Gonçalo Novo de

Brito tres filhos e quatro filhas, a saber: Zacarias de Bulhões, Francisco Correia,

que se ordenou de clérigo e outro que morreu rapaz; D. Cosma, D. Hieronima,

D. Maria e D. Antonia; a saber: D. Cosma casou com o Capitão Manoel CameUo de

Ipojuca, D. Hieronima casou com o Doutor José da Silva e Mello, D. Maria ca-

sou com Bartholomêo Lins de Porto Calvo, e D. Antonia casou com seu primo o

Capitáo-mor João Carneiro da Cunha, filho do Capitão-mor Manoel Carneiro da

Cunha, senhor de um engenho na freguesia da Varzea. Teve mais o dito Gonçalo

Novo de Brito uuíi filha natural, que houve de Magdalena Pereira, que casou coju

(1) Daqui por •diante, letra mui diíferente da do Autor, porém antiga.

¦¦ ¦
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Luiz Ferreira, natural do reino; teve mais um filho natural, que foi clérigo,

por nome Manoel Correia, filho da mulata do Cirurgião Faria.

Gonçalo Novo de Lyra, irmão de Francisco Correia de Lyra.

Gonçalo Novo de Lyra foi casado com Paula Vieira de Mello, filha do

Sargento-mor Antonio Vieira de Mello e d» sua mulher Margarida Muniz; teve

tres filhos e uma filha, a saber:

Christovão Vieira de Mello, que casou com, Ursula Leitão, filha do Ca-

pitão Gonçalo Leitão Arnoso e de Maria Leitão.

Gonçalo Novo de Lyra, casou com Dionisia Pacheco, filha de João Pa-

checo Pereira, natural da cidade dò Porto e de Joanna Paes Barbosa; outro irmão,

Lourenço Monis de Mello, casou com sua prima Maria da Veiga, filha do Alferes

Luiz da Veiga  com dispensação de Roma, e de sua mulher Anna

Correia de Brito, a irmã dos ditos, por nome Margarida Muniz, casou cofn seu

primo o Capitão João de Souto, atrás declarado.

As iiríàs do dito Francisco Correia de Lyra, uma. por nome Ignez de

Brito de Lyra, casou a primeira vez com o Capitão Manoel de Mesquita da Silva;

a segunda vez com o Capitão Jeronymo dê Faria Figueiredo, e de jienjmm teve

geração; a outra Joana SerradaB de Lyra, foi casada, a primeira vez, com Fran-

cisco de Mesquita da Silva, irmão do dito Manoel de Mesquita da Silva, a segun-

da vez foi casada com o Sargento-mor Domingos de Sá Barbosa, è de nenhuma

teve geração; outra, por noníe Isabel Correia, foi casada, a primeira vez, com

Affonso Rodrigues Balthasar e não teve filhos delle, a segunda vez casou com o

Capitão Francisco de Asevedo, filho do Capitão Salvador de Asevedo; teve delle

duas filhas: Isabel Correia e Anna Correia. Outra irmã, Maria de foi

casada com Manoel Dias de Sá, não deixaram filhos; a outra, por nome Anna

Correia, casou com o Alferes Luiz da Veiga de Oliveira; teve tres filhas: Maria

da Veiga, Ignez da Veiga de Brito e Antonia de França.

Geração de João Dias de Lyra

João Dias de Lyra, foi casado com Maria Teixeira, filha de João Vieira e

de Beatriz Gomes, naturaes de Lisbôa, só teve um filho, frade de S. Francisco,

por nome Fr. João da Cruz, e cinco filhas, a saber: Ignez Teixeira, que foi ca-

sada com Domingos Mendes, cirurgião em Ipojuca; teve duas filhas, a saber: Ma-

ria Mendes, que morreu solteira e Eugenia de Lyra, que casou depois de velha,

outra filha  foi casada com Francisco Dias do irmão de João Dias

Leite, teve um filho do mesmo nome, que casou com uma filha* de Bernardino

de Brito Salgado; outra, Francisca Gomes, foi casada cortí Francisco de Sousa;

outra, Barbara de Lyra, foi casada com Francisco da Rocha, irmão do dito Fran-

cisco de Sousa; teve dous filhos, e outra, Beatriz Vieira foi casada com Ruy de
Brito, de Utinga; teve um filho por nome Gonçalo de Brito, foi casado e teve
filhos, mais uma filha, Maria de Brito, que casou com Paschoal Rodrigues, mo-
radores não teve filhos; outra, Barbara de Lyra, foi casada com seu
compadre Antonio Taveira, filho de Salvador Taveira, da Ilha da Madeira; teve
tres filhos e unia filha, que casou na Matta com quem lhe deu Deus e se chaima
D. Maria; um filho, Salvador Taveira, que casou com uma filha de Gonçalo Men-
des de Ipojuca; outro, Francisco Taveira; outro, estudante; outro, Antonio, tam-
bem casou; outra, Isabel de Brito, foi casada com Francisco Godinho, teve duas
filhas, uma está com a tia Maria de Brito, outra casou com o Capitão João Fran-
cisco; outro filho Francisco Godinho, casou com uma filha do dito Capitão.
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Geração de Gaspar Novo de Lyra

Gaspar Novo de Lyra foi casado com Margarida Alves de Castro, teve

uni filho, por nome Felippe Velho, falto de juizo, e uma filha, por nome Isabel

Alves de Castro, }ue foi casada com um Vicente Gonçalves de Siqueira, por al-

cunha Farinha Rellada, teve dous filhos e duas filhas, Vicente Siqueira, Lou-

renço Siqueira, D. Anna, que foi casada com o Doutor Francisco C.oresma de

Abre<u, outra D. Maria, morreu solteira. Vicente Siqueira foi casado com

Isabel Velha, a primeira vez, teve uma filha Maria Siqueira, que casou com o Al-

feres Manoel Carneiro da Corte, teve uma filha. Lourenço Siqueira foi casado

com Maria Cardoso, teve um filho por notcíe Mathias Siqueira, que casou com Ma-

ria Velha, atrás declarada, outra filha, por nome Isabel Alves de Castro, casou

com Damião Verçosa, filho de Lourenço de Verçosa e de Maria Joaquina, digo, de

Maria Soage, filha de Domingos Soares Capa e de Maria Soage.

Marianna de Siqueira foi casada com Thom4é de Castro, irmão da dit^

Margarida Alves de Castro; teve tres filhos, a saber: Belchior de Lyra, Gaspar

de Aguiar e Balthasar Francisco de Lyra e Frapcisca Nova que casou com Leo-

nardo Froes de Beberibe, não teve geração; Belchior de Lyra, foi casado com

Joanna da Cunha, irmã do P. Fra-ncisco da Cunha, não teve filhos, depois de viu-

va casou a dita com* João Correia; Gaspar de Aguiar teve tres filhos e duas fi-

lhas, a saber: Belchior de Lyra do Salgado, não teve filhos, João de Aguiar, teve

uma filha e um filho, Antonio de Aguiar teve filhos, eu lhe conheci um, por nome

p.o de Aguiar; outra irmã teve Antonio de Aguiar, que foi casada com Antonio'

Ferr.' de Sousa, o mingau de alcunha; teve um filho Frade, por nome Fr. Con- 
'

rado, outro que lhe mataram em Sibiró de Baixo, e uma filha que caáou com

o Alferes Francisco de Faria, irmão do Capitão Antonio Borges; teve mais o dito

Gaspar de Aguiar uma filha que alcancei viuva, mãe de José de Lima, que foi

casado com D. Magdalena, filha de Paulo Carvalho de Mesquita e de D. Ur-

eula Carneiro, filha de João Carneiro de Mariz e se chamava esta viuva Catharina

de Lyra; tem a dita mais um filho aleijado, Balthazar Affonso de Lyra, foi ca-

sado com Maria Tavares, filha do Capitão Francisco Tavares, o velho, que re-

nunciou a- Companhia do presidio do Arrayal do neto Manoel Tavares, filho da

dita Maria Tavares, teve um filho Francisco Tavares que morreu solteiro, no

assalto que se deu ao inimigo de noite no Pontal de Nasareth, no anno de 1654;

teve mais Paulo Tavares de Lyra que casou cortí uma filha de Luiz Gomes Po-

derosa, de Jurisaca; teve filhos e filhas, um filho casou com uma filha do Capi-

tão P.° Correia da Costa, por nome Valentim Tavares, e o dito Valentim, casou

uma irmã com uni filho do Capitão P.° Correia da Costa, do mesmo nome. Teve

mais outro filho por nome Thcmé de .Castro, que casou com uma filha de Hyero-!

nymo de Mattos, o velho, por força; teve filhos e um é frade, de São Francisco.

Teve mais o dito Balthasar Affonso de Lyra tres filhas, a saber: Catharina Ta-

vares, que casou com o Capitão Braz de Araújo de Sousa, teve sete filhos e uma

filha, outra por nome Maria Tavares casou com Francisco Nunes, irmão do Ca-

pitão Manoel Nunes, filhos de André Lopes e ambos tiveram* filhos; outra fi-

lha por nome Isabel da Costa,\foi casada e não teve filhos.

Gonçalo Diak da Costa e sua mulher Catharina Gil, vieram da cidade do

Porto ha pouco a esta terra. Trouxeram tres filhas, a saber: Joanna Serradas,

que casou'com Gonçalo Novo de Lyra, o velho, atrás declarado; outra, por nome

Anna da Gosta, casou a primeira vez com'Francisco Carneiro, tiveram um filho

do mesirfo nome que emmanqueceu de uma ponta de sovéla que estava quebrada

no contra forte de uma bota, teve uma filha mulata manca por Deus assim per-

mittir que dizendo a creoula que aquella barriga era sua respondeu que se a filha
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sahisse manca como elle que era sua filha,; assim foi. Esta.mulher casou com o

pai do Francisco Carneiro, teve itíais ou-

tra filha que casou com um carapina que a matou injustamente; e lhe ficaram

um filho e uma filha, chamam-lhe Manoel âa Costa. A dita Anna da Costa ca-

sou segunda vez com Jorge Gonçalves Teixeira e teve dous filhos, a saber: Jór-

ge Gonçalves da Costa e Francisco da Costa Teixeira, este tal foi o que casou com

Joanna de Abreu, irmã de níinha sogra Anna Correia de Brito, houveram um

filho do' mesmo nome que foi casado com Anna Rosa, filha de João de Souto

da Parahyba e sua rrfulher Anna Rosai; teve tres filhos, a saber; João de Souto,i

Antonio de*Valadares e Francisco da Costa, que está casado na Parahyba, a

filha por nome Catharina de Abreu oa3ou com Gonçalo Tavares de Pirapama, te-

ve um filho e uma filha: Jorge Gonçalves da Costa morreu solteiro, a outrç irmã

de Anna da Costa, chamada Isabel Dias, não teve geração; teve mais a dita

Anna da Costa uma filha beata.

Geração de Antonio Bezerra, o Velho, e de quatro irmãs com que veio a

esta terra por seu pai ir degredado para São Thomé por. um grande crime. Os

nomes dellas são os seguintes: Ignez de Brito, Isabel Pr.', Genebra Bezerra e

Joanna de Abreu.

Antonio Bezerra foi casado conf Isabel Lopes, da qual teve filhos e tres

filhas a saber: Francisco Bezerra, Marcos Bezerra, Miguel Bezerra, Antonio Be-

zerra, P° Bezerra e João Bezerra, D. Catharina e D. Antonia. — Francisco

Bezerra, foi casado com D. Isabel Cavalcante; depois de viuva teve duas filhas, a

saber: D. Isabel de Goes, que casou com seu tio Antonio Bezerra, irmão de seu

pai, teve tres filhos e uma filha; a outra D. Anna, casou com Fernando Bezerra,

de quem teve filhos e filhas. — Marcos Bezerra foi casado com Margarida Al-

ves, não teve filhos, — Miguel Bezerra foi casado no- Porto Calvo com uma fi-

lha de Manoel Campello de Queiroga, mataram-no os flamengos. P-° Bezerra,

solteiro mataram-no no Rio de São Francisco e ao irmão Francisco Bezerra;

Joanna Bezerra foi casada com Belchior Alves Camello, teve dous filhos e tres

filhas: Belchior Alves Camello, Francisco Alves, D. Juliana Maria Camello, digo,

D. Juliana, que foi casada com o Sargento-mor P.° de Miranda, não teve filhos:

Maria Camello, foi casada coní o Capitão Bernardo, do mesmo nome do pai. Ou-

tro Manoel de Mello, outro Antonio Vieira; a saber: Bernardo Vieira casou com

D. Catharina Leitão Arnoso; outro, Manoel de Mello casou com D. Cosma, filha

do Capitão Gonçalo Novo de Brito, não teve filhos; Antonio'Vieira Camello, está

solteiro. As irmãs, uma por nome D. Maria casou com Francisco de Barros, fi-

lho do Capitão André de Barros, teve filhos, a outra D. Adriana foi casada .... •

Casou com seu sobrinho Manoel de Nobalhas lurreia. De nenhum teve filhos.

Adriana Camello casou a primíeira ve.z com Lucas Fagundes, deixou filhos; a

segunda vez com um filho de Manoel Gonçalves Mazagão no Rio de São Francis-

co. D. Catharina casou coní ;P° da Cunha Pereira, teve um filho por nomo

João da Cunha Pereira, que casou com uma filha de Fernão Soares da Cunha, e

quatro filhas, duas que casaram com seus primos, Francisco da Rocha e Manoel

da Rocha, filho de Antonio da Rocha Bezerra, filho de D. Antonia casou

com Francisco Berenguer de Andrade, sendo viuvo de urrAi. filha de Antonio da

Rocha de quem teve dous filhos e duas filhas, a saber: Christovão Berenguer,

que casou com D. Florencia, sendo viuva de Gabriel Soares; outro filho, Artonio

de Andrade, uma filha D. Maria César, mulher do grande João Fernandes Vieira,

outra D. Lusia casou <5om João Correia de Freitas, digo, João de Freitas Correia,
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fillia de Jacintho de Freitas da Silva; teve D. Antonia cinco fühos e duas filhas:

Francisco Berenguer de Andrade, Capitâo-qior de Iguarassu', Manoel Dias de

Andrade, que casou com D. Marianna, filha do Capitão Antonio Cavalcante e de

sua mulher D. Maria de Albuquerque, sendo já viuva a dita D. Marianna.de

Gaspar Accioli; Antonio Bezerra e João Cesár que nasceram na Parahyba, Fe-

liciana Berenguer, que morreu solteira. As duas irmãs casaram com dous irmãos,

filhos de Leão Falcão, a saber: Diogo Falcão e Fernão de Sousa.

Geração de Igneig de Brito, irmã de Antonio Bezerra,

o velho.

Ignez de Brito casou a primeira vea com Henrique Leitão, de quem teve

duas filhas; uma foi casada com ALvaro Velho, irmão de Estevão Velho, da Var-

zea; depois de viuva a dita Ignez de.Brito casou com Vicente Correia, da Costa,

Almoxarife, de quem teve um filho por nonifô João Correia, e Anna Correia de

Brito, minha sogra, que foi casada com meu sogro Gonçalo Novo de Lyra, atrás

declarado. Isabel Correia foi casada com Luiz de Paiv^; teve tres filhos e uma

ti lha, D. Lourença, que casou ^ primeira vez com o Capitão Manoel de Araújo de

Miranda, que morreu na segunda batalha dos Guararapes; a segunda vez casou

coní o capitão Apoliiiario Gomes Barreto, filho de Luiz Braz Bezerra, que matou

o flamengo nas Salinas; a terceira vez, casou com o Capitão Doutor, digo, Do-

mingos Gomes de Brito; do primeiro marido teve dous filhos. Luiz de Miranda,

que casou com uma irmã do dito Domingos Gomes de Brito, outro casou com Ma-

ria da Cunha, o qual níataram em Ipojuca, um dia de Paschoa; .do segundo nâo

teve filhos; do terceiro teve uma filha, D. Maria, que casou com Salvador Cor-

reia de Lacerda, filho de Paulo Carvalho de Mesquita e de D. Ursula Carneiro;

os filho um por nome P ° Correia da Costa, que casou por amores com uma filha

de D. Adrianna de Almeida e de Manoel Gomes de Mello, deixou um filho do

mesmo nom*e, que casou com uma filha de Paulo Tavares de Lyra, atrás declara-

do; outro filho, por nome João Correia, casou também por amores com uma filha

de Arnão de Hollanda; foi Cavalleiro áo Habito de São Thiago e Capitão-mor de

Ipojuca, teve um filho do nome do avô materno, casou coní uma' filha de Ma-

noel Jacome Bezerra e de Maria de Brito, irmã do dito Domingos Gomes de Bri-

to, tem mais oito ou nove filhas solteiras, com pouco remedio. O outro irmão,

Faustino Correia, seitípre esteve sem casar, porém amasiado com uma mulher

de quem teve filhos e dizem casou com ella obrigado pela Igreja.

Luisa da Costa, filha de Ignez de Brito, foi casada com Antonio Gomes

de Mello, que morava na Barreta; teve filhos, um lhe conheci eu, chamavam-lhe

Vicente Correia da Costa; putra irmã, Joanna de Abreu, filha de Ignez de Brito,

toi casada com Francisco da Costa Teixeira, primo de nfeu sogro Gonçalo Novo

d« Lyra.

Teve um filho, do mesmo nome, que foi casado com Anna Rosa, filha de

João de Souto, da Parahyba, e de sua mulher Anna Rosa, teve tres filhos a sa-

ber: João de Souto, Aátonio Valadares, Francisco da Costa e uma filha do dito

FrancÍK:o da Costa Teixeira, Joanma O.e Abreu, por nomu Catliariua de Moura, foi

casada com Gonçalo Tavares de Oliveija, de Pirapama, teve um? filho e uma

filha.
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Havia de Brito, filha do Vicente Correia da Oíia e de Ignez de Brito,

foi casada com Manoel Barreto, irmão de Álvaro Velho e de Estevão Velho,

teve uma filha, digo, um filho por nome Antonio Barreto, lavrador em» Massiape,

€• uma filha por nome Maria Barreto, que casou com Duarte de Leam, teve mais

outro filho que mataram na Varzea em uma tinguijada.

Geração de Isabel Pereira, irmã de Ignez de Brito.

Isabel Pereira foi casada com Henrique Affcdí?.) Pereira, teve cinco fi-

lho«j e duas filhas: Henrique Affonso Pereira, Francisco de Brito Pereira, Aseen-

ço Pereira, Apolinarió Nuhes, Cosme de Duarte dè Brito e outra,

que foi mulher do Ld. que chamaram Francisco  foi para o Rio de Janeiro.

Henrique Affonso Pereira teve dous filhos: Henrique Pereira e Antonio Pereira,

Maria Ferreira, Isabel Pereira, que casou com um homem das,AlaSôas-

Cosme de Abreu foi casado, teve um filho por nome Ambrosio de Mourn;

também casado, e teve uni filho que dizem matou t de Mendonsa;

Francisco de Brito Correia foi casado com uma irmã de Francisco do Rego e de

Arnau de Hollanda, por amores; teve filhos: Dionisio de Brito, André de Brito

e quatro filhas: uma Petronilhá de Brito, Lecmarda de Brito, Ignez de Brito,

outra que foi pára a Bahia, Marianna de Brito .... Nunes teve uma filha casada

cora o Capitão Fructuoso Barbosa; Dorothéa de Brito foi casada com Joseph

parente do Christovão de Barros .... Não sei oom quem

foi casado.

Que foi casado com Joana da Cunha, irmã de Luiz Paiva, depoi" quo

ficou viuva de Bor. de Lyra, teve um filho que charcíaram, João Correia, ca-

sado no Cabo, e quatro filhas, uma viuva de... Gomes de Brito, que tem um fi-

lho por nome Francisco de Brito .... irmã casada na Parahyba e duas soltei-

ras no Cabo.

Genebra Bezerra não teve filhos.

Joanna de Abreu, sua irmã, foi casada com Antonio de Andrade, teve

filhos, a saber: o Capitão Domingos de Brito, que morreu solteiro na Bahia,

Lucas de Abreu, morador na Lagôa do Norte, teve um engenho, foi casado.

João Bezerra, que perdeu um ôlho em .um jogo dè cannas; conheci-lhe um filho

por nome Misael Bezerra e Gaspar de Andi#de, Antonió de Andrade e Maria

de Abreu, que foi casada ccrai Henrique de Carvalho no engenho Velho da Alagôa

do Sul; teve filhos e filhas, uma casada com Domingos Rodrigues de Asevedo

Soares, senhor do engenho da Lagôa do Sul, digo, Domingos Rodrigues de Ase-

vedo, outra, D. Florencia que foi casada a primeira vez com Gabriel Soares,

senhor do enpunho da Lagôa do Sul, junto ao rio Parahyba, dsix.Ki u»n filho por

nome Diogo Soares, que foi casado com uma filha de Miguel Carneiro Remandilha

e o mataranf na Lagôa, deixou um menino. Depois casou D. Florencia com o Ca-

pitão Christovão Berenguer de Andrade, mais outra filha,'Florença de Andrade,

foi casada com Felippe Diniz no engenho Soassuna, tio de João de Barros Cor-

reia, não teve filho e ficou por herdeiro do dito João de Barros, pai do Coronel

Marcos de Barros, que foi casado com uma filha do Cel. P.° 
"Marinho 

Falcão, um

mulatinho.
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Geração do Sargento-mor Àntonio Vieira de Melk)

Foi o dito casado com Margarida Munia, teve cinco filhos e duas filhas,

a saber: o Sargento-mor Antonio Vieira de Mello, Cavalleiro do Habito de Chris-

to, foi casado com Anna de Campos, filha de Jacintho de Caitípos, da Bahia, não

teve filhos; o P. Vigário de Ipojuca José Vieira de Mello, velho, que

morreu solteiro, de bexigas, na Bahia; Angela Vieira foi casada com Lourenço

Antonio Gomes, não teve filhos; o Capitão Dionisio Vieira de Mello, Cavalleiro

do Habito de Aviz, que foi casado com Maria Carlota, filha de Antonio Teixeira

e de Anna Mendes, irmã do Capitão Francisco Dias Delgado, teve cinco filhos e

duas filhas, a saber: o P. Antonio Vieira de Mello, Antonio Teixeira, Capitão

da Ordenança, casou no rio de São Francisco com uma filha de Adrianna Camello

e de filho de Manoel Gonçalves Mazagão, que por nome não perca, Francisca dç

Mello casou, ao deante se verá; outro, Dionisio morreu níanino, e outro José

Vieira de Mello; uma filha, por nome Maria Rosa, foi casada com Francisco de

Carvalho, que deixou dous filhos; teve outra, Margarida Muniz de Méllo,' casou,

ao deante se verá com quem; o Capitão Bernardo Vieira de Mello, casado ^om

Maria Velho, atrás declarado; Paula Vieira de Mello, que foi casada com Gonçalo

Novo de Lyra.

O primeiro Capitão que teve na guerra de Pernambuco o anno de 1631

foi Francisco Gomes Camello na estancia dos Aíogados, que era Coronel de toda a

Infantaria.e havia sido Capitão-níor no Rio Grande, foi casado em Portugal com

D. Mariana não teve filhos; teve um irmão no Porto Calvo, por nome Chris-

. tovão Gomes de Mello, eram filhos de Anna de Hollanda, a velha, que alcancei

viuva no seu engenho do Trapiche do Cabo, em eompanhia de outro filho, por

nome Manoel Gomes de Mello, casado com D. Adrianna de Almeida, teve um fi-

lho por nom\i Manoel Gomes de Mello, casado com sua prima D. Ignez, filha de

Rodrigo de Barro3, de quem teve dous filhos, um Joseph Gomes de Mello, outro

Manoel Gomes de Mello, mais moço; teve a dita Anna de Hollanda uma filha,

foi casada com P.° da Cunha de Andrade, de quem teve um filho por nome

P.° da Cunha Pereira, o qual foi casado com D. Catharina, filha de Antonio

Bezerra, o Velho, atrás sobredito; teve mais a dita Anna de Hollanda uma filha*,

por nome Maria , viuva, com um filho, por nome Antonio da Rocha Be-

zerra, que foi casado a primeira vez com uma filha de Geraldo do Prado, teve

tres filhos Francisco da Rocha e Manoel da Rocha, que casaram com as primas

filhas de P° da Cunha Pereira e João da Rocha, que foi casado na Parahyba,

e o mataram, outra vez casou o.dito Antonio da Rocha Bezerra com uma filha de

Manoel Salomé Bezerra, por nome Maria Bezerra, de quem teve um filho, por

nome Baithasar da ilocha Bezerra, teve a dita Anna de Hollanda óutra filha por

nome D. Margarida, casada com Christovão Paes Barreto, teve filhos e filhas, a

saber: c Capitão João Paes de Mello, que casou com sua prima Margarida Alves

de Castro, filha de Estevão Paes Barreto, e de Catharina de Castro, níài de João

Pais de Castro, teve filhos e filhas, outro irmão Miguel Pais Barreto, Capi-

tão de Infantaria, morreu solteiro, tem irmãos solteiros; teve a dita Anna

de Hollanda outro filho, por home João Gomes de Mello, que teve uma filha,

casada com Gaspar Accioli, da Ilha da Madeira, teve quatro filhos, um é n>

Mestre de Campo Zenobio Accioli de Vaeconcellos, que foi casado com Dona

Maria Pereira, irníi do Capitão P.° de Moura Pereira, tem uma filha casa-

da com Duarte de Albuquerque, outra solteira e um filho por nome Fe-

líppfe de Moura, que cafiou com uma sua prima, filha de João Baptistaj

Accioli, outro irmão do dito Mestre de Campo, por nome Gaspar Accioli, foi

casado com4 uma filha do Capitão Antonio Cavalcante d'Albuquerque, que morreu
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sem filhos, estando as meninas; outro foi João Baptista Àccioli,

que casou com D. Maria, mulher que foi de Gaspar de Wanderley Flamengo, outro

foi Francisco Accioli, que foi casado com uma sobrinha do Pauu> Vigário do

ftecife Antônio da Silva, e descasou-se e foi para a sua terra, teve Manoel Gomes

de Mello de D. Adrianna de Almeida uma filha casada com Pedro Marinho Fal-

cão, Coronel do Cabo, de quem teve tres filhos, João Marinho, Ohristovão Botelho,

que iríorreu de bexigas, P.° Marinho Falcão, uma filha foi casada com Marcos

de 
"Barros, 

Coronel que o matou um muíato, outra casou com o Capitào João de

Nobalhas, outra com o Capitão Manoel da -Fonceca, mas teve outra filha a dita

D. Adrianna, casada a primeira vez com Gaspar de Wanderley, teve dous filhos;

um do mesmo nome do pai, outro João Mauricio, aníbos casaraiu-so no Peito

Calvo; uma filha morreu solteira e se mandou enterrar na Igreja de Nasareth,

a outra casou com o Capitão André de Barros, de quem teve uma filha com quem

foi casado o Capitão Bernardo Vieira de Mello, já defunta e um, filho do dito

André de Barros casou com uma irmã do dito Bernardo Vieira de Mello, por nome

Francisco de Barros, outro filho do dito André de Barros, por nome João de Bar-

ros, foi casado com uma irmã de Antoúio Curado casou com tfua tia

D. Margarida, no engenho de Massiape, irmã dó Provedor João do Rego Barros,

prima de seu pai André de Barros; depois da morte de Gaspar de Wanderley,

casou esta senhora com* o Sargento-mor João Baptista Accioli, irmão do dito Mes-

tre de Campo Zenobio Accioli, teve quatro filhas e dous filhos; uma foi casada

com seu primo* Felippe de Moura, filho do dito Mestre de Campo, ontra casou com

seu primo Joseph de Barros, filho de Rodrigo de Barros, do Porto Calvo, outra

com o Coronel Bor. Alves Camello, outra com o Capitão Paulo de Amorim Salga-

do; depois que enviuvou do Capitão João Baptista Peréira, de quem' não teve

filhos nem me consta  carnalmeate. Casou um filho do dito João Baptista

Accioli com uma filha do Capitão João Fernandes Vieira e lhe deram um engenho

na Parahyba; outra filha da dita D. Adrianna casou com o Capitão Paulo Correia

da Costa, filho de Luiz de Paiva, e de sua mulher Isabel Correia teve «tm filho,

Pedro Correia, que casou com umfa filha de Pedro Tavares de Lyra, um filho do

dito Pedro Tavares casou com uma filha do dito P.° Correia da Costa, por nome

Valentim Tavares.

—. Gonçalo Novo de Lyra, natural da Ilha da Madeira.

Gaspar Novo Lyra.

João Dias de Lyra.

Maria Nova de Lyra (todos filhos de Gonçalo Novo de Lyra e de Isabel de

Lyra, da Ilha da Madeira).

Gonçaslo Novo de Lyra casou com Jjoanna Serrada^, filha de Gon-

çalo Dias da Costa e de sua mulher Catharina Gil, naturaes da cidade do Porto.

Deste matrimonio nasceram:

— Domingos Velho Freire, que segue § 1.

2 — Gonçalo Novo de Lyra, § 2.

— Domingos Velho Freire, cascai com uma sobrinha do P. Lopo da

terra da Feira, por procuração, mas nunca .a vio. Teve porém de-Isabel Cor-

reia:

— Maria Velha.

3 — Maria Velha casou com Antônio Varella de Lyra, natural da Ilha

da Madeira, e deste matrimonio nasceram:
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4 — Antonio Varella.

4 — Francisco Varella.

4 — Manoel Varella.

4 — Margarida Varella.

— Joanna Serradas.

Maria Varella casou com Antonio Borges de Lemos.

Delles nasceu:

.—.  macho.

Margarida Velha casou com Mathias de Siqueira, filho de Lourenço de

Siqueira.

Delles nasceram:

5   •

5 1  .

5 

5  .

Joanna Serradas casou coití um homem do Rio Grande, por alcunha

o Minhoto

2— Gonçalo Novo de Lyra casou com Anna Correia de Brito, filha üí Vi-

cente Correia da Costa, natural de Alcobaça, e de Ignez de Brito.

Deste matrimonio nasceram:

3 — Francisco Correia de Lyra, que segue.

3 — Gonçalo Novo de Lyra, § 2.

3 — Ignez de Brito de Lyra.

3 — Isabel Correia de Lyra.

3 — Anna Correia.

3 — Maria de Brito.

— Francisco Correia de Lyra, casou com Maria Borges Pacheco, filha

de João de Souto, da Parahyba, e de sua mulher Anna Roca.

Deste matrimonio nasceram:

— O C. João de Souto Lyra.

4 — Gonçalo Novo de Brito.

— João de Souto Lyra casou com sua prima Margarida Muniz, filha

de Gonçalo Novo de Lyra, n.° 2.

Deste matrimonio nasceram:

— Francisco Correia. •

5 — João de Souto

5 — Maria Borges.

Gonçalo Novo de Brito casou com D. Cosma  filha de Zacharias

de Bulhões, e de sua mulher D. Jeronyma da Cunha e Andrade, filha de fV da

Cunha de Andrade e de D. Cosn&.

Deste matrimonio nasceram:

5 — Zacharias de Bulhões.

5 — Francisco Correia, presbytero do habito de São P-°

5 —  que morreu menina.

5 — D. Cosma.

5 — D. Jeronyma.

5 — D. Maria.
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— D. Autonia.

D. Cosma casou com o Capitão Manoel de Mello, de

Ipojuca.

D. Jeronyma casou com o Doutor José da Silva Mello, s. g.

D. Antonia casou com o Capitão-mor João Carneiro da Cunha.

Dell es nasceram:

— O C. João Manoel Carneiro.

6 — O C. Mor Francisco.

6 — O Sargento-mor Estevão José.

6 — O Dr. Antonio Felippe.

6 — O P. José Carneiro da Cunha.

6 — O R. Fr. Manoel da Cruz, Franciscano.

6 — D. Maria, mulher de Jusarte Teixeira de Asevedo, s. g.

Teve níais o dito Gonçalo Novo de Brito uma filha natural que houve

em Magdalena, que casou com Luiz Ferreira, moço do reino.

Teve níais um filho natural, que foi' clérigo, por nome Manoel Correia,,

que houve de uma chamada Chica, escrava do cirurgião Faria.

Gonçalo Novo de Lyra casou com Paula Vieira de Mello, filha do Sar-

gento-mor Antonio Vieira de Mello e de sua mulher Margarida Muniz.

De<*le matrimonio nasceram:

4— Christovão Vieira de Mello, que segue.

4— Gonçalo Novo de Lyra, § 5

4 — Lourenço Muniz de Mello.

4 — Margarida Muniz.

4 — Christovão Vieira de Mello casou com Ursula Leitão, filha do Ca-

pitão Gonçalo Leitão Arnoso e de sua mulher Maria Leitão.

4 — Gonçalo, Novo de Lyra, casou com Dionisia Pacheco, filha de joào

Pacheco de Lyra, natural do Porto e de sua mulher Joanna Paes Barbosa.

4—Lourenço Muniz de Mello, casou conf sua prima Maria da Veiga,

filha do Alteres Luiz da Veiga de Oliveira e de sua mulher Anna Correia dd

Brito, n.° 2.

4 — Margarida Munis casou com seu primo João Souto de Lyra n. 3.

3 — Ignez de Brito de Lyra, casou a primeira vez com o C. Manoel de

Mesquita da Silva, s. g.; a segunda vez com o C. Jeronymo de Faria de Figuei-

redo, s. g-

3 — Joanna Serradas de Lyra, casou a primeira vez com Francisco de

Mesquita da Silva, irrtíão do sobredito Manoel de Mesquita, s. g. Casou a segunda

vez com o Sargento-mor Domingos de Sá Barbosa. S- g.

3 — Isabel Correia de Lyra, casou a primeira vez com Affonso Rodri-

gues Bacelar, s. g. Casou a segunda vez com o C. Francisco de Asevedo, filho dc»

C- Salvador de Asevedo.
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Deste segundo matrimonio nasceram:

4 — Isabel Correia.

4 — Anna Correia.

3 — Maria de Brito, casou com Manoel Dias de Sá, s. g.

— Anna Correia casou com o Alteres Luiz da Veiga de Oliveira-

Deste matriihonie nasceram:

— Maria da Veiga.

4 — Ignez da Veiga de Brito.

4 — Antonia Franca, que morreu solteira.

4 — Maria da Veiga, casou coití seu primo Lourenço Muniz, n.° 3.

4 — Ignez da Veiga de Brito casou com o C. João Ribeiro Pessôa, filho do

Capitão Braz de Araújo Pessôa e de sua mulher D. Catharina Tavares da Costa.

— João Dias de Lyra casou com Maria Teixeira filha de João Vieira e

de sua mulher Beatriz Gomes, naturaes da cidade de Lisbôa. Deste matrimonio

nasceram:

2— João da Cruz, Religioso Franclscano.

— Ignez Teixeira.

2 — D. Maria Teixeira.

2 — Francisca Gomes.

2 — Beatriz Vieira.

2 — Barbara de Lyra.

— Ignez Teixeira casou com Domingos Mendes.... em Ipojuca.

Deste n/atrimonio nasceram:

— Maria Mendes, que morreu solteira.

3 — Eugenia de Lyra que casou depois de velha, e morreu s. g.
— Maria Teixeira, casou com Francisco Dias de Oliveira, irmão de

João Dias Leite.

Deste matrimonio nasceu:

— Francisco Dias Leite, que casou com uma filha de Bernardino de
Brito, do Salgado, por nome

2 — Francisca Gomes casou com Francisco de Sousa.

2 — Barbara de Lyra casou com Francisco da Rocha, irmão do sobredito
Francisco de Sousa.

Deste matrimonio nasceram:

— Beatriz Vieira, casou com Ruy de Brito, de Utinga. Delles nasceu:
— Gonçalo de Brito, que casou com

2 —Maria de Brito casou com Paschoal Rodrigues, morador nos Meire-

pes. S. g.

— Barbara de Lyra, casou com Antonio Taveira, filho de Salvador Ta-
veira, da Ilha da Madeira. Delles nasceraní:

—Salvador Taveira, que casou com a filha de Gonçalo Mendes, de
Ipojuca.

3 — Francisco Taveira, estudante-

3—Antonio Taveira, que casou com

3 —D. Maria Taveira, que casou na Matta com Gaspar de Mendonsa, na-
tural da Madeira.
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3—Isabel de Brito, casou com Francisco Godinho.

Deste matrimônio nasceram:

4 _ Francisco Godinho, que casou com a filha do C. João Dias por nome

  casou com o Capitão João Dias.

1_ Gaspar Novo de Lyra, casou com Margarida de Castro. Deste ma-

trirtfonio nasceram:

2 — Felippe Velho, demente.

_ Isabel Alves de Castro.

2-Isabel Alves de Castro, casou com Vicente Gonsalves de Siqueira, o

Farinha Relada.

Deste matrimonio nasceram:

— Vicente de Siqueira.

3 — Lourenço de Siqueira.

3 —D. Anna.

— D. Maria .
¦ 

3 —Vicente de Siqueira casou a primeira vez com Isabel \elha.

Deste matrimonio nasceu.

—Maria de Siqueira.

4-Maria de Siqueira casou com o Alteres Manoel Correia da Co,.a.

' Delles nasceo:

5—Uma filha

— Lourenço de Siqueira, casou com Maria Cardoso, irnía de Valentim

Cardoso. Deste matrimonio nasceram:

—Mathias de Siqueira.

4 — Isabel Alves de Castro.

4 — Mathias de Siqueira, casou com Maria Velha. S- g.

4— Isabel Alves de Castro casou com Diogo de Verçosa, filho de Lou-

renço de Verçosa e de sua mulher Maria Suaje

3 — D Anna .... casou com o Doutor Francisco QuaresnAi de Abreu.

—Maria Nova de Lyra casou com Thomé de Castro, irmão de Mar-

garida Alves de Castro, mulher de Gaspar Novo de Lyra-

Deste rtíatrimonio nasceram:

— Belchior de Lyra.

2 — Gaspar de Aguiar-

2 — Balthasar Affonso de Lyra.

2 — Francisca Nova. _

Belchior 

de Lyra, casou com Joanna da Cunha, irmã do^ Pe. Lou-

renco da Cunha. S. g. E esta depois de viuva casou segunda vez com João Correia-

2— Gaspar de Aguiar casou com  WBSlc

matrimonio nasceram:

— Belchior de Lyra, do Salgado.

3 —João de Aguiar.

3 — Antonio de Aguiar.

—F

-3 — JP

João de Aguiar, casou com  Deste matrimo-

nio nasceram:

4—.....

—•

3 —Antonio de Aguiar, casou com Delles

nasceram?:
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4— Pedro de Aguiar.

4—

4—

3—  casou com, Antonio Fernandes Pessôa, por alcu-

nha o Mingau. Delles nasceram:

4 — F*. Conrado. ^

4 — Um que era em Sibiró de Baixo.

4—'Uma filha, que casou com o Alferes Francisco de Fa-, irmão do

C- Antonio Borges.

— Catharina de Lyra, que casou com  dos quaes nasceu:

— José de Lima, que casou com D. Magdalena, filha de Paulo Carvalho

de Mesquita e de D. Ursula Carneiro, filha de João Carneiro de Mariz.

Balthasar Affonso de Lyra, que casou com Maria Tavares, filha do C.

Francisco Tavares, o velho, que renunciou a Companhia do presidio do Arrayal

no neto Manoel Tavares.

Deste níatrimonio nasceram:

— Francisco Tavares, que morreu solteiro, no ataque que se deu aos

Í-Iollandeses, uma noite, no Pontal de Nasareth, no anno de 1639.

5 — Pedro Tavares.

5—Thomé da Costa.

5 — Catharina Tavares.

5 — Maria Tavares.

5 — Isabel da Costa.

—• Pedro Tavares casou com  filha de

Luiz Gomes Pedrosa, de Jurissaca.

Deste matrimonio nasceraní:

6—

6 — Valentim Tavares, que casou com uma filha do C. Pedro Correia da

Costa.

6 — Uma filha

Pedro Correia da Costa que casou coití uma filha do sobredito P.° Cor-

reia. : 
'\

Thomé de Castro, casou com filha de Jeronymo ....de... o velho

Deste nasceraní:

6 

6 

6—

Catharina Tavares, casou com o Capitão Braz de Araújo Pessôa, dos quaes

nasceram:

6 — Braz de Araújo Pessôa, que morreu solteiro. 7

6 — Clérigo.

6 — Pe. da Congregação.

6—

6—

6—

6—

6—

Maria Tavares, casou com Francisco Nunes, irmão do C. Manoel Nunes, e

filhos de André Lopes Leão, de quem nasceram:

\
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2 — Isabel da Costa, casou com

 g.

Francisca Nova, casou com Leonardo Froes, de Beberibe- S. g,

Descendencia de Antonio Bezerra e seus ir mãos

1 — Antonio Bezerra.

1 — Ignez de Brito.

1 — Isabel Pereira.

1 — Genebra Bezerra. S. g.

1 — Joanna de Abreu, todos irmãos, que passaram a Pernambuco por

causa do exterminio de seu pai p.a S. Thomé por causa de um crime.

— Antonio Bezerra, casou com-Isabel Lopes-

Dèlles nasceram:

— D. Francisca Bezerra.

2 — Marcos Bezerra. j

2 — Pedro Bezerra.

2 — Miguel Bezerra.

2 — João Bezerra.

2 — Antonio Bezerra.

2 — D. Catharina.

2 — D. Antonia.

— Francisco Bezerra casou com D. Isabel Cavalcante, depois de viuva.

Deste segundo 
'matrimonio 

nasceram:

3—'D. Isabel de Goes.

— D. Anna, que casou com Fernão Bezerra, de quem teve filhos e filha.

— D. Isabel de Goes casou com seu tio Antonio Bezerra, irmão de seu

pai.

Deste matrimonio nasceram1:

4 — 

2 —• Marcos Bezerra casou com Margarida Alves, s. g.

2 — Miguel Bezerra casou no Porto Calvo com  filha de

Manoel Camello de Queiroga. Foi morto pelos Hollandeses-

2 — Pedro Bezerra morreu solteiro, ou o mataram, no Rio de S. Fran-

cisco e a seu irmão.

2 — Francisco Bezerra.

2 — Antonio Bezerra.

2 —¦ Joanna Bpzerra casou com Belchior Catrfello, e delles nasceram:

— Belchior Alves Camello.

— Francisco Alves.

3 •—D. Julianna.

3 —• Maria Camello.

3 — Adrianna Camello.

3 — D. Julianna casou com o Sargento-mor Pedro de Miranda, s. g.
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Z — Maria Camello casou com o Cap- Bernardo Vieira de Mello. Tiveram.

4 — Bernardo Vieira de Mello.

4 — Manoel de Mello.

4 — Antonlo Vieira, solteiro.

4 — D. Maria.

4 — D. Sebastianna.

Bernardo Vieira casou com D. Catharina Leitão, filha do C. Gonçalo

Leitão Arnoso.

4 —. Manoel de Mello casou com D. Cositía, filha do C. Gonçalo Novo de

Brito, s. g.

4—. d. Maria casou com Francisco de Barros, filho de C. Pedro de Bar-

ros- Nasceram:

5—

4—.D. Sebastianna casou com seu sobrinho Manoel de Nobalhas, s. g.

3 — Adrianna Camello casou a primeira vez com Lucas Fagundes, s. %¦;

casou a segunda vez com filho de Manoel Gonçalves Marzagão, no Rio de S.

Francisco. s

2—D. Catharina casou com  Delles nasceu:

3 — Isabel da Cunha Pereira, que casou com filho

de Fernão Soares da Cunha.

Casaram com seus primos Francisco da Rocha e Manoel da Rocha, filhos

de Antonio da Rocha Bezerra, que foi filho de Maria de Hollanda.

— D. Antonia, casou com Francisco Berenguer de Andrade, depois

de viuvo de uma filha de Antonio da Rocha, do qual matriníonio tem nascido: —

Christovão Berenguer, que casou com D. Florencia, viuva de Gabriel Soares,...

Antonio de Andrade e D. Maria César, que casou com o Governador João Fernan-

des Vieira, e D. Lusia, que casou com João de Freitas Correia, filho de João de

Freitas da Silva.

Do referido matrimonio de D. Antonia com Francisco Berenguer de An-

drade nasceram:

— Francisco Berenguer de Andrade, Capitão-mor de Iguarassú.

3 — Manoel Dias de Andrade.

3 — Antonio Bezerra.

3 — João César.

3 — Feliciano Berenguer s g.

3 — Mais duas filhas.

3 — Manoel Dias de Andrade casou com D. Marianna, filha do C. Antonic

Cavalcante e de sua mulher D. Maria d'Albuquerque, viuva, filha de Gaspar Accioli.

As duas filhas casaram, uma com Diogo Falcão, outra com Fernão de

Sousa.

Ignez de Brito casou a primeira vez com Henrique Leitão. Deste ma-

trimonio nasceram:

2 —  que casou com Álvaro Velho, irmão de Estevão Ve-

lho, da Varzea.

2 —  que casou

A dita Ignez de Brito casou segunda vez conf Vicente Correia da Costa.

Deste matrimonio nasceram:

2 — João Correia.

2—Anna Correia de Brito.

2 — Isabel Correia.
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2 — Luisa da Costa.

2 — Joanna dS" Abreu-

2 — Maria de Brito.

2 — Anna Correia de Brito casou com Gonealo Novo de Lyra, n.° 2.

— José Correia casou com Joanna da Cunha, irmã de Ruy de Paiva,

e viuva de Belchior de Lyra. Deste matrimonio nasceu:

— João Correia, que casou no Cabo.

Z — D. Ignez de Brito, que teve um filho que morreu.

3 — Outra casada na Parahyba.

3 — Outra solteira, outra solteira.

— Isabel Correia, casou com Luiz de Paiva. Delles nasceraní:

— D. Lourença.

3 — Pedro Correia da Costa.

3 — João Correia.

— Faustino Correia.

— D. Lourença casou a primeira vez com o C. Manoel de Araújo de

Miranda, que morreu na segunda batalha dos Guararapes.

Deste matrimonio nasceu:

4—Luiz de Miranda Pereira.

— Manoel de Araújo de Miranda, capitão de Auxiliares do 3 ° do Cabo,

Ipojuca, Serinhaem, por patente de 10 de Fevereiro de 1666.

4—Luiz de Miranda casou com Beatriz de Brito (Miz.a 1693), irmã de

Domingos Gottfes de Brito.

Deste matrimonio:

5—

5—

— D. Lourença casou segunda vez com Apolinario Gomes Barreto, filho

íle João Braz Bezerra, que mütou o Holiandez nas Salinas, s- g. Casou 3.* vez com

o C. Domingos Gomes de Brito. Deste matrimonio nascêo:

— D. Maria

4 — D. Maria casou com* Salvador Correia de Lacerda, filho de Manoel de

Carvalho Mesquita. Deste matrimonio, digo, Mesquita e D. Ursula Correia.

Pedro Correia da Costa casou por amores com filha de Ma-

noel Gomes de Mello e de D. Adrianna de Almeida. Delles nasceram:

4 — Pedro Correia da Costa.

4 — João Correia.

4 — Pedro Correia da Costa casou com  filha de Pedro

Tavares de Lyra, n.° 3, s. g.

4 — João Correia casou por amores com  filha de Arnau du
HoHanda. Foi Cavalleiro da Ordem de S. Thiago e Capitão-nfor de Ipojuca. Delles

nasceram oito ou nove filhas e também nasceu:

4 — Arnáo de HoHanda.

4 — Arnáo de HoHanda, casou com  filha de Manoel

Jacome Bezerra e de sua mulher Maria de Brito, irmã de Domingos de Brito.

3 —Faustino Correia, não casou, porém teve vários filhos de uma rtíulher.
— Luisa da Costa casou com Antonio Gomes de Mello e morreu na Bar-

reta. Deste matriminio nasceram:

— Ursula Correia da Costa.

3—
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— Joanna de Abreu casou com Francisco da Costa Teixeira, primo de

Gonçalo Novo. Deste matrimtonio nasceram:

3— Francisco da Çosta Teixeira, que segue-

— Catharina de Abreu.

— Francisco da Costa Teixeira casou com Anna Roca, filha de João de

Souto, da Parahyba, e de sua mulher Anna'Roca.

Deste m atrimonio 
"nasceram:

— João de Souto.

4—Antonio de Valadares.

4 — Francisco da Costa-

4 _ Catharina de Abreu casou com Gonçalo Tavares de Oliveira, de Pira-

pama, tiveram dous filhos.

4—

— Maria de Brito casou com Manoel Barreto, irmão de Álvaro Velho e de

Estevão Velho.

Deste matriir/onio nasceram:

— Antonio Barreto, que foi lavrador em Massiape.

3 — Maria Barreto, que casou com Duarte de 

3 ,— que mataram na Varzea em uma tinguijada.

— Isabrl Pereira casou com Henrique Affonso Pereira.

Deste matrin.'onio nasceram:

— Henrique Affonso Pereira.

2—'Francisco de Brito Pereira.

2 — Bento Pereira.

2 — Apolinario Nunes, § 2.

2 — Cosme de Abreu, § 3. • •

2 — Dorothéa de Brito, § 4-

2 — A mulher de Francisco Taveira, a quem cham'aram o ...... que foi

para o Rio de Janeiro.

— Henrique Affonso Pereira casou com  Deste matrimonio

nasceram:

— Henrique Pereira.

. 3 — Antonio Pereira.

3 — Maria Pereira.

3 — Isabel Pereira, que casou nas Alagôas.

3 — 

§ 1.°

— Francisco de Brito Bezerra que casou com Maria do Rego, irmã

de Francisco do Rego e de Joã.o Velho Barreto, chanceller-mor do reino e de

Arnáo de Hollanda, todos filhos de Luiz do Rego Barreto e de sua mulher Ignez

de Góes-

Delles nasceram:

— Dionisio de Brito.

3 — An--'ré de Brito.

3 — P^ onilha de Brito.

3 — Leor.irda de Brito.

3 — Ignez de Brito.
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3 — Marianna de Brito, foi para a Babia.

— Apolinario Nunes, casou com

Delles nasceu.

— D. Francisca Barbosa  que casou com o C. Fructuoso

Barbosa.

§ 4.°

2 — D. Dorothéa de Brito casou com José do Rego, parente do Governa-

dor Christovão de Barros.

— Joanna de Abreu casou com Antonio de Andrade. Tiveram:

— O C. Domingos de Brito, s. g.

2 — Lucas de Abreu, na Bahia.

2 — João Bezerra.

2 -— Gaspar de Abreu Bezerra.

2 — Gaspar de Andrade.

2 — Maria de Abreu.

2 — João Bezerra, casou com  Deste matrimonio nasceu

Misael Bezerra-

— Maria de Abreu casou com Henrique de Carvalho, no engenho ve-

lho de Alagoas do Sal

Deste matrinAmio nasceram:

— D. Florencia

—  que casou com Domingos Rodrigues de
Asevedo

2 — D. Florencia casou a primeira vez com Gabriel Soares, senhor do
engenho de Alagoas do Sal, junto ao Rio Parahyba. Depois de viuva, casou se-

gunda vez com o Capitão Christovão Berenguer de Andrade.

Do primeiro matrimonio nasceu:

— Diogo Soares, que foi casado com uma filha de Miguel Carnei-
ro... deixou um filho.

Do segundo matrimonio nasceram:

4 — D. Florencia de Andrade, que casou com Felippe Diniz, ao enge-
nho de Suassuna, tio de João de Barros, pai do Coronel Marcos de Barros que
foi casado com uma filha do Cel. Pedro Mar.0 Falcão.

\



Famílias dos Regueiras e Saldanhas.

Gaspar Lopes Madeira, Tenente de Infantaria, casado com D. Lusia

Ferreira, naturacs da Ilha da Madeira e descendentes de duas distinctas e an-

tigas famílias, veio a Pernambuco em  onde possuiu muitos bens. Do seu

consorcio nasceu D. Francisca Lopes Madeira, que se casou com Jeronymo

Alves Saldanha, Portuguez, descendente da Illustre família que tem esse ve-

lacho no reino de Portugal, rico proprietário. Deste consorcio nasceram os se-

guintes filhos:

1-a — D. Francisca Lopes Madeira, que casou com Francisco Correia

Barradas, rico proprietário.

2-a — D. Isabel Nunes, casada com Jeronyrtío Pinto, abastado em bens.

3.° — José Al^es Saldanha, que foi Franciscano do Convento do Re-
cife.

4.» — D. Laureana Alves Saldanha, que casou com Pedro Marques de

Araújo, natural de Lisbôa, Capitão de Ordenanças e Provedor da Fazenda Real,

homem honrado e rico proprietário.

Deste matrimonio nasceram os sguintes filhos:

1.® — Pedro Marques de Araújo.

2.° — Manoel Marques de Araújo.

3.° — Luiz Marques de Araújo. Foram Frades Carmelitas do Convento

do Recife, onde exerceram os primeiros cargos.

4.° — José Maria Marques de Araújo, que foi Franciscano no Convento

do Recife, de severa moral e de grande instrucção.

5 o — Joaquim1 Marques de Araújo, que foi Padre Congregado de Jesus,

Conego da Sé de Olinda, Càvalleiro da Ordem de Christo, Conselho de Sua Ma-

gestade Fidelissima, rico proprietário. Offereceu ao Estado um donativo de

quarenta contos de reis, e deixou todos os seus bens para obras pias, os indi-

gentes e pobres. .

6-4 — D. Anna Maria do Sacramento, que casou com João Affonso

Regueira, oriundo de notável familia de Vianna, capital do Porto, Capitão da
Praça da província de Pernambuco, Deputado da Companhia, Negociante de

grosso trato, rico proprietário, Senhor do engenho Anjo, freguesia de Serinhaem.
Deste matrimonio nasceram' os seguintes filhos:

1* — D. Lourença Rosa Cândida Regueira, .qujfe casoW com Manoel
Pinto de Sousa, natural de Penafiel, freguesia de Santo Adrianno, Sargento-mor
de Ordenanças, Negociante matriculado, de grosso trato, proprietário rico e Se-
nhor dos engenhos Rosário e Buranhem, freguesia de Serinhaem, filho legitimo
de outro do mesmo nome e de sua nfulher D. Custodia Maria Pinto de Sousa,
familia de Agricultores ricos daquella cidade, província do Porto.

2 a Anna Joaquina Regueira, que casou com Maximiano Francisco
Duarte, Cavalleiro professo na Ordem, Escrivão e Deputado da Junta de Real
Fazenda, Tenente Coronel de Estado Maior, Vedor da gente de guerra, Adminis-
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trador do Correio da Capitania de Pernambuco, natural da cidade de Lisbôa, fre-
guesia de São Pedro, e de illustre família daquella cidade, honrado funccionario
Publico e rico proprietário.

3-" —'D. Rita Maria do Sacramento Regueira, solteira.
4.° — João Affonso Regueira Júnior, Cavalleiro da Ordem' de Christo,

Juiz de Paz e Vereador da Camara Municipal da freguesia de Jaboatão, Capitão-
mor desta Praça e Senhor do engenho Velho de Jaboatão, o qual casou com
D. Mariana Pereira de Bastos, filha legitima de José Timotheo Pereira de Bastos.

5." — D. Maria dos Prazeres Regueira, que casou com Manoel Anacleto
Moreira de Carvalho, natural de Pernambuco, Sargento-mor de Ordenanças, rico
proprietário, filho legitimo de Luiz Moreira de Carvalho e de sua mulher D. Ma-
ria dos Anjos Moreira de Carvalho, de dietincta familia de Pernambuco.

Francisca das Neves Regueira, que casou com Anto-
nio José de Oliveira Costa, natural do Porto, rico proprietário e negociante de
grosso trato (matriculado), e de illustre familia daquella cidade.

7.® — José Affonso Regueira, solteiro, Alferes de Ordenanças, rico pro-
prietario e negociante matriculado.

8 o — Pedro Affonso Regueira, Cavalleiro da Ordem de Christo Verea-
dor da Camara Municipal do Recife e delia Deputado para cumprimentar a SnS.
Magestade D. João 6.° pelo acto de sua coroação em 1818, e a D. Pedro 1.° pelo ju-
ramento da Constituição, distineto e celebre poeta e rico proprietário.

9.° Dortfingos Germano Affonso Regueira, Presbytero Secular, Go-
vernador do Bispado de Pernambuco, Cavalleiro da Ordem de Christo e rico
proprietário. Servio no extineto Regimento de Infantaria, na qualidade de Ca-
dête, no anno de 1808, na 6.» Companhia, de que foi seu respectivo Capitão Jos&
Ignacio Alves e seu respectivo Commandante o Coronel José Roberto. (1)

(Seguem-se 12 Arvores de Costados).



FAMÍLIA dos Mouras, Mendonsas Furtados,

Escorias de Dormond Teixeira e de Coelhos, que de

todas estas.... succinta seria com o instrumento au»

thentico incluso.

Antes muito do Hollandez vir a Pernambuco, furtou em Lisboa D. Fran-

cisca de Mendonsa Furtado uma moça, chamada D. Antonia de Moura, e por

sèr pessoa muito principal e nobilissima, temendo-se dos parentes pela não me-

recer, fugio para esta terra, onde passados alguns terrípos se casou com ella;

tiveram tres filhos, os dous machos foram religiosos, parece-me que de S. Fran-

cisco, os quaes os mataram as armas dos Hollandezes, como consta do Castrioto-

A femea, chamada D. Magdalena de Moura, casou com Francisco Fernandes

Braga, Capitão na" guerra do Hollandez. Não... que fossem uns seis escravos

para se alistarem nos Henriques. Este era filho de Pedro Fernandes Braga, na-

tural de Braga, da familia dos Mendonsas Fernz. e Braganças. D. Francisco

Fernz. Braga e de D. Magdalena de Moura, houveram4 dous filhos, o macho

morreu de menor idade, e a femea, chamada D. Victoria de Moura, casou com

Leandro Teixeira Escócia de Dormond, cuja familia declara o documento ju-

dicial que por certas circunstancias tiraram ou fizeram, do mesmo documento

consta serem as suas armas as mesmas que traz a Nobiliarchia Portuguesa dos

Teixeiras. De Leandro Teixeira e D. Victoria de Moura houveram oito filhos:

D. Juliana de Dormond; D. Magdalena de Moura, Manoel Escócia de Dormond,

Gabriel Teixeira Bezerra, D. Antonia de Moura, D. Maria de Mendonsa Fur-

tado, D. Maria de Aveiros e Francisco de Mendonsa, o qual e D. Antonia mor-

reram de menor idade. — D. Juliana de Dormond casou corcí Francisco de

Brito Lyra, filho de Gaspar de Mendonsa de Vasconcellos, natural da Ilha da

Madeira, homem grave e filho de Manoel de Castro Flores e de D. Lucinda de

Mendonsa Vasconcellos; o qual Gaspar de Mendonsa, vindo a esta terra, casou

com Maria de Lyra, da familia dos Lyras.

Que se ehamou D. Maria de Lyra.

Deste matrimonio de Francisco de Brito Lyra e de D. Juliana do

Dormond, houveram! cinco filhas:

D. Maria de Lyra, que morreu sena successão, Salvador Coelho de Dor-

mond, Capitão de Cavallos, casado com uma filha do Capitão Antonio da Costa

Leitão ... chamada D. Leonarda Bezerra Cavalcante e com filhos, quatro ma-

chos e duas femeas, D. Victoria, D. Maria Antonia da Costa Leitão, Leonardo

Bezerra, Salvador Coelho, Francisco de Brito Lyra.

A 3." filha de Francisco de Brito e D. Juliana de Dormond foi Genebra

de Vasconcellos Castro, que casou com' o Capitão João Ribeiro Pessoa, do qual

matrimonio ha nove filhos: Francisco de Brito Lyra, João Ribeiro Pessôa,

D. Ignez da Veiga, José Tavares de Araújo, Luiz da Veiga Pessôa, D. Maria de

Mendonsa, Gonçalo Novo, Genebra e Carlos Maria de Dormond.

O 4." filho foi Mathias de Mendonsa Vasconcellos, que está solteiro,

o 5.# foi Luiz de Brito Lyra, que casou com uma filha de Luiz de Oliveira Ca-

ma«ho e de sua mulher D. Maria Leitão Arnoao.



A segunda filha de Leandro Teixeira e de Victoria de Moura, foi

D. Magdalena de Moura, casou com Thomé Ferreira Chaves; tiveram, treg fi-

lhos: Leandro, Thomé e D. Maria. O 3.° filho, Manoel Escócia, não casou; o 4o,

Gabriel Teixeira Bezerra, casou corri D. Rosa, filha de Estevão Vicente, o qual
era irmão do Pe. João Alves de conhecida virtude, que morreu na Congrega-

ção com a opinião de Santo; o 5.» foi D. Antonia de Moura, que morreu de me-

nor idade; o 6." foi D. Maria de Mendonsa, que casou com Estevão Vicente, ir-

mão de 



FAMÍLIA dos Pessoas com noticia

que tenho da naturalidade dos primeiros que passa-

ram a Pernambuco.

Pateate de Capitão de Infantaria de Braz de Araújo Pessôa, foi pas-

sada pelo Conde de Atouguia, Governador Geral do Estado, a 22 de Agosto de

1654, registrada no L.° 2.° fl. 122 V.° da Vedoria  Liv. l.o  Capitão

da Ordenança do districto da freguesia de S. P.° da Cide., Pate. de D. Francisco

de Almeida, de 4 de Abril de 1678. Vedr." no L.° 4-° da Camara, fl. 14

Antonio Miz. Ribeiro, muito antes do HollandeZ vir a esta terra, veio

de Portugal e lá casou com Ignez Pessôa de Araújo, da família dos Pessôas, e

deram-lhe de dote o engenho da Garça Torta. Teve doue filhos, João Ribeiro

Pessôa, que casou com uma sua parenta, irmã de João Pessôa e de Miguel Be-

zerra, senhores do engenho do Monteiro, e deste matrimonio hourteram os fi-

lhos: O Pe. João Ribeiro Pessôa e D. Ignez Pessôa, mãe do Coronel José ffia-

mello Pessôa e não sei se outra mais.

Outro filho do dito Antonio Miz. Ribeiro e de D. Ignez Pessôa de ivrau-

jo foi Braz de Araújo Pessôa, Capitão de Infantaria na guerra do Hollaudez.

Este casou com D. Catharina Tavares da Costa, filha de Francisco Tavares,

Capitão de Infantaria inda antes da guerra que é meu bisavô que lá diz na

Satyra Tavares... morador na cidade de Olinda, não sei da naturalidade.

De Braz de Araújo Pessôa e de D. Catharina Tavares, houveram nove

filhos, sete machos e duas femeas.

Braz de Araújo Pessôa, que iríorreu solteiro, sem successão.

O Revd.® Pe. José Tavares de Araújo, Mestre em artes, Dr. na Sa-

grada Theologia.

O Pe. Francisco Tavares, Religioso da Congregação do Oratorio de São

Felippe Nery, que morreu antes de cantar missa.

O Capitão Felippe Tavares He Araújo, que casou com D. Susana, filha

do Capitão Balthasar Cabral e de sua mulher D. Innocencia; tiveram filhos &.

O Sargento-mtor Antonio de Araújo Pessôa, que casou com Joanna de

Abreu.

O Sargento-mor Miguel Pessôa de Ar.0, que casou com D. Maria de

Vasconcellos, filha do Capitão Antonio Carvalho de Vasconcellos, natural da
I

Madeira, tiveram filhos, &.

D. Catharina Tavares, que casou com* o Capitão Manoel da Costa Ca-

lheiros ou neto de Calheiros que lá fala na satyra, e tiveram filhos, &.

D. Branca de Araújo Pessôa, que casou com Gaspar M  Daltro e

não tiveram filhos.

/



NOTICIA da origem da família dos Pessoas

de Iguarassú, fora dos tres titutos que trás esta obra

em lugar competente.

0 Capitão João Ribeiro Pessoa, que casou duas vezes, a prinfeira com

D. Maria Cabral de Vasconcellos, filhe, do Capitão Balthasar Cabral, que atraz

fiz menção; teve filhos.

Casou o dito João Ribeiro Pessôa segunda vez com Ignez da Veiga de

Brito, filha de Luiz da Veiga de Oliveira, Alferes de Infantaria na guerra,

e de sua mulher Anna Correia, a qual era filha de Gonçalo Novo de Lyra.

Deste segundo matrimônio houveram filhos: O Capitão Luiz da Veiga

Pessôa, que casou com D. Maria d'Ornellas de Vasconcellos, filha do Capitão

Antonio de Cavalcante de Vasconcellos, natural da Madeira, e de sua mulher Dona

Luisa de Ornellas de Mello, sobrinha do tiveram filhos:

O Pe. João Ribeiro Pessôa, Prudente da Veiga Pessôa, Pedro de Or-

nellas e D. Laura de Ornellas que casou com Ignacio de Barros.

José Tavares de Araújo, que casou a primeira vez com uma filha de

Lourengo Muniz de Mello, e não teve filhos. Casou segunda vez com D. Anna

Pereira Guimarães, filha do Capitão Fructuoso Guimarães, o qual era filho do Pe.

Cosme Pereira, da Companhia de Jesus, teve filhos: Fructuoso Pereira Guimarães,

Antonio de Araújo Pessôa e Miguel Pessôa.

O Capitão-mor João Ribeiro Pessôa que casou coití D. Genebra de Vas-

poncellos Castro, filha de Francisco de Brito Lyra, o qual era filho de Gaspar de

Mendonsa de Vasconcellos, natural da Madeira, e de sua mulher D. Juliana de

Dormond, dos Escocias e Mouras, como consta da outra serie. Deste matrimonio

houveram filhos: Francisco de Brito Lyra, João Ribeiro Pessôa, D. Ignez da

Veiga Pessôa, José Tavares de Araújo, Luiz da Veiga Pessôa, D. Maria de Men-

donsa Furtado, Gonçalo Novo de Lyra, D. Genebra Francisca de Vasconcellos e

Carlos Faria de Dormond. Das femeas não houve successão.



família dos veigas

NOTICIA de Salvador de Azevedo Olivèira

Veiga, tronco dos Veigas, fora do titulo no lugar

competente.

Salvador de Asevedo, sua satyra fala, chamavam Salvador de Asevedo

iVeiga, homem muito principal, filho de um F. da Veiga, que tinha occupação no

Paço, no tempo doa Felippes.

Este, por certa travessura, passou para Pernambuco antes do Hollandez o

no tempo em que este tomou a cidade era Capitão de Ordenança e no adro da Mi-

zericordia valerosanfente pelejou com o inimigo com vinte homens da sua com-

panhia, como consta da historia da primteira guerra e dahi a pouco tempo morreu,

jpor cuja causa não fala na segunda guerra nelle.

Este casou com Helena de Oliveira, prima ou irmã da Bisavó de João Gue-

des, que não tenho disto a certesa, e -deste matrimônio houveram dous filhos,

Francisco de Asevedo e Luiz da Veiga de Oliveira, os quaes na restauração da terra

eram Alferes de Infantaria e estavam? pobres por se lhes ter destruído tudo e elles
sem pai nem mãi, por serem estes já mortos, e por serem de conhecida nobresa
casaram os dous irmãos com duas irmãs, filhas de meu bisavô Gongalo Novo d)e
Lyra. Francisco de Asevedo com Isabel Correia, dos quaes houveram filhos, Anna
Correia, sem successão e Isabel Correia, que casou com Domingos Teixeira Lima,

e deste matrimonio houveram' dous filhos, Miguel Antunest que morreu solteiro, e
Francisco Correia de Asevedo que casou com D. Marianna de Albuquerque, fi-
lha do Dr. David de Albuquerque e não tem filhos.

Luiz da Veiga de Oliveira casou com Anna Correia de Lyra e tiveram tres
filhas: Antonia da Franca, que morreu solteira, e Maria da Veiga, que casou com
um seu primo Lourenço Muniz de Mello, e Ignez da Veiga de Brito, que casou com
o capitão João Ribeiro Pessôa, da serie atraz.

De D. Rosa, filha, como fica dito, dç Estevão Vicente, de cujo matrimonio
teve uma filha, D. Francisca, que casou com Manoel de Moura e tiveram filhos, o
7o filho foi D. Maria de Aveiros, que casou com Jeronymo da CoBta Franco,
filho do mesmo Estevão Vicente, que foram1 tres irmãos casados com tres filhas de
Estevão Vicènte; este não teve successão. O 8.° que foi Francisco de Mendonsa,
morrêo solteiro, de menor idade, como fica dito.



MEMÓRIAS da família dos Cunhas, da Capi=

tania de Pernambuco. Sua antigüidade, origem e ge=

neafogia continuada até o anno de 1768.

Pedro da Cunha ,de Andrada, Moço Fid.° da Casa Real, o.qual foi fiiho de

Ruy Gonçalves de Andrada, Fidalgo da Ilha da Madeira, que casou em Lisboa com

)D. Leonor da Cunha Pereira, é o tronco da famMia desse appellido cm Pernam-

tuco, onde ainda vivia Pedro da Cunha de Andrada no tempo dos Hollandezes,

e quando estes o tomaram, em 1630, era Coronel de um dos dous terços da Orde-

nança que haviam em Olinda e seu termo.

Casou este Pedro da Cunha de Andrada, em Pernambuco, duas vezes, a

primeira coní Anna de Vasconcellos, filha de João Gomes de Mello, homem nobre

da Provincia da Beira, que levantou o engenho do Trapiche do Cabo de Santo

íAgustinho, e sua mulher Anna de Hollanda, filha de Arnáo de Hollanda, na-

tural de Utrech, e de sua mulher Brites Mendes de Vasconcellos, a velha, natural

de Lisboa. Neta por via paterna de Henrique de Hollanda, Barão de Rheneoburgo

e de sua mulher Margarida Florencia, irmã do Papa Adrianno 6-°. E por via ma-

terna neta de Bartholomeu Rodrigues, Camareiro-mor do Infante D. Luiz, filho

d'El-Rei D. Manoel, e de sua mulher Jcanna de Goes de Vasconcellos; e a se-

gunda coní D. Cosma Froes, irmã de Leonardo Froes,. que em 1604 era Vereador

da Camara de Olinda, cortfo se vê de uma carta de data e sesmarias de uns chãos

no Rccife, passada á Belchior Simões, a qual se acha registrada á fls. 5 verso

do livro que servio de registro naquella Camara desde o anno de 1660 até o de

1682, a requerimento de Felippe Cruz, filho do dito Belchior Simões, e de lí:abe:

Froes, que foi casada com Jeronymo Paes de Asevedo, Senhor do enâenho da Ca"£

Forte, dos quaes, além' de outros, foi filha de D. Jeronyma Froes de Asevedo,

mulher do Tenente General Antonio de Freitas da Silva, Fidalgo da Casa Real e

Commendador da Ordem de Christo, os ^uaes Leonardo Froes, Isabel Gonçalves

Froes e D. Co3ma Froes, eram filhos dj Diogo Gonçalves, que foi auditor da»

gente de guerra de Pernambuco no tempo dos Donatarios, e de sua mulher

[D. Isabel Froes, que foi creada da Senhora Rainha D. Catharina, mulher do

Senr. Rei D. João o 3.°, a qual encarregou D. Brites de Albuquerque, quando veio

para Pernambuco com seu marido o primeiro Donatario Duarte Coelho, recom-

mendando-lhe a sua accommodação, ao que generosamente satisfez D. Brites de

Albuquerque, casando-a com4 o dito auditor e dando-lhe em dote as terras de

Beberibe, onde fabricaram o engenho da Casa Forte e Santo Antonio, quo hoje

está reduzido a partido, a qual Isabel Froes, foi irmã de Leonarda Froes, que

casou com seu primo Martim Lopes de Brito, ambas filhas de Álvaro do Campa,

uiu dos progenitores de Francisco de Brito Freire, almirante da Armada real,

que governou Perpambuco desde 26 de Janeiro de 1661, até 5 dc Maiço de • 664 e

escreveu a Historia da Nova Lusitania, o mais verídico monumento das Valerosas

proesas dos Pernambucanos na guerra da entrada dos Hollandeses.

Do referido matrimonio teve Pedro da Cunha de Andrada os filho se-

guintes:

Do primeiro matrimonio:
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2— Pedro da Cunha Pereira, que continua-

Do 2.° matrimonio:

2 — D. Cosma da Cunha, que casou com Manoel Carneiro de Mariz, que no

anno de 1G54, em que se restaurou Pernambuco, era Juiz Ordinário de Olinda, o

qual foi lilho de João Carneiro de Mariz, natural da Villa do Conde, « de sua mu-

lher e prima D. Maria de Mariz, filha de Pedro Alves Carneiro e de sua nftilher

L>. Maria Ferreira Velho. Da sua descendencia se escreve em titulo de Carneiros.

2 — D. Jeronyma da Cunha, adcante.

— Pedro da Cunha Pereira, servio de Vereador da Camara de Olinda no

anno de 1649 e de Juiz ordinário no de 1652 e teve o foro de Moço Fidalgo, que por

seu pai lhe pcrtencia.

Casou com D. Catharina Bezerra, filha de Antonio Bezerra, o Barriga, na-

tural de Vianna, da Casa dos Morgados da Paredes, e de sua mulher Isabel Lopes

de Frielas. E de3te matrimonio nasceram:

— João da Cunha Pereira, que continua.

3 — D. Leonor da Cunha Pereira, que casou com Francisco da Rocha Be-

zerra, filho de Antonio da Rocha Bezerra e de sua malher Isabel do Prado, filha

dc Geraldo do Prado- Da successão que houve deste itíatrimonio se escreve em ti-

tulo de Gomes de Mello, da Casa do Trapiche.

D. Catharina Bezerra da Cunha, que casou com Diogo Soares de Albuquer-

que, fiJho de Fernão Soares e de sua mulher D. Brites Maneli, filha de Fernão do

Vale- Deste matrimonio houve a successão que se pode ver em titulo de Albuquer-

ques Leitões.

3 — D. Anna de Mello Pereira, que casou com Arnáò de Hollanda Barreto,

Cavalieiro da Ordem de Christo, o qual ainda vivia em 1697, e foi filho de outro

Arnáo de Hollanda Barreto, que foi senhor do engenho de S. João da freguesia de

S. Lourenço da Muribara no tempo do3 Hollandeses, e de sua mulher Lusla Pe-

reira, filha de Pedro Affonso Duro e de sua mVilher Magdalena Gonçalves. Da pos-

teridade que houve deste matrimonio se escreve em titulo de Regos Barros.

S — D. Marianna da Cunha Pereira, que, casou com seu primo Manoel da

Rocha Bezerra, irmão* de seu cunhado Francisco da Rocha Bezerra. E também se

escreve da successão que houve deste matrimonio no dito titulo de Gomes de Mello,

da Casa do Trapiche.

— João da Cunha Pereira teve o fôro de Moço Fidalgo que lhe competia

por seu pai e servio de Vereador da Orde&ança de,Olinda em* 1674 e de Juiz Ordi-

nario em 1681. Ainda vivia em 1704, porque consta que nesse anno servio de Ve-

reador mais velho da mesma cidade, que já' então tinha juiz de fora. Ao 1° de No-

vembro de 1674, entrou por irmão da Mizericordia e do termo que assignou consta

que já então era casado com D. Constancia Maneli, irmã de seu cunhado Diogo

Soares de Albuquerque, mas deste rtíatrimonio não houve successão.

Teve, porém, fora do matrimonio o filho seguinte: havido em D. Isabel
Barbosa, filha de Fructuoso Barbosa Cordeiro, Fidalgo Cavalieiro da Casa Real e
Capitão de Infantaria do Terço de Olinda em 1664, e de sua mulher D. Francisca
Barbosa. Neta por via paterna de Simão Barbosa Cordeiro, filho de Fructuoso Bar-
bosa, Governador da Parahyba em 1589, e de sua mulher D. Anna Cardiga, filha
-le P.° de Cardigo, o velho, e por via materna neta de Apolinario Nunes, irmão de
Henrique Affonso Pereira, um dos nobres Pernambucanos que correram no festejei
que fez o Conde de Nassau pela feliz acclamação do Senr. Rei D. João o 4.°, ambos,
além de outros, filhos de outro Henrique Affonso Pereira e de sua mulher Isabel
Pereira, irmã de Antonio Bezerra o Barriga-

—João da Cunha Pereira casou com D. Maria Pereira da Silva, irmã de
-Antonio Pereira da Cunha, ambos filhos de Cosme Pereira da Cunha, que foi Al-

> 
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moxarlfe da Fazenda Real «* Pernambuco, e de sua mulher Brites da Silva. Nasce-

ram do referido matrimonio os filhos seguintes. d 
Cabo onde

5 — João da Cunha Pereira, que mora no engenho de S. Braz

casou com filha do Capitão-mor Luiz Nunes.

5 —¦ Cosme Pereira da Cunha, cujo estado ignoro.

5-Pedro da Cunha Pereira, que também casou com outra filha

pitão-rtíor Luiz Nunes. 
de Âgus.

5 —José da Cunha Pereira, que casou com

filha do Capitão Antonio de Sousa Cavalcante e de sua ffíulher

r;— 

"Xeira, 

aue casou com outra filha de Agustinho

Cardoso 

^Barreta^ ^ ^ q toa 
a eügar

nos Caririz Novos com uma filha do Capitão Domingos P«.^andm, rcmz

5 —D- Maria da Cunha Pereira, que casou com o Capitao ineoao

de Amorim no Rio Grande do Norte.

 que casou com

Os filhos aue teve rtíeu pai são os seguintes (1).
- 

é-JoZ da Cunha Pereira, aue casou com D. Manoella, filha legitima do

PanitÃn mor Luiz Nunes da Silva e de sua mulher D. Luisa.
" 

Cosme Pereira Aranha casou com D. Antonia, filha do Capi ao Francisco

Pessoa homem grave e a mulher. Ignoro o nome também4 desta família.

Pedro da Cunha de Andrada casou com D. Anna, filha do mesmo Luiz

Nunes da Silva. ^ 
^ ^ füha de Agustlnho Barbosa o

de sua mulher D. Josepha, irmã de Marianno de AUtíeida-

— D Anna da Cunha Pereira, casou mal e nao sei com quem.

—D-Maria da Cunha Pereira, casou com o Capitao Theodoro Pereu i de

Amorim da familia de uns Fernz. do Rio Grande.

—Antonio da Cunha Pereira, casou com D, Paula de Sousa Cavalcante,

¦ilha do Capitão Antonio de Sousa Cavalcante, da familia dos Cavalcantes de Per-

nairíouco, e de sua mulher Rosa Maria Ribeiro da familia dos...... 
_

Joaquim José da Cunha Bezerra casou com uma neta do Foncecao (. l do

CedVÃ 

Francisco da Cqnha Bezerra casou a primeira vez com D. Maria, filha de

Agustlnho Cardoso, já dito acima, e de sua mulher, também dita. Tornou-se a

casar, não sei com quem, agora, eití Pernambuco. .

(2) 2 —D Jeronyma da Cunha, filha de Lourenço Pedro da Cunha de An-

drada e de sua segunda mulher D. Froes, casou com Zacarias de Bulhões senhor do

engenho deste appellido, na freguesia de Santo Amaro de Jaboatao, filho de Antonio

de Bulhões, natural de Vizeu, Cavalleiro da Ordem de Christo, que ainda vivia em

1647 aue do primeiro livro das Vereações de Olinda consta aue nesse anno foi um

dos eleitores para o Pelouro que se fez a 30 de Desembro, e de sua mulhw Mana

Feyo natural de Olinda e filha de Bento Luiz de Figueiroa^ dos Figueiroas do

(1) Letra differente da do Autor.

(2) Continua com a letra do Autor.
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Porto, e de sua mulher Maria Feyo, que falleeeu a 12 de Novembro de 1609. Nas-

ceram do sobredito matrimtonio:

3 — Felippe de Bulhões, que foi senhor do dito engenho de S. João Baptis-

tfi, da freguesia de Santo Amaro de Jaboatão, a que vulgarmente chamam dos Bu-

lhões e alcansou provisão real, passada a 16 de Janeiro de 1698, para ser iseúto de

servir em Camara, a qual se acha registrada na de Olindá, a fls. 23Ô do livro que

servio de registro desde o anno de 1683 até o de 1702. Casou e foi primeiro nfarido

de D. Rosa Francisca de Barros, filha de José de Barros Pimentel, Senhor do en-

genho do Morro e Capitão-mor da Villa de Porto Calvo, e de sua mulher D. Maria

Accioli, filha de João Baptista Accioli, Fidalgo da Casa Real, Cavalleiro da Ordem

de Christo e Sargento-mor da Comarca de Pernambuco, e de sua mulher D. Maria

de Mello.

Do referido matrimonio não houve successão.

3 — D. Cosrtía da Cunha de Andrada, que casou com Gonsalo Novo de Brito,

senhor do engenho do Espirito Santo e Santa Lusia de Araripe, filho de Fran-

cisco Correia de Lyra, senhor do mesmo engenho, e de sua mulher Maria Borges

Pacheco, filha de João do Souto Maior, Senhor do engenho das Tabocas da Pa-

rnhyba, no tempo dos Hollandeses, e de sua mulher Anna Roca, ambos naturaes da

Jlha da Madeira.

Da successão deste matrimonio se trata em titulo de Novos.

3 —  que casou e foi primeira mulher de Antonio Accioli

de Vasconcellos, filho de João Baptista Accioli (que teve o foro de Fidalgo Cavai-

leiro da Casa Real com a moradia ordinaria, por Alvará de 23 de Março de 1669, re-

gistrado á fls. 130 do livro que ne3se anno servia na Camara de Olinda, e foi Sar-

gento-mor da Camara de Pernambuco), e de sua mulher Maria de Mello, filha de

Manoel Gomes de Mello.

Do referido matrimonio não houve successão-

(Segue-se uma arvore de Costados).



FAMÍLIA DE BANDEIRAS, sua antiguida-

de e origem na Capitania de Pernambuco, continuada

por vários ramos até o presente.

A nobilissima família de Bandeiras conta tantos annos de antigüidade na

Capitania de Pernambuco quantos a mesma Capitania conta de povoada pelos por-

tugueses, por que Felippe Bandeira de MeUo e seu irmão Pedro Bandeira de Mello,

Fidalgos muito honrados do nosso Reino, obrigados das razões de parentesco que

tinham com Duarte Coelho Pereira, prirtíeiro Donatario da Capitania de Pernam-

buco, o acompanharam quando o dito Donatario veio com sua mulher D. Brites dc

Albuquerque a assistir nesta sua Capitania.

Dos ditos Felippe Bandeira de Mello e Pedro Bandeira de Mello, proce-

dem todos os Bandeiras da Capitania de^Pcrnambuco, e como.de documentos fide-

dignos consta qual foi em Portugal a sua origem, parece justo que demos noticia

delia.

E' bem? sabido nas nossas historias portuguesas, que a primeira pessôa que

usou do Appellido de Bandeira, foi Gonsalo Pires, a quem o rei D. João o 2.» con-

cedeu este appellido e as Armas que escreve Villas Boas na sua Nobiliarchia Por-

tuguesa, verb - Bandeiras pag. 1244, em remuneração da insigne façanha que fez em

salvar na batalha do Touro, em tempo de el-rei D. Affonso o 5.°, a bandeira real

do reino, que estava em poder dos adversarios. Teve este Gonçalo Pires Bandeira,

entre outros filhos, a Felippa Bandeira e Bartholomeu Bandeira, de sua mulher

D. Violante Bandeira.

Esta Felippa Bandeira casou com João Rodrigues Malheiro, Fidalgo rríuito

illustre, o qual (como consta do brazão de armas passado a Gregorio Cadena Ban-

deira de Mello, a 16 de Janeiro de 1633) foi filho de João Malheiro, de Ponte do

Lima, e de Guiomar de Mello, filha de Fernão de Mello, que foi filho de D. Rodrigo

de Mello, Commendador de Pombeiro, e era este filho de D. Leonel de Lima, pri-

meirc Visconde de Villa Nova da Cerveira c da Viscondeça D., Felippa da Cunha, fi-

lha dô D. Álvaro da Cunha, Senhor de Pombeiro e de D. Brites de MeUo, filha de

Martim Affonso de Mello.

Esta é a illustrissima a3cendencia de João Rodrigues de Malheiro, como

consta do referido brasão, que se 
'acha 

na Torre do Tombo, para onde foi levado nos

livros da Chancellaria, como consta de uma certidão passada pelo Guarda-mor João

Cousseiro de Abreu Castro, a 20 de Março de 1737, a requerimento do Sargento-mor

Francisco Dias Leite Montenegro e Mello, em observancia de uma Provisão do De-

sentoargador do Paço, passada a 20 de Setembro de 1736.

Dos ditos João Rodrigues Malheiro e sua mulher Felippa Bandeira nasceu,

entre outros filhos:

Brites Bandeira de Mello.

Esta Brites Bandeira de Mello casou com Sebastião Pires de Louredo e

viveram no Conselho de São Christovão de Nogueira, da Comarca de Lamego, pelos

annos de 1520, pouco mais ou menos.

Dos ditos Sebastião Pires de Louredo e Brites Bandeira de Mello foram

filhos:

2 — Felippe Bandeira de Mello, Cap. 1:°



2 — Pedro Bandeira de Mello, Cap. 2.°

— Felippe Bandeira de Mello foi, como fica dito, o primeiro varão desta

família, que passou a Capitania de Pernambuco pelos annos de 1534, com se-i pa-

rente Duarte Coelho Pereira. Fcí o dito Felippe Bandeira de Mello casado com

D. Maria Maciel de Andrada, que se ignora de onde era natural e de quem foi filha;

só se sabe que viera de Portugal já casada com o dito Felippe Bandeira de Mello.

Deste matrimonio nasceram em Pernambuco:

— Antonio Bandeira de Mello, que continua.

3 — D. Brites Bandeira de Mello §•

— Antonio Bandeira de Mello (1) viveu sempre em Olinda, sua patria.

Foi Fidalgo da Cása Real e casou com4 D. Jeronyma de Mesquita, filha de Matheus

Freitas de Asevedo, Fidalgo da Óasa Real, de quem se affirma fôra Alcayde-mor

de Olinda, e da sua mulher D. Maria de filha de Christovão Queixada,

Fidalgo Castelhano, que casou nesta Capitania com Clara Fernandes.de Lucena,

filha de Vasco Fernz. de Lucena, a cujo valor e eloquencia se deve a conservação

dos primeiros povoadores de Pernambuco, como refere Fr. Vicente do Salvador, que

c:creveu a Historia do Brasil, citado por Fr. Agustinho da Santa Maria, no seu San-

ctuario Marianno, Tom. 3.°, livro 2 °, pag. 306.

Deste matrimonio de Antonio Bandeira de Mello com?D. Jeronyma de Mes-

quita nasceram:

— Felippe Bandeira de Mello, Fidalgo da Casa Real e Cavalleirj} da

Ordem de Christo. Foi valerosissimo soldado e com muita distineção servio quinze

annos nas Armadas do reino e nas guerras do Brasil, Flandres e índia e nas íron-

teiras das províncias do Alemtejo e Beira, occupando os postos de Capitão de Infan-

taria, capitão-mor da Capitania de Porto Seguro e Governador da Praça de Almeida,

o que consta da patente de Tenente de Mestre de Campo General da Capitania de

Pernambuco junto á pessôa do Mestre de Campo General Francisco Barreto, a qual

patente foi passada pelo Rei D. João o 4o, a 20 de Dezembro de 1646, e se ache.

registrada no livro primeiro da Vedoria geral do exercito ãe Pernambuco, onde

chegou com o dito «iríprego no anno de 1648, conio refere Fr. Raphael de Jesuf?

no sou Castriotn lusitano, liv. 8.°, n.° 45, pag. 54$. No anuo cie 163'.. foi paia

Portugal com licença do sobredito Mestre de Campo General, passada a 17 de Se -

terubro, .?omo consta do referido L.° 1.° da Vedoria, e de!'e nÃo podemos denco-

orir mais iotida que a de haver fallecido solteiro e sem successã.).

4 — D. Maria de Mello, que continua.

4 •— D. Beatriz Bandeira de Mello, §.

4 — D. Jeronyma de Mesquita de Asevedo, §.

4 — D. Jsabei de Mello, §.

1 — D. Maria de Mello nasceu em Olinda e foi ban'isad.i no lj;reia Ma«. 
1

t~iz dc Salvador, a 14- de Setembro de 1608, e foram? seus padrinhos D. Diogo

de Meneses e sua tia D. Beatriz Bandeira, como consta do livro velho da Sé. Ca-

sou com Jt-mnymo C&dena, natural de Lis'r»ôa, o qual viveu na CapitRnia da Pa-

>i.ahjyba, opde foi serjior da engenho de Tibiri. Na oceasião em que estas Capita-

nias proclamaram a liberdade contra o intruso e tyrannico dominio dos Hollande-

ses, foi um dos tres governadores nomeados para a defesa da Capitania da. Pa-

rahyba, como refere o dito Fr. Raphael ,de Jesus no liv. 6, n.° 88, pag. 361.

Do referido matrimonio de D. Maria de Mello com Jeronymo Cadena nas-

ceram:

(1) Achamos a este Antonio Bandeira de Mello no livro velho cU Sc, pelos
annos da 1608.



5 — Gaspar Cadena Bandeira, que foi ajudante -do Tenente de Mestr-í

de Campo General da Capitania de Pernambuco, por patente do Governador gei*al

deste Estado do Brasil, Antonio Telles, de 5 de Março de 1649, a qual se acha re-

gistrada no Liv. 1.° da Vedoria do Exercito de Pernambuco. Delle faz honorifi^s

Memória o dito Fr. Riaphael de Jesus no lugar citado, n.' 89, falleceu em Lisboa,

onde havia ido, no anno de 1650, ertí companhia de seu* tio o Tenente General

Felippe Bandeira; na occasião da restauração se achava em Pernambuco o que

consta do Alvará que lhe derá o Me. de Campo General Francisco B. de Meneses

e Me. de Caitípo João Ferz. Vieira e Francisco de Figueirôa, a 24 de Dezembro1

de 1654, para vencer dous escudos de vantagem, em vista da decisão real, que
consta da Repartição fls. Solteiro sem successão.

5 — Thomé Cadena, que falleceu solteiro.

5 — Antonio Cadena, que também falleceu solteiro.

5 — D. Laiya de Mello, que continua.

5 —>D. Maria de Mello, §.

— D. Laura de Mello casou com4 o Capitão-mor Agustinho César de

Ândrada, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real e professo na Ordem de Christo, na-

tural da Ilha da Madeira, filho legitimo de João Barreto, e de sua mulher Dona

Anna César. Neto por via paterna de João Barreto e de sua mulher D. Isabel c

por parte materna neto de André César de Andrada e de sua mulher D. Isabel

de Siqueira, como consta do termo de Irmão da Mizericordia de Olinda, que
assignou a 7 de Outubro de 1680. Teve um escudo de vantagem por Alvará de 13

de Novembro de 1654; foi promovido em Capitão de Infantaria de São Thiago

das C. Pontas, por patente do Governador João de Sousa, de 7 de Agosto de 16S4.:

delia con3ta que serviu na guerra e que depois delia foi Capitão da Orflenança de

Itamaracá e Capitão-mor da mesma Capitania, registrado no livro 4 da Camara,

a íJs. 183 verso.

Deste matrimonio nasceram:

— O Pe. João Barreto de Andrada, clérigo Presbytero, Fidalgo Ca-

pellão da Casa Real e Mestre Escola 
qa 

Santa Igreja Cathedral de Olinda, onde;

falleceu.

6 — Jeronymo César de Mello, que continua.

6 — D. Anna Maria César, que casou com Pedro de Ornellas de Abreu, na-

tural da Ilha da Madeira, filho legitimo do Sargento-mor João de Ornellas de
Abreu e de sua mulher D. Helena Spindola. Tr° de Ir. da Miz.a Je Olinda, 2C[
de Novembro de 1686.tf

6 — D. Theresa de Mello, que casou com o Sargento-mor Pedro Cavai-
cante de Albuquerque, Fidalgo da Casa Real e Cavalleiro da Ordem de Christo

S. g.

6 — Jeronymo César de Mello, que foi Fidalgo da Casa Real, Cavalleiro
da Ordem de Christo e Capitão-mor de Marangu&pe, onde sempre viveu. Foi
senhor de vários engenhos e administrador da Capella de São Miguel, que insti-
tuiu seu cunhado o vigário Manoel Fernandes Vieira. A naturesa o dotou do unJ
coração generoso e de maitas prendas; teve propensão grande á philosopbia e
era excellente poeta; casou com D. Maria Joanna César, filha B. de João Fer-
nandes Vieira, Fidalgo da Casa Real, do Conselho de guerra, Alcayde-mor de
Pinhel, commendador da^ cor.ir.-cndas de São Pedro de Torradas e d'e S. Euge-
nia de Alaz na Ordem de Christo, Governador da Parahyba, Governador e Capitão
General do reino de Angola e Superitendente das fortificações das Capitanias* de
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Pernambuco, que lhe deveu a sua restauração, como referem todos os auetores que

escreveram4 a gue.-ra brasilica. Deste matrimonio do Capitão-mor Jeronyma Cc-

sar de Mello com D. Maria Joanna César nasceram:

. 7 _ O Pe. Luiz César de Mello, clérigo presbytero, Fidalgo Capellão

da Casa Real e C-ivalleiro da Ordem de Christo, que ao presente é segundo admi-

nistrador da Cape'la de São Miguel. TeníF.0.

7 _ José de Mello César e Andrada, que continua.

7 — j0ão Fernandes Vieira, Fidalgo da Casa Real, que vive solteiro.

7 — Agustinho César de Mello, que vivo solteiro. Tem fcs.

7 — Manoel Barreto de Mello, § 5.

7 — D. Theresa Josepha de Mello, § 7.

7 — D. Maria Antonia César, I 8.°.

7 — D. Laura Monica de Mello, §.

7 — D. Josepha Maria César, solteira.

7 — D. Anna Joaquina César de Mello, §.

7 José de Mello César e Andrada foi Fidalgo da Casa Real e Cabo

da. Fonaleza de Pau Amarello. Casou com D. Marianna Bezerra de Asevedo, fi-

lha de Antonio da Silva Pereira, que foi Capitâo-mor da Villa de lguarassu' e de

sua mulher D. Anna Bezerra Pessôa. Neta por via paterna de João Dourado de

Asevedo, Capitão e Cabo da Fortaleza do Brum, e de sua níalher D. Catharina

Pereira. E por via materna neta de Nuno Camello, Sargento-mor da Comarca cie

Pernambuco e de sua mulher D. Iguez Pessôa.

João Dourado de Asevedo foi filho do Doutor Gaspar Fernandes , Doura-

do, natural de que pelos annos de 161.1, servia de Escrivão da Gamara da

Cidade da Parahyba, do qual taitfbem foi filho o Doutor Feliciano Dourado (Em-

oaixador de França e depois Conselheiro de Ultramar), e de sua segunda mu-

;ner D. Ciara de Asevedo, irmã de D. Jeronyma de Mesquita, mulher de Antonio

Bandeira de Mello, em quem acima falamos.

D. Catharina Pereira, mulher de João Dourado de Asevedo, foi filha de

Antonio da Silva, Capitão de Cavallos na guerra da restauragão, por pateDte do

Governador geral do Estado, de 4 de Junao de mil seis centos e quarenta e nove

(1649), que serviu desde de Dezeníjro de por patente dos

da Silva depois foi Juiz de Orphãos por provisão do Gover-

nador André Vida! de Negreiros de 23 de Fevereiro de 1660, registrada no livro*

3." da Camara a fl. 4.° V. No anno de 1636, foi provido no posto de Capitão-mof

de Angola, o que consta da patente do Commissario Geral da Cavallaria, que o

Governador Jeronymo de Mendonsa Furtado passou em seu lugar a Joãc* Gomes

ãe Mello, em Janeiro de 1666, a qual está registrada no livro 3.° da Caiiíara, a fls.

78. Antonio da Silva, 3 escudos, por Alvará d.e 9 de Novembro de 1644, registrado

no livro 2.° da Vedoria a fls. 227., do qual faz muito distineta memória Fr. Ra-

phael de Jesus, no seu Castrioto Lusitano, e de sua mlher D. Maria Pereira.

Neta por via paterna de Pantaleão Jorge e de sua mulher Brites de Évora da

Silva, de quem o dito Pantaleão Jorge foi primeiro marido. E por via materna neta

de Antonio Rodrigues Delgado, -e de sua nAilher D. Isabel Pereira, naturaes de

Lisboa.

Nuik- Camello foi natural da Bahia, filho de AnLotiio Vfeira Camello, Ca-

pitão e Cabo da Fortaleza de Monserrate, e de sua mulher D. Catharina de Combá.

Teve um escudo por Alvará de 6 de Outubro de 1654.

D. Ignez Pessôa, mulher do Sargento-mor Nuno Camello, foi filha de

João Ribeiro Pessôa e de sua mulher D. Thomasia Bezerra^ Neta por via paterna

de Antonio Martins Ribeira, natural da Villa de Alhandra, e de sua mulher Bran-

ca de Araújo,, filha de Francisco Velho de Araújo e de Franuiaea Paes, a qual eva
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filha de Simão Paes e de Leonor Rodrigues, naturaes de Leiria. O dito Antonio
Martins era (como consta 0a dispensa que seu filho João Ribeiro teve para casar
com sua parenta Thomasia Bezerra, passada na Bahia Telo Bispo do Brasil D Pe-
áro da Silva, ã 28 de Junho de 1646) filho de Joanna Bezerra, irmã de Fernão Mar-
tins Pesàôa. Era D. Ignez Pessoa neta por via materna de Francisco Bezerra
Monteiro e de sua mulher Maria Pessôa. Fraacisco Bezerra Monteiro, foi fi-
lho de Bernardo Bezerra Felpa de Barbuda e de sua mulher Dona Bra-
sia Monteiro. Neto por via paterna, ao que me parece, de Antonio Bezerra
Felpa e de Dona Maria de Araújo, e por. via materna, ao que me parece
era neto de Pantaleão Monteiro e de Dona Brasia Monteiro, . fundadores do
engenho deste appellido. Maria Pessôa foi filha de Francisco Martins Pessôa e
de sua mulher Maria Gonçalves Raposo. Neta por via paterna de João Fernan-
des Pessôa e de sua mulher Guiomar Barrosa e- por via materna neta de yAntonio
Gonçalves Raposo e Maria de Araújo.

Do referido matrimonio de José de Mello César de Andrada com Dona
Marianna Bezerra Pessôa nasceram:

8 José de Mello César de Andrada, que continua.
8 — Antonio da Silva Pereira, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, que ser-

ve ao presente no Regimento de Olinda, solteiro.

8 — Jeronymo César de Mello, ll.°.

8 — João Fernandes Vieira, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, que vive sol-
teiro e serve no Regimtento de Olinda. i

8 — D. Anna Isabel Pessôa Bezerra, § 2.°.
8 — D. Theresa de Jesu3 Bandeira de Mello, §'3.°.
8 — D. Maria Joanna César, § 4.°.

8 D. Cosma Rita Pessôa Bezerra, solteira.
8 — D- Ursula da (Silva Pereira, solteira.

— José de Mello César de Andrada, FMalgo Cavalleiro da Casa Real.
Serve no Regimento de Olinda em o posto de Sargento do n.°, Casou com D. He-
lena da Cunha Bandeira de Mello, sua parenta, filha do Sargento-mor Valentijn
Dias de Mello, secretario do Governo da Parahyba, e de sua mulher D. Fran-
cisca Caetana Xavier, filha de Carlos Pereira de Burgos, Sargento-mor da Com-
marca de Pernambuco, e de sua mulher D. Maria Benedicta Ponce de Leon. Neta
por via paterna de Antonio Pinjto Coelho, que foi proprietário d« um officio no
Thcsouro da Junta dos tres Estajdos, e de sua mulher D. Elena Maria Baptista.
Por via materna neta de Dom Francisco Ponce de Leon, illustre hespanhol, e de
sua mulher D. Joanna Maria Thenorio, também hespanhola, natural de Sevilha,
filha de D. Manoel Thenorio e de sua mulher D. Marianna Paes de Figueirôa.
Neta por via paterna de D. Luiz Lopes Thenorio, de quem Brito faz menroria nu
livro 8.°, n.° 655, e de sua mulher e prima D. Luisa Thenorio, filha de Simão Lo-
pes de Granada, o qual era primo de João Ramires Thenorio, jurado de Granada.
E por via materna neta de Francisco Paes de Figueirôa e de sua mulher D Ca
tharina Holgado, Infanta de Lara.

Do sobredito matrimonio tem' nascido até o presente:
— Manoel

9 — D. Anna Ma^ia do O.

9 c- D. Maria César Bandeira de Mello.

§ 1.°

8 — Jeronymo César de Mello, filho de José de Mello César. Fidalgo
Cavalleiro da Casa Real, casou com D. Margarida Guedes Alcoforado, filha de
Fernão Guedes Alcoforado e de sua mulher D. Ignez da Veiga. Neta por via pa-
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terna de Francisca Guedes Lopes da Silva e de sua mulher D. Joanna de Al-

bertim Machado, e por via materna neta de José Gomes de Asevedo e de sua mu-

lher Barbara Fernz. Fragoso.

Francisco Lopes  da Silva foi filho de Luiz Lopes da Silva,

natural de Vianna, que foi Capitão de Infantaria em Olinda, e'de sua mulher

D. Margarida Guedes Alcoforado, natural de Mesão Frio.

D. Joanna de Albertim Machado foi filha de Affonsí» de Albertim, rça-

tural de Lisboa, que foi Capitão de Infantaria no Recife, e de sua mulher Dona

Marianna Barbosa, filha de Pedro Soares Barbosa, testamenteiro do Governador

João Fernandes Vieira. O dito Affonso de Albertim foi filho legitimo de Fernan-

do de Albertim e de sua mulher Maria Machado, como ctrasta do termo de Irmão

da Mizericordia, que assignou a 2 de Novembro de 1675.

José Gomes de Asevedo foi filho de Manoel Rodrigues da Cósta Bezerra

e de sua mulher Joanna da Veiga.

Barbara Fernandes Fragoso foi filha de João Barreiros Rangel e de sua

mulher joanna fiernardes Fragoso.

Do referido matrimonio de Jeronytrío César de Mello e de sua mulher

D. Margarida Guedes tem nascido até o presente:

9 — José Felix de Mello César, meu afilhaldo.

9 —. Jeronymo Jorge César de Mello.

9 — Agustinho César de Andrada e Mello.

9 —

§ 2.°

8 _ D. Anna Isabel Pessôa Bezerra, filha de José de Mello César e

Andrade, n° 7, e de sua mulher D. Marianna Bezerra de Asevedo, casou com

João Baptista de Abreu, filho de Antonio Fernandes Caminha e de Sua mulher

D. Clara da Silva Carneiro. Neto por via paterna de João Baptist.x ,de Abreu

Ximenes de Aragâo e de sua mulher D. Scbastiana Tavares Cabral; e por via ma-

terna" neto de Manoel da Silveira Correia e de sua mulher 15. Maria da Silva

Carneiro.

João Baptista de Abreu Ximenes de Aragâo foi filho de Antonhi Fernan-

des Caminha de Medina, natural de Lisboa, e senhor do engenho de Araripe, e

de sua mulher e prima Maria Ximenes de Abreu. Neto por parte paterna de Gaspar

Coaresma Cam.° e de sua mulher D. Catharina Caldeira', naturaes de Lisbôa, e

pela parte materna neto de Duarte Xiníenes de Aragâo, irmão de Gaspar Xime-

nes e de sua mulher D. Felippa de Abreu. Neste Duarte Ximeiies instituiu Af-

fonso Dias de Medina um morgado.

Manoel da Silveira Correia foi natural de Lisbôa, filho de Per-

reiia da Silveira, natural da Ilha da Madeira, o qual teve o fôro de Cavaileiro

Fidalgo, como con3ta de sua patente de Capitão de Infantaria paga na Parahyba,

que toi passada a 9 de Julho de 1646 e se acha registrada no livro 1. do Registro

da Vedoiia do exercito de Pernambuco, depois foi ajudante de Tenente de Mestre

de Campo Oçneral da Capitania de Pernambuco, por pbrtaria do Me3trj de Cam-

jjo General Francisco Barreto de Menezes, de 8 de Fevereiro de 1649, e por paten-

te do Governador geral Antonio Telles, de 1 de Maio do dito anno. Teve um es-

cudo de vantagem' por Alvará de 24 de Dezembro de 1654, registrado no Livro 1."

da Vedoria, folhas 174 v.» Do termo de irmão da Mizericordia que assignou em

2 de Julho de 1657, consta ser filho de Francisco Jacoirfe e do Maria Oa Silveira,

naturaes da Ilha da Madeira.
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D. Maria da Silva Carneiro foi natural da Bahia, filha de Miguel Car-

neiro da Costa, natural de Neguellos (?) bispado do Porto, e de-sua mulher Aa-

tonia das Neves, natural da Bahia.

Neta por via paterna de Sebastião da Costa de Carvalho e de sua mulher

Beatriz Carneiro, naturaes e moradores em dito lugar de Neguellos; por via ma-

terna neta de João Saraiva e de sua mulher Guiomar Luiz Barbosa, naturaes de

Lisbôa, o que consta de unia justificação feita a requerimento do Dr. Clemente

João de Sepulveda Mattos, ouvidor geral de Pernambuco, Escrivão Antonio Soa-

res, a qual se acha hoje junta ás inquirições de José Vicente Alves de Figueiredo

Carneiro, na cidade de Olinda, a de' 1672, por autoridade do Dr.

Lobo, na Camara de Lisbôa.

Do referido matrimonio de João Baptista tem nascido até o presente:

9 — Antonio Josí .Ferrandes Caminha.

9 — José de Mello César. N

§ 3.°

— D. Thersa de Jesus Bandeira, filha de José de Mello César e Andra-

da, n. 7, e de sua mulher D. Marianna Bezerra de Asevedo, casou com José Mon-

teiro, irmão de D. Manchei Monteiro, filhos de Cosme Monteiro, Capitão e cabo da

Fortaleza de Santo Antonio de Buraco, e de sua mulher Victoria Pimenta.

Do referido matrimonio tem nascido até o presente:

— José Ignacio de Mello.

9 — Manoel José de Mello.

9 — Cosme Monteiro.

9 — D. Anna. \

§ 4.°

— D. Maria Joanna Cegar, filha de José de Mello César e A^dratla, n.

, e de sua mulher D. Marianna Bezerra de Asevedo. Casou com seu pa-

rente Antonio José Bandeira de Mello, filho do Sargento-mor Francisco Dia*

de Albuquerque Moatenegro, cie quem já dissemos no §.

—  baptisado de Julho de 

§ 5.°

7 — Manoel Barreto de Mello, filho de Jeronymo César de Mello, n.°

6, e de sua rtfulher D. Maria Joanna César, é Fidalgo da Casa Real. Casou com»

D. Margarida Cavalcante de Albuquerque, filha de Francisco Xavier Cavalcante,

Fidalgo da Casa Real, e de sua mulher D. Lusia Josepha Tavares Pessôa. Neta

por via paterna de João Cavalcante de Albuquerque, Fidalgo da Casa Real e

Cavalleiro da Ordem de Chrísto, e de sua mulher D. Maria Pespôa e por vira,

materna neta de Felippe Tavares Pessoa e de sua mulher D. Suzana de Mello.

João Cavalcante de Albuquerque foi filho de Antonio Cavalcante, o da

guerra, e de si^a mulher D. Margarida de Sousa. Neta por via paterna de Manoel

Gonçalves Cerqueira e de sua mulher D. Isabel Cavalcante; e por via materna de.

Antonio Velho de Sousa e de sua mulher Leonarda Velho.

D. Maria Pessôa foi filha de Arnau de Hollancfe. Barreto e de sua mu-

lher Lusia Pessôa. Neta por via paterna de Luiz do Rego Barreto e de sua

iríulher Ignez de Goes, e por via materna neta de Pedro Affomso e de Monica'

Pessôa.
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Felippe Tavares Pessôa, que foi Capitão, por patente de D. Pedro de Al-

meida, de 4 de Abril de 1678, registrada 110 liv. 4.» da Camara, a fl. 140, da fre-

tfuesia de São Pedro de Olinda, era filho de Brás de Araújo Pessôa, que íoi, no

tempo da guerra, ajudante do n.° de Infantaria, por patente de 23 de Abril de

1648, e depois foi Capitão de Infantaria, e de sua rcíalher D. Catharlna Tavares da

Costa. Neto por via paterna de Antonio Martins Ribeiro e de sua mulher Branca

de Araújo, em quem acima falamos, e por via materna neto ie Baltliasar Affonso

de Castro e de sua mulher Maria Tavares, filha do Capitão Francisco Tavaies

Chanciano, de qúem falam Brito, Castrioto, etc. D. Susana de Mello foi filha do

Capitão Balthasar Cabral de Vascancellos, que parece ser irmão do Capitão Do-

mingos Cabral de Vasconcellos, Liv. da Miz."  Cabral foi aju-

dante do 3.° de Vidal, por patente dos Governadores, de  Agosto

de 1645; e de sua mulher D. Innocencia.

Do sobredito rcíatrimonio nasceram:

8 — D. Aana Marceliana César de Mello, que continua.

8 — D. Luisa Maria Cavalcante, § 6.

—- E>. LusU  que vive solteira.

g — D. Anna Marceliana César de Mello, casou com Domingos Jacques

da Costa, Sargento de Infantaria no Regimento do Recife, filho de Manoel Ja-

cques da Costa e de sua mulher Cyprianna Pereira dos Prazeres, de cujo matrimo-

nio tem nascido até o presente:

— José Manoel Jacques, de tres annos.

9— d. Anna Joaquina Rita da Conceição, de cinco annos.

9 — D. Theresa de Jesus Maria José, de 2 annos.

§ 6.°

— D. Luisa Maria Cavalcante, filha de Manoel Barreto de Mello e de

sua mulher D. Margarida Cavalcante, casou com Ignacio Francisco Xavier Pon-

ce de Leon, Sargento de Infantaria no Regimento de Olinda, filho de Carlos

Pereira de Burgos, sargento-mor da Comarca de Pernambuco, e de sua mulher

D. Maria Benedicta Ponce de Leon, em quem acima falamos.

Do referido rtíatrimonio tem nascido até o presente:

— Manoel Felix Pereira de Burgos, de 5 annos.

9 — Ignacio Francisco Xavier, de dous annos.

§ 7.°

D. Theresa Josepha de Mello, filha de Jeronymo César de Mello, n.° 6,

e de sua mulher D. Maria Joanna César, casou com Francisco Berenguer de

Andrada, que foi Capitão-mor de Maranguape, filho de Antonio Bezerra de An-

drada e de sua mulher Maria de Almeida. Neto por via paterna de Francisco Be-

renguer de Andrada, natural da Ilha da Madeira que foi sogro do Governador João

Fernandes Vieira, e delle falam Castrioto e Lucideno, e de sua segunda mulher

D. Antonia Bezerra, filha de Antonio Bezerra, o Barriga, da Casa dos Morgados

de Paredes, e de sua mulher Isabel Lopes. E por via materna neto de João Tava-

vares de Mattos.

Do referido matrimcmio nasceram: (1)

(1) A' margem existe o seguinte, já muito difficil de entender-ee e sem

signal que lr.dique onde deve ser lido : "Pelos serviços feitos por Francisco Gonçal-

vís na gusrra do Brasil, fez S. M. o SenhoT Rei D. Aífonso a mercê ao dito da

propriedade dos oíficios de Alcayde e Carcereiro de Pernambuco, cuja mercê veri-

ficou em João Salvador, por carta do dito .Senhor do 1.° de Março de 1660, por ha-

ver casado com a filha dos ditos a quem se fez a mercê. Registrada no Liv. 3.° da

Camara, a fls. T.
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8 — Feliciano Berenguer de Andrada, que segue.

8 — D. Joanna  solteira

8 — Feliciano Berenguer de Andrada serve no regimento de Olinda com

o posto de Tenente da Com*panhia do Coronel casou com D. Maria

Aires Infanta, filha do Capitão José Aires Veloso, que foi irmão do Doutor

Antonio Alves Yeloso, Cavalleiro da Ordem de Christo, Familiar do Santo Offi-

cio e Promotor do Fisco em Lisbôa, e de sua mulher D. Theresa  filha de

Sebastião da Costa e de sua mulher Margarida de Lara. Sebastião Pereira é fi-

Ibo de Jeronymo Pereira e de sua mulher Victoria da Costa, como consta do Ter-

mo de Irmão da Mizericordia, feito a 6 de Novembro de 1694. Margarida de

Lara é filha de João Salvador, Vid. tr. de Irm. a fl. 69 v.°, e de sua l.4 mulher

Marianna de São Francisco. — 9 Theresa menina. (1)

§ 8.°

— D. Maria Antonia César, filha de Jeronymo César de Mello, n." 6, e

áe sua mulher D. Maria Joanna César, casou com Felippe de Sousa Falcão, filho

de Fernão de Sousa Falcão e de sua mulher D. Antonia Bezerra Berenguer. Neto

por via paterna de João Falcão, digo, de Leão Falcão de Eça e de sua &egun<i,a

rcíulher D. Joanna de Castro, e por via materna, neto de Francisco Berenguei

de Andrada, da Ilha da Madeira, e de sua segunda mulher D. Antonia Bezerra,

em quem' acima falamos. Leão Falcão de Eça foi filho de Vasco Marinho Falcão,

de quem falam Castrioto Lusitano e Lucideno, e de sua mulher Dona

Adrianna de Hollanda, filha de Arnáo de Hollaada, natural de Utrech, e de Brites

Mendes de Vasconcellos.

D. Joanna de Castro, foi filha de Diogo Lopes Lobo e de sua mulher

D. Maria de Oliveira (Miz.a 2 de Novembro de 1665, termo de Fernão de Sousa).

Do referido matrimonio nasceram:

— João Barreto de Mello, §.

8 — José Marinho Falcão, câsou com D. Jeronyma Rabello da Silva, filha

8 — Francisco Berenguer de Andrada, solteiro.

8 — Luiz César Falcão de Mello, solteiro-

8—D. Jeronyma Felippa de Sã §.

8 — José Marinho Falcão, que continua,

de Feliciano de Castro Rabello da Silva, natural do Pico de Delgados, e de sua,

mulher Josepha Teixeira de Lyra, neta por via paterna de Sebastião de Fontes

e de sua nAilher Felippa Rabello da Silva e por via materna neta de Francisco

Dias Oliveiros e de sua mulher Maria de Brito Alonso de Abarca.

§

8 — João Barreto de Mello vive no sertão de Piancó, casou com D. Ber-

nardina da Rocha, filha de Pedro Velho Barreto, natural da Província do Minho

e de sua mulher D. Joanna da Maia, filha do Capitão José da Maia-

8 — D. Jeronyma Felippa de Sá, filha de Felippe de Sousa Falcão e de

sua mulher D. Maria Antonia César, n-° 7, casou com Luciano Lopes, Cabo de es-

quadra do Regimento de Olinda.

D. Laura Monica de Mello, filha de Jeronymo César de Mello, n.° 6, e de

(1) Outra nota nas mesmas condições que a anterior : "João da 
 foi natural de  filho de  de Lara e de D. Ca-

tharina de Arande Marianna de S. Francisco  consta do termo de Irmão
de 30 dfe Setembro ds 1685. Marianna de S. Francisco foi filha de Francisco Gon-
çalves e de sua mulher Maria Rodrigues.
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'

sua mulher D. Maria Joannâ César.

Casou com o Coronel Augustinho César de Andrada,, filho de Anlonio

Bezerra de Andrada e de sua mulher D. Maria de Almfeida, dos quaes falamos 110 §.

Do referido matrimonio nasceram:

D. Constancia  que casou com o Capitâo-mor Nicolau- Men-

des de Vasconcellos, filho de Panthaleão Lobo Barreto, natural de Vianna e

Senhor do encenho de S. João da Parahyba e de sua segunda mulher D. Mana.

S. G.

8 —D. Maria de Mello, solteira.

D. Anna Joaquina César de Mello, filha de Jeronymo César de Mello,

u.° 6, e de sua mulher D. Maria Joanna de César; casou com João Ribeiro Pessoa

de Vasconcellos, filho de Francisco Dias de Figueiredo e de sua mulher Maria

Pessôa de Vasconcellos, filha de João Ribeiro Pessoa e de sua primeira mulher

D. Maria Cabral de Vasconcellos, com a qual se recebeu no engenho de S. Gouçalo

de Paratibe, a 1 de Março de 1683. Neta por via paterna do Capitão de Inían-

taria Braz de Araújo Pessôa e' de sua mulher D. Catharina Tavares da Costa,

filha de Balthasar Affonso de Ca-stro e de sua mulher Maria Tavares, filha de

Francisco Tavares (Miz-a de Março de 1762); por via materna neta do Capitão

Balthasar Cabral de Vasconcellos e de sua rtíalher D. Innocencia

Do referido matrimonio de D. Anna Jacques César de Mello com João

Ribeiro Pessôa de Vasconcellos, tem nascido até o presente:

8 — D. Anna

8 —D. Maria...,  meninas.

5—-D. Maria de Mello, filha de JeronynAj Cadena e de sua mulher

D. Maria de Mello, n.° 4, casou e foi primeira mulher de Balthasar de Ornellas,.

Valdevesco, natural da Ilha da Madeira, das primeiras familias daquella Filia;

deste matrimonio nasceu única:

6 —D- Luisa de Mellq de Ornellas, que continua.

D. 

Luisa de Mello de Ornellas casou e foi segunda mulher do Ca-

pitão Antonio de Carvalho de Vasconcellos, Capitão do districto de Goyta e

Periperi, por patente do Governador Domingos de Almeida, de 4 de Maio de

1676. Camara, liv.° 4, folhas 125 V.° Servio o dito posto até 9 de Novembro de

1693 em' que passou a Capitão de Cavallos do Regimento do Coronel D. Francisco

de Sousa, por patente do Governador Caetano de Mello de Castro do dito dia, re-

gistrada no dito Liv-, afl. 311. Delia consta que nesse anno era o vereador mais

velho. O districto da ébmpanhia e na da freguesia de S. Lourenço; natural da

Ilha da Madeira (1) Deste matrimonio nasceram:

—Balthasar de Ornellas, que falleceu de pouca idade.

7 — D, Maria de Ornellas, que segue.

7 — D. Theresa de Ornellas, §.

6 — D. Maria de Ornellas casou com o Capitão Luiz da Veiga Pessôa,

que falleceu com mais de 70 annos, no passado, de 1758- Foi filho do Capitão)

João Ribeiro Pessôa e de sua segunda mulher Ignez da Veiga de Brito. João Ri-

beiro Pessôa é o de quem se trata no  Ignez da Veiga de Brito, sua se-

gunda mulher, foi filha de Luiz da Veiga de Oliveira, que foi Alteres de In-

fantaria paga no teitípo da guerra e de sua mulher Anna Correia de Lyra, netej

por via paterna do Capitão (2) e de sua mulher D. Helena de Oliveira, o por

(1) No original está assim : "Natural da Ilha da Madeira, íllho dé Lu:z

Gonçalves ds Vasconcellos e de sua mulher D. Maria. I>aste matrimonio nasceram

 Telles de Menezes, Salvador de Azevedo, ds quem fala Cast., Brito e Lucideno.

Dizem as tradições que era lilho de um fulano da Veiga que servio no Paço .

(2) Parece que este Capitão é o tal Salvador de Azevedo, de quem íala

a nota anterior. 1

\
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via materna neta de Gonçalo Novo de Lyra e de sua mulher Anna Correia de

Brito. Gonçalo Novo foi filho de Gonçalo Novo de Lyra, Promotor Fiscal, na-

tural da Madeira, e de sua mulher Joanna Serradas, &¦

Deste matrimonio nasceram: x

8 — O Pe. João Ribeiro Pessoa, Mestre em Artes, que foi Coadjuctor e

Vigário encommendado da Villa de Iguarassú ê ao presente é Coadjuctor Col-

lado do Recife. ^

8 — Antonio Ribeiro, que utorreu moço.

8 — Prudencio Pessôa da Veiga, que segue- \

8 — Pedro d'Ornellas Pessôa, §.
8 —D. Luisa que + menina.

8 — D. Laura Thèresa d'Ornellas |.

8 — D. Anna. — D. Anna e D. Theresa, que todas falleceram de tenra
idade.

— Prudencio Pessôa da Veiga casou com D. Josepha Maria do Carmo,,
irmã de Jeronymo de Brito Bezerra, Vigário da Alagôa do Sal, e P.° Bezerra d«
Brito, que foi Cura do Piancó.

Balthasar de OrneJlas casou com D. Anna, irmã do P. Lourenço de Sá

e tiveram: José d'Ornellas, que vive casado neste Recife, e D. Maria.de Ornellas
— V.° papel  Coadjuctor. — Até o presente tiveram:

— Luiz da Veiga Pessôa, Capm-nfor da Villa do Pilar da Ribeira da
Parahyba por patente regia (1).

9 — Antonio Jacome Bezerra, meninos.

9—^D. Angela Custodia Bezerra.

9 — D. Ignacia. de Brito Bezerra.

9 — D. Maria de Ornellas.

9 — D. Ang."

9 — D. Anna.

9 — D. Ursula, solteiras e de pouca idade. \

9 — D. Luisa e D. Lusia, que meninas.

— Pedro d'Ornellas Pessôa, filho do Capitão Luiz da Veiga Pessôa e
de sua mulher D. Maria d'Ornellas, n.« 6. Casou com D. Felicia da Camara de
Alarcon filha de Manoel do O' e de sua mulher Jeronyma Liberata do Rosário.
Neto por via paterna do Capitão Francisco Luiz da Serra, que era natural da
Ilha  e de sua mulher D. Felicia de Britj Maciel e por via
materna reto de Cosntfe Affodno no AJarcon e de sua mulSèr Isabel Gonies. Tenu
até o presente:

— Pedro d'Ornellas Pessôa, que + menino.

9 — D. Felicia Pessôa da Veiga.

9 — D. Liberata do Rosário.

9 — D. Maria d'Ornellas, de pouca idade.

§

S — D. Laura Theresa d'Ornellas, filha do Capitão Luiz da Veiga Pes-
sôa e de sua mulher D. Maria de Ornellas, n.° 6- Casou com seu parente o Ca-
pitão Ignacio de Barros, filho do Capitão Manoel Carneiro Leão, natural do
Porto e de sua mulher D. Rosa Maria de Barros, irmã do P. Roque de Barros de
Alvellos Telles. Neto por via paterna de Francisco Carneiro Leão, natural do

(1) As palavras 
"Capitâo-mor 

da Villa do Pilar", etc., não foram escriptas
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Termo da cidade do Porto, e de sua mulher D. Luisa Barbosa, natural de

S- Thiago da Carvalhosa, termo da mesma cidade do Porto, e pela nfiaterna neto

do Capitão Ignacio de Barros da Prov.» de e de sua mulher D. Tnno-

cencia Telles de Menezes, filha de Antonio Carvalho de Vasconcellos, de quem

se trata no §, e de sua mulher D. Francisca Per." e filha de Gaspar Pereira e dia

sua mulher D. Maria de Mag.es

Deste matrimonio tem nascido até o presente:

9 — Ignacio de Barros.

<j — D. Laura d'Ornellas Telles.

— D. Anna 

9- D. Barbara  todos de pouca idade.

9 —D. Rosa  que + menina.

§

— D. Theresa d'Ornellas, filha do Capitão Antonio Carvalho de Vas-

concellos e de sua segunda mulher D. Luisa de Mello d'Ornellas, n. §• Casou

com o Capitão Antonio Ribeiro Pessôa, digo, Ribeiro Seabra, filho de Manoel da

Costa Calheiros e de sua mulher D. Catharina Pessôa. Neto por via paterna de

g por via materna neto do Capitão Braz de Araújo Pessôa e de

sua mulher D. Catharina Tavares, dos quaes falamos ácima- (1)

Deste matrimonio nasceram:

8— José Ribeiro Pessôa, que vive solteiro.

8 —Manoel da Costa Calheiros, que vive no Caraú; casou com D. The-

resa Simões filha de Antonio da Costa, natural do Reinc^ e de sua mulher Maria

Simões, natural do Rio de S. Francisco, e deste matrimonio não tenho no-

ticia se ha successão.

8—Antonio Ribeiro Seabra, que vive solteiro.

8 —D. Marianna de Ornellas de Vasconcellos, que se casou com JosS

Coelho de Dormond, de pais incognitos, de cujo matrimonio não sei se ha sue-

cessão-

— Theresa de OrnellaB de Vasconcellos-

g — d Maria de Ornellas de Vasconcellos, solteira.

§

4 —D. Brites"^ Bandeira de Mello, filha de Antonio Bandeira de Mello,

n-° 3, e de sua mulher D. Jeronyma de Mesquita de Asevedo, viveu mais de HOj

annos e falleceu ení Olinda, em casa de seu bisneto o D. P. Christovão Paes d©

Ma. Bandeira, de quem logo falaremos. Casou com Antonio Tavares Valcaçar,

natural tia Parahyba, filho de João Tavares  e de sua mulher  de

Valcaçar, filha de Jorge Camello que foi Ouvidor da Capitania de Pernambuco

pelo anno de 1599, e de sua mulher D. Catharina de Valcaçar.

Deste matrimonio nasceram:

— D. Luisa de Valcaçar, que segue.

9 — D. Isabel de Mello Bandeira.

(1) Outra nota que não sei d'onde é : — No livro 3.° dos Registros da Ca-

mara de Olinda, a fls. 12, se acha uma patente de Oepitão da Ordenança do Dis-

tricto da freguesia d-e S. Lourenço, passada pelo Sr. André Vidal de Negreiros a

Antonio Saabra, a 12 de Janeiro ds 10S1. E' prccíso averiguar. Vej. Div. da Matriz,
a fls. 54.



9 — D. Luisa de Valcaçar casou cortí Manoel de Asevedo da Silva, Ca-

valleiro da Ordem de Christo e Sargento-mor de Infantaria do Regimento da

Praça do Recife, o qual era natural da Villa Franca de Xira, filho de Manoel de

Asevedo e de 8ua mulher Maria Figueira. (Termo de Irmão feito a 17 de Setem-

bro de 1656, já então era casado. A' margem do ferino diz que falleceu a 30 c|e

Janeiro de 1657) de cujo matrimonio nasceram:

6 — O Doutor Antonio Tavares Valcaçar, clérigo presbitero e chantre

na Santa Igreja Cathedral.

6 — Manoel de Asevedo da Silva, que foi Capitão de Infantaria no Regi-

mento da praça do Recife. Falleceu solteiro-

6—O Pe. Felippe Bandeira, da Companhia de Jesus.

6 — O Pe. Fr. Gregorio....  religioso da Ordem de S. Fran-

cisco.

6 — O Pe- Fr. Thomé  religioso do Carmo na província da

Bahia.

6 — O Pe. Jorge de Asevedo da Silva, vigário Collado da Villa Formosa

de Serinhaein.

6 — O Pe. Fr-, Francisco Xdvier, Religioso da Ordem de N. Senhora do

Monte do Carmo da Provincia da Bahia.

6 — D. Brites Bandeira de Mello, que continua.

— D. Brites Bandeira de Mello casou com João Baptista Canípelli, na-

tural da cidade de Roma (1); porém de pais Portugueses. Servio de escrivão da

Fazenda Real da Capitania de Pernambuco pelos annos de 1707 e ainda vivia nc

de 1728.

Deste matrimonio nasceram:

— O Pe. Paulo Campelli, da Congregação do Oratorio de Pernambuco,

sua patria, onde leu philosophia. Delia se passou para a de Braga, onde é exa-

minador Synodal, Qualificador do Santo Officio e tení occupado vários outros

lugares bem merecidos da sua capacidade. '

7 — O Pe. Ignacio Botelho, da Congregação do Oratorio de Pernambuco,

o qual ao presente vive em Roma.

7 — 0 Pe. Fr. João da Apresentação, Religioso da Ordem de S. Fran-
cisco da Provincia da Bahia, que leu Philosophia, Theologia de Prima e foi Ir.°
Min.0 e o seu p. g.al em Castellai falleceu nà Bahia, Commissario dos 3os.

7 — O Pe. Fr. Luiz Botelho, Religioso, Dr. ení Theologia pela Universi-

dude de Coimbra, que 
'foi 

socio da sua prod."
 da

Bahia e ao presente segunda vez. gocio assistente do Geral pro-Lusitania.
7 —N. N. N. freiras em Santa Clara, da Ilha da Madeira.

§

6 —D. Isabel de Mello Bandeira, filha de Antonio Tavares Valcaçar e
de sua mulher D. Brites Bandeira de Mello, n.° 4 §. Casou com o Capitão Chris-
tovão Paes de Mendonsa. Gaspar de Mendonça Bandeira de Mello foi Capitão das
freguesias da Luz e de S. Antão por Pai. de D. Pedro de Almeida, de 15 de Ou-
tubro de 1677. Delia consta que seu pai, Christovão Paes, havia servido na guerra
com o posto de Capitão de Cavallaria, L.i 4, fls. 132 V.*, filho de Gaspar de Men-
donsa e de sua mulher D- Catharina Cabral, os quaes casaram na Igreja de N. Se-

(1) Joáo Baptista Campelli, foi filho de Paulo.
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nhora da Conceição da cidade de Olinda, a 30 de Maio de 1608 e de outro assento,

feito a 9 de Janeiro de 1612, consta que Gaspar de Mendonsa, foi filho natural

de Antonio

— Gaspar de Mendonsa Bandeira de Mello casou com D. Clara de Ase-

vedo, filha de João Dourado de Asevedò, Capitão Cabo, e de sua mulher D. Oa-

tharina Pereira, de quem* falamos acima, no §.

Deste matrimonio nasceram:

— O Pe. Christovão Paes de Mendonsa Bandeira, clérigo presbytero,

que foi cura da Santa Igreja Cathedral de Olinda, vigário Collado de S. Lourenço

de Tejucupapo e ultimamente falleceu, pelos annos de 1730, pouco mais ou

menos, vigário Collado da Parochial Igreja de S. P. N. de 

7— José Bandeira de Mello, que vive no Caraú, Capitania do Ceará,

7 — João Paes de Mendonsa e Castro, que continua.

7 — Antonio Bandeira de Mello, que falleceu solteiro-

— João Paes de Mendonsa e Castro casou com sua parenta D. Anna

Maria de Sousa, filha de Luiz de Squsa Rolim e de sua mulher D. N...

.... de Moura. Este Luiz de Sousa Roiiní foi filho natural de Christovão Paps

de Mendonsa, de quem se fala acima, havido em D. Vicencia de Sousa Rolim,

natural e moradora na cidade de Olinda, onde foi casada com o Capitão João

Correia da Costa, que vivia no anno de 1763 (Termo d'e Irmão da Mizericordia,

que assignou a 11 de Janeiro de 1693). Do referido matrimonio nasceranf:

— D. Clara

8 — D. Francisca de Sousa

8 — D. Luisa Bandeira de Mello.

8 — D. Anna

8 — D. Theresa, solteira.

8 — D. Marianna, solteira.

Do matrimonio de Nicolau Gonçalves Pilgueira com sua mulher Dona

Anna Bandeira, só houve tres filhos, a saber: O Capitão Felippe Bandeira de

Mello, D. Luisa Bandeira, D. Maria José Bandeira; estas duas, ambas foram para
as partes do Rio de S. Francisco, onde casaram ambas, porém da sua successãol
não tenho noticia certa.

O Capitão Felippe Bandeira de Mello foi casado com D. Catharina da
Silva, filha legitima de Francisco de Athayde e de sua mulher Jacintha da Silva,

e deste matrimonio houveram os filhos seguintes: — O Alferes Manoel Bandeira de
Mello, o Tenente Felippe Bandeira de Mello, D. Jeronyma Bandeira de Mello, o
Alferes Miguel Bandeira de Mello, D. Maria Bandeira, que morrêo solteira, e
os quatro foram casados a saber, Manoel Bandeira de Mello casado com D. Anasta-
cia Parente, filha legitima de Nicolau Gonçalves Parente e de sua rcfulher Maria

da Silva, naturaes de Portugal, de onde vieram casados ditos pais.
Deste matrimonio tiveram dous filhos, a saber:

Jeronymo Bandeira de Mello e D. Januaria, cuja morreu solteira.
Jeronymo Bandeira de Mello foi casado duas vezes: a primeira com Dona

Maria dos Prazeres Baptista, filha legitima de João Baptista Talinas e de sua
rtfulher Florencia Mendes, e a segunda com Anna Maria, filha legitima de Marcos
Gomes Piado e de sua mulher Catharina de Mesquita.

Do primeiro matrimonio teve o dito filhos, a saber:
João Bandeira de Mello.

Pedro Luiz de Mello

Antonia Maria de Mello.

D. Anna de Jesus de Mello.
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D. Antonia Maria de Mello e Francisco, que morreu de menor idade.

João Bandeira de Mello é casado com D. Maria Theresa, filha legitima

de Bento Pereira Coutinho e de sua mulher Anna Maria, e deste matrimônio

tem tres filhos: D. Anna, D. Clara, D. Catharina, todas de menor idade.

D. Antonia Maria de Mello é casada com Gonçalo Gomes Piado, filho

legitimo de Marcos Gomes Piado e de sua mulher Catharina de Mesquita.

Deste matrimonio tem seis filhos, a saber: D. Anna, Joaquim, Felippe,

João, D. . Theresa, todos de menor idade; só D. Anna já mulher, porên? solteira,

e os quatro irmãos são solteiros, a saber:

* 
Pedro Luiz de Mello

Felix José de Mello.

D. Anna de Jesus.

D. Antonia Bandeira.

E do segundo matrimonio de Jeronymo Bandeira com D. Anna Maria

houveram quatro filhos, a saber:

D. Theresa.

D. Ignez.

D. Maria, que todas morreram de menor e

Joaquim Bandeira, que é vivo e solteiro.

O Tenente Felippe Bandeira de Mello foi casado com D. Maria Mendes

Chaves, filha legitima de Antonio Mendes Chaves e de sua mulher Üamianna da

Costa, e deste matrircíonio teve filhos, a saber:

O Alferes Felippe Bandeira de Mello.

O Alferes Antonio Mendes de Mello.

D. Catharina Bandeira de Mello.

O Capitão Joaquim Bandeira de Mello.

D. Desideria Bandeira de Mello.

O Capitão Manoel Bandeira de Mello.

D. Anna Maria da Conceição.

Outra D. Anna, D. Benta, D. Quitería, que todas tres morreram de me-

nor idade.

Felippe Bandeira de Mello é casado com Maria Mangella, filha legitima

de Francisco de Asevedo e de sua mulher Angela de Araújo. E deste matrimonio

tiveram tres filhos, a saber:

D. Theresa de Jesus de Mello.

D. Maria e Francisco, que estes dous rrforreram de menor.

D. Theresa de Jesus e Mello é casada com o Capitão Antonio da Silva,

filho legitimo do Capitão Leonel de São Thiago Cartellas e de sua mulher Dona

Quiteria da Silva. E deste matrimonio não ha successão.

Antonio Mendes de Mello foi casado duas vezes: a primeira com D. Ignez

Barbosa de Freitas, filha legitima de Antonio Barbosa e de sua mulher Rosa Maria

ae Freitas, de cujo matrimonio tiveram tres filhos, a saber:

José de Freitas.

Antonio e Ignez, que todos morreram solteiros e a segunda vez é casado

com D. Theresa Maria de Jesus, filha legitima de Antonio Pinto e de sua mulher

Damiana de Barros.

E tiverairf deste matrimonio seis filhos, a saber:

Francisco Esteves de Mello.

D. Maria José de Mello.

Antonio Mendes de Mello.

José Bandeira de Mello.

Manoel Bandeira de Mello.
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Todos^ solteiros6 sT^Mari a casada com Marcos Beaerra de Mello filho

!egltlm.":^o Bego e de sua mulher Igne, Maria, e deste ma_o

tem tlãcj^^ f^ha°rj'a( 

Manoel) e outro do mesmo nome que morreu.

D. Catharina Bandeira de Mello, toi casada com o Capitao Apolma

de Carvalho, natural de Portugal, e deste matrimônio Houveram tres ülhos,

saber: v

D. Anna Theresa de Mello.

D. Catharina.

Aoolinario que estes dous morreram de menor.

D Anna é casada com o Capitão Gonçalo Lins do Valle, filho legitimo de

João do Valle Coelho e de sua mulher D. Lusia Lins, e deste matrimonio Uveram

seis filhos, a saber:

D. Maria Lins de Mello.

João Francisco Lins.

D. Ignez.

José.

pSro,°que todos são solteiros e-de menor, só D. Maria casada conf o

Capitão Sebastião Maurício Wanderley, filho legitimo do Capitão Sebastiao Mau-

"andei, 
e de sua mulher D. Rosa Lins da Rocha. E deste matrimonm

só tem um filho, de nome Joaquim, ainda de menor.

Joaquim Bandeira de Mello é casado com' D. Anna Theresa de Jesus dg,

de São José, filha legitima de Bernardo de Sonsa Pereira, e de sua mulher Joanna

Gomes dos Santos, e deste matrimonio houveram cinco filhos, a saber.

D. Maria Anna de S. Joaquim.

Manoel Ignacio da Ascenção Mello.

D. Josepha Francisca de Mello, Sebastião e outra D. Josepha, que morre-

'•niTi de menor, e os tres filhos são solteiros.

D. Desideria Bandeira de Mello foi casada com* Simão Martins Chaves,

caturaes de Portugal. E deste matrimonio houveram oito filhos a saber:

O Alferes João Martins de Mello Chaves.

D. Anna Josepha.

D. Rita Francisca de Mello.

D. Maria  de Mello.

Felix José de Mello.

Manoel Jorge de Mello.

Isabel.

Antonic que morreu menor.

D. Anna é casada com Lourenço Francisco Xavier Pessoa, fillio Iegl-

timo do dito Apolinario Gomes Pessôa e de sua mulher, cujo nome ignoro. B

deste matrimonio tem tido seis filhos, a sa

D. Jeronyma.

D. Ignacia.

D. Josepha.

Apolinario.

Joaquim, todos menores.

D. Ignacia, morta.

D. Rita é casada com Francisco Xavier de Nobaya, filho legitimo do Al-

feres Manoel Dias da Cruz e de sua mulher D. Florianna da Silva. E deste ma-

trimonio ainda não houve successão.
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D. Maria é casada com Antonio Barbosa da Silva, filho legitimo de

Francisco Barbosa de Brito e de sua mulher Margarida Freire. E deste matrimo-

nio só tem um filho, de nome Francisco; os quatro são solteiros, a saber:

João Martins.

Felix José.

Manoel Jorge e

D. Isabel.

D. Anna é casada com o Alferes José de Sousa Reis, filho legitimo de

Bernardo de Sousa Pereira e de sua mulher Joanna Gomes dos Santos. E «Jesie

rtfatrimonio houveram sete filhos, a saber:

D. Luisa.

D. Maria.

Ignacio.

José.

D. Francisca.

Francisco e

D. Anna, todos solteiros e menores.

Manoel Bandeira é casado com D. Rosa Maria, filha legitima do Alferes

Antonio de Sousa Valle, e de sua mulher Josepha de Sousa. Teve deste matri-

monio nove filhos, a saber:

D. Anna Rosa.

Manoel José.

D. Maria.

D. Theresa.

José.

Antonio.

D. Lusia.

D. Rosa,

Sebastião, todos solteiros e os mais delles menores.

D. Jeronyma Bandeira de Mello foi casada com o Capitão Bento Pereira

da Cunha, filho legitimo de João Pereira da Cunha e de sua itíulher Anna Ferraz,

e deste matrimonio houveram quatro filhos, a saber:

Maximiano Bandeira.

D. Quiteria Bandeira de Mello.

D. Euphrasia Bandeira de Mello.

D. Maria Bandeira, que primeiro se chamou Vicencia.

Maximiano Bandeira, que se foi para as partes de Minas.

D. Quiteria que casou com Chrtétovão de Magalhães, filho legitimo de

Felippe da Cruz Santiago e de sua mulher Timothea de Magalhães.

Deste matrimonio teve dous filhos, a saber:

D. Jeronyma Bandeira de Mello.

José Bandeira de Mello, este casou com Dina Maria, filha legitima de

Francisco de Almeida Cardoso e de sua mulher Victoriana Alves Moreira. E

deste matrimonio tem tres filhos, a saber:

D. Francisca.

D. Anna e

Antonio Bandeira, todos solteiros.

E aquella D. Jcronyn*^ foi casada com Antonio Pereira de Carvalho, fi-

lho legitimo de outro do mesmo nome, e de sua mulher, ignoro o nome, morai

dores no Recife de Pernambuco, e tenho noticia certa que desfe matrimonio hou-

veram quatro filhos, a saber:
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José Pereira Bandeira de Mello, que me dizeití casara agora com, digo,

aeca ha poucos annos para o sertão.

Uma femea que ignoro o nome, que morreu de menor.

Francisco, que anda de negocio para o sertão junto com seu pai, e outro

que está em casa de seu avô, doente, que também ignoro o nome.

D. Euphrasia, morreu solteira, e

D. Maria, da irfesma sorte.

Neto 4.° do mesmo.

Miguel Bandeira de Mello é casado com D. Nasaria Vieira Santiago, fi-

lha legitima de Felippe da Cruz e de sua mulher Timothea. Deste matrimonio

houveram seis filhos, a saber:

Antonio Bandeira.

Miguel Bandeira.

Felippe Bandeira.

D. Maria.

D. Rita.

D. Catharina.

Antonio Bandeira casou com D. Maria, filha legitinía de Felippe Pereira

Castro de sua mulher Ignez Santos. Deste matrimonio não ha successão.

Miguel Bandeira, morreu solteiro.

Felippe Bandeira ausentou-se para as partes d.e Sergipe, solteiro, e de que

seja casado não ha noticia.

D. Maria é casada com Miguel Fernandes, digo, Ferrão, filho legitimo de

Balthasar Ferrão e de sua mulher D. Luisa Castello Branco. E deste matrimonio

tem' quatro filhos:

D. Maria.

D. Joanna.

D. Theresa.

José e

Antonio, todos de itíenor.

D. Catharina é casada com João de  Pereira, filho legitimo de

Antonio Pereira e de sua mulher, ignoro o nome. E deste matrimonio ainda não

ha successão. D. Rita é solteira.

Neto 5.° — D. Maria Bandeira, que morreu solteira, como acima fica

dito no numero dos filhos do Capitão Felippe Bandeira de Mello, filho de Nico-

láo Gonçalves Filgueira e de sua mulher D. Anna Bandeira.

(Segue-se unia Arvore de Costados).



HOLLANDAS

A familia dos Hollandas é das mais nobres e principaes da Capitania de

Pernambuco, na qual tem a mesma antigüidade que a povoação da cidade de

Olinda, porque Arnáo de Hollanda, tronco desta familia, em Pernambuco, passou

a elle no anno de 1534, em companhia de Duarte Coelho, printeiro Donatario dj

dita Capitania.

Era Arnáo de Hollanda natural de Utrech, filho de Henrique de Hollanda,

Barão de Rhenoburg e de Margarida Florencia, irmã do Papa Adrianno 6.°,

(Carv.0, Chorog. Port., tom. 3.°, Cap. 35, p. 533). Casou na mesma Capitania

com Brites Mendes de Vasconcellos, natural de Lisboa, ( Note-se que 
-esta é

Brites Mendes, a velha), a qual veio a ditfi Capitania, no mesmo anno, em com-

yanhia de D. Brites de Albuquerque, rcíulher do Donatario Duarte Coelv<o. Era

Brites Mendes de Vasconcellos filha de Bartholomeu Rodrigues, Camareiro-mor

do Infante D. Luiz, filho de El-Rei D. Manoel, e de Joanna de Goes de Vas-

coueellòs.

E' fama constante que Brites Mendes de Vasconcellos havia sido creada

da Senhora Rainha D. Catharina, mulher de El-Rei D. João o 3.°, e que esta

Senhora a entregara a D. Brites de Albuquerque quando passou á Pernambuco

em companhia de seu marido o Donatario Duarte Coelho, recommendando-lhe a

sua accommodação, ao que generosamente satisfizera D. Brites de Albuquerque,

casando-a com o dito Arnáo de Hollanda e dando-lhe em dote muitas terras,

nas quaes fundou Brites Mendes muitos engenhos, que possuem hoje seus des-

cendentes.

Do matrinríonio de Arnão de Hollanda e Brites Mendes de Vasconcellos

nasceram os filhos que se seguem:

2 — Christovão de Hollanda,-com quem se continua.

2 — Agustinho de Hollanda, Cap. 2.

2 — D. Isabel de Goes, Cap 3.

2 — D. Ignez de Goes, Cap. 4.

2 —-D. Anna de Hollanda, Cap. 5.

2 — D. Maria de Hollanda, Cap. 6.

2 — D. Adrianna de Hollanda, Cap. 7.

— Christovão de Hollanda casou duas vezes: a primteira com D. Ca-

tharina de Albuquerque, filha de Felippe Cavalcante, o Florentino, e de D. Ca-

tharina de Albuquerque, a quem chamaram a velha, por ser a primeira filha que

teve Jeronymo de Albuquerque de D. Maria Arcoverde.

Deste matrimonio nasceram os filhos seguintes:

— Christovão de Hollanda, com quem continuaremos.

3 — Bartholomeu de Hollanda, §. (Deste Bartholomeu foi filho João

Cavalcante, vid. Miz.* em 1660).

3 — João Cavalcante, que foi religioso da Ordem de N. Senhora do Mon-

te do Carmo.

Casou Christovão de Hollanda, segunda vez, com Clara da Costa, filha de

Manoel da Costa Calheiros, natural dç Ponte da Barca e irmão de suas noras.
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Deste Manoel de Hollanda Calheiros, foi f." D. Clara de Vos., mer. de

Ant.° de Figueirôa. Miz." em 1717, fls. 101.

Deste segundo matrimonio nasceu, único, o filho seguinte.

3  Manoel de Hollanda Calheiros, §.

Christovão de Hollanda casou com D. Catharina da Costa, filha

c'e Manoel da Costa Calheiros; natural de Ponte da Barca, e de

Deste matrimonio nasceram os filhos seguintes:

_ joão Cavalcante de Albuquerque, com quem $e continua. Felippe Ca-

vai cante. (Nos papeis de José de Sá se acham outros quatro filhos- Com effeito,

no Lo da Miz.', a 6 de Abril de 1667, se acha D. Joanna Cavalcante, filha de Chris-

tovão de Hollanda e de sua mulher D. Catharina da Costa, casada com Christovão

Paes de Mendonsa). "

4 — Bartholomeu de Hollanda Cavalcante foi senhor do engenho da Al-

deia. De quení parece procede, §.

4   Religioso da Ordem de S. Franciscò nesta província.

4 — D 

"Ãnná 

Cavalcante §, mulher de Álvaro Fragoso, filho do Alcayde-

mor Álvaro Fragoso. 
'

4 _ joão Cavalcante de Albuquerque, a quem chamaram o Bom; foi

senhor do engenho de Santo Antonio do Camorim, na freguesia de São Lourenço da

Matta, e Capitão-mor da mesnía freguesia. Casou duas vezes: a primeira com

D. Bernarda de Albuquerque, filha de José Teixeira de Albuquerque e de

Deste matrimonio nasceu, único, Christovão de Hollanda Cavalcante,

com quem se continua.

Casou João Cavalcante de Albuquerque, segunda vez, com D. Simôa

de Albuquerque Fragoso, filha de Álvaro Fragoso, Alcayde-mor da Villa Formosa

de Serinhaem, e de D. Maria de Albuquerque.

Deste n/atrimonio de João Cavalcante nasceram os filhos seguintes:

g — joão Cavalcante d'Albuquerque, §. _

6 _ Antonio Cavalcante d'Albuquerque que casou com D. Eugenia Frei-

re, filha de Domingos Gonçalves Freire e de Anna de Lyra, sua mulher. Sem" gera-

ção. Teve uma filha, que morreu menina.

6 — Francisco Cavalcante d'Albuquerque, que casou com D. Antonia,

filha de Estevão de Sousa Palhano.

5 — D. Bernarda Cavalcante, § 1-5.

5 — d. Margarida de Albuquerque, § 16.

§ 17 __ 5 _ d. Maria e D. Brites, que casaram na freguesia de São

Lourenço da Matta com dóus irmãos, chamados Theodosio Leitão e Jeronymo

Leitão, dos quaes ha filhos, que mora uma em N. S. do Monte.

5 — D. Catharina, que solteira.

5 — D. Antonia de Albuquerque, §.

5 — d. Marianna Cavalcante, que casou duas vezes: a primeira com João

de Barros Rego, Cavalleiro da Ordem de Christo e Instituidor da Collegiada da

Casa da Santa Mizericordia da Cidade de Olinda, de quem foi terceira mulher; a

segunda com Pedro Cavalcante d'Albuquerque, Cavalleiro da Ordem de Christo,

e de nenhum teve geração.

— Christovão de Hollanda, foi senhor do engenho da Torre, o. qual

trocou pelo dos Morenos, que era de Antonio Rodrigues Campello. Casou com

D. Anna Fre. de Asevedo, filha de Domingos Cavalcante Fre., Sargento-tóor da

"Comarca, 
e de

E deste matrimonio nasceram:

— Domingos Gonçalves Freire, que continua.

. A- /
\
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6 Antonio de Hollanda Cavalcante, Clérigo Presbytero, que falleceu ha
poucos annos na Capitania do Ceará.

6 — Christovão de Hollanda Cavalcante, § 8.
6 — Sebastião de Hollanda Cavalcante, I 9.
6 — D. Isabel Cavalcante, § 10.

6 — D. Bernarda Cavalcante, I 11.

6 — D. Anna Cavalcante, § 12.

— Domingos Gonçalves Freire, que foi Tenente Coronel do Regimento
da Cavallaria desta Praça, Senhor do engenho dos Morenos, que havia sido de'
seu pai. Casou com D. Leonor da Cunha Pereira, filha de Diogo Carvalho de
Albuquerque e de D. Marianna de Andrade. Deste matrimonio nasceram os filhos
que se segueitf:

João da Cunha Pereira, que continua.
7 — Dorríingos Gonçalves Freire, que vive solteiro, casou com filha

do Varejão

7 — Diogo Cavalcante d'Albuquerque, § 1. .
7 — José da Cunha Pereira, 8 2.°. ,

7 — Pedro da Cunha Pereira, § 3.°.
7 Francisco Cavalcante de Albuquerque, § 4.®.
7 — Eugenia Fre. da Cunha, f 5.<>.

7 — D. Cosma da Cunha Pereira, I 6.°.
7 — D. Marianna de Andrade, § 7.».
7 — João da Cunha Pereira, casou com D. Constancia

filha de Manoel da Vera Cruz, senhor do engenho de Bom Jesus do Cabo, e de
jua mulher D. Cosma da Cunha Pereira. Mora na Muribeca.

Deste matrimonio nasceram:

§ 1.°

7 "*" Diogo Cavalcante de Albuquerque, que easou com D. Francisca
filha de Antonio da Fonceca e de sua mulher Isabel de

Mora na Casa Forte.

Deste matrimonio nasceram:

§ 2:

7 José da Cunha Pereira, casou com» D. Ignez de Mello, filha de Lou-
re»ço Gomes da Costa e de sua mulher D. Anna Maria Bezerra, em tit. de
Marinhos.

Brum-brum.

§ 3.°

7 — Pedro da Cunha Pereira casou com D. Bernarda Lins de Albu-
Querque, filha do Tenente Coronel Cosme Alves de Carvalho e de sua mulher
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D. Maria Lins de Albuquerque,'filha de Bartholomeu Lins de 

o de Bernarda de Albuquerque, em titulo de Carvos. de Megaó.

Calugi, eng. em Goyanna.

§ 4.°

V _ Francisco Cavalcante de Albuquerque que casou com*

filha de Luiz de Oliveira

§ 5.°

— D. Eugenia Fre. da Cunha, que foi primeira mulher de Antonio Viei-

ra de Mello (Inspector-mor, f. de Christovão Vr.a de Mello, snr. do engenho da

Piede. e de s. m. Ursula Leitão Novos), que neste anno de 1758 é Juiz Vereador

de Olinda e Capitão da Cavallaria, mora na freguesia da Varzea.

Deste matrimonio nasceram:

— João da Cunha Mello, que segue.

8 — Luiz Manoel de Mello, que vive solteiro.

8 — Christovão Vieira de Mello, solteiro.

8 — José vieira de Mello, solteiro.

— Eugenia Fre. de Mello, solteira.

8— João da Cunha de Mello, que vive em companhia de seu pai. Casou

com D. Florenria Lins de Mello, filha de Lourenço Gomes da Costa e de sua mur

lher D. Anna Maria Bezerra.

— Antonio Vieira de Mello, menino de dous annos, neste 1751.

9 — Manoel de  de Mello, níenino.

§ 6.°

7 — D. Cosma da Cunha Pereira casou com Manoel Torres de Albuquer-

que, filho de João de Barros Botelho, da familia de Christovão de Barros, gover-

nador de.São Thomá.

Neste anno é viuva.

§ 7.°

7 — D. Marianna de Andrade? que casou com Bento de Freitas de Lyra,

mora no Gurjau' freguesia de Santo Amaro.

§ 8.°

— Christovão de Hollanda, que morou na Muribeca; casou duas vezes: a

primeira com D. Marianna de Mello Falcão, filha de Manoel de Mello Falcão e

de D. Maria Fre., de cujo matrimonio não houve geração. Casou segunda vez

com D. Anna de Mello Pessoa, sobrinha de sua primeira mulher, filha do Ca-

pitão Bento Pessôa. segundo marido, e de D. Anna Fre., filha de Manoel de Mello

Falcão. Tem vários filhos, que moram nos Prazeres, que são:

— Felix de Mello Cavalcante, estudante em? 1761.

7 —¦ Manoel José de Hollanda Cavalcante, que tinha 12 annos em 1761.

7 — D. Marianna de Mello Cavalcante e

7 — D. Maria da Conceição Fre., solteiras.



— 284 —

§ 9.°

6 — Sebastião de Hollanda. Mora na 

§ 10.°

— D. Isabel de Carvalho caaou com Diogo Carvalho dfe Sá, f.® de Dio-

go Carvalho de Sá e de s. m. Leonor de C." Per."  tit. de Car... Megaó.

Tem filhos na Varzea, é irmão de Fernão Carvalho

7— Antonio de Hollanda, que casou com D. Francisca, filha de Simão

Pita.

— Christovão de Hollanda, soldado em 1759.

7 — D. Theresa e D. Lourença, solteiras, moravam na Campina de San-

to Antonio da Varze.

§ 11.°

— D. Bernarda Cavalcante casou com o Capitão Fernão Carvalho

de Sá e Albuquerque, filho de Diogo de Carvalho de Sá, Capitão-mor de Te-

jucupapo. Tiveram:

— Francisco Cavalcante, que segue, iiíora no Pasmado.

7 — Fernão Carvalho do Sá Albuquerque, §, mora no Pasmado.

— D. Marianna Cavalcante de Sá e Albuquerque, mulher do Cel. José

Bernardo Uchôa, de quem tem:

— José Bernardo Uchôa, solteiro.

8 — Bernarda Cavalcante de Sá, solteira.

8 — D. Bernarda de Sá e Albuquerque, viuva de Marcos de Barros, s. g.
7 — D. Clara de Sá e Albuquerque, mulher do Sargento-mor Ignacio de

Sousa Uchôa.

7 D. Anna Cavalcante de Albuquerque, mulher do Commissario Do-
mingos Alves Ribeiro. Tem? muitos filhos no Ceará.

§ 12.°

6 D. Anna.... casou com Manoel Ribeiro Bessa, morador em Jagua-
ribe, no Certão. Tem muitos filhos.

§ 13.°

João Cavalcante de Albuquerque, a quem chamavam do Apoá, filho
dos senhores deste engenho do Camorim, Volta do Cipó e Morenos, que tro-
cou por Cipó e Capitão-itfor, e depois Coronel da Cavallaria. Falleceu em 1 de
Novembro de 1731. Foi casado com D. Isabel da Silveira Castello Branco, filha
do Capitão Manoel da Motta Silveira e de sua mulher D. Catharina de Barros,
filha do Governador Christovão de Barros; deste matrimonio nasceram:

— Manoel Cavalcante d'Albuquerque, senhor do engenho do Taipú, no
Governo da Parahyba, Capitão-mor daquella freguesia, onde casou com D. Mar-
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garida de Albuquerque, viuva de José do Rego Barros, filha de Manoel Thomé de

Figueirôa e de D. Margarida Cavalcante, filha de Antonio Cavalcante d'Albuquer-

que. Foi senhor dos engenhos de Taipú, do Meio e Poxi. Sem geração.

6 — João Cavalcante de Albuquerque, que * no sertão, solteiro.

6 — Alexandre Cavalcante •£« solteiro.

6 — Christovão de Hollanda Cavalcante, que continua.

6 —Francisco Cavalcante d'Albuquerque, que vive, solteiro, no Apoá, em

companhia de sua mãi.

6 —Archangelo Cavalcante de Albuquerque, §.

6 —D. Archangela da Silveira, que vive, solteira, em companhia de sua

mãi.

—Christovão de Hollanda Cavalcante, senhor dos engenhos do Apoá e

Goytá, Capitâo-mor de Santo Antonio e Tracunhaem, onde vive no pTesente anno

de 1751. Casou com' D. Paula Cavalcante de Albuquerque, filha do Coronel Paulo

Cavalcante d'Albuquerque e de 3ua mulher D- Angela Cavalcante d'Albuquerque,

filha de Antonio Cavalcante d'Albuquerque, senhor do engenho do Taipú, e de

D. Angela Lins de Albuquerque.

Deste matrimonio tem nascido até o presente:

— josé Cavalcante d'Albuquerque, que nasceu em o 1.® de Setembro de

1738. E' o mais velho.

7 — José Cavalcante de Albuquerque — Lourenço que

7 — Francisco Cavalcante d'Albuquerque.

7 — Manuel Cavalcante d'Albuquerque.

7 _ Antonio Cavalcante d'Albuquerque.

7 — d. Isabel Rita Caetana de Albuquerque, mulher de João

7 — D. Angela Ignacia da Silveira.

7 —D. Anna Rita Cavalcante d'Albuquerque.

7 — D. Arcangela da Silveira.

§ 14.°

— Arcangelo Cavalcante de Albuquerque, que casou na Parahyba com

D. Monica do Rego, filha de José do Rego Barros e de D. Margarida Cavalcante

de Figueirôa-

— d. Anna Maria Cavalcante.

7 — d. Margarida Cavalcante de Albuquerque.

§ 15.°

—D. Bernarda Cavalcante de Albuquerque, que casou duas vezes: a

primeira com Antonio Bezerra, o da tóatança; a segunda com Anna de Hollanda

Correia, que morou em S. Lourenço. Vive ainda no eng.° Barros com seu neto João

Cavalcante. L. 3." fl. 306. Teve:

— D- Simôa, que continua.

6 — D. Magdalena  s. g- § 16.

Simôa  

casou com o Sargento-mor Estevão d'i Motta

Silveira, que u-oiou em {¦>. L'>wonço e te\o o.-: filhos seguintes:

Christovão 

de Barros Barbosa, Capitão de Cavallos que vive solteiro.

Arnáo de Hollanda Cavalcante, que casou no sertão do Inhamam

com  filha do Capitão João Cavalcante de Albuquerque e de sua

mulher filha do Coronel Francisco Alves Feitosa.
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7—'Manoel da Motta Silveira, Capitão de Auxiliares do 3.° do Rolim; ca-

sado com  do Capitão Miguel de Castro, que níora em

Tracunhaem, filha de Manoel Vieira de Mello; é senhor do engenho do Ramos, na

freguesia de S. Lourenço.

7 — Luiz Coelho, que foi casado com  moravam no Pau

d'Alho. Teve filhos, que moram no Páo d'Alho ou Ramos.

7 — Narcisa, que casou com o Alteres Manoel Ferreira Camello, e não tem

filhos; era filho do Alferes Manoel Ferreira Camello-

7 —-D. Bernarda, vive no Ramos, casada com Francisco Mendes. Tem

filhos.

7 — D. Simôa, casada com Felix de Castro, filho de Francisco Gomes.

Moraní no Ramos.

§ 16.°

— D. Lusia de Inojosa (1) foi casada com o Capitão José de Barros Rego,

filho do Capitão Manoel da Motta Silveira; tiveram uma filha, por nome

— D. Margarida Cavalcante de Albuquerque, que casou com o Capitão

Francisco de Albuquerque Mello, irmão do Conego P.° de Mello. Tiveram único;

6—João Cavalcante de Mello, que segue.

— João Cavalcante de Mello, que foi senhor do engenho de Camaragibe e

Tenente General das Ordenanças. Morreu em 7 <Je Setembro de 1750; casou com

C. Florencia de Castro, irm'ã do P. Antonio Tavares de Castro, filho do Capitão

Marcos de Castro Rocha e de sua mulher D. Isabel Pereira. Tiveram;

— João Cavalcante de Mello, que vive solteiro.

7 — D- Theresa Francisca dos Praseres, que casou com José Gomes Lima,

natural do Rio Grande, filho do Coronel José Gomes Torres. Casou em Fevereiro de

1750.

7 — D. Anna Maria de Jesus, solteira.

7 — D. Maria José, solteira.

§ 17.°

— D. Maria  casou Theodoro Leitão, morador em S- Lou-

renço. Tiveram:

— D. Luisa  casada com Francisco Xavier Cavalcante,

iríora no Arorobá. Tem filhos.

— D. Jeronyma, casada com o C. Faustino Correia; mora em S. Lou-

renço- Tem filho, Theodoro Leitão.

— D. Eugenia, casada com o C. Cypriano Guimarães, mora em S. Lou-

renço- Tem bastantes filhos.

6 Joanna, casada com Custodio Gonz. Franze; itíora em Guararapes.
Tem filhos-

§ 18.°

sou com

6 —D. Maria de Jesus, que vive solteira em N- Senhor^ do Monte.

5 —D- Brites Cavalcante casou com o Capitão Jeronymo Leitão* de Vas-
concellos. Teve:

(1) Letra differente.

Felix José de Mello.
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§ 19."

— D. Antonia Cavalcante d'Albuquerque, que casou com Leão Falcão
d'Eça, irmão de Antonio Ribeiro de Lacerda. Tiveram:

—Francisco de Barros, que'«J* solteiro.
6 —Luiz de Barros, que vive solteiro no sertão de Jaguaribe.
6 —José de Barros Cavalcante, casado com D. Sebastianna, filha do
6 —D. Anna, mulher do Capitão Francisco Coelho de Arouxe, íilho do

Tenente General Francisco Coelho de Arouxe.
6 — D. Maria de Lacerda, mulher do Sargento-iríor Francisco da Cunha e

Silva, s. g.

6  morreo solteira.



FRAGOSOS

Esta familia é das primeiras da Capitania de Pernambuco, assim pela sua

origem como pelas suas allianças-

O 

primeiro varão desta familia que passou a Pernambuco foi Gaspar

Álvaro Fragoso, Moço da Camara de El-Rei D.; Sebastião; filho de Álvaro Fra-

goso de Cavalleiro, Fidalgo da Casa do irí3smo Rei. Não sabemos com certesa o

atino em que passou a Pernambuco, e só sabemos casou com D. Joanna de Al-

buquerque, filha de Jeronymo dè Albuquerque, o Torto, e de D. Maria Arcoverde.

E deste matrimonio nasceram os filhos seguintes; e que foi do engenho Ubaca dé

cimía, em Serinhaem:

— Jeronymo Fragoso, que continua.

2 — Gregorio Fragoso.

e foi Governador da Taveira e depois do Mara-

nhão.

2 — Jeronytóo Fragoso, que passou a Portugal, onde casou com a filha de

um titular, de appellido de Silva Menezes- Deste matrimonio liouve suecesaão, mas

delia não temos mais noticia do que que uma filha sua casara duas vezes: a pri-

meira com um Conselheiro de guerra, e a segunda com José Leite -de Aguilar,

irforador em Cintra, e as duas freiras em Canide, uma dellas se chamava D. Maria

da Silva e Menezes.

2 — Gregorio Fragoso de Albuquerque, que com o posto de Capitão foi á

restauração do Maranhão com seu tio Jeronymo de Albuquerque, e lá falleceu sol-

teiro.

2 — Álvaro Fragoso de Albuquerque, que continua.

2 — D. Beatriz de Albuquerque, que casou com Paulo Gomes de Lemos, De-

sembargador do Paço, §.

— Álvaro Fragoso foi senhor do engenho Ubaca de cima, Capitâo-mor,

Alcayde-mor da Villa de Serinhaem.

Delle fazem honorífica memória Francisco de Brito Freire na sua nova

Lusitania e Fr. Raphael de Jesus no seu Castrioto Lusitano. Casou com sua

prima Maria de Albuquerque, filha de Damião Gonçalves de Carvalhosa, de

conhecida nobresa, natural de Portugal, e de D. SimÔa de Albuquerque, filha

de Jeronymo de Albuquerque, o Torto, e deste rtóatrimonio nasceram:

— Pedro Fragoso de Albuquerque, que continua.

3 — Álvaro Fragoso d'Albuquerque.

3 — Gregorio Fragoso d'Albuq(uerque.

3 — Jeronymo Fragoso d'Albuquerque.

3 — João Fragoso d'Albuquerque, que falleceu solteiro.

3 — Simôa de Albuquerque Fragoso, que casou corri João Cavalcante,

senhor do engenho do Camorim, que vimos no titulo dos Hollandas.

3 — D. Maria de Albuquerque Fragoso, que casou e foi segunda mulher

do Capitão João Barbosa Spinelli, e deste matrimonio não houve descendência.
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— Pedro Fragoso de Albuquerque foi Capitão de Infantaria no prin-
cipio da guerra; casou com D. Catharina GoiLte3 de Abreu, filha do Capitão

(iil_ .Lopes Filgueira e de D....  e deste matrimonio nasceram:

— Álvaro Fragoso de Albuquerque, que continua.

4 — João Fragoso de Albuquerque.

4 — Pedro de Albuquerque, que caâou com  não

leve geragâo.

4 D. Catharina de Albuquerque, que casou com seu primo Duarte
de Albuquerque Cavalcanto e de sua descendencia diremos adeante.

4 — D. Simiana de Albuquerque, que casou com Antonio Cavalcante,
adeante.

— Álvaro Fragoso de Albuquerque casou com' D. Isabel de BulhÕea,
filha do Sargento-mor de Infantaria da Parahyba, Martinho de Bulhões, Ca-
valieiro da Ordem de Cüristo, e de  e deste matrimonio nas-
ceram:

õ — Álvaro Fragoso de Albuquerque, que casou com D. Feliciana.
— Leonor de Bulhões, que casou com Manoel Francisco Tavares.

Augusto de Hollanda de Vasconcelios, filho de Arnáo de Hollanda, na-
lural de Utrech, e de sua mulher Brites Mendes de Vasconcelios, casou' com:
-Maria de Paiva, filha única de Balthasar Leitão Cabral e de sua primeira mu-
lher Ignez Fernandes de Goes.

Do referido matrimonio nasceram:

2 —— Balthasar Leitão de Hollanda, que segue.
Balthasar Leitão casou, segunda vez, com Leonor Rodrigues Paes, da

qual teve:

Jer-onyma Cabral de Tavora, que casou com Francisco Mendes Flores,
de quem nasceram: Augusto Cabral Marcos.

2 — Augusto de Hollanda, § 10.

2 — D. Joanna de Goes de Hollanda.

2 — D. Anna  primeira mulher de João Soares, Cavalleiro da Or-
ciem de Christo.

2 ~'' D- Brites Mendes, a Moça, rc/ulher de Felippe Dias Vaz, senhor
do engenho de S. Bartholomeu. S. g.

Balthasar Leitão de Hollanda, Capitão no tempo da guerra; deile
falam os auetores que escreveram. Casou com Francisca dos Santos França,
irmã do Capitão José de França, filhos de Gaspar Fernandes França.

Tiveram, entre outros, que íalleceram de pouca idajde, que foram
vinte:

Balthasar Leitão de Vasconcelios, que segue.
3 Vasco Leitão de Vasconcelios, § 2.
3 — Agusto Leitão de Vasconcelios, § 3-°.
3 — Cosme Leitão de Vasconcelios, que solteiro.
3 Antonio Cabral de Vasconcelios, § 4.
3 — Roque Leitão de Vasconcelios, § 5.
3 Sebastião Leitão de Vasconcelios, § 6.
3 João Leitão de Vasconcelios, § 7.
3 — D. Maria de Goes, § 8.

3 — D. Anna de Vasconcelios, que foi casada com o Capitão Matheus
Casario, s. g.
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3  D ignez âe Paiva, que foi casada coní o Capitão João da Rocha

Bezerra, s. g.

3 _ D. Brites de Vasconcellos, que foi casada, em Serinhaem, com

Francisco Pereira de Mello, s. g.

3 — D. Adrianna de Hollanda.

3 — D. Joanna de Goes.

— Balthasar Leitão de Vasconcellos, que vivia pelos annos de 1667,

em que foi Irmão da Casa da Santa Mizericordia de Olinda; foi senhor do eu-

genho de  de São Lourenço da Matta. Casou com Je-

ronyma da Costa, filha de Fern^o Martins Baila e de sua mulher Isabel Vaz.

Tiveram:

— Jeronymo Leitão de Vasconcellos, que segue.

4 — Theodoro Leitão de Vasconcellos, § 1.

4 — Manoel Leitão de Vasconcellos, que casou na Tacoara com 

4 — Gregorio Leitão de Vasconcellos, que casou coní  irmã de

Pedro Lopes, s. g.

4 — Fernão Leitão de Vasconcellos, que casou na Tacoara com 

4 — Maria de Goes de Hollanda, que casou com Manoel Vaz da Silva,

irmão de Manoel Vaz Vizeu e sua mulher Maria da Rosa, ein tit. de Carras-1

tos, s. g.

4 — Anna de Hollanda, que casou com Antonio Vaz.

4 — Francisca de Hollanda, que casou na Varzea ou em S. Louren-

So, com Gregorio de Barros.

— Jeronymo Leitão de Vasconcellos casoui com" Maria CavaJeante,

filha de João Cavalcante, o Bom. Deste matrimonio nasceram:

— Balthasar Leitão, que morreu de dez para onze annos.

5 — D. Anna Maria, que vive no Monte.

§5.°

— Roque Leitão de Vasconcellos casou duas vezes: a primeira com

Anna de Abreu de Vasconcellos, de Porto Calvo; a segunda corri D. Ignez de

Mello, em Serinhaem.

Deste matrimonio não houve geração.

Do primeiro nasceram:

—• Antonio Ferrão de Vasconcellos, que morreu no sertão, solteiro.

4 — D. Anna de Abreu Vasconcellos, que casou, digo, que morou em

Porto Calvo, onde foi casada com Balthasar Ferrão.

— Jeronyma de Vasconcellos, que viveu em Serinhaem, onde foi ca-

sada com Antonio da Silveira. Tiveram":

— D. Sebastiana.

§ 6.°

— Sebastião Leitão de Vasconcellos, casou com Ignez de Sousa, que

moram em Goyanna. Tiveram:

— Luisa de Sousa, que casou e foi primeira mulher de Antonio

Vaz, irmão, digo, primeira mulher de Manoel Vaz Carrasco, filho de Francisco

Vaz Carrasco, em* titulo de Carrascos.

4 — D. Margarida de Sousa, que casou e foi primeira mulher de

Antonio Vaz, irmão de Francisco Vaz Carrasco, em titulo de Carrascos.
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§7.° .

— João Leitão de Vasconcellos casou com Maria Barbara da Fonseca,

filha de João de Andrada de Carvalho, natural do Porto, e de sua mulher BarC

bara da Fonceca, natural da Bahia. Tiveram: 5

— Manoel da Fonceca de Vasconcellos, que morreu solteiro.

4 — Cosme Leitão, que casou em Ipojuca com Anna Barreto, s. g.
4 — Francisco de Vasconcellos, que casou em Porto Calvo, cohí Dona

Mecia de Almeida, s. g.

— D. Adrianna de Hollanda, que casou em Porto Calvo com Antonio

Pinto de Mendonsa, de cujo matrimonio nasceram:

—- Manoel da Cruz, soldado do Regimento de Olinda, que vive sol-
teiro.

5 — Antonio Pinto de Mendonsa, que casou na Matta com D. Laura.
5 — Christovão de Hollanda de Vasconcellos, que casou com Leandra

da Silva, s. g.

5 — Balthasar Leitão Cabral, que casou em Porto Calvo com? Dona
Anna  g.

5 — Francisco Alves, soldado no Palmar, casou com

— D. Maria Magdalena de Vasconcellos, que vive no Portinho, ca-
sou com João da Rocha de Moura  Tem:

— D. Adrianna que foi casar no sertão.

5 — D. Rosa Francisca, que casou com José da Fonceca Barbosa, s. g.
4 — D. Ursula da Fonceca de Vasconcellos, que morreu solteira.
4 A freira D. Rosa de S. Maria.

— D. Maria de Goes casou no tempo da guerra com Gaspar da Costa
Coelho, Cavalleiro da Ordem de Christo e Capitão de Infantaria. Morreram am1-
bos na Bahia, para onde foram retirados.

João Coelho de Goes, que indo ordenar-se na Bahia, onde então re-
sidiam os bispos do Brasil, lá casou e deixou successão.

4 — Gaspar da Costa Coelho, que morreu solteiro.
4 —• D.Ignez de Vasconcellos, que casou na Bahia.
4 — D, Brites de Vasconcellos, que seghe.

• Brites de Vasconcellos, viveu e casou em Ipojuca com Francisco
Vaz Carrasco, o qual, depois de viuvo, se ordenou, e era filho de Manoel Vaz Vi-
zeu e de sua mulher Maria de Rosa. Tiveram:

— Francisco Vaz Carrasco.

5 — O Capitão Antonio Vaz Carrasco.

5 — Manoel Vaz.

5 — D. Maria de Goes.

5 — D. Eugenia Vaz, ttr.® em 1723.

— D. Adrianna de Hollanda casou com ÍToão de Veras. Tiveram":
— Pedro Lopes de Veras, que segue.

4 — Augusto de Hollanda.

4 — Antonio Leitão.

4 

§
— Augusto de Hollanda, o enforcado, casou com Antonia da Fonceca,

de quem teve única a

— Maria de Hollanda, que casou com o Dr. Tavares Wier.» em
1663.
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4 — D. Lourença

4  d. Maria, mulher de João Alve3 de Carvalho. ,

— D. Antonia, mulher de Luiz Ma/»

3 — João Fragoso de Albuquerque, foi Juiz em Goyanna, casou com

sua prima D. Simiana, filha de Álvaro Fragoso e de D. Anna Cavalcante, e deste

jtíatrimonio nasceram:

— 

5 — 

§ 3.°

— Álvaro Fragoso de Albuquerque, filho do Alcayde-mor Álvaro Fra-

goso de Mendonça de Albuquerque, foi Capitão, casou cóm Anna Cavalcante,

filha de de Hollanda e de  filha de Manoel da Costa

Calheiros, e deste matrimonio nasceu:

— Jeronymo Fragoso de Albuquerque, que casou com D. Isabel Car-

miro de Albuquerque, filho de N..  que continua, sem successão.

4 — Duarte de Albuquerque Cavalcante, que continua.

4 — Antonio Cavalcante de Albuquerque, § 4.

4 — D. Adrianna, que casou corcf seu primo João Fragoso, s. g.

— Duarte de Albuquerque Cavalcante casou com D. Catharina de

Albuquerque, filha de P.° Fragoso d'Albuquerque e de D. Catharina Gomes

de Abreu, e deste matrimonio nasceu:

— que casou com o Tenente General das Ordenanças Fian-

cisco do Arouche, em tit. de Barros, de Christovão de Barros.

5 —  que casou com o Sargento-mor Antonio da Motta, iiiríAo

de Francisco Coelho de Arouche, em dito tit.

§4.°

Antonio Cavalcante de Albuquerque, que casou com' sua prima D. Si-

miana, filha de P.® Fragoso, e rfeste matrimonio nasceram:

5 — João Cavalcante de Albuquerque, que casou no sertão de Jaguaribe,

com  filha de Francisco Alves Feitosa, e teve descendencia de que não

temos noticia.

— Gregorio Fragoso de Albuquerque, foi Capitão de Infantaria do

3.® de João Fernandes Vieira, na guerra do Hollandes e delle trata Castrioto;

casou com D. Maria de Castro, filha do Capitão e Sargento-mor de InfaDtaria

Antonio de Castro, natural de Ponte de Lima, filho de Fernão Md.» Dantas, fo-

rados, e de Isabel Filgueira, irmã do Capitão Gil Lopes Filgueira, e tiveram:

— Reynaldo Fragoso de Albuquerque, que continua.

4 — Carlos Fragoso de Albuquerque, §.

— Reynaldo Fragoso, Juiz en.4 Serinhaem, casou com D. Anna da

Silveira, filha de Antonio Toledo Machado e de D. Isabel.de Miranda, e deste

matrimonio nasceram:

— Reynaldo Fragoso de Albuquerque, que foi Capitão-mor de São

Miguel das Alagôas, vive solteiro, graduado em

5 — Antonio de Toledo Machado, que continua.

5 — Francisco Fragoso, que casou com D. Joanna Bezerra.

5 —João Fragoso, que morreu solteiro.
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5 — D. Maria Felippa de Albuquerque, que casou com Bernardo Vieira,

Cavalleiro da Ordem de Christo. S. g.

— Antonio de Toledo Machado, foi Capitão-mor 
' 

de S. Miguel das

Alagôas, casou com D. Maria Francisca de Faria, filha do Capitão José de Faria

Franco e de  e tiverairf:

— Antonio de Toledo Machado, clérigo presbytero.

6 — D. Anna da Silveira de Albuquerque, que casou com o Capitão

Ignacio Accioli de Vasconcellos, filho do Coronel Francisco de Barros Pimentel,

em titulo deste appellido.

6 — 

6 —  solteiras.



NOTICIAS da família dos Fragosos de Per»

rsambuco.

— (1) — Álvaro Fragoso, o primeiro que veio a Pernambuco, era

natural de Lisbôa, irmão do P. Fr. Pedro de Mello ou Fragoso, Religioso da

Ordem de N. Senhora do Monte do Carmo, de vida exemplar, ambos filhos do

Dr. Braz Fragoso, Desembargador da Casa da Supplicação, e de sua mulher Dona

Maria de Mello. Veio Álvaro Fragoso a Pernambuco ainda em vida- de seu so-

gro Jeronymo de Albuquerque, o que se prova do seu testamento que foi feito

e .^.pprovado em Olinda pelo Tabellião Antonio Lopes, a 13 de Novembro de 158Í

e se acha no archivo do Mosteiro de S. Bento de Olinda, n.° 14, gavêta 4.», màço

P., porque nelle o nomeia em terceiro lugar por 3eu testaníenteiro e adminis-

trador do Morgado do seu filho João de Albuquerque, até este completar vinte

e dous annos, nomeando em primeiro lugar a seu sobrinho Jorge de Albu-

querque Coelho, 3 ° Donatario de Pernambuco, estando na dita Capitania, e em

segundo lugar a Felippe Cavalcante, o Florentino.

O P. Antonio Caetano de Sousa, na sua Historia Genealogica da Casa

Real Portuguesa, (Tom. 5, L.° 6, Cap. 5, §• 2.° p. 299), diz que Álvaro Fra-

goso fôra Capitão da Mina, ates não nos consta se antes de vir a Pernambuco)

se depois; e só temos a noticia de que já era fallecido no anno de 1614, porqufj

sua mulher D. Joanna de Albuquerque, que nesse anno falleeeu, deixou no seu tes-

tamento que se lhe mandasse dizer cem missas por sua alma. (L.° v.° da Sé).

Casou este primeiro Álvaro Fragoso, como está visto, com D. Joanna

de Albuquerque, a que foi uma das filhas perfilhadas de Jeronynío de Albuquer-

que, havida em D. Maria do Espirito Santo Arcoverde, filha de Arcoverde, Re-

guio dos Índios Tabaiaras de Olinda. Do livro velho da Sé, consta que falleeeu,

esta D. Joanna de Albuquerque a 31 de Maio de 1614, que foi sepultada na Igreja

do Convento da Ordem de S. Francisco de Olinda e que no seu testamento dei-

xara uma instituição no altar de Nossa Senhora do Rosário da Matriz, cem' mis-

sas pela alma de seu marido Álvaro Fragoso, e vários ostros legados, para

cujo cumprimento noníeou por festamenteiros a seus filhos, Pedro Fragoso,

Gregorio Fragoso, Gaspar Fragoso Toscano e Jeronymo Fragoso.

, Do referido matrimonio só consta que nasceram os filhos seguintes:

— Pedro Fragoso de Albuquerque, que não tomou estado.

2 — Gregorio Fragoso de Albuquerque, que no anno de 1614 foi a soe-

corro da restauração do Maranhão por Capitão de Infantaria de uma das quatro

companhias de que era commandante seu tio Jeronynío de Albuquerque, que foi

restaurador daquelle 
' 
Estado. Nelle procedeu Gregorio Fragosp corri tanta

bizarria e asserto, como refere o Gl. Bernardo Pereira Barreto nos seus

Annaes Historicos do Estado do Maranhão, de onde o mandou seu tio á França;

com Mr. de Pratz. E voltando de França a Hespanha e de Hespanha a Portu-

gal, casou e foi primeiro marido de D. Ignez de Menezes, filha de D. Nuno

(1) Cardoso Accioli, digo, Cardoso Agiolog. Lusit., tomo 3.°, pag. 610, e no
Commentario de 9 de Junho. Letra Fr. Manoel de Sá. Mem Carmelit. pag. 441,
Bibliotfc. Lusit. tom. 3.° V. Pedr., p. 598 Const. 

"tom. 
3, Llv, 2° P. 8, t. 47, p. 131.
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Alves Pereira, General do Norte, Malavar, Ceylão e mar do Sul, e Governador de

Moçambique, d$ cujo nfetrimonio se conserva preclari&sima successão.

2 — Gaspar Fragoso Toscano, do qual não pude descobrir noticia.

2 — Jeronymo Fragoso de Albuquerque, a quem o General Bernardo

Pereira de Barredo trata por Fidalgo da Casa Real, porque entendo tiveram

todos os seus irmãos o que lhes competia por seu pai. Foi, no anno de 1615,

ao Soccorro do Maranhão por Comirfandante de quatro navios que de Pernam-

buco mandou o Governador Geral do Brasil, e voltando depois por Capitão-mor

Governador do Grão Pará, falleceu na cidade de Belem, no anno de 1619. Berr.

L.° 6 n.° 473, 76 e 79.

2—-Álvaro Fragoso de Albuquerque, que foi um dos mais valerosos

cabos da nossa guerra, na qual servio com tanta honra, valor e reputação,

como referem os nossos historiadores. No anno de 1645, foi eleito Capitão-mor

• 
da Villa formosa de Serinhaeir.', de que também foi Alcayde-mor. Falleceu logo

depois da Restauração de Pernambuco, o que se colhe da Provisão de Alcayde-

mor da dita Villa, que se passou no anno de 1656 ao Mestre de Campo Antônio

Dias Cardoso-

Foi casado este Álvaro Fragoso de Albuquerque com sua prima d. Maria

de Albuquerque, irmã inteira de Leonardo de Albuquerque Carvalhosa, Cavai-

leiro da Ordem de Christo e Capitão de Infantaria do 3.° do Mestre de Campo

André Vidal de Negreiros, por patente de '16 de Desembro de 1647, da qual

consta haver servido desoito annos na guerra dos Hollandeses, procedendo sempre

com valor e reputação (Ved.  de Misc. Brit. L-0...... n. 583

o L.° n. 614 e 655 e L. .. n.° 759); ambos filhos de Damião Gonçalves de Carvalho-

sa e de sua mulher D. Simôa de Albuquerque, filha natural de Jeronymo de Albu-

querque, o Torto, havida em rtfulher branca, da qual D. Simôa foi Pamiâo

Gonçalves de Carvalhosa segundo marido, porque ella havia sido primeiramente

casada com Jorge Teixeira, que vivia em Olinda no anno de 1584, e foi nomeado

cm quinto lugar por testametiteiro de seu sogro Jeronymo de Albuquerque, e

administrador do Morgado de seu cunhado João de Albuquerque, até este com-

pletar vinte e dous annos de idade, e falleceu na mesrtía Olinda a 14 de Janeiro,

de 1609, e foi sepultado na Matriz do Salvador, e de cujo primeiro matrimonio

também teve D. Simôa outros dous filhos, que foram: Raphael Teixeira de Al-

buquerque, de cujo estado não tenho noticia, e Jorge Teixeira de Albuquerque,

de quem ha diffusa descendencia.

Do referido matrimonio do Alcayde-rríor Álvaro Fragoso de Albuquer-

que com sua prima D. Maria d'Albuquerque nasceram: Pedro Fragoso d'Albu-

querque, com descendencia; Álvaro Fragoso de Albuquerque, com descendencia;

Gregorio Fragoso de Albuquerque, com descendencia; Jeronymo Fragoso de

Albuquerque, com descendencia; João Fragoso de Albuquerque, que falleceu sol-

teiro; D. Anna de Albuquerque Fragoso, mulher de João Cavalcante de_ Albu-

querque, senhor do engenho do Cartíorim, com successão; D. Maria d'Albuquer-

que Fragoso, mulher do Capitão Braz Barbosa Spinelli, sem geração.

2 — D. Brites d'Albuquerque, que foi casada com Paulo Gomes de Lemos,

pessoa muito autorisada, o qual jaz sepultado no Convento da Ordem de S.

Francisco de Ipojuca, em sepultura raza, junto ao arco da Capella-mor, na qual

se veení gravadas as suas armas.

Deste matrimonio nasceu Paulo Gomes de Lemos, o moço, que foi bapti-

sado na Igreja Matriz do Salvador de Olinda, a 31 de Maio de 1608, e falleceu

sem tomar estado, ficando deste modo extincta a successão de D- Brites de Albu-

querque.
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2 — Joanna Fragoso de Albuquerque, que casou com Manoel Rodrigues

Coelho.

Deste matrimonio só sei que nasceram1: Diogo Coelho de Albuquerque,

Fidalgo Cavalleiro da Casa Real e Commendador da Ordem de Christo, o qual, em

1662, era Capitão-mor Governador da Capitania do Ceará, e não tenho de seu

estado individual noticia, e D. Brites de Albuquerque, primeira mulher do Capi-

tão-mor Thomé Teixera Ribeiro, com successão.

Chattía-se meu sogro Carlos Fragoso d'Albuquerque, filho de Carlos

Fragoso d'Albuquerque e de D. Maria da Rocha e Albuquerque; neto por parte

paterna de Gregorio Fragoso e de D- Maria de Castro e Albuquerque; pela parte

materna, de Martinho da Rocha Castro c de Joanna Lins da França. Casado com

D. Josepha Antonia da Silva, filha de João Baptista da Silva e de Maria Lins da

Assumpção, neta por parte paterna de João Coelho da Silva e de Margarida Qua-

resma e por parte materna de João Lins de Brito e de Leonor Camello. E deste

Carlos Fragoso de Albuquerque e de sua mulher D. Josepha Antonia da Silva

é filha minha consorte, D. Maria Lins de Albuquerque, entre outros mais filhos-

E porque a presente occasião me não permitte explicação, renfetto o

borrâo que se me deu, pedindo mais informações, para responder ao que V. Se-

nhoria ní3 propoz e 3e ainda não for bastante isto não chegar o primeiro deter-

mine-me com extensão o que pode declarar do que alcançar, e vai o borrão

em duas meias folhas de papel das quaes verá se alcança delles nestes casos

cousa que satisfaça o seu pedido.

Não vão os borrões e não sou mais extenso por me achar o Dr. Ouvidor

fazendo esta, e os nomes de mais outras, de que são Carlos Fragoso de Albuquer-

que, Reynaldo Fragoso d'Albuquerque, Francisco Xavier d'Albuquerque, todos

solteiros.

Torno a dizer a V. S. que o Ministro e sua partida me não dá lugar para
nada e de nada servirá este papel e a declaração

Outras perguntas responderei em termos (1)

(1) Desde as prlavras : — Chama-se meu sogro Carlos Fragoso de Albu-
quetque, etc., até aqui, — a letra é mui differsnbe e cUfficil de lçr-s*.



FRAGOSOS

Veio a esta terra Gaspar Fragoso, natural de Portugal, e o seu fôro é o

seguinte, pela rainha mãi avó do rei D. Sebastião: Por fazer mercê á Condeça de

Linhares hei por bem e nte praz tomar por Moço de minha Camara Gaspar Fra-

goso, filho do Cavalleiro Fidalgo Álvaro Fragoso. Este casou com D. Joanna de

Albuquerque, filha de Jeronymo d'Albuquerque, o torto, tio do Conde de Alegre-

te e do Donatário desta terra. Teve filhos: Jetonymo Fragoso d'Albuquerquc,

Álvaro Fragoso d'Albuquerque, Gregorio Fragoso ^'Albuquerque e D. Beatriz de

Albuquerque.

Jeronymo Fragoso de Albuquerque assistia na Corte, onde namorou uma

senhora, filha legitima de um conde dá Casa de Silva e Menezes e a tirou para

casar com grande bulha. Neste comenos chegou Mathias de Albuquerque, que

depois foi Conde de Alegrete, que era prinA) de Jeronymo Fragoso tudo

c para se tratar na corte, foi necessário vender-se o engenho de Ubaca de Cima,

que era dos Fragosos, ao Guiterres, por cincoenta mil crusados... de cornado

vinte c cinco e os mais lá estão. Este teve tres filhas, uma, chamada D. Sebas-'

tiana da Silva Menezes, casou com um Fidalgo, José Leite, que foi grande Affon-

sista, para onde ia El-rei D. Affonso elle acompanhava e veio a morrer em Cintra,

não teve filhos e creou em sua casa, por ser sua afilhada, a unia D. Sebastiana,

que era mulher do Dr- Josvi de Soares, que creou o lugar de Ouvidor nas

AlagÔas, e as outras duas filhas foram freiras em o Convento de Cardine, e J&-

ronymo Fragoso «foi por governador do Maranhão e

vindo ver os parentes em Pernambuco aqui falleceu e dizem que ao Almo-

xarifado seis mil crusados de suas alfaias.

Gregorio Fragoso foi por Capitão de Infantaria junto ao seu tio, Jero-

nymo de Albuquerque, quando foi ao Maranhão lançar o Francez fora e lá fiai-

leceu e entrou na ConApanhia de seu primo Mathias de Albuquerque, filho de

Jeronymo de Albuquerque, que são os de Cunhaú.

Álvaro Fragoso de Albuquerque foi Capitão-mor, Alcayde-mor da Villa

de Serinhaem, de quem fala Castrioto, que governou Tamandaré, e Francisco de

Brito Freire, que foi a Cunhaú e Rio Grande pelejar com os Hollandeses.

Este casou com sua prima D. Maria de Albuquerque, a qual era irmã. do

íamo§o Leonardo d'Albuquerque. Teve filhos, entre estes Jeronynío Fragoso d'Al-

buquerque, Capitão de Infantaria do 3.® de João Fernandes Vieira, que Cas-

trioto nomeia. Não subio a mais postos por ser criminoso em varias mortes- Este

casou com D. Maria de Castro e teve filhos: Reynaldo Fragoso d'Albuquerque, o

qual casou com D. Anna da Silveira, filha de Antonio de Toledo Machado e neta

de Antonio Gonçalves Miranda, e deste matrimonio nasceu Reynaldo Fragoso

d'AIbuquerque, Capitão-mor que foi de São Miguel das Alagôas, nunca casou, e

outro filho foi Francisco Fragoso, casado corri D- Joanna Bezerra, não tem fi-

lhos... e é filho Antonio de Toledo Machado, que é Capitão-mor de S. Miguel.

Casou com D. Cosma Maria Francisca, filha do Capitão José de Faria e tem filhos.
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D. Maria de Castro, mulher de Gregorio Fragoso, era filha de Antonio

de Castro Correia, natural de Ponte de Lima, filho de Fernando Mendes Dantas,

que tinha fôro de Cavalleiro Fidalgo antes de governar o Senhor Rei D. Sebas-

, tião, como consta de seu fôro. Antonio de Castro foi sargento-mor da Villa de

Serinhaem, Capitão de Infantaria na guerra velha, quando o Conde de Bagnuo-

la acampou o exercito na Bahia na Torre de Garcia d'Avila e foi para

Antonio de Castro governando o exercito, este veio da

sua terra solteiro, era primo do Tenente General Antonio de Freitas da Silva e

por esta razão casou com uma prima de sua mulher D. Isabel Filgueira. Morrendo

esta recolheu á sua casa sua sobrinha D. Maria de Castro casou

com Gonçalo Fragoso.

De Álvaro Fragoso de Albuquerque, Alcayde-mor, foi filho Jeronymo

Fragoso de Albuquerque, que foi Capitão... no principio da guerra- Casou com

sua prima D. Isabel Cavalcante, irmã do Capitão-mor João Cavalcante de Albu-

querque, de Sant'Anna, e deste matrimonio nasceu o Capitão Jeronymo Cavai-

cante d'AIbuquerque, pai de D." Francisca Cavalcante, mulher do Tenente Gene-

ral Luiz.

D. Florencia, filha de Roque de Crasto Rocha, pessôa nobre, natural de

Serinhaem, e nunía peleja de espada dentro do engenho Rio Formoso matou

Manoel de Siqueira delle, como atrás referidas por cuja

causa se passou para a Parahyba.

Também foi filha ds Álvaro Fragoso, Alcayde-mor, D. Simoa de Al-

buquerque Fragoso, que casou cqm seu primo o Capitão-mor João Cavalcante

d'Albuquerque Fragoso, que casou com seu primo o Capitão-nfor João Cavalcante

d'Albuquerque, o Bom, senhor do engenho Camorim, de quem foi filho o Coro-

nel João Cavalcante de Albuquerque, senhor do engenho Apoá e Goytá, e dçixou

vários filhos: Manoel Cavalcante de Albuquerque, capitão-mor, morador em seu

engenho do Taipú, na Parahyba, também foi filho Christovão Cavalcante, Capi-

tão-nfor de Tracunhaem e senhor do engenho de Goytá.

Falta dar conta de D- Beatriz de Albuquerque, filha do Capitão, digo,
filha de Gaspar Fragoso. Esta casou .com o Desembargador do Paço Paulo Gomes

de Lemos, que veio a esta terra pela morte de um juiz de fora, cuja historia tráis

mystfrrios e por morte de Álvaro Fragoso, o Capitão-mor, entrou um

seu filho no posto Capella de S. Christo de Ipojuca.

O Capitão-mor João Cavalcante o Boirf, foi casado, a primeira vez, com
D. Bernarda, sobrinha de Lourenço de Albuquerque e teve um filho que foi o
Sargento-mor Christovão de Hollanda, senhor do engenho da Torre, e ao depois

casou segunda vez com D. Simôa d'Albuquerque, de quem se diz acima que era

prima da primeira mulher D. Bernarda.



FRAGOSOS (X)

Gaspar Fragoso, natural de Portugal, filho de Álvaro Fragoso, veio a

Pernambuco com' o foro seguinte, passado pela Senhora Rainha na tutella de seu

neto o senhor Rei D. Sebastião: 
"Por fazer mercê, á Condeça de Linhares, hei

por bem e me praz tomar por Moço de minha camara a Gaspar Fragoso, filho do

Cavalleiro Fidalgo Álvaro Fragoso."

Este casou em Pernambuco com D. Joanna de Albuquerque, filha de e-

ronymo de Albuquerque, o tôrto, por perder unf ôlho na guerra do gentio, quando

veio com seu cunhado Duarte Coelho povoar esta terra. Foi senhor do engenho

XJbaca de Cima, que hoje é do Carmo da Refornía e no distncto da Villa de Se-

rinhaem-

Deste matrimonio nasceram:

Jeronymo Fragoso d'Albuquerque,

Álvaro Fragoso d'Albuquerque.

D. Beatriz d'Albuquerque e

Gregorio Fragoso d'Albuquerque.

Gregorio Fragoso de Albuquerque foi á restauração do Maranhão por

Capitão de Infantaria, com seu tio Jeronyrtío de Albuquerque e lá falleceu e na

Companhia entrou seu primo Mathias de Albuquerque, que ao depois teve o re-

nome de Maranhão-

Não teve successão.

Jeronymo Fragoso de Albuquerque foi para Lisbôa e casou com uma filha

legitima de um concle da casa de Silva e Menezes, e para poder sustentar-se

corte foi necessário vender-se o engenho de Ubaca ao Guiterres, por cincoenta

mil crusados, 
"que 

deu logo vinte e cinco de contado,* este governou Tavira e ao

depois veio governar o Maranhão e vindo passar por Pernambuco para \er oa

parentes, falleceu nesta praça e dizení se recolhêra ao Almoxarifado seis mil cru-

zados de suas alfaias. Teve duas outras filhas, uma por nome D. Sebastiana da

Silva e Menezes. Casou a primeira vez com um Fidalgo do Castello de Guerra e

ao depois casou com José Leite de Aguilar, e por ser grande Affonsista foi viver

a Cintra, onde estava El-rei e lá falleceu. As outras tres freiras em Carnide, uma

se chamou D. Maria da Silva de Menezes. O Pe- Me. Fr. José de Santo Elias, dai

Reforma, as conhecia.

Houve successão: Álvaro Fragoso de Albuquerque, ainda foi senhor do

dito engenho e em seu tenfpo se fez a venda; foi Alcayde-mor e Capitão-mor da

Villa de Serinhaem. Casou com sua prima irmã D. Maria d'Albuquerque, filha de

D. Simôa d'Albuquerque, filha do dito torto. Jeronymo e de Damião Gonçalves

de Carvalhosa, natural de Portugal, pessoa de reconhecida nobresa e qualidade,

de quem era filho Leonardo de Albuquerque, Cavalleiro da Ordem de Christo,

bem nomteado nesta terra-

(1) Esta noticia Já é com letra differente, mas também multo antiga.

t
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Deste matrimonio teve filhos:

Pedro Fragoso d'Albuquerque, capitão de Infantaria no principio da

guerra.

Álvaro Fragoso de Albuquerque-

Gregorio Fragoso de Albuquerque. Francisco Fragoso de Albuquerque.

João Fragoso de Albuquerque, que falleceu" solteiro, e

D. Simôa de Albuquerque Fragoso-

Pedro Fragoso de Albuquerque foi casado com uma filha do Capitão Gil

Lopes Filgueira, e este era filho de um gallego, tido por Fidalgo. Foi casado com

uma Froes, porque o dito Gil Lopes era primo irmão da iríulher do Tenente G"e-

neral Antonio de Freitas da Silva, e a mulher deste Gil era filha de Christovâ.o

Gomes de Abreu da Casa de Regallada.

Pedro Fragoso teve os filhos seguintes:

Álvaro Fragoso.

João Fragoso de Albuquerque.

Pedro de Albuquerque e

D. Catharina de Albuquerque.

Álvaro Fragoso casou com D- Isabel de Bulhões, filha do Sargento-mor

Martinho de Bulhões, da Parahyba, pessoa nobre e de nome, tido por Bulhões de

Santo Antonio. Teve filhos:

Álvaro Fragoso de Albuquerque, que casou com D. Feliciana, filha de

Mathias 
"Vidal. 

Teve filhos e também unia filha, D- Leonor de Bulhões, que casou

com Francisco Tavares, na Parahyba.

João Fragoso foi casado com sua prima, irmã de Duarte de Albuquer-

que Cavalcante, menino.

Pedro de Albuquerque morreu sem filhos-

D. Catharina casou com seu primo Duarte de Albuquerque Cavalcante,

tiveram* filhos: A. mulher do Tenente General das Ordenanças Francisco Coelho
de Andrade e a mulher do Sargento-mor Antonio da Motta, que teve filhos, p
Francisco Coelho da Rocha tem filhos, um chamado José de Barros Cavalcante e
outro Casimiro Coelho da Rocha, que são genros de Franc. Gonçalo Luiz Xavier

Bernardo-

Álvaro Fragoso d'Albuquerque, filho do Alcayde-mor, casou com sua

prima D. Anna Cavalcante, viuva do Capitão-mor João Cavalcante, o Bom,
Senhor do engenho Catóorim: teve filhos: Jeronymo Fragoso d'Albuquerque,
Duarte de Albuquerque Cavalcante e Antonio Cavalcante. Este Jeronymo Fra-

goso casou com D. Isabel Carneiro, não teve successão-

Francisco Cavalcante casou com uma sua prima, e teve filho: João Ca-
valcante de Albuquerque, casou com uma filha do Cel. Francisco Alves Feitosa,
morreu e deixou filhos.

Gregorio Fragoso de Albuquerque, foi Capitão de Infantaria na guerra
do Hollandes e por crimes não subio a mais; casou com D. Maria de Castro, filha
de Antonip de Castro, natural de Ponte de Limfci, primo irmão do Tenente Gel-
neral Antonio de Freitas da Silva, era filho de Fernando Mendes Dantas, Cavai-
leiro Fidalgo, antes de governar o Senhor rei D. Mel. Veio a esta terra e foi Ca-
pitão de Infantaria na guerra velha, quando o Conde de Bagnuolo acampara a
exercito na Bahia no lugar da--Torre de Garcia d'Avila, e foi para a cidade
ficou eile governando as tropas, e depois na guerra nova foi sargento-mor da Vil-
la de Serinhaem. Este casou com D. Isabel Filgueira, prima irmã da mulher de
seu primo Antonio de Freitas e era irmã do Capitão Gil Lopes Filgueira em quem
acinía se fala, e D. Isabel também era prima cio Governador Christoyão do Bfctr-



— 30 i -

ros Rego. Gregorio Fragoso teve filho, Reynaldo Fragoso d'Albuquerque, o qual

casou eom D. Anna da Silveira, e deste matrimonio nasceu Reynaldo Fragoso de

Albuquerque, Antonio de Tolledo Machado, Ferd.» Fragoso de Albuquerque e

D. Maria Felippa d'Albuquerque.

Reynaldo Fragoso d'Albuquerque foi capitão-mor de S. Miguel da Villa

das Alagoas, nunca casou:

D. Maria casou com o capitão Francisco Vieira de Mello, Cavalleiro da

Ordem de Christo, senhor tio engenho Pindoba, não tem filhos. Antonio de Tol-

ledo Machado foi capitão-mor do mesmo lugar. Casou com D. Maria Francisca de

Faria e teve filhos: O P. Antonio de Tolledo Machado e D. Anna da Silveira d*«

Albuquerque, casada com* o Capitão Ignacio Accioli de Vasconcellos, filho do

Coronel Francisco de Barros Pimentel, e teve mais duas sobrinhas, meninas.

Fernando Fragoso de Albuquerque foi sargento-mor da freguesia da

Varzea, casou com D. Joanna Bezerra, não tem successão, a qual é filha do Caí-

pitão Domingos Gonçalves da Costa Mezagão e de sua mulher D. Adrianna Ca-

mello.

Domingos Gonçalves da Costa era Cavalleiro da Ordem de Christo e filho

do Sargento-mor Domingos Gcmçalveg Mazagão, cavalleiro da Ordem de Christo

e ambos senhores do engenho Buenos Ayres, em Porto Calvo; foi casado com

D. Catharina Borges, viuva do Capitão-mor João Lins de Vasconcellos, de quem

não teve filhos, e Domingos Gonçalves, filho de Portugal... em Mazagão, Ca-

iharina Borges, .filha de Hieronymo Coelho Borges e de sua mulher Maxgarida

Madr\ filhos de Portugal, que vieram a esta terra chaníados da herança de seu,

tio. Catharina Borges teve dous filhos, digo, dous irmãos, um religioso da Com-

panhia, que foi Reitor em o Rio de Janero, o Pe. Francisco Madeira, e outro

Franciscano, Francisco Gonçalo dos Anjos.

Jeronymo Fragoso d'Albuquerque, filho do Alcayde-mor, foi Capitão de

Infamaria no principio da guerra. Casou com sua- prima D. Isabel Cavalcante,

irmã do Sargento-rtíor João Cavalcante, Senhor do engenho de S. Anna; teve

filhos: Hieronymo Cavalcante u'Albuquerque, Felipe Fragoso de Albuquerque

e D. Theotlusia Cavalcante ã'Albaruierque.

O Capitão-mor Jeronymo Cavalcante casou com D. Florencia, filha do

Capitão Roque de Castro Rocha e de sua mulher. Tem filhos:

O Coronel Eugênio Cavalcante de Albuquerque.

O Capitão-mor Paulo Cavalcante de Albuquerque.

D. Francisca Cavalcante.

O Coronel Eugênio Cavalcante casou com sua prima, filha do Capitão-

mor Antonio Cavalcante d'Albuquerque, senhor do Engenho Taypú, na Pa-

vahyba, não teve successão.

O Capitão-mor Paulo Cavalcante d'Albuquerque casou com D. Angela

Cavalcante filha do mesmo Antonio Cavalcante d'Albuquerque, do Taypú. Teve

uma só filha.

D. Paula Cavalcante d'Albuquerque, que casou com o Capitão-mor Chris-

tovão de Hollanda Cavalcante, do engenho Goytá, que é seu parente.

D- Francisca Cavalcante, casou corri o Tenente General Luiz Xavier

Bernardo. v

Tem filhos:

Joaquim Francisco Cavalcante.

José Bernardo Cavalcante.

Francisco Cavalcante-

D. Anna Cavalcante, e
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D. Florencia,

Joaquim Francisco é casado, tem filhos-

José Bernardo, foi para Coimbra.

Francisco é solteiro e estudante.

D. Anna Cavalcante casou com José de Ramos Cavalcante, filho de

Franciâco Coelho de Aroucbe, já nomeado-

D. Florencia, casou com Casimiro Coelho de Arouche, irmão de José de

Barros. , i

O Capitão Felippe Fragoso d'Albuquerque casou com! sua prima, filha

do Coronel Lopo de Albuquerque, senhor do engenho Ubaca de Baixo-

Teve filhos e por pobres não se fala na sua

D. Theodosia casou com seu primo irmão José Cavalcante de Albuquer-

que, filho do Sargento-mor João Cavalcante de Albuquerque, senhor do enge-

nho Sant'Anna, Cavalleiro da Ordem de Christo. Teve um filho: o Capitão-

mor João Cavalcante de Albuquerque, qae foi senhor do engenho das Cacimbas.

D. Beatriz d'Albuquerque, filha de Gaspar Fragoso d'Albuquerque, casou

com Paulo Gomes de Lemog, Desembargador do Paço, pessôa de reconhecida

nobresa e abastado; além do cargo, era morgado- Por crime de morte e mulher

casada veio degredado para esta terra, como conta o livro Miscelanias, de An-

drada, que traz a batalha de El-rei D. Sebastião.

Está enterrado e tem sepultura no convento de Ipojuca, elle e sua mu-

lher, cortío consta da Campa e letreiro; teve filhos que vem nomeados na guerra

velha: um por nome Matheus Gomes de Lemos, foi Capitão-mor da Villa de

Serlnhaem, e não ha successão de tal família.

D. Simôa de Albuquerque, filha do Alcayde-mor, casou com seu primo o

Capitão-níor Joaquim Cavalcante de Albuquerque, o Bom, senhor do engenho

Camorim. Tiveram fiihos.

D. Maria d'Albuquerque, casou com o Capitão José Barbosa Espinelle,

dos Manellis de Florença; não tem filhos.

Carlos Fragoso d'Albuquerque casou com D. Maria da Rocha Lins, fi-

lha de  Tiveram:

5 — Carlos Fragoso d'Albuquerque, que continua.

— Carlos Fragoso d'Albuquerque casou com D. Josepha Antonia da

Silva, filha de João Baptista da Silva e de sua mulher D. Maria Lins da As-

sumpção. Tiveram:

— Carlos Fragoso d'Albuquerque.

6~—Reynaldo Fragoso d'Albuquerque.

6 — Francisco Xavier d'Albuquerque-

— D. Maria Lins d'Albuquerque, que casou com* João Baptista Car-

neiro Leão, filho de Agustinho Ferreira Pinto, natural da freguesia de Santa

Eulalia de Passos, bispado do Porto, e de sua mulher Theresa Carneiro Leão,

natural da freguesia de Carvalhosa, Arcebispado de Braga.

7-—João Carneiro Leão. '

— Antonio Carneiro Leão-

7 — José Carneiro Leão.

7 — Francisco Xavier d'Albuquerque.

7 — Pedro Carneiro Leão.

7 — D. Ignacia Lins de Albuquerque.

7 — D. Maria Lins d'Albuquerque. ^

7 — D. Anna Lins d'Albuquerque-

7 — D. Theresa Carneiro Leão.

(Seguem-se 7 Arvores de costados)-
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LINHA PRIMEIRA

— Bernardo de Hollanda, filho de Brites Mendes.

Netos

Fr. João Cavalcante, Religioso da Ordem de N. Senhora do Monte do

Carmo, da Provincia da Bahia, então Vigararia sujeita á província de Portu-

gal, era filho de Bernardo de Hollanda, n.° 1, e de sua primeira mulher D. Caf.

tharina de Albuquerque-

Bisnetos

— Jeronymo Cavalcante, Cavalleiro da'Ordem de S. Bento de Aviz,

era filho de Bernardo de Hollanda, irmão de Fr. João Cavalcante, n. 8, filho do

sobredito Bernardo de Hollanda, n.° 1.

Terceiros netos

10 — Antonio de Hollanda, clérigo presbytero, filho de Christovão,

Senhor do engenho da Torre, netos ge João Cavalcante de Albuquerque, o Bom?,

e bisnetos de Christovão de Hollanda, irmão de Fr. João Cavalcante, n.° 8.

LINHA SEGUNDA

D. Isabel de Goes, níulher do Cavalcante.

Netos

II — Felippe Cavalcante de Albuquerque, Fidalgo da Casa Real e Ca-

valleiro da Ordem de Christo, cuja habilitação foi feita em 1638, era filho de

Antonio Cavalcante e de D. Isabel de Goes, n.° 2.

12 — Jeronymo de Albuquerque, Fidalgo da Casa Real e Cavalleiio da

Ordem de Christo, cuja habilitação foi feita em 1634, era filho do n- 2 e irmãfc>

do n.° 11. Em alguns documentos acho Jorge Cavalcante e não Jeronymo, pelo

que me parece haver equivocagão nos nomes.

13 — Fr. Manoel de Santa Catharina, bispo eleito.

14 — Fr. Paulo.

Bisnetos

16 —João Soares Cavalcante, Capitão de Infantaria e Cavalleiro da

Ordem* de Christo, foi filho bastardo de Lourenço «Cavalcante de Albuquerque,

irmão dos ns. 11, 12, 13 e 14, filhos todos do n-° •

bispado de Vizeu, foi filho de Felippe de Moura, natural de Pernambuco, e de

sua mulher D. Genebra Cavalcante, irmã dos ns. 11, 12 e 13-

Jeronymo Cavalcante de Albuquerque, no papel velho n.° 14.

Antonio de Albuquerque, papel velho n. 14.

Tereeirso netos

Manoel Cavalcante, papel velho 
'n.° 25.

Antonio de Albuquerque, dito n.° 26.
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Feliciano, 24. D. Manoel, Conego regente, 25. Fr. Feliciano. D| João

de Sousa n.° 30 — 27 João Cavalcante n. 31.

Quartos netos

José Camello, do n.° 33- 29'João Ribeiro do n.° 40— 30 Francisco de

Albuquerque n. 41 — 31 P.® Cavalcante do n.° 42. — 32 André'Cavalcante. 33

Lourenço Cavalcante. 36 P.° Cavalcante Bezerra.

Pedro Lopes de Quadros. — 33 Antonio de Quadro.—-Francisco Telles

de Menezes.

Quintos netos

41 —• José Bernardo — 42. Francisco Gomes — 43 Antonio de Quadros

— 44 Fr. Ayres de Sant'Anna — 45 Fr. Amaro de Santa Rita.

Sextos netos

Cesarina de Moraes.

Teve, entre outros filhos:

Domingos da Silveira, teve tres filhos de sua mulher Margarida Gomes

da Silva.

— Anna da Silveira, rtfulher de Francisco Camello Valcaçar.

— D. Serarphina de Moraes, mulher de Felippe Barbalho Bezerra.

— Arcangela da Silveira, mulher de Francisco do Rego.

Netos habilitados

— Francisco Camello Valcaçar, filho de Francisco Camello, n.° 1: foi

Cavalleiro da ordem de Christo.

— João do Rego Barros, Fidalgo Cavalleiro, governador da Parahyba,

Ns, era filho de Francisco do Rego, n.° 3. Já era Cavalleiro em 1660.

— Luiz do Rego, Cavalleiro, irmão de João do Rego, n.° 5. Já era

Cavalleiro em 1668.

— Domingos da Silveira.

— Mathias do Rego.

Bisnetos

9—Francisco do Rego.

10 — O Pe. João do Rego, bastardo, tomou -o habito em 22 de Março de

1633.

Terceiros netos

Manoel Cavalcante. •

Provedor João do Rego e seu irníão Francisco do Rego, tomou o habita

em 19 de Abril de 1637.

O P. Marcos e seus irmãos.

O P. Barbalho.

Quartos netos

O P. João do Rego.

José Camello.

J. Pessôa.

Quintos netos

O P. José Bernardo.
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De Domingos da Silveira.

E' bem sabido nas nossas historias que no anno de 1630 vieram os

Hollandeses em uma grossa armada invadir esta Capitania de Pernambuco, e

que m'ais pela impericia e descuido dos cabos daquelle tempo, que todos erami

milicianos, que por outro motivo, tiveram a fortuna de conquistar estes vastos

domínios. Nos primeiros assaltos foi maior a confusão dos ditos cabos e deu,'

occasião a que um poeta satyrico fizesse umas décimas contra os mais nobres e

principaes.

Riego aquel hiorno dei Mulo

Descendente de Ismael

Com otras bestias como el

Tomo la Playa de um pulo

Pues el nobio Pero Pulo

Conha caterra Lehonra

Y Fragoso gran Perrrona |

P.* Abayte de una Aldeya '

Q'u en vez de hir ã lá peleja

Touesse a lan&ar da Ehaiona. ,

Não ha pessoa nesta Capitania das mais nobres e principaes que não con-

serve copia da dita satyra, que anda rríaito em memória; eu também a procurei e

com effeito a consegui de João Ribeiro Pessôa, Juiz de Orphãos de Iguarassú, em

quem os eruditos e curiosos desta Capitania perderam um grande alumno. Jeronymo

César de Mello, Fidalgo da Casa de S. Magestade e Cavalleiro da Ordem de Chrlsto,

teve o trabalho de cpmmentar a dita satyra, a qual é uma das décimas a seguinte:

Diz o commento desta décima no n.° 1—Francisco do Rego Barros bisavô

do Provedor João do Rego Barros.

Era Francisco do Rego Barros, Fidalgo da Casa de S. Magestade e Senhor

genro de Domingos da Silveira, Procurador da Fazenda Real desta

Capitania, por ser casado com Arcangela da Silveira, filha do dito Domingos da

Silveira. E porque a dita satyra, diz Riego aque'el yerno dei Mulo, ficaram os seus

descendentes eternamento Mulatos em" Pernambuco.

Se se pergunta como podia Domingos da Silveira ser mulato, sendo natu-

ral de Vianna e filho de Paulo Alves da Silveira, homem nobre de e de

Maria Gomes Bezerra, filha de Antonio Gomes Bezerra, pessoas principaes de

Vianna, não sabem dar ordinariacfente resposta e recordam logo a satyra que só

tem? por texto irrefragavel, Algumas pessoas de maior cápacidade e que tem paixão

tiveram o cuidado de procurar dos antigos a causa porque na dita satyra ue poz
de titulo a Domingos da Silveira, dizem que o dito Antonio Gomes Bezerra, avô

materno de Domingos da Silveira da índia, filho bastardo de um Cavalleiro da

Casa dos Morgados de Paredes, que o houveram naquelle estado de uma gentia e

o trouxera em 3ua companhia para Vianna, sua patria.
Ainda sendo verdade o referido não sei que haja razão para se rtíanterem

com a nota de mulatos aos descendentes de Domingos da Silveira, cujos descen-
dentes foram sempre habilitados nesta Capitania ajn- pelaMesa da Cons.a e Ordens
e ordinário, cômo pelo Santo Officio, ainda em tempo bem proximo ao em que
vivia o dito Domingos da Silveira, como logo veremos.
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Para maior clareza se faz preciso saber que pelo anno de 1560, pouco mais

ou mais ou menos, vieram para esta Capitania P.° Alves da Silveira, natural de

foerpa, e sua mulher Maria Gomes Bezerra, que como fpca dito, era natural de

Vianna e filha de Antonio Gomes Bezerra.

Do matrimonio de Paulo Alves da Silveira e de Maria Goates Bezerra, que

foram og primeiros senhores do engenho de Massiape, nasceram:

2 — Domingos da Silveira, a quem seus pais trouxeram de Portugal ainda

menino, epi quem logo fa^areriíos.

2 — Duarte Gomes <Ja Silveira nasceu em Pernambuco, como consta da

instituição do Morgado que este. fundou, com permissão regia, na Capitania da Pa-

rahyba, onde casou com Fulgencia de Vasconcellos, de quem teve um4 filho chamado

João Gomes da Silveira Bezerra, que falleceu solteiro, sem successão, pelo que

passou o Morgado a Joanna Gomes Bezerra, filha do dito Duarte Gomes da Silveira,

que a casou com seu sobrinho Antonio Barbalho Bezerra, Fidalgo da Casa Real,

filho de Felippe Barbalho Bezerra, Fidalgo da Casa Real e de sua mulher Será-

yhina de Moraes, que era filho de Domingos da Silveira, cortío logo veremos. Foi

Duarte Goiites da Silveira, homem de grande capacidade e valor. Conquistou muitas

terras aos índios no principio da povoação desta terra e adquiriu grossos cabedaes,

com os quaes fundou o Morgado da Parahyba em dous engenhos e com muitas fa-

zendas, como se pode ver nas Instituições do' dito Morgado. Os reis Felippes lhe

fizeram grandes honras e derafn o titulo de Marquez da Cupaoba, que não chegou

a verificar-se, porque a invasão dos Hollandeses lhe não consentio fundar a villa

que havia promettido fundar na dita Cupaoba e a feliz acclamação do Senhor rei

D. Joã*o o 4.® fez infructuosas muitas das mercês dos reis Felippes. Delle fazeni

memória Francisco de Brito Freire, na sua-Nova Lusitânia, Liv. 7. , ns. 533, 604,

605, e 606, e Pontrear. Nassian, no tit- do

— Anna da Silveira, que casou com Antonio Barbalho Pinto, primeiro

senhor do engenho da Camaratuba, onde se conserva grande descendencia dos ditos,

a qual não referimos por nos não 3er necessário para o nosso intento.

2 — Domingos da Silveira voltou a Portugal, a estudar na Universidade de

Coimbra e de lá veio provido no Cargo de procurador da fazenda Real desta Ca-

pitania, e casado com Margarida Gomes da Silva, natural de Vianna. Deste ma-

trimonio nasceram:

— Anna da Silveira, que casou cortí Francisco Camello, valeroso Capitão

na guerra dos Hollandeses, de quem fazem memória Fr. Raphael de Jesus, no seu

Castrioto Lusit., Liv. 6, N.° 85 e tit. álibi.— Brito Fre. Liv. 7, ns, 580, 607 e

t. álibi. Era Francisco Camello filho de Jorge Camello que foi Ouvidor na Cap.

de Pernarübuco no anno de 1600

Rodrigues

Cainello, Escrivão da Puridade de El-rei D. Sebastião, e de sua mulher D. Catha-

rina de Valcasar Castelhana.

— Seraphina de Moraes, que casou com Felippe Barbalho Bezerra, Fi-

dalgo da Casa" de S. Magestade, Cavalleiro da Ordem de Christo, o qual era irmão

do Mestre de Campo Luiz Barbalho Bezerra.

— Arcangela da Silveira, que casou com Francisco do Rego Barros. Fi-

dalgo da Casa de S. Magestade, o qual era irmão do Chanceller-mor do reino João

Velho Barreto, de quem acima falámos, no § 1., n.° 13.

(Seguem-se 8 arvores de costados.)
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Felippe Cavalcante, Fidalgo Florentino, foi filho de João Cavalcante e de

sua mulher Genebra Manelli, e por causa de uma conjuração, que fez conf seus pa-

rentes, Holdo Cavalcante, Pandolpho Puci e outros, contra o Duque Cosme de Me-

dices, fugiu para Portugal, no anno de 1558, e não se dando por seguro na Europa

se passou a Pernambuco, onde experimentou tal hospitalidade em Jeronymo de

Albuquerque, cunhado do primeiro Donatario, Duarte Coelho Pereira, que o casou

com D. Catharina d'AJbuquerque, filha bastarda do sobredito Jeronymo d'Albu-

quèrque, filha esta havida em D. Maria do Espirito Santo Arcoverde, princesa dos

Tabaiares, índios principaes que habitavaní em Olinda de Pernambuco.

Desta D. Catharina d'Albuquerque e Felippe Cavalcante, foram filhos:

1 — João Cavalcante, que falleceu de pouca idade.

2— Antonio Cavalcante d'Albuquerque, adeante.

— Lourenço Cavalcante.

— Jeronymo Cavalcante e

— Felippe Cavalcante de Albuquerque que tem successão.

— D. Genebra Cavalcante, primeira mulher de£D. Felippe de Moura.

7— D. Joanna Cavalcante, que falleceu sem estado.

— D. Margarida d'Albuquerque, mulher de Cosme da Silveira e depois

deste casou com João Gomes de Mello, o moço.

— D. Catharina de Albuquerque, rrfulher de Christovão de Hollanda.

10 — D. Felipça d'Albuquerque.

11 —'D. Brites, que também falleceu menina.

Antonio Cavalcante d'Albuquerque, filho segundo de Felippe Cavalcante

e dç sua mulher Catharina de Albuquerque, succedeu a seu pai na' administração

dos bens da Capella de S. João da Matriz do Salvador. Casou com D. Isabel die

Vasconcellos, filha de Arnau de Hollanda, natural de Utreçh e de sua mulher Bri-

tes Mendes de Va(sconcellos, neta por parte paterna de Henrique <?e Hollanda,

Barão de Rheneaúburg, e de sua mulher Margarida Florença, irmã do Papa

Adriano 6 o, e por*via materna neta de Bartholomeu Rodrigues, Canftireiro-mor do

Infante Luiz, filho d'ei-rei D. Manoel, e de sua mulher Joanna de Goes de Vas-

concellos.

Deste matrimonio teve:

12 — Jeronymo Cavalcante d'Albuquerque.

13—'Manoel Cavalcante, religioso de S- Francisco,"em o Convento de

Olinda.

14 — Paulo Cavalcante de Albuquerque, Religioso Capucho em Portugal.

15 — Felippe Cavalcante d'Albuquerque.

16 —D. Brites Cavalcante, mulher de João Coelho Carvalho.
- 17 — D. Isabel Cavalcante.

18 —D. Maria Cavalcante, religiosa em Santa Clara de Lisbôa.
19 — D. Ursula Cavalcante, Religiosa no mesrtfo Convento.
20 —.D. Paula Cavalcante, no mesmo reUgiosa.
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15—Felippe Cavalcante d'Albuquerque, filho quarto de Antonio Cavai-

cante d'Albuquerque, foi Fidalgo, Cavalleiro professo na Ordem de Christo, casou

com D. Maria de Lacerda, filha herdeira de Antonio Ribeiro de Lacerda, aquelle

valeroso Capitão, que indo por cabo da nossa gente ganhou o forte de Santo Antonio

e falleceu valerosamente no assalto; e de sua mulher D. Isabel de Moura. Neta

per via paterna de Antonio Ribeiro de Lacerda, que foi Provedor da Fazenda Real

na Capitania de Pernambuco, antes dos Hollandeses, e de, sua mulher D- Maria

Pereira Coutinho, natural de Tancos, e da sua primeira nobresa, e por parte itía-

terna neta de D. Felippe de Moura e de sua mulher D. Genebra Cavalcante.

Deste matrimonio nasceram:

21 — Antonio Cavalcante d'Albuquerque, que falleceu solteiro.

22 — Jeronymo Cavalcante d'Albuquerque Lacerda-

23 — D. Isabel de Moura, mulher de Leão Falcão de Mello.

24 — D. Joanna de Lacerda de Vasco Marinho Falcão.

25 —D. Marianna de Lacerda, mulher de Francisco de Barros Falcão.

26 — D. Ursula Cavalcante, mulher de Francisco de Sousa.

22 — Jeronymo Cavalcante d'Albuquerque, filho segundo de Felippe Ca-

valcante d'Albuquerque e de sua nAilher D. Maria dé Lacerda, foi Fidalgo da Casa

Real, Cavalleiro da Ordem de Christo e Capitão-mor da Capitania de Itamaracá.

Casou com D. Catharina^de Vasconcellos, filha herdeira de Francisco Camello Vai-

caçar, Cavalleiro da Ordem de Christo, Capitão de Infantaria, Senhor do engenho

dos Reis, que trocou pelo de Camaratuba, e de sua mulher D. Catharina de Vas-

concellos, neta por via paterna de Francisco Camello Valcaçar e de sua mulher

Anna da Silveira, e por via níaterna neta de Arnáo de Hollanda d'Albuquerque e

de sua mulher D. Maria Lins, teve filhos:

28 — Manpel Cavalcante d'Albu'querque.

29 — D- Anna Cavalcante, mulher de seu primo o Coronel Felippe Cavai-

cante d'Albuquerque.

30—D. Maria de Lacerda, mulher de José Camello Pessôa.

31 — D. Francisca Cavalcante, mulher de Miguel Carneiro da Cunha.

28 — Manoel Cavalcante de Albuquerque, filho primeiro de Jeronymo Ca-

valcante d'Albuquerque, foi Fidalgo da Casa Real, professo na Ordem de Christo,

Alcayde-mor da Villa de Goyanna; casou com4 D. Sebastianna de Carvalho, filha

do Coronel Manoel Carneiro da Cunha, senhor do engenho do Brum brum, e de sua

mulher D. Sebastianna de Carvalho, neto por parte paterna de Manoel Monteiro de

Mariz e de sua mulher D. Cosma da Cunha, e por via materna neta de Sebastião de

Carvalho, Fidalgo da Casa de Sua Magestade, cujo fôro foi passado em 30 de Se-

tembro de 1623, e de sua mulher D. Francisca Monteiro; teve filhos:

32 — Maneei Carneiro'de Lacerda.

33 — José Cavalcante de Lacerda, sem? filhos.

34 — D. Maria Sebastiana.

35 — D. Joanna, solteira.

36 —¦ D. Rosa, solteira-«

32 — Manoel Carneiro Cavalcante de Lacerda, foi Fidalgo da Casa Real,

casou com sua parenta D. Maria Magdalena de Valcacer, filha do Sargento-mor

Jorge Camello Valcacer, e de sua mulher D. Maria Francisca Fnr-e, teve filhos:

37 — Manoel Carneiro de Lacerda.

38 —D. Sebastianna de Carvalho, de pouca idade ambos.

D. Biites de Albuquerque ou Cavalcante, filha 5." de Antonio Cavalcante,

n..° 2, e de sua mulher D. Isabel de Góes de Vasconcellos, casou com Francisco Coe-
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lho de Carvalho, Fidalgo da Casa Real, Commendador da Céa, na Ordem de Chris-

to; teve:

D. Isabel Cavalcante d'Albuquerque, filha sexta de Antonlo Cavalcante

d'Albuquerque, n. 2, e de sua iríulher D. Isabel de Góes de Vasconcellos, casou a

primeira vez com Manoel Gonçalves Cerqueira, professo na Ordem de Christo, Fa-

miliar do Santo Officio, administrador da Capella de Santa Catharina da Mizeri-

cordia de Olinda, teve filhos:

Segunda vez casou com Francisco Bezerra Barriga, primo de seu primeiro

marido, de quem teve os filhos seguintes:

23 — D- Isabel de Moura, filha 3.* de Felippe Cavalcante d'Albuquerque,

n. 15, e de sua iríulher D. Maria de Lacerda, foi casada com Leão Falcão de Mello,

filho de Pedro Marinho, de quem faz honorífica memória Brito, no livro 1.°, n ° 882,

e Calado, liv. 2.°, Cap. 2. , e de sua mulher D. Brites de Mello. Neto pela parte

paterna de Vasco Marinho Falcão, de quem fala Callaâo, Liv- 4.°, Cap. 5.°, pag.

254, e de sua mulher Isabel Lins, filha de Christovão Lins, illustre Fidalgo Flç-

rentino, como descreve o mesmo Calado no lugar citado, e de sua mulher Adrian-

na de Hollanda, que era filha de Arnáo de Hollanda e de Brites Mendes de Vas-

concellos, e por via itíaterna neta de Manoel Gomes de Mello e de D. Adrlanna de

Almeida Lins. Este Manoel Gomes foi filho de João Gomes de Mello e de sua mu-

lher Ânna de Hollanda, filha do sobredito Arnáo de Hollanda e Brites Mendes de

Vasconcelos-' E D. Adrianna Lins de Almeida, mulher de Manoel Gomes, foi filho

de B. Álvaro de Almeida Botelho, Fidalgo da Casa Real, Cavalleiro da Ordem de

Christo, e de sua mulher 
frites 

Lins de Vasconcellop, filha do dito Christovão Lins

o Adrianna de Hollanda.

Do referido ntfatrimonio de D. Isabel de Moura e Leão Falcão de Mello não

houve successão.

26 — D. Marianna de Lacerda, filha de Felippe Cavalcante e de sua mulher

D. Maria de Lacerda, casou com Francisco de Barros Falcão, senhor dos engenhos

de Monesuba e Pedreiras.

24 — D- Joanna de Lacerda, filha de Felippe Cavalcante d'Albuquerque.

numero 15, e de sua mulher D. Maria de Lacerda, casou com Vasco Marinho Fal-

cão, Cavalleiro da Ordem de Christo e Comiríissario geral da Cavallaria, filho de

Leandro Pacheco Falcão e de sua mulher D. Marianna de Mello, neto por parte

pa.terna de Vasco Marinho Falcão e de sua mulher Ignez Lins, e pela níaterna neto

de Manoel Gomes de Mello e de sua mulher D. Adrianna de Almeida Lins- Deste

matrimonio não houve filhos.

27 — D. Ursula Cavalcante, filha 7 " de Felippe Cavalcante de Albuquerque,

n. 4, e de sua mulher D. Maria de Lacerda; foi casada com D. Francisco de Sousa,

Commendador da Commenda de Santo Euricio da Ordem de Christo, Mestre de

Campo do terço de Infantaria paga da Praça do Recife, e por fallecimento de

Manoel de Sousa Tavares foi governador da Capitania de Pernambuco, desde 11 de

Fevereiro de 1721 até 11 de Janeiro de 1722, dia em que entregou o Governo acj

seu successor D. Manoel Rolim de Moura. Era o dito D. Francisco de Sousa filho

natural de D. João de Sousa,» Commendador da mesma Commtenda de Santo Euricio

e de S. Fins e Mestre de Campo de Infantaria do mesmol terço do Recife, em que

succedeu André Vidal de Negreiros, e foi havido em D. Leonor Cabral, fijha de

Luiz Braz Bezerra e de sua mulher D. Maria Paes Barreto, senhora do engenho de

Santos Cosme e Damião, da freguesia da Varzea. Deste matrimonio nasceu único:

D- João de Sousa, Cavalleiro da Ordem de Christo, com promessa da Com-

rr-'enda, que foi de seu pai e avô, a qual se não sabe se chegou a lograr. Casou com

vi r
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D. Maria Bernarda de Vilhena, filha de Lourengo âe Souto Maior, senhor do Mor.

gado de Fonte Pedrinha, e de sua mulher D. Ignez de Vilhena.

Deste matrimonio não houve filhos.



CASA DA TORRE

Genebra Alves, filha segunda, legitima, de Catharina Alves e seu ™rido

Diogo Alves Correia..! casou coirf Vicente Dias de Beja, natural da Província do

Alentejo Moco Fidalgo da Casa do Infante D. Luiz, assim o confirmam wios

M. S. feitos por pessoas antigas que tiveram o cuidado de escrever e

das pessoas que casaram com os filhos legítimos de Diogo Alves e sua mui e -

tharina AlVes como taníbem consta do Theatro Genealogico, das arvores do cos-

tados das principais famílias do reino de Portugal e sum conquistas.

Deste matrimonio houveram os filhos seguintes.

— Diogo Dias, com geração.

—Melchior Dias Morêa, sem geração.

— Lourenço Dias, sem geração.

4—-Vicente Dias, sem geração.

— Maria Dias, mulher de Francisco dé Araújo. ^

— Catharina Alves, mulher de Balthasar Barbosa d'Araujo.

_ Andresa Dias, xtfulher de Diogo de Amorim Chaves-

8— Francisca Dias, mulher de Antonlo de Araújo, irm&o de Balthasar

Barbosa, de que se não sabe geração.

Diogo Dias, filho primeiro de Genebra Alves e de seu marido Vicente de

Beja, casou com Isabel de Avilfc, filha natural de Garcia de Ávila, o velho que

veio.a Bahia, com Thomê de Sousa, primeiro governador/que fundou esta cidade,

o qual Garcia d'Avila foi casado com Mecia Rodrigues... Nova, obrigado por jus-

tiça mas não teve delia filho algum. A dita Isabel de Ávila aòiirfft, antes de casar

como sobredito Diogo Dias, havia sido casada com um fidalgo Genovez que a tirou

por justiça, e vivendo com ella no Itapuam, o matou um gentio, serti deixar

successão alguma. Por morte dfesté casou então com» o dito Diogo Dias (d'a^ui

vem aos da Torre o appellido de Dias), viveram sempre no Itapuam, onde existe

um grande penedo & beira mar, no porto de cima, chamado a Pedra de Diogo

Dias. , ,
Deste matrimonio masceu: '

9 _ Francisco Dias de Ávila, com geração.

Foi filho de Diogo Dias e sua mulher Isabel de Ávila e teve fôro de Ca-

vallèiro Fidalgo, casou com Anna Pereira, filha de Manoel Pereira Gayo e de sua

mulher Catharina Fogaça, gente honrada de Porto Seguro, e deste matrimonio

teve: j-' 
10 — Garcia de Ávila, com geração. Foi filho de Francisco Dias de Ávila e de

sua mulher Anna, Pereira, foi Capitão de Ordenanças, feito pelos Governadores

Luiz Barbalho Bezerra, Lourenço de Brito Correia, e o 4tto Governador, no anno

de 1641, pelos serviços de seu pai, Francisco Dias, no recebimento do Exercito do

Conde de Banholo, e teve o mesmc* foro de seu pai. Casou com Leonor Pereira, filha

de Manoel Pereira Gayo e de suá mulher Catharina Fogaça, irmã de sua mãi, é

dcpte irfetrimonio teve:

11 — Francisco Dias de Ávila, com geração.

32 — Bernardo Pereira dé Ávila, sçm geração,
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13 — Catharina Fogaça, mulher de Vasco Marinho Falcão.

11 — Francisco Dias de Ávila, filho l.8 de Garcia de Ávila e de sua mulher

Leonor Pereira. Foi Coronel da Ordenança desta cidade, provimento que nella fez o

Governador Mathias da Cunha, no anno de 1686, por fallecimento de Pedro Cairei-

lo de Aragão, que exercia o dito posto. Este Francisco Dias de Ávila foi ao Rio de

S. Francisco com os seus escravos e índios de Macarandupio, que hoje estão aldeia-

dos no mesmo lugar e pacificavam o gentio no levante geral, que tinha feito e

iríorto muita gente, elle os socegou, e aquelles que não qulzeram sujeitar-se á paz

os mandou degollar na fazenda de Pontal- Succedeu isto no arino de 1680 e elle

falleceu no de 1695. Foi casado com D. Leonor Pereira Marinho, sua sobrinha, filha

de sua irmã Catharina Fogaça e de seu marido Vasco Marinho Falcão.

E deste matrimônio teve a

14 —Garcia d'AviIa Pereira, e bastardos:

Francisca Dias, mulher de Alexandre Gonçalves Barros

Olemencia Dias, mulher de João Vieira de Lima-

Albina de Ávila.

14 — Garcia d'Avila Pereira, filho de Francisco Dias d'Avila e de sua

mulher D. Leonor Pereira Marinho, teve o foro de Fidalgo Cavalleiro, que lhe fez

rcíercê delle El-rei D. Pedro 2.® no anno de 1696, por requerimento de sua miãíe

D. Leonor Pereira Marinho, a qual prometteo ao dito rei D. Pedro que lhe dari?|

vinte mil quintaes de salitre postos no porto da Gaxoeira, a sua custa, fazendo-

lhe a mercê do accrescentamento do fôro de Cavalleiro Fidalgo que tivera seu ma-

rido e tinha seu filho a Fidalgo Cavalleiro e de dous hábitos com cento e cincoenta

mil reis de tença, emquanto não uouvesse encommenda de lote, e de lhe fazer mais

a mercê de senhor Donatario de unia Villa, fazendo os edifícios necessários á

sua custa, no lugar chamado da Torre, de que elle era Senhor e os seus antepassa-

dos o tinham sido, ou em qualquer das suas aldeias, tendo ao menos sessenta

casaes, de Jure e herdade, com livre jurisdição- Não tev»s effeito esta promessa

do salitre, e para haver de se aproveitar das promessas, digo, mercês concedidas,

tornou a requerer ao dito rei, no anno de 1699, que lhe alliviasse aquella obrigação

do salitre e que em equivalente delia lhe offerecia sessenta mil cruzados, pagos ení

doze annos, porém se lhe deferiu que pagos em nove annos ficariam as ditas mer-

cês validas, para o que celebrou uma escriptura com o Procurador da Corôa, a

qual se via no Cartorio do Escrivão João da Costa Ferreira. Foi este Garcia d'Avila

coronel da Ordenança, como seu pai, e casou com D. Ignacia de Araújo Pereira,!

sua prima, de quenrí teve:

15—Francisco Dias d'AviIa.

15 — Francisco Dias de Ávila, filho de Garcia de Ávila Pereira e de sua

mulher D- Ignacia de Araújo, Mestre de Campo de Auxiliares do Terço da Torre,

sendo elle o primeiro que exerceu este posto, teve o fôro de Fidalgo Cavalleiro, foi

familiar do Santo Officio e antes de ser mestre de Campo da Torre tinha sido Co-

ronel da Ordenança desta cidade. Casou com D. Catharina Francisca Correia de

Aragão Vasqueanes, filha do Coronel Francisco Barreto de Aragão e de sua mulher

D. Antonia de Afonseca e Siqueira, filha de João de Aguiar Villas Boas, senhor do

engenho de Santo Amaro de Sergipe do Conde^ e deste matrircíonio teve:

16 — Garcia d'Avila Pereira de Aragão-

17 — D. Leonor Pereira Marinho, mulher do Mestre de Campo José Dias

de Carvalho e Albuquerque, que falleceu este anno de 1759.

16 — Garcia d'Avi!a Pereira e Aragão, filho de Francisco Dias d'Avila e

de sua mulher D. Catharina Francisca Correia de Aragão Vasqueanes, é Mestre

de Campo de Auxiliares da Torre, professo na Ordem de Christo e Fidalgo Cavai-
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leiro, como seu pai e avô; casou com D. Catharina Cavalcante e Albuquerque, filha

do Alcayde-mor que foi da Bahia Salvador Pires de Carvalho, do qual matrim-onio

não teve filhos por morrer poucos annos depois de casado, e até o anno de 1759,

acha-se viuvo.

Apolonia Alves, 3.» filha de Catharina Alves com Diogo Alves Caramurú.

Casou caia com João de Figueiredo Mascarenhas, Fidalgo da Casa de Sua

Magestade e natural da cidade de Farc, no reino de Algarve, o qual era filho le-

gitimo de Lourenço de Figueiredo, também Fidalgo da Casa Real, que passou ao

Brasil no principio em que se prova por haver morto um conego seu parente e

trouxe na sua companhia este seu filho de idade.de doze amos, os quaea^ ambos

fizeram a Deus e a El-Rei grandes serviços na conquista dasta Capitania, por

cuja razão El-Rei D. João o 3. lhe servia.

Teve João de Figueiredo Mascarenhas de sua mulher Apolonia Alves os

filhos seguintf3: ,

— Felippa de Figueiredo Mascarenhas, mulher do Capitão Antonio d'.

Psiva.

D. 

Mecia de Figueiredo Mascarenhas, muüher de Manoel Garcia

de Brito.

 Maria de Figueiredo Mes., mulher de Sebastião de Brito Correia,

pai do famoso Lourenço de Brito Correia.

_ Gracia de Figueiredo, mulher de Francisco de Barros, naturaes de

Ponte de Lirría.

— Clemencia de Figueiredo, mulher de Bento Barbuda, filho de Fran-

cisco Barbuda.

1 — Felippa de Figueiredo Mascarenhas, filha 1." de Apolonia Alves o

seu marido, João de Figueiredo, casou com, o Capitão Antonio de Paiva, de cujo

matrimonio nasceu:

— Antonio Guedes de Paiva.

— Antonio Guedes de Paiva, filho de Felippa de Figueiredo e de seu

marido Antonio de Paiva, casou com p. Anna de Aragão, flha de Francisco do

Araújo de Aragão, e foi seu filho:

— Antonio Guedes de Brito, filho de Antonio Guedes de Paiva e de

D. Anna de Aragão, foi Mestre de Campo de um terça pago, nesta cidade, que go-

vernou interinamente por morte de Affonso Furtado de Mendonsa, com Álvaro

de Asevedo e o Dez. Christovão de Burgos Contreiras foi casado cõm D. Guio-

mar Ximenes de Aragão, viuva de Ruy Dias de Menezes e por não ter filhos legi-

timos delia, foi herdeira sua filha.

— Isabel Guedes de Brito, B.

g _ d. Isabel Guedes de Brito, filha herdeira do Mestre de Campe An-

tonio Guedes de Brito,casou com Antonio da Silva Pimentel e de sua mulher

D. Joanna de Araújo, filha de Pedro Garcia e de sua mulher D. Maria de Araújo,

e deste matrim4onio só teve:

_ D. Joanna Caldr.» da Silva Pimentel Guedes de Brito.

Foi casada duas vezes: a primeira com João Mascarenhas, filho do

Conde de Cuculim, e por sua morte casou segunda vez com Manoel da Saldanh,»

da Gama, vice-rei que foi da índia, e de um e de outro matrimonio não teve

filhos, até o presente anno de 1759.

A quinta filha de Genebra Alves e Vicente Dias — foi 1.* successão.

5,» — Maria Dias, a qual casou com* Francisco de Araújo, filho natural

de Gaspar Barbosa de Araújo, natural de Ponte de Lima, da nobillssima faníilia

de Araujos que ha na Provincia de Entre Douro e Minho. Deste matrimonio teve:
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— Francisco de Araújo, clérigo, o qual doou á Mizericordia da Bahia

a Fazenda de Saubara, que hoje tem.

2— D. Maria de Araújo, mulher de Balthasar de Araújo, digo, de

Aragão. . -

— D. Violante de Araújo, mulher de Estevão Brito Freire, intituidor

do Morgado de Santo Estevão de N. Senhora de Queluz.

— D. Maria de Araújo, filha segunda de Francisco de Araújo e de sua

mulher Maria Dias, foi casada com o Capitão-mor Balthasar de Aragão, o Ban-

gala, que havia sido Cápltão-nfór ém Angola, onde, por ser demasiadamente •cruel

para com os escravos, que castigava com grande rigor, lhe chamavam o Bangala,

que no seu idioma quer dizer: pâo Sfirov Morreu este homem pelejando com os

Hollandezes, por se virar a nau em qué elle ia, deixando os filhos seguintes:

— Francisco de Araújo Aragão.

— Balthasar de Aragão, casado com Catharina de Barros, filha de Paulo

de Barros, serií geração e depois por rtíorte deste marido casou com o Doutor

Garcia de Aragão, sobrinho de Balthasar de Aragão, que eram compadres-

— D. Isabel de Aragão, mulher de Diogo de Aragão Pereira.

— D. Maria de Araújo, mulher de Domingos Garcia de Mello.

Por morte dé Balthasar de Aragão, o Bangala, tornou a casar D. Maria de

Araújo com Pedro Garcia, marcador muito rico e o que cerria com fornecimento

do engenho do Conde neste tempo, e deste segundo matrimonio tem os filhos

seguintes:

8—¦ Pedro Pereira de Araújo.

— Francisco Gil dè Araújo, que foi Donatario da Capitania do Es-

pirito Santo.

10 — D. Joanna de Araújo, mulher de Antonio da Silva Pimentél.

4 — Francisco de Araújo de Aragão, filho 1.° do matrimonio de Dona

Maria de Araújo e Balthasar de Aragão, o Bangala: foi senhor do Engenho Novo,

a que chamam ainda hojè do Bangala que é em Paraguassu'. Casou com Dona

Cecília Soéiro, que era filha de Martinho Lopes Soeiro e de sua mulher D. Anna

Pereira. •

Deste matrimônio naèceratn os filhos seguintes:

11 ¦— Manoel de Araújo de Aragão.

12 — Francisco de Araújo de Aragão, casado com D. Aguida de Goes,

filha dè Manoel Pereira de Goes, e de sua itíulher D. Anna Brandão, a qual era

filha de Áhtonio de Sousa de Atidrada, e deste níatrimonio teve:

13 — João de Aragão, que foi clérigo.

14 —¦ Balthasar de Aragãc
• 15 — Francisca de Aragão; segunda mulher do Mestre de Campo Jero-

nymo Sudré Pereira.

< 16— D. Anna, segunda mulher .de Pedro Camello, e por . mtorte

deete 

D. Isabel de 
"Aragão, 

primeira mulher do Coronel Christovão Gavalcan-

te de Albuquerque, de quem teve D. Anna de Aragão; mulher do Coronel Se-

bastião da'Rocha Pítta; e de D. Joanna Cavalcante, mulher de dous Desembarcada-

res, o primeiro José de Sá, o segundo Bernardo de Sousa   

11 — Manoel de Aragão de Araújo, filho do primeiro Franeisco de Araújo

de Aragão^ foi Coronel da Ordenança. na.Bahia e um dos mais autorizados homens

de seu tempo. Casou oom D. -Maria Adorno, filha de Gaspar Rodrigues Adorno,

da Caxofira, e de, seu matrimonio teve <*s filhos; .....

, . rl&.-r- Antonio de Araújo de Aragão, foi Coronel da. Ordenança na Bahia,
digo, teve os filhos:



—918 —

18 — Antonio de Araújo de Aragão.

19 — Gonçalo de Araújo de dragão. -

20 — Manoel de Araújo de Aragão, abaixo.

21 — Cosme de Araújo de Aragão.

22 — Sebastião de Araújo de Aragão, é cinco filhas mais,- freiras em

Portugal^ 
^ Maaoel de Afauj0 de Aragão, filho 3.° de Manoel de Aràujo. de

Aragão e de D. Maria Adorno, casou com D. Maria de Aragão, filha de Pedro Ca-

mtllo e de sua mulher, t>. Anna de Aragão, irmã de seu pai, désto itíatrimunio

teve:.

23 — Manoel de Araújo de Aragão. ' 
' '

24 — Antonio de Araújo de Aragão, falleceu solteirò:

25 — João Alexandre casou com D. Brites, filha do Coronel Christovão

Cavalcante.

26 — José de Araújo de Aragão, casado com D. Ursula, filha do mesmo

Christovão Cavalcante.

27 — Francisco de Araujò de Aragão, casado com Anna, filha c.o De-

serrftargador Christovão Tavares.

; . • , '28.D. Flprinda, ossada cóm José Gonsalves Fiusa, senhor do engenho

da Po^ta e, Sargentc-mor da Villa da Çaxueira,.

' " " • '2>'"sÚCCliSSXO

6 — D, Isabel de Araújo, filha 3.* de D. Maria de Araújo e de seu

marido íiaithasar de Aragão, •¦) fíaasula, í-rí cv<i'da com Diogo áe Aragão Pereira,

natural da Ilha da Madeira, homem Fidalgo.

3.» SUCCES9ÃO

De D. Genebra Alves e Vicente Dias

12 — Francisco de Araújo de Aragão, filho Segundo d«l Franèiscò de

Araújo de Aragão, foi Alcayde-mor desta cidade, casou com D. Aguidá de Goes,

filha de Manoel Pereira de Goes e de sua mulher 0. Anna Brandão', que era filha

cie Antonio de Sousa de' Andrade, a quem o Padre Lourenço Ribeiro; vigário que

fòi dé no seu mariuscriptô diz éra filha • natural d'El-Rel Dom

Pedro 2.°. Teve este dito Francisco de Araújo de Aragão os filhos seguintes:

30 — Manoel de Araújo dè Aragão, Alckyde-mtor; como seu pai, a qual

mercê foi a primeira, que fez para o Braáil o Senhor Rei D; Toão o 5.°, falleceu

solteiro. 
'

31 — t>. Mariá de Áraujó de Aragão, abaixo.

32 — D. Antonia de Aráújo de Aragão, abaixo, e bastarda.

Francisco de Araújo de Aragão.

31 _ d. Maria de Araújo de Aragão, filha 2-11 do Alcayde-moir Fran-

cisco de Araújo de Aragão e de sua mulher D. Aguida Goes. Casou corri José

da Costa Bólcão e deste matrímonió tem os filhos seguintes: !

33 —Bálthásar da Costa Bólcão,'solteiro.

34 — D. Francisca de Araújo de Aragão, mulher de Antonio Manoel de

Moraes Safmento Porto Carreiro* professo na Ordem de Christo é Corregedor

Que ri da Coníaroa da Bahia, falleceu esta, a'poucos ánnos de casada, deixafcda

uma só filha, qué também falleceu.



— 316 —

35 — O Conego Antonio de Araújo de Aragão.

3G — O Pe. Francisco de Araújo d£ Aragão, religioso da Companhia.

37 — D. Anna de Araújo, religiosa do Convento do Desterro.

38 — D. Aguida de Araújo de Aragão, solteira.

39 — O Pe. João de Aragâo.

32 — D. Antonia de Aragâo, filha 3.* do A!cayde-mor Francisco de Arau-

jo de Aragão e de sua mulher Agueda de Goes, casou com Antonio Mackd.dc,

irmão de ^.nf.cnio da Costa Bolcão, e deste matrimonio teve uma filhei, que foi:

40 — D. Maria Bolcôa, que é freira no Desterro, de uma vida religiosa, e

seu pai, por morte de sua esposa, se 
'fez 

d'ahi alguns annos religioso de S. Joã}>

Deus no Hospital da Caxoeira, que ellé para al!i Inviu trasladado e teva principio
ro Conv- nio cn lugar de Paraguassu', por Frei Bernardo da Conceição, religioso

leigo da Província de Santo Antonio. do Brasil, natural da Beira, quej falleceu no

mesmo C- imlhn de Paraguassu* aos  

3.* SUCCESSÂO

De D. Genebra Alves e Vicente Dias, pela 3.a

filha de D. Maria de Araújo e de seu marido Baltha=

zar de Aragão, o velho Bangala, a qual foi D, Isabel

de Aragão.

6 — D. Isabel de Aragão, filha 3.» de Maria de Araújo e de Ballhasar

de Aragão, o Bangala, foi casada com Diogo de Aragão Pereira, natural da Ilha

da Madeira, homem Fidalgo e muito estirtíado de todos os Governadores do aeu

tempo. Instituiu um Morgado na sua terça, que deixou ao seu segundo filho An*'

tonio de Aragão Pereira, que po«r morrer sem successão, hoje o administra Fr.

Benedicto, religioso de São Bento, filho do segundo matrimonio de Pedro Ca-

mello d'Aragão Pereira e de sua segunda níulher D. Anna de Aragão, filha d£
Francisco de Araújo de Aragão, da qual administração fez doação Fr. Benedicto

a Pedro Paes Machado de Aragão em" sua vida, e por morte do dito Fr. Benedi-
cto passa ao Dr. Garcia de Aragão e pela deste a José Garcia Cavalcante de Al-
taique.dque, Capitão-mor de Caxoeira e senher do engenho de Arabiara. Teve
D. Isabel de Aragão de seu marido Diogo de Aragão Pereira os dous filhos que
seguem:

— Pedro Camello de Aragâo Pereira.

— Antonio de Aragão Pereira, administrador õo Morgado acinía, que
sendo duas vezes casado, a primeira com D. Marianna Pimentel, filha de Anto-
nio da Silva Pimentel e de sua mulher D. Joanna de Araújo, sua prima direita, e a
segunda cem D. Catharina de Ara^.o, filha .le Domingos Garcia de Mello e de sua
muiher D. Maria de Araujj Je /ragão, também* sua prima direita, de uer.huma

tc-ve filhas.

j —- Diogo de Aragão Pereira.

— Ignez, mulher de Antonio de Aragão, da Ilha da Madeira.

—D. Maria de Aragão, mulher de Sebastião de Brito de Castro, sem
filhos.

1 — Pedro Camello de Aragão Pereira, filho primeiro de Diogo de Ara-

gão Pereira e de sua mulher D. Isabel de Aragão, foi Coronel da Ordenança desta
cidade, em cujo lugar entrou Francisco Dias de Ávila, terceiro senhor da Torre por
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seu fallecimento no anno de 1686. Casou duas vezes, a primeira coití D. Maria de

Menezes, filha de Francisco Barreto de Menezes, senhor do engenho de Mataripe,

e de sua mulher D. Maria de Aragão, o qual Francisco Barreto foi filho d«

Duarte Muniz Barreto, segundo Alcayde-mor que teve esta cidade e de sua mu-

lher D. Helena de Mello Vasconcellos, filha de Antonio de Oliveira de Carvalhar,

que foi o primeiro a quem D. João 3.0 fez mercê da propried&de deste officio, nv

anno de 1550, vindo o dito Antonio de Oliveira por Capitão de uma Armada que

o mesoto rei mandou a esta cidade no anno seguinte de 1551, como se pode ver na

Chronica do Brasil de Vasconcellos e outros. Por este casamento renunciou o

dito Antonio de Oliveira em Duarte Muniz Barreto a propriedade do dito offi-

cio de Alcayde-mor desta cidade, que continuou em seus descendentes. Teve.

deste primeiro matrimonio, Pedro Camello os filhos seguintes:

— Francisco Barreto de Aragão.

— Antonio de Aragão Pereira.

— D. Isabel, mulher de José Garcia de Aragão.

Por morte desta primeira mulher, tornou a casar com D. Anna de Ara-

gão, filha de Francisco de Araújo de Aragão, da qual teve filho:

— Francisco de Araújo de Aragão, que casou com D. Perpetua da Silva,

tilha de Domingos da Silva Morro, e já havia sido casado, com Sebastiana Guedes

de Brito, de quem teve uma só filha, que foi D. Anna Guedes de Aragão, que casou

com seu primo co-irmão Pedro Paes Machado de Aragão, de quem não lhe ficaram

filhos e do segundo matrimonio teve, Domingos da Silva Aragão, D. Ignez, mulher

de D. Caetano de Bittencourt e Sá, D. Ursula, sagra de Sebastião Gayo da Cama-

.ra. Teve mais, Pedro Camello acima, de sua segunda mfulher.

10 — Fr. Benedicto, Religioso de S. Bento.

11 — Pedro Camello de Aragão.

12 — D. Antonia, rcíulher de Pedro Paes Machado, e por morte deste

casou com Francisco de Negreiros. Do primeiro matrimonio teve a Pedro Paes

Machado de Aragão; do segundo teve a D- Luisa Corte Real, mulher do Alferes

Sebastião da Rocha Pitta Araújo de Aragão, digo, da Rocha Pitta.

Luiz Barbalho de Negreiros Corte Real.

D. Anna de Araújo de Aragão, solteira.

Antonio José de Negreiros Corte Real.

13 — D. Maria de Aragão, mVilher de Manoel de Araújo de Aragão,

filho do Coronel Manoel de Araújo de Aragão, e de sua mulher Maria Adorno.

14 — D~.~~Rosa de Araújo, mulher de Antonio de Negreiros Barbalho, de

quem teve Ignacio Barbalho, Luiz Barbalho, D. Anna de Aragão, mulher de D.

Fellx de Itaparica, D. Antonia, mulher do Doutor João Pereira de Vasconcellos.

15 — D. Victoria de Araújo, mulher do Coronel Fernão Rodrigues de

Macedo, de quem nasceu Fernão Pereira de Aragão, e deste D. Isabel Soares.

g — Francisco Barreto de Aragão, filho do primeiro matrimonio de Pedro

Camello de Aragão Pereira, com! sua mulher D. Maria de Menezes, succedeu a seu

tio Antonio de Aragão Pereira no Morgado que instituiu seu avô Diogo de Aragão

Pereira, senhor do engenho da Ponta, por falta que teve de successão o dito seu

tio. Casou com D. Catharina Correia Vasqueanes, filha de Salvador Carreia Vas-

queanes e de sua mulher D. Antonia de Affonseca e Siqueira, filha de João dg

Aguiar Villas Bôas, senhor do engenho de Santo Amaro de Sergipe do Conde, de

cujo matrimonio teve:

16 — D. Catharina Francisca Correia de Aragão Vasqueanes.

17 _ D. Antonia de Aragão Correia Vasqueanes, mulher dè Antonio

Machado, senhor do engenho de Mataripe, sogro de Egas Carlos.
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. jg  d, Qatharina Francisca Correia de Aragão Vasqueanes, filha do

Coronel Francisco Barreto de Aragão e de sua mulher D. Çatharina Correia Vas-

queanes, casou duas vezes: a primeira com Francisco Dias de Ávila, Mestre de

Campo de Auxiliares da Torre e Senhor da níesma, do qual matrimonio teve:

18 _ Garcia d'Avila Pereira e Aragão, Capitão de quem já se falou.

19 _ q. Lecnor Pereira Marinho, mulher do Mestre de Campo José Pires

de Carvalho e Albuquerque, e por morte do cl^to -Francisco Dias d Ávila tornou a

casar com Pedro de Albuquerque da Camara, de quem até o presente anno de 1759

não tem filhos. ,

Segue-se a succ.essão que teve a terceira filha do primeiro níatrimonio de

Pedro Camello de Aragão com sua mulher D. Maria de Menezes. Foi, ella:; i

g — D. Isabel d« Aragão, a qual casou com José Garcia de Aragão, filho

sétimo de Domingos Garcia de Mello e de sua mulher Maria de Araújo. Tiveram:

D. Isabel e José Garcia os filhos seguintes:

— Domingos Correia de Aragão, solteiro.

— D. Isabel.

— D. Çatharina, mulher de Sodré, cego, sem4 filhos. . ;

— D. Maria.

.5 — D. Antonia Francisca de Menezes, que segue abaixo.

— d. Antonia Francisca de Menezes, filha 5." de José Garcia de Ara-

gão e de sua mulher D. Isabel de Aragão, foi casada com o Coronel Bernardino

Cavalcante de Albuquerque, filho do Coronel Christovâo Cavalcante d'Albuquer-

que e de sua segunda mulher D. Maria de Barros, de cujo matrimonio teve:

— José Garcia Cavalcante d'Albuquerquê, senhor do engenho de Am-

biara e Capitão-mor da Cachoeira, feito pelo Conde dos Arcos, D. Marcos de No-

ronha, no anno de 1755, por fallecimento de Theotonio Teixeira de Magalhães,

acha-se sem casar.

— Francisco Cavalcante d'Albuquerque, solteiro.

— D. Maria Francisca de Menezes, mulher de Rodrigo da Costa Al-

itiada.

— D. Isabel Bernardina de Sant'Anna, freira no Desterro.

8 — D. Maria Francisca de Menezes, filha terceira de D. Antonia

Francisca de Menezes, e de seu marido Bernardino Cavalcante de Albuquerque,

casou com Rodrigo da Costa d'Almeida, professo na Ordem de -Christo, Provedor

da Alfandega da Bahia e filho de Domingos áa Costa d'Almeida, Provedcr que

também foi da mesma Alfandega, professo na Ordem de Christo e de sua iríulher

D. Brites da Rocha Pitta, fiiha de Sebastião da Rocha Pitta, autor da America

Portuguesa, e de sua mulher D. Anna de Aragão, filha do Coronel Christovâo

Cavalcante e de sua mulher D. Isabel'de Aragão, do qual matrimonio só tem unia

filha que é:

10 — D. Brites da Rocha Pitta.

Sexta filha de Genebra Alves e de seu marido Vicente Dias de Beja, foi:

6 — D. Çatharina Alves, a qual casou com Balthasar Barbosa de Araújo,

meio irmão de Francisco de Araújo, de quem já se falou, e filhe» ambos de Gas-

par Barbosa de Araújo.

Deste matrimonio, entre outros filhos, teve:

Domingos Barbosa d'Araujo.

Domingos Barbosa d'Araujo foi casado com1 Isabel Lemos Palha e uestes

nasceu:

Maria Barbosa de Araújo, foi casada com Manoel Nunes Figueira, na-

tural de Torres Vedras, e destes nasceu:
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D. Felippa de Araújo, casou cem João Teixeira de Mendonsa, proprieta-

rio áo Officio ãe Escrivão da Ouvidoria Geral da Bahia, o qual era filho de André

Teixeira Mendonsa, natural da cidade de Lisboa, e de sua mulher D. Maríanna de

Magalhães. Destes nasceu:

Maneei Teixeira de Mendonça, também proprietário do sobredito officio,

t
casou com

João Teixeira de Mendonça, proprietário do mesmo officio acima, Ca-

pitão-mor e casou com D. Leonor da França Corte Real, irmã do Pe. José Barbo-

sa da França Corte Real, e filhos.

As filhas legitimas de Diogo Alves Caramuru' e Catharina Alves são as

seguintes:

— Anna Alves, casada com Custodio Rodrigues Correia.

— Genebra Alves, mulher de Vicente Dias de Beja.

3-—Apolonia Alves, nAilher de João de Figueiredo Mascarenhas.

4 — Gracia Alves, mulher de Antão Gil.

1." — Anna Alves, filha primeira de Catharina Alves e de seu marido

Diogo Alves Correia Caraníuru', foi casada com Custodio Dias Correia, pessoa no-

bre e das pTincipaes familias de Santarém, d'onde era natural.

Deste matrimonio nasceram os filhos seguintes:

O Pe. Marçal Rodrigues Correia, vigário da Villa Velha.

Capitão André Rodrigues Correia, sem geração.

Lourenço Rodrigues Correia, sem geração.

Paulo Rodrigues Correia, sem geração.

Jorge Alves Correia, sem geração. ^

Isabel Rodrigues, mulher de João Marante, sem geração.

Maria Correia, mulher de Ayres da Rocha Peixoto.

Maria Correia, filha ultima de Anna Alves e de Custodio Rodrigues, casou

com4 Ayres da Rocha Peixoto, natural da cidade de Elvas, das .principais famílias.

Sua mãe, Leonor Gomes Peixoto, era dos Midrados Peixotos, do Porto. Ayres

Peixoto veio para o Brasil por uma morte que fez sendo de 16 anncfô, assim o

confirma um instrumento de sua nobresa e qualidade. Desta Maria Correia des-

cendem Rochas Peixotos, e alguns Correias que ha nesta capital e seu reconcavo.

È desta primeira filha de Catharina Alves não podemos descobrir mais cousa

alguma. .

Deste matrimonio de Maria Correia nasceu Maria Correia, que casou com

Sebastião Rodrigues Garcez, natuial de Braga e teve, entre outros filhos, Francisco

Garcez, que casou com Maria de Nasareth.

Da segunda, que foi Genebra Alves, fica dite á folhas no titulo da Casa da

Torre.

Segue-se a terceira filha de Catharina Alves, que foi:

3." — Apolonia Alves, a qual casou com João de Figueiredo Mascarenhas,

Fidalgo da Casa Real de Sua Magestade e natural da cidade de Faro, no reino de

Algarve, o qual era filho de Lourenço de Figueiredo, que . passou ao Brasil no

principio, que se povoara a Bahia, por haver morto um conego seu parente, e

trouxe em sua companhia a este filho de idade de doze annos, os quaes ambos

fizeram ã Deus e a El-Rei grande3 serviços na conquista desta Capitania, pela

qual El-Rei D. João o 3.° lhe escrevia e estimava muito.

Teve João de Figueiredo Mascarenhas de sua mulher os filhos seguintes:

— Felippa de Figueiredo Mascarenhas, mulher do Capitão Aútonio

de Paiva.

— Mecia de Figueiredo Mascarenhas, mulher de Manoel Correia de

Brito.
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— Maria de Figueiredo Mascarenhas, mulher de Sebastião de Brito

Correia.

— Gracia de Figu- iiedo, mulher de Francisco de Barres, de Ponte

de Lima.

— Clemencia de Figueiredo, mulher de, Bento de Barbuda, filho de

Francisco de Barbuda, o velho.

1 — Felippa de Figueiredo Mãscarenhas, filha priníeira de Apolonia

Alves e seu marido João Figueiredo a quem 
"o 

gentio chamava — Buatrica —

casou '¦om o Capitão Antonio de Paiva, e deste matrimonio nasceu:

— Antonio Guedes.

— Antonio Guedes de Paiva, filho de Felippa de Figueiredo e de seu

marido Antonio de Pajva, casou com D. Arma de Aragão, filha de Francisco de

Araújo de Aragão; teve por filho:

— Antonio Guedes de Brito.

7 — Antonio Guedes de Brito, filho de Antonio Guedes de Paiva, foi

Mestre de Campo de um 3.° pago nesta cidade, governou a mesma interinamente,

por íríorte de D. Affonso Furtado de Mendonsa, com Álvaro de Asevedo. De-

stmbargador Christovão de Burgos, foi casado coil.' D. Guiomar Ximenes de

Aragão, que era viuva de Ruy Dias de Menezes, filha de Damião Dias de Me-

nezes:

Bastarda filha de D. Serafina de Sousa, irmã de D. Clara de Sousa,

mulher de Miguel Pereira, senhor do engenho Taripe que o jogou e também jogou

a mulher, que era filha de Manoel de Sousa. Jogou a mulher duas vezes.

D. Isabel de Brito, filha herdeira do Mestre de Campo Antonio Guedes

de Brito, casou com Antonio da Silva Pimentel, filho de outro Antonio da Silva

Pimentel e de sua mulher D. Joanna de Araújo, filha de Pedro Garcia e de

sua mulher D. Maria de Araújo e deste matrimonio nasceu:

D. Joaana Caldeira da Silva Pimentel Guedes de Brito, que foi casada

com D. Joãc Mascarenhas, filho do Conde de Carcolim, e i)or sua morte caso'ui

segunda vez com Manoel Saldanha da Gania, vice-rei que foi da índia, e deste

matrimônio não houve filhos.

Segue-se a successão da segunda filha de Apolonia Alves e seu marido

João de Figueiredo Mascarenhas, a qual foi:

2* — D. Mecia de Figueiredo Mascarenhas, que casou com Manoel

Correia de Brito, dos quaès nasceu:

1 — D. Violante d'Araujo.

— D. Violante d'Araujo, filha de Mecia de Figueiredo Mascarenhas

e de seu marido Manoel Correia de Brito, foi casado com Francisco Fre. Pa-

checo, Fidalgo da Casa Real de Sua Magestade, filho de Gaspar Fernandes de
Afonseca, também Fidalgo da Casa Real, de cujo matrimonio teve:

— O Capitão Francisco Frz. Pacheco.

— D. Lusia Pacheco.

— D. Lusia Pacheco, filha segunda de D. Violante de Araújo e de
Leonardo Franc-0 Pacheco, foi casada com4 Bartholomeu de Vasconcellos, filho
de Paulo de Carvajal de Oliveira e de sua mulher D. Francisca Spinosa ou
Espíndola, filha de Christovão de Aguiar de Altro e de sua mulher D. Anna de
Figueiredo, de qual matVimonio teve uma só filha, que foi:

— D. Maria de Vasoncellos:

4 — D. Maria de Vasconcellos, filha única de D. Lusia Pacheco e de
seu marido Bartholomeu de Vasconcellos, foi casada com Matheus de Aguiar
de Altro, filho de Custodio Nunes de Altro, senhor de engenho em Cutigipe, e de
sua mulher D. Isabel de Figueiredo, do qual nasceram:
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— O Doutor João Alves de Vasconcellos.

— Antonio de Vasconcellos. 1

— Francisco de Aguiar.
1 

8 — Gaspar Pacheco.

— Bartholoníeu de Vasconcellos.

10 — D. Maria de Vasconcellos, mulher de Manoel Gomes.

11 — D. Isabel.

12 — D. Angela.

13 — D. Lusia.

5 —•(> Doutor João Alves de Vasconcellos, filho primeiro de Dona

Maria de Vasconcellos e de seu marido Matheus de Aguiar de Altro, foi casado

com sua prima D. Antonia Telles de Menezes, filha do Sargento-mor Marcos de

Bittencourt e de sua segunda mulher D. Angela de Menezes, irmã do Alcayde-

mor desta cidade Francisco Telles de Menezes que mataraaí os Britos, e filha de

Matheus Pereira de Menezes e de sua segunda mulher D. Helena da Silva Pircten-

tel, filha de Bernardo Pimentel de Almeida e de sua mulher D. Maria de Mello,

filha de Duarte Muniz Barreto, que, por morte delle tornou a casar .com o Desor.

Christovão de Burgos, que interinamente governou a cidade, como fica referido.

Deste itíatrimonio teve:

14 — Christovão de Aguiar de Altro.

15 — D. Angela de Menezes.

15 —'D. Angela de Menezes, filha segunda do Doutor João Alves de

Vasconcellos e de sua mulher D. Antonia Telles de Menezes, casou com o Ca-

pitão-mor Luiz Carneiro de Menezes, filho de Antonio Carneiro da Rocha e de

sua mulher D. Ignacia de Menezes e Castro, filha de Francisco de Abreu da Costa

Doria, Fidalgo da Casa de Sua Magestade, que morreu degollado com

pela cruel morte que mandou fazer a sua mulher D. Anna de Menezes e

Castro, filha de Ruy Dias de Menezes e de sua mulher D. Guiom,ar Xinfenes de

Aragão. Deste matrimonio acima nasceram:

16— D. Luisa Arcangela de Menezes e Castro.

17 —• Vicente Luiz Carneiro de Menezes, solteiro.

18 — Custodio de Aguiar de Vasconcellos.

19 — D. Francisca de Menezes Doria, solteira.

£0 — D. Anna de Menezes Castro, solteira.

16 —'D. Luisa Arcangela de Menezes, primeira filha de Angela de
Menezes e de seu marido o Çapitão-mor Luiz Carneiro de Menezes, casou com An-

tonio José de Sousa Poitugal, Sargento-mor de Infantaria em um dos regimentos

da guarnição desta praça da Bahia, fiiho do Coronel Manoel Domingos Portugal

e de sua segunda mulher D. Josepha Maria de Mariz Girão filha de

e Vasconcellos, Fidalgo da Casa Real de S. Magestade, e de sua mulher D. Maria

Figueira Palha, e neto pela parte paterna de Manoel Domingos Ferieira Bar-
buda de Vasconcellos, Coronel de Infantaria, que foi da Praga de da

Extremadura, onde falleceu é de sua mulher D. Marianna Rovallo de Portugal.

Do sobredito matrimonio tem tido até o presente:
21 —¦ Manoel Domingues Portugal, fallecido.

22 — Felippe Manoel de Menezes, fallecido.

23 —¦ Pedro Alelandrino de Menezes Portugal.

24 — Manoel Dortíingues, Portugal.

Segue-se a quarta filha de Apolonia Alves é de seu marido João de
Figueiredo Mascarenhas, que foi:
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25 — D. Maria Francisca de Menezes, Portugal.

4 — Gracia Alves, que casou com Francisco de Barros, natural de Ponte

de Lima. Deste matrimonio nasceu:

„ Luisa~ de Bairros, que foi casada com Manoel Lobo, natural de

Ponte de Lima, filho de Francisco da Rocha Lobo e destes nasceu:

— Francisco de Barros Lobo, que casou com D. Anna de Menezes,

filha de Egas Muniz Barreto e de sua mulher D. Juliana Rangel, dos quaes

nasceu:

— D. Ignez Tellea de Menezes, filha de Francisco de Barros e de sua

mulher D. Anna de Menezes, casou com Diogo Alves Campes, deste nasceu:



MEMÓRIA DA FAMÍLIA DOS PESSOAS

INTRODUCGáO

Começou a ouvir-se na Capitania de Pernambuco o appellido de Pessôa

logo nos primeiros annos da sua povoação, que teve principio no anno de 1535;

Porque Fernão Martins Pessôa e seu irmão Diogo Martins Pessôa, foram os pri-

meiros povoadore3 que vieram á dita Capitania ainda na flor juvenil da idade.

De ambos procedem famílias nobilissimas, que produziram sempre sujeitos be-

nemeritos da Republica, na qual tem occupado com distincção lugares mu'ito

honrados do Estado Ecclesiastico, Militar e Civil. Sem sahirmos dos ramos que

se estabeleceram em Pernambuco, conta esta família um ministro Patriarchal da

S. Igreja de Lisboa e do Conselho de Sua Magestade Fidelissima, quatro digni-

dades Conegos nas Cathedraes Metropolitanas, de Évora e Episcopal de Olinda,

tres parochos, muitos clérigos Seculares e Religiosos. Não poucos Fidalgos da

Casa Real e Cavalleiros das Ordens militares e assim mesmo numera um Comi-

missario e alguns familiares do Santo Officio com que prova a limpesa do san-

gue que a anima. Emfim, pode esta família jactar-se de todas quantas honras e

empregos podem nobilitar uma casa que lançou seus alicerces no terreno de uma

conquista. .

São as suas armas em campo azul seis luas de ouro em duas palas e unia

l.r.idí.dura de ;-re!.o com oito eszroiias Jr; de cinco pontas cada uma: timbre

uma das hastes, digo, uma das estrellas das armas a rnfodo de cometa.

Affirmam as Memórias antigas que eram estes dous irmãos Fernão Mar-

lins Pessôa e Diogo Martins Pessôa naturaes da Villa de Alhandra de Riba Tejo,

Com*marca de Torres Vedras, arcebispadc (hoje patriarchado) de Lisbôa, e da

Provisão da dispensa coitf que João Ribeiro Pessôa casou coiú Thomasia Bezerra,

a qual foi passada na Bahia, a 28 de Junho de 1646, pelo Licenciado Diogo Lopes

Chaves, Mestre Escola d'aquella Cathedral, Provisor e Vigário geral do Senhor

bispo do Brasil, D. Pedro da Silva, nos certifica que foram filhos de João Fer-

nandes- Pessôa e de sua mulher Guiomar Barroso.

Dos quaes também foi filha Joanna Barrosa, que supposto não passou a

Pernambuco, como veio um filho seu, e delle se conserva descendencia muito

nobre, se faz preciso que dividamos esta memória em tres livros: no primeiro
escreverei do casamento e successão de Fernão Martins Pessôa; no segundo da

descendencia de Diogo Martins Pessôa, e no terceiro da de Joanna Barrosa, con-

ciuindo as referidas memórias com um appendice dos Pessôas, a que hoje chamam
Borbas de Tracunhaem, por descenderem de Antonio Fernandes Pessôa, que viveu

e nAjrreu em Olinda no principio do século passado, que era desta mesma família-



LIVRO 1.°

De Fernão Martins Pessoa

e' Fernão Martins Pessôa o tronco do primeiro ramo da familia do

s.--u appellido; delle se não conservam mais noticias, que as que ficam referida*,

póriue parece que lalleceu antes do anno de 1600. Viveu em Olinda, onde casou

com ^abel Gonçalves Kaposo, filha de Antâo Gonçalves Raposo e de sua inuin,-

Maria de Araújo, que as Memórias de Jo.é de Sá d'Albuqueraue affirmam foram

iiaturaes da Villa do Conde-

Porém não obstante esta noticia, que também se encontra em outras me-

morias, que conservava o P. João Ribeiro Pessôa, das quaes tenho uma copia de

sua letra, houve quem se persuadisse que Isabel Gonçalves Raposo era neta de

uma índia do Nosso Paiz, só porque julgou que o appellido de Raposo era indica-

tivo dessa origem. Se tivera lição da historia do nosso reino, não se deixaria per-

suadir desta preocupação, porque saberia que no nosso reino ha familia nobre de

appellido de Raposo, como facilmente se pode ver na Nobiliarchia 
^Portuguesa,

capitulo 43, letra R., pag. 323. São mui freqüentes estas preoccupações nos Ge-

nealogicos da nossa Patria. Igual infelicidade padeeêo João Pires Camboeiro. na-

tural de Coimbra, e de nobre familia, a quem quizeram fazer etymologia das Cam-

boas, que medélaní entre Olinda e Recife, de que dizem fôra senhor.

Pouco importava que Isabel Gonçalves Raposo tivesse ou deixado de tev

origem em alguma índia do nosso Paiz, porque é bem sabido que no Brasil muitas

famílias tão autorisadas como esta, e algumas de illustrissima ascendencia, tive-

raití allianças da terra, e nem por isso perderam o esplendor com que as venera-

mos, porque nada tem de impura a qualidade dos índios do Paiz, como se ve dos

Eularios Pontificios e proximamente o declarou a vigilante providencia do rei

Fidelissimo Nosso Senhor por um Alvará em forma de lei, passado em Lisbôa a

4 de Abril de 1755; nías para que havemos de conservar noticias errôneas que só

se referem ou por ignorancia ou por maievolencia, sem se fazer reflexão na im-

portancia da matéria em que é preciso que appareça o verdadeiro, como verda-

cleiro o falso como falso e o duvidoso como duvidoso, e que só neste caso era livre

ao juiso seguir a opinião que lhe parece mais verosimil, ponderados sem' paixão os

fundamentos que constituem a duvida-

Nenhuma pode haver na naturalidade dos pais de Isabel Gonçalves Ra-

poso, assim porque se conformam as memórias antigas, como porque da dispensa

com? que casaram João Ribeiro Pessôa e Thomasia Bezerra se manifesta que não

se alagaram mais primicias que a nobrssa dos oradores, e claro está que não

deixariam de allcgar o neophytismo se o tivessem, quando menos que delle se

querem valer, sem fundamento algum, aíuitos dos que pretendem dispensar-se.

Do matrimônio de Fernão Martins Pessôa com Isabel Gonçalves Raposo,

nasceram os filhos seguintes:

3 — Diogo Martins Pessôa, de cujo casamento e successão se dara no-

ticia na primeira parte deste livro.

3 — Fernão Martins Pessôa, a quem iríatou Pedro Cavalcante d'Albu-

querque em um desafio- A,inda vivia no anno de 1615, porque do livro velho da

Sé consta que a 21 de Março do dito anno fôra padrinho de baptismo de André,

filho de André de Albuquerque e de sua mulher D. Isabel. Não tanto o barbaro

capricho do desafio de Pedro Cavalcante quanto este baptisado nos deve levar ao
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conhecimento da distincção com que viveu Fernão Martins Pessôa, porque sabení

os noticiosos que André de Albuquerque, Alcayde-mor da Villa de Iguarassú, foi o

segundo filho que teve Jeronymo de Albuquerque de D. Maria do Espirito Santo

Arcoverde, filha do Príncipe ou Regulo de Pernambuco e foi tão estiníado de seu

pai que o casou com sua cunhada D. Catharina de Mello, filha de D. Christovão

de Mello, a qual foi primeira mulher, porque André de Albuquerque casou se-

gunda vez com D. Isabel de' Vasconcellos, filha de Dlogo Lins Leitão e de Maria

Simoade Vasconcellos. Não casou Fernão Martins Pessôa nem deixou successão.

3 — Maria Gonçalves Raposo, que falleceu a 16 de Novembro de 1612, e

foi sepultada na casa da Mizericordia de Olinda, deixando por seus testamenteiros

a seus cunhados Francisco de Barros Rego, Francisco Monteiro Bezerra e a Jero-

nymo Paes, como consta do Livro Velho da Sé, do qual tanrtiem consta que a 3 de

Janeiro de 1610 era Senhora do engenho de S. Panthaleão, do que infiro que já

então estava viuva. As memórias de Antonio de Sá de Albuquerque dizem que

fora casnda com Leonardo Froes e que deste matrimônio nasceram duas filhas,

uma das quacs casara coirí seu primo o Tenente General Antonio de Freitas da

Silva, no que padeceu erro,, porque é bem notorio que Antonio de Freitas da

Silva foi casado com D. Jeronyma Paes de Asevedo, filha de Jeronymo Pae?

de Asevedo e de sua mulher Isabel Gonçalves Froes, como logo mostrarei; esta

Isabel Gonçalves Froes foi irmã de Leonardo Froes, o qual foi casado com

Francisoa Nova. e viviam ainda na occasião em oue os Hollandeses vieram a

Pernambuco, e ainda que podia Maria Gonçalves Raposo ter sido sua primeira

mulher, como diz o assento de um bapfisado feito a 3 de Janeiro de 1610, que

se acha no livro velho da Sé. na Ermida de São Panthaleão no engenho de

Maria Gonçalves etc., se deve inferir que já então era viuva. O que por con-

jectura se pode alcansar é que fora a dita Maria Gonçalves casada com um

irmão de seu cunhado Francisco Monteiro Bezerra e que não tivera successão,

passando deste modo o senhorio do dito Engenho a Francisco Monteiro, que foi

casado com Maria Pessôa., como veremos na terceira parte deste livro.

3 — Maria Barrosa, parte 2."

3 —¦ Maria Pessôa, parte 3.*

PARTE PRIMEIRA

De Fernão Martins Pessôa

As allianças das filhas de Fernão Martins Pessôa e de sua mulher

Isabel Gonçalves Raposo nos dão a conhecer a sua nobresa e a distincção que

desde a sua origem tevo esta familia em Pernambuco, como se verá quando

delia tratarmos, porém o casamento de Diogo Martins Pessôa, filho varão e

primogênito, faz prova tão concludente que deixa indisputável a nossa asseve-

ração.

Casou Diogo Martins Pessôa com D. Felippa de Mello, uiría das filhas

que teve Jeronymo de Albuquerque de sua mulher D. Felippa de Mello, cuja

illustrissima ascendencia nos mostra a sua arvore de costados-

Consta do livro velho da Sé que fallecera Diogo Martins' Pessôa a 8

de Janeiro de 1612, deixando por sua testamenteira a sua mulher D. Felippa

de Mello e que fora sepultado na Igreja do Recolhimento de N. Senhora da

Conceição de Olinda, sua pátria, onde sempre vivêo, .e delle se não conservam

outras mem"orias. Do mesmo livro consta que D. Felippa de Mello se casou se-

gunda vez, a 22 de Outubro de 1613, com Pedro Lopes de Veras, homem que

possuio grossos cabedaes em Pernambuco.
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E devemos notar que em ambos os. assentos se acha nomeada D. Fel

üppa com o appellido de Mello, e que coití o mesmo ê tratada no testamento de

seu segundo marido Pedro Lopes de Veras, o qual se conserva no Cartor±o do

Juizo das Capellas da Comarca de Pernambuco, para que se conheça a sem

razão com que Fernão Fragoso d'Albuquerque lhe nega o appellido de Mello,

porque este lhe destruía a idéia com que pretende provar que Jeronymo de Al-

buquerque não casara com D- Felippa de Mello, filha de D. Christovão de Mello,

sem que lhe servisse de embargo o testaníento do mesmo Jeronymo de Albu-

ouerque, que se conserva no Archivo de S. Bento de Olinda, gavêta V, masso

B-, n. 14, nem outros documentos desta qualidade com os quaes se confutam

nervosamente os fundamentos desta sua caprichosa opinião nas memórias da

illustrissiitía familia d'Albuquerques.

Do segundo matrimonio de D. Felippa de Mello com Pedro Lopes de

Vn-35 tipo >>oiivf. successão; poréni, do primeiro, que contrehio com Diogo

poc-côn ^apceram sete filhos, que são os seguintes:

4 — João de Albuquerque de Mello, capitulo 1.°.

4.— Nuno de Mello de Albuquerque, que já ocoupava o posto de capitão

nn anno de 1630, em que os Hollandeses invadiram Pernambuco. O General

Mathias de Albuquerque, seu tio, lhe destinou uma náo com sessenta soldadcr?

para guarnição da Barreta, a qual elle defendeu valerosamente, até lhe rrfette-

rem a pique o seu navio. Gom igual valor ajudou a erguer quatro reductos,

que combatessem o forte do Taborda, que levantaram os Hollandeses, aos quaes

degollou quarenta e dois soldados de dusentos que saturam em uma occasião ã

fachina; e não ln/via occasião de defender a patria ení que não procurasse

achar-se, especi?lisando-se no cabo de Santo Agustinho. no anno de 1632 e no

seguinte de 1633, na defensa da Fortalesa do Arrayal. No de 1635 se vlo obri-

gado a largar a patria e recolher-se ã Bahia, onde o espirito marcial de que

era dotado o impellio a embarcar na armada em que o General Cofide da

Torre sahio daquella cidade no anno de 1639, porém impellido o seu navio das

ondas e dos ventos que n'aquelle tempo as fazia correr com vehemencia para o

Norte, foi para as índias de Hespanha, onde continuou a serviço d'aquelle

Príncipe, ainda depois de o nãc ser dos Portugueses pela feliz acclamação do

Senhor rei D. João IV. As memórias de José de Sá d'Albuquerque, qua são

coetaneas, affirmam que Nuno de Mello casara em Hespanha, onde fôra Ge-

neral das frotas das índias e que chegara a conseguir o titulo de Marquez. E'

possível, por que os Reis Felippes foram liberalissimos na remuneração dos

serviços feitos na guerra do Brasil, e os titulos em Castella, quando não trazem'

annexa a grandesa, não são tão difficeis de conseguir como no nosso reino, onde

é inseparavel, poréni como não escrevo por lisonja, mas sim por servir á pa-

tria, compadecido do esquecimento com que a decadencia dos engenhos em que

. consiste a opulencia do Brasil, vae arruinando as casas principais, não devo

reputar por certas nem as varias exaltações dos interessados, nem as calumniosas

origens que talvez arguío a inimisade, sem que os documentos jurídicos façam

ao rtíenos provável o que os antigos deixaram dito aos successores, sem mais

autoridade que á das cãs, que chegaram a conseguir mais por beneficio do tempo

que os empenhos das vigílias.

4 — Fernão Martins de Melio, a quem se encontra no livro velho da Sé

por padrinho de baptismo de Manoel, filho de André de Albuquerque e de sua

segunda mulher D. Isabel de Vasooncellos, que foi feito a 25 de Julho de 1621,

e- a 24 de Fevereiro de 1624 o foi também de seu sobrinho Diogo, filho de seu

irmão João d'Albuquerque de Mello. Nas Memórias de Antonio Feijó de Mello
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é nomeado com4 o appellido de Albuquerque, e delle se não conservam outras

notjcias. _

4 — Diogo de Albuquerque de Mello, de quem também não tenho mais

noticias, que a de o achar nomeado entre os filhos de Diogo Martins PessSa e

de sua mulher D. Felippa de Mello, na relação do dito Antonio Feijó.

4 — Jeronymo de Albuquerque de Mello, capitulo 2.°

4 — Affonso d'Albuquerque de Mello, Cap. 2.®

4 — Affonso de Albuquerque d'e Mello, a quem chamaram de alcunha o

Coloirfim, e foi um dos mais valerosos cabos que vio a Campanha de Pernam-

buco, assim na sua defensa como na expulsão dos Hollandeses, do que resultou

que um poeta tão satyrico, como o que escreveo os primeiros encontros das

nossas armas com as dos Hollandeses, não teve de que o arguir, quando o seu

empenho era increpar a todos; antes, entre todos os singularisou nos seguintes

versos:

Albuquerque a que chamam Columirtí

Misolo com bueno alfin.

Os nossos historiadores contam repetidas vezes o empenho com que

elle meneiou a espada em defensa da patria. Já no-anno de 1630, em que os

Hollandeses vieram a Pernambuco, elle briosamente ficou prisioneiro; era Ca-

pitão, e com este mesmo posto servio até a restauração, sem que duas viagens

que fez á côrte de Madrid fossem bastantes para poder contrastar a fortuna,

ordinariamente adversa aos varões fortes.

No assalte? do forto de Pontal, no encantonarríento da Villa formosa dex

Serinhaem e na sua defensa e finalmente na tríarcha da Alagôa, cumprio in-

teiramente com as obrigações de um perfeito capitão, porque além do valor

de que foi dotado, conseguio geral applauso e veneração, que sabia muito bem

conciliar a sua grande capacidade. O conhecimento que delia teve o Mestre de

Campo General Francisco Barreto, fez com que o nomeasse para levar ?.o senhor

rei t). João IV a segunda via do aviso da restauração de Pernambuco, de quis o

Mestre de Campo André Vidal de Negreiros tinha levado a primeira via, o que

consta da patente do seu successor o Capitão Dionysio Vieira, que se acha re-

gistrada no livro primeiro da Secretaria do governo de Pernambuco, a fls. 51

verso. Falleceu em Lisbôa, pouco depois de haver cumprido com a sua commfis-

são, porque até nessa occasião lhe quiz a fortuna ser adversa, interpondo esta

obiecção ao prêmio de seus honradíssimos serviços, que não deixaria de rece-

ber da generosa liberalidade daquelle monarcha. Foi casado com D. Ignez Fe-

lippa Leonor de Mello, de quem não teve successão, e por sua morte passou su'a

mulher á segunda das bodas coirt João da Rocha de Luna.

4 — Sebastiana de Albuquerque de Mello, Cap. 3.

NOTAS á Arvore ãe costados cBe D• Felippa âe Mello.

PARTE PATERNA

A.

Affonso Lopes de Bulhão foi um cidadão honrado de Lisbôa e era pa-

rente do nosso glorioso Portuguez Santo Antonio.

J.

Jeronymo de Albuquerque, a quem chamaram — o tôrto — por haver

perdido um olho na conquista de Pernambuco, é o tronco da illustrissima fami-
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lia de seu appellido na dita Capitania o qual veio em companhia de 3eu cunhado

Duarte Coelho Pereira, primeiro Donatario, que com sua mulher D. Brites de

Albuquerque e família passou a povoa-la em 1535. Viveu Jeronymo de Albu-

querque em Pernambuco quasi cincoenta annos, e por dez foi Governador desta

Capitania, na qual falleceu no mez de Dezembro de 1584, conío se colhe do seu

testamento, que se conserva no Archivo do Mosteiro de São Bento de Olinda,

gaveta V, masso B., n-° 14. Foram seus irmãos: Manoel de Albuquerque, que

casou com D. Maria, filha de Ruy de Souaa; Fr. Affonso, religioso da Ordem de

S. Francisco, de vida exemplar; Antonio de Albuquerque, que falleceu sol-

teiro; D. Isabel de Albuquerque, que casou com Manoel de Moura, padroeiro da

Gapella-mor da Igreja de S. João da Praça, de cujo níatrimonio se conserva

illustrissima descendencia; D. Mfiria d'Albuquerqúe, que casou com Tristão de

Mendonça, Capitão de Chaul (?) e Commendador de Mourão, de cujo matri-

moríio também se conserva illustrissima descendencia; D. Brites de Albuquer-

que casou com Duarte Coelho Pereira, priníeiro Donatario da Capitania de

Pernambuco; sua illustrissima successão ficou extincta com a morte da Con-

deça de Vimioso, D. Maria Margarida de Castro e Albuquerque-

2 — Joanna de Bulhão casou, digo, foi casada duas vezes: a primeira

com João de Mello, filho 2.° de Gonçalo Vaz de Mello, Mestre-sala do senhor rei

D. João II; e a segunda com Lopo d'Albuquerque, e era irmão de D. Mayór

Affonso, mulher de D- Ayres da Cunha, senhor da Villa de Taboa e Coirímen-

dador de S. Martinho de Cambres na ordem de Çhristo.

João de Albuquerque foi filho terceiro de sua casa e o primogenitor

delia foi Gonçalo d'Albuquerque, que casou com D. Leonor de Menezes, filha

terceira de D. Álvaro Gonçalves de Athayde, e delia teve preclarissima sue-

cessão-

4 — João Gonçalves de Gomide foi senhor da Villa Verde, Alcayde-mor

de Óbidos, da Guarda, de Lusia e de Alenquer, e Escrivão da Puridade do Se-

nhor rei D. João I. Foi filho de Gonçalo Lourenço de GomidQ, que pelos annos

de 1388 era Escrivão da Puridade do mesmo rei, e de sua rtíulher Ignez Leitão,

filha de Vasco Leitão; e o dito Gonçalo Lourenço de Gomide foi filho de Nuno

Martins de Gomide, que vivia pelos annos de 1360, no reinado do Senhor rei

D. Pedro Primeiro. ÂJorreu João Gonçalves de Gomide degollado por matar in-

devidamente a sua mulher, e por esse motivo seus filhos não quizeram usar de

seu appellido e toitíaram o de sua mãi.

L

D. Leonor de Albuquerque, mulher de João Gonçalves de Gomide, foi

irmã de Pedro Vaz de Mello, primeiro Conde de Atalaia, de quem se conserva

excellentissima descendencia, e foram filhos de Gonçalo Vaz de Mello, o moço,

senhor das Villas de Castanheira, Povos e Cheleiros e Alcayde-mor da cidade

de Évora, e de sua mulher D. Isabel d'Albuquerque. Gonçalo Vaz de Mello, o

moço, foi filho de Gonçalo Vaz de Mello, o velho, que assistio no anno de 1385;

ás côrtes de Coimfbra, e de sua mulher D- Constancia Martins, e neto de Vasco

Martins de Mello, o velho, que foi Guarda-mor do Senhor rei D. Fernando,

senhor das ditas Villas de Castanheira, Povo3 e Cheleiros e Alcayde-mor de

Évora, o qual também assistio ás ditas côrtes de Coimbra, e de sua primeira
mulher D. Theresa Correia, filha de Gonçalo Gomes de Asevedo Correia, Alfe-í

res-mor do Senhor rei D. Affonso IV, na batalha do Salado. Este Vasco Martins

de Mello, o velho, foi filho de Martira Afforiso de Mello, IV senhor de Mello, e
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de sua mulher D. Marinha Vasques, filha de Estevão Soares, senhor de Alber-

garia, neto de Affonso Mendes de Mello, II senhor de Mello, e 
'de 

sua nfulher

D. Ipnez Vasques da Cunha, filha de D. Vasco Lourenço da Cunha, Senhor de

Taboa e rico homem, bisneto de D. Mem de Soares de Mello ou Merlo, (com»

se acha nomeado no livro velho das linhagens, que o famoso Genealogico Af-

fonso de Torres diz fora escripto antes do Conde D. Pedro, e o P- D. Antonio

Caetano de Sousa affirma que é do décimo» terceiro século, e delle faz especial

mensão o grande Chronista Brandão, na 3.a parte da Monarq. Lusit, liv. 8, 
'cap.

31., pag. 60, verso, o que advirto para que se conheça que o conceito que alguns

formam' do appellido de Merlo ou Merlis, com que alguns antigos eram nomea-

dos, procede da falta de conhecimento de livros que os possa instruir), e de sua

mulher D. Theresa Affonso Gata, filha de D. Affonso Pires, o Gato. Este D. Mem

Soares de Mello foi rico homem, Alferes-mor do senhor rei D. Affonsc III,

com quem se achou, no anno de 1360, na tomada do Algarve, e o priitíeiro Se-

nhor da Villa de Mello, e era filho de Sueiro Raymundo e de sua mulher D Ur-

raca Viegas, neto por via paterna de outro Sueiro Reymundo, filho de D. Ro-

mão Paes e de sua mulher D. Dordia Affonso, filha de Affonso Viegas e d-e sua

mulher D. Theresa Affonso, neta do grande D. Egas Muniz, Ayo do Senhor Rei

D. Affonso Henrique e dp sua segunda mulher D. Theresa Affonso, filüa do

Conde D. Affonso das Asturias, bisneta de D. Moninho Ermigues e de D. Mineia

ou Ozoana, e terceira neta de D. Egas Muniz o Gasio e de D. Toda Ermigues Al-

boasar, filha de D. Ermigio e neta de D. Alboasar Ramires, filho de D. Ramirc

II, que foi rei de Leão no anno de 927, o por via materna foi Bellem Soares de

Mello neto de D. Egas Barroso e de sua mulher D. Urraca Velasquid Bambia,

filha de D. Vasco Guedelha e bisneto de D. Gomes Mendes Guedes e de sua

primeira mulher D. Chansa ou Flamula Mendes, ira/à de D. Gonçalo Mende3

de .Sousa, o Bom, que foi valido do Senhor rei D- Affonso Henrique e era sétimo

neto de D. Sueiro Belfaguer, que se acha viver pelos annos de 800, mui pouco

depois da restauração de Hespanha.

E D. Isabel de Albuquerque, mulher de Gonçalo Vaz de Mello, o Moço.

foi filha de Vasco Martins da Cunha, senhor de Tabua, Angeja, Bemposta, Pi-

nheiro, Assequins e de muitas outras terras, e de sua mulher D. Theresa de

Albuquerque. Este Vasco Martins da Cunha, foi filho de Martim Vasques da

Cunha, senhor de Tabua e de sua ir/ulher D. Violante, filha de Lopo Fernandes

Pacheco, senhor de Ferreira, rico homem e valido do senhor Rei D. Affonso

II, neto de Vasco Martim da Cunha, o Sscco, senhor de Tabua, e de sua mulher

D. Senhorinha Fernandes, filha de Fernão Gonçalves Chaneino- Bisneto de

Martim Vasques da Cunha, senhor de Tabôa, Alcayde-mor de Celorico de Bas-

tos pelos annos de 1282, e de sua mulher D% Joanna Rodrigues d)e Normais, filha

de Ruy Martins de Normais, Senhor de Silva Escura e Revinhade, terceiro neto

de Vasco Lourenço da Cunha, de quem acima se falou, e de sua níalher D. The-

resa Pires de Portugal, filha de D. Pedro Fernandes de Portugal, quarta neta

de Lourenço Fernandes da Cunha o de sua mulher^ D. Sancha ou D. Maria Lou-

rença, filha, digo D. Maria Lourenço de Maceira, filha de Lourenço Gomes da

Maceira, quinta neta de Fernão Paes, senhor do lugar da Cunha Alta, que deu

appellido a esta familia e de sua mulher D. Maior Rendufes; sexta neta de

Pelayo ou Payo Guterres, rico homem, Adiantado maior de Portugal, Senhor

da Casa e Quinta de Silva, e de sua mulher D. Ousenda Ermigues Alboazar,

artíbos descendentes da Casa Real de Leão, porque D. Pelayo ou Payo Guterres

foi filho de D. Guterres Pelayo, Conde de Lima, em Galisa, e neto de D. Pelayo.

conde de Transtamiro. E D. Ouzenda Ermigues Alboazar foi filha do Conde
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Transtamiro Alboazar e de sua mulher D. Mendola, irmã do grande D. Fernao

Gonçalves, Conde cie Castella, Amaya e Lava, filho do Conde D. Gonçalo Fer-

nandes, senhor de Castella e Burgos, o qual vivia pelos annos de 899.

E D. Theresa d'Albuquerque, segunda mulher de Vasco Martins da Cu-

:.ha, foi filha de D. Fernando Affonso de Albuquerque, senhor da ViUa Nova

de r.njos e das rendas de Aveiros, Alcayde-mor de Guarda, Alferes-mor da

Senhor rei D. Pedro I, sendo Infante, Mestre> da Ordení de S. Thiago e Embai-

xador do Senhor rei D. João I á Inglaterra- ,

Neta de D. João Affonso, a quem chamaram o Bom, e o do Ataude,

Senhor de Albuquerque Medelhim e outras terras, e Alferes-mor do rd de

Castella D. Affonso XI. E bisneta de D. Affonso Sanches, filho natural do senhor

rei D. Dinis, havido no anno de 1286, em D. Alonsa Rodrigues de Sousa ou de

Telha (como lhe chama seu filho, conde D. Pedro, no seu Nobiliario, tit. 36 e

37), e de sua mulher D. Theresa Martins, filha do primeiro Kíatrimonio de

D. João Affonso de Menezes, primeiro conde de Barcellos. ccm D. Theresa San-

ches, filha natural de D. Sancho IV, rei de Castella, que falleceu no anno de

1295, e foi havida em D. Maria de Menezes, senhora de Uireiro, que herdou de

seu marido João Garcia, e depois de viuva é que teve trato com o rei D, Sancho

IV. Esta D. Maria de Menezes ou D. Maria Affonso de Menezes, senhora de

Vieira, foi de altíssima qualidade, porque era prima de D. Rodrigo Anes, pai

do Conde de Barcellos, D. João Affonso de Menezes, sogro de D. Afonso San-

ches, porquanto o dito D. Rodrigo Anes era filho de D. João Affonso de Menezes,

rico homem, segundo senhor de Albuquerque, Medelhin e Alconchel, o qual

vivia no anno de 1256, e D. Maria de Menezes, senhora de Vieira, era filha dte

D. Affonso de Menezes, o Tisão, o- qual foi irmão inteiro do dito D. João Affon-

so, II senhor de Albuquerque, filhos aitfòos de D. Affonso Telles de Mene-

zes, II senhor de Menezes, Albuquerque, etc., que falleceu em 1230, e de sua

segunda mulher D. Thereza Sanchrs, filha natural do Senhor rei D. San-

cho I. Este D. Affonso Telles de Meneses, segunda Senhor de Meneses, foi

legitimo descendente da illustrissima e antiquissima familia de Meneses, uma,

das itóiis distinetas de Hespanha, que alguns Genealogicos dedusem de Scnior

Telo, grande senhor em Asturias, que vivia no reinado de D. Tavira, pelo

anno de 738, porque o P. D. Antonio Caetano de Sousa diz que (apartado

do fabuloso) deduz a sua baronia de D. Friela II, rei de Leão e de Galisa, qiie

vivia pelos annos de 924, e de sua mulher a rainha D. Munilo Ximena, filha de

D. Sancho Garcez, rei de Navarra, e de D. Toda Aynave.

Esta é a altissima ascendencia de D. Eeonor de Albuquerque, rtfulher

de João Gonçalves de Gomide e bisavós de Jeronymo de Albuquerque, de quem

procedem os Albuquerques de Pernambuco, e melhor se perceberá das Tabuas

Genealogicas que vou coordenando com á maicr evasão possivel para as dar ao

publico na introducção das memórias Genealogicas desta, á todas as luzes, pre-

clarissinía familia.

Lopo de Albuquerque, conhecido com o appellido de Bode, foi o filho

primogênito da sua casa e teve unicamente por irmão a Mathias de Albuquer-

que, XVI vice-rei da índia.

PARTE MATERNA

D. Christovão de Mello veio a Pernambuco com a sua familia depois do

fallecimento de seu pai, que foi no anno de 1548, a 5 de Agosto. Deixou

D. Christovão em Portugal um filho chamado D. Jorge de Mello, o qual sue-
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cedeu no Morgado que instituio seu avô paterno, o bispo de Géseda (?),

D- Jorge de Mello, e casou com' D. Maria da Cunha, filha de Christovão de

Mello, Alcayde-mor de Serpa, e deste matrimonio procedem os Mellos Abreus,

senhores das Villas de Prestimo e Serém, e trouxe para Pernambuco tres filhas

a saber:

D. Felippa de Mello, que casou com Jeronymo de Albuquerque.

D. Maria de Mello, que casou com Manoel d'Albuquerque-

D. .Catharina de Mello, que casou com André d'Albuquerrque, Alcayde-

rríor da Villa de Iguarassú, e de todos estes matrimonios se conserva em Per-

nambuco illustrissima descendencia. Estes Manoel de Albuquerque e André de

Albuquerque foram os dous primeiros filhos varões que houve Jeronymo de

Albuquerque em D. Maria do Espirito Santo Arco Verde, filha do Príncipe ou

Regulo de Pernambuco. Ainda vivia D. Christovão no mez de Novembro de 1584,

em que foi feito o testamento de seu genro Jeronymo de Albuquerque, como dello

se vê.

G.

Garcia de Mello foi Alcayde-mbr de Serpa e Commendador da Con-

graira na Ordem de Christo e filho de João de Mello, Alcayde-mor de Serpa

e Copeiro-mor do Senhor Rei D. Affonso V, e de sua mulher D. Isabel da Sil-i

veira, filha de Nuno Muniz da Silveira, o velho, rico homem e Coudel-uíor e

Escrivão da Puridade do senhor Rei D. Duarte, e neto de Martim Affonso de

Mello, Senhor de Barbacena e Aleayde-mor de Évora, e de sua mulher (se-

gunda) D. Briolanja de Sousa, filha de Martim Affonso de Sousa, o velho, se-

nhor de Mortagua, o qual era neto de Martim Affonso o Chichorro, filho natu-

ral do Senhor rei D. Affonso III. E este Martim Afonso de Mello,- senhor dfc

Barbacena, é o que assistio também no anno de 1385 ás côrtes de Coimbra (e

lhe chaníaram o Moço em differença de seu tio o outro Martim Affonso, irmão

de seu pai, Vasco Martins de Mello, o velho, ambos filhos de Martim Affonso

de Mello, III senhor de Mello, cuja nobilissima e antiquissima ascendencia fica

mostrada nas partes destas notas, Fit. Liv. 1), e foi filho de outro Vasco Mar-

tins de Mello, o velho, senhor da Castanheira, Povos e Cheleiros, Alcayde-mor

de Évora e Guarda-mor do Senhor rei D. Fernando, e de. sua segunda mulher

D. Maria, ou Violante Affonso, filha de Martim Affonso de Brito.

Casou Garcia de Mello, Alcayde-mor de Serpa com D. Felippa Pereira

da Silva, filha de Henrique Pereira da Silva, Commendador-mor de Santiago,

e delia teve, entre outros filhos, a D. Jorge de Mello, de quem dará noticia a

seguinte nota-

J.

2—D. Jorge de Mello chamou-se Simão de Mello, cujo nome mudou

quando se ordenem de clérigo. Foi Abbade commendatario de Pombeiro e de

Aloobaça e esmoler-mor do Senhor rei D. Manoel. Este monarcha o abrigou a

perm'utar estes benefícios pelo bispado da Goarda em que estava nomeado o

Infante D. Affonso seu filho, que já então era Cardeal da* S. I. R., e esta per-

muta se fez por Bula do Papa Leão X, passada no anno de 1517. Diz o Cata-

logo dos bispos da Goarda, que trás o 2.° tomo da Corographia Portuguesa, que

nunca fora áquella cidade e do que anda incorporado na Colíecção da Acade-

mia Real da Historia Portuguesa, consta que fallecera na cidade do Porto -Ale-

gre (que então era Villa da Diocese da Goarda), a 5 de Agosto de 1548. Teve

vários filhos dé Anna de Mesquita, filha de Pedro de Mesquita e de Felippa

Borges.
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CAPITULO I.

De João de Albuquerque de Mello.

4— João de Albuquerque de Mello, filho primogênito de Diogo Martins

Pessoa e de sua mulher D. Felippa de Mello, viveu em Olinda antes da invasão

dos Hollandeses, como consta dos assentos dos baptisados de seus filhes, e

depois de senborado pelos ditos Hollandeses se. retirou para a Bahia, no anno

de 1635, com toda a sua familia. Dos Alvarás dos filhamentos de seus filhos

Luiz de Albuquerque de Mello e Diogo de Albuquerque de Mello, que se acham

registrados na Carríara de Olinda, consta que teve João de Albuquerque o foro

de Moço Fidalgo da Casa Real. Foi casado ccm D. Maria de Veras, natural do

Reinp, a qual, parece era irmã de seu padrasto Pedro Lopes de Veras, e deste

matrimonio nasceram:

5 — Luiz d'Albuquerque de Mello, que continua-

5—Diogo de Albuquerque de Mello, que do livro velho da Sé consta

que foi baptisado naquella Igreja, ainda então Matriz do Salvador, a 24 de Fe-

vereiro de 1624. Foi Moço. Fidalgo da Casa Real, por Alvará de 30 de Janeiro

de 1656, o qual se acha registrado a folhas 12 do Livro que servia de registro

na Camara de Olinda no anno de 1660. Viveo na Patria alguns annos, depois

da restauração e falleceu sem haver tomado estado.

5 — João de Albuquerque de Mello, foi baptisado na Matriz do Salva-

dor, a 8 de Maio de 1625. Foi Moço Fidalgo da Casa Real e Commendador da

Ordem de Christo. Falleceu serrí tomar estado, em Lisbôa, na casa de seu tio,

o Conde de Alegrete, Mathias de Albuquerque.

5 — D. Felippa de Mello, §•

— Luiz de Albuquerque de Mello foi baptisado na dita Igreja Matriz

do Salvador de Olinda a 22 de Novembro de 1620 e teve o filhamento de Moço

Fidalgo da Casa Real, por Alvará de 30 de Janeiro de 1656, o qual se acha re-

gistrado a fls. 11 verso do Livro que no anno de 1660 servia de registro na Ca-!

mara de Olinda.

Depois da restauração se recolheu a Pernambuco, sua patria, onde ca-

sou duas vezes: a primeira com sua prima D. Simôa fie Albuquerque, que as Me-

níorias antigas não dizem de quem era filha, e só declaram as de José de Sá que

Luiz de Albuquerque e sua mulher D. Simôa de Albuquerque que eram primos se-

gundos, filhos de primos irmãos, e como João de Albuquerque de Mello, pai

deste Luiz de Albuquerque, teve oitenta primos irmãos e a sua descendenoia

se acha extineta, não é fácil averiguar de qual destes oitenta primos foi filha

D. Simôa de Albuquerque, porénf pelo nome de Simôa parece verosimil que era

neta de D. Simôa de Albuquerque a filha de Jeronymo de Albuquerque que

casou duas vezes: a primeira com Jorge Teixeira e a segunda com Damião

Gonçalves de Carvalhosa.

Do matrimonio de Luiz de Albuquerque de Mello com sua prima Dona

Simôa de Albuquerque nasceram:

— João deA Albuquerque de Mello, Moço Fidalgo da Casa Real, que
lalleceu solteiro.

6 — Affonso dc Albuquerque de Mello, Moço Fidalgo da Casa Real, que
também falleceu sem tomar estado.

6 — D. Maria Josepha de Albuquerque, que casou na Villa Formosa
de Serinhaem com seu parente Antonio d'Atayde d'Albuquerque, o qual foi filho
de outro Antonio de Ataide de Albuquerque, que servio com muita honra nas

guerras desta Capitania em praça de soldado e Alferes, achando-se no anno de
1630 na defensa de Serinhaem, de que sahio ferido, nas quatro batalhas navaes,
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nas duas de Guararapes e errí muitas occasiões de pelejas, por cujos serviços o

Mestre de Campo Gal. Francisco Barreto e os Mestres de Campo Francisco de Fi-

gueirôa e D. João de Sousa, em virtude da Provisão regia de 29 de Abril de 1654,

pela qual o Senhor Rei D. João IV mandou repartir as terras que pertenciam ao

Real fisco por haverem «ido dos Hollandezes e os officios de justiça e fazenda

pelos officiaes e soldados que serviram na guerra da restauração, lhe doavam a

propriedade do officio de juiz de Orpliãos da dita Villa de Serinhaem, por provi-

são de 28 de Maio de 1656, que se acha registrada a folhas cento e trinta e nove

(139) do livro 1.° da Secretaria deste Governo. Este Antonio de Ataide de Albu-

querque era da familia dos Albuquerques de Pernambuco e neto por via paterna

de Gaspar Dias de Ataide, prim4eíYo marido de D. Brites de Albuquerque, filha de

Jeronymo de Albuquerque e de D. Maria do Espirito Santo Arcoverde. Não tenho

noticia se do matrimonio de D. Maria Josepha de Albuquerque com seu parente

Antonio de Ataide de Albuquerque houve successáo, porque muitas vazes se

negam as respostas das perguntas que faço o que me não admira depois de ter

lido em uma carta que o Duque e Senhor de- Souto Mayor escreveu ao P. D. An-

tonio Caetano de Sousa, em 28 de Julho de 1741, as seguintes clausulas -• A

um no sé si podre satisfazer en este correo á Ias perguntas.

Precisado a mendigar as noticias de Ias mismas casas a quiem per-

tencem cujos duenos, o porque sueMm estar muy agenos de lo- que mas les im-

porta, no pueden subministralas ó desconfiados dei fin porque si enquierem Ias

recatan.

Casou segunda vez Luiz de Albuquerque de Mello com4 D. Angela Ca-

mello, filha de Gaspar Camello, e de sua mulher Maria de Araújo, e deste ma-

trimonio nasceram:

6 — José d'Albuquerque de Mello, que continua.

6 — Luiz de Albuquerque de Mello, que morreu moço.

6 — Duarte de Albuquerque, que também HÍorreu moço.

6 — D. Simôa de Albuquerque, que morreu de pouca idade.

— José de Albuquerque de Meiio, casou em Serinhaem com D. Brasia

Baptista, filha de Thom&s Baptista e de sua mulher Joanna de Araújo, e deste

matrimonio nasceu:

— D. Angela de Mello, cujo estado

§ 
• ¦

D. Felippa de Mello foi baptisada na Igreja Matriz do Salvador a 23

de Setem-òro de 1626. Casou com seu primo Luiz de Albuquerque de Mello, Fi-

dalgo Cavalleiro da Casa Real, filho de Jeronymo de Albuquerque de Mello, F!i-

dalgo Cavalleiro da Casa Real, filho de Jeronymo de Albuquerque de Mello e de

sua rtíulher D. Isabel Lopes.

Deste matrimonio nasceu único:

6 — Luiz de Albuquerque de Mello, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real,

que por ter gênio nimiamente altivo e desordenado foi morrer em ALgola

degredado. Achava-se preso, pelas culpas que deram, lugar a este extermínio,

no anno de 1683, e por essa razão servio nesse anno o Cargo de Vereadoi- da Ca.-

marade Olinda eaí que sahira eleito no Pelouro. Casou-se por seu gosto com

D. Catharina Gomes, filha de Simão Gomes e de sua mulher Anna Henrique,

mas não teve successão.
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NOTAS á Arvore ãe Costados ãe Luiz ãe Albuquerque-

PARTE PATERNA

A

Affonso d'Albuquerque, filho segundo de Jeronymo de Albuquerque e de

sua mulher O. Felippa de Mello, dos quaes se deu noticia nas notas da Arvore

1." (se achava em Lisboa no anno de 1607 e morava na rua Direita do Espirito

Santo da Pedreira, como se vê de unia procuração bastante, que fez a seu cunha-

cio o P. Simão Pires Tavares, irmão de sua mulher, a quem deu todos os pode-
res necessários para administrar os bens que possuia em Pernambuco; ainda. se
achava em Lisboa no anno de 1604, o que vi de outro documento antigo dos mui,-

tos que de m'im fiou a benevolencia de Affonso de Albuquerque de Mello, Pi-
dalgc* da Casa Real, porém pouco depois foi despachado no Governo do Rio de
Janeiro).

PARTE MATERNA

L

Luiz Marreiros e sua mulher, Lu3ia Lopes, viviam em Olinda no principio
do século passado, o que consta do Livro Velho da Sé, onde, no anno de 1609, se
acha o assento de baptisado de seu filho Álvaro e em outros annos os de outros
filhos. Foi Luiz Marreiros proprietário de um officio de Tafcellião do Publico, do
Judicial e Notas, por mercê de Duarte de Albuquerque Coelho, li nnatario da
Capitania de Pernambuco.

CAPITULO II.

De Jeronymo de Albuquerque de Mello.

Jeronymo de Albuquerque de Mello, filho 5." de Diogo Martins Pessôa
e de sua mulher D. Felippa de Mello, foi proprietário do officio de Guarda-mor
dos. navios deste porto de Pernambuco. No livro segundo da Secretaria deste Go-
verno se acha registrada a Provisão que o Governador Jeronymo de Mendonsa
Furtado passou, em 7 de Janeiro de 1666, a Antonio de Asevedo para servir
o dito officio, por nomeação do dito seu proprietário, que não poderia viver mui-
tos annos mais, porque já então devia ter mais de sessenta de idade. Não
tenho delle outra noticia, nem' pude descobrir do seu casamento, porém toam
seus filhos:

5 — João d'Albuquerque de Mello, que segue.
5 Jeronymo de Albuquerque de Mello, que vivêo -em Olinda, em cujo

Senado servio de Procurador no anno de 1696 e no de 1708. Falleceu solteiro.
5 —D. Isabel de Albuquerque, que também falleceu sem tomar estado.

— João de Albuquerque de Mello, a quem chamaram de alcunha o
Perniculas, viveo sempre em Olinda, onde foi casado com D. Marianna de Barros,
filha de Manoel de Barros Maduro e de sua nftilher D. Anna Lourençp..

Deste matrimonio nasceu única:

— D. Lourença de Albuquerque, que foi baptisada na Sé de Olinda,
a 16 de Agosto de 1685, e ainda vive no Recife. Casou duas vezes, em Ipojuca:'
a primeira com Salvador Taveira e a segunda com Manoel de Sousa.

Deste segundo matrimonio não teve successão, e do primeiro não tenho
noticia.
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NOTAS á Arvore de Costados &e D. Marianna ãe Barros.

PARTE PATERNA

Manoel de Barros Maduro foi natural da cidade de ViZeu, freguesia de

Santo Estevão, como consta das inquirições, que no anno de 1695 tirou o Doutor;

João Ayres Correia de Abreu, Provisor e Governador do Bispado de Vizeu pelo

Senhor Bispo D. Jeronynto Soares, em virtude de uma requisítoria, que a reque-

rimento de seu neto, o P. Pedro Ferreira Brandão, passou o Dr. Nicolau Paes

Sarmento, Deão da Cathedral de Olinda, vigário Geral e Juiz de Genere do Ca-

bido, séde Vacante, no anno de 1694, a 2 de Julho. Da mesma inquirição, consta

que era filho de Domingos Rodrigues Maduro, morador na freguesia de Santa?

Estevão, arrabalde da cidade de Vizeu, onde vivia das suas fazendas, que trazia!

arrendadas, vivendo ã lei da nobresa, o que diz Manoel de Barros Madeira era

Capitão da Ordenança quando embarcou para o Brasil, pelos annos de 1640,

porque juram as testemunhas em 1695 que tinha embarcado para o Brasil passa-

va de cincoenta annos.

Parece que embarcou para o Brasil a servir na guerra da restauração

de Pernambuco, porque no anno de 1646, a 15 de Agosto, foi provido no

posto de Alferes dá Companhia do Capitão Antonio Rodrigues França, como se

mostra do Liv. 1.® da Vedoria Geral de Pernambuco. Deste posto passou ao de

Capitão de Infantaria do 3 ° do Mestre de Cairípo André Vidal de Negreiros, na

Companhia de que foi Capitão Amaro Ferreira Machado, por patente do Mestre"

de Campo General Francisco Barreto, de 25 de Julho de 1652, que se achà regis-

trada no livro primeiro da Secretaria do Governo, a fls.-20 v., e ficando re-

formado neste posto, depois da restauração de Pernambuco, lhe doaram o Mestre

ue Campo General Francisco Barreto e os Mestres de Campo Francisco de Fi-

gueirôa e D. João de Sousa a propriedade de um officio de Tabellião do judicial

e notas de Olinda, em observancia da provisão regia pela qual se itíandaram re-

partir os officios de justiça e fazenda pelos officiaes e soldados que serviam na

guerra de Pernambuco, por Provisão de um de Junho de 1656. Desta provisão

consta que havia servido nas guerras do Brasil desoito para desenove annos

em praça de soldado, cabo de esquadra e Sargento, Alferes, Capitão vivo e refor-

niado, achando-se nas occasiões mais consideráveis de seu tempo, com honrada

satisfação, particularmente quando o Conde de Nassau foi sitiar a Bahia, e na

celebradissima rtíarcha do Mestre de Campo Luiz Barbalho, o que melhor cons-

tará do registro da mesma Previsão, que se acha a folhas 146 do livro 1 da Se-

cretaria do Governo, e devemos notar que o sitio que o Conde de Nasau pôz áf

Bahia foi na mez de Abril de 1638 e para ficarmos na certeza de que já então ?e

achava Manoel de Barros Maduro no Brasil.

A nobre3a do seu nascimento foi conhecida em Pernambuco, porque dos

livros das vereações da Camara de Olinda consta que sahira eleito no Pelouro

para servir, no anno de 
' 
1663, de procurador deste Senado, sempre mtelindros^

na escolha das pessoas que nelle devem servir; porém do mesmo livro consta que

se fizera procurador de Barrete a Antonio Duarte de Carvalho por estar Manoel

de Barros Maduro estuporado; pelo que parece não viveria muitos annos depois.

Foi casado com D. Anna Coutinho, de cuja ascendência dará noticia a nota se-

guinte: e tairfdem veremos a sua successão na Tabua de parentescos de sua filha

D. Marianna de Barros.
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PARTE MATERNA

G

Catharina da Costa foi natural da villa do Conde e irmã legitinta, e intei-

ra de Isabel Rodrigues, que justificou na dita Villa, do Conde, perante o Vereador

mais velho, juiz pela Ordenação1, Matheus Figueira Valadares, Escrivão Miguel

Luiz de Barros, em 27 de Janeiro de 1614, ser filha legitima .de Sebastião x Pires

e de sua mulher Guiomar Fernandes, moradores na dita villa. Neta por via

paterna de Marcos Pires e de sua mulher Catharina Fernandes e por via ma-

terna neta de Duarte Fernandes e de sua mulher Leonor Pires.

M

Manoel da Costa Moura foi natural de Sedielos, bispado de Lamego.

Veio a Pernartíóuco de tenra idade, em companhia de seus pais; servia no anno de

1641 de Secretario de Orphãos desta Capitania, como se vê dos inventarioa

daquelle tempo, que se conservam no Cartorio de Orphãos de Olinda, de que ao

presente é Escrivão Domingos Henrique.

2 — Margarida Coutinho foi natural de Lisbôa, filha de Fernão Cou-

tinho de Asevedo, Commendador de Souto, o qual foi filho de Antonio de Asevedo

Coutinho, Fidalgo honrado, e de sua mulher D. Isabel Noronha Sarnache. A

dita1 Margarida veio a esta Capitania convidada por seu tio o P. Fr. Ângelo de

Asevedo, Monge Benedictino, que foi duas vezes D. Abbade do Mostedro de Sào

Bento de Olinda, a primeira em 1620 e a 2* em 1624, como consta de uni livro

que se conserva no dito Mosteiro, a que chamam Dietario — e depois foi Pro-

vincial desta Província do Brasil.

P

Pedro Cardoso de Moura, foi natural de Lamego e veio a Pernambuco

com sua familia cincoenta annos depois da sua povoaeão, pouco mais ou níenos,

o que consta de uma justificação que „seu filho, Manoel da Costa Moura, fez na

cidade de Lamego, a 21 de Julho de 1622, perante o Licenciado Christovão Fer-

reira Freire, Juiz de Fora da mesma cidade, Escrivão Antonio Rodrigues da

Costa, porque principia a petição: — Manoel da Costa Moura, tilho de Pedro

Cardoso de Moura, morador que foi em Pernambuco e que fora irmão legitinío e

inteiro de Lourenço Cardoso, que foi morador da mesma cidade de Lamego, o

qual justificou no Conselho de Penaguião, a 5 de Julho de 1616, perante o
Juiz Francisco Guedes Ferraz, Escrivão Antonio Camello, ser filho de Francisco

Moura, natural da freguesia de Santa Maria de Sediolos do dito Conselho, e
neto de Pedro Annes, do mesmo lugar. E a 30 de Janeiro de 1603, justificou

perante o juiz do Civel e Orphãos, Jeronyirto Diniz, Escrivão Felippe da Foneeca,

ser sebrinho de Gonçalo Lopes de Guadalupe, cjue procedia da geração dd An-
tonio de Guadalupe, cirurgião-mor do Papa Clemente V e do Imperador Augus-

to César.

Parentesco de Marianna de Barros

(Uma pagina em branco e á margem? a nota abaixo):
Sobastião Pires, natural da Villa do Conde, filho de Marcos Pires e de

sua mulher Catharina Fernandes, casou com' Guiomar Fernandes da mesma
Villa do Conde, filha de Duarte Fernandes e de Leonor Pires.
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(1) — Costados n-° 3.

Deste matrimonio nasceram:

5 _ j0ão Manoel Carneiro da Cunha, Presbytero, Notario do Santo

Officio e Parocho do Assu'.

5 — Fr. Gonçalo de São José, Religioso da Ordem de N. Senhora do

Monte da Provincia da Reforma, foi V Prior do Convento do Recife e Definidor

da Sua Provincia e é actualmente Secretario da sua Provincia. /

5 — Francisco Xavier Carneiro da Cunha, Capitão-mor da Villa de Igua-

rassu', casou com Maria Margarida do Sacramento, filha de Roque Antunes Cor-

reia, Cavalleiro da Ordem de Christo, 
* Fan/iliar do Santo Officio, Capitão da

Companhia dos Familiares da Capitania de Pernambuco, Proprietário do Officio

de Almoxarife da Fazenda Real da Capitania de Pernambuco; e Senhor dos en-

genhos da Bertioga e Giquiá, e de sua mulher D. Ignacia Rosa Thenorio, sem

successão.

5 — Estevão José Carneiro da Cunha, que continua.

5 —¦ Antonio Felippe de Bulhões, formado em Cânones pela Universidade

cie Coimbra.

5 — Manoel da Cruz Carneiro da Cunha, clérigo in minoribus.

5 — José Carneiro, Religioso da Companhia de Jesus.

5 — D. Maria Sebastiana da Cunha, que casou com Jusarte Teixeira de

Asevedo, Fidalgo da Casa de Sua Magestade, Senhor do Engenhp Novo de Igua-

rassu', sem succesão.

5 — Estevão José Carneiro da Cunha. Sargonto-mor da Villa de Igua-

rassu', casou com D. Antonia da Costa Gadelha, fiiha única e herdeira do Co-

rcnel João tia Cunha Gadelha, senhor de grandes cabedais na Villa de Jcó, e de

D. Maria Manoella, neta por parte paterna de Anton:o José da Cunha, natural

de Vianna, e de D. Antonia da Costa Gadelha, e rela materna de Pedro Caraei-

ro Pereira.

Desie matrimonio nasceu único:

6—João Carneiro da Cunha, menino.

§ 4.°

—'D. Sebastiana de Carvalho, filha do Coronel Manoel Carneiro da

Cunha e de D. Sebastiana de Carvalho, casou com Manoel Cavalcante de Albu-

querque Lacerda, Fidalgo da Casa de Sua Magestade, Cavalleiro da Ordem de

Christo, Alcayde-m"or da Villa de Goyanna e Senhor do engenho da Tapirema.

Deste matrimonio nasceram os filhos seguintes:

— Manoel Carneiro de Sousa, que continua.

5 — José Cavalcante de Lacerda, Fidalgo da Casa, digo, da Casa de Sua

Magestade, casou em Jaguaribe com D. Caetana de Mello, filha de Miguel Fer-

reira de Mello e de Maria da Assumpção de Goes.

Deste matrimonio não houve successão.

5 — D." Maria Sebastiana.

5 —-D. Cosma.

5 — D. Rosa, solteiras.

5 — Manoel Carneiro de Lacerda, Fidalgo da Casa de Sua Magestade,

succedeu a seu pai no senhorio do engenho da Tapirema, casou com D. Maria

(1) Daqui por diante, até o íim do vol., é letra multo antiga, mas nâo
do Autor. Parece que o escripto nâo começa aqui, porém no original está assim
e a numeração está certa.
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Magdalena, filha do Sargento-itíor Jorge Camello Valcasar e de D. Maria Tei-

xeira, filha de Francisco Ferreira.

Deste matrimonio nasceram:

6 — Manoel Carneiro de Lacerda.

6 — D. Sebastiana, meninos.

§ 5.°

4 — D. Antonia da Cunha, filha do Coronel Manoel Carneiro da Cunha

e de Sebastiana de Carvalho, casou com Jacintho de Freitas da Silva, Fidalgo

da Casa de Sua Magestade, que succedeu a seu irmão Antonio de Freitas da Silva

no senhorio da Casa Forte e Beberibe. Deste matrirtfonio, que foi o primeiro de

Jacintho de Freitas da Silva, nasceram:

6 — João de Freitas da" Silva, Fidalgo da Casa de Sua Magestade e

Capitão de Infantaria no Reginfento da Praça do Recife, que era solteiro.

6 — D. Sebastiana de Freitas, que falleceu solteira.

6 — D. Francisea Maria de Freitas da Silva, que foi casada com Manoel

Lopes de S. Thiago Corr.\ Cavalleiro da Ordem de Christo, Familiar do Santo

Officio e Capitão de Auxiliares na Praça do Recife e proprietário dos officios

de escrivão da abertura, despacho e descarga da Alfandega de Pernambuco, e

falleceu sem successão.

6 — D. Isabel Bernarda de Freitas da Silva, que vive solteira.

CAPITULO III

De D. Ursula Carneiro de Mariz e da sua descendencia.

— D. Ursula Carneiro de Mariz, filha de João Carneiro de MarL; e de

D. Maria Coresma, casou com Paulo Carvalho de Mesquita, homem nobre de

Portugal.

Deste matrimonio nasceram":

— Salvador Correia de Lacerda, que continua.

3 — Paulo Carneiro, que foi Religioso da Companhia de Jesus, que foi

Procurador Geral da sua Provincia do Brasil no Côro de Lisboa, primeiro Rei-

tor do Collegio do Recife e depois do de Olinda, onde falleceu.

3 — j0ão Carneiro de Mesquita, que falleceu solteiro.

3 —• Manoel Carneiro de Mesquita.

3 — Pedro Carneiro de Mesquita, solteiros.

3 — D. Anna Carneiro de Mesquita, que casou com seu primo João Car-

neiro da Cunha, como vimos no Cap. 

3 — D. Magdalena Carneiro, § 1.

3 — D. Isabel Carneiro, § 2.°.

3 — D. Maria Carneiro, que foi primeira mulher de Antonio de Sou-

sa Moura, sem successão.

—¦ Salvador Correia de Lacerda foi Capitão da Ordenança, casou comi

D. Maria dos Prazeres, filha de Domingos Gomes de Brito, de cujo matrimonio

nasceu único:

— Domingos Gomes de Brito, que continua.

4 — Domingos Gomes de Brito, que também foi Capitão da Ordenança e

morou no engenho do Salgado, casou com* D. Clara Fagundes, filha de Estevão
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Ribeiro de Maria Cavaco (?), irmã do P. Domingos Cavaco, Coadjuctor de Ipo-

juc-a, e deste matrimonio nasceram:

5 — Miguel Carneiro, que foi para as Minas.

5 — Domingos Inofre, que mora no engenho da Ubaca, e casou com uma

filha de Diogo de Atayde de 

5 —¦ Salvador Correia, que mora no engenho da  e casou com outra

filha de Diogo de Ataide.

5 — D. Catharina  que casou com Manoel de Mello.

5 —'D. Lourença, que casou com seu primo Manoel da Silva Cavaco.

5 — D. Clara, solteira.

5 — D. Francisca Correia de Brito, casou depois, (vid. tom. 2.° pag.).

§ 1.°

— D. Magdalena Carneiro, filha de Paulo Carneiro (ou Carvalho)

de Mesquita e de p. Ursula Carneiro de Mariz, casou com José de Lyra Bo-

telho, de cujo matrimonio nasceram:

— José Carneiro de Lyra, que falleeeu solteiro.

4 — Manoel de Mesquita Lyra, que continua.

4 Paulo de Carvalho Mesquita, que mora na Muribeca, onde casou
duas vezes, uma cortí  irmã de Cosme Leitão, de cujo matrimonio nã»o
houve successão; segunda com  filha do Capitão André de Barros Pi-
mentel e de sua mulher D. Felippa Botelho, de cujo matrimonio não sei que
haja successão. \

— Manoel de Mesquita Lyra, casou com D. Maria Magdalena, filha de
Pedro Lopes de Veras e de sua mulher Catharina de Lyra.

Deste'matrimonio nasceram:

õ — Manoel de Mesquita de Lyra, que continua.

 Francisco Carneiro de Maris, solteiro.

5 — João Carneiro de Mesquita, solteiro.

® Antc/nio 
(de 

Mesquita, que mora no engenho de Pantôrra, e casou
com N...... filha de José Alves, de cujo matrimonio ha larga successão.

5 — Maria Magdalena, que casou com Antonio de Hollanda, filho de
Agustinho de Hollanda e de Anna Martins, e tem successão.

Manoel de Mesquita Lyra casou com Narcisa de Hollanda, filha de
Agustinho de Hollanda e de Anna Martins, de cujo matrimonio nasceram:

— Francisco de Mesquita.

6 — Manoel de Hollanda.

6 — José de Hollanda, solteiros.

6 Crema de Hollanda, que casou com José Caetano, sem" sue-
cessão.

6 — Maria de Hollanda.

6 — Anna Martins, solteiras.

§ 2.°

2— Isabel Carneiro, filha de Paulo Carvalho de Mesquita e de Dona
Ursula Carneiro, casou com Manoel Velho Freire.

Deste matrimonio nasceram:

3 — D. Isabel Carneiro, que casou com Antonio Ayres de

/



3 — d. Marianna Freire, que fàlleceu solteira.

3 — d , Cosma de Carvalho, casou com Vicente de Tal, sem successào.

Este titulo da famiiia dos Carneiros de Mariz da Capitania de Peruam-

buco foi por mim forníado de Memórias antigas, autos que examinei e de vários

papeis curiosos que conservo em meu poder o que juro aos Santos Evangelhos

e sellado com o sinete de minhas armas;

Item, juro que as Arvores de Costados que vão adeante, por mim asigna-

das, são fielmente feitas com' toda a verdade. Recife de Pernambuco, 7 de Maio

de 1754. Está assignado: Antonio José Victoriano Borges da Fonceca.

—-d. Isabel Carneiro, casou com seu parente Antonio Ayres Mendes,

filho de  e de D. Maria Carneiro, o qual Antonio Ayres foi lavrador

no engenho dos Morenos e dos Bulhões. Tiveram:

— José Carneiro Moraes, que segue.

4 — Manoel Carneiro da Cunha, adeante.

4 — Francisco Carneiro da Cunha, clérigo.

4 — D. Maria Catharina, solteira.

4 —'D. Isabel da Conceição, também solteira.

4 — José Carneiro de Moraes, cabo de esquadra do Regimento de Olin-

da, casou com Anna Maria da Costa, filha de João da Costa e de solteira. Tem.

meninos deste anno de 1756.

4 — Francisca Carneiro e João Carneiro.

4 — Manoel Carneiro da Silva, que servio a El-Rei no Regimento da

Praga do Recife, falieceu solteiro e de poucos annos, servindo o posto de Sar>-

gento da Companhia do Mestre de Caafpo D. Francisco de Sousa.
' 

4 — Theodosio Carneiro, que falieceu solteiro.

4 — Marçal Carneiro da Silva, que continua.

4 — Pedro Carneiro da Silva, que falieceu solteiro.

4 —¦ D. Margarida Carneiro, que casou com Gonçalo da Costa, Alferes

de Infantaria do Regimento da Praça do Recife, e falteceram sem successào.

4 — D. Joanna Carneiro, que casou com  lavrador do engenho

dos Pintos, de quem faltam noticias.

— Manoel Carneiro da Silva passou a servir a El-Rei na fortaleza de

Tamandaré, onde casou com Simiaua Gadarte, filha 4e Manoel Ferreira de Fi-

gueiredo e de Magdalena Cadarte, e deste n^atrimonio nasceram:

— Manoel Carneiro da Silva, que casou com N.... filha de João Lo-

pes Canha, e não sei se tiveram successão.

5 — Francisco Carneiro da Silva, que casou com D. Maria, filha de

Antonio Baptista de Atayde e de There,a Gomes, e tem deste matrimoiiio suo-

cessão no engenho do Rio Formoso, onde moram.

5 — Joanna Carneiro casou em a Villa de Serinhaeití, com Luiz Gomes,

Tabellião da mesma Villa, onde tem successão, de que não temos noticia.

CAPITULO IV

De Manoel Carneiro de Mariz e de sua descenderia.

2 — Manoel Carneiro de Mariz, filho segundo de João Carneiro de Ma-

riz e de D. Mria Coresma, servio com muita honra na guerra dos Hollandezes,.

casou com D. Cosma da Cunha, filha de Pedro da Cunha de Andrada, Fidalgo
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 ,,n, /n t-w Pomifa de. • • • 6 por este matrimônio

tol M^noe^arLiro dT Mariz senhor do engenho de São Sebastião da Varziea,

Do dito matrimonio nasceram:

3 _ j0ão Carneiro da Cunha, com quem se continua.

3 — Manoel Carneiro da Cunha, § 2.°.

__ João Carneiro da Cunha foi senhor do engenho do Meio. da fregue-

sia «a Várzea, casou com sua prima D. Anna Carneiro 
^ 

Mf^uita P»1"

lo Carvalho de Mesquita e de D. Ursula Carneiro de Mariz. Deste matnnunlc

D,9/S c êr&ifl'

4'_ Pedro da Cunha de Andrada, que morreu de poucos annos.

— Manoel Carneiro da Cunha, a quem seu pai mandou para a índia

nor se querer casar com menos descendencia naquelle Estado; servio -a El-Rei

com grande honra e falleceu solteiro, servindo o posto de Capitão de In an-

taria. ¦,

4 _ José Carneiro da Cunha, que continua.

4 _ Paulo Carneiro da Cunha, que falleceu solteiro.

4 _ peciro da Cunha de Andrada, que foi clérigo presbytero e falleceu

ha poucos annos. . . ,

4 — Antonio Carneiro da Cunha, que foi Religioso da Companhia de

Jesus e vive solteiro.

4 — D. Joanna Carneiro, que foi primteira mulher de Francisco de

Moura Rolim, Fidalgo da Casa de Sua Magestade e Mestre de Campo do 3* de

Auxiliares da Villa de Iguarassu', senhor do engenho de Bulhões, na frequeFia de

Santo Amaro.

Deste rríatrimonio não houve successão.

4 — D. Anna Carneiro, § 1-.

4 —. d . Ursula Carneiro, que casou com Manoel Garcia de Moura, Fidal-

go da Casa de Sua Magestade, Senhor do engenho do Salgado e de muitas fa~

zendas na Bahia. Vivem sem successão.

4 — D. Cosma da Cunha, que vive solteira.

_ josg Carneiro da Cunha, succedeu a seu pai no senhorio do engenhei

do Meio, casou com sua prima D. Cosma da Cunha, filha do Coronel Manoel

Carneiro da Cunha, senhor do engenho do Brum Brum, e de sua mulher D. Se-

bastiana de Carvalho.

Deste irfatrimonio nasceram os filhos seguintes:

.5 _ josé Manoel Carneiro da Cunha, a quem ultimamente se julgou na

Relação do Porto pertencer-lhe o Morgado de São Roque e Horta grande, pela

clausula que tem exclusiva de femeas. Vive solteiro e com pouca saúde.

— d. Anna Carneiro da Cunha, que vive solteira.

5 — D. Ursula Carneiro da Cunha, que também vive solteira

§ 1.°

— Tf. Anna Carneiro, filha de João Carneiro da Cunha e de Dona

Anna Carneiro de Mesquita, foi segunda mulher de João Baptista Accioli e Mou-

ra, Fidalgo da Casa de Sua Magestade e Alcayde-mor da cidade de Olinda e da

Villa do Recife, senhor do engenho da Tabatinga. Deste matrinfonio nasceu

unicamente:

— D. Joanna Manoella Carneiro da Cunha, que continua. /

5 — D. Joanna Manoella Carneiro da Cunha casou com José Alexandre

Salgado de Castro Accioli, filho' segundo de João Salgado de Castro.



343 —

Deste matrimonio tem nascido até o presente:

6 — João Salgado de Castro, menino de poucos annos, a quem Manoel

Garcia de Moura tem destinado para seu herdeiro.

6 — D. Theresa.

6 — D. Maria Jeronyma.

6 — D. Monica Francisca.

§2.°

— Manoel Carneiro da Cunha, filho 2.° de Manoel Carneiro de Mariz

e de D. Cosraa da Cunha, foi honfem de grande esfera de capacidade, adquiriu

grossos cabedaes e occupou os cargos mais honrosos que ha em Pernambuco, onde

foi muitas vezes juiz ordinário, e falleceu sendo Provedor da Casa de Sua Ma-

gestade, digo, da Casa da Santa Mizericordia da Cidade de Olinda; foi Capitão-

mor da Varzea e Coronel do Regimento da Ordenança da Cidade de Olinda.
Casou com D. Sebastiana de Carvalho, filha de Sebastião de Carvalho, Fidalgo da

Casa de Sua Magestade, e de sua mulher D. Francisca Monteiro, cuja nobre

ascendencia se mostra na Arvore de Coçtados. Deste matrimônio, pelo qual foi
Manoel Carneiro da Cunha senhor do engenho do Brum Brum, nasceram:

— Manoel Carneiro da Cunha, que continua.

4 — Miguel Carneiro da Cunha, que casou duas vezes, a primeiro
com  filha de Jeronymo Cavalcante de Lacer-
da, Fidalgo da Casa de Sua Magestade, Cavalleiro da Ordem de Christo e Capitão-
mor de Itamaracá, e de sua nfulher D. Catharina de Vasconcellos; a segunda,
obrigado pelos confessores, com uma mulher ordinaria, e de nenhum destes ma-
trimonios houve successão.

4 — João Carneiro da Cunha, § 3- .

4 D. Francisca Monteiro, que casou com Antonio de Freitas da Silva,
Fidalgo da Casa de Sua Magestade, Cavalleiro da Ordem de Christo, Mestre de.
Campo de Auxiliares nas Minas Geraes, senhor da Casa Forte e Beberibe.

Deste rrfatrimonio não houve successão.
4 — D. Sebastiana de Castro, § 4.
4 D. Cosma da Cunha, que casou coaf seu primo José Carneiro da

Cunha, senhor do engenho do Meio, como vimos no Capt.° 2.°
4 — D. Antonia da Cunha, § 5.*.

4 —-D. Maria Sebastiana, que vive solteira.

— Manoel Carneiro da Cunha succedeu a seu pai no Senhorio do en-

genho do Brum Brum, é Familiar do Sunto Officio e formado em Cânones pela
Universidade de Coimbra, casou conf D. Antonia da Cunha, filha de Antoni')
da Rocha Beserra e de D. Isabel da Silva.

Deste matrimonio nasceu única:

— D. Maria de Jesus, que continua.

— D. Maria de Jesus casou a furto com José Pedro, Familiar do Santo
Officio, que hoje é Senhor do Engenho do Brum Brum, e deste matrimonio tem
nascido:

— D. Maria.

6 — D. Anna.

6 —-D. Antonia, meninas.

§ 
3.°

4 — João Carneiro da Cunha, filho segundo de Manoel Carneiro da Cunha e

de D. Sebastiana de Carvalho, servio a El-Rei no Regimento da Cidade de Olin-
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da, onde foi Alferes, foi também Capitão-mor da Várzea e da Villa de Igua-

rassu', onde foi Juiz Ordinário, servio» também o honroso cargo de Provedor da

Casa da Santa Mizericordia; é Familiar do Santo Officio. Casou com D. Antonia

da Cunha Souto Mayor, filha que veio a ser herdeira de Gonçalo Novo de Britky,

e de sua mulher D. Cosma da Cunha de Andrada  se verá

da Arvore de Costados.

(Seguem-se oito Arvores de Costados).

I



INSTRUMENTO passado em publica forma do Tenente Coro-

nel Francisco Alvares Camello.

Saibam quantos este instrumento dado e passado em publica forma do Of-

ficio de mim Tabellião a requerimento da parte com o theor de um brasão de

fidalguia e nobresa, e do traslado de outro brasão também de fidalguia e nobresa,

virem, que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo, de mil e

setecentos e trinta e cinco, aos quatro dias do mez de Maio do dito anno, nesta

Yilla de Santa Maria Magdalena da Alagôa do Sul, cabeça de Comarca do dis-

tricto da Capitania de Pernambuco, em pousadas de mim Tabellião ao deante no-

meado, pelo Tenente Coronel Francisco Alvares Camello me foram apresentados

unf brasão de fidalguia e nobresa e um traslado de outro basão também de fi-

dalguia e nobresa requerendo-me que com o theor delles lhe passasse iastru-

mento em publica forma pelas vias que lhe fosse necessário, por não arriscar os

proprios e pelos ditos instrumentos, querem limpos sem cousa que duvida faça

com elles passar.

Passo este instrumento errf publica forma, dos quaes documentos o theor

delles de verbo ad verbum, é o seguinte: "Portugal Rei d'armas Principal." Nestes

reinos e Senhorios de Portugal, pelo muito alto e poderoso rei D. Felippe No3so

Senhor, etcetera.

Faço saber que por parte de Àntonio Gonçalves Miranda, morador em

Pojuca, provincia do Brasil, me foi requerido dizendo que elle era filho legitimo-

de Gonçalo Annes de Andrada e de Maria Gonçalves de Araújo, sua mulher, já

defuntos, moradores que foram do terrrío da Villa dos Arcos de Valdevez, o qual
Gonçalo Anes de Andrada, pai do Supplicante procedia por linha direita dos Mi-

randas, que neste reino são fidalgos de casa d'armas e como tal foi sempre tido,

havido e conhecido e sempre presou a lei da nobresa com creados e cavallos e por

parte da dita sua mãi, era neto de Gonçalo Menezes e de Catharina de Araújo,

sua mulher, e bisneto de Rodrigo de Menezes de Araújo e de Maria da Rocha, .

sua mulher, descendentes da linhagem dos Araujos, que neste reino são fi-

dalgos de casa d'arm*as e ser conhecido, e como taes foram sempre tidos e havi-

dos e conhecidos e se pozeram sempre á lei da nobresa, com armas, creados.

escravos e cavallos, e assim mesmo se passa ao mesmo Supplicante, sem nelle
haver raça de Judeus nem Mouros, conío tudo consta do instrumento que
me apresentou e que para memória de seus antecessores os não poderem, re-

queria da parte do dito Senhor lhe passasse e desse um escudo de armas,

que aos ditos de Linhagem pertencem é o do Supplicante de direito por lhe

pertencerem' devia trazer para dellas usar, e gosar da honra e fidalguia que
com as ditas arnías pertencem.

E visto por mim seu requerimento e o instrumento authentico passado
em forma devida, que em meu poder fica, pelo qual consta o sobredito com
poder e autoridade, de meu nobre e real officio, que para isso tenho provisão.
Busquei os livros de nobre fidalguia deste reino, e nelles achei registradas as
arnías dos nobres e antigos linhagens dos Mirandas que neste reino são Fi-
óalgos de casa d armas, que por parte de seu pai pertencem ao Supplicante e
pos mesmos achei que as armas dos Araujos que neste reino são Fidalgos de
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casa d'armas e solar tempo reino de Galisa, donde procedem, que por parte de

dita sua mãi ao Supplicante pertencem umas e outras, como neste escudo

lh'os dou de Mirandas e illuminadas §§ e esquartellado o primeiro dos Mi-

randas, de ouro com uma aspa de vermelho, com punhado de quatro flores de

Lix de verde, e assim o contrario e por timbre cinco penachos de ouro e no do

meio unia flôr de Lis, elmo de brilhante guarnecido de ouro paquife dos mesmos

e côres das armas e por realse por serem por parte do dito seu pai, mãi

<? avós e ¥>s de meu trasar e delles usar., requeiro as justiças da parte do dito

senhor e por bem de meu officio de nobresa, guardem ao dito Antonio Gonçalves

Miranda as honras, liberdades e mais preeminencias concedidas as ditas armas

e lh'os deixem traser e possuir nos casos enf que a nobresa delles lhe dá lugar

e em especial mando aos officiaes de nobresa, como juiz que sou delia, o

cumpram, e façam inteiramente cumprir e guardar e por verdade lhe passei

este brasão e certidão por mim assignada e sellada de rrfinhas armas. Dada

nesta cidade de Lisbôa aos vinte e quatro dias de Desembro Danta, digo,

Duarte Caldeira a escreveo, por Balthasar do Valle Cerqueira Cavalleiro da

Casa do dito Senhor e seu Rei d'armas do Algarve e Escrivão da Nobresa destes

reinos e Senhorios de Portugal, em o anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus

Christo de mil e seiscentos e sete annos. TC eu Balthasar do Valle Cerqueira a fiz

escrever e subscrevi. Pagou ao rei d'armas Portugaf.... o foro de um marco de

prata e de feitio ao Escrivão dous mil e quatrocentos rei3 
"Rei d'arnfas. Estava

o sello e armas e timbre esculpido." Traslado de um brasão de Fidalgxiia e no-

bresa do Capitão Amaro Bezerra, que se pede do officio de mim Tabelllão em

publica forma a requerimento do Tenente Coronel Francisco Alvares CameIJo.

Saibanf quantos este publico instrumento de brasão e de filalguia e nobresa

dado e passado em publica forma por mim dado e autoridade de Justiça, virem,

que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo, de mil setecentos e

vinte e oito annos, aos quatro dias do mez de Novembro do dito anno nesta

Villa do Penedo, Rio de S. Francisco, Comarca das Alagôas, Capitania de Per-

nambuco, en? pousadas de mim tabellião ao deant.e nomeado appareceu o Te-

nente Coronel Francisco Alvares Camello, pessoa de mim tabellião reconhecida

pela própria de que faço mensão e por elle me foi dito e requerido que de meu'

officio em publica forma lhe desse e passasse o traslado de um brasão de fi-

dalguia e nobresa o qual era e havia tirado o Capitão Amaro Bezerra. E logo

nfe foi entregue o dito brasão de fidalguia e nobresa par? delle rlar o traslado*

pedido e lhe tornasse-o a entregar o proprio, o qual recebi eru meu poder e

Cartorio para delle dar o dito traslado que é o que adeante, digo, traslado, cujo

theor é de verbo ad verbum o seguinte: Brasão de Fidalguia e nobresa do Capt-

tão Amaro Bezerra. Portugal Rei d'armas, principal nestes reinos de Portugal,

do muito alto e poderoso rei D. João o quinto, Nosso Senhor, por graça de

Deus, rei de Portugal e dos Algarves d'aquem e alem mar em África Senhor

cie Guiné e da Conquista, navegação e comtrfercio de Ethiopia, Arabia, Pérsia.

Tndia etc. Faço saber a quantos esta minha carta, certidão de brasão de armas,

fidalguia e nobresa digna de si e crensa virem, que por parte do Capitão Amaro

Bezerra, natural do Rio de S. Francisco, Capitania de Pernambuco, que foi

feita digo, me foi feito pedida, disendo'que pela sentença junta que offerecia,

passada em nome do S. Magestade e pela Chancellaria da Corte e pelo Doutoi*

Pedro de Almeida do Amaral do seu Deseirfbargo e seu Desembargador em est?/

sua côrte e casa da Supplicação e Corregedor com alçada dos feitos e custas'

eiveis, em ella cumprir ser o Supplicante descendente das nobres e illustres

familias de Bayões e Bezerras, que nestes reinos são Fidalgos antigos de casa
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d'armas por ser filho natural e legitimado de Vicente Martins Bezerra, Sargento-

mor que foi do Rio de S. Francisco na Capitania de Pernambuco, neto de Antonio

-Martins Bayão que passou a dita Capitania de Pernambuco da cidade do Porto

d'onde era natural, d'onde foi nobilissin'i. a familia dos Bayões, cujo sangue se

acha hoje em muitas casas e fidalgos deste reino, .havendo opiniões de autores

que derivam a sua origem de D. Arnálde, Senhor de Bayão, filho de Guido accla-

mado imperador dos Romanos em Italia e pelas semelhantes descendencias, digo,

e pela semelhança dos divisos... 
'dos 

escudos, se entendem ser a rrfesma varonia

dos Cabraes, da illustrissima casa dos Senhores de Belmonte, e de sua mulher

D. Leonor Bezerra, e por esta linha bisneto de Pedro Alvares Bezerra, natural

de Vianna de Lima, onde esta familia é nobilissima e aparentada com as casas

principaes daquella comarca, donde tamberrf passou a Pernambuco, outro parente

por nome Antonio Bezerra o Barriga, de alcunha que foi o Chefe da familia dos»

Bezerras d'aque!le Estado que é nelle muito poderosa e aparentada com os

principaes, e todos são descendentes de Martim Bezerra, Fidalgo do Reino de

Galisa, que por uma morte que fez passou a Portugal, consta ser filho de Ro-

drigo Fernandes Bezerra, neto de Lopo Bezerra, bisneto de Fernão Bezerra de

Moscoso, terceiro neto de Lopo Bezerra de Moscoso, irmão de D. João Fernandes

de Andeiro que foi conde de Orem neste reino e governou como valido e pri-

meiro ministro dos Senhores reis D- Fernando e D. Leonor Telles. Quinto neto

de Martim Bezerra de Moscoso, irmão de D. Nuno de Moscoso, Arcebispo de San-

tiago e de D. Affonso de Moscoso, bispo de Mondenhedo; quinto neto de Fernão

Bezerra e de sua mulher D. Maior Fernz- de Moscoso, filha de Lopo Pires de

Moscoso, de quem procede a casa dos Condes de Altamira, grandes de Hespa-

nha, que é uma das principaes da^iuella monarchia e é a familia dos Bezerras

níuito antiga e delia fala o Conde D. Pedro de Barcellos, filho de El-rei D. Deniz

no seu Nobiliario, dos quaes todos descendia elle Supplicante e que sempre se

trataram á lei de nobresa, sempre nelles não houve raça de infesta nação.

E por tal lhes tem julgado na dita sentença, e por se não perder a me-

moria de s- us. progenitores e de sua antiga Fidalguia e nobresa queria elle

para conservação delia um brasão de armas para sempre nas ditas familias dos

Bayões e Bezerras, pelo que me pedio lhe níandasse passar carta de brasão em

forma, assim como elle as havia de fazer e dellas usar. Em vista desta sua p-e-!

tição e sentença e mais documentos nelles insertos dos que ficíini no Cartorio

da nobresa e por ella consta ser o Supplicante julgado por legitimo descendento

das ditas famílias pelo o haver assim provado e justificado largantfente

do qual achei dedusido todo

na dita petição em virtude da qual provi o livro da fidalguia e nobresa que em

meu poder tenho e nelle achei registradas as armas que ás ditas linhagens per-

tencem que são as que nesta lhe dou e illuminadas, a saber

um escudo posto ao Basson esquartellado, no primeiro e quarto quartel as

armas dos Bayões que fazerrr em campo de ouro duas cabras pretas de

ouro, no segundo e terceiro quartel as armas dos Bezerras, que são em campo

verde dous bezerros de ouro ondeante com os rabos sobre a anca, elmo de

prata aberto e guarnecido de ouro  e cores das armas. Timbre' o

dos Bayões que é uma cabra preta gretada de ouro e por differença um prisoliot

vermelho. E porque esta3 são as arnías que ás ditas linhagens pertencem, eu

Manoel Leal, rei de armas de Portugal e principal ' do meu muito

nobre e real lh'as dou e assigno como vae no dito escudo- As quaes armas

poderá usar como acto de sua nobresa e fidalguia e com ellas Rosarí

de todas as graças, mercês honras e privilégios que pelos Senhores reis deste
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reino foram concedidos aos ditos, digo, aos Fidalgos e nobres delle e em especial

aos das ditas gerações., e com ellas poderá entrar em batalhas, pugnas e torneios

e em todos c quaesquer actos, assim de paz como de guerra e em tudo o que licito

e honesto for, as poderátrazer em suas baixellas, reposteiros e assentos e nas

portas de suas casas e quintas e deixal-as sobre sua própria sepultura e final-

mente servindo-se e honrando-se dellas, como á sua nobresa e fidalguia convém

e como convém4 aos mais fidalgos e nobres deste reino; pelo que requeiro a, todos

os Desembargadores, Juizes e mais justiças de sua Magestade, da parte do dito

Senhor e depois ainda por bem do offieio que tenho e em especial mando aos

officiaes de nobreza como juiz que sou delia Reis d'armas, Arautos e

e cumpram e façam inteiramente cumprir e guardar como é determinado e jul-

gado por firmeza de tudo vai por mim assignado com o signal publico do nom©

do meu offieio. Dada nesta corte e cidade de Lisboa Occidental em dez de Julho

de mil setecentos e dezoito. Joseph da Cruz. Paulino o fez por Joseph Duarte

Colusedo em' livro da Casa Real, escrivão da nobresa nestes reinos e senhorios

de Portugal. Eu Joseph Duarte Colusedo o fiz escrever e subscrevi P. Rei d'armas

"papel &&&¦ Fica registrado este brasão no Livro do Registro dos brasões de

nobresa de Portugal, a fls. Lisboa Occidental em onze de

Julho de iríil setecentos e desoito. Joseph Duarte Colusedo, Joseph Coelho de

Macedo, Tabellião Publico de Notas, por S. Magestade na cidade de Lisboa. Cer-

tifico que a letra do signal acima ser de Joseph Duarte Colusedo e o antecedente

ao pé do brasão de nobresa ser de Manoel Leal, Rei d'armas, por ser muito sem-

lhante. Lisbôa Occidental cinco de Novembro de mil setecentos e desoito annos.

Coelho de Macedo- E não se continha mais no dito brasão d'armas, fldalguia e

nobresa; o qual traslado bem* e fielmente do proprio original, que me foi entregue

pelo.... Amaro Bezerra, o qual lhe tornei a entregar o proprio que me entre-

gou, e vae na ver lade sem cousa que duvida faça com. o Tabellião

abaixo assignado e assignei de meus signaes públicos e rasos seguintes, aos quatro

dias do mes de Novembro, digo, de Desembro de mil e setecentos e vinte e oito

annos. E eu João Barbosa de Castro, Escrivão a fiz escrever e subscrevi, puz o

signal publico. Em testemunho de verdade. José Barbosa de Castro- E corrfigo

Tabellião Pedro Leandro de Andrade. Joseph Lopes Gonçalves, Tabellião do

Publico Judicial e notas, nesta Villa de Santa Maria Magdalena da Alagôa dc

Sul, cabeça de Comarca, districto da Capitania de Pernambuco, por sua Mages-

tade que Deus Guarde &. Certifico e porto fé que reconheço a letra do Escrivão

retro e o signal publico e raso posto ao pfi do traslado do brasão junto e ser tudo

feito pela própria mão de João Barbosa de Castro, Tabellião Publico do Judicial e

notas na Villa de Penedo, Rio de S. Francisco; e também reconheço a letra d!o

concerto e o signal posto ao pé do dito traslado, também feito pela própria mão

de Pedro Leandro de Asevedo, Tabellião do Publico Judicial e Notas, na dita<

Villa de Penedo, Rio de S. Francisco, pelos ter visto a ambo.a escreverení s a&'-

signar-se muitas vezes em minha presença e ter letras e signaes seus em meu

poder e Cartorio, aos quaes me reporto, em fê do que passei a presente certid&oi

de reconhecimento por me ser pedida, por mini feita e apsignada de meus signaes

públicos e rasos de que uso nesta dita Villa e seu termo aos tres dias do mes de

Maio de mil setecentos e trinta e cinco annos.... Bignal publico. Em fé de ver-

dade- José Lopes Gonçalves. E não se continha maia em os sobreditos docu-

mentos, a saber: traslado de  e reconhecimento, ao pé delle do

Tabellião desta Villa José Lopes Gonçalves, signal publico delle, o que tudo re-

conheço pelos pronrios de que usa, que tude* Eu Bernardo Ferreira, Tabellião

do Publico judicial e nota nesta Villa de Santa Maria Magdalena da Alagôa do

V
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Sul, Cabeça de Cortfarca, districto da Capitania de Pernambuco, por Sua Ma-

gestade, que Deus Guarde, & trasladei bem e fielmente dos proprios que me

foram apresentados aos quaes me reporto e com ellea este traslado sem

cousa que duvida faça. E os proprios documentos entreguei em publico

e raso de meus signaes, de que uso seguintes. Eu Bernardo Ferreira. Tabellião

que o escrevi. Em fé de verdade, signal, Bernardo Ferreira.



MEMÓRIAS da Família dos Albuquerques,

sua qualidade e origem na Capitania de Pernam»

buco, continuadas por vários ramos até o presente

anno de.

INTRODUCÇÃO

Jeronymo de Albuquerque, a quem chamaram o Torto, pelo motivo que

logo diremos, é na Capitania de Pernambuco o illustrissimto tronco da familia do

seu appellido.

E' bem sabido que vindo Duarte Coelho Pereira (filho de Gonçalo Pi-

res, senhor de Filgueiras) da índia, onde assistio á tomada de Malaca, na qual

acompanhou ao grande Affonso de Albuquerque e occupou outros grandes em-

pregos alcançados por seus serviços e merecimentos, arribou á costa da dita

Capitania de Pernambuco, cuja altura demarcou cuidadosamente, e chegando a

Lisboa alcançou do Senhor Rei D. João o 3-° em! remuneração de seus honrados

serviços a mercê do Senhorio da sobredita Capitania de Pernambuco, a qual lhe

foi concedida por duas amplissimas cartas, passadas em Évora, a 24 e outra a

25 de Setembro de 1534.

Havia Duarte Coelho Pereira, logo Que chegou a Lisboa, casado com

D. Brites de Albuquerque, Dama do Paço e filha de Lopo de Albuquerque e de

sua mulher D. Joanna de Bulhão, e vendo-se agora com a nova mercê de Capitão

e Donatario da Capitania de Peraaaíbuco, dispoz vir com a sua familia e muita

sente nobre e lusida a povoal-a. Com effeito, sahia do Porto de Lisboa no am..,

de 1535 e com feliz viagem avistou terra assaz povoada da multidão de Gentios

alarves, que animosamente disputaram o desembarque e povoação dos novos'

conquistadores em repetidos choques e pelejas; porém, como a Divina Provi-

dencia tinha destinado a Pernambuco para theatro de heróicas empresas, se deu

a multidão, digo, cedeu a multidão ao valor, e á 9 de Março do dito anno de

1535, tomou Duarte Coelho posse das terras, Capitanias e Governação e júris-'

dicção dellas, com todas as liberdades e privilégios que por alvarás reaes, pri-

vilegios e doações amplissimas lhe foi concedido, e aos seus herdeiros, o que

consta do foral da Camara da Cidade de Olinda que foi passado a 12 de Março

de 1537 e confirntedo a 17 de Março de 1550 e do mesmo foral consta que esta posse

foi tomada no mesnfo dia em que Duarte Coelho chegou a Pernambuco.

Nesta occasião, embarcou também Jeronymo de Albuquerque, convi-

dado por seu cunhado Duarte Coelho, que conhecia bem o seu valôr e prestimo-

Affirma a constante tradição que em um dos priníeiros choques, que tiveram os

nossos novos conquistadores com os índios, perdera Jeronymo de Albuquerque

um ôlho de uma frexada e que ficara prisioneiro, chegando a termos de perder

a vida, porque o gentio costumava matar e comer conf grandes festas seus pri-

sioneiros; mas teve a fortuna de que se affeiçoasse delle uma filha que o regulo,

ou principal da terra amava muito, a qual representou ao Pai, que se intitulava

Arco-verde, que se matassem aquelle Caraiba (que no seu idioma quer dizer

branco) morreria infallivelmente, porque o amava e queria para marido.



— 830 —

Movido o pai do amor da filha concedeu a Jeronymo de Albuquerque com

a vida a liberdade, fazendo pazes com os conquistadores e começando

a pòvoação da Capitania de Pernambuco: Baptisou-se logo esta »a do Regulo,

ou Arco-Verde, eom o nome de D. Maria do Espirito Santo cu]0 apJdlH me

loi posto por Jeronymo de Albuaueraue para níemona do alegre dia de Pente-

costes em que a sua libertadora recebeu a graça Baptismal. Viveram sempre

cem amor tão reciproco aue para casados s6 lhe faltaram as cerimonias eccle-

siasticas. Desta união nasceram oito filhos aos auaes amou Jeronynfo de Albu-

querque como a filhos de uma mãi a quem deveu a vida e os estimou como a

filhos d- uma Princesa da sua terra e due lhe facilitara a felicidade da con-,

juv-ia Porém não foi bastante esta união para que Jeronymo de Albuquerque-

deixasse de ter mais cinco filhos, havidos em outras mulheres, assim brancas

como índias, a todos os quaes que fizeram o numero de trese perfilhou antes

de casar com D. Felippa de Mello.

A' senhora Rainha .0. Cathariua, qjr pela menoridade de seu noto o

Senhor Rei D. Sebastião, governava o Reino, era presente a vida Ucenciosa que

fazia Jeronymo de Albuquerque, e por algumas vezes lhe mandou estranhar o

máo exemplo que dava ení uma nova conquista; e na oceasiao em que D. Chris-

tovão de Mello se vio obrigado a embarcar para Pernambuco com sua família

mandou insinuar ao dito Jeronymo de Albuquerque que seria muito de seu Real

agrado que casasse com uma das filhas que trasia D. Christovão de Mello. A

cuja insinuação obedeceu proirfptamente Jeronymo de Albuquerque, casando com

D. Felippa de Mello, primeira filha do dito D. Christovão de Mello, e nao

obstante ser já velho teve delia onze filhos.

Assim destes filhos legitimos de Jeronymo de Albuquerque como doa

naturaes procede muito grande parte da Nobresa da Capitania de Pernambuco,

pelo que dividirei este titulo entre partes: na primeira tratarei da successao

que tiveram os filhos legitimos de Jeronymo de Albuquerque; na segunda da

successao que tiveram* os filhos naturaes de Jeronymo de Albuquerque, havi-

dos em D. Maria do Espirito Santo Arooverds, filha do Regulo, ou príncipe da

terra; e na terceira finalmente dos outros filhos que foram havidos tem di-

versas Mais.

Depois de ter dado noticia da origem que teve em Pernambuco a fa-

milia, cuja historia escrevo, é justo que a dê de sua origem no nosso reine, por

seguir o estylo que praticam os que escrevem semelhantes assumptos supposto

que parece desnecessário escrever aquillo mesmo que nossos nobiliarios com

tanta exacção referem.

1  d. Affonso Sanxes, filho natural do senhor Rei D. Deniz, único

deste nome ertí Portugal, o qual reinou desde o anno de 1299 até o de 132o, é

c principio de onde os nossos Geneaiogicos deduzem a família dos Altuquerques:

foi havido em D. Aldonsa Rodrigues Telha, filha de Ruy Gorrfes Telha e de

Dona Theresa Gil. Seu pai fez dslle tão grande estimação, que deu motivo ás

queixas de seu irmão o Infante D. Affonso, como referem as nossas histo-

rias. (1)

Teve o emprego de Mordomo-mor da Casa do Rei seu pai e foi senhor da

Villa do Ccrnde, o de outros lugares dos bens que foram de sua mãe, e de Campo

Maior por morte de sua tia a Infanta D. Branca Abbadessa de Lorvão, irmã de

seu pai. Fundou o Mosteiro de Santa Clara da Villa do Conde, o qual dotou,

com sua mulher, liberalissimamente, e nelle jazem sepultados, em um primoroso

(1) Sousa, tom. l.°, Liv. 2.°, Cap. l.°.

I
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sepulcro, com o seguinte epitaphio: 
"Em4 esta Capella jazem o muito esclarecido

Príncipe D. Affonso Sanxes, filho de El-Rei D. D}inis d& gloriosa níemoria VÍ

Rei deste Reino de Portugal, com a sua muito excellente Madama D. Tareja Miz.

Neta de El-Rei D. Sanxo, fundadores desta Santa Casa a qual mandou fazer

para elles a muito virtuosa Senhora D. Isabel de Castro, primeira Abadessa

da Observancia desta Santa Casa em 1526'. (1)

E' tão memorial a opinião de virtuosos, que tem o dito Affonso Sanxes

e sua mulher D. Theresa Miz, que se affirxtía obrar Deus por sua intersecçáo

muitos prodígios, e não só os povos daquella Villa e lugares circumvisinhos re-

correm a elles nas suas afflicções, mas também as Religiosas daquelle Mosteiro,

as quaes, em agradecimento aos beneficias recebidos, pretendem tratar na Cúria

de sua beatificação; para que no anno de 1726 se imprimio ura Memorial da sua£

virtudes, escripto pelo P. Mestre Fr. Fernando da Soledade, Provincial da Pro-

vincia de Portugal, digo, da Província de São Francisco de Portugal, Acadêmico

da Academia Real da Historia Portuguesa, no qual affirma fallecera D. Affonso

Sanxes no anno de 1329. (2) Foi Affonso Sanches casado com D. Theresa Miz.,

filha de João Affonso de Menezes, Conde de Barcellos e Senhor de Albuquer-

que; e de sua mulher D. Theresa Sanxes, filha de D. Sanxo 4.°, rei de Castella,

e de D. Maria de Menezes, Senhora de Viero, coitío se mostra na Arvore de Costa-

dos n. 1, e deste matrimonio de D. Affonso Sanxes com D. Theresa Martins, sup-

posto que houveram mais filhos, ficou unicamente vivo: (3)

— d. João Afonso, a quem chamaram o Bom, e outros o conhecem pelo

de Atauâe, e foi Senhor de Albuquerque, Medeihim4 e outras terras, e Aíferes-mcr

do Rei de Castella D. Affonso XI.

Casou com D. Isabel de Meneses, senhora de Menezes, Monte Alegre, Vi-

lhava e outros lugares, fillia de D. Telo Affonso, Senhor de Menezes, e de sua

mulher D. Maria de Portugal, filha do Infante D. Affonso, Senhor de Portalegre,

e da Infanta D. Violante Manoel. Deste matrimonio não houve geração, mas teve

bastardos em Maria Rodrigues Barba, mulher Fidalga, os filhos seguintes: (4)

— d . Martim Gil, senhor de Albuquerque e Menezes, Adiantado de

Murcia. S. g.

3 — D. Fernando Affonso de Albuquerque, que continua.

— D. Brites de Albuquerque, que casou com D. Affonso Telo de M?ne-

z3s, Conde de Barcellos, Almirante de Portugal, Senhor das terras de Pagos, Are-

gaes, Carogosas, no julgado da Teira, e em Castella, Conde de Maiorga, de cujo

matrimonio nascêo: (5)

— d. Joam, que morreu de pouca Idade e esteve desposado com a se-

rhora D. Isabel, filha do Rei D. Fernando, a qual, por morrer o dito D. Joam,

veio a casar com D. Affonso, conde de Gijon e Noronha, de quem procede aquel-

la 'família.

3 — d. Maria Affonso de Albuquerque, que casou com D. Gonçalo Telles

de Menezes, Conde de Neiva e Faria, Senhor de Castanhede e Alcaide-mor de

Coiirfbra, irmão da Rainha D. Leonor Telles de Menezes, da qual diz o P. D. An-

(1) Sousa, supra, e Barbosa, Biblloth. Lusít-, tom. 1, pag. 52.

(2) Salaz. e Castro, Hist. da Casa de Lara, tom. 3.°, Liv. 20, Cap. 9,

pag. 437.

(3) Arvore n.° 1.
•(4) Corog. Port., tom. 1, Trat. 6 do Liv. 2, pag. 393. Sousa, tom. l.°,

Liv. 2.°, Cap. 1.° pag. 241.

(5) Porém Salaz. e Castro, na Hist. da casa de Lara, tomo 3.°, Liv. 16,

cap. 11, pag. 71, diz que este D. Martim Gil, que morreu em Sevilha no anno de

1365, de veneno, era filho legitimo.
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tonio Caetano de Sousa, na sua Historia Genealogica da Casa Real Portuguesa,

Tom. 1. , Liv. 2-°, Cap. 9.°, pag 425, que por seu pai era descendente da antiguis-

sima familia de Menezes, que (apartada do fncc.loso) dedusia a sua varonia d'El-

Rei D. Fruela 11 de Leão e Galizia, a quem contara por duodecimo avô, o qual

reinou pelos annos de 924. E de sua muilier a Rainha D. Nunilo Ximena, filha de

D. Sanxo Garcia, rei de Navarra e de D. Toda Asnares. Não diminuiu nunca o

illustre da Varonia ncs casamentos; porque todos eram de pessoas de claro nasci-

mente, pois em sua quarta Avó, D. Theresa Sanch.es, mulher de D. Affonso Telles de

Menezes, senhor de Menezes, lhe entrava o sangue Real de Portugal, como filha

d'El-Rei D. Sancho 1.°. Deste esclarecido matrimonio descendem a Casa dos Mar-

queses de Marialva, Condes de Catanhedes, a dos Marquezes de Loriçal, Condes

de Ericeira e muitas outras das primeiras da nossa Corte (1)

— D. Fernando Affonso de Albuquerque, foi senhor da Villa Nova ae

Ansos e das rendas de Aveiro, Alcaide-mor da Guarda, Alferes-mor do Reino

D. Pedro, sendo Infante Embaixador do Hei D. João o 1.° da Inglaterra, não casou

porque foi Mestre da Ordem de São Thiago, porém! de uma inglesa chamada Laura

teve as duas filhas seguintes:

— D. Joanna de Albuquerque, foi segunda mulher de Gonçalo Vaz Cou-

tinho, senhor do Couto de Leonil, Marechal de Portugal, Alcaide-mor de Lamego

c Trancoso, copeiro-mor daííainha D. Felippa. Deste matrimonio nasceu única:

— D. Isabel Coutinho, mulher de Gomes Freire, Senhor de Bobadela,

dos quaes procedem muitas casas illustres do nosso reino.

— D. Theresa de Albuquerque, foi segunda níuiher de Vasco Miz. da

Cunha, senhor de Taboa, Pinheiro Anjeja e outras terras, e deste matrimonic

nasceram os tres filhos seguintes (2):

— Gonçalo Vasques da Cunha, Bispo da Guarda, onde falleceu, a

14 de Agosto de 1426.

5 — Pedro Vaz da Cunha, senhor de Anjeja, Pereira e Pequiz, que herdou

de seu pai e de seu meio irmão Martim Vasques da Cunha. Casou cam D. Theresa

de Ataide, filha de Martin Gonçalves de Ataide, Alcaide-mor de Xaves, de cujo ma-

trimonio houve nobilissima successão (3).

5 — D. Isabel de Albuquerque, que continua.

— D, Isabel de Albuquerque casou com Gonçalo Paz de Mello, o Moço,

senhor da Castanheira, Povos e Xeleiros e Alcaide-mtor de Évora. Deste ma-

trimonio, entre outros filhas, nasceram (4):

Pedro Vaz de Mello, primeiro Conde de Atalaia, casou com Dona
Isabel de Noronha, filha de D. Henrique de Noronha, neto dos Reis D. Fernando
de Portugal e D. Henrique 2.° de Castella.

Deste matrimonio nasceu (5):

D. Isabel de Noronha, que casou com Diogo Lopes de Sousa, 2. I, da
Casa de Sousa e Mordomo-mor do rei D. Affonso o 5.°, e deste matrimonio se
conserva illustrissinía posteridade.

6—D. Leonor de Albuquerque, que continua (6).

(1) Souza, supra, pag. 253. Corog. Port., tom. 16, cap. 10, pag. 393.
(2) Arvore n.» 2.
(3) Sousa, tom. 1.°, Llv. 2.°, cap. 1°., pag. 244.
(4) Arvore n. 3.
(5) Tom. 12, Liv. 14, cap. 8, pag. 496. Mon. Lusit., tom. 8.°, Liv. 24,

cap. 25, pag. 162.

(6) Sousa, tom. 1°, Liv. 2.°, cap. l.°.
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— D. Leotior de Albuquerque casou com João Gonçalves de Gomide

Senhor da Villa Verde, Alcaide-mor de Óbidos e da Guarda, como escreve o

P. D. Antonio Caetano de Sousa; e tarçibeirf de Leiria e Alenquer, como diz o

P. Fr. Manoel dos Santos na MonareMa Lusitana, e Escrivão da Puridade do Rei

D. João o 1.°, de quem foi também seu pai Gonçalo Lourenço Gomide, pelos annos

de 1388, o qual Gonçalo Lourenço Gomide vivia no reinado d<j 'ei D. Pedro o 1.°;

e deste modo bem se mostra a grande antigüidade que'por todos os lados tem esta

familia de Jeronymo de Albuquerque, supposto que a sua varonia vem a ser a de

Gomide, de cujo appelido se esqueceram os seus descendentes pelo motivo que

refere Fr. Manoel dos Santos no lugar citado. Do referido matrinfonio de Dona

Leonor de Albuquerque com João Gonz. de Gomide, nasceram, entre outroa filhos:

— Gonçalo de Albuquerque, que casou com D. Leonor de Menezes, filha»

3.a de D. Álvaro Gonçalves de Ataide, e deste matrimonio nasceram (1):

— Fernando de Albuquerque, 4.° senhor de Villa Verde, o qual casou com

D. Catharina da Silva, e deste matrimonio se conserva esclarecida descendencia.

8 — Affonso de Albuquerque, a quem chaníaram o Grande, Governador da

índia, de quem se não conserva descendencia (2).

8 — D. Isabel de Albuquerque, que casou com Fernando de Sousa, A1-.

caide-mor de Leiria, de quem teve nobilissima descendencia (3).

8—1 Constança de Castro, que casou cojn D.*»Fernando de Noronha, do

Conselho dos Reis D. Affonso V e D. João o II, e Governador da Casa da Excel-

iente Senhora, e deste matrimonio também se conservam preclarissinfes descen-

dencias.

7 — João de Albuquerque, que continua.

— João de Albuquerque, que foi o terceiro filho, segundo as Memórias

que conservam nesta Capitania os descendentes desta familia. Casou com D. Leo-

nor Lopes, filha do Desembargador Lopo Gonçalves. Deste matrinfonio nasceram:

— Lopo de Albuquerque, que continua.

8 — Mathias de Albuquerque, que foi V Rei da índia desde o anno de 15i)l

até o de 1597 e foi o 16 Vice Rei e 34 Governador d'aquelle Estado, e do seu Governo

escreve Faria, na Asia Portuguesa. Não deixou successão (4).

—¦ Lopo de Albuquerque, que teve a alcunha de Bode e foi o primogênita

de D. João de Albuquerque, casou com D. Joanna de Bulhão, filha de Affonso Lo-

pes de Bulhão, cidadão de Lisboa, e de sua mulher Isabel Gramacho, filha de

Pedro Nunes Grammacho, a qual D. Joanna de Bulhão era viuva de João de Mello,

filho segundo de Gonçalo Vaz de Mello, Mestre Sala do Rei D. João o 2.°. Do re-

ferido matrimonio nasceranf os filhos seguintes:

9. — Manoel de Albuquerque, que casou com D. Maria  filh?. de

Ruy de Sousa.

— Affonso de Albuquerque, Religioso da Ordem de São Francisco.

9 — Jeronymo de Albuquerque, que é o tronco e origem da familia de

Albuquerques da Capitania de Pernambuco.

9 — Antonio de Albuquerque, de quem bó tenho a noticia que não deixou

successão.

9 — D. Isabel de Albuquerque, que casou com D. Manoel de Moura, de
cujo níatrimonio nasceram os filhos que refere Salazar e Castro, e delles ha escla-
recida successão (5).

(1) Sousa, tom. 10, Liv. 10, cap. 4, § 4°., pag.-664, Tom. 12, P. 1, Liv. 14
cap. 6, pag. 477 A. álibi'.

(2) Tom. 5.°, Liv. 6, cap. 5 § 2.°, pag. 254.
(3) Tom. 12, p. l.°, Liv. 14, cap. 6, pag. 477.
(4) Tom. 3°., P. 1, cap. 8.

(5)' Tom. 2, Liv. 14, cap. 8, pag. 792, Sousa. Tom. 12, P. 1, Liv. 14,
cap. 24, § l.°, pag. 518, Liv. 13, cap. 2, § 1.°, pag. 29.
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9 — D. Maria de Albuquerque, que casou com Tristão de Mendonsa, Ca-

pitão de Xaul e Commendador de Mourão, de quem se conserva illustrissima pos-

teridade.

9 — d. Brites de Albuquerque, que casou com Duarte Coelho, senhor d^

Pernambuco, de cujo matrimonio nasceu o famoso Jorge de Albuquerque Coelho,

cuja illustre posteridade ficou extineta com a nforte da Condessa de Vimioso.

Esta é a illustrissima ascendencia de Jeronymo de Albuquerque, tronco da

íamilia de seu appellido em Pernambuco, e para que pielhor se perceba, convidamos

ao curioso leitor a ver a Arvore de Costados e'Taboa que se . seguem, nas quaes se

percebe com mais clareza a noticia que temos referido.

(Seguem-se quatro Arvores de Costados).

PRIMEIRA PARTE

Dos filhos legítimos de Jeronymo de A!bu=

querque e da sua successão.

'l 
— Temos visto que Jeronymo de Albuquerque foi casado com j). Felippa

de Mello, filha de D. Christovão de Mello (que parece governou Pernambuco pelos

unnos de 1577, porque no Archivo do Collegio de Olinda, que foi doíJ Padres Jesui-

ias, se achou uma carta de Sismaria passada por D. Brites de Albuquerque, Capitoa

e Governadora de Pernambuco, a 24 de Julho de 1579, na qual confirma a data

tíe uma légua de terra em Camaragibe que aos Padres do õiio Collegio de Olinda

havia dado D. Christovão de Mello, quando foi Capitâc Governador, e delle afíir-

ma a tradição que fora filho do Abbade de Pombeiro t -le sua mulher D. Joanna

da Silva, e que deste matrimonio nasceram onze fillio?, porém dousi deste-s filhos

parece que falleceram ainda ení vida de Jeronymo dé Albuquerque, porque no in-

vontario e partilhas que se fizeram por sua morte consta que só deixara nove filhos,1;

que são os seguintes:

2 — João de Albuquerque, Cap. 1.

2 — Affonso de Albuquerque Mello, Cap. 2.

2 — Christovão dé Albuquerque, Cap. 3.

2 — Duarte de Albuquerque, Cap. 4.

2 — Jeronymo de Albuquerque, que foi servir á índia, onde falleceu sol-

teiro e sem deixar successão. No cartorio de São Bento da Cidade de Olinda, ns. 5,

6 e 7, gaveta V., maço B^, se acha o formal de partilhas de Jeronymo de Albuquer-

que, o qual é da quantia de 577200 reis, e foi extrahido a 2 de Novembro de 1599, a

requerimento de seu tutor D. Felippe de Moura.

2'—D. Cosma de Albuquerque, que falleceu sem estado, no recolhimento

de N. Senhora da Conceição de Olinda; ,acha-se também no' mesmo archivo do Mos-

teiro de Sã.o Bento a sua carta de partilhas.

2 —'D. Felippa de Mello, Cap. 5.

D. Isabel de Albuquerque, que falleceu sem tomar estado, na cidade da

Bahia, para onde se retirou por occasião da entrada dos Hollandezes, deixando por

seu herdeiro ao dito Mosteiro de São Bento de Olinda, cjuio se vê do 3eu testa-

mento, que se acha no referido archivo, gaveta V, maço D, n.° 29, passado por

traslado, em virtude de um despacho de um ministro da Bahia que se assigna fáa —

com a data de 22 de Novembro de 1649.

Está muito rôto e pouco intelligivel, porém perfeitamente s? lê a appro-

vagão, feita na Cidade da Bahia, a 3 de Novembro de 1645, pelo Tabellião Fran-

cisco da Costa Barreto, e o termo de abertura, feito a 3 de Outubro de 1649.
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— D. Maria de Albuquerque, que casou e foi primeira mulher de Anto-

nio de Sá Mahia, filho de Duarte de Sá e de sua mulher D. Joanna de Tavares, dos

quaes adeante darenfos noticia. Deste matrimônio de D. Maria de Albuquerque

com Antonio de Sá Mahia dizem as Memórias de Vatonio de Sá de Albuquerque,

filho do segundo matrimonio do mesmo Antônio do Sá Mahia (do que se lia de,

tratar no Capitulo 3), que nasceram onze filhos, e que nenhum delles deixara sue-

cessão; porém não nos declaram os seus nomes, nem" podemos descobrir mais que
o da filha seguinte, talvez porque só esta chegou a tomar estado:

— Lourença de Albuquerque, que as Memórias de Antonio Feijó de Mello,

Cavalleiro da Ordem de Christo e Capitão-mor da Villa Formosa de Serinhaem;

dão por filha única do referido primeiro matrimonio de" Antonio de Sá Mahia, e

pode ser que só façam* menção desta pelo motivo expressado. Casou contra vontade

de seus pais com Gaspar de Barros, homem nobre de Vianna, mas não tiveram
i

suecessao.

As referidas Memórias de José de Sá de Albuquerque dão a Jeronymo de

Albuquerque e a sua mulher D. Felippa de Mello mais um filho, com o nortfe de

Jorge de Albuquerque, e uma filha, chamada D. Luisa de Albuquerque, e affirmam

que ambos falleceram solteiros. Está no Recolhimento de N. Senhora da Concei-

çâo de Olinda, aonde se recolheu com suas irrríâs D. Cosma e D. Isabel, e aquelle

no Estado da índia, aonde havia ido a servir a El-Rei- As Memórias de Antonio

Feijó. de Mello dão aos ditos Jeronymo de Albuquerque e sua mulher Felippa de

Mello a mesma filha que não tomara estado, porém não faz mansão de Jorge de

Albuquerque. Se com effeito houveram estes filhos eram* 3em duvida já fallecidos

no anuo de 1594, como se manifesta do inventario e partilhas, que acima allegamos.

Supposto que o casamento de Jeronymo de Albuquerque com D. íelippa de

Mello, filha de D. Christovão de Mello, e de sua mulher D. Joanna da Silva, nãc« pa-

dece e nem padeceu em tempo algum a menor duvida e nem pode a haver, á vista

dos documentos authentieos que se conservam em Cartonos; Públicos desta Capi-

tania de Pernambuco, os quaes produziremos nas provai; com tudo como proxi-

manfente tem Fernando Frag.0 de Albuquerque, um dos homens mais velhos, d^stin-

ctos e noticiosos da dita Capitania, entrado no projecto de impugnar e sobre esta

matéria fez uma dissertação, que a dirigiu afim de dissuadirmos do dito casamento;

pareceu preciso referir os seus fundamentos e impugnal-os, para que não fique

duvidosa uma cousa que sempre foi indubitavel.

Diz, pois, Fernando Fragoso de1 Albuquerque na sobredita dissertação

que: Jeioaymc. de Albuquerque desta familia Io Rei tevo onze filhos, entre machos

e fêmeas, ao:? quaes o povo julgara com preferencia aos outros filhos que teve de

outras mulheres, e porque davam a estes algama primazia, d'aqui entenderam,

cs modernos eorrf as noticias frivolas que Jeronymo de Albuquerque casara com

D. Felippa de Mello, filha de D. Christovão de Mello, e per esta razão o manifesto

junto lhe dá os onze filhos, sendo falso, pois nuu^a tae3 filhos teve de tal matrimo-

nic, nem a certesa de tal matrimonio, antes o contrario, porque se assim fosse, estes

houveram deixar bens, assim como os naturae3, corei,maior razãó possuindo Je-

ronymo de Albuquerque tantos bens, verifica-se a verdade de não os ter, porque os

filhos naturaes o herdaram como consta dos papais authentieos que claramente

o declaram, como são as escripturas de compra que Belchior Alves fez das térras

de Santo Antonio do Recife aos filhos naturaes e netes do dito Jeronymo de Al-

buquerque, ò qual falleceu. na era de 1593, pouco ntfais ou menos, porque do anno de

1588 governava em Pernambuco e passava Sismarias, por ausência de seu so-

brinho Jorge de Albuquerque, como consta das Sismarias de Francisco de Ama-

ral, que hoje Armindo Lopes quer senhorear.
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Escriptura que fez D. Antonia de Albuquerque, filha de Jeronymo de Al-

buquerque, viuva de Gonçalo Mendes Leitão, a Christovão Paes de Altro, a 24 de

Abril de 1593, na Villa de Olinda, em casa de seu genro Fernando Soares, Juiz de

Orphãos e logo pela dita senuora D. Antoina de

Albuquerque foi dito que seu pai Jeronymo de Albuquerque que haja em gloria,

houvera utóa légua de terras em Capibaribe no rio Cedros, para elle e seus Tilhos de

Sismarias da qual sorte de terras entregaram para ella, e seus irmãos a metade

que lhe pertencia, a qual se repartio entre todos, e a parte que coube a ella dita

senhora D. Antonia de Albuquerque estava entregue e a vendera a Álvaro Fra-

goso, que é as terras do rio Cedros para cima, que do dito ria para o mar que Kào

as ilhas e mangues ficou por partir entre todos os seus irmãos, e a parte e quinhão

que lhe couber e pertence a ella senhora D. Antonia de Albuquerque, ella de sua

própria vontade, como tutora de seus filhos, vendia deste dia para todo o sempre a

Christovão Paes Daltro, o dito taiiíbem comprou o engenho da Magdalena ã dita

1). Antonia de Albuquerque e a depois vendeu a Manoel Saraiva de Mendonça e

este vendeu a Belchior Alves a terra.

Diz a escriptura que pelo mesmo titulo de compra do dite seu engenho

lhe pertence a herança de D. Antonia de Albuquerque, mulher que foi de Gonçalo'

Mendes Leitão, que tinha nas ilha3 e mangues em que está situado o Mosteiro de

Santo Antonio, e vendia ao dito Belchior Alves, etc.

Outra escriptura de D. Jeronyma da Rosa, mulher que foi de Antonio de

Albuquerque, filho de 
"Jeronymo 

de Albuquerque, appareceram partes a saber Dona

Jeronyitía Rosa, viuva de Antonio de Albuquerque, filho de Jeronymo de Albuquer-

que, digo, viuva de Antonio de Albuquerque, e seu genro e filho, Salvador Soares

e D. Maria de Albuquerque e logo,pela dita D. Jeronyma, genro e filha foi dito

que a elles pertence na ilha que foi chamada de Marcos Audré que está jumo ao

Capibaribe, um quinhão de terras e mangues que ficou e. foi da herança do uito

seu marido, por lhe caber em seu quinhão conforme os mais irmãos, vendiam, etc.

Outra escriptura de D. Luisa de Albuquerque, filha de André de Albu-

querque, o qual era filho do sebredito Jeronymo de Albuquerque. Dia que em a.$ ter-

ras de uma ilha que está junto dita povoação de Santo Antonio a que chamam de

André de Albuquerque vendia a Belchior Alves por preço de nove mil sete centos

o cincoenta que tanto disse lhe cabia do dito quinhão repartindo-se por oito her-

deiros e neste preço foram concertados com o com4prador, no valor das ditas

ilhas e mangues que couberam em partilhas ao dito André de Albuquerque, pai

dos ditos herdeiros e delia vendedora, etc.

Tartfbem se acha um recibo jurídico de Gonçalo de Albuquerque, filho do

dito André de Albuquerque. Diz que elle estava pago e satisfeito de Belchior Alves

do quinhão que lhe coube da sorte das, terras que pertencia a seu pai André

de Albuquerque, que Deus haja, como consta de partilhas que se fez com seus ir-

mãos. Na ultima posse que tomou Belchior Alves de todas as terras, no termo da

mesma posse se declara que foram dos filhos naturaes de Jeronymo de Albuquer-

que, que herdaram de seu.pai. E' de saber que Belchior Alves quando veio de

Lisbôa assistio muitos annos encí casa do sobredito Antonio de Albuquerque, e era

amigo dos mais irmãos, e tinham conhecimento de tudo e sabiam que eram íilhos

de Jeronymo de Albuquerque e eram seus herdeiros.

Nesta forma claraníente se vê que os filhos naturaes herdaram a seu pai

Joronymo de Albuquerque, o que não houvera ser se tivera legitimos, porque ainda

que eram legitimados por Ei-Rei não podiam prejudicar a herança dos legitimes,

e também quando D. Antonio de Albuquerque declara que seu pai Jeronymo de

Albuquerque pediu de Sismaria uma légua de terra para elle e seus filhos, se
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houvesse legitimo logo havia declarar que era para os naturaes por não haver

implicancia com os legítimos, assim que se não pode duvidar desta verdade por

constar de papeis públicos e verdadeiros. As escripturas apontadas se acham

acostadas em uma, digo, em um pleito que ,o Capitão José da Silva Mendanha

corre corri o cirurgião Lemos, em outros pleitos mais, e nunca ninguém se oppôz

á verdade destas escripturas.

Para que a povo dê credito a este casamento, e filhos, fingiram uma

carta que a Rainha, a Senhora D. Catharina escreveu a Jeronynío de Albuquer-

que para que casasse com a filha de Christovão de Mello, que o fez Governador

da Bahia. E' dc saber que a senhora D. Catharina governou um anno e por morte

de seu marido D. João 3.°, e menoridade de seu neto El-Rei D. Sebastião, e per-

turbada com as guerras de África soltou o governo a seu cunhado o Cardeal

D. Henrique, que ao depois foi rei pela irforte de seu sobrinho El-Rei D. Sebas-

tÍã°.

B' também se advirtir que Jeronymo de Albuquerque legitimou os filhos

no anno de 1561, no reinado de El-Rei D. Sebastião, fazendo petição que elle

solteiro e de annos, que não pretendia casar; nesta forma claramente se mostra o

fingimento da carta, que não podia legitimar estando casado e tendo filhos, sem

duvida que o autor do tratado junto suppunha que se não pedia saber destas

circumstancias, e o rtíais certo ê que nunca Vio o perfilhamento e legitimação, que

se visse não houvera querer fingir o que claramente se vê ser falso.

Estes são fielmente copiados os fundamentos com que Fernando -Fragoso

de Albuquerque, na dissertação que fez por preâmbulo das suas Memórias Genea-

lógicas da Famiilia dos Albuquerques de Pernambuco, pretendeu illudir (1) a verda-

de solida de um facto tão constante como ô o casairfento de Jeronymo de Albuquer-

cjue com D. Felippa de Mello; porém como Fernando Fragoso só vio os titulos dasi-

terras, em que Belchior Alves fundou o seu Morgado, persuadiu-se que não haviam

mais papeis antigos nos cartorios de Pernambuco; e com ma,ior razão sendo certo\

que corr? a entrada dos Hollandeses nesta Capitania, no anno de 1630, se perderam

e queimaram muitos. Porém nada se infere contra o casamento de Jeronymo de

Albuquerque das escripturas que produzio a favor da sua opinião; e para que fique

clara e manifesta uma verdade tão indubitável, irei respondendo a cada um dos

«eus fundamentos.

Primeiramente ninguém duvida da grande estimação que tiveram sem-

pre os filhos que Jeronymo de Albuquerque houve em D. Maria do Espirito Santqi

Arcoverde; é certo que seu pai ou com n^moria da mãi, a quem deveu a vida, e a

felicidade da conquista de Pernambuco, como acima vimos, ou por serem os pri-

meiros filhos que teve, os preferio sempre aos mais e ainda aos legitimos no'

que pôde, e . tanto os distinguiu que casou os dous Varões mais velhos com nuas

cunhadas suas, irmãs de D. Felippa de Mello, sua mulher, e para isso as dotou

como se prova de uma escriptura que irá por extenso nas provas da parte 2.*

em que havemos de tratar destes filhos que houve Jeronymo de Albuquerque em

D. Maria do Espirito Santo, mas nem por isso se confundirão as noticias que

suppõe Fernando Fragoso, porque os docunfentos antigos claramente nos distin-

suem os filhos legitimos dos naturaes, e ainda entre estes 03 de D. Maria dc'

Espirito Santo dos outros que foram havidos em outras mulheres; e se elle tivera

curiosidade de examinar mais cartorios do que aquelles em que se acham os i.itulos

de Morgado de seu parente João Marinhe» Falcão o veria claramente e não ex-

fitaria de novo uma duvida que nunca houve, porque trte persuado da sua ingenui-

(1) Está escripto — ividir.
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dad-, que não negaria a fé humana, que se deve a papeis jurídicos, que se conser-

vam em archivos públicos.

Sendo falso, pois nunca taes filhos teve de tal matrlmonio, nem a certe-

sa de tal.matrlmonio, antes o contrario, porque sa assim fosse estes houveram dei-

xar bens assim como os naturaes, com iríaior razão possuindo Jeronymo de Albuquer-

que tantos bens, etc. Este é o segundo fundamento com que pretende infringir

a verdade do casamento de Jeronymo de Albuquerque com D. Fellppa de Mello e

não sei qual delles possa haver mais certesa, que a que consta do testamento com

que falleceu Jeronymo de Albuquerque, o qual se conserva no archivo de S. Ben-

to de Olinda, gaveta V, maço D, n.° 14, com o qaal eu níesmo, por permissão que

para isso me deu o Pe. D. Abbade Fr. João da Trindade, conferi a copia que vai

nas provas, a qual me deu o Pe. Fr. Luduvlco de PuMfciação, ex-Definidor da

Ordem de São Francisco, que a extrahio do mesmo archivo, que examinou, inda-

gando rotícias para a chronica da sua Religião que se acha compondo o P. ex-

Definidor I(1r. Antonio de Santa Maria Jaboatam, o não só do dito aasamento

consta este casamento mas também de varias escripturas, cartas de partilhas de

seus filhos legítimos e de uns autos que estão no Cartorlo dos Orphãos de Olinda,

dos quaes produsiremos nas provas, o que basta para que se conheça o pouco fun-

damento com que se Impugna a legitimidade dos filhos que houve Jeronymo de

Albuquerque de D. Felippa de Mello.

Que os filhos legítimos de Jeronymo de Albuquerque deixaram bens, e que

estes ainda se conservam nos seus descendentes, ninguerrí ainda o duvidou, mas

que Fernando Fragoso, talvez porque ignora que o engenho velho de Jeronymo

de Albuquerque, em cuja capella, que tinha o titulo de N. Senhora da Ajuda,

foi sepultado, esteve situado no mesmo lugar em que hoje estão os fornos da cal

que conservam os netos de Antonio de Sá do Albuquerque, filhos de Manoel dé

Albuquerque, filhos de Manoel da Silva Ferreira, e os que trocou o Conego Pe-

dro de Mello de Albuquerque coitf Domingos Fernandes de Sousa pelo engenho Man-

garé; e destas terras fez menção José de Sá de Albuquerque no seu testamento,

que foi feito no seu engenho Novo da Muribeca, a 15 de Julho de 1708, approvado

pelo Tabellião Manoel Coelho Pereira, no níesmo engenho, a 22 de Janeiro de 1709,

e aberto a 3 de Julho de 1711, pelo Tabellião Gaspar da Terra de Inojosa, na pre-

sença do Dr. Luiz de Valansuela Ortis, que então servia de Ouvidor, o qual se acha

no Cartório dos Residucra do Juiso Ecclesiastico; do que eu mesmo extrahi uma

copia e delia só citarei as seguintes palavras: 
"Declaro 

que a Fazenda, que

possuo partivel entre os meus filhos ê a seguinte: Item mais a fazenda de Beberibe

em uma légua de terra os fornos de cal arrendada ao Capitão Domingos Bezerra

Monteiro, que cuido d'aqui a quatro annos acaba as do arrendamento" pcrau^

estas são as que bastam para se vir no conhecirrfento de que nos descendentes le-

gitlmos de Jeronymo de Albuquerque se conservam ainda bens que delle herdaram.

E desta mesma qualidade são muitas que possuem os Religiosos de São

Bento de Olinda, assim? por doação que lhe fizeram D- Isabel de Albuquerque e

D. Cosma de Albuquerque, filhas legitimas de Jeronymo de Albuquerque, como por

compra de Christovão de Albuquerque, Duarte de Albuquerque e Jeronymo de Al-

buquerque, também filhos legitimos, e para que constasse- que possuiam por ti-

tulos da herança e acquiescimento nas partilhas 
"que se fizeram por fallecimento

de seu pai, entregaram os seus formaes de partilhas, os quaes se conservam no

seu archivo onde eu vi os de D. Isabel de Albuquerque e de D. Cosma de Albu-

querque e o P. Fr. Luduvico me communicou a Copia do de Jeronymo de Albu-

querque, extrahido a 2 de Novembro de 1599, a requerimento de seu tutor D. Fe-

Iippe de Moura: e delles concta que a cada um dos herdeiros couberam 577.200,
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cuja quantia multiplicada por oito herdeiros (porque o filho mais velho João de

Albuquerque não entrou nas partilhas, e se sahio só com c Morgado, de cujos

bens e instituição não ha já noticia, por se haverem* confundido muitos bens, e

queimado muitos papeis no incêndio que padecêo Olinda no anno de 1631), im-

porta quatro contos seis centos e dezesete mil e seis centos reis, que são ainda

menos de doze mil crusados, quantia limitada ainda para aquelles tempos, e

estes são os tantos bens que possuio Jeronymo de Albuquerque.

Outro fundamento com* que pretende impugnar o casamento de Jeron>mo

de Albuquerque e a partilha que os filhos naturaes de Jeronymo de Albuquerque

fizeram das terras do rio dos Cedros, á vista da qual conclue: 
"Nesta forma clara-

mente se vê, que os filhos naturaes herdaram a seu pai Jeronymo de Albuquerque

o que não houvera ser se tivera legítimos; porque ainda que eram legitimados por

El-rei, não pediam prejudicar a herança dos legítimos", e eu me admiro de que

sendo Fernando Fragoso de Albuquerque bisneto de D. Joanna de Albuqueique,

filha de Jeronymo de Albuquerque não advirta, que este era um Fidalgo de grande

qualidade, pelo rjue nem ainda no caso de não ter filhos legítimos o podiam herdar

os naturaes, senão por via de legado. Façamos reflexão nas escripturas que occa-

sionaram a Fernando Fragoso a duvida do casamento de Jeronymo de Albuquerque

e dellas mesitías veremos que as terras que partiram os filhos naturaes lhes per-

tendam por doação do Donatario Duarte Coelho e não por herança de seu pai.

Na escriptura de 24 de Abril de 1593, produsida por Fernando Fragoso,

está clara esta verdade; diz "e logo pe"a 'liia senhora D. Antonia de Albuquerque

foi dito que seu pai Jeronymo de Albuquerque, que haja em gloria, houvera uma

légua de terra em Capibaribe no Rio dos Cedros para elle e seus filhos, de Sismaria"

o isto mesmo é que diz o testamento de Jeronymo de Albuquerque, feito em Olinda

a 13 de Novemfero de 1584, e approvado na mesma cidade e no mesme dia pelo

Tabellião Antonio Lopes. 
"Declaro 

que Duarte Coelho, o velho, que Deu? tenha em

gloria, me deu uma légua de terra em- Capibaribe, para mim e para todos os meus

filhos naturaes." E note-se que a partilha que houve entre os filílQS naturaes foi

só da sua meia légua de terra, que pela Sismaria lhe pertencia no qu* também se '

conforma a escriptura referida com o testarr/ento: este quando diz: 
" a qual terra eu

tenho dito e assentado com alguns dos meus fiíhos e genros que lhes darei a me-

tade delia da que fica da banda do mar e querendo elles estar por esta demarcação

c que se faça da sobredita maneira pelos ver quietos, lhes dou alem da dita ame-

tade, cento e cineoenta braças de terra de largo da outra minha ametade e todo o

comprin/ento que tiver a dita terra; as quaes cento e cineoenta que lhe assim dou

tomarão logo pegado com a sua ametade e elles lhe darão quitação de como são

contentes de estar por esta repartição e medição; e não lhe dando a dita quitação

lhe não dou as ditas cento e cincoenta braças". E a escriptura quando refere que

seu pai Jeronymo de Albuquerque, que haja em Gloria, houvera uma légua de

terra em Capibaribe no Rio dos Cedros para elle e seus filhos de Sismarias da

qual serte de terra entregaram para ella e seus irmãos a metade que lhes per-

tencia, a qual se repartio entre todos. E deve advertir-se que se repartio entre

todos, porque esta ametade foi pela sisníaria concedida para todos e não porque

fossem herdeiros de seu pai-

E não deixemos de reparar no lugar da terra vendida, porque também

nesta parte se conforma .o testamento co:n a escriptura, porque esta diz que é a

terra do Rio dos Cedros para cima, que do dito rio para o mar, que são as ilhas e

mangues, ficou por partir, etc., e aquella dispõe que pelo ajuste que tinha feito

com alguns dos filhos e genros, fique pertencendo a estes a que fica. da banda do

mar, e nas palavras seguintes; 
"Declaro 

que Duarte Coelho, o velho, que Deus
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tenha em gloria, me deu uma légua de terra em Capibaribe, para mim e para

todos os meus filhos naturaes, a qual terra eu tenho dito e assentado com alguns

dos meus filhos e genros, que lhes darei nfetade delia da que fica da banda do

mar" a vista do que se conhece a inefficacia do argumento com que Fernando Fra-

goso pretende provar que não houveram filhos legítimos, porque não diz a Sis-

maria, que era para os filhos naturaes, o que era necessário para que não houvesse

itríplicancia com os legitimas, o que colligi da escriptura sem reparar que quando

Duarte Coelho, o prirtfeiro Donatario de Pernambuco, falleceu ainda Jeronymo do

Albuquerque não era casado, nem tinha mais filhos que os naturaes, pelo que

ficava cessando essa implicancia que receia; além de que melhor se pode inferir

do testamento que a Sismaria especificava aos filhos naturaes do que da escriptura

produsia que individuava.

Finalmente, com a carta de legitimação faço seu ultimo arguníento: diz

que foi feita no anno de 1561 e que nella se dizia que era solteiro, e por velho não

pretendia mais casar, porem esse fundamento também é pouco solido e porque bem

podia ser solteiro em 1561 e ser casado (corrfo foi) em 1562, ou pouco depois.

Então poderia ter Jeronymo de Albuquerque cincoenta e cinco annos, e inda viveu

mais de vinte, se falleceu logo depois de fazer o seu testamento, como -

P. ex-Definidor Fr. Luduvico da Purificação na reflexão que fez ao dito testamento,

e perto de trinta se é certo que Jeronymo de Albuquerque passava sismarias no

anno de 1588, o que eu duvido, porque nesse anno governava Pernambuco com o

titulo de Capitão-mor Pedro Honfem de Castro, Fidalgo da Casa Real.

Mas para que argumentos se temos no referido testamento de Jeronymo de

Albuquerque a mais certa prova do seu casamento e filhos que delle teve, prin-

cipalmente nas clausulas seguintes: "Mando 
que emquantc meu filho João de Al-

buquerque mais velho não for de idade de vinte e dous annos perfeitos se lhe não

entregue o Morgado, e o terá e adrrfinistrará o Senhor meu sobrinho Jorge de Al-

buquerque estando nesta Capitania, porque não estando o terá e administrará meu

genro Felippe Cavalcante, e por sua morte ou ausência Álvaro Fragoso: e por sua

morte ou ausência D. Felippe dè Moura, e por sua ausência e morte meu filho

Manoel de Albuquerque, e em caso que haja falta de todos estes quero e Ey por

bem que tenha a administração, Autoria e curadoria de meus filhos uma pessôa

nobre desta terra, pelo que peço por nfercê aos Senrs. Officiaes da Camara, que no

tal tempo forem que tendo respeito aos muitos serviços, que eu tenho feito a esta

Capitania, e aos muitos trabalhos que nella tenho passado pela sustentar, e o muito

amor que lhe sempre tive, a todos elejam a tal pessôa para ter a dita administração

com tanto que o tal eleito não seja por nenhuma- via D. Christovão de Mello, ou

cousa sua: isto por justos respeitos que a isso irfe movem, porque a Tutoria e Cu-

radoria dos ditos meus filhos, assim o Morgado como de todos os mais, quero e Ey

por bem que andem nas pessoas acima declaradas, pela ordem e maneira que acima

digo, porque esta quero que se tenha sem nunca o poder ser o dito D. Christovão,

nem parente seu e assim o requeiro ás justiças de sua Magestada o cumpram, o

façam guardar porque esta é minha vontade. 'Declaro 
eu Jeronymo de Albu^uer-

que, que se minhas filhas legitimas herdarem tão pouco de mim, ou tiverem tão

pouco de seu por outra via, por doações ou dádivas que alguém haja feito, que sua
fazenda não chegue a cinco mil crusados, em4 tal caso se cazarem. E ficando sol-
teiras ou entrando.freiras, e pelo mesmo modo tiverem tão pouco de seu quo não
tenham dous mil e quinhentos crusados, obrigo outro sim o dito Morgado até
supprir e prefazer esta quantia depois de se impossar do Morgado dos dous annos

primeiros seguintes, e prefazer esta quantia depois de se impossar do Morgado
dous annos primteiros seguintes:
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Também declaro e affirmo que meus desejos eram contentar e satisfazer

a todos os meus filhos e herdeiros, assim naturaes como. legítimos, que tenho de

minha mulher e ítíe nasceram, me obriga em consciência; e a razão_ assim o pede

ordenar isto pelQ modo presente.

E pois al não pcsso primeiramente mando eencommendo a'meu filho

Morgádo, que particularmente favoreça e ajude a seus irmãos legitiníos e em

especial a suas irmãs, lembrando-se que pelo avantajar delle, defraudo aos outros

de suas legitimas, pretendo deixar a elle por inteiro e memória de sua geração-

Pelo que a virtude, honra e contentamento que a minha alma terá, o

devem obrigar a tudo isto e fazer tudo o que 03 hoirfens de sua qualidade devem e

soem fazer.

No segundo lugar lhe encommendo todos os seus irmãos e irmãs naturaes e

para isto lhe baste entender e saber que são meus filhos; e' saber digo, e assim,

que lhe for possivel os favoreça e ajude, e aos quaes eu peço a todos em geral, e

a cada um em particular, lhes rogo e rtíando se amem e façam pelas cousas uns

dos outros, tendo memória de mim e tronco onde procedem.

Declaro que eu fiz testamento juntamente com D. Felippa de Mello, minha

m'ulher e digo, que quanto ao que toca a mim o dito testamento, eu o revogo, e não

quero que em nada valha, nem todos os mais que até o presente tenho feito- Só

este quero que valha e tenha força e vigor.

Em quanto ao tocante á dita D. Felippa, as justiças provejam nisso como

lhes parecer que é direito."

Por satisfazermos a curiosidade doa eruditos, copiaremos o proprio testa-

mento-

Testamento de Jeronymo de Albuquerque, cunhado do prinfeiro Donatario

de Pernambuco, Duarte Coelho:

Em nome da Santissima Trindade, Padre Filho e Espirito Santo, Tres

Pessoas e um só Deus verdadeiro, que adoro e creio perfeitamente, e da Virgem

Maria Nossa Senhora. Amem. Este é o nAau testamento que eu Jeronymo de Al-

buquerque faço com todo o meu juiso e entendimento estando são e andando em

pé para a quietação de minha consciência, filhos e herdeiros, pelo modo seguinte.

Primeiramente encomxiíendo minha alma ao Senhor Deus que a creou e

remiu com o seu precioso sangue, e lhe peço e rogo queira haver mizericordia de

mim- E peço á Virgem Nossa Senhora e a todos os Santos da Corte do Céo, qfüie

quando minha minha alma de meu corpo sahir a queiram apresentar deante da

Magestade Divina e serem meus intercessores, para que me queiram perdoar os

meus peccados.

Mando que no dia de iríeu fallecimento, morrendo eu nesta Villa, e peço

ao Senhor Provedor e Irmãos da Santa Mizericordia que acompanhem meu corpo

e levem para ser sepultado, na igreja que tenho no meu engenho de Nossa Senhora

da Ajuda onde tenho minha sepultura, e por assim me acompanharem lhes deixo

de esrtíola cincoenta mil reis, não me acompanhando em tal caso lhes não darão

mais que vinte e cinco mil reis.

Mando que me digam quatro officios de nove lições cantados no dia, e

outro no mez e anno, offertado com valia de dez crusados de offerta, o primeiro o

segundo com tres mil reis, e o terceiro e final com dous mil reis, pela dita iria-

neira; os quaes officios se farão na dita Igreja, e meus testamenteiros pagarão o

que for razão-

No dia que eu fallecer, gastarão com os pobres vinte crusados per

minh'alma que se lhes darão de esmola pela ordem que bem parecer aos meus
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testamenteiros. Deixo e mando que se compre um alampadario de prata para a

minha Igreja de N. Senhora da Ajuda, que custe trinta mil réis.

Deixo aos Padres da Companhia desta Villa quarenta crusados Mando que

se deem de esmolas á pessoas pobres e envergonhadas dez mil reis.

Mando que dê á Confraria do Santíssimo Sacramento vinte crusados e

assim irfois mil e quinhentos reis pelos annos que lhe devo, que mo parece que lhe'

não paguei-

Deixo a todas as outras Confrarias da Igreja Matriz desta Villa a tres mil

reis cada uma, tirando a confraria de Nossa Senhora da Conceição da dita Igreja,

que a esta deixo seis mil reis.

Deixo a meu filho Felippe d'Albuquerque dose mil reis que se deviam a

sua mãe Apolonia pequena. Deixo a minha filha D. Simôa porque lhe não dei dote

cem níil reis os quaes lhe darão de minha terça e se lhe não descontarão na doa-

ção da terra de Capibaribe, somente se se achar que por direito ella e os mais meus

filhos naturaes legitimados podem entrar na doação que lhe eu fiz do meu enge-

nho; em tal caso se lhe descontarão do seu quinhão. Quero que todas as missas e

responsos que seNfizerem na minha Capella e Igreja de N. Senhora da Ajuda sejaní

todas por minh'alma e de meus pais e Avôs.

Digo e declaro que eu tenho feito um Morgado, no qual éstá declarado

que se diga missa por minha alma, quotidiana, e por quanto eu depois houve muitos

filhos; e o Morgado tem nJuitas obrigações, quero e mando que se não digam mais

que treis missas em cada semana: na sexta feira ás Chagas; no sabbádo a N. Se-

nhora e ao Domingo a ordinaria-

Declaro que os chãcs da praça, que tenho applicados e dado ao Moigado,

e bem assim a terra de Serinhaem que houve de meu sobrinho o Senhor Jorge

d'Albuquerque, a terra que lhe deixara, tudo isto tiro e desmembro do Morgado,

e bení assim toda a terra que lhe deixava em Capibaribe, tirando somente quatro

centas braças em quadra.; e tudo mais que assim desmembro, ficará por respeito

dos muitos filhos, que depois de ter feito este Morgado houve.

Mando que em quanto meu filho João d'Albuquerque o mais velho, não

for de idade de vinte e dous annos perfeitos se lhe não entregue o Morgado, e o

terá e o administrará o Senhor meu sobrinho Jorge d'Albuquerque, estando nesta

capitania, porque não estando o terá e o adnfinistrará meu genro Felippe Cavai-

cante, e por sua morte ou ausência Álvaro Fragoso, e por sua morte ou ausescia

Jorge Teixeira, e por sua ausençia ou morte, meu filho Manoel d'Albuquerque, e

em caso que haja falta de todos estes quero e hei por bem que tenha a adminis-

tração e tutoria e Curadoria de meus filhos uma pessoa nobre desta terra; para o

que peço por mercê aos Senhores officiaes da Camara que no tal tertfpo forem, que

tendo respeito aos muitos serviços que eu tenho feito a esta Capitania e aos muitos

trabalhos que nella tenho passado pela sustentar, e ao multo amor que lhe sempre

tive, a todos elejam a tal pessôa para ter a dita administração com tanto que o tal

eleito não seja por nenhuma via D. Chri3tovão de Mello ou cousa sua e isto por

justos respeitos que a isso xtts movem, porque a tutoria e Curadoria dos ditos meus

filhos, assim o Morgado como de todas as mais, quero e hei por bem que andem

nas pessoas acima declaradas pela ordem e maneira que acima digo, porque esta

quero que se tenha sem nunca se poder ser o dito D. Christovão nem parente seu,

assiní o requeiro as justiças de S'ja Magestade o cumpTam e façam guardar,

porque esta é a minha vontade.

Hei por bem e mando que o dito meu filho João d'Albuquerque ou qualquer

dos outros seus irmãos que lhe succeder no dito Morgado, que não se case até o

dito tempo de vinte e dous annos, sem licença e parecer da maior parte dos ditos
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meus testamenteiros, e em caso eití que sem seu parecer se case 110 Brasil, sendo
notoriamente em diminuição da sua pessôa, e outra, quero que pelo mesmo caso
perca o Morgado, e o herde e se passe logo ao irmão mais velho, que vivo for.

A mesitía pena terá o que ahi herdar o dito Morgado. Deixo por meus tes-
tamenteiros para em todo cuprirem este meu testamento aos ditos Senhores —

Jorge d'Albuquerque, Felippe Cavalcante, Álvaro Fragoso, D. Felippe de Moura,
Jorge Teixeira e Manoel de Albuquerque, os quaes todos juntos e cada um por si
in solidum, cumprirão este meu testamento, aos quaes eu pego e enconímendo
muito, farão assim tendo lembrança da grande obrigação que tem, a quem eu sou,
e pelo grande amor que sempre lhes tive o cumpram e guardem, como se nelle
contém-

Quero e hei por bem que todos os annos seja visitada esta minha Igreja e
Capella pelo Vigário da vara ecclesiastica desta Capitania, o qual'poderá tomar con-
tas do Successor.do dito Morgado para se saber se cumpre com as obrigações da
dita Capèlla; e para isso hei per bem que o dito Morgado lhe dê dous mil reis

por cada uma visitação. *•

Declaro que eu tenho vários escravos do gentio desta terra, e alguns por
ora estou em duvida se tenho nfal resgatados, e porque até o presente não tenho
feito diligencia sobre a certesa deste negocio, quero e mando que não fazendo eu
em minha vida, que os ditos meus testamenteiros o façam e saibam muito inteira-
mente e achando algum que seja rtíal resgatado o tenham e tratem como forro, me
declarem que o é pàra*de si fazer o que lhs aprouver, como se costuma.

E se algum for morto o pratiquem com os padres para se saber a ordem

que nisto se ha de ter. Digo que eu tenho um livro eirf o qujal tenho escriptas todas
as obrigações particulares, assim de serviços ije creados, como de outras cousas
c- que tenho obrigação de satisfazer.

Mando e rogo aos ditos meus testamenteiros, que todo o conteúdo no dito
livro que por mim estiver assignado do meu signal, posto que não seja letra minha,
o cumpram inteiramtente assim como se o declara neste meu testamento e de cada
tousa fizera expressa mensão e lhe deem inteira fé e credito.

Declaro que sendo caso que por falta de memória minha ou inadvertencia
ou por outro respeito me esquecer declarar alguma obrigação em que eu esteja a
algumas pessoas assim4 creados como devedores, ou qualquer outras pessoas mando
que justificando cada um bastantomente porque se conclua eu lhe dever, que os
ditos meus testamenteiros deaencarreguem minha alma como entenderem, que é
mais serviço de Deus Nosso Senhor e proveito de mfinha consciência porque delles
o confio.

Declaro eu Jeronymo d'Albuquerque que se minhas filhas legitimas her-
darem tão pouco de mim ou tiverem tão pouco de seu por outra via, por doações ou
dadivas que alguém lhes haja feito, que sua fazenda não chegue a cinco mil cru-
sados, dentro no anno que tasarem, digo a cinco níil crusados, em tal caso se ca-
sarem obrigo ao Morgado a lhe prefazer de sua fazenda o que falta para a quantia
de cinco mil crusados dentro do anno que casarem. E ficando solteiras, ou estando
freiras e pelo mesmo modo tendo tão pouco de seu que não tenha dous mil e qui-
nhentos crusados, obrigo outro sim o dito Morgado a lhe supprir e prefazer esta
quantia depois de se impossar do Morgado, em dous anncs primeiros seguintes-

Mando que se dê a todos os meus filhos naturaes e solteiros quinhentos
mil reis que entre si repartirão irmãmente. Declaro que uma mameluca ou índia
por nome Felippa, filha de uma níinha escrava por nome Maria, a qual mameluca,
eu mai informado alguma hora cuidei ser minha filha e como tal lhe fiz cousas de
filhos e lhe houve a legitimação de El-rei Nosso Senhor, com tudo depois informa-
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do na verdade soube de certo não era, e assim o declaro ení minha consciência. E

dado que o fôra o que não é, eu a desherdo totalmente por desordens suas notorias.

Declaro que se alguma pessôa disser que eu lhe devo alguma cousa posto

que não tenha assignado seja crido por seu juramento, ate quantia de quatro mil

reis. Item declaro e affirmo que meus desejos era contentar a todos, digo, era con-

tentar e satisfazer a todos os meus filhos e herdeiros, assim paturaes cortío legiti-

mos, mas os muitos filhos legitimos que tenho de minha mulher e me nasceram,

me obrigam em consciência, e a razão assim o pede crdenar isto pelo modo premente.

E depois al não posso, primeiramente mando e encommendo a meu filho

Morgado que particularmente favoreça e ajude a seus irmãos legitimos e e"i es-

pecial a suas irmãs lembrando-se que pelo avantajar a elle defraudei aos outr^a d",

suas legitimas, pretendo deixar a elle por esteio e memória de sua geração- Pelo

que a virtude, honra e contentamento, que minha alma terá o devem obrigar a-

tudo isto e fazer tudo que os homens de sua qualidade devem e soem fazer. No

segundo lugar lhe encomtcfendo todos os seus irmãos e irmãs naturaes e para isto

lhe hasta entender e saber que são meus filhos e bastam entender, digo, mefts fi-

lhos e assim que lhe for possivel os favoreça e ajude aòs quaes eu peço a todos

em geral e a cada um em particular e lhes rogo e mando se amem e façai? refla;»

cousas uns dos outros, tendo memória de mim e o tronco d'onde procedem- Itertí

declaro que meu filho o Morgado não entrará á partilhas com seus irmãos e so-

mente sahirá com o Morgado in solidum.

Peço rrfuito por mercê ao senhor Jorge d'Albuquerque meu sobrinho, que

pelo amor que em mim sempre achou e pelo eu crear como a filho e o ter sempre

nesse lugar, como elle bem sabe, lembrando-lhe tambení que deixei minha Patria

por vir acompanhar a senhora minha irmã sua mãi: que elle assim por isto como

pela muita razão que tem' com todos meus filhos legitimos e naturaes, os favoreça

em tudo aquillo que poder e for possivel, como eu fizera pelos seus se m'os elle

deixara encommendados, pois elle sabe muito bem que o estar esta sua Capitania

uc estado em que está, depois de Deus fui eu.

Quanto a uma Jeronyma mameluca, que se creou em minha casa e foi

tida por filha minha do qual Deus sabe a verdade, em caso que o sèja, eu a

desherdo totalmente per desordens suas notorias.

Itertí, digo e declaro que eu devo algumas dividas a pessôas, as juae.í de

presente não pude pagar; e porque eu deixo um livro, como atraz digo, no qml

ficam postas todas ou maior parte das que devo, torno a encommendar e 5; pe-~

dir muito aos meus testamenteiros que as paguèm com a itíaior brevidade que

for possivel, se eu antes da minha morte as não pagar, principalmente o disimo

que devo a Diogo Rodrigues de Elvas e peço e rogo a .todos os devedores a

quem eu devo, qúe me perdoem o não lhes poder pagar porque não foi mais em mi-

nha mão.

Declaro que eu fiz um testamento juntamente com D. Felippa de Mello,

minha mulher, e digo que quanto o que toca á mim o dito testamento feu revogo

e não quero que em nada valha, nem todos os mais que até o presente tenho

feito; só este quero que valha e tenha força e vigor, e quanto ao tocante á dita

D. Felippa, as justiças que provejam nisso como lhes parecer que é direito.

Declaro que Duarte Coelho, o velho, que Deus tenha em Gloria, me deu

uma légua de terra, para mim em Capibaribe, e para todos os meus filhos

naturaes, a qual terra eu tenho dado e assentado com todos os meus filhos e gen-

ròs, que lhes darei a metade delia, da que fica da banda do mar e querendo elles

estar por esta demarcação e que se faça da sobredita maneira pelos ver quietos,

lhes dou além da dita metade, cento e cincoenta braças de terra de largo da outra
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minha metade e todo o comprimento que tiver dita terra, as quaes cento e cmcoenta

braças que lhes assim dou tomarão logo pegado com a sua metade e elles lhes da-

i-ão quitação de como estão contentes de estar por esta repartição e medição e mu>

lhe dando a dita quitação lhes não dou a dita quitação, digo, não lhes dou as ditas

cento e cincoenta braças. Ê porque aqui hei o meu testamento por acabado, e

mando que se cumpra inteiraníente como se nelle contem 
-por 

que esta é a mi- -

nha derradeira vontade, roguei a Belchior da Rosa, morador nesta Villa que este

fizesse e commigo assignasse e elle o fez a meu rogo em Olinda aos trese dias

do mez de Novembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de

mil quinhentos e oitenta e quatro annos, Jeronynio de Albuquerque. Belchior

da Rosa. . . -r. vi-
Este testamento foi approvado por Antonio Lopes, Tabellião do Publico

Judicial e Notas da Villa de Olinda e seus termos aos trese dias do mes de No-

vembro de mil e quinhentos e oitenta e quatro annos, sendo) Capitão e Governador

desta Capitania o Senhor Jorge de Albuquerque, seu terceiro Donatario, e es-

tando o testador doente de cama em pousadas suas na rua de Todos os SantoB.

Foram presentes e assignaram por testemunhas o Licenciado Henrique Nunes,

Braz Fernandes, Manoel de Paiva Cabral, Luiz Antonio Duarte  Jeronymto

Dias, João Moutinho, todos moradores e estantes nesta 
"Villa.

Como o testador affirma no principio do seu testamento que o faz es-

tando em pé, de saúde, e o Tabellião approvou o testamento em trese de No-

vembro de mil e quinhentos e oitenta e quatro annos, declarando que o testa-

dor estava enfermo de cama segue-se que o testador principiando a fazer o seu

testamtento com saúde perfeita, deu fim ao mesmo testamento depois de estar já

enfermo de cama, e foi concluído o testamento no mesmo dia, mez e anno em que

foi approvado, como se vê do mesmo testamento e da sua approvação.

Tenho tatríbem por muito certo que este é o mesmo testamento com que

falleceu o testador Jeronymo d'Albuquerque, porque este testamento foi extrahido

por traslado do Cartorio dò Escrivão dos Orphãos desta Olinda, Francisco Alves

Viegas, aos vinte e oito de Maio do anno de mil e seis centos e quatro, a re-

querimento de Dona Cosma de Albuquerque e sua irmã D. Isabel, filhas ambas do

testador, e foi despachada a petição por um Ministro que se assignava — Mi-

randa. Tudo consta do referido traslado e petição a elle junta, papeis estes que

se conservam e guardam no Cartorio de São Bento desta Olinda, n.° 14, gaveta

V, maço Dj., de onde eu tirei fieliríente esta copia e a que me reporto, em 17 d<a

Julho de 1756.

CAPITULO I

De João de Albuquerque e sua successão.

2 — João de Albuquerque, que foi sem controvérsia o filho primoge-

nito de Jeronymo de Albuquerque e sua mulher D. Fellppa de Mello, casou com

D. Felifjpa de Sá, filha de Duarte de Sá e de sua mulher D. Joanna de Tavares,

dos que damos distincta noticia no Capitulo 3.°, e deste matrimonio nasceu única

D. Maria d'Albuquerque, que casou com Francisco de Moura, filho de Alexan-

dre de Moura, que governava Pernaníbuco, com o titulo de Capit?o-mor, nos annos

de 1609, 1610, 1613, como consta de vários documentos antigos e se manifesta

do assento de baptismo de Beatriz, filha de Diiogo Soares da Cunha e de sua

mulher D. Isabel Soares, de que elle foi padrinho, a 6 de Desembro de 1609,

\
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o qual assento se acha 110 livro Velho da Sé de Olinda, então intitulada Matriz

do Salvador.

Deste matrimonio nasceram (1):

.4 — Luiz d'Aibuquerque, que falleceu afogado, junto com seu pai, na

Costa de França, na Armada do General D. Manoel de Menezes.

4 — João d'Albuquerque, que padeceu a rtíesma infelicidade de morrer

afogado, no anno de 1644, sobre Massaens, na nau capitania de seu tio, o Ge-

neral Tristão de Mendonsa Furtado.

4 — D. Alexandre de Moura e Albuquerque, que seguio a vida de militar

com tanta honra e valor que chegou a occupar o posto de Mestre de Campo de

Infantaria na Provincia do Alemtejo' no tempo da guerra da acclamação e depois

loJ Governador de Porto Alegre e da Ilha da Madeira. Do livro 1° dos Registos

da Vedoria desta Capitania de Pernambuco consta que elle servio na patria nos

primeiros choques que tiveram João Fernandes Vieifa e os acclamadores da

liberdade com os Hollande^es, coní o posto de Capitão de Infantaria, que exerci-

tou por portaria do Mestre de Campo o General Francisco Barreto de Menezes,

de 30 de Julho de 1649, a qual foi confirmada pelo Governador Geral Antonio

Telles da Silva. No anno de 1652 parece que servia já no reino, porque a £s. 55

do Liv. 2.° da mesma Vedoria se acha registrada, em 26 de Agosto do dito anno,

a licença do Governador Geral Antonio Telles da Silva, com que veio a Per-

nambuco haver as suas fazendas, e da dita licença consta que havia vindo de Por-

tugal em uma armada, porém4, no anno de 1654, em que se restaurou Pernambuco,

se acha servindo com o mesmo posto. Falleceu solteiro e sem successão, deixando

por herdeiros do seu engenho de N. Senhora da Boa Viagem dos Guararapes a

seus primos, filhos de Antonio de Sá Mahia e de sua tia D. Catharina de Albu-

querque (2).

4 — D. Felippa de Sá e

4 — D. Maria d'Albuquerque, religiosas do Mosteiro de Santa Clara de

Lisbôa.

CAPITULO II .

De Affonso d'Albuquerque e da sua successão.

2 Affonso d'Albuquerque, filho legitimo de Jeronymo d'Albuquerque

e de sua mulher D. Felippa de Mello, Fidalgo de grande respeito e autoridade.

Passou a Portugal e se achava em Lisbôa no anno de\1601, assistindo na rua

direita do Espirito Santo da Pedreira, como consta de uma procuração que fes
a 5 (sem mez) do dito anno ao Padres Simão Pires Tavares, assistente nesta
Capitania por conta dos bens que nella tinha, e ainda se achava na dita cõrte
no anno de 1604, como consta de outro documento, que de mim fiou Affonso
d'Albuquerque de Mello, Fidalgo da Casa Real, que o conserva entre os esti-
xaaveis papeis de sua casa.

Foi Governador de uma das Capitanias do Sul deste Brasil, por tempo
de nove annos/ e as Memórias de José de Sá d'Albuquerque dizem que o fôra da
do Rio de Janeiro, o que pode ser, não obstante que o não acho nomeado no Ca-
talogo dos Governadores desta Capitania, digo, daquella Capitania, q)ue me
communicou o Illm.0 e Exm.° Conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha, sendo

(1) Barredo — Annaes Historlcos do Maranhão 25°, 382 — Brito, Liv. 1.®

(2) Portugal Restaurado, em vários lugares da 2.» parte.
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Vice-Rei da Bahia, devendo-lhe em toda a parte a honra de dar-me e pedir-mo

as noticias antigas e curiosas que podiamos descobrir, porque do dito Catalogo se

mesmo vendo que não é completo, não dando Governador algum daquella

Capitania, entre Manoel Telles Barreto, que diz tomara posse em Junho de 1583,

até Constantino de Menelau, que consta era Capitão e Governador daquella cida-

de, por uma provisão que passara a 29 de Dezembro de 1615 a D. Joséi da Costa

Tobar, Fidalgo da Casa de Sua Magestade, de Capitão da Fortaleza de Santo,

Ignaeio, da cidade de Cabo Frio (1).

Também dizem as Merrforias de José de Sá que conseguira na Côrte de .

Madrid a honra de Cavalleiro, mas eu duvido, e nem sei que em Portugal hou-

vesse pesBÔa alguma nos três reinados que tivemos de Castella, mais que o Se-

renissimo Senhor D. João 4.°, Duque de Bragança, e nem se acha tal Cavai-

leiro na lista que traz Moreri no seu Diccionario, pelo que nfe persuado que £<*

equivocaram os antigos com alguma das' outras ordens militares de Castella,

pouco conhecidas destas partes do Brasil.

Casou Affonso d'Albuquerque na patria com D. Isabel de Tavares, irmã

Co Padre Simão Pires de Tavares, Presbytero do habito de São Pedro, de quem

acima rizemoa menção, e de D. Joanna de Tavares, itíulher de Duarte de Sã, dos

quaes trataremos no Capitulo 3.°, filhos de João Pires Camboeiro e de sua mu-

lher D. Feiippa de Tavares, filha do Governador Ruy Tavares de Cabeia. E

deste matvimonio nasceu ü*ico:

— Jeronymo de Albuquerque de Mello, que viveu sempre em Pernaní-

buco, sua patria, foi Fidalgo da Casa Real e Alcayde-mor de Olinda e não teve

outros empregos que se lhe offereceram em Memória dos grandes serviços de seu

pai, porque seu gênio não propendia para as armas, e viveo tão satisfeito com a

vida do campo que deu occasião a ser conhecido com o appellido de Carreiro Fi-

d algo. Da Nova Luzitania, que escreveu a General Francisco de Brito Freire,

vemos que ainda vivia no anno de 1636-

Casou com D. Isabel Lopes, filha de Luiz Marreiros, quç fora 

seu prmeiro Donatario Duarte d'Albuquerque Coelho e de sua mulher D. Lusia

Lopes, os quaes viveram em Olinda, onde Luiz Marreiros teve a propriedade de

um officio de Tabellião, pelos annos de 1609, como se vê do livro, velho dos bapti-

sados da Sé.

Deste matrimônio que Jeronymo de Albuquerque de Mello contrahio com

D. Isabel Lopes, obrigado da sua grande forrríosura, nasceram:

— Luiz d'Albuquerque de Mello, que continua.

4 — d. Isabel de Albuquerque, que falleceu de idade provecta, sem tomar

estado. i

As Memórias de José de Sá de Albuquerque e as de seu filho Antônio de

Sá dão deste matrimônio mais um filho, com o nome de Affonso d Albuquerque

de Mello, que dizem fôra o grande soldado na guerra dos Hollandeses, porém

certamente se equivocaram, porque Affonso d'Albuquerque de Mello que ^ervio

com grande reputação naquellas guerras, e depois dellas falleceu em Lisboa, onde

foi a levar o segundo aviso da restauração de Pernambuco, aquelle a quem cha-

maram de alcunha o Columim, filho de Diogo Martins Pessôa e de sua mulher

D. Feiippa de Mello, como veremos no Capitulo 5 o

4— Luiz de Albuquerque de Mello ca,sou com4 sua parenta D. Feiippa de

Mello, filha de João d'Albuquerque de Mello, Moço Fidalgo da Casa Real, e de

(1) Vid. Mem. do R. de Janeiro, por Pisarro, tom. 2.°, pag. 209. ,

4»
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sua mulher D.... de Veras, dos- quaes havemos de tratar no Capitulo 5.® desta

primeira parte, e deste matrimonio nasceu único:

5—Luiz d'Albuquerque de Mello, Fidalgo da Casa Real, que foi fallecer

a Angola, degredado por desordens nascidas de um espirito imprudentemente

altivo. Foi casado com D. Catharina Gomes, filha de Simão Gortfes e de sua mu-

lher Anna Henriques, da qual não houve successão-

CAPITULO IIÍ.

De Christovão d'Albuquerque e sua successão

— Este ramo de Christovão d'Albuquerque, Fidalgo da Casa Real, filho

3 o de Jeronymo d'Albuquerque e sua mulher D. Felippa de Mello, é o primeiro

dos filhos legitimos que tem successão continuada até o presente e com a dis-

tincgão própria de sua origem.

Viveu Christovão d'Albuquerque sertípre na patria, onde occupou os

postos de Capitão de Cavallos, Alcayde-mor e Capitão-mor da Parahyba. Fal-

. leceu a 18 de Agosto de 1623, sem fazer testamento, e foi sepultado na Igreja do

Mosteiro de S. Bento de Olinda, como consta do Livro Velho da Sé.

Casou com D. Ignez Falcão, que do mesmo livro consta que fallecera a

31 de Maio "de 1622, que fora enterrada no mesmo Mosteiro e que fizera testa-

mento emf que deixava por seus testamenteiros a seu marido e a seu filho Chris-

tovão de Albuquerque e a seu genro Antonio de Sá Mahia, para cumprimento de

seus legados e de muitas missas que deixou.

Era a dita D. Ignez Falcão filha de Simão Falcão de Sousa, que veio a
esta Capitania a exercer o emprego de Provedor da Fazenda, e de sua mulher,
D. Catharina Paes, ambos naturaes da cidade de Évora. Do mesmo livro Velho
da Sé consta que fallecera Sioí&o Falcão de Sousa ao primeiro de Junho de 1609
e que fora sepfeítado na Igreja do Recolhimento de N. Senhora da Conceição, e

que sua mulher Catharina Paes ainda vivia em 1612, porque do assento da morte
de seu filho Simão Falcão, que foi a 22 de Desembro deste anno, consta que fi-
cara por sua testamenteira.

Do referido matrimonio de Christovão d'Albuquerque e de sua mulher
D, Ignez Falcão nasceram os filhos seguintes:

— Christovão d'Albuquerque de Mello, Fidalgo da Casa Real, que foi
casado com? D. Brites de Vasconcellos, a qual ainda vivia no anno de 1693, já
muito velha, e vivia sem successão, não nos deixando as memórias de José de
Sá de Albuquerque, que foram escriptas por aquelle tempo, mais noticia que a
de ser pessôa de grande qualidade, por ser filha de Antonio de Hollanda de Vas-
concellos, filho de Arnau de Hollanda e de sua mulher Brites Mendes de Vas-
concellos, o qual Antonio de Hollanda casou segunda vez com Anna de Moraes,
íilha de Jorge de Camello, que foi Ouvidor de Pernambuco ení 1598, de cujo ma-
trimonio nasceu única a dita D. Brites de Vasconcellos.

3 Simão d'Albuquerque Mello, que continua.
3 —Affonso d'Albuquerque, que foi religioso da Ordem de Nossa Se-

chora do Monte do Carmo.

3 — D. Catharina de Mello, adeante.

3 —Simão d'Albuquerque Mello, Fidalgo da Casa Real e valeroso sol-
dado na guerra dos Hollandeses. Falleceu no anno de 1638, no Reconcavo da
Bahia junto com seu sogro e seu cunhado Antonio de Sá Mahia, como escreve
Brito na sua Nova Lusitania. Foi casado com D. Anna de Mattos, natural da

9
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Bahia, digo, da Parahyba, filha de João de Mattos Cardoso, Capitão proprié-

tario da Fortaleza de Cabedello", que defendeu valerosamente de dous assédios,

e de sua mulher Maria Manaia- "

Do referido matrimonio nasceram:

4— joâo d'Albuquerque de Mello, que foi Capitão na guerra dos Hol-

landeses e falleceu solteiro, sem successão.

4 — D, Ignez Felippa d'Albuquerque, que casou com o Capitão João da

Rocha de Luna, a 19 de Maio de 1677; consta que ainda então vivia sua mulher,

e que elle era filho de Domingos de Luna e de sua níulher Violante da Rocha

Pariz, naturaes e moradores da freguesia de S. Miguel de Ipojuca; neto por via

paterna de Álvaro Gonçalves de Luna e de sua mulher Isabel da Costa, naturaes

da mesma freguesia; e por via materna de João da Rocha Pariz natural de

Vianna, e de sua mulher Margarida Velho de Araújo. '

4 — D. Maria d'Albuquerque, que ainda vivia em 1693, 

4 — d.  que ambas falleceram sem tonfer estado.

3 — d. Catharina de Mello casou e foi segunda mulher de Antonio de

Sá Mahia, filho de Duarte de Sá e de sua mulher D. Joanna de Tavares-

Duarte de Sá foi natural de Ponte de Lima, filho de Antonio Mahia de

Lima e de sua mulher Isabel Dias de Sá; neto por via paterna de Duarte Fer-

nandes do Rego e de sua mulher D. Branca Mahia de Lima, irmã do dito D. Ro-

drigo de Mello e Linía, e por via materna neto de João Rodrigues de Sá, o velho,

que foi Fidalgo de Cota d'Armas.

Embarcou Duarte de Sá, no anno de 1563, para a Índia-, em companhia

de seu tio Francisco de Sá Menezes, na nau Santa Clara, que naufragou na al-

tura da Torre de Gareia d'Avilla, onde escapou em uma tabua. Procedeu

na Bahia em varias occasiões de peleja que houveram contra o gentio d'aquelle

continente, com tanta honra que o Governalor Geral Luiz de Brito de Almeida;

o levou por seu Alferes em unia das entradas que fez ao dito gentio, e o armou

Cavalleiro usando da Faculdade, que para isso lhe era concedida em seu regi-

mento, como se prova de uma certidão do mesmo governador, passada a 8 de

Novembro de 1576, e escripta por Simão Tavares; em o anno seguinte, de 1577,

servio de Secretario e Escrivão da Camara do mtesmo Governador, o qua se ma-

nifesta de outra certidão passada a 20 de Novembro do dito anno, porém, no de

1580, em que veio por Capitão-mor de Pernambuco o dito Simão Rodrigues Car-

doso, se achava já Duarte de Sá nesta Capitania, servindo os officios de Juiz

de Orphãos e Escrivão da Camara de Olinda, como se vê de uma certidão que

-passou o dito Capitão-mor em 22 de Desembro de 1582, e no anno seguinte se

achava ainda Duarte de Sá servindo os ditos officiop; porque do Foral da Ca-

mara consta que em 30 de Agosto de 1583, concertou elle, como Escrivão da Ca-

mara, o Foral proprio que estava na Caixa com um traslado que extrahio junto

com o Tabellião Antonio Lopes.

Em 20 de Agosto de 1584, foi eleito em Camara coní assistência de

D. Felippe de Moura, que então 3ervia de Capitão-mor de Pernambuco, por

Capitão de uma Companhia cujo posto exercitou quinze annos, como certificam

as certidões do Governador da Parahyba, Feliciano Coelho de Carvalho, de 22

de Julho de 1605 e do Escrivão da Camara João de Moraes de Madureira, de 25

de Setembro de 1599; e sendo mkndado por ordem real o Capitão-mor Manoel

Mascarenhas Homem á Capitania do Rio Grande, no anno de 1598, ficou Duarte

de Sã, que então servia de Vereador mais velho, governando a Capitania de

Pernambuco, junto com o Senhor Bispo do Brasil, D. Antonio Barreiros, que

nessa occasião estava em visita destas partes do Norte, por ordem do Governa-

¦vírjv . _ ¦ /



dor Geral D. Francisco de Sousa, o que attesta o mesmo Governador Geral em

2 de Maio de 1602 e consta taníbem da dita certidão do sobredito Escrivão da

Camara João de Moraes de Madureira.

Finalmente do livro velho de obitos, que se conserva na Cathedral de

Olinda, consta que fallecera Duarte de Sá a 25 de Maio de 1612, e que fôra se-

pultado na Capella-mor do Convento de N. Senhora do Monte do Carmo daquella

cidade (então ainda Villa) a qual é do Padroado de sua casa.

D. Joanna de Tavares, mulher de Duarte de Sá, foi filha de João Pires,

a quem chamaram Camboeiro, e de sua mulher D. Felippa de Tavares, filha de

Rui Tavares de Cabeia, Governador que foi do Castello da Ilha Terceira, onde deu

entrada ao Senhor D. Antonio Prior do Crato, e depois receioso se vio precisado

a fugir, com toda a sua faníilia, para Pernambuco, onde (por elle fallecer no

mar) só chegou sua mulher e as filhas, que experimentaram na benevolencia de

D. Brites de Albuquerque, mulher do primeiro Donatario de Pernambuco, Duarte

Coelho, o maior agasalho.

João Pires Camboeiro foi natural de Coimbra e ení Pernambuco senhor

das Cambôas que medeiam entre Olinda e Recife, nas quaes adquirio grossos

cabedaes, e d'aqui procede a duvida que se o seu appellido de Cambceirc lhe

provem das ditas Cambôas, se de alguma família de sua patria.

Foi Antonio de Sã Mahia senhor de tres engenhos e de muitas pro

priedades e rendosas que valiarcí mais de dusentos mil crusados e na invasão

dos Hollandeses perdeu e gastou generosamente quanto possuia e depois de oc-

cupar nesta Capitania, sua patria, o posto de Capitão de Cavallos das duas ire-

guesias de Muribeca e Cabo, por não arriscar a fidelidade da vassalagem, se

retirou para a Bahia no anno de 1635 e veio a fallecer no Recôncavo daquell^

cidade, ás mãos dos Hollandeses, no anno de 1638.

D. Catharina de Mello, sua mulher, ficou vivendo na Bahia até a res-

tauração de Pernambuco e naquella cidade justificou, no anno de 1640, o re-

ferido, com testemunhas muito principaes da sua patria, perante o Ouvidor ge-

ral do Brasil, Escrivão João Borges de Escobar, e da mesma justificação consta

que Antonio de Sá Mahia também* havia servido de Aicayde-mor de Olinda, onde

occupou todos os cargos honrosos da Republica.

Do referido matrimonio de D. Catharina de Mello com Antonio de Sá

Mahia, dizem as Memórias de seu filho José de Sã que nasceram de vinte e tres

partos, vinte e cinco filhos, porém as de Antonio de Sá só referem os nomes de

dezenove, por ser talvez os que chegaram ao uso de razão, e são os seguintes:

4 — Duarte de Sá de Lintfa.

4 — João d'Albuquerque de Mello.

( 4 — Jorgê d'Albuquerque.

4 — Duarte d'Albuquerque-

4 — André d'Albuquerque, que falleceram de pouca idade.

4 — José de Sá d'Albuquerque, que continua.

4 — Manoel de Sá d'Albuquerque, que do Livro velho da Sé consta que
fora baptisado naquella Igreja, a 3 de Julho de 1626, parece que com mais de

oito annos, digo, de 1626- Falleceo com mais de oitenta annos sem haver ca-

sado. E este é um dos cinco filhos que seus pais levaram para a Bahia na ccca-

sião em que se retiraram por causa dos Hollandeses.

4 — Antonio de Sá Mahia, que nasceu gemeo cortf seu irmão Manoel de •

Sá. Parece que já era fallecido na occasião da retirada.

4 — D. Joanna d'Albuquerque, e

4 — D. Maria d'Albuquerque, que falleceram de pouca idade-
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4— D. Brites d'Albuquerque, que casou com Felippe Paes Barreto, filho

sétimo de João Paes Barreto, lnstiiuidor do Morgado de N. Senhora da Madre

de Deus do Cabo de Santo Agustinho, e de sua mulher D. Ignez Guardez, filha de

Francisco Carvalho de Andrade e de sua mulher Maria Tavares Guardez. E deste

matrimonio se conserva diffusa e nobilissima posteridade, como se pode ver nas

Memórias Genealogicas da Casa do dito Morgado.

4 — D. Anna de LimU Mahia, que falleceu de poucos annos.

4— D. Joanna de Sá e Mello, adeante, § 2.°

4 — D. Luisa de Mello, adeante, § 3.®

4 — D- Ignez de Albuquerque de Mello, que do Livro Velho da Sé consta

que fôra baptisada na Igreja do Recolhimento de N. Sennora da Conceição, a 27

de Desembro de 1622. Desde os seus primeiros annos, teve inclinação grande ao

estado religioso, e vendo-se impossibilitada a ccnseguir o que appetecia pela des-

truição que na guerra dos Hollandeses padeceu a casa de seus pais, aos quaes

acompanhou na retirada que fizeram para a Bahia, vestio o habito da Ordem

terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, _ descoberto, e falleceu cheia de

annos e de virtudes-

4 — D. Branca Mahia de Lima.

4 — D- Maria de Sá e Lima, que do dito livro velho da Sé consta que

fora baptisada pelo Padre D. Abbade Fr. Ângelo na Igreja de -eu Mosteiro de

S- Bento de Olinda, ao primeiro de Maio de 1624.

4 — D. Clara de Lirtía Mahia e

4—'D. Anna de Mello d'Albuquerque, que falleceram com poucos annos.

4 — José de Sá d'Albuquerque nasceu em Olinda, onde foi baptisado pelo

Pe- Luiz Alvares Pinto, na Igreja do Recolhimento de N. Senhora da Conceição,

aos vinte e tres de Agosto de 1620, e foram seus padrinhos seus tios Matbias

d'Albuquerque, que depois foi Conde de Alegrete, e D. Isabel de Mello. Falleceu

com pouco menos de cem annos, no de 1711, logrando em toda a sua vida aquellas

honras e estimações que merecia a sua pessôa e a sua grande capacidade-

Foi José de Sá urtí dos filhos a quem seus pais levaram em sua com-

panhia quando se retiraram para a Bahia, onde principiou a dar mostras do valor

qué herdara dos seus maiores, achando-se no sitio que os Hollandeses pozeram

áquella cidade na occasião em que se fortificaram em Taparica.

Restaurado Pernambuco se recolheo á Patria, onde foi empregado no

posto de Capitão e depois no de Coronel do Regimento das Ordenanças das fre-

guesias de Muribeca, Cabo e Ipojuca. Repetidas vezes foi Juiz ordinário de

Olinda, no tempo ení que era villa, e não, digo, e no anno de 1683 servio com

exemplar zelo o cargo de Provedor da Mizericordia da mesma cidade- Em remu-

neração de seus serviços e dos de seu pai e avós lhe fez o Senhor rei D. Pedro,

sendo Principe regente, a mercê do habito da Ordem de Christo, com oitenta mil

réis de tença, em 20 de Junho de 1681, cuja mercê se acha registrada no livro

8." dellas, a fls- 410, e do foro de Fidalgo Cavalleiro de sua casa, sendo já. rei,

em 16 de Março de 1694, com a moradia de mil e seiscentos reis por mez e um

alqueire de cevada por dia, cuja mercê se acha registrada no mesmo livro 8.°,

fls. 417.

Soube coroar os seus dias com uitía vida devota, esquecido do mundo o

das estimações que nelle lograva, se vestio nos seus últimos annos com o habito

descoberto da Ordem terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, sobre o

qual trasia o da Ordem de Christo, em que foi professo. Será sempre saudosa a
sua memória, porque servio a patria com? a sua espada e com a penna; â sua
devemos as primeiras Memórias que se escreveram genealogicas em Pernambuco,
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depois de cento e cincoenta aniios de sua povoação. Falta-lhes o methodo, porque

José de Sá se creou desde a sua iníancia entre os homens, digo, entre os hor-

rores de Marte, e ainda que cahíu em grandes descuidos, porque para as escrever

não revolveu mais documentos que os da sua memória, não lhe falta a verdade

no essencial.

Casou com sua sobrinha D. Catharina de Mello o Albuquerque, filha de

Felippe Paes Barreto, senhor do engenho do Espirito. Santo, do Carapú do Cabo

de Santo Agustinho, e de sua irmã D. Brites de Albuquerque, cuja nobre ascen-

ãencia mostra a arvore de costados n-° 1., e foi tão grande o empenho que tj>j

deste casamtento que para o conseguir fez uma viagem tão dilatada, como de

Pernambuco a Roma", onde supprio a falta que tinha de um ôlho com outro do

vidro, motivo porque é conhecido com o appellido de outro, digo, de Olho de vidro.

Nasceram deste matrimonio cinco filhos, que são os seguintes:

5 — José Luis d'Albuquerque, que falleceu de poucos annos.

5 — Affonso de Albuquerque de Mello, Fidalgo da Casa Real e suecessor

das Capellas que eram da administração de seu pai- Casou tres vezes: a primeira

com D. Arma Maria Accioli, filha de Zenobio Accioli de Vasconcellos, Fidalgo

da Casa Real, Alcayde-mor da cidade de Olinda, Commsndador da Commenda de

S- Miguel da Ribeira Dio, na Ordem de Christo e Mestre de Campo do 3.° tíe In-

fantaria paga da Praça do Recife, e de sua mulher D. Maria Pereira de Moura;

a segunda corií D. Marianna da Camara, filha de Mathias de Albuquerque Ma-

ranhão, Fidalgo da Casa Real, Commendador da Commenda de S. Vicente da

Figueira, na Ordem de Christo, que foi Capitão-mor- do Grão Pará em 1619 e

Governador da Parahyba em 1657, e de sua mulher D. Isabel da Camara; e a

terceira com D. Ignez Barreto de Albuquerque, filha do Sargento-mor Antonio

Paes Barreto, Senhor do engenho de Una, termo da villa de Serinhaem, e dt sua

mulher D. Maria da Fonceca Barbosa, e de nenhum destes matrimonios teve

successão. Falleceu muita velho, há poucos annos e foi sepultado na sua Capella-

mor da Igreja do Convento de Nossa Senhora do Monte do Carmo de Olinda.

5 — Antonio de Sá d'Albuquerque, que continua.

5 — Pedro de Mello d'Albuquerque, adeante, § 1.°

5 — D. Maria Maior d'Albuquerque, que casou com João Paes Barreto,

6.° Senhor do Morgado de N. Senhora Mãs de Deus do cabo de Santo Agostinho,

coaf grande e distineta posteridade.

5 — Antonio de Sá d'Albuquerque foi Fidalgo da Casa Real, Capitão-

mor da freguesia de Muribeca, no tempo em que por ordem regia os havia em

todas, e por morte de seu irmão Affonso de Albuquerque de Mello, succedeu nas

Capellas- e bens vinculados da sua casa. Applicou-se ao estudo genealogico das

familias principais da Capitania de Pernambuco, e não se pode negar que adeantou

muito a redusio á melhor forrría as Memórias que seu pai havia escripto, porém

com o mesmo defeito de não revolver outros archivos que os das memórias dos

antigc*s. Casou, ainda môco, com D. Margarida da Rosa Vasconcellos, a quem

amou extremtosamente até a morte, e ella se fez sempre merecedora do fino amor

de seu marido, porque além de formosa foi ornada de muitas virtudes e prendas-

Era irmã do Pe. Marcos Ferreira, que foi parocho e Vigário da Vara de

Jaguaribe, filhos de Domingos Nobre Pedrosa e de sua mulher Margarida da

Rosa, irmã do Pe. Apolinario Moreira de Vasconcellos, Vigário Collado da fre-

guesia de N. Senhora da Luz e um dos parochos de melhor noiríe que teve este

Bispado, o qual era filho de Antonio Moreira Daltro e de sua mulher Isabel Cal-

deira, neto por via paterna de André Rodrigues Pedrosa e de sua mulher Ca-

tharina Moreira Daltro, e por via materna de Manoel Caldeia e de sua mulher
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Justa da Rosa de Vasconcellos, o que consta do termo de Irmão da Mizerieordia

de Olinda, que se fez ao dito Vigário Apolinario Moreira, em 17 de Março de

1684.

O sobredito Domingos Nobre Pedrosa foi filho de Diogo Nobre Pedrosa

e de sua mulher Monica Rodrigues, o que tanfbem consta do termo de Irmão que

na mesma Mizerieordia assignou a 29 de Junho de 1696, e delle procedem hoje

varias outras pessoas principaes de Pernambuco.

Do referido matrimonio de Antonio de Sá d'Albuquerque com D. Mar-

garida da Rosa de Vasconcellos nasceram: ,

6 — Affonso de Albuquerque de Mello, que continua.

6— José de Sá de Albuquerque, a quem seu pai destinava para o estado

eeclesiaatico e teve ordens menores, irias vive hoje secular, sem ter tomado es-

tado.

6 —D. Theresa Josepha Catharina de Albuquerque, que casou com seu

primo o Sargento-mor José de Sá de Albuquerque e Moura, filho de Felippe de

Moura e Albuquerque e de sua mulher D. Joanna Bezerra Faianha; e da sua

successão trataremos adeante, § 2.®

6 —D- Brites Maria Margarida de Albuquerque, que falleceu sem tomar

estado, e jaz sepultada na Capella-mor do Carmo de Olinda, jasigo da sua casa.

6 —D. Josepha Francisca Xavier de Mello e Albuquerque, adeante-

6 —D. Catharina de Mello e Albuquerque, que falleceu solteira-

— Affonso de Albuquerque de Mello, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real,

succedeu a seu pai nas Capellas dos engenhos de Santo André e Novo da fre-

guesia de Müribeca e nos mais bens vinculados da sua casa. Servio alguirí tempo

a El-rei no Regimento de Infantaria paga da Praça do Recife e ao presente 4

Commandante da freguesia da Muribeca, com a patente de Sargento-mor da

Ordenança-

Casou com D. Leonor Pereira da Silva, filha do Capitão-mor Aniceto

Pereira da Silva, senhor do engenho dos Morenos e de sua mulher D. Maria Ca-

valcante d'Albuquerque, cuja nobre ascendencia mostra a Arvore de Costados

n.o 2.°

Deste matrimtonio nasceram:

7—'André d'Albuquerque Mello, que continua.

_ josé d'Albuquerque de Mello, que morreu menino.

7 — Affonso d'Albuquerque de Mello, que também morreu menino-

7 _ j0Sé Antonio de Albuquerque de Mello.

7 — D. Maria Magdalena de Albuquerque.

7 — D. Anna Rita Lusia d'Albuquerque.

7—Anna  que morreu de poucos annos-

7—D. Josepha de Albuquerque e

7 — D. Antonia Maria da Conceição.

7—André d'Albuquerque de Mello, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real c

successor da Casa dos Albuquerques da Capitania de Pernambuco, servio também

algum* tempo a El-rei no mesmo Regimento da Praça do Recife e vive em um

dos engenhos de seu pai.

Casou em 15 de Agosto de 1757 com D. Theresa de Jesus Maria da Rosa,

filha do Capitão Basilio Rodrigues Seixas, Familiar do Santo Officio, que foi

Thesoureiro da dizima da Alfandega de Pernambuco, e de sua mulher D- The-

resa da Rosa Motta, de cujos ascendentes só temos a noticia que mostra a Ar-

vore de costados n.® 3.
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•Deste matrimonio tem nascido:

8 — Affonso de Albuquerque de Mello, eirf 1768. .

— D. Josepha Franciscá Xavier de Mello, e Albuquerque casou com

Manoel da Silva Ferreira, CaValleiro da Ordem de Christo e natural da Villa de

Murtas de Panojas, Arcebispado de Braga, filho de^José da Silva Preto (?), na-

tural de Medeiros da Chan de São Vicente, termo de Monte Alegre, Arcebispado

de Braga, e morador em Chaves, o qual servio a El-rei muitos annos no Estado

da índia, e recolhendo-se a patria se deixou ficar nesta Capitania de Pernam-

buco, onde foi Capitão-mor da Villa do Recife, na qual vivia no anno de 1758,

cego e com mais de 80 annos de idade. Deste matriitíonio nasceram:

— José da Silva de Albuquerque, Capitão de Granadeiros do Regimenti

de Dragões e Auiiliares.

7 — Manoel Caetano de Albuquerque, que se formou em Coimbra e casou

em Lisbôa. - 
--—

7 — Antonio.de Albuquerque, Jesuita.

7 — João Veríssimo da Silva e Albuquerque, que serve a El-rei no regi-

mento da Praça do Recife-

7 — Fnancisco Ignacio de Albuquerque, cadete no mesrtfo regimento,

casou com D. Francisca  filha de José de Sousa Coun.°, Cavalleiro Fi-

dalgo e professo na Ordem de Christo, Tenente Coronel de Infantaria e Gover-

nador da Fortaleza de S- JoSo Baptista do Brum, e de sua mulher D. Josepha...

 filha de Antonio de Sousa Marinho, Cavalleiro da Ordem de Christo e

Tenente de Mestre de Campo General da Capitania de Pernambuco, que falleceu

no anno de 1736, e de sua mulher D. Antonia Correia, a qual era irmã de Domin-

gos Sintôes Jordam, Cavalleiro da Ordem de Christo, que foi Capitão-mor, Go-

veimador da Capitania do Ceará em 1755.

7 — D. Maria d'Albuquerque, que casou com Christovâo Paes Barreto,

filho do Capitão-mor João Paes Barreto de Mello, Fidalgo da Casa Real, e sua
mulher D. Ignez Brites Xavier Barreto, com successão que se pode ver nas
Memórias da Casa dos Morgados de N. Senhora Mãe de Deus, do Cabo de
S. Agostinho.

7 — Josepha Francisca de Mello e Albuquerque, que casou com Francisco
Antonio d'Almeida, Familiar do Santo Officio e proprietário dos Officios de Es-
crivão dos Defuntce e Ausentes, Capellas e Resíduos das Comarcas de Pernam-
buco e Alagoas e Tenente Coronel de um dos Regimentos da Cavallaria Auxiliar,
filho do Coronel Francisco de Almeida Catanho e de sua segunda mulher D. Isabel
Gomes Correia.

Neto por via paterna do Tenente Coronel Joaquim de Almeida, que foi
o primeiro Vereador que teve a Villa do Recife quando se erigio e um dos homens
de maiores Cabedaes que tem* naquella praça (que do termo de Irmão da Mizeri-
cordia de Olinda, que assignou a 30 de Janeiro de. 1695-, consta ser natural da
Villa nova do Porto e filho de Francisco de Almeida e de sua mulher Maria
da Rosa), e de sua mulher D. Luisa da Costa Catanho, filha do Capitão de In-
fantaria Belchior da Costa Rabello e de sua mulher D. Isabel de Figueiredo, a
qual foi filha de Antonio de Figueiredo, natural do Porto, e de sua mulher Agui-
da de Barros, filha de Manoel Francisco e de sua mulher Isabel Gomes Coutinho,
que vivia em Olinda, viuva, no anno de 1663, corrfo consta de um termo feito no
livro das entradas a 10 de Fevereiro do dito anno, do qual se manifesta que era
filha de Manoel Catanho e de sua mulher Gracia do Rego Barreto, Irmão da Mi-
zericordia. E por via materna ê o dito Francisco Antonio de Almeida neto do
Coronel Miguel Correia Gomes, Fidalgo Professo na Ordem de Christo, pro-
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prietario dos Officios de Escrivão da Fazenda Real e feitos da mesnfe CaPitonte

de Pernambuco, e de sua mulher D. Catharina Gomes de Figueiredo, filha de

Panthaleão Fernandes de Figueiredo e de sua mulher Maria Gomes, natural do

Elo Formoso, que s&o os progenltores da dlffusa e limpissima lamllia a nue

chamam dos quatro cunhados.

Do termo de Irmão da Mizericordia de Olinda, que assignou o dito Pa

thaleão Fernandes de Fignelredo a 8 de Julho de 1657, consta ser natural da

cidade do Porto e filho legitimo de Belchior Fernandes e de Cecília Gomes-

Do referido níatrimonio de D. Josepha Francisca de Mello e Albuquerque

com Francisco Antonio de Almeida tem nascido.

8 — Francisco, que morreu nienino.

8 —Manoel Caetano de Almeida e Albuquerque, Capitão do 3.» Auxiliar

dos Nobres do Recife.

8 —José Joaquim de Almeida e Albuquerque, Tenente do Coronel do Re-

gimento da Cavallaria Auxiliar do Recife.

8 — Francisco Antonio e Almeida d'Albuquerque.

8 — Joaquina Felippa de Mello e Albuquerque.

8 —D. Josepha, que falleceu menina-

8 —N. N. 

(Seguem-se duas Arvores de Costados.)

§ 1.°

—Pedro de Mello e Albuquerque, filho de José de Sá de Albuquerque,

Fidalgo Cavalleiro da Casa Real e professo na ordem de Christo, e de sua mu-

lher D. Catharina de Mello e Albuquerque, seguio a vida ecclesiastica, e foi

clérigo presbvtero, Fidalgo Capellão da Casa Real e Conego Prebendado da

Santa Iereia Cathedral de Olinda, onde falleceo já muito velho e cego no anno

de 1749 e foi sepultado na Capella-mor do Convento de N. Senhora do Monte do

Carníb, que é do padroado de sua casa. Teve de uma mulher solteira o filho

seguinte:

—Francisco Xavier de Albuquerque, a quem seu pai amou excessiva-

mente e o perfilhou com Provisão regia, deixando-lhe encapellado o engenho do

Mangarê da freguesia da Muribeca; casou com D. Maria de Mello, filha de José

de Moraes  e de sua mulher D. Clara de Mello, filha de Simão do

Sousa e de sua mulher D. Ignez de Mello, de quem Simão de Sousa foi príiríeiro

marido- Esta D. Ignez de Mello ê da principal nobresa de Pernambuco, filha de

Leandro Pacheco Falcão (que foi filho do primeiro Vasco Marinho Falcão) e

df» sua mulher D. Marianna de Mello, filha de Manoel Gomes de Mello, senhor

do engenho do Trapiche do Cabo, e de D. Adrianna de Almeida Lins.

Do referido matrimtonio tem nascido:

— José Marinho d'Albuquerque.

7 — Simão Marinho d'Albuquerque.

7 — D. Anna.

7 — D. Maria.

§2.°

4 — D. Joanna de Sá e Mello, filha de Antonio de Sá e de sua mulher

D. Catharina de Mello, foi uma das filhas que seus pais levaram em sua com-

panhia para a Bahia naquella famosa transmigração de Pernambuco, no anuo
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de 1635,'conto consta da justificação que fez sua mãe, de que acima demna no-
ticia. Casou depois da restauração de Pernambuco com Fernão Figueira de Mou-
ra, natural de Lisbôa, filho de João Vieira de Moraes, que se afftrma. fóra Pro-
curador da Corôa naquella côrte, e de sua mulher  de Moura (1).

Deste matrirmonio nasceu única:

— D- Leonor Filgueira de Moura, que esteve contratada para casar com
Beu primo o Sargento-mor Antonio Paes Barreto, filho de Felippe Paes Barreto,
senhor do engenho de Garapú e de sua mulher D. Brites de Albuquerque, porérrí
falleceu antes de conseguir a dispensa, deíxando-lhe o filho seguinte:

Felippe de Moura d'Albuquerque, que casou com D. joanna Bezerra
Passanha, filha de João Bezerra Jacome, Fidalgo. Cavalleiro da Casa Real e
Capitão de Infantaria Paga do terço de seu irmão o Mestre de Campo Antonio
Jacome Bezerra, cuja ascendencia mostra a Arvore de Costados n.° 1.

Deste matrimonio nasceram:

—José de Sá de Albuquerque e Moura, que continua.

7 —1 Fernlão Figueira de Moura, adeante.

7—João Bezerra Pessôa, que casou corei 

7 —D- Ignez Falcão de Moura, que casou com José de Lima e Oliveira,
filho de Amador Mendes, de cujo matrimonio, entre outros filhos, de que não
tenho noticia, nasceu:

João de Lima e Oliveira, que casou com Ignez de Mello, filha de Gonçalo
Marinho de Mello, e de sua mulher D. Maria de Lyra.

7 D. Francisca  qüe casou com o Capitão Manoel Jacome
Bezerra, senhor do vinculo do engenho Catú, Algcnaia (?), filho de Pedro
Bezerra Jaconse, e de sua mulher Maria Manoella, filha natural do Vigário da
Vara de Goyanna Estevão Ribeiro da Silva, instituidor do dito vinculo. E o dito
Pedro Bezerra Jacome foi filho de Manoel Jacome Bezerra, Fidalgo Cavalleiro,
irmão do Mestre de Campo Antonio Jacome Bezerra e do Capitão João Bezerra
Jacome, e de sua mulher D. Maria de Brito; não tenho -noticia da successão
deste matrimonio.

José de Sá d'Albuquerque de Moura casou com sua parenta D- The-
resa Josepha Catharina de Albuquerque, filha do Capitão-ntor Antonio de Sá
d'Albuquerque, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, e de sua mulher D. Margarida
da Rosa de Vasconcellos, como acima vimos.

E deste matrimonio nasceram:

^ Antonio de Sá d'Albuquerque, que casou com sua prima D. Anna dT
Moura Falcão, filha de José de Lima e Oliveira e de sua ntulher D. Ignez Falcão
de Moura, irmã de seu pai.

—Fernão Figueira de Moura, que falleceu solteiro-
8 D. Josepha Catharina de Albuquerque.

8 'D. Ignez Brites Maria d'Albuquerque.

—Fernão Figueira de Moura, casou com D. Lourença Correia de Vas-
concellos, filha do Capitão João Correia Bezerra e dè sua mulher D. Maria Bar-
reto, cujas ascendências mostrará a Arvore de Costados n.« 2.

E deste matrimonio só existe o filho seguinte:
Luiz Figueira de Moura e Albuquerque.

(Seguem-se duas Arvores de Costados).

(1) Com letra do Major Codeceira : D. Joanna de Sá e Mello, V. Liv. 2.°,
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§ 3.°

— D- Luisa de Mello, filha de Antonio de Sá Mahia e de sua mulher

D. Catharina de Mello, também foi das filhas a quem seus pais levaram com-

sigo para a Bahia, na oecasião que fica referida. Casou depois da Restauração

de Pernambuco com Fernão Velho de Araújo, a quem achamos nos livros da

Gamara de Olinda, servindo no ànno de 1659 de Juiz Ordinário, como Vereador

mais velho, por passar a servir de Ouvidor o Juiz Ordinário Antonio da Silva-

Foi filho de Payo de Araújo de Asevedo, Cavalleiro da Ordem de Christo e Capi-

tão-mor eiií Angola, o qual era natural da Ponte da Barca, Senhor da Quinta da

Ameixeira, e na guerra dos Hollandeses servio com tanta honra que S. Mages-

tade lhe fez mercê, entre outras, da serventia do Officio de Provedor da Fazenda

Real de Pernambuco, por tempo de seis annos, com faculdade de poder dar no-

meação dos ditos annos a quem lhe parecesse.

Do referido matrimônio nasceram:

— Christovão de Albuquerque de Mello, que foi casado com sua prima

D. Brites d'Albuquerque, filha de Felippe Paes Barreto, Senhor do engenho do

Garapú e de sua mulheç D. Brites de Albuquerque, mas deste matrimonio não

houve successão, como consta do testamento da dita D- Brites, sua mulher, que

foi feito no sitio da Alagoa da freguesia do Cabo, a 16 de Desen/oro de 1709, e

aberto pelo Vigário André Mendes, a 12 de Março de 1713- Nelle fez instituição de

cento e cincoenta missas, ditas cada anno na Mizericordia de Olinda.

— Francisco de Albuquerque de Mello, que casou com D. Margarida

Cavalcante, filha do Capitão-mor João Cavalcante, senhor do engenho Camorim,

da freguesia de S- Lourenço de Muribeca, a quem chamaram o Bom, e de sua

segunda mulher D. Sintôa de Albuquerque, cujos nobres ascendentes mostra a

Arvore de Costados n.° 1. E deste matrimonio nasceu único.

— João Cavalcante de Mello, que foi senhor do engenho de Camaragibe

e teve patente de Tenente General de todas as Ordenanças de Pernambuco.

Falleceu a 11 de Setembro de 1750 e foi casado com D- Florencia de

Castro, irpiã do Pe. Antonio Tavares de Castro, filhos de Marcos de Castro Rosa

e de sua mulher D. Isabel Pereira, de cujos ascendentes dará noticia a Arvore de

Costados n.° 2.

Do referido matrimíonio nasceram:

7—-João Cavalcante de Mello, que casou em Novembro de 1758 com

D. Ursula das Virgens, filha do Capitão José Alves Velloso e de sua mulher

D. Theresa de Lara Infanta, cuja ascendência mostrará a Arvore de costados

n ° 3.

— D. Theresa Francisca dos Prazeres, que casou em Fevereiro de 1750

com José Gomes de'Lima, da Capitania do Rio Grande, filho do Coronel José

Gontfes Ferraz.

7 — D. Anna Maria de Jesus.

7 — D. Maria José.

(Seguem-se duas Arvores de Costados).

CAPITULO IV

De Duarte d'Albuquerque e sua successão.

2 —¦ Duarte d'Albuquerque, filho de Jeronymo d'Albuquerque e de sua

mulher D. Felippa de Mello, viveu algum tempo na patria, porém d.elle se não

conservam mais noticias que a de haver casado com D. Anna de Sousa, filha de
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Simão Falcão de Sousa e de sua aíulher Catharina Paes, dos quaes iemos noticia,

no Capit. precedente, e que deste matrimonio não houve successão, porém que

indo depois de enviuvar para o Rio de Janeiro, a tempo que seu irmão Affonso de

Albuquerque governava aquella Capitania, lá casara com D. Helena de Aseredo

Coutinho, Senhora das Serras das Esmferaldas, filha de Marcos de Aseredo, e de

sua mulher D. Maria Coutinho, de cujo matrimônio só ha noticia que nasceu:

3 — D. Felippa de Albuquerque Coutinho, que casou na Bahia ccm o

dr. João Leitão Arnoso, Cavalleiro da Ordem de Christo, Fidalgo da Casa Real

e Desembargador da Relação do Estado do Brasil, o qual era natural de Braga e

íilho de Gaspar Antonio Leitão Arnoso e de sua mulher Sabina Leitão.

CAPITULO V

De D. Felippa de Melto e de sua successão.

2— D. Felippa de Mello, filha de Jeronymo de Albuquerque e de sua

mulher D. Felippa de Mello, foi a filha que além de D. Maria de Albuquerque,

tomou o habito, digo, tonfou o estado de casada e o foi duas vezes, a primeira

com Diogo Martins Pessôa, filho de Fernão Martins Pessoa que veio a Pernam-

buco nos primeiros annos de sua povoação, e nelle casou com Isabel Gonçalves

Raposo, natural da Villa do Conde, d'onde também viera menina, em companhia

de seus pais Antão Gonçalves Raposo e Maria de Araújo. Era o dito Fernão

Martins Pessôa filho de João Fernandes Pessôa e de sua rrfulher Guiomar Bar-

roso, natural da Villa de Alhandra de Ribatejo, e são os troncos das famílias

dos Pessôas, uma das mais antigas e melhores allianças da Capitania de Per-

nambuco, e a segunda com Pedro Lopes de Vera, natural de Lisboa, homem nobre

e que possuio grossos cabedaes em Pernambuco, o qual falleceu na Bahia, a 14

áe Maio de 1651, conío consta da abertura do seu testamento que se achava no

cartório do juiso das Capellas e também no dos resíduos do juiso ecclesiastico,

do qual também consta que D. Felippa de Mello havia fallecido no engenho do.

Rosário de Serinhaem em Julho de 1649.

No livro velho da Sé se acha o assento do fallecimento de Diogo Mar-

tins Pessôa, feito a 8 de Janeiro de 1612, e diz que fora sepultado na igreja do

Recolhimento de N1. Senhora da Conceição e que deixara por sua testamenteiri

a sua mulher D. Felippa de Mello. E tan/óem se acha, a 22 de Outubro de 1813, o

seu segundo casamento, com Pedro Lopes de Veras, e devemos notar que em

ambos se acha nomeada D.. Felippa com o appellido de Mello, e que com o

mesmo é tratada no testamtento de seu marido, para que se veja a sem íazão

com que Fernão Fragoso d'Albuquerque lhe nega o appellido de Mello, porque

este lhe distrahia a idéia com que pretendeu dissuadir a verdade, constante do

casamento de Jeronymo dlAlbuquerque com D. Fél\ppa de Mellcj filha de

D. Christovâo de Mello, sem que lhe servisse de embaraço os veridicos docu,.-

mentos com que se confutartí nervosamente os debeis fundamentos da sua ca-

prichosa opinião.

Do segundo matrimonio de D. Felippa de Mello com Pedro Lopes de

Veras não houve successão, e do primeiro, que contrahio com Diogo Martins

Pessôa, nasceram os filhos seguintes:

3 — João d'AIbuquerque de Mello, que viveu em Olinda, como se vê do

Livro velho da Sé, no qual se acham pelos annos de 1624 e 26 os assentos

de baptisados 
"de 

seus filhos, e dos Alvarás dos filhamentos dos mesmos, que

foram passados a 30 de Janeiro de 1656 e se acham registrados no Livro da Ca-
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mara de Olinda que servia no anno de 1660, a fls. 11 e 12, se vê que teve o fôro

de Moco Fidalgo da Casa Real.

Também consta do testamento de seu padrasto, Pedro Lopes de Veras,

que tivera a propriedade do Officio de Almoxarife e feitor da Fazenda R«al de .

Pernambuco, cuja propriedade (que havia sido de Vicente Correia da Costa,

Arvore 2.a, § 2.° do Cap. 3.°) e lhe havia comprado antes da invasão dos Hollan-

deses. Foi casado com D. Maria de Veras, irmã do dito seu padrasto, e deste

matrimonio nasceram tres filhos, dos quaes se não conserva já desoendencia.

como se pode ver nas Memórias da familia de Pessôas, a tfue mais propriamente

pertencem, e uma filha chamada D. Felippa de Mello, que foi casada com seu

primo Luiz de Albuquerque de Mello, filho de Jeronymo de Albuquerque e Mello

e de sua mulher D. Isabel Lopes, como vimos no Capitulo 2.®

3 _ Fernão Martins de Mello, a quem se acha no Livro Velho da Sé por

padrinho de baptismo de Manoel, filho de André de Albuquerque e de sua se-

gunda nfulher D- Isabel de Vasconcellos, que íoi feito a 25 de Junho de 1621, e

de seu sobrinho Diogo, filho de seu irmão João de Albuquerque de Mello, feito

a 24 de Fevereiro de 1624. Falleceu solteiro.

3 —Nuno de Mello e Albuquerque, que já occupava o posto de Capitão no

anno de 1630, em que os Hollandeses invadiram Pernambuco-

O General Mathias de Albuquerque, seu tio, lhe destinou uma nau com

sessenta soldados para guarnição da Barreta, a qual elle defendeu valerosa-

mente, até lhe metterem a pique o seu navio.

Com igual valor ajudou a erguer quatro reduetos que combatessem' a

Torre do Taborda, que levantaram os Hollandeses, aos quaes degollou quarenta

e dois soldados de dusentos que sahiram em uma occasião a faxina e não liavia

alguma de defender a patria em que não procurasse achar-se, especialisando-se

no Cabo de Santo Agustinho, no anno de 1632 e no seguinte, de 1633, na defensa

da fortalesa do Arrayal no de 1635, sendo obrigado a largar a patria e recolher-

se á Bahia, onde o espirito marcial de que era dotado o impellio a embarcar na

Ariríada em que o General Conde da Torre sahio daquella cidade no anno de

1639, porém as ondas - e ventos, que naquelle tempo as faziam correr com

vehemencia para o norte, levaram o seu navio ás índias de Hespanha e lá

continuou o serviço daquelle Príncipe, ainda depois de o não ser dos Portu-

gueses.

Pela feliz acclamação do Senhor Rei D- João, o 4.° as Memórias de

José de Sá de Albuquerque, que são quasi coetaneas, affirmam que Nuno d©

Mello, casara em Hespanha e lá fora General das frotas das índias e chegara a

conseguir o titulo de Marquez. E' possivel que os reis Felippes forarrf liberalis-

simos na remuneração dos serviços feitos na guerra do Brasil e os titulos em

Castella quando não trazem annexa a grandesa não são tão difficeis de conse-

guir como no nosso reino, onde é inseparavel; porém, como não escrevo por

lisonja, porém sim por servir a patria, compadecido do esquecimento ení que

a. decadencia dos engenhos em que consiste a opulencia do Brasil vai arruinando

as casas principaes, não devo reputar por certas nem as aéreas exaltações dos

interessados nem as calumniosas origens que talvez arguio a inimisade, sem que

os documentos juridicos façam? ao menos provável o que os antigos deixaram dito

aos successores sem mais autoridade que a das cans, que chegaram a conse-

guir por beneficio do tempo e não das vigílias.

3 — Jeronymo d'Albuquerque de Mello e

3 — Diogo d'Albuquerque de Mello, que foram servir á índia, onde diz

seu padrasto Pedro Lopes de Veras, no seu testamento, que acima allegamos e
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os postos que por suas pessoas mereciam, mas não declaram digo, mas não de-
clara quaes elles foram, nem destes seus dous enteados dá outra noticia e nem
nós a temos-

3— Affonso d'Albuquerque de Mello, a quem, por ser trigueiro, chama-
ram de alcunha o Columim, foi homem de singular capacidade e de extraordi-
narío valôr.

Os nossos historiadores contartf repetidas vezes o empenho com que elle
meneiou a espada em defensa da patria; do que resultou que um poeta tão sa-
tyríco, como o que escreveo os primeiros encontros que tiveram as nossas ar-
mas com os Hollandeses, não achou de que o arguir quando todo o seu emp-e:i
foi increpar dos primeiros cabos, o singularisou nos seguintes versos:

"Albuquerque 
a que chamam? Columim

Hisolo como bueno alfin.

Mas a sua ventura, ordinariamente adversa aos varões fortes, foi mui
desigual ao seu merecimento, porque indo duas vezes á Côrte de Madrid a re-
querer o prêmio de seus serviços, não o poude conseguir nem passou do posto
de Capitão de Infantaria, conseguio porém geral applauso e veneração, que
muito bem sabia conciliar a sua grande capacidade- O conheciiríento que delia
teve o Mestre de Campo General Francisco Barreto fez com que o nomeasse para
levar ao Senhor Rei D. João o 4.° a segunda via do Aviso da restauração de Per-
nambuco, de que o Mestre de Campo André Vidal de Negreiros tinha levado a
primeira, o que consta da patente de seu successor, o Capitão Dionisio Vieira,
que se acha registrada no livro primeiro da Secretaria do Governo de Pernam-
buco, a fls- 51 verso, porém até nesta occasião, ení que tinha mais bem fundadas
as esperanças do prêmio, encontrou a opposição da fortuna, porque falleceu em
Lisboa pouco depois de haver cumprido com a sua commissão. Foi casado com
D. Ignez Felippa Leonor de Mello, sua prima, filha de Simão d'Albuquerque e de
sua mulher D- Anna de Mattos, e por sua rrforte passou sua mulher a segundas
bodas com João da Rocha de Luna, como vimos no Cap. 3.®

3D- Sebastiana de Mello e Albuquerque, que casou com Jacintho de
Freitas da Silva, que foi herdar o Morgado da Magdalena da Ilha da Madeira,
e já se achava de posse delle no anno de 1650, como consta do testamento de
Pedro Lopes de Veras, que temos allegado.

Era o dito Jacintho de Freitas da Silva natural daquella Ilha e filho de
João Rodrigues de Freitas, Senhor do dito Morgado, e de sua segunda mulher
D. Maria Gomes de Castel Branco-

Foi João Rodrigues de Freitas irmão de D. Brites da Silva, itfulher de
Manoel Dias de Andrade, Fidalgo da Casa Real, que foi mestre de Campo, go-
vernador de uma não na restauração da Bahia, Tenente de Mestre de Campo Ge-
neral na guerra de Pernambuco, onde por morte de seu mestre de Campo Ge-
neral D. Luis Borja e Rosa, digo-, D. Luiz da Rosa e Borja o quiseram os solda-
dos e moradores reconhecer por seu Governador, o que elle coní notável
exemplo de modéstia e obediencia repugnou; Provedor-mor da fazenda Real na
Ilha da Madeira, sua patria, onde era Senhor do Morgado dos Andradas. Deste
Manoel Dias de Andrada e sua mulher D. Brites da Silva, foi filha única
D. Luisa Maria de Atouguia, primeira mulher de Pedro Jacques de Magalhães,
primeiro visconde e Senhor de Fonte Arcada, Commendador de S. Pedro de
Joanne e São Miguel da Fes de Arouce na Ordem de Christc», Alcayde-rtfor de *
Castello Rodrigo, do Conselho de Guerra, Governador das Armas da Província da
Beira e General da Armada, de cujo matrimonio se conserva na nossa côrte
lusidissima posteridade.
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Eram <n ditos João Rodrigues de Freitas e sua irmã IX Brites da Silva

filhos de Nuno Rodrigues de Freitas, senhor do Morgado da Magdalena e de sua

mulher D. Isabel da Silva, netos por via paterna de João Rodrigues de Freita

e de sua mulher D. Isabel de Orimundo; e por via materna netos de Pedro Gon-

çalves de Andrada e de sua mulher D. Brites da Silva, filha de Victor H«°em

de Sousa e de D. Maria Correia Castel Branco, segunda mulher de João Rodri-

gues de Freitas; foi filha de Pedro Correia Valente e de sua mulher Antoma

Espindo^ 

referid0 matrimonio de D- Sebastiana de Mello e Albuquerque pro-

cedem as casas dc*s Morgados da Magdalena da Ilha da Madeira e em P®rnaní-

buco a dos proprietários do OIIicio.de Juiz de Orpkãos da cidade de Olinda e

Villa de Santo Antônio do Recife e a do engenho da Casa Forte.

PARTE SEGUNDA

Dos filhos de Jeronymo de Albuquerque havi=

dos em D. Maria do Espirito Saiíjto Arcoverde.

Tenho em meu poder a prova de legitimação que no anno de 1561 con-

cedeu o rei D. Sebastião aos filhos naturaes de Jeronymo de Albuquerque; está

ella de tal sorte que se não pode ler os seus nomes e muito apenas se percebe.

alguma ^ 

perfilhaãos £oram« só 13 e que destes só 8 foram havidos

em D Maria do Espirito Santo Arco Verde. Destes e da sua descendenoia tra-

, taremos nesta segunda parte, onde veremos que com razao distinguio sempre Je-

ronymo de Albuquerque a estes filhos, entre os mais que teve, porque o lustre

do saugue de uma Princesa da sua terra não era para deixar de lembrar nos que

tiveram a ventura de o conseguir. Foram pois os filhos que Jeronyníc. de Alou-

querque houve em D. Maria do Espirito Santo Arcoverde, filha do Arcoverde-

que quer dizer — Rei ou Regulo*. .

2— Manoel de Albuquerque, de cujo estado e successao se dará noticia

no Cap. 1°, a f. 115. „

2 — André de Albuqurque. e da sua successao escreveremos no Cap. i- ,

Jeronymo de Albuquerque, a quem a conquista do Maranhão accres-
f. 137.

2 JBIÜUJ1UU UC — -» -

centou com grande honra o appellido de Maranhão, por mercê Real: delle e da

sua successao escreveremos no Cap. 3.°

2 —D. Catharina de Albuquerrque, que casou coitf Felxppe Cavalcante,

illustrissimo Fidalgo de Florença, de quem e da sua nobilissima e diffusa gera-

cão digo, descèndencia daremos noticia no Cap. 4.°

2 —D. Isabel de Albuquerque, que casou e foi primeira mulher de seu

prime Felippe de Moura, filho de Manoel de Moura e de sua mulher D. Isabel

d'Albuquerque., irmã de Jeronymo de Albuquerque. Deste matriníomo de D. Isa-

bel de Albuquerque com Felippe de Moura mostra a Arvore de parentesco da

Condeça de Frigiliana, que trás o grande Salazar e Castro, no tomo 2.» da Hist

da casa de Luna, Liv. 14, Cap. 8, pag. 792, que nascera: J}. João de Moura,

que casou com D. Luisa Carneiro; porém as Memórias de Antomo Feijo dizem

que do matrimônio de D. Isabel de Albuquerque, 1.» mulher de Felippe de Moura,

nascera uma filha, chamada D. Laurinda, da qual nao conserva na 1. alguma

com

ímSÍAWr
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2— D. Antonia de Albuquerque, que casou com Gonealo Mendes Leitão de

quem e da sua descendencia escreveremos no Cap. 5.

2— Joanna de Albuquerque, que casou com Álvaro Fragoso», de quem

e da sua successão daremos noticia no Cap. 6.

2— D. Brites de Albuquerque casou duas vezes; a primeira com Gaspar

Dias de Ataide, a 2." com? Sibaldo Lins, e de ambos estes matrimonios teve a

successão que havemos de dar no Cap. 7.®

CAPITULO I

De Manoel d'Albuquerque e da sua successão.

— De Manoel de Albuquerque, o filho maior que teve Jeronymo de

Albuquerque, na Princeza Arcoverde, D. Maria do Espirito Santo, não conser-

vamos mais noticia que a de d ter seu pai casado com D, Maria de Mello, filha

de D. Christovâo de Mello e de sua mulher D. Joanna da Silva.

Deste matrimonio nasceram:

3—André de Mello d'Albuquerque, que segue.

— Jeronymo de Albuquerque, de quem? não achei noticias-

3 — Salvador de Mello e Albuquerque, § 8.°

3 — D. Maria de Albuquerque casou com Antonio Gomes, digo, com

André Gomes Pina (?), cuja successão se acha extincta. No livro velho da Sé

se acha baptisado, feito a 17 de Abril de 1611, de um filho do mesmo nome de

seu pai, de que foi padrinho Jeronymo de Albuquerque, acima nom?eado.

— André de Mello de Albuquerque foi Capitão no tempo da guerra dos

Hollandeses, como escreve Brito no liv. 5.° n. 437, liv. 8, n. 681, livro 2.°, n.

757. Antonio Feijó de Mello" o chama de Albuquerque, sem Mello, e-Antonio de

Sá le Albuquerque se equivocou, pdndo-lhe primeiro o appellido de Albuquerque

de Mello, o faz filho de seu tio André d'Albuquerque., o que não pode ser, porque
do primeiro» matrimonio, que contrahio André de Albuquerque com D. Catharina

de Mello, não teve filho algum? d^este nome de André... só houve um filho do

mesmo nome de sua segunda mulher D. Isabel de Vasconcellos, o qual foi

de 1613, como consta do livre
Velho da Sé e não podia ser Capitão com tão poucos annos em 1636, combinando
o que escreve Brito.

Casou este André de Mello de Albuquerque com  filha de Jacques
Pires, e deste matrimonio nasceram? os filhos seguintes:

— Roque de Mello d'Albuquerque, que segue.

4 — Salvador de Mello d'Albuquerque.

4—Christovâo de Mello d'Albuquerque, § 3.°

4 — André de Mello d'Albuquerque.

^ Jeronymo de Albuquerque de Mello, sem successão.
4 — Manoel de Mello de Albuquerque, sem successão.
4 — O- Luisa de Mello e Albuquerque, sem successão.
4 — D. Jeronyma de Mello e Albuquerque, § 7.

—Roque de Mello de Albuquerque, casou com D. Isabel Custodia, filha
de Manoel Siqueira de Paiva e de sua mulher Isabel de Barros Pessoa.

Deste matrimonio nasceram?:

—Jeronymo de Albuquerque de Mello, que segue. •'
5 — Manoel de de Mello, solteiro.
® João Soares de Albuquerque, sem successão.
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5 — Diogo de Albuquerque de Mello, § 1.°

— pedro de Albuquerque de Mello, § 2.°

— Francisco de Albuquerque de Mello, solteiro.

5 — Roque de Mello d'Albuquerque, solteiro.

5 —D, Isabel d'Albuquerque.

5 — D. Maria de Albuquerque.

d. Jeranyma de Albuquerque de Mello, todas tres solteirafe.

— Jeronymo de Albuquerque de Mello casou com D. Britei de Vaa-

concellos, filha de Domingos de Abreu e de sua mulher Isabel Mendes de Vas-

concellos. Deste matrimonio nasceram4 tres filhas, que são as seguintes:

— D. Isabel de Jesus de Vasconcellos.

6 — D. Jeronyma de Albuquerque. .

6 —D- Joanna de Albuquerque, tortas tres solteiras.

§1.°

Diogo de Albuquerque de Mello casou nas Alagôas com D. Catharina

da Cunha, filha de Vicente Alves da Cunha e de sua mulher D. Catharina de

Fonte de Lima-

§ 2.°'

5 — Pedro de Albuquerque de Mello casou nas Alagôas com D. Maria de

Caldas, filha de Antonio de Caldas.

§ 3.°

Christovão 

de Mello d'Albuquerque casou com D. Margarida de Ase-

vedo, filha de Antonio Gomes Barroco.

Deste matrimonio nasceram?:

— Manoel de Mello d'Albuquerque, que segue,

5 — D. Luisa de Mello d'Albuquerque, § 4.°

— Manoel de Mello d'Albuquerque casou com D. Joanna da Silva de

Vasconcellos, filha de Domingos de Abreu e de sua mulher Isabel Mendes de

Vasconcellos, filha de Domingos de Abreu e de Isabel Mendes de Vasconcellos.

Deste matrimonio foi filho único o seguinte:

— Christovão de Mello de Albuquerque, casou com sua prima D. Luisa

de Mello d'Albuquerque, filha de Felippe Vaz da Cunha e de sua mulher D. Luisa

de Mello d'Albuquerque-

Deste níatrimonia nasceram:

7—Manoel de Mello de Albuquerque, solteiro e enfatuado.

— D. Margarida de Mello d'Albuquerque, que segue.

7 — D. Isabel de Albuquerque de Mello, solteira.

7 —D. Margarida de Mello d'Albuquerque, casou com Antônio Ferreira

de Mello, filho de José Ferreira de Mello e de sua mulher Catharina de Sennfl..

Deste matrimonio nasceram:

§4.°

5 — D. Luisa de Mello d'Albuquerque, casou com Felippe Vás da Cunha,

filho de Luiz Goníes Pedrosa e de sua mulher Maria Gomes de Siqueira.

Deste matrimcnio nasceram:
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6 — Luiz de Mello d'Albuquerque, que segue.

6 — Manoel de Mello d'Albuquerque, solteiro.

6 — Christovão de Mello d'Albuquerque, Clérigo Preebytero.
® -D- Luisa de Mello d'Albuquerque, que casou, como acima vimos,

com seu primo Christovão de Mello de Albuquerque, filho de Manoel de Mello de
Albuquerque e de sua mulher D. Joanna da Silva de Vasconcellos.

6 -D- Margarida de Mello de Albuquerque, sem successão.
6 —D. Jeronyma de Mello d'Albuquerque casou duas veses e não teve

successão.

6— D. Antonia de Mello d'Albuquerque, § 5.®
6 — D. Rosa d'Albuquerque de Mello, § 6.°
6 —Luiz de Albuquerque de Mello ca&ou com? D. Micaella Pacheca.
Deste matrimonio nasceram:

§ 5.°

D- Antonia de Mello d'Albuquerque casou com o Tenente Coronel
Antonio Rodrigues de Vasconcellos.

Deste matrimonio nasceram:

—Antonio Rcdrigues do Nascimento.

7 —Leonor de Mello de Albuquerque, que casou com Christovão Paes
Barreto filho de Christovão Paes Barreto e de sua mulher D. Maria da Costa.
Em titulo de Morgados dc* Cabo-

§ 6.°

6 —D. Rosa d'Albuquerque de Mello, que casou com1 Manoel da Cunha
Pedrosa.

§ 7/

—D. Jeronyma de Mello de Abuquerque, casou na Villa de Serinhaem
com seu primo Diogo da Silveira, pessôa muito distincta. Deste matrimonio nas-
ceram:

D. Maria da Silveira de Mello, casou cc»m Marcos Bittencourt de
Mello, filho de Antonio Fernandes Bittencourt e de sua mulher D. Isabel de
Mello e Albuquerque; Cap. 2.°, § 3.°

§ 8.°

—Salvador de Mello de Albuquerque, filho de Manoel de Albuquerque
e de sua mulher D. Maria de Mello, servio na guerra dos Hollandeses e foi Sar-
gento-níor da Infantaria. Quando André Yidal de Negreiros foi governar An
gola, elle. o acompanhou e lá casou rico com D. Maria de Eça, com a qual veio
para a patria-

Deste matrimonio nasceram:

D- Luisa de Mello de Albuquerque, que segue.
4 D. Brites de Mello e Albuquerque, § 9.

D. Luisa de Mello e Albuquerque casou  e teve:
—José de Mello d'AIbuquerque, que casou ccm D. Suzana •

irmã inteira do Pe. Leandro Alves, jesuita, filho de Antonio Alves Lima e de



sua segunda mulher D. Maria Monteiro. Este Antonio Alves Lima foi casado

tres vezes, e do terrtfo de Irmão da Mizericordia de Olinda, qu eassignou a 6 de

Desembro de 1716, consta ser natural da Villa de Barcellcs, filho de Balthasar

Gonçalves Lima e de sua mulher D. Maria Mendes Pereira.

Deste matrimonio de José de Mello de Albuquerque nasceram os filhos

seguintes:

q — Ft. José de Santa Clara Mello, Religioso Franciscano, foi Mestre

de Theologia, e actualmente ê Commissario dos Ferreiras dos Conventos do Re-

cife neste anno de 1778.

6 —Fr. Samuel de Mello, Religioso da Ordem do Caraío da Provincia da

Reforma. Foi Mestre da Philosophia e falleceu em Goyanna, sendo Secretario.

§9.°

4.—  de Mello e Albuquerque, que cascm com Manoel

natural de Serinhaem. Deste matrimonio nasceram:

5 — Luiz Soares d'Albuquerque, que segue.

5 — Salvador de Mello, adeante.

— D. Joanna de Mello, adeante.

5—Luiz Soares de Albuquerque, foi Capitão-mor de Mamanguape e

Senhor do engenho Casou coirt D. Anna de Castro Barbosa, filha

de Pedro Marinhe» Falcão e de sua mulher D. Maria d'Eça, em titulo de Marinhos.

Deste matrimonio nasceram:

— Pedro Marinho Falcão, que segue.

6 — Manoel Pereira Soares, que morreo solteiro.

6 — Luiz Soares» que morreu solteiro.

6 — José Marinho Falcão, adeante.

6 — D. Ignez Lins de Vasconcellcs, adeante.

6 — D. Joanna de Mello e Albuquerque, que casou duas vezes; a pri-

meira com Alberto Soares, de quem não teve filhos, e a segunda com João

Avelar Castilho, de quení nasceu Gonçalo Marinho que morreu menino.

— Pedro Marinho d'Albuquerque cascm com D. Anna Antonia Carneiro

de Sá, filha de Manoel Ferreira Machado e de sua mulher D. Micaella Arcangela

dos Anjos.

Deste matrimonio nasceram:

Luiz Soares, que morreu solteiro.

— D. Antoniâ Carmena de Sá, que casou com Bartholomeu Peixoto

de Vasconcellcra, filho de José Vieira Daltro e de sua mulher D. Agustinha de

Vasconcellos, de que não houve geração.

— José Marinho Falcão casou com D. Theresa de Jesus, filha de Leo-

nardo Vieira Daltro e de sua prirtfeira mulher Maria d'Assumpção.

Deste matrimonio nasceram:

— Luiz Soares d'Albuquerque.

7 — Gonçalo Marinho Falcão.

7 — Mánoel Pereira.

7 — José Marinho, que morreo menino.

7 — D. Antonia.

7—D. Maria de Eça, que morreram meninas.

6 — D. Ignez Lins de Vasconcellos, casou com J03é Corrtia de Araújo, .

natural de Angola, filho de José de Araujc? e de sua primeira mulher. Deste

níatrimonio nasceram:
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7— D. Theresa  que casou com Gaspar de Siqueira.

7— D. Anna  que casou com Antonio de Faria, morador

em Camaratuba.

7— D. Joanna  que casou duas vezes: a primeira com Vi-

cente Soares de Avellar, de quem teve filhos.

5 — Salvador de Mello, a quem eu em 1753 ccnheci velho, casou duas

vezes: a primeira com4 Clara Vieira, e a segunda com Margarida de Freitas.

— D. Joanna de Mello, que foi a primeira mulher de Gonçalo Monteiro,

o velho, que depois casou com D. Maria de Mello, filha de Vasco Marinho Fal-

cão e de sua mulher D. Joianna de Lacerda, de cujo matrimonio não houve ge-
ração.

E deste matrimonio de D. Joanna nasceram os filhos seguintes:

— Francisco de Mello Monteiro, que casou na Tacoara com D. Antonia

 a quem' mataram, sem geração.

6 — Vicente Ferreira de Mello, casou nas Alagôas.

6 — Gonçalo Monteiro de Albuquerque, que neste anno de 1778 vive

. nesta Villa de Fortaleza, com perto de cem. Casou tres vezes: a primeira
D. Joanna da Cunha Bezerra, filha de Antonio da Rocha. Bezerra e de sua mu-
lher D. Isabel  Deste primeiro matrimonio não teve successão; a
segunda com D. Maria de Barros Sueiro, filha de Beraldo de Barros Sueiro, e de
sua mulher D. Joanna de Castro de Aguiar.

Deste segundo matrimonio teve os dous filhos seguintes:

Beraldo de Mello d'Albuquérque e Gonçalo Monteirc de Albuquerque,

que morreu menino, e a terceira vez casou com D. Antonia de Barros, filha de
Francisco Pereira da Cunha e de sua mulher D. Antonia Dutra.

Deste terceiro matrimonio teve a filha seguinte:

D. Maria Monteiro de Albuquerque.

CAPITULO II.

De André de Albuquerque e de sua successão.

— André d'AlbuquerqUe, segundo filhe varão de Jeronymo de Albu-

querque e de D. Maria do Espirito Santo Arcoverde; foi Alcayde-mor de Igua-

rassú e Governador da Parahyba, desde o anno de 1607 até o anno de 1612. No

anno de 1621 vivia em Olinda, como se vê do Liv. Velho da Sé.

Casou duas vezes, a primeira com D. Catharina de Mello, filha de Chris-

tovão de Mello e de sua. mulher D. Joanna da Silva.

A segunda vez casou com D. Isabel de Vasconcellos, filha de Diogo Lins
Leitão e de sua mulher Maria Simoa de Vasconcellos.

Nasceram:

Do primeiro matrimonio:

— Manoel de Albuquerque.

3 — D. Isabel, § 1.°

3 — D. Joanna , § 4.® -

3 D; Catharina d'Albuquerque e Mello, que casou com Antonio Leitão
de Vasconcellos, filho de* Agustinho de Hollanda de Vasconcellos e de sua mu-
lher Maria de Paiva. Da sua successão se escreve nas Memórias dos Hollandas.

3 — D. Lusia de Vasconcellos, digo, de Albuquerque.

Antonio Feijó de Mello diz nas suas Meirforias que deste matrimonio
nasceram sete ftthos, nos quaes mette  de Albuquerque e uma li-
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lha -chamada D. Maria, porém se houveram estes filhos morreram mêu nos»

porque em um Libello que André ds Albuquerque, conto administrador de seus

filhos havidos de sua mulher D. Catharina de Mello, poz contra seus irmãos le-

gitimos, filhos de Jeronymo de Albuquerque, logo depois de sua morte, só

nomeia no Libello os filhos que acima escrevi.

Do segundo matrimonio: /

3 — Jeronyrtío d'Albuquerque.

3 — Antonio de Albuquerque.

3 — André de Albuquerque, que foi baptisado- na Sé de Olinda, a 21 de

Março de 1615.

3 — Gonçalo de Albuquerque.

3 — Affcmso de Albuquerque.

3 — Manoel de Albuquerque; que foi baptisado a 25 de Julho de 1621.

3 — D. Maria de Albuquerque.

§ 1-'

— D. Isabel de Albuquerque, casou com André Pereira da Cunha.

Deste matrimonio nasceram os filhos seguintes:

— Paschoal Pereira' de Mello e Albuquerque.

4 — Bento Pereira 
"de 

Mello e Albuquerque, dos quaes não tenho no-

ticias.

4 — D. Catharina de Mello e Albuquerque que segue.

4 — D. Luisa de Mello e Albuquerque, § 2.®

— D. Isabel de Mello» e Albuquerque, adeante.

4—D. Catharina de Mello e Albuquerque, casou com Simão Pereira,

digo, com Simão Pitta Porto Carreiro, portuguez, mas descendente de Castella.

Era irmão de Simão Pitta Parto Carreiro, Capitão-mor Governador do

do Rio Grande, em quem logo se falará, e vieram a Pernambuco pouco antes dos

Hollandeses.

Deste matrimonio nasceram:

— Simão Pitta Porto Carreiro, que segue.

— D. Catharina de Mello de Albuquerque casom com seu primo Antonio

Feijó de Mello e foi sua primeira mulher, como logo veremtos.

5—Simão Pitta Porto Carreiro, vivia no anno de 1665, como consta do

termo de Irmão da Mizericordia, que assignou a 7 de Fevereiro; casou com sua

prima D. Maria da Silva, filha de Sebastião de Guimarães, em queirf logo fala-
remos. Deste matrimonio nasceram:

— Antonio Pitta Porto Carreiro, que segue. •

6 — João Pitta Porto Carreiro casou em Santo Antcmio de Paratibe com

D. Leonor de Albuquerque, filha de Jorge Leitão de Albuquerque e de sua mu-
lher D. Francisca de Villas Bôas, e não houve successão.

6 — D. Marianna Pitta Porto Carneiro, que morreu solteira.

—Antonia Pitta Porto Carreiro casou coní D. Magdalena Barbosa,

filha do Capitão Romão Leitão de Albuquerque e de sua mulher D. Leonor de
Veda e jã era casado em 1698, como consta do termo de Irmão da Mizericordria,

que assignou a 19 de Junho.

Deste matrimonio nasceram:

— Simão Pitta Porto Carreiro, que 
'segue.

7 —¦ Luiz de Mello de Albuquerque, que segue;

7 — D. Luisa Barbosa de Albuquerque.
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7 — D. Luisa de Mello e Albuquerque-

7 — D. Antonia de Mello e Albuquerque.

7 — D. Gertrudes de Mello e Albuquerque.

7 — D. Leonor de Mello e Albuquerque-

7 — D. Márianna de Mello Albuquerque.

7 — D. Maria da Silva de Mello e Albuquerque-

— Simão Pitta Porto Carreiro e Mello aíorcu na Casa Forte. Casou

com IX Aptonia Maria da Fonceca, filha...

Deste matrimonio nasceram (1):

— Diogo de Miranda Henrique de Albuquerque Pitta;

8 — O Tenente General Antonio José de Albuquerque Pitta; 8 — D. Fran-

cisca Barbosa de Albuquerque Pitta; 8—D. Joanna Sebastianna da Rocha Pitta

casou na Capitania do Ceará Grande, cem o cel. Antonio de Hollanda Cavai-

cante.

— Luiz de Mello e Albuquerque, casou com D. Maria da Assumpção

Vieira da Costa, de cujo matrimonio nasceram os filhos seguintes: 8 — Luiz de

Mello e Albuquerque, Tenente do Regirrfento do Recife; 8 — Francisco, de SI

Bezerra Cavalcante, Sargento-mor pago do Rio Grande do Norte; 8 — Manoel de

Mello e Albuquerque, Capitão de Granadeiros de Infantaria paga desta Praça,

depois reformado no posto de Sargento-mor, Sg.; 8 — Antonio da Costa Pimenta,

Tenente da mesma Infantaria paga; 8—'José Nicolau d'Albuquerque, Pitta;

8 — José Pitta Porto Carreiro e Albuquerque, Capitão da Artilharia paga do Regi-

mento dò Recife, segue; 8 — Joaquim Cavalcante de Albuquerque; 8—D. Ignez

de Mello e Albuquerque Pitta.

— O Sargento-mor Manoel de Mello e Albuquerque, que depois profes-

sou na Ordem de São Bento de Aviz, casou duas vezes, a primeira com4 D. Maria

Correia de Sá, filha legitima do Capitão João Correia de Sá, da familia do Forno

d^, Cal, e a segunda com D. Theresa de Almeida Catanho, filha legitima do Cel.

Joaquim de Almeida Catanho, da familia dos quatro Cunhados, mas não teve

successão destes dous níatrimonios; porém em seu testamento- reconheceu por

seu filho natural, havido de D. Luisa Xavier de Mendonça, nomeando-o seu

testamenteiro e herdeiro universal, 9 — a Manoel de Mello e Albuquerque, o

qual casou com sua prima legitima D. Maria d'Assumpção de Mello o Albuquer-

que Pitta, filha legitima de José Nicolau d'Albuquerque Pitta e de sua mulher

D. Maria de Jesus de Mello e Albuquerque, de cujo matrimonio nasceram os fi-

lhos seguintes:

10 — Manoel de Mello e Albuquerque.

10 — D. Maria Cesaria de Mello e Albuquerque. v

8 — O Capitão João Pitta Porto Carreiro de Mello e Albuquerque casou

com? D- Maria do O da Costa e Araújo, filha legitimada de Panthaleão da Costa

e A.raujo, Cavalleiro da Ordem de Christo e Vigário Confirmado na Igreja matriz

de N. Senhora da Apresentarão, da Cidade do Natal do Rio Grande do Norte,

havida de D. Ignacia Felicia de Macedo, o qual Vigário foi filho de Panthaleão

da Costa e Araújo, Cavalleiro da Ordem de Christo, senhor do engenho do Rosa-

rio da freguesia de Santo Antonio de Traeunhaefti, da qual foi Capitão-mor, e

de sua mulher D. Ignez Pessôa, filha do. Capitão-mor André de Barros Rego e

de sua mulher D. Maria Pessôa.

(1) Daqui por diante, até — 9 — Antonio da Rocha Pitta, que casou no

Brejo da Madre de Deus com D. Josepha  — está escripto com letra

diíferente 
' 
da do Autor (Uma íolfya e meia).
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Do matrimonio do Capitão João Pitta Porto Carreiro de Mello e Albu-

querque corrf sua dita mulher nasceram os filhos seguintes:

9 — D. Maria ãa Assumpçãc» Mello e Albuquerque Pitta.

9 — j0ão Pitta Porto Carreiro de Mello e Albuquerque, 1.° Tenente de

Artilharia paga da Praça do Recife.

9 — Luiz de Mello e Albuquerque Pitta.
'9 — Antonio da Rocha Pitta que cnsou no Brejo ãa Madre Oe Deus com

D. josepha - •

(1) 4 — x). Isabel de Mello d'Albuquerque, filha de André Pereira da

Cunha e de sua mulher D. Isabel  Casou com Scipião (?) Pitta

Perto Carreiro, que foi Capitão-mor Governador do Rio Grande em 1631, como

escreve Brito, Livro 6-° n. 143.

Deste matrimonio nasceram:

5 — Antonio Pitta de Mello e Albuquerque.

5 — D. Isabel de Mello e Albuquerque.

5 — D. Maria de Mello e Albuquerque.

§ 2.°

—D. Luisa de Mello e Albuquerque, filha de André Pereira da Cunha

e de sua mulher D. Isabel, casou conf Sebastião de Guimarães, natural de Vianna.

filho de Baptista de Guimarães, que se diz era filho da Collegan.

Este Sebastião de Guimarães viveo sempre em Seriphaem, onde logrem

grande reputação anno de 1645, escreve Castrioto, Liv-

5.°, n.° 76, foi proprietário... do Officio de Tabellião e Escrivão da Camara. Al-

motaceria e Orphãos da dita Vllla, como se vê de uma Provisão passada a de

Julho de 1656, que se acha registrada no Liv. 1." da Secretaria, a fls.

Deste matrinfonio nasceram:

5—Antonio Feijó de Mello, que segue.

— D. Maria da Silva, que casou, como acima vimos, com seu primo

Simão Pitta Porto Carreiro.

— D- Isabel de Mello d'Albuquerque, § 3.®

5— Antonio Feijó de Mello, foi Cavalleiro da Ordem de Christc*, servio

na guerra dos Hollandeses e foi Capitão de Infantaria, por patente de 11 dc De-

sembro de 1664, que se acha registrada no Livro 2.° da Secretaria, a fls. 65 V, e

Capitão-mor de Serinhaem, sua patria, por patejite de 4 de Fevereiro de 1665,

que se acha registrada no dito Livro, a fls. 80, V.

Casou c dito Antonio Feijó duas vezes: a priirfeira com sua primn

D- Catharina de Mello e Albuquerque, filha de Simão Pitta Porto Carreiro e tle

sua mulher D. Catharina de Mello e Albuquerque, como acima vimos.

A segunda vez com D. Laura Cavalcante, filha de «João Soares Cavai-

cante, Cavalleiro da Ordem de Christo, e de sua mulher Dl Catharina d'Albu-

querque.

Teve Antônio Feijó de Mello, os filhos seguintes:

Do primeiro níatrimonio:

g — Simão Pitta de Mello e Albuquerque, que segue.

—• Sebastião de Guimarães Mello de Albuquerque, adeante.

6 — Antonio Pitta de Mello e Albuquerque.

Do segundo matrimonio:

(1) Continua a letra do Autor.
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6 — João Soares Cavalcante, adeante.

6 — Manoel Cavalcante de Mello.

.6 — D. Antonla Cavalcante de Albuquerque, que cagou com seu primo

Antonio Fernandes de Bittencourt e Mello, como veremos rio § 3.°

6 — D. Cypriana Brasia de Albuquerque, adeante.

6 — D. Anna Clara Cavalcante, que casou com seu parente Manoel de

Mello de Albuquerque, filho de Sebastião Pereira de Mello e de sua mulher

D. Maria Tavares, comto veremos no § 4.°

6 — D. Maria da Assumpção, adeante.

6 — Simãc Pitta de Mello e Albuquerque casou com sua prima D. Joanna

de Mello e Albuquerque, filha de Antonio Fernandes de Bittencourt e de sua

mulher IX. Isabel de Mello e Albuquerque, §3.°
6 — Sebastião de Guimarães Mello e Albuquerque casou com sua prima

D. Lusia de Mello e Albuquerque, filha de Antonio Fernandes de Bittencourt e

de sua mulher D. Isabel de Mello de Albuquerque, § 3.®

6 —João Soares Cavalcante casou com D. Antonia de Albuquerque, filha
de Lourenço de Castro e de sua mulher D. Maria Manoella de Albuquerque.

6 — Manoel Cavalcante de Albuquerque casou com' D. Joanna de Albu-

querque, filha de Lourenço de Castro e de sua mulher D. Maria Micaella de Al-

buquerquer

—D. Cypriana Brasia de Albuquerque casou com João Rodrigues Pe-
reira, filho do Capm. Paulo Rodrigues Pereira e de sua mulher Maria Lourença

de Gouveia.

Deste matrimonlo nasceram:

— Antonio Feijó de Albuquerque.

7 — Manoel Cavalcante d'Albuquerque.

7 — D. Maria Cavalcante d'Albuquerque.

6 — D. Maria da Assumpção casou com Francisco de Sá 
(de 

Albuquerque,

filho de Manoel de Albuquerque-

§ 3.°

— D. Isabel de Mello de Albuquerque, filha de Sebastião Guimarães e
de sua mulher D. Lusia de Mello. Casou com" Antonio Fernandes Bittencourt.

Deste matrimonio nasceram:

— Marcos Bittencourt de Mello, que segue-

6 — Antonia Fernandes Bittencourt de Mello, atteante.

® D. Joanna de Mello e Albuquerque casou, como acima vimos, com
seu primo Simão Pitta de Mello de Albuquerque, filho de Antonio Feijó de Mello

•e de sua primeira níulher D. Lusia de Mello.

— D. Lusia de Mello e Albuquerque casou, como acima vimos, ccm seu
primo Sebastião de Guimarães de Mello e Albuquerque, filho do dito Antonio
Feijó e de sua mulher primeira.

6—Marcas Bittencourt de Mello casou com D. Maria da Silveira de
Mello, filha de Diogc* da Silveira e de sua mulher D. Jeronynfa de Mello de U-
buquerque. Part. 2.", Cap. l.°, § 7.

6—Antonio Fernandes Bittencourt casou com sua prima D: Autonía
Cavalcante, filha do Capitão-mor Antonio Feijó de Mello e de sua segunda rnu-
lher D. Laura Cavalcante.

Deste 
matrimonio nasceram:

— Manoel Cavalcante d'Albuquerque-
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7 — João Cavalcante d'Albuquerque. ' '

7 _ Sebastião de Guimarães.

7 —Miguel de Albuquerque.

7 —¦ Thomé Feijó de Albuquerque. v

7 — D. Lusia de Albuquerque.

7 — D. Joanna de Albuquerque.

7 — D. Rosa de Albuquerque. 1

§ 4.°

3— D. Joanna  filha de André de Albuquerque e de sua primeira

irfulher D. Catharina de Mello, casou com Matheus Pereira da Cunha, irmão de

André Pereira da Cunha, de quem acima se escreveo, no f 1.® deste Cap.

Deste matrimonio nasceraín:

4 — Christovão de Mello de Albuquerque, que segue.

4.—, Christovão de Mello de Albuquerque casou com D. Violante Camel-

lo, irmã de D. Catharina Camello, viuva de Pedro de Albuquerque, em quem

fala Brito, no Liv. 8, n.° 656, e anfbas eram filhas de Pedro Alves e de Maria

Camello.

Deste matrimonio nasceram:

K— Sebastião Pereira de Mello, que segue.

5—Sebastião Pereira de Mello casou com D. Maria da Conceição Ta-

vares, filha de Pelippe Tavares, natural de Coimbra e de sua mulher D. Anna

da Fcmceca.

Deste matrimonio nasceram:

6—Manoel de Mello de Albuquerque, que segue.

—Manoel de Mello d'Albuquerque casou com D. Anna Clara Cavai-

cante, filha do Camtão-irfor Antonio Feijó de Mello e dé sua segunda mulher

I>. Laura Cavalcante.

Deste matrimonio nasceram:

— j0Sé jreij6 de Mello e Albuquerque, Cavalleiro da Ordem de Chi isto,

formado em Coimbra. Foi Juiz de Fora, Provedor da Fazenda Real e Ouvidor

do Grão Pará. cujo cargo acabou em 1712, e casou neste anno, no mesmo Grão

Pará, e se retirou para Lisbôa, onde vive.

7 — Antonio de Mello de Albuquerque, Cavalleiro da Ordem de Christo,

vive na Bahia, e lá casou.

7 — Martinho de Mello de Albuquerque, que segue.

7 — D. Maria d'Albuquerque, adeante.

— Martinho de Mellc foi Juiz de Orphãos ení Goyanna, casou com

D. Joanna Vidal de Albuqueroue. filha do Provedor de Itamaracá João Lopes

Vjdal e de sua mulher D. Maria de Mendonsa e Sá.

Deste matrimonio nasceram:

8—Francisco de Mello de Albuquerque.

— José Feijó de Mello-

8 — João Lopes Vidal de Albuquerque.

8— D. Anna Francisca de Mello, que ccmtinua.

8 —D- de Mello.

8— D. Manoela Bandeira de Mello.

8 — D. Francisca Xavier de Albuquerque.

8 — D. Vicencia Florencia de Mello.

8 — D. Maria de Mendonsa e Sá.

1
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8 — D. Anna Francisca de Mello casou na freguesia de Una, termo da

Villa de Serinhaem, com seu parente.

— D. Maria de Albuquerque casou com Antonio Gonçalves Barroso,

natural de Portugal-

Deste nfatrimonio nasceram:

—Fr. Francisco da Virgem Maria, Religioso do Carmo da Província

da Reforma.

8—-Antonio Feijó de Mello, clérigo Presbytero.

8 — José Felix Gonçalves Barroso.

8 — Joaquim Antonio Gonçalves Barroso.

8 — Antonio José.

8 — D. Anna Theresa, adeante.

8 — D. Ignacia Margarida-

8 — I). Maria da Conceição, adeante.

8 —D. Rita Gertrudes, que mcrreu solteira.

8 — D. Francisca Felippa-

8 — D. Joaquina Feliciana.

8 —    que morreram meninas.

8 — D. Anna Theresa casou com Julião Lumachi.

8 — D. Maria da Conceição, que casou com João Lumachi.

CAPITULO III.

De Jeronymo de Albuquerque Maranhão

(Te/a-se o tomo 3.° fls. 7) (1).

CAPITULO IV ,

De D. Catharina de Albuquerque e da sua successâo

2 — D- Catharina de Albuquerque, filha de Jeronymo de Albuquerque

e de D. Maria do Espirite» Santo Arcoverde, casou com Felippe Cavalcante, o

Floreptino, e são os progenitores dos Cavalcantes.

Esta familiá é das mais antigas e nobres de Pernambuco, onde teve

principio em Felippe Cavalcante, Illustrissimo Fidalgo Florentino, filho de João

Cavalcante e de sua mulher Genebra, como consta da Certidão seguinte: (Segue-
se a certidão, }á atrás publicada).

Passou Felippe Cavalcante a Portugal pelos annos de 1558 e affirmam

as Memórias antigas que se auzentou da Patria por causa do uma Conjuração

que fez com1 seus parentes Holdo Cavalcante, Pandolphc* Pucci, e outros, e

não se dando por seguros na Europa procurara refugio em Pernambuco, cuja

povoação principiara ha poucos annos

Nelle experimentou tal hospitalidade em Jeronymo de Albuquerque, ir-

mão de D. Brites de Albuquerque, mulher do primeiro Donatario Duarte Coelbn

Pereira, que o casou com sua filha D. Catharina de Albuquerque, a quem muito

estimfeva, por ser a"primeira que houve em D. Maria do Espirito Santc» Arcover-

de, filha do Principal dos Tabayares, que habitaram em Olinda, e á qual se de-
vêo o àugmento desta Capitania.

(1) Este cap. 3.° está escripto com letra 4o Major Çodeceira.
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Sot»revivêo Felippe Cavalcante alguns annos a seu sogro Jeronymo de Al-

buquerque, porém Ultimamente falleceu deixando ainda viva a sua mulher Dona

Catharina de Albuquerque, a qual foi perfilhada a requerimento de seu pai pele»

Senhor Rei D. Sebastião, e falleceu com mais de 70 annos no de 1614, a 4 de

Junho, e foi sepultada na Matriz do Salvador de Olinda, sua patria, na Capella

de São João, de que ella e seu m-arido Felippe Cavalcante eram Padroeiros, e do

seu testamento consta que com o dito seu marido haviam feito testamento de

mão ccnnmum, o qual ella ratifica com algumas advertências. /

Não ha hoje noticia desta Instituição, nertí da Capella de S. João, por-

que com a entrada dos Hollandezes se perderam os Cartorios Públicos, e a Ma-

triz do Salvador de Olinda, hoje Cathedral do Bispado de Pernambuco, não con-

serva altar algum de São João; pelo que parece que depois da restauração se colloca-

ram novas imagens.

Deste esclarecido matrimonio de Felippe Cavalcante e de sua mulher

D. Catharina de Albuquerque (segundo affirmam as Menforias de Antonio Feijó

de Mello, Cavalleiro da Ordem de Christo e Capitão-mor da Villa Formosa de Se-

rinhaem, que são as mats antigas e veridicas que se conservam dos filhos e ne-

tos de Jeronymo de Albuquerque) onze filhos que são os seguintes:

3 — João Cavalcante, que falleceu de curta idade.

3 —-Antonio Cavalcante d'Albuquerque, que continua.

3 —* Lourenço Cavalcante de Albuquerque, que é aquellé que diz Brito,

no Liv. 2.°, n. 159, fora Mandado á Bahia no anno de 1624, por Capitão de uma

das seis Companhias que Mathias de Albuquerque, Governador de Pernambuco e

neste tempo juntamente Governador Geral do Brasil, por se achar nomeado nas

vias da successão do Governador Geral Diogo de Mendonça Furtado, mandou

desta Capitania em soccorro daquella cidade, na qual procedeu com tanto valor

e com tanto acerto, que, como escreve o mesmo Brito no luga"r citado e Pitta

no Liv. 4.°, n. (33) foi eleito por Governador do nosso exercito juntamente cortí

Antonio Cardoso de Barro», aos quaes para maior autoridade foi conferido o

"caracter 
de Coronéis.

Depois foi Lourenço Cavalcante Governador do Cabo Verde, e finalmente

falleceu sem casar e sem deixar successão.

3 — Jeronymo Cavalcante de Albuquerque, adeante.

3 — Felippe Cavalcante de Albuquerque, que falleceu de curta idade.

3—D. Genebra Cavalcante, que casou e foi segundo mulher de seu tio

D. Felippe de Moura. E da sua successão escrevemos adeante, no § 2.°

3 — D. Joanna Cavalcante, que falleceu de poucos annos.

3^— D. Margarida de Albuquerque, que casou duas vezes: a primeirn

com João Gtfmes de Mello, o nfoço, filho de João Gomes de Mello, natural da

Província da Beira, e primeiro senhor do engenho do Trapiche da freguesia do

Cabo de Santo Agostinho, e de sua mulher Anna de Hollanda, filha de Arnau

de Hollanda, natural de Utrech, e de sua mulher Brites Mendes de Vasccricellos.

a velha.

Deste matrimonio nasceram duas filhas, das quaes e da sua successão

- se escreve em titulo de Mello da Casa do Trapiche. Casou D. Margarida de Al-

buquerque segunda vez com Cosme da Silveira, natural da Província do -Minho,

do qual só dizem? as Memórias antigas que era primo de Cosme Dias da Foncsca.

de que adeante se ha de tratar. E deste segundo matrimonio da dita D. Marga-

rida nasceram os dous fihos seguintes:
' 

. 4 — Pedro Cavalcante, que foi para Vianna, onde casou, e ha notii^a

que deixou successão.
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4 — D. Francisca Cavalcante, que casou com seu primo Pedro de Moura

Pereira, Fidalgo da Casa Real, que foi filho primogênito de Cosme Dias da Fon-

ceca e de sua mulher D. Mecia de Moura; e da sua successão, que hoje se acha

extincta por íallecer sem filhos seu neto Mauo,el Garcia de Moura Rclim, se es-
creverá no dito § 2.°.

3 — D. Catharina de Albuquerque, que casou e foi primeira níulhev

de Christovão de Hollanda de Vasconcellos, filho primogênito de Arnau de Hol-
landa, natural de Utrech, e de sua mulher Brites Mendes de Vasconcellos, a
velha.

E da sua successão se escreve em titulo de Hollandas.

3 D- Felippa de Albuquerque, que casou e fot primeira mulher do
Antonio de Hollanda de Vasconcellos, irmão de Christovão de Hollanda de Vas-
concellcs. E da sua successão tampem se escreve em titulo de Hollandas.

3 — D. Brites, que morreu menina.

— Antonio Cavalcante de Albuquerque, a' quem do Liv. Velho da
Sé consta que sua mãi deixou por testamenteiro. Casou com D. Isabel de Go*is,
filha de Arnau de Hollanda, natural de Utrech, e de sua mulher Brites Mendes
de Vasconcellos. Neta por via paterna de Henrique de Hollanda, Barão de Rheo-
nebourg, e de sua mulher Margarida Florencia, irmã do Papa Adriano 6.°, e por
parte materna neta de Bartholomeu Rodrigues, Camareiro-mor do Infante D. Luiz,
filho de El-Rei D. Manoel, e de sua mulher Joanna de Goes de Vasconcellos.

Deste matrimonio de Antonio Cavalcante de Albuquerque e D. Isabel
de Goes nãsceram:

Antonio Cavalcante de Albuquerque, que passou no anno de 1626 a
servir a El-Rei no Estado do Maranhão com seu cunhado Francisco Coelho
de Carvalho, primeiro Governador Geral delle, que lá o nomeou em 1630 Capi-
tão-mor Governador da Capitania do Grão Pará e depois, em* 1636, o foi tam-
bem da Capitania de São Luiz do Maranhão.

Falleceu solteiro e sem successão. %

4— Jeronymo Cavalcante d'Albuquerque, que foi Cavalleiro da Ordem
de Christo, cujo habito tomou no anno de 1634. Era senhor de tres engenhos
em Goyanna, como escreveu o quarto Donatario Duarte d'Albuquerque nas suas
Memórias da guerra de -Pernambuco, quando se viu obrigado, por causa das
mesitías guerras, a retirar-se para a Bahia, no anno de 1635. .

Daquella cidade passou a Lisbôa, onde alcançou o Governo do Cabo
Verde. Falleceu solteiro e sem successão.

4 — Manoel Cavalcante, que foi religioso da Ordem de Nossa Senhora
do Monte do Carmo, na qual se chamou Frei Manoel de Santa Catharina. Delle
faz Memória o Padre Francisco da Cruz, da Companhia de Jesus, na sua Bi-
bliotheca L«sit., fls. 249, citado por Frei Manoel de Sá nas Mem. Carm.,
Cap. 72, pag. 368, e Barbosa, Bibliotheca Lus.

4 — Paulo Cavalcante, Religioso da mesma Ordem'.
4 — Felipe Cavalcante de Albuquerque, que continua.

. 4 — D. Brites de Albuquerque, que casou com Francisco Coelho de
Carvalho, que foi Governador da Parahyba em 1612, e depois, como acima vi-
mos, foi Governador Geral do Maranhão, procedendo sempre com grande repu-
tação.

Foi filho de Feliciano Coelho de Carvalho, Commendador da Seya, que
em 1595 foi Governador da Parahyba e depois foi de S. Thomé, e de sua mulher
D. Maria Monteiro. Da illustrissima successão deste matrimonio de D. Brites
de Albuquerque, que se conserva na nossa Corte, escrevem o Pe. Antonio Car-
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valho da Costa 11a sua Chorog. Port., tom. 3.", Cap. 35, pag. 532, e o Pe. D. An-

tonio Caetano de Sousa, na sua Historia Genealog. da Casa Real Port., Tom. II,

Liv. 13.°, Cap. 5.°, § 2.°, pag. 670.

4 — D. Isabel Cavalcante, que òasou duas vezes: a primeira conf Ma-

noel Gonçalves Cerqueira, Cavalleiro da Ordem de Christo e Familiar do Santo

Officio, e a segunda com seu primo Francisco Bezerra e de ambos estes matri-

mcnios teve a successão que se ha de escrever adeante, no § 1.°.

4 — D. Maria Cavalcante d'Albuquerque.

4 — D. Ursula Cavalcante de Albuquerque.

4 — D. Pauja Cavallcante !de Albuquerque, Religiosas ne Mosteiro

de Santa Clara de Lisbôa.

4 — D. Joanna Cavalcante, que falleceu sem tomar estado e foi dotada

. de muitas virtudes e de grande juiso e discreção, como affirma nas suas Me-

morias Genealogicas, que escreveu, seu parente José de Sá de Albuquerque, que

a conheceu perfeitamente.

Ainda vivia em 1657, como consta do termo de Irmão da Mizericordia de

\ Olinda, que assignou a 18 de Julho do dito anno.

4 — Felippe Cavalcante de Albuquerque teve o foro de Fidalgo Ca-

valleiro da Casa Real e foi professo na Ordem de Christo, em cuja ordem se

habilitou no anno de 1638.

No tempo dos Hollandezes se retirou para a Bahia, onde viveu com* a

sua familia em uma fazenda que comprou no engenho São Paulo. 
'

Um amigo fidedigno me commünicou a noticia de haver achado no livro

dos assentos de casamtentos da Cathedral daquella Metrópole o seguinte:

Aos quatorze dias do mez de Fevereiro de 1650, com licença do Revmo.

Provisor, recebeu em Nossa Senhora da Ajuda, o Revd.0 Pe. Fr. João de Hollanda,

Prior do Convento do Carmo, a João Soares Cavalcante, natural de Lisbôa, da
freguesia da Sé, filho de Jeronymo Cavalcante de Albuquerque e de Barbara

Soares com D. Catharina de Albuquerque, filha de Pedro de Albuquerque e de D. Ca-

tharina Camella, naturaes de Pernambuco. Foram testemunhas João Leitão Ar-

noso, Felippe Cavalcante, D. Maria de Lacerda e D. Isabel de Moura.

Depois da restauração de Pernambuco se recolheu a-sua patria, na qual
viveu e falleceu no engenho do Trapiche da freguesia de Ipojuca, que herdou de

seu sogro, e no anno de 1657 o achamos no livro das entradas dos Irmãos da
Mizericordia de Olinda, assignando termo a 2 de Julho.

Foi este Felippe Cavalcante de Albuquerque casado com D. Maria de

Lacerda, que nasceu em Olinda, e do Livro Velho da Sé consta que foi baptisada

a 16 de Maio de 1608, a qual era filha de Antônio Ribeiro de Lacerda (aquelle

valeroso Capitão que indo por cabo da nossa gente ganhou a Torre de Santo

Antonio e falleceu valorosamente no assalto, coirío escreve Castrioto e Brito';, no

Liv. 5.°, n.° 372, acção que se não premeou aos seus descendentes com escan-z7

dalo de todo o Brasil, como lamenta o mesmo Brito, no liv. 8, n.° 656, no fim)

e de sua mulher D. Isabel de Moura, cuja illustrissima ascendencia mostra a Ar-

vore de Costados.

Deste matrimonio de Felippe Cavalcante d'Albuquerque com D. Maria

de Lacerda nasceram os filhos seguintes:

Jeronymo Cavalcante de Albuquerque e Lacerda, que continua.

D. Isabel de Moura, que foi casada com Leão Falcão de Mello, filho de

Pedro Marinho Falcão e de sua mulher D. Brites de Mello, e não teve sue.

cessão .
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D. Joamia de Lacerda, que foi casada com Vasco Marinho Falcão, Ca-

valleiro da Orderrí de Christo e Commissario Geral da Cavallaria, filho de Lean-

dro Pacheco Falcão e de sua mulher Q. Marianna de Mello.

E deste matrimonio não houve successão.

I). Felippa de Moura, que foi casada com Pedro Marinho Falcão, ir-

mão de seu cunhado Leão Falcão de Mello e também desce matrimonio não

houve successão.

D. Marianna de Lacerda, que casou com Francisco de Barros Falcão,

senhor dos engenhos do Mussumbú e Pedreiras em Goyanna, filho de Leão Falcão

e de sua primeira mulher D. Maria de Barros. Da successão deste matrimonio se

escreve em titulo de Marinhos.

D. Ursula Cavalcante, que casou com D; Francisco de Sousa, Com-

mendador da Commenda de Santo Euricio da Ordem de Christo e Mestre de

Campo cie Infantaria do Terço pago da Praça do Recife, que por fallecimento

do Governador e Capitão General de Pernambuco, Manoel de Sousa Tavares,

Senhor de Mira, Governou a sua patria desde 11 de Fevereiro de 1721 até

11 de Junho do anno seguinte em que entregou o Governo ao seu successor,

o Governador e Capitão General D. Manoel Rolim de Moura, o era este Dom

Francisco de Sousa, filho natural de D. João de Sousa. Commendador da ntfes-

ma commenda de Santo Euricio e de S. Fins e Mestre <1e Campo de Infantaria

do mesmo Terço do Recife, havido em D. Leonor Cabral, viuva de um Hollan-

dez chamado Abraham Trapez e filha de Luiz Braz Bezerra, Senhora do en-

genho Santos Cosme, e Damião da freguesia da Varzea que naquelle tempo s>e

chamava S. Jeronymo e de sua mulher Brasia Monteiro.

Deste matrimonio de D. Ursula Cavalcante nasceu único D. João de

Sousa, Cavalleiro da Ordem de Christo, com processa das commendas que

foram de seu pai e avô, o qual tendo sido casado com D. Maria Bernarda de Vi-

Ihena, filha de Lourenço de Souto Maior, senhor do Morgado de Fonte Pedn-

ilha, e de sua mulher D. Ignez de Vilhena, não deixou successão.

Extinguindo-se por este modo em Pernambuco esta illustríssima casa,

que procedeu de um filho dos Marqueses das Minas, Condes do Prado, que casou

na dos Paes Barretos, Morgados do Cabo de Santo Agustinho, como se pode 
'ver

no dito seu titulo.
" 

Jeronyrrío Cavalcante de Albuquerque e Lacerda, foi Fidalgo Cavallei-

IO da Casa Real e professo na Ordem de Christo, para cuja ordem se habilitou

lio anno de 1680 e viveu em Goyanna, onde foi Capitão-mor da .Capitania ne

Ilamaracá. Casou com D. Catharina de Vasconcellos, filha herdeira de Fran-

cisco Camello Valcaçar, Cavalleiro da Ordem de Christo, Capitão de Infantaria-

e- Sjfenhor do engenho dos Reis da Parahyba, que trocou pelo de Camaratúba. e

de sua mulher D. Catharina de Vasconcellos, cujas ascendências se mostra na

Arvore.

Deste níatrimonio nasceram:

Manoel Cavalcante de Albuquerque e Lacerda, que continua.

D. Anna Cavalcante, que casou com seu primo Felippe Cavalcante de

Albuquerque, filho de Francisco de Barros Falcão e de sua mulher D. Marian-

na de Lacerda.

E da sua successão se escreve em titulo de Marinhos.

D. Maria de Lacerda, que casou com José Camello Pessôa, Cavalleiro

da Ordem de Christo, Capitão-mor da Villa de Goyanna e Senhor do vinculo

do engenho do Monteiro, da freguesia da Varzea, filho de Nuno Camello, natu-

t
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ral da Bahia, que foi Sargento-mor da comarca de Pernambuco, e de sua mu-

lher D. Ignez Pessôa.

Da successão deste matrimonio se escreve em titulo de Camelloa da

Casa do Monteiro.

D. Francisca Cavalcante, que casou e foi a primeira mulher de Miguel

Carneiro da Cunha, Senhor do engenho do Brum Brum da freguesia, e de sua

mulher D. Sebastiana de Carvalho.

E deste nfatrimonio nãc» houve successão.

Manoel Cavalcante de Albuquerque e Lacerda, foi Fidalgo Çavalleiro

da Casa Real e professo na Ordem de Christo, na qual sé habilitou no anno de

1706 e Alcayde-mor da Villa de Goyanna.

Casou com D. Sebastiana de Carvalho, filha do dito Coronel Maneei

Carneiro da Cunha e de sua mulher D. Sebastiana de Carvalho, cuja ascenden-

cia se vê na Arvore n-° 3.

Deste nfatrimonio nasceram:

Manoel Carneiro Cavalcante de Lacerda, que continua.

José Cavalcante de Lacerda, Fidalgo da Casa Real, quy casou no ser-

tão de Jaguaribe, com D. Catharina de Mello, irmã do Padre Gcnçalo Ferreira

de Mello, parocho que foi da freguesia das Russas, ambos filhos do Miguel Fer-

reira de Mello; porém, o Pe. do primeiro matrimonio que contrahio Miguel

coní Maria Teixeira de Lyra, da familia dos No>vos, e D. Catharina do segun-

do matrimonio, que o mesmo Miguel Ferreira contrahjio com D. Maria de Goes

da Assumpção, da iamilia dos Correias Barbosas de Ipojuca.

Deste matrimonio de José Cavalcante não houvfò successãc*.

D. Maria Sebastiana. .

D. Cosma. • • • •'  e

D. Rosa, que não casaram.

Manoel Carneiro Cavalcante de Lacerda, que casou coirt sua parenta

D. Maria Magdalena de Valcaçar, filha de Jorge Camello de Vaícaçar, que foi

Sargento-mor dav Villa de Goyanna, e de sua mulher D. Maria Ferreira, üe

cujas ascendências só sabemos o que se manifesta na Arvore de Costados

a.® 4.

Deste níatrimonio nasceram:

Manoel Cavalcante de Albuquerque, que continua.

Estevam José Carneiro da Cunha, adeante.

D. Sebastiana de Carvalho, cujo estado ignoro e também se houveram

mais irmãos além? destes tres.

Manoel Cavalcante de Albuquerque, senhor do engenho Tapirema de

Goyanna, onde vive neste anno de 1776, em que escrevemos estas memórias.

Casou com D. Lusia de Albuquerque Mello, filha de Pedro de Albuquerque Mello,

que foi senhor do engenho do Bujari e Capitão-mor Governador da Capitania

do Rio Grande, e de sua mulher D. Maria Correia de Paiva.

Deste matrimonio de Manoel Cavalcante de Albuquerque tem nascido

os filhos seguintes:

Pedro Cavalcante de Albuquerque e Lacerda, Capitão de Granadeiros e

auxiliares de Goyanna, e tem servido de Vereador, solteiro e sem successão.

Manoel Carneiro de Lacerda Cavalcante de Albuquerque, solteiro.

Francisco» Cavalcante de Albuquerque e Lacerda, solteiro. •

Igiíacio Cavalcante de Albuquerque Lacerda, solteiro.

Gonçalo Cavalcante de Albuquerque Lacerda, solteiro.

Luiz Cavalcante de Albuquerque e Lacerda, solteiro.
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D. Maria Cavalcante de Albuquerque, solteira.

D. Quiteria Cavalcante de Albuquerque, solteira.

Estevão José Carneiro da Cunha casou com sua pareiita D. Thereaa
Joanna da Cruz, filha do Capitão José Pedro dos Reis e de sua mulhev Doua
Maria de Jesus, cujos ascendentes mostra a Arvore de Costados n.° 6.

Deste matrimonio tem nascido:

— Jeronymo Cavalcante de Albuquerque, filho de Felippe Cavalcante,
o Florentino, e de sua mulher D. Catharina de Albuquerque; foi á restauração'
da Bahia com seus irmãos João Cavalcante de Albuquerque e Felippe Cavalcante
de Albuquerque, e lá se achou no sitio, do que escreve Brito, no Liv. 3.°, n-° 239,
de cujo lugar se deve inferir que elle era o mais velho destes tres irmãos, não
obstante que as Mem-orias de Antonio Feijó de Mello fazem a João Cavalcante
o filho mais velhc-t de Felippe Cavalcante, o Florentino.

Da. Bahia passou este Jeronymo Cavalcante a Lisbôa, onde falleceu sol-
teiro, deixando de Barbara Soares, natural da mesma corte, os filhos seguintes:

— João Soares Cavalcante, que continua.

4 — D. Luisa Soares Cavalcante, adeante.

4 — João Soares Cavalcante, que foi Cavalleiro da Ordem de Christo,
como consta do termo de Irmão da Mizericordia de Olinda, que assignou a 2 dó
Novembro de 1672, e do qual fica indubitavel que seu pai foi o dito Jeronymo Ca-
valcante, e não seu irmão Lourenço Cavalcante, coaío euganadamente escreveu
Antonio de Sá de Albuquerque.

Casou este João Soares Cavalcante duas vezes: a primeira com D. Anna
de Hollanda, filha de Agustinho de Hollanda de Vasconcellos, o velho, e de sua
mulher Maria de Paiva, a segunda, no anno de 1750, como acima vimos, com
D. Catharina de Albuquerque, filha de Pedro de Albuquerque e de sua mulher
D. Catharina Camello, dos quaes escreve Brito, no Liv. 6;°, n.° 453 e seguintes
e no Liv. 8.°, n.° 656.

Não teve João Soares Cavalcante suc^esãoi do primpirCf matrimonio
e do segundo foi filha única:

Laura Cavalcante, que foi segunda mulher de Antonio Feijó
de Albuquerque e Mello, Cavalleiro da Ordem de Christo e Capitão-mor da Villa
Formosa de Serinhaem, filho de Sebastião de Guimarães e de sua mulher Dona
Lusia de Mello e Albuquerque. E deste matrimonio se conserva a posteridade
que se escreve nas Memórias dos Albuquerques.

Luisa Solares Cavalcante casou em4 Lisbôa, sua patria, com Xisto
de Freitas, e deste matrimonio nasceram os tres filhos seguintes:

— Antonio de Freitas Soares, Cavalleiro da Ordem de Christo, que
foi Desembargador da Casa da Supplicaçâo e falleceu deputado da Mesa da Con-
sciencia e Ordem.

® Francisco de Freitas Soares, que foi Commissario Geral da Cavai-
laria da Côrte.

5 —D. Joanna Maria Mascarenhas, que por ordem do Senhor Rei Dom
Pedro ca3ou com Manoel Nunes Leitão, natural de Muribeca, que foi Fidalgo da
Casa de Sua Magestade e seu Guarda Roupa, e Governador da Parahyba em1 1692
o ultimamente falleceu General de Batalha; - 

filho B. de outro Manoel Nunes
Leitão, também natural de Muribeca, Fidalgo da Casa de Sua Magestade Gereral
de Batalha e Camareiro do Senhor Rei D. Affonso 6.°. *

Deste matrimonio de Joanna Maria Mascarenhas nasceram os tres fi-
lhos seguintes, além das filhas, que todas foram freiras:
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6 — Antonio Henrique de Miranda, .que serviu com nfuita honra na

guerra da Grande Alliança e falleceu moço.

6 — Paulo Caetano de Albuquerque, Fidalgo da Casa de Sua Magestade

e do seu Conselho, Mestre de Campo General dos seus exercitos, Governador

proprietário da Praça de Elvas, que falleceu Governador e Capitão General do

Reino de Angola.

6 — Manoel Nunes Leitão, Fidalgo da Casa de Sua Magestade, que fal-

leceu no anno de 1745, 
"sendo 

Tenente Coronel do Regimento da. Cavallaria

do Cais da Corte.

(Seguem-se 2 A. de Costados).

PARTE TERCEIRA

Dos filhos d© Jeronymo de Albuquerque havidos

em diversas mulheres.

— Os filhos que teve Jeronymo de Albuquerque em diversas mulheres

foram' os seguintes:

— Thomé ,de Albuquerque, que foi servir á índia e lá falleceu.

2 — Francisco de Albuquerque, que também foi para a índia, onde

falleceu.

2 — Gaspar de Albuquerque, que falleceu solteiro, em Pernambuco.

2 — Lopo de Albuquerque, que também não casou.

2 — Pedro de Albuquerque, que casou com D. Catharina Camello de

cujo matrimonio nasceu Pedro de Albuquerque Fidalgo da Casa Real, Cavallei-

ro da Ordeití de Christo e Governador Geral do Estado do Maranhão em 1643,

como veremos nc Cap. l.°.

2 — Felippe de Albuquerque, casou com D. Magdalena Pinheiro, filha

de Antonio Pinheiro, Feitor-mor da Armada do Maranhão, e de sua mulher

Leonor Guardez e da sua successão se escreverá no Cap. 2.°.

2 — Antonio de Albuquerque, que casou cem Jeronyma de Vasconcellos,

filaa de Diogo Lins Leitão e de sua mulher Maria Simões dè Vasconcellos, de

cujo matrimônio nasceu D. Maria de Vasconcellos, digo, D. Maria de Albuquer-

que, de quem não tenho noticias.

2 — Salvador de Albuquerque, que casou com D. Antonia de Almeida,

filha de Gaspar de Almeida e de sua mulher Violante Pacheco. E da sua succes-

são se escreverá no Cap. 3.°.

2 — Jorge de Albuquerque, que casou com D. Catharina de Almeida,

filha de Gaspar de Almeida e de sua mulher Violante Pacheco.

E deste matrimtonio não houve successão.

2 — D. Simôa de Albuquerque, que foi havida em mulher branca.

Casou duas vezes, a primeira com Jcrge Teixeira, que vivia em Olinda

no anno de 1584, e foi nomeado em quinto lugar por testamenteiro de seu so-

gro Jeronymo de Albuquerque, que é administrador do Morgado de seu cunhado

João de Albuquerque, como se vê do testamento que allegamos na primeira par-
te, e falleceu em Olinda, a 14 de Janeiro de 1609 e foi sepultado na Igreja Ma-

triz do Salvador, como consta do Livro Velho da Sé; e a segunda còm Damião

Gonçalves de Carvalhosa. E de ambos estes matrim'onios houve successãc*, de

que se escreve no Cap. 4.°, a fls. 233.

Além destes filhot foram tidos por taes:
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D. Joanna de Albuquerque, e D. Felippa de Albuquerque, que não toma-

ram estadc; porém Jeronynfo de Albuquerque diz no seu testamento: 
"Declaro

que uma mamaluca- ou india por nome Felippa, filha de uma minha escrava per

nome Maria, a qual mamaluca, eu mal informado alguma aora cuidei ser

minha filha e como tal lhe fiz cousas de filha e lhe houve legitimação de El-Rei

N. Senhor, comtudo depois de informado da verdade soube certo não era e assim

o declaro em minha consciência. E dado que fôra o qu© não é eu desherdo to-

talm\.nte por desordens suas notorias.

Quanto a uma Jercnyma mamaluca que se creou em minha casa e foi tida

por minha filha, da qual Deus sabe a verdade, em caso que o seja, eu a desherdo

totalmente por desordens'suas notorias".

CAPITULO I -

De Pedro de Albuquerque e da sua successao.

— Pedro de Albuquerque foi filho de Jeronymo de Albuquerque e de

uma Índia; casou conf D. Catharina Camello, filha de Pedro Alves e de Maria

Camellc*.

D. Catharina Camello já era viuva no anno de- 1635, em que se retirou

para a Bahia pela guerra dos Hollandezes, como escreve Brito, no Liv. 8.®,

n.° 635. :

Deste matrimonio nasceram os filhos seguintes:

— Pedro de Albuquerque, serviu na guerra com grande honra; como

escreve Brito, no Livre» 6 ° n.° 435, e depois delia foi, em 1643, Governador do

Maranhão, p<?r patente de 4 de Setembro do anno antecedente. Foi Fidalga da

Casa Real e Cavalleiro da Ordem de Christo, como» escreve Berredo, liv. 13,

n.° 902, 903 e seguinte. Morreu solteiro e governando, a 6 de Fevereiro de 1644,

como escreve o mesmo Berredo, n.° 915.

3 — D. Maria de Albuquerque, que casou com seu primo Felippe de

Albuquerque, filho de Felippe ,de Albuquerque e de sua mulher D. Magdalena

Pinheiro, cap. 2.°.

3 — D. Catharina de Albuquerque, casou na Bahia e foi segunda mulher

de João Soares Cavalcante, Cavalleiro da Ordem de Christo, filho B. de Jerony-

mo de Albuquerque. Com successao em tit. de Cavalcantes.

3 — D. Angela de Albuquerque.

CAPITULO II

De Fellippe de Albuquerque è da sua successao

— Felippe de Albuquerque foi filhe de Jeronymo de Albuquerque e

de uma india. Casou com D. Magdalena Pinheiro, filha de Antonio Pinheiro e

de D. Magdalena Pinheiro, digo, e de Leonor Guardez, íjuô também, foram pais

da mulher de Jeronymo de Albuquerque Maranhão.

Felippe de Albuquerque era já fallecido em 1635, quando sua mulher,

por causa da guerra, deixando o seu engenho, foi para a Bahia.

Deste itíatrimosio nasceram os filhos seguintes:

— Manoel de Albuquerque, de quem não tenho noticia.



3 — Felippe do Albuquerque, que segue.

3 — Lopo de Albuquerque, adeante.

3 — Antonio de Albuquerque, adeante. >

3 — D. Francisca de Albuquerque, adeante.

— Felippe de Albuquerque, casou com sua, prima D. Maria de Albu-

querque, filha de Ppdro de Albuquerque, e de sua muíher D.- Catharina Camello,

Cap. l.°.

Deste u/atrlmonlo nasceram:

— Manoel de Albuquerque. •

4 — Pedro de Albuquerque, que morreram sem successão.

— Lopo de Albuquerque ser\iu com muita honra na , guerra e depois

delia foi Coronel das Ordenanças de Serinhaem, Una e Porto Calvo, por pa-

tente de 13, de Seteittoro de 1674.

Casou com sua parenta D. Isabel Fragoso de Albuquerque, filha de

Paulo Gomes de Lemos e de sua mulher D. Brites de Albuquerque. Parte 2.*,

Cap. 6.°.

Deste matrimônio nasceram:

— Felippe.de Albuquerque.

4 — Lopo de Albuquerque.

4 — D.  casou com seu parente Felippe Fragoso de Al-

buquerque, filho de leronymo Fragoso de Albuquerque e de sua mulher D. Isabel

Cavalcante de Albuquerque, com successão no dito Cap. 6.®.

— Antonio de Albuquerque casou com' sua parenta 

filha de Paulo Gomes de Lemos e de sua mulher D. Brites de Albuquerque.

Deste matrimonio nasceu:

— D. Maria Micaella d'Altuquerque, que casou com Lourenço de

Castro, filho de Antonio de Castro, Cavalleiro da Ordem de S. Thiago.

Deste matfimonio nasceram:

— Agustinho de Castro d'Albuquerque.

5 — João de Castro de Albuquerque.

5 —¦ Lourenço de Castro de Albuquerque.

5 — Felippe de Albuquerque!

.5 — D. Francisca de Albuquerque, adeante.

5 — D. Isabel de Albuquerque.

5 — D. Maria de Albuquerque.

5 — D. Joanna d'Albuquerque, casou com Manoel Cavalcante de Al-

buquerque, filho do Capitão-mor Antonio Feijó de Mello e de sua 2.» mulher

D. Laura Cavalcante. Parte 2.", Cap. 2.°.

— D. Antonia de Albuquerque, casou com João Soares Cavalcante,

filho do dito Capitão-mor Ántonio Feijó de Mello..

4 — Francisca de Albuquerque casou duas veies: a primeira com Joãn

de Souto Maior, senhor do engenho do Trapiche, filho de João de Souto Maior

e de sua jnulher e prima Margarida Muniz, e a segunda com João Lopes Vidai,

Provedor da Fazenda Real de Itamaracá, filho de' Sebastião Lopes Grandio, tam-

bem" Provedor da Fazenda Real de Itamaracá.

Do primeiro matrimonio líão teve filhos e do segundo nasceram os se-

guintes: •

—João Lopes Vidàl, que segue.

6 — João Lopes Vidal, que também foi Provedor da Fazenda Real de

Itamaracá, casou com D. Maria de Mendonça e Sá, filha de Francisco Montei-

ro de Sã e de sua mulhor D. Joanna de Oliveira Maciel, em Tit. de Bandeiras.
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Deste matrimtonio nasceram:

7 — Sebastião* Lopes Vidal.

7 — João Lopes Vidal.

7 — D. Joanna Vidal de Albuquerque casou com Martinho de Mello de

Albuquerque, filho de Manpel de Mello -.de Albuquerque e de sua mulher Dona

Anna. Cavalcante, Parte 2." Cap. 2.°.

7 — D. Francisca Xavier de Albuquerque, adeante.

7 — D. Maria de Mendonça e Sá, adeante.

. 7 — D. Manctella Bandeira de Mello. ' -

7 — D, Josepha Vidal de Mello.

7 — D. Anna Thereza Vidal de Albuquerque.

— D. Francisca Xavier de Albuquerque casou com seu parente José

dos Prazeres de Menezes, filho de Luiz Velho de Menezes e de sua mulher Dona

Luisa de Mendonga e Sá.

Deste matrimonio tem nascido:

— Carlos Velho de Menezes.

8 — João Lopes Vidal de Albuquerque.

8 — José Bandeira de Mello.

8 — D. Leonarda.

8 — D. Anna.

8 — D". Manoella  todos meninos.

— Maria de Mendonsa e Sá casou com seu parente José Diogo de Me-

nezes, Tenente Coronel dos Reform'ados de Itamaracá, filho do Capitão1 Lourenço

Velho de Menezes e de D. Leonor Theresa de Mendonsa e Sá, e do referido ma-

trimonio já são nascidos os seguintes filhos.

8—Sebastião Lopes Vidal de Menezes.

— D. Theresa

(1) 8—D. Lucinda de Mendonsa, que casou com o Temente José da Fon-

ceca Barbosa naturâl da Villa de Porto Calvo, era filho de Pedro da Fonceca

Barbosa, (neto paterno de João de Andçada Carvalho, natural da cidade do Por-

to e de sua mulher Barbara da Fonceca, natural da Bahia e pela parte materna

de Balthasar Leitão de Hollãnda e de sua mulher Francisca dos Santos Fon-

ceca), e de sua mulher D. Joanna de Goes.

Do matrimonio do Tenente José da Fonbeca Barbosa com D. Lucinda de

Mendonsa nasceu D. Catharina, que segue.

D. Catharina de Menezes casou com o Capitão-mtor de Auxiliares, Chris-

tovão Martins de Inojosa, Cavalleiro da Ordem d© Christo, natural de Muribeca,

rico e abastado de bens, o qual era filho do Capitão Francisco Alvares Lima,

Senhor do engenho Muribequinha, e de sua, mulher D. Antonia Nogueira, que
era filha do Mestre de Campo General do Infantaria, Gonçalo Pinto Calheiros e

de sua mulher D. Jeronyma Thenorio de Inojosa, natural do Recife, a qual era

filha do Tenente General das Tropas pagas de Pernambuco Jeronymo de Inojosa

Velasco Selidar, Fidalgo da Casa Real, commendador de unia Commenda, natural

de Castella, e de sua mulher e prima D. Maria Manelli Theaorio. 
~

Do matrimônio do Sargento-mor Christovão Martins de Inojosa cóm sua

mulher D. Catharina de Menezes nasceram quatro filhos:

4 — D. Josepha de Inojosa, que segisi.,

4 — Pe- Christovão José de Barros, de cuja'justificação de Genere consta

a sua filiação.

(1) Daqui por diante, até D. Joanna Vieira da Fonceca, que sublinharei,
é letra inteiramente differente e mais moderna.
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4 — D. Anna de Inojosa casou com a Capitão  -

4—d. Josepha de Inojosa casou cqrtí José Gonçalves de Oliveira, irmão

do Rvd.® Gonego da Cathedral de Olinda, Aleixo Manoel do Carmo e do Sargen-

to-mor Agustinho Gonçalves de Oliveira, todos filhos legítimos e inteiros do

Capitão Agustinho Gonçalves de Oliveira e de sua mulher-D. Rosa Maria Fer-

reira, naturaes de Muribeca.

Do matrimonio de José Gonçalves de Oliveira com D. Josepha de Ino-

josa nasceu, além de outros filhos, Manoel do Carmo de Inojc«àT Sargento-mor

graduado das Ordenanças, Escrivão e Guarda-mor da Alfandega de Pernaitíbuco,

que casou com D. Joanna Felicia do Espirito Santo, filha legitima do Capitão

Bartholomeu Alvares Martins e de sua mulher D. Ursula Maria da Conceição,

neta pela parte paterna do Sargento-mor Custodio Alvares Martins, natural de

Portugal, senhor do engenho Santo Estevão, e de sua mulher D. Julianna de

Oliveira, natural de Muribeca, e pela parte materna neta de Antonio José Cor-

reiada Silva Lobo,' natural de Portugal, Cavalleiro da Ordem de Christo. ne-

gociante nesta Praça da Recife, e de sua mulher D. Joanna Vieira da Fonceca.

— d. Francisca de Albuquerque casou com Rodrigo Alves Correia.

•Deste matrimonio nasceu:

— Felippe de Albuquerque, que casou com D. Catharina de Moura,

fjih^ de Lourenço de Sousa Rolim e de sua mulher D. Maria da Paschoa de

Mello. 
'

CAPITULO III

De Salvador de Albuquerque e da sua successão

Salvador 

de Albuquerque, filho de Jeronymo de Albuquerque e de

uma índia, casou com D. Antonia de Almeida, filha de Gaspar de Almeida e de

sua mulher D. Violante Pacheco.

Deste matrimonio nasceraitf:

— Jeronymo de Albuquerque.

3 — Felippe de Albuquerque- ,

3 —D. Joanna de Albuquerque.

CAPITULO IV

De D. Simôa de Albuquerque e da sua successão

d. 

Simôa de Albuquerque foi filha de Jeronymo de Albuquerque e

de uma mulher branca. Casou duas vezes: a primeira com Jorge Teixeira, que

vivia em Olinda no anno de 1584, e toi noateado em 5.» lugar por testamenteiro

de seu sogro Jeronymo de Albuquerque, administrador do Morgado de seu eu-

iihado João de Albuquerque, até este completar vinte e dous annos de idade,

e falleceu na mesma Olinda, a .14 de Janeiro de 1609, e foi sepultado na Igreja

Matriz do Salvador; a segunda cc»m Damião Gonçalves de Carvalhosa, ambos

naturaes do reino, e de ambos teve a seguinte successão.

Do primeiro mSatrimonio:

— Raphael Teixeira de Albuquerque, de cujo estado não tenho noticia'

3 — Jorge Teixeira de Albuquerque, que segue.

3 — D. Simoa de Albuquerque, adeante.
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Do segando matrimonio:

3 — Leonardo de Albuquerque Carvalhosa, que falleceu solteiro, o qual

foi Cavalleiro da Ordem de Christo e Capitão de Infantaria dò 3.® do. Mestre de

Campo André Vidal de Negreiros, por patente de 16 de Desembro de 1647, da

qual consta haver servido 18 annos na guerra dos Hollandeses, procedendo

sempre com valor e reputação-

% 3 — Maria de Albuquerque, mulher de Álvaro Fragoso de .Albuquerque,

Alcayde-mor de' Villa Forttfosa. de Serinhaem, filho de Álvaro Fragoso, o pri-

meiro que veio a Pernambuco, e de. sua mulher D. Joanna da Silveira, digo,

D. Joanna de Albuquerque, com successão, Parte 2.", Cap. 4-°

— Jorge Teixeira de Albuquerque casou com  da Rosa,

filha de Belchior da Rosa, que viveó em Olinda no anuo de 1570.

No archivo do Collegio de Olinda se acha o auto de uma posse que elle

tomou como Procurador dos P. P. Jesuitas. Ainda vivia em 1584, porque do tes-

tajtfeuto de Jeronymo de Albuquerque, que foi feito a 13 de Novembro do dito

anno, como confita do mesmo, que se acha no Archivo do Mosteiro de S. Bento

de Olinda, gaveta V, maço D., n.° 14, se vê que Belchior da Rosa foi quem o

escreveu e assignou com Jeronymo de Albuquerque, e assim o dizem ay palavraa

erguintés, com que acaba ò testamento:
"Roguei 

a Belchior da Rosa, nJorador nesta Villa, que este fi2esse e

comigo assignasse e elle o fez a meu rogo em Olinda aos 13 de Novembro do

anno do Nascimento de Nosso1 Senhor Jesus Christo de 1584. Jeronymo de AI-

buquerque-Belchior da Rosa".

Do livro velho da Sé consta que foi seu filho Antonio da Rosa, insti-

tuidor da Capella dos-Santos reis Magos da Matriz do Salvador, da qual parece

que foi Belchior Rosa fundador, como se percebe do assento do óbito do .dito

Antonio da Rosa, o qual é do theor seguinte: Aos 15 de* Junho de 1619, falleceu

Antonio da- Rosa. Foi enterrado nesta Igreja Matriz, na sua Capella dos Reis

Magos; fez testamento que anda no livro da matricula com o de seu pai Bel-

chior da Rosa; delle se pode ver a obrigação que deixou aos administradores de

sua Capella, a qual hoje não existe; porque com1 a invasão do3 Hollandeses, se

arruinou aquella igreja, a qual se reedifisou depois da Restauração, a expensas

do Senado da Camara da mesma cidade, dizendo-se nella missas a l.8 vez cm 6

,de Outubro de 1669 e nessa oceasião se collocaram em seus altares novas imagens.

Deste matrimonio nasceram:

4—D. Bernarda de Albuquerque, que casou e foi primeira mulher de

João Cavalcante de Albuquerque o Bom, filho de Christovão de Hollanda de

Albuquerque e de sua mulher D. Çatharina da Costa, com successão em titulo do

Hollandas.

— D. Maria Joanna de Albuquerque casou com Antonio Cavalcante de

Albuquerque,. filho de Antonio Cavalcante de Albuquerque e de sua mulher

D.1 Margarida de Sousa, com successão em titulo de Cavalcantes Siqueiras.

4 —D. Ignez Francisca de Albuquerque casou com Manoel CavaJcante

de Vasconcellos, irmão do dito, com successão em? titulo de Cavalcantes Siqueiras.

— D. Simôa de Albuquerque casou com Antonio da Rosa, filho do
Belchior da Rosa, acima nomeado.

Deste matrimonio nasceram:

4—-D. Joanna de Albuquerque, que segue-

— Simôa de Albuquerque, que casou e foi primeira níulher de Luiz de
Albuquerque de Mello, Moço Fidalgo da Casa Real, filho de João de Albuquerque /

de Mello e de sua mulher D. Maria de Veras, com successão em titulo de Pessôas.
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— D- Joanna de Albuquerque, casou e foi primeira mulher de Francisco

Berenguer de Andrada, Fidalgo da Ilha da Madeira.

Deste matrimonio nasceram:

Antonio 

de Andrada, Cavalleiro da Ordem de Christo; foi para o

reino e lá casou, rrías não deixou successâo. x

5 — Christovão Berenguer de Andrada, Cavalleiro da Ordem de Christa,

casou com D. Florencia de Andrada, viuva de Gabriel Soares, o velho, sem sue-

cessão. •

5 — D. Maria Cezar, mulher de João Fernandes Vieira, Fidalgo da Casa

de Sua Magestade, e do seu Conselho de guerra, Alcayde-mor da Villa fle Pinhel,

Commendador das Commendas de S. Pedro de Torradas e Sta. Eugenia de Celta,

da Ordem de Christo, Mestre de Campo, Governador da Capitania da Parahyba,

Governador e Capitão General do Reino de Angola, acclanfador da liberdade e

restaurador da Capitania da Pernambuco, e Superintendente das fortificações

das Capitanias do Norte do Brasil; sem successâo, porém com ella fóra do ma-

trimonio, como se escreve em titulo de Ccz&res, e do seu testamento melhor-

mente se prova.

5— D. Luiza de Andrada, mulber de João Freitas Correia, Fidalgo da

Ilha da Madeira, filho segundo da casa dos Morgados da Magdalena. Sem sue-

cessãct - .

CAPITULO V

De D. Antonia dfe Albuquerque e da sua successâo

— d. Antonia de Albuquerque, filha de Jeronymo de Albuquerque e

de D. Maria do Espirito Santo Arcoverde, iirda vivia no anno de 1593, como

consta de uma escriptura feita a 24 de Abril do dito anno, da qual consta que

jã era viuva.

Casou com Gonçalo Mendes Leitão, irmão de Pedro Leitão, segundo Bispa

do Brasil, que tomou posse em 24 de Dezembro de 1559.

Este Gonçalo Mendes Leitão foi o que fez a primeira Capellu de santo

Antonio de Paratibe, e diz a tradição que seu irmão a sagrara.

Se assim foi, com a entrada dos Hollandezes se arruinaria, e também

pode ser que por seu irmão a benzer quando se findou, levantasse o povo essa

tradição. .

Deste matrimônio nasceram os filhos seguintes:

— Gonçalo Mendes Leitão.

3 — Jeronymo Leitão, de que não ha successâo.

3 — Jorge Leitão de Albuquerque, que segue.

3 — D. Joanna de Albuquerque.

3 — D. Catharina de Albuquerque.

3 — D. Maria de Albuquerque.

— Jorge Leitão de Albuquerque falleceu em Olinda, a 6 de Abril de

1617, e foi enterrado =na Igreja Matriz na Capella de seu pai, .o que consta do

livro velho da Sé. ,

Casou com D. Magdalena Barbosa, filha de Francisco Barbosa, Fidalgo

da Casa Real, primeiro Governador da Parahyba, como escreve Pitta, na anno

de 1585, no livro 53, livro 3.°, n.° 86.

Deste matrimônio nasceram":

— Fr. Pedro de Albuquerque, Religioso do Carmo.
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4 — Gonçalo Leitão, Jesuíta.

4 — Paulo Leitão de Albuquerque, que ainda • vivia no anno de 1660,

como consta do termo de Irmão da Mizericcrdia, que assignou a 3 de Outubro,

do qual consta que era casado com D. Isabel Soares, filha dè Jacques Peres.

Deste matrimonio não houve successão. t
4 — Bartholomeu Leitão, que segue.

4 — Jorge Leitão de Albuquerque, adeante.

4 — João Leitão de Albuquerque, adeante.

4 — D. Antonia de Albuquerque, que morreu solteira, a 15 de Maio de

1623, conto consta do Livro Velho da Sé.

Também se acha baptisada Catharina a 4 de'Julho de 1608.

4 — D. Luisa de Albuquerque.

— Bartholomeu Leitão de Albuquerque, foi casado com D. Andresa

Peres, filha de Isabel Peres.

Deste matrimonio nasceram:

— Rcmão Leitão d$ Albuquerque, que segue.

5 — Df. Potenciana Barbosa, que casou com? Henrique Leitão, sem

geração.

— Romão Leitão de Albuquerque, que assignou tertno de Irmão da

Mizericordla, a- 17 de Abril de 1689, e delle consta que era casado com Doru

Leonor de Veda, filha do Capitão Alberto Geraldo Veda, natural da Allemanhs,

e de sua mulher Isabel de Asa, natural de Pernambuco.

Deste matrimonio de Romão Leitão nasceram os filhos seguintes:

— Bartholoníeu Leitão, que segue. 
v

6 — Jorge Leitão, que falleceu menino.

6 — João Leitão, que fc»i baptisado a 12 de Novembro de 1670, morreu

solteiro.

6 — Gervasio Leitão, que falleceu solteiro.

6 — D. Isabel de Asa de Albuquerque, foi baptisada a 18 de Novembro

de 1613. Casou .com Cosme do Rego Bavros, Cavalleiro da Ordem de Christo,

morreu na Ibura, filha de Arnau de Hc»llanda Barreto, Cavalleiro da Ordem

de Christo, e.de sua mulher D. Anna da Cunha. Tit. de Regos.

6 — D. Magdalena Barbosa, que foi baptisada a 8 de Janeiro de

1668, casou com Antonio Porto Carreiro, filho de SirtiSo Pitta Porto Carreira

e de sua mulher D. Maria da Silva.

6 — D. Ignez, que foi baptisada a 4 de Setembro de 1669, falleceu

solteira.

6 — D. Antcnia de Albuquerque, que foi baptisada a 20 de Abril de

1614, falleceu solteira.

6 — D. Maria de Veda de Albuquerque, que casou com seu primo João Lei-

tão de Albuquerque, filho de Ambrosio Berenguer de Andrada, e de sua mu-

lher D. Magdalena Barbosa de Albuquerque. Tit. de Berenguer.

6 —> Andresa Peres' de Albuquerque.

— Bartholomeu Leitão de Albuquerque, foi baptisado t 3 de Junho
-de 1665. Casou com D. Jeronyma de Castra Lins, filha de Leão Falcão de Eça

e de sua segunda mulher D. Joanna de Castro Barbosa, em titulo de Marinhos.

Deste matrimonio nasceram:

— Alexandre Marinho de Albuquerque, clérigo presbytero.

7 — D. Luisa de Castro Lins de Albuquerque casou e foi primeira mu-

lher de José de Barros Pimentel seu primo, filho de Franciscc de Barros Falcão
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e de sua mulher D.Marianna de Hollanda, digo, de Lacerda em titulo de Ma-

ntios 4nn os 

^ ^ Jorge Leitão de Albuquerque, casou com Catharina Peres, filha

de Jacques Peres.

Deste níatrimonio nascefam:

5 _ Jorge Leitão de Albuquerque, que segue.

.5 _ d, Magdalena Barbosa de Albuquerque casou com Ambrosio Be-

renguer de Andrada, filho do Coronel Francisco Berenguer de Andrada e de sua

segunda mulher'D. Antonia Beserra, em titulo de Berengueis (1).

— Jorge Leitão de Albuquerque, casou com D. Francisca de \illas

Boas, filha de Benta de Villas Boas.

Deste matrimonio nasceram: _

— Paulo Leitão de Albuquerque, solteiro.

6—D. Feliciana Barbosa de Albuquerque,, sem successão.

6 — D. Maria Barbqsa, solteira.

6 — D. Catharina Barbosa, solteira. ,

6  D. Leonor de Albuquerque, que casou conrf João Pitta Porto C&r-

reira e de sua mulher Maria da Silva, Cap. 2.°, §1.°.

— J0&O Leitão de Albuquerque, consta do Livro Velho da Sé que foi

baptisado a 30 de Julho de 161-5. Casou com D. Joanna Barbosa, irmã do Dr.

Bartholomeu Pires ,de Gusmão, a quem chamaram o Doutorinho, filho, de João

Peres Correia e de sua mulher D. Leonarda da Costa.

v Deste matrimonict de João Leitão de Albuquerque, nasceram? as duas ge-

meas seguintes:

— D. Juliana de Albuquerque casou em Serinhaem' com .Manoel

Viegas., ¦

— D. Catharina de Albuquerque.

§ 1.°

4 — d. Luisa de Albuquerque, filha de Jorge Leitão de Albuquerque,

e de sua mulher D. Magdalena Barbosa. Casou com João de Barros Correia, em

quem principiou esta familia, antes da invasão 
'dos 

Hollandezes, porque veio a

Pernambuco ccmvidado de seu tio Felippe. Deniz, que segundo as Memórias do

Capitão Jeronymo de Faria de Figueiredo, Cavalleiro da Ordem de Christo, foi

* 
Senhor do engenho Suassuna e casado com Florencia de Andrade,, filha de Ga-

briel Soares, que foi primeiro marido de D. Florencia de Andrade, que casou se-

gunda vez ccm o Capitão* Christovão Berenguer de Andrada, e de sua mulher

primeira D. Joanna de Albuquerque, a qual D. Florencia foi filha de Antonio

de Andrade e de sua mulher D. Joanna de Abreu, irmã de Antonio Beserra, o

Barriga. .

Não tendo Felippe Deniz filhos deixou por seu herdeiro seu sobrinho João

de Barros Correia, o qual falleceu a 12 de Maio de 1661, como consta do teritío de

abertura do seu testamento è codicilio; este approvado pelo tabellião Antônio,

a 5 do dito mez de Maio de 1661, e aquelle pelo tabellião Manoel Rodrigues de-

 o anno antecedente, de 1660.

(1) O Coronel Francisco Berenguer de Andrada não consta ter casado duas.

vezes. Este Ambrosio Berenguer' d« Andrada era seu irmão, filho de seu pai, o mes-

mo Francisco Berenguer de Andrada natural da Madeira, com uma das duas muine-

res, pois íoi casado duas veaes este europeo. .
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E delles, que se acham no Cartorio de Orphãos de Olinda, junto ao inven-

tario que se fez por seu fallecimento, consta que tinha neste Pernambuco mn

irmão louco, chamado Francisco de Barros, e em Portugal mais dous lrn'ãos e

cinco irmãs, os quaes deu a um prazo de livre nomeação, que tinha em Villa Real,

sua Patria, e que era filho de Heitor de Barros Correia e de sua mulher' B 'anca

de Carvalho.

Deste matrimonio de D. Luisa de Albuquerque com João de Barros Correia

foi filho unlco Marcos de Barros Correia; parece que nascesu.no anno de 1641,

porque do inventario que por marte de seu/pai fez o Juiz de Orphâos Antonio da

Silva, Escrivão Francisco Correia Pinto, no engenho de Suassuna, a 27 de Julho

de 1661, se vê que Marcos de Barros tinha então vinte annos de idade. Falleceu

a 7 de Setembro dç 1684 die um tiro de espingarda que lhe,deram recolhendo-se

para sua casa.

Foi Capitão de Infantaria do 3.° do Mestre de Gampo D. João de Sousa, na

Cap. digo, na Companhia de que foi Capitão Agustinho Cabral de Sousa, por pa-

tente de 12 de Novembro de 16Ç5, da qual consta què èra soldado da Companhia do

Capitão Ignacio Ferreira de Leão è que havia servido algum teifípo na guerra

da restauração», na qual também serviu seu pai copi satisfação, forrando muitos

negros para servirem no Terço de Henrique Dias e gastando no principio da

guerra muita fazenda.

Deste posto passou ao de Mestre de Campo do Terço de Auxiliarei das

frèguesias do Cabq^, Ipojuca e Serinhaem, por patente de 21 de Dezembro de

1661, e foi Vereador em 1681.

Casem coití D. Margarida de Mello, que falleceu em 1681 e era filha do

Mestre de Campo Pedro Marinho Falcão e de sua mulher D. Brites de Mello, e

deste matrimonio nasceram:

6 — João de Barros Correia, que segue.

6 ¦— Pedro Marinho de Barros foi senhor do engenho Suas3una, ç pela

idade em que se achava no inventario de seu pai, parece que nasceu no anno de

1681. Foi Vereador em 1727-. Casou com D. Florencia de Andrade Bezerra,

filha de Diogo Soares e de sua mulher Helena da Cunha.

Deste matrimonio não houve successão.

6 — D. Luisa Barbosa de Mello, adeante. ,

6 — D. Beatriz de Mello.

6 — D. Maria de Mello, que parece nasceu ettí 1676; em 1701 era já

casada com Antcfnio Bezerra Cavalcante, filho de José Gomes Pedrosa e de sua

mulher D. Maria Isabel Joanna de Albuquerque, em titulo de Bezerras Bárigas.

E fora. do matrimonip:

6 — D. Clara de Barros Correia. »

— João de Barros Correia, que- parpee nasceu no anno de 1677, casou

com sua parenta D. Brites Maria da Rocha, viuva de Fernão Rodrigues de Castro,

e filha do Sargento-mcr João Marinho Falcão e de sua primeira mulher Dona

Maria da Rocha, em titulo de Marinhos.

Deste matrimônio foi filho único: v

— Marcos de Barros Correia.

6 — D. Luisa de Mello Barbosa casou logo depois da morte de seu pai,

com seu parente Gabriel de Barres Rego, que foi testamenteiro de seu tio o

Mestre de Campo Marcos 
"de 

Barros, e a seu requerimento reduzio a publica forma

g seu testamento nuncupativo», c me parece era natural de Villa Real.

Esta D. Luisa Barbosa de Mello viveu pouco, porque do inventario

que por morte de sua mUi fez o Juiz de Orphãos J<?ão Carneiro • da1 Cunha com
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o Escrivão Fernão Velho do Araújo, a 26 de Setembro de' 1686, consta que já

então era fjtllecida.

Deste matrimonio nasceu único:

.7 
—Marcos de Barros Correia, que foi Vereador de Olinda em 1731,

morreu solteiro.

§ 2.V

—D. Brites de Mello, filha do M. de Campo Marcos de Barros Correia

e de sua mulher D. Margarida de Mello. Casou, .e era já casada no anno de 1701, com

Luiz Marreiros de Sá, filhe» de Luiz Marreiros e de sua mulher D. Juliana de

Oliveira, como consta do inventario dd seu casal.

— Luiz Marreiros de Mello, que segue.

7 — Marcos de Barros Correia, casou na Capitania do Ceará cí>iit Dona

Bernarda Cavalcante de Sá, filha do Coronel Jcsé Bernardo Uchôa 9 de sua mu-

lher D. Marianna Cavalcante. 1

Deste matrimonio n&c ficou succesaão.

7 — João de Barro& Correia. •

7 —• Francisco Xavier de Mello.

7 — Pedro Marinho de Barros, casou com D. Luisa Barreto, filha de Fe-

lippe Paes Barreto e de sua mulher D. Margarida Barreto de Albuquerque.

Deste matrimonio não houve, successâo.
" 

,7 — Antcnio de Mello Falcão, que vive no Icó, solteiro.

7 — Mafioel de Mello.

7 — D. Luisa Marreiros casou com João <Je Sousa Cabral.

— Luiz Marreiros de Mello casou com sua prima D. Maria Joseplia

de Oliveira, filha de Álvaro Marreiros de Oliveira e de sua mulher D. Luisa Mar-

reiros, digo, Barreto. Deste matrimonio nasceu:

— Luiz Marreiros.

APPENSO

A familia dos Marreiros principiçu em Pernambuco em Luiz Marreiros,

natural de Tamar, que veio á mesma Capitania com seu Donatario Duarte

Coelho Pereira e foi tão seu favorecido que lhe deu em propriedade um dos

Officios de Tabellião de Olinda.

Do Livro Velho da Sé consta que foi casado este Luiz Marreiros com

Lu&ià Lopes, e deste ntfatrimonio só sabemos que nasceram:

2 — Álvaro Marreiros que foi baptisado na Igreja Matriz do Salvador de

Olinda,, a 24 de Janeiro de 1609," e foram seus padrinhos Vasoo Peres e l-uisa

Marrein«s, que me parece era irmã de seu pai.

Deste Álvaro Marreiros não temos outra noticia.

2 — Luiz Marreiros, que segue.

2 —r D. Isabel Lopes, que casou com Jeronymo de Albuquerque, Fi-

dalgo da Casa Real, filho de Affonso de Albuquerque, Fidalgo da Casa Real e de

sua mulher 'D. Isabel de Tavares, e da successâo que houve desse matrimonio

se escreve em titule de Albuquerques.

2 —• Luiz Marreiros, que foi baptisado, a 6 de Julho de 1616, na Igreja

Matriz do Salvador, e no anno de 1635 foi para a Bahia eom a sua fanfilía, na

occasiíio em que muitas outras passaram para aquelle cidada, porém logo de-

pois da restauração se recolheu á patria, na qual servlo de procurada:* da Ca-
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mara de Olinda no anno de 1664 e Vereador em 1670. Liv. V.° da Sé, Brito. liv.

8, n. 65.

Foi casado com Maria da Costa, filha de Franbisco da Costa CalheiroB,

natüral da Ponte da Barca, e de sua mulher Catharina Rodrigues. Mizec-" 26 de

Outubro de 1664.

Deste müatrimonlo nasceram:

3 — Luiz Marreiros, que segue.

3 — Braz Marreidos, que fci Alferes na guerra, na. Companhia do Ca-

pitão Antonlo Mendes, a 10 de Janeiro de 164ãr como consta do livro 1.° de Mis-

celanias, e delle não/tenho noticia-

— Luiz Marreirôs, que nasceu na Bahia, no tenfpo em que seus pais

estiveram naquella cidade, foi senhor do engenho de Magaipe de Baixo,, em cuja

Capella, da invocação de São Felippe e São Tfyiago, instituiu uma missa quotidia-

na e servio de Capitão da Ordenança da' freguesia do Cabo, por patente do Go-

vernador João da Cunha Souto Maior, de 6 de Novembro de 1685.

Casou com D. Juliana de Oliveira, filha de Julião de Oliveira, Moço

Fidalgo da Casa Real, Cavalleirc da Ordem de S. Bento de Aviz e Capitão de

Infantaria, o qual era irmão do Bispo de Angola D. Fr. Josó de Oliveira, Reli-

gioso Agustiniano, como escreveu o Abbade de Sever na sua Bibliotheca Lusit.,

tom. 2.% pag. 884, e o Pe. Antônio de Carvalho da Costa na sua Chorcg. Port..,

tomo 1.°, Trat. I o Cap. 18, pag. 92, os quaes erartí naturaes de Guimarães, filho

de Antonio Alves e de sua mulher Isabel Antunes. t

O dito Julião de Oliveira casou em Porto Calvo com D. Maria de Ahreu,

da qual só sç sabe que era irmã do Vigário da mesma Villa.

Deste itíatrimonio nasceram:

— Luiz Marreiros de. Sá, de quem acima se tratou.

4 — Álvaro Marreiros de Oliveira, que segue.

4 — Julião Marreiros de Oliveira, que foi casado com D. Maria Ca-

valcante, filha: de Manoel Cavalcante, e deste matriitíonio não houve successão.

E fora do matrimonio:

4 — O Pe. Antonio Marreiros, sacerdote do habito de S. Pedro.

— Álvaro Marreiros de Oliveira, casou com D. Lusia Barreto, filha

de Lourenço Velho Barreto e de sua mulher D. Maria de Bittencourt, em titulo

de Regos.

Deste itíatrimonio nasceram:

— D. Maria Josepha de Oliveira, que casou, como acima vimos, com

seu primo Luiz Marreiros de Mellc.

5—D. Juliana de Oliveira, que casou duas vezes: a primeira com Diçgo

Soares de Albuquerque, filho de outro Diogo Soares de Albuquerque e de sua

mulher D. Catharina Bezerra da Cunha, de quem não houve successão.

E a segunda vez com o Sargento-mor Custodie Alves Martins, natural

do Couto de 
"Santo 

Terço, Arcebispado de Braga, filho de Bartholomeu Martins,

que servio na governança da Republica, e de sua mulher Maria Alves; nelo por

parte paterna de João 
"Martins 

e dè Maria Alves e por parte materna de João

Alves e de Apolonia Jorge.

Deste segundo matrimonio de Juliana de Oliveira nasceram os filhos

seguintes: »

— Bartholomeu Alves Martins, que segue.

6 — Custodio-Martins. -

6 — João Alves Martins.

6 — D. Rosa



— 411 —

— Barthoíomeu Alves Martins casou com D. Ursuía Maria da Cem-

ceição, filha de Antonio José Correia da Silva Lobo e de sua mulher D. Jtíanna

Vieira da Fonceca, neta por 
"via 

paterna de Francisco Correi,! Rego, natural de

Santa Maria dos Passos, comarca da Villa Real e Arcepispado de Braga, e de

sua mulher. D. Ursula Maria da Fonceca, irmã dos P. P. Antonio de Siqueira

Varejão e Pedro de Siqueira Varejão, que foi Vigário Geral do Bispado de Per-

nambuco. • '

' 
Deste matrimonio de Barthoíomeu Martins:

— João Alves de Miranda Varejão.

7 — Bento Alves, que morreu menino.

7 — Francisco Alves, que nforreu menino.

7 — Antonio Alves de Miranda Varejão.

7 —José Alves, que morreu menino. v

7 — d. Joanna Felicia do Espirito Santo, casada com o Sargento-mor

Manoel do Carmo1 Inojosa, Escrivão e Guarda-mor da Alfandega de Pernambuco.

7 — n. Ursula Maria do Sacramento, falleceu sem successão.

Do matrimonio do Sargento-nfor Manoel ^do Carmo Inojosa com Joaona

Felicia, cio Espirito Santo nasceram, além de outros filhos, que morreram, tres,

que hoje vivem e com successão: — 1 — Basilio Alves Miranda Varejão, ca-

sado. com. D. Maria Theresa de Jesus, filha legitima de Luiz Alves Moreira

(descendente da nobre familia dos Albuquerque Mello), e de D. Lourença Maria

de Caldas. -

D. Joanna Maria das nores, casada coxtí seu parente o Capitão Manoel

Fernandes da Cruz.

Bernardo Alves de Miranda Varejão, solteiro.

• José de Inojosa Varejão, casado com sua firima D- Françisca Maria doa

Prazeres, filha do Reverendo Conego e Vigário de Santa Lusia do Norte, Anto-

nio Alves de Miranda Varejão.

D. Maria Carlota de Figueiredo, casada com Joaquim da Fonceca Soa-

res de Figueiredo.

§ 3.°

— D. Clara de Barros Correia, filha natural do Mestre de Campo

Marcos de Barros Correia, casou 
"e 

foi primeira mulher de Francisco de Andrade

Lima Espinola. . . x

Dieste matrimonio nasceu:

— João de Andrade Lima, que casou cortí Isabel de Abreu, filha de

Manoel da Cunha Pedrosa e de sua mulher Isabel de Abreu de Andrade.

Deste matrimonio nasceram:

— João de Andrade Lima, que casou com Isabel de Abreu, filha de

Manoel da Cunha Pedrosá e de sua mulher Isabel de Abreu Andrade.

DeSte matrimonio nasceram:

— João die Andrade Lima, que segue.

9 — Manoel da Cunha de Andradç, adeante. y

9 — Theresa de Jesus de Andrade, que casou coin 0 Capitão de Infan-

tarla Francisco de Oliveira Miranda, Cavalleiro da Ordem de Christo e Official

das Ordens do Governo, filho de Manoel de Oliveira Miranda, Sargento-mor de

Tnfantaria em Olinda, e de sua mulher D. Maria de Brito, etrf titulo de Quatro

Cunhados. ¦
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9 — D. Clara de Andrade, que casou com Manoel de Oliveira Miranda,

Capitão de Infantaria no Rio Grande, irmão do dito Francisco de Olivsira, com

suçcessãò em titulo de Quatro Cunhados. '

8 — João de Andrade Lima.

8 — Manoel da Cunha Andrade. -

(Segue-se uma arvare de Costados), * .

§ 4.° -

— D. Joanna de Albuquerque, filha de Gonçalo Mendes Leitão e de sua

mulher D. Antonia de Albuquerque, casòu com Francisco Fernandes Anjo.

Deste matriníonio nasceram:

—• Francisco Fernandes Anjo, que segue».

4 —Manoel Fernandes Anjo, adeante.

4 — D. Maria de Albuquerque, adeante.

. 4 — Francisco Fernandes Anjo, adeante, (casou).

4 — Francisco Fernandes Anjo, (casou).

4 — Manc*el Fernandes-Anjo, (casou).

4 — D. Maria de Albüquerque, casou com o Capitão Diogo de, Araújo

de Asevedo, homem honrado da Ponte da Barca.

§ 5.°

— D. Brites de 
^lbuquerque, 

viveu em Olinda, como consta <lo Livro

Vtlbo da Sé, jío anno dc 1608, e que foi casncH com Paul.)'Gome? de Lemos, rpje

as Memórias antigas dizem que fora desembargador e que no reinado de El-Rei

D. Sebastião viera degredado para Pernambuco, pelos crimes de uma rtíorte e de

uma mulher casada. As Memórias de Fernando Fragoso d'Albuquerque dizem

que elle se acha enterrado no-Convento de São Francisco de Ipojuca, comVampa

e letreirc*.

Deste matrimonio nasceram4 muitos filhos, e com seis se retirou para

a Bahia, no anno de 1635, segundo o que rscreve Brito, no livro 8 o, n.° 656, porém

não o acompanharam os seguintes:

— Matheus Gomes de Lemos, capitão na guerra da entrada doa Hol-

landezes, na qual falleceu com quatro irmãos, no anno de 1636, segundo escreve

Brito no Liv. 9.°, n.® 763.

Um delles foi Paulo Gomes, que foi baptisado na Sé a 31 de Maio de 1608.

E por este modo se acabou esta familia e só temoâ noticia das duas filhas se-

guintes:

4 — D. Isabel Fragoso, que casou com seu primo o Coronel Lopo de Al-

buquerque, filho de Felippe de Albuquerque e de sua mulher D. Magdalena

Pinheiro, como veremos adeante.

4 — D.  Fragoso, que casou com seu primo Antonio de'Al-

buquerque, filho de Felippe de Albuquerque e de D. Magdalena.'

4 —Joanna Fragoso de Albuquerque, filha de Álvaro Fragoso e de Dona

Joanna de Albuquerque, casou com Manoel Rodrigues Coelho," natural do Reino,

irmão do Pa. Dícgo Coelho, Jesuita Sacerdote, chamado de alcunha o calvo, por

na verdaãe o ser.

Desto matrirtfonio só sei que nasceu o filho seguinte:

4 — Diogo Coelho de Albuquerque, Commendador da Ordem do Christo",

Cavalleiro da Casa Real, Capitão-mor e Governador das armas da Capitania

do Ceará Grande, cujo governo acabou a 14 de Dezembro de 16t<3, e ha tradição

que fora despachado com os tres seguintes governos, Ce"iv.. como fica iito, An-
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gola e Maranhão, porém que só governa: a ó Ceará e Angola © no regresso deste

esteve em Ipojuca ccaí sua ,irmâ D. Brites de Albuquerque e seu cunhado o

Capitão-mor Thomé Teixeira. Ribeiro, e indo de Pernambuco para o Rio de

Janeiro, onde tinha mulher e filhos, enfermou no mar, e depois de entrar na

barra pediu que o lançassem em terra, onde teve a fortuna de se encontrar com

deus religiosos Franciscanos, os quaes lhe assistiram a sua mforte e vestiram-lhe

uma túnica, com a qual entrou o seu corpo na sua casa, onde o. esperavam com o

maior festejo e alegria, e reverteu... esse corpo com o pesar de seu falleci-

mento.

Foi casado na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro e ignora-se

com quem, e nem consta ter tido filhos e  poréní é certo que teve femeas,

e não sei quantas, religiosas do Convento de Santa Clara de Lisbôa, e na oeça-

fcião em que casou, na mesma cidade, seu tio Mathias de Albuquerque Maranhão

cem D. Isabel da Camara, foi elle uma das testemunhas do seu casamento, e bem

poderá ser como ellas aparentavam tamtem as mulheres seriam parentas, e tal-

vez irm*ãs.

Na occasião em que entrou o Hollandez na Capitania do Rio Grande já

era Capitão, e foi com a sua Companhia uma tropa portuguesa que iam dar nos

Tapuyas, da qual era cabo principal Duarte Gomes da Silveira, instituidor dc<

Morgado da Parahyba, e nessa occasião sahio mal ferido; continuando no Real

serviço, foi para a Bahia, e da Bahia, onde casou, e aposentou-se, e estando de

Sargento-mor de-Infantaria, foi com o Gen. Salvador Correia de Sá e Bencvides

a restaurar aquelle reino, onde procedeu com valôr e desembaraço que sempre

níostrou em semelhantes occasiões.

D. 
"Brites 

de Albuquerque casou e foi primeira mulher do Capitãç-mor

Thomé Teixeira Ribeiro, natural do Reino, sobrinho1 de Antonio Ribeiro Lacerda,

q,ue morreu no Recife, na entrada dos Hollandezes.

Deste matrimonio nasceram:

Antonio Ribeiro de Albuquerque, clérigo presbytero que se ordenou em

Lisbôa e'morreu moço, codjuctor da freguesia de Ipojuca, onde moraram seus

pais.

João de Albuquerque Cabral, que 
"segue.

D. Joanna d'Albuquerque.

D. Maria, que morreu solteira.

D. Acna Coelho de Albuquerque. ' ¦,

D. Maria da Fonceca de Albuquerque.

D. Luisa" de Albuquerque.

João de Albuquerqué Cabral viv:u em Goyanna, onde foi juiz ordinário

e Ouvidor, casou e foi segundo marido de D. Margarida Pacheco, viuva de.:...

 filha do Capitão Manoel Pereira Pacheco e de sua mulher Maria Barbosa.

Deste matrimonio nasceram:

Abel Pacheco Pereira, casou na ca-deia com Cosma de Freitas, coní quem

não fez vida.

João de Albuquerque Cabral, que çegue.

Manoel Pereira Pacheco, que morreu solteiro,.

D. Felippa de Albuquerque.

D. Suzanna de Albuquerque, que morreram solteiras.

D. Luisa de Albuquerque, que casou com Antonio Dias Cardoso, com

suecessão.

João de Albuquerque Cabral casou com Maria de Assumpção, filha de

Simão Morfim e de sua mulher Maria da Assumpção.
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Deste matrimanio nasceram:

D. Maria de Albuquerque, que casou com José de Sousa, com successão.

D. Joanna de Albuquerque, solteira.

D. Joanna de Albuquerque, filha <io Capitão-mor Thomé Teixeira Ri-

beiro e de sua mulher D\ Brites de~ Albuquerque, casou e foi segunda mulher de

Antonio de Carvalha de Vasconcellos, natural da Ilha da Madeira.

E deste rcíatrimonio foi filha única.

D. Maria da Conceição de Albuquerque, casou com Manoel Barbosa, ir-

mão de José Barbosa de Avellar, naturaes de Vianna.

Deste matrimônio nasceram:

Antonio Carvalho de Albuquerque, que viveu em Jaguaribe, onde foi Te-

nente Coronel da Cavallaria e casada com D. Theresa Maria Leitão, filha de

Francisco Pereira Brito e de sua mulher Joanna. da Costa Leitão,' sem successão.

Manoel Barbosa 
'de 

Albuquerque casou (ignora-se o nome da mulher),

cora successão.

D. Joanna Barbosa, que morreu solteira.

D. Jeronynía de Albuquerque casou e foi segunda mulher de Domingos da

Cunha, Capitão de Cavallos e Juiz de Orphãos de Iguarassu', irmão do Sargento-

mor Antonio da Cunha Ferreira, proprietário do Officio de Escrivão da Alfande-

ga de Pernambuco.

Deste matrimanio nasceram:

Eloy da Cunha Sarmento», clérigo presbytero.

D. Angela Vieira da Cunha, que segue.

D. Manoela Vieira da Cunha, adeante.

D. Angela Vieira da Cunha casou com Paschoal Martins da Costa, na-

tural de S. Pedro de Roriz, do Arcehispado de Braga', filho de André Martins e de

sua mulher Maria Dias.

Reste matrimonio nasceram:

Domingos da Cunha Ferreira, que segue.

Antonio Martins da Cunha Souto Maior, adeante.

José Ignaclo da Cunha.

Joaquim Martins da Costa, solteiros.

D. Maria Rosa de Jesus, adeante.

D. joanna Maria da Conceição, que casou com José de Albuquerque Uchôa
íilho do Capitão Diogo Soares de Albuquerque e de sua mulher segunda Dona
Anna Maria de Jesus, em titulo de Veras.

D. Angela Vieira da Cunha, solteira.

Dortíingos da Cunha Ferreira é Capitão de'Granadeiros do 3.° de Auxi-
liares de Iguarassu', casou com D. Josepha Rodrigues Jordão, filha do Alferes
José Rodrigues Jordão e de sua mulher D. Ignacia Maria de Jesus.

Deste matrimonio tem nascido:

José Rodrigues Jordão e

D. Ignacia Maria de Jesus.

Antonio Martins da Cunha Souto Maior é Capitão de Auxiliares
em Iguarassu . -Casou com D. Maria Simôa da Assumpção, filha do Capitão Ma-
noel da Motta Silveira e de sua mulher D. Anna Maria de Castro.

Neta por parte paterna do Sargento-mor Estevão da Motta Silveira e
de sua mulher D. Simôa Cavalcante, e por parte materna do Capitão Miguel
de Castro e de sua terceira mulher Maria de Brito.

Deste matrimonio tem nascido:

10 — Antonio Martins de Souto Maior.
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10 — Manoel da Motta Silveira Cavalcante.

10 — d. Anna Joaquina da Silveira Cavalcante.

10 — d. Antonia Felicia da Silveira da Cunlia.

—D Maria Rosa de Jesus casou com João de Abreu Vasconcellos,

filho do Capitão Domingos de Abreu Vasconcellos e de sua mulher Isabel Bar-

bosa.

Deste matrimonio tem nascido:

10 — João Martins de Vasconcellos.

10 — Domingos de Abreu Vasconcellos.

10 — D. Angela Vieira da Cunha, que mtorreu menina./

 d. Anna Joaquina Rosa casou com Antonio Gomes Pedrósa, filho

do Capitão Antonio Gomes Pedrosa e de sua mulher Antonia de Negreiros.

Deste matrimonio tem nascido:.

10 — Antonio Gomes Pedrosa e

10 — d. Anna Quiteria da Cunha.

—Manoella Vieira da Cunha casou com o Capitão Domingos Mendea

de Asevedo, natural de São Salvador de Rosas, do Arcebispado de Braga, filho

de Manoel Francisco Aleixo e de sua mulher Violante Mendes, da mesma fre-

guesia.

Deste matrimonio nasceram:

— Antonio Mendes de Asevedo.

9 — João Mendes de Asevedo.

9 — Eloy Mendes da Cunha.

9 — Domingos da Cunha Ferreira.

9 — Felix José Mendes.

9 — D. Anna Maria Mendes da Cunha, adeante.

9—¦ D. Theresa.

9 — D. Maria.

9 — D. JeronymJa.

_ D. Anna Maria Mendes da Cunha casou com o Cap. Francisco Gomes

Pereira, filho de Christovão Gonçalves Guerra e de sua mulher Maria Magda-

lèna de Jesus.

Deste matrimonio tem nascido:

10 — Francisco Gomes Pereira.

10 — Manoel Francisco Mendes de Azevedo.

10 — Christovão Gonçalves Guerra.

10 — D. Maria Magdalena Gomes Pereira.

— d. Anna Bueno de Albuquerque, filha do Capitão-mor Thomé Teixeira

Ribeiro e de sua mulher D. Brites de Albuquerque, casou com Paschoal Ribeiro

de Lacerda. ' 
'

Deste matrimonio foi filho único:

— Manoel Ribeiro de Lacerda, que casou e foi. primeiro marido de Leo-

nor Gomes, filha de Antonio Valvez e de sua mulher (ignora-se o nome), senho-

res do engenho do Tanhenga, e deste matrimonio foi filho uniço:

— Antonio Valvez, que casou com D. Maria Magdalena de Oliveira,

filha de Francisco de Moura Rolim e de sua mulher D. Francisca de Castro

e Oliveira.

Deste matriníonio nasceram alguns filhos de que não ha noticia.

5 — D. Maria da Fonceca de Albuquerque, filha- de Thomé Teixei-

ra Ribeiro e de sua mulher D. Brites de Albuquerque, casou com o Capitão
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Antonio da Silveira Aranha, filho de Manoel da Silveira Aranha, natural

de Lisboa, pessoa nobre, que veio a Pernambuco antes dos Hollandezes, onde

casou com Ursula de Figueiredo, filha de um fulano de Figueiredo, natural do

reino, e de sua mulher (ignora-se o nome). Irmã inteira da mâe do Pe. Goti-

çalo Pereira, Vigário Coilado de Iguaraszu', filho de João Luiz Pereira, Senhor

do engenho de Aratangil, e de sua rtíulher 

Deste matrimonio nasceram: '

6 — Paulo de Figueiredo de Albuquerque, que continua.

6 —'D. Maria da Silveira de Albuquerque, àdeante.

6 — D. Marianna Teixeira da SilVeira e Albuquerque.

6 — D. Marianna Teixeira da Silveira e Albuquerque, -que tíasou e foi

segunda mulher do Coronel Jorge da Costa Gadelha, Cavalleiro da Ordem de

Christo, segundo marido de D. Francisca Lopes Leitão, com successão em titulo

de Gadelhas.

— Paulo1 de Figueiredo de Albuquerque, que viveu rico, em Igurassu'

onde foi Capitão de Ordenança e servio todos os cargos da Republica. Casou

duas vezes: a primeira com sua prin/a D. Maria Margarida, filha de seu tio,

o Sargento-mor Fructuoso Teixeira Cabral, filho de Thomé Teixeira Ribeiro e de

sua -segunda mulher, Anna Vieira Soajo, e a segunda vez com' D. Catharina

Faria Landim, viuva duas vezes, de Estevão Nunes de Bulhões 'e 
de Gabriel de

Brito Maciel, filha de Sebastião de Araújo Pacheco, Capitão e Cabo da Fortaleza

das Cinco Pontas, e de sua mulher D. Maria de Mattos. Nasceram:

Do primeiro matrimônio:

— José, que morreu, menino.

7 — Fructuoso Teixeira de Albuquerque, que segue.

Do segundo matrimonio:

7 — Ignacio Teixeira de Albuquerque, solteiro.

— Fructuoso Teixeira de Albuquerque, casou com D. Thomasia Pes-

sôa Cavalcante, filha do Capitão-mor Francisco de Sá Cavalcante e de sua

mulher D. Catharina Camíello Pessôa.

Deste matrimonio nasceram:

8—>D. Maria de Sá Cavalcante, que segue.

— D. Francisca de Sá Cavalcante, solteira.

— D. Maria de Sá Cavalcante, casou com seu parente o Capitãn Ma-

noel Pereira Cabral, filho do Capitão Ignacio Pereira Cabral e de sua mulher

D. Anacleta de Almeida. Deste matrimonio tem nascido:

— Francisco de Sá Cavalcante.

9 — Antonio José Teixeira Cavalcante.

9 —- D. Joanna Maria de Deus e

9 — D. Manoella Teixeira Cavalcante.

6" — D. Maria da Silveira de Albuquerque casou com seu primo Manoel

Ribeiro Pereira, filho do Capitão Manoel Alves Ribeiro e de sua mulher e prima
Anna Vieira Suajo.

Desta matrimonio nasceram:

7 — Antonio Ribeiro Pereira.

7 — Estanislau Ribeiro Pereira.

7 — Manoel Ribeiro Pereira.

7 — D. Manoella da Silveira de Albuquerque, que todos morreram
solteiros.
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D. Maria Silveira de Albuquerque casou com Manoel da Rocha Rangel,

irmão de Francisco de Fonte Rangel, almoxarife de Itamaraçá, pai do Pe.

Vigário de São Miguel da Lagôa do Norte, Jeronymo Bezerra e do Pe. Pedro

de Brito Bezerra e de outros. Foi para a Bahia.

— D. Lusia de Albuquerque, filha do Capitão-mor Thomé Teixeira

Ribeiro e de sua mulher primeira D. Brites de Albuquerque. Casou coxrí o

Capitão Francisco Dias Leite, cujo pai era filho de um Capitão-mcir Governador

do Rio Grande e a mãi era irmã de Ursula de Figueiredo, em quem acima

talamos. (1)

Deste matrimonio nasceram: 1

— Antonio Ribeiro de Albuquerque, que segue.

6 —• D. Brites de Albuquerque, que casou com Domingos de Sãò Thiago

Montenegro, filho de Felippe de São Thiago Montenegro e de sua, mtilher Dona

Lourença Maciel de Andrade, com successão em titulo de Montenegro.

— Antonio Ribeiro de Albuquerque casou com sua prima Maria Soajo t

Vieira, filha de seü tio Pedro Teixeira Cabral, irmão de sua mãi, por ser fillia

do segundo matrimonio do Capitão-mqr Thomé Teixeira Ribeiro. A mulher de

Pedro Teixeira Cabral foi sua prima co-irmã Sebastiana Rodrigues, filha de

João Luiz Pereira e de sua mulher Maria Sóajo.

Deste matrimonio nasceram:

— Francisco Dias Leite de Albuquerque, segue.

7 — D. Sebastiana Rodrigues Pereira.

— Francisco Dias Leite de Albuquerque, vive em Iguarasw' onde tem

servido os cargos da Republica. Casou com D. Maria Filgueira de Freitas, filha

de Pedro de Sousa Magalhães, natural da Ilha de S. Miguel, e de sua mulher

Anna de Freitas Bacellar, filha

Deste matrimonio nasceram:

— Antonio Ribeiro de Albuquerque, que segue.

8 —¦ Francisco, Dias Leite de Albuquerque, adeante.

8 — Thomé Carlos de Sousa, adeante.

8 — Ignacio Ribeiro Cabral de Albuquerque.

8 — Manoel Antonio de Albuquerque.

8 — José Pedro, que itíorreu menino.

8 — Francisco, que tambean morreu menino.

8 — D. Anna.

8 — D. Maria, que morrerain meninas.

— Antonio Ribeiro de Albuquerque, casou com D. Maria Sophla, filha

do Sargento-mor João Alves de Carvalho e de sua mulher D. Thomasia Soares

de Oliveira. Deste rtíatrimonio tem nascido:

— Francisco.

9 — João.

9 — Antonio.

9 — D. Delphina.

8 — Francisco Dias Leite de Albuquèrque casou com D. Isabel Ti-

burcia de Madeira, filha de Manoel da Cunha e de sua mulher D. Maria do

O' da Rosa Barreto, filha do Capitão Fernando Antonio Lobo de Albertim e de

sua mulher D. Isabel Madeira.

(1) Este pai perece ser João Dias Leite, de quem escreve Brito no Liv. 4.°,
ns. 359 e 375, e que este mesmo fosse o Gov. do Rio Grande de 

vítt-sL.'..!. ,.Wi
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S — Thomé Carlos de Sousa casou com D. Anna, filha de Pedro Mon-

teiro, que foi Alferes de Infantaria no Recife.

§ H.°

— d. Sebastiana Rodrigues Pereira, filha do Capitão Antonio Ri-

beiro de Albuquerque e de sua mulher Maria Soajo Vieira, casou com Luiz

Guedes Alcoforado, Moço Fidalgo da Casa Real, Tene. da Fortaleza de Itama-

racá, filho do Capitão João Guedes Alcoforado, Moço Fidalgo da Casa Real

e de sua mulher D. Maria de Abreu. /

Deste matrimonio nasceram:

— Luiz Guedes Alcoforado, ^clérigo presbytero.

8 — João Felix Alcoforado, que segue.

8 — João Guedes Alcoforado, adeante.

D. Maria Rosa Guedes, que casou com Pedro Marinho Falcão, filho da

Tene. Cel. João César Falcão e de sua iríulher segunda D. Joanna Bezerra de-

Andrade, com successão em titulo de Marinhqe.

•D. Catharina Guedies da Rosa Pereira casou com seu perente José Carlos

Fiusa Correia de Mello, Fidalgo da Casa Real, filho de Manoel José Jacome

Fiusa Correia, Fidalgo da Casa Real, e de sua mulher D. Maria de Albuquer4ue

de Mello, com successão em titulo de Montenegro.

João Guedes Alcoforado, Moço Fidalgo da Casa Real, servio no Regi-

mento do Recife. ,

Casou com.D. Ignez de Castro, filha do Capitão-mor João Ribeiro Pes-

s€ia e de sua mulher D. Genebra de Castro Vasconcellos, cujos progenitores

n^ostra a Arvore de Costados.

Deste matrimonio tem nascido:

José Felix Guedes Alcoforado, Moço Fidalgo da Casa Real, casou com P...

Maria da Conceição, filha bastarda do Pe. Antonio Luiz Nogueira, Vigário Col-

lado da freguesia de Itamaracá, havido em mulher branca e limpa.

Deste matrimonio nasceram:

Francisco Luiz Guedes Alcoforado.

D. Maria.

D. Sebastianna.

D. Josepha e

D. Anna (1). ¦

Esta fartíilia dos Guedes Alcoforados teve em Pernambuco nobilissimo

principio em João Guedes Alcoforado, que as Memórias antigas dizem ser na-

tural de Mesão Frio e filho de  Teixeira Ribeiro, natural de

Yilla Real e dos termos da mesma Villa, e de sua mulher D. Margarida Gue-

des Alcoforado, dé Mesão Frio.

Servio com reputação nas primeiras guerras dos Hollandezes, e pelos

seus serviços foi agraciado com o fôro de Moço Fidalgo da Casa Real e pro-

vido no posto de Governador de São Thomé, onde falleceu.

Ho' livro Velho da Sé p acliatríos já casado em 1625, e baptisando

um filho a 26 de Janeiro deste anno.

E deste assento e do termo de Irmão da Mizericordia, que seu filho

Affonso Guedes Alcoforado assignou, a 20 de Abril de 1652, e de sua mulher

(1) Parece que aqui falta alguma cousa, mas não se pode saber ao certo,

porque o original está em péssimo estado.
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D. Catharina da Rocha da Silva, que as Memórias antigas affirmam ser nâ-

tiiral de Olinda e filha de Henrique da Silva.

•Deste matrimonio nasceram os filhos seguintes:

Affonso Guedes Alcoforàdo, que também servio na guerra dos Hollan-

dezes, e vivia depois delia em Pernambuco, coitfo consta do dito termo de Ir-

mão da Mizericordia de Olinda, que assignou a 20 de'Abril de 1659, do qual tam-

bem consta que era casado com D. Maria de Freitas Figueira, filha de Diogo

Figueira de Freitas e de sua mulher Isabel de Freitas, e não temos delle outra

noticia.

Felippe Guedes Alcoforàdo, que segue.

João Guedes da Silva Alcoforàdo, adeante. , w

D. Margarida Guedes Alcoforàdo, adeante.

D. IsabeL

D. Catharina.

Felippe Guedes Alcoforàdo, Moço Fidalgo da Casa Real, também servio

na guerra, dos Hollandezea. No sobredito dia 20 de Abril de. 1659 assignou termo

de Irmão da Mizericordia, e delle consta que ainda então era solteiro, e porém

depois casou com D. Anna de Abreu Soares, filha de Francisco de Andrade Cami-

nha, natural de Ambroes, termo do Conselho de  filho de

Andrade Caminha e de sua mulher Catharina Soares, ambos do mesmo lugar,

e de sua mulher Isabel de Abreu Soares.

Do referido matrimônio nasceu único:

João Guedes Alcoforàdo, Moço Fidalgo da Casa Real, que foi Capitão

em Goyanna, onde viveu e casou com D. Maria Dias de Abreu e tiveram os

filhos seguintea:

João Guedes Alcoforàdo, que continua'.

Angela Guedes Alcoforàdo, que casou com D. Sebastiana Rodrigues

Pereira, que são os de que se trata acima.

N. N. è N. e outras, que entre todos foram dose, porém só ficaram vivas

as tres acima mencionadas.

João Guedes Alcoforàdo, Moço Fidalgo da Casa Real, casou com

 Lobo Martim, filha de Pedro Lessa de Lamosi, Fidalgo da Casa

Real, Cavalleiro da Ordem de Christo e Mestre de Campo de Infantaria paga,

e de sua mulher D. Joanna de Albertim. v

Deste matrimonio nasceram:

Felippe Guedes Alcoforàdo, Moço Fidalgo da Casa Real e Tenente Co-

ronel do Regimento de Cavallaria Auxiliar de Goyanna.

João Guedes Alcoforàdo, Moço Fidalgo da Casa Real e Capitão no

mesiiio Regimento.

Leandro Guedes Alcoforàdo, Moço Fidalgo da Casa Real e Capitão no

mesmo Regimento.

D. Anna Guedes Alcoforàdo.

João Guedes da Silva Alcoforàdo, que morreu em Lisbôa, foi casado

com D. Violante da Rocha Muniz e deste matrimonio só sei que nasceu a fi-

lha seguinte:

D. Maria José da Camara, que casou com seu parente o Capitão Manoel

da Rocha Muniz, e viverání em Ipojuca e Serinhaem.

Deste matrimonio nasceram:

Francisco da Rocha Guedes, que segue.
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D. Ignacia Maria de Jesus, que casou com Francisco Coelho Negra-

monte, filho de Manoel Coelho Negramonte e de sua mulher D. Adrianna Wan-

derley, sem successão.

Francisco da Rocha Guedes, é natural de Ipojuca.e íoi Capitão. Casou

com D. Barbara Cavalcante Bezferra, filha de João Ribeiro Falcão e de sua mu-

lher D. Luisa Cavalcante Bezerra, em titulo de Sá Cavalcante.

Deste nftitrimonio tem nascido:

D. Francisca

D. Margarida Guedes Alcoforado casou com Luiz Lopes, Capitão de

infantaria da guerra do terço de Martim Soares Moreno, por patente de 14 de

Maffio de 1647. Depois o foi do terço de André Vidal de Negreiros, por paten-

te do Conde de Castello Melhor, de 21 do Abril de 1651, cujas patentes se acham

registradas no livro primeiro e segundo do Livro das.Miscellanias da Ouvidoria.

Deste matrimonio nasceram:

Francisco Lopes Guedes da Silva, que continua.

Francisco Lopes Guedes da Silva, casou com D. Joanna de Albertim,

que íoi Capitão de Infantaria no Recife, (o qual era natural de Lisboa e filho

de Fernando de Albertim e de sua mulher Maria Machado) e de saa mulher

D. Marianna Barbosa, filha de Pedro Soares Barbosa.

' 
Deste matrimonio nasceram:

Fernão Guedes Alcoforado, que continua.

Bernardo Manoel Guedes, adeante.

Francisco Luiz Guedes, adeante.

D. Francisca  mulher de Agustinho Alves, com successão.

D. Maria  3.* de S. Francisco.

Fernão Guedes Alcoforado, que morreu em Pau Amarello, casou com

D. Ignez da Veiga, filha de José Gomes de Asevedo e de sua mulher D. Barbara

Fernandes Fragoso, neta por via paterna de Manoel Rodrigues da Costa Be-

zerra e de sua mulher Joanna da Veiga, e por via materna neta do Capitão João

Barreiros Rangel e de sua mulher Joanna Bernardes Fragoso.

Deste itíatimonio nasceram:

Luiz Guedes Alcoforado, que segue.

José Guedes Alcoforado, adeante.
•' 

D. Geracina (?), que morreu solteira.

D. Margarida Guedes Alcoforado, que casou com o Capitão Jeronymo

César de Mello, Fidalgo da Casa Real, filho do Capitão José de Mello César

de Andrade e de sua mulher D. Marianna Bezerra de Asevedo, o da sua sueces-

são se escreve em titulo de Cesares.

Luiz Guedes Alcoforado, casou com D. Anna Isabel PessÔa Bezerra,

viuva de João Baptista Pereira de Abreu, filha do dito José de Mello César de

Andrade. E deste matrimonio nasceram:

João.

Manoel.

Marianna.

Anna.

José Guedes Alcoforado casou com Cosma Rita PessÔa, filha, do dito

José de Mello César de Andrade. E deste matrimonio tem nascido.

Cosme.

Antonio Jeremias.
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Bernardo Manoel Guedes, servio a S. Magestade no Regimento de Olinda

com o posto de Capitão de Infantaria. Casou com D. Francisca, irmã do Pe.

Manoel Monteiro, filhos de Cosme Montéiro, que foi Capitão da Fortalez\ de

Santo Antonio dos Coqueiros, e de sua mulher Victoria Pimenta.

Deste matrimonio nasceu única:

D. Rosa  que vive solteira errf Olinda.

Francisco Luiz Guedes, que também serve a El-Rei no Regimento de

Olinda com o posto de Tenente. Casou çpm D. Ursula..... irmã de sua cunha-

da e filhas do dito Capitão Cosme Monteiro e de sua mulher Victoria Pimenta-

Deste matrimonio nasceram?:

Francisco Luiz Guedes Alcoforado.

Cosme Francisco Guedes Alcofc*rado. .

NOTA

João Guedes Alcoforado, n.° 4, me disse que seu avô, Felippe Guedes

Alcoforado, tivera uma irmã  Guedes Alcoforado, e que indo para Lis-

bôa com seu irmão Pedro de Alcoforadc», a fazer seu requerimento, lá fallecera.

Pelo que entro em duvida se João Guedes da Silva Alcoforado, era irmão do

dito, ou filho de Affonso Guedes Alcofcrado ou de sua irtrfã D. Margarida Gue-

des Alcoforado, o qual João Guedes da Silva Alcoforado é ramo dos Guedes de

Ipojuca e Serinhàem, n.° 2.

De D. Brites de Albuquerque e da.sua successão

D. Brites de Albuquerque, filha de Jertmymo de Albuquerque e de Dona

Maria do Espirito Santo Arcoverde, casou duas vezes: a primeira com Gaspar

Dias de Athayde, que vivia em Olinda em 1580, e a segunda com Sibaldo Lins,

Fidalgo Florentino, e parente do Grão Duque da Toscana, o qual vivia no anno

de , 1580, como ccmsta do termo de demarcação, feito pelo Ouvidor Jorge Car-

valho, Escrivão  Araújo, no Giquiâ, a 12 de Outubro do dito anno, para

a qual demarcação foi' elle citado e sua mulher, e juntamente seu enteado Je-

ronymo de Athayde e o seu tutor Manoel de Albuquerque.

Do dito matrimonio de D. Brites de Albuquerque nasceram:

Do Primeiro nfatrimonio:1 - /
Gaspar de Albuquerque, que morreu moço, como consta da dita demar-

cação.

Jeronymo dé Athayde de Albuquerque, que segue.

Francisco de Athayde de Albuquerque, em quem também falam as Me-

morias de Antonio Feijó de Mello; morreu de poucos annos, e se prova da dita

demarcação. a

Do segundo matrimonio:

Barthqloiríeu Lins.

Conrado Lins, dos quaes não achei noticia  Cavalleiro da

Ordem de Christc? e Capitão de Infantaria. Morreu solteiro e no mar, no anno

de 1637, vindo embarcado de Lisbôa para Pernambuco, como se mostra da

patente de seu sobrinho Felippe Cavalcante de Vasconcellos, passada a 8 de

Dezembro de 1647
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D Susana Lins, de quem não achei noticia.

D Maria Lins, casou com Arnau de Vasconcellos de Albuquerque, Ca-

pitão de Infantaria, filio de Antonlo de Hollanda de Vasconcellos e de sua pri-
p 

i-\  filha de Éelippe Cavalcante, o
níelra mulher 

Florentino . 

Da.successão deste matrimonio se trata em titulo dos Hollandas.

Jeronymo de Athayde de Albuquerque, era já fallecido em 1635, em que

sua mifther D. Catharlna, sobrinha de D. Catharina Camello, que foi casada com seu

tio Pedro de Albuquerque, se retirou para a Bahia, como escreve Brito L. . n.

656, do qual consta que levou filhos comsigo. Não declara quantos eram, porém

certamente foram os seguintes:

Antonio de Athayde de Albuquerque, que segue.

Gaspar de Albuquerque, adeante.

Antonio de Athayde de Albuquerque, que serviu com muita honra nas

guerras desta Capitania, em praça de soldado e Alferes, achando-se no anno de

1635 na defensa de Serinhaem, de que sahio ferido, nas quatro batalhas na-

Vaes, nas duas de Guararapes e em muitas occasiões de peleja, por cujos servi-

ços ó Mestre de Campo General Francisco Barreto e os Mestres de Campo Fran-

cisco de Figueirôa e D(. João de Sousa, cnf virtude da Provisão Regia de 29 de

Abril de 1654, pela qual o Sr. Rei D. João o 4.° mandou repartir as terras qvo

pertenciam ao Real fisco por haverem sido dos Hollandezes, e os officios de Jus-

tiça e Fazenda, pelos oíficiaes e soldados que serviram na guerra da Restaura-

Cão lhe doaram a propriedade do Officio de Juiz de Orpháos da dita Villa de

Serinhaem, por provisão de 28 de Maio de 1656, que se acha registrada a folhas

139 do Livro 1.° da Secretaria deste Governo.

Casou com D. Maria Josepha de Albuquerque, filha de Luiz de Albu-

querque de Mello», Moço Fidalgo-da Casa Real, por Alvará de 30 de Janeiro de

1656, e de sua primeira mulher D. Simôa de Albuquerque, em* titulo dos PessÔas.

Não sei se deste matrimonio houve succeasão, porque muitas vezes se

me negam as respostas das perguntas que faço, o que me nao admira, depois de

ter lido eirf uma carta qué o Duque e Senhor de Souto Maior escreveu a<? Pe.

D. Antonio Caetano de Sousa, em 28 Julho de 1741, as seguintes clausulas:

"A unno se lipodre satisfazer em este corrio á Ias perguntas

precisado a mendigar Ias noticias de Ias mesmas casas a quem per-

tencem cujos «unos o pc*rque suelem estar muy agenos de lo que mais les importa

no puedem subministral-as, ó desconfiados dei fin porque se inquierem Ias re-

Gaspar de Albuquerque casou na Bahia com sua prima D. Joanna de

Vasconcellos de Albuquerque, filha do Capitão Arnau de Vasconcellos do Al-

buquerque e de sua mulher D. Maria Lins.

Elle já era fallecido em 9 de Março de 1654, como consta de uma escriptu-

ra feita no bairro de S. Bento da Bahia pelo Tabellião Francisco Correia Barre-

to, da qual também consta que deixou os filhos orphãos, sêm declarar os nomes

nenl o numero; porém certamente foram os seguintes:

Nataliel Lins, que segue.

Gaspar Lins, adeante.

Antonio Lins de Albuquerque, casou com D. Isabel Cadena, filha de

 de Figueiredo Barbalho, segundo marido de D. Jeronyma de Mes-

quita, filha de Balthasar Maciel de Andrade e de sua mulher D. Jeronyma

Mesquita Asevedo, em titulo de Bandeiras. Teve:
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D. Luisa Lins, que casou com Thomé Leitão de Veraoza, filho de Ma-

ncrel Leitão Filgueira, natural de Portugal e d® sua primeira mulhêr Maria

de Verscza. Teve:

João Leitão Filgueira, que segue.

João Leitão Filgueira casou com D. Verônica Vieira da Silva, filha de

João da Cunha de Mesquita e de sua mulher D. Marianna de Amorim Rego

Neta por parte paterna de João da Cunha Mesquita, natural do Reino e de sua

mulher Gracia de Lima, filha de Franciscc Mendes Gusmão. Neta por via ma-

terna de Francisco de Amorim e de sua mulher D. Maria dos Santos, filha de

Carlos da Silva e de sua njulher N. ....... de Veras.

Deste matrimonio nasceram:

João Leitão Filgueira, clérigo presbytero.

Gaspar Lins de Albuquerque casou com sua prima Maria de Albuquer-

que, filha de  viveu em Goyanna e também em Olinda, pelos annos de

1655 a 1667, como consta do livro velho da Sé

Deste matrimonio só sei que nasceu o filho seguinte:

Gaspar  que consta do livro velho da Sé que fof* baptisado pelo

Pe. João Duarte do Sacramento, na Igreja de Santo Amaro de Agua Fria, a

3 de Agosto de 1665.

D. Maria Lins, que morôu na Camutanga de Goyanna, que nunca foi

casada, como consta do seu testamento, feito em 19 de Agosto de 1709, que se

acha no Cartório Ecclesiastico, do qual consta que deixou a uma sobrinha, cha-

mada D. Maria de Mcura, um legado.

Florencia  que foi baptisada na Sé a 17 de Novembro de 1667.

Conrado Lins de Albuquerque viveu na Paráhyba e foi segundí> marido

de D. Felicianna Vidal de Negreiros, filha bastarda de Mathias Vidal de Ne-

greiros, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, e professo na Ordem de Christo,

que também foi filho bastardo de André Vidal de Negreiros, Fidalgo da Casa de

Sua Magestade e do» seu Conselho, Alcayde-mor das Villas de.Marialva e Moreira,

Commendador da Commenda de S. Pedro do Sul, na Ordem de Christo, Governa-

dor e Capitão General que foi do reino de Angola, do Maranhão e duas vezes de

Pernambuco.

Deste matrimonio foi filha única:

D. Antonia Lins, que casou com Francisco de Mello Muniz, Sargento-

mor de Infantaria da Praça da Parahyba, filho de Francisco de Mello Muniz,

Ajudante de Infantaria da mesma Parahyba, e de sua mulher...

natural da.s Ilhas.

O Ajudante Francisco de Mello foi filho bastardo de Braz rle Mello Mu-

niz, filho de Francisco Gomes Muniz, Provedor da Parahyba em..1634, e era ;tuem

acima falamos, e de sua mulher Isabel Nunes de Bulhões, e depte matrimonio

bó teve os tres filhes seguintes:

José de Mello Muniz.

Francisco de Mello Munis, ambos cleigos presbyteros.

D. Florencia  que casou com Salvador Quaresma Dourado, filho

do Doutor Feliciano Dourado» e de sua mulher D. Isabel Dourado da Camara,

como se pode ver em titulo de Dourados.

Antonio Lins de Albuquerque, que viveu em Olinda, como consta do li-

vro velho da Sé, foi casadc* com D. Antonia Pinheiro, filha de

Deste matrimonio nasceram:

Bernardo Lins de Albuquerque, que segue.
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D. Marianna, que foi baptisada na Sé a 8 de Setembro de 1680.

Ôernardo Lins foi baptisado na Sé, a 29 de Agosto de 1685, casou com

Eseolastica Maria, filha de  e de sua mulher Joanna Carneiro, irmã do

Padre Vigário de S. Pedra Francisco Carneiro.

Deste matrimonio nasceu:

 que casou com Ignacio de Sousa, Tenente de Infan-

•taria, irmão do Capitão de Infantaria Luiz de Sousa Correia e dos Padres

D. Pedro José dè Sousa, Manoel de Sousa e Antonio de Sousa, todos filhos do

Capitão de Infantaria de Olinda Paschoal de Sousa e Silva e de sua mulher

D. Maria Correia, irmã de Domingos Simâo Jordão, Cavalleiro da Ordem de

Christo e Capitão-mor e Governador das armas da mesma Capitania do Ceará,

do Coronel Antonio Fernandes da Piedade, e de D. Antonia Correia, mulher de

D. Antonio de Sousa Marinho, Cavalleiro da Ordem de Christo e Tenente do

Mestre de Campo General de Infantaria da Capitania de Pernambuco, cs quaes

íforam filhos de Silvestre Fernandes, natural da Villa de Podregaso e de sua

mulher Maria Çorreia, natural de Mineu, bispado de Coimbra.

CAPITULO

De D. Joanna de Albuquerque e da sua successão

D. Joanna de Albuquerque, filha de Jeronymo de Albuquerque e do

D. Maria do Espirito Santo Areoverde, viveu em Olinda, onde nasceu.

Dc« livro velho da Sé consta quo falleceu esta D- Joanna de Albuquer-

que em 31 de Maio de 1614, que foi sepultada na Igreja do Convento da Ordem

de São Francisco de Olinda, e que no seu testamento deixara uma instituição no

Altar de N. Senhora do Rosário da Matriz com missas pela alma de seu ma-

rido Álvaro Fragosa e vários outros lesados, para c"ujo cumprimento nomeou

por testamenteiros a seus filhos Pedro Fragoso, Gregorio Fragoso, Gaspar Fra-

goso Toscano e Jeronyma Fragoso.

Casou com este Álvaro Fragoso, natural de Lisboa e irmão do Pe. Frei

Pedro de Mello ou Fragoso, Religioso da Ordem de N. Senhora do Monte do

Carmo, de vida exemplar, ambos filhos do Dr. Braz Fragoso, Desembargador

da Casa da Supplicação e de sua mulher D. Maria de Mello (1).

Veio Álvaro Fragoso a Pernambuco ainda em vida de seu sogro Jero-

nymo de Albuquerque, o que se prova do seu testamento, que foi feito e appro-

vado em Olinda pelo Tabellião Antonio Lopes, a 13 de Novembro de 1584, e

se ãcha no Archivo do Mosteiro de S- Bento de Olinda, n.° 14, gaveta 1.', maço

B, porque nelle o nomeiam em 3.° lugar por seu testamenteiro e Administrador

do Morgado de seu filho Jeronymo de Albuquerque, até, diga, de seu filho João

de Albuquerque, até este completar vinte e dois annas, nomeando em primeiro

lugar seu sobrinho Jorge de Albuquerrque Coelho, 3.® Donatario de Pernam-

buco e estando na dita Capitania, e em segundo lugar a Felippe Cavalcante, o

Florentino-

O Pe. Antonio Caetano de Sousa, na sua Historia Genealogica da Casa

(1) Cardoso — Aglo. Lusit., tomo 13, fls. 610 e no Comm-ant. de 9 de Ju-
nho, letra de Fr. Manoel -d'? Sá, Mmor. Cermelit., pag. 441, Biblioth. Lusitana
tom. 3.°, Vert. Pedro, pag. 598, Corog. tom. liv. 2.°, T. 8.° e 47, p. 131.
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Real Port., diz que Álvaro Fragoso fôra Capitão dà Mina, mas não consta se

antes de vir a Pernambuco, se depois. (1).

Deste matrimonio de D. Joanna de Albuquerque com Álvaro Fragtteo

nasceram os filhos seguintes:

Pedro Fragoso de Albuquerque, que não tomou estado (2°).

Gregorio Frage^o de Albuquerque, que no aano de 1614 foi ao Soccor-

ro da Restauração do Maranhão por Capitão de Infantaria de uma das quatro

companhias dè que era Commandajite seu tio Jeronymo de Albuquerque, que

foi restaurador d'aqiíelle Estado (3°).

Nelle procedeu Gregorio Fragoso com tanta bizarria e acerto, como

refere o General Bernardo Pereira de Berredo, nos seus annaes historicos do

Estado do Maranhão, de onde o mandou seu tio á França com Monsenhor de

Pratz e voltando da França á Hespanha e do Hespanha a Portugal onde falle-

ceu e não tenho delle mais noticia (4.°).

Gaspar Fragoso Toscano, que morreu solteiro.

Jeronymo Fragoso de Albuquerque, a quem o General Bernardo Pe-

reira de Berredo trata por Fidalgo da Casa Real, fôro que entendo tiveram

todos os seus irmãos e que lhes competia, por seu pai.

Foi no anno de 1615 por commandante de um navio dos quatro 
1 
que

mandou de Pernambuco o Governador Geral do Brasil.

Do Maranhão foi mandado a Lisbôa no anno de 1616, e voltando depois

despachado por Capitão do Grão Pará veio a Pernambuco, e dahi partiu e foi

tomar a sua posse no anno de 1619. E logo depois de tomar posse, falleceu no

mesmo anno (2).

Fernão Fragoso diz nas suas Memórias o seguinte: Jeronymo Fr&goso

de Albuquerque foi para Lisbôa e casou com uma filha legitima de um conde da

Casa de Silva e Menezes, e para poder sustentar-ae na Corte foi necessário ven-

der-se o engenho de Ubaca a Guterrez, por -cincoenta mil crusadoa, que deu logo

vinte e cinco de contado. Este governou Tavira em Algarve e ao depois veio go-

vernar ao Maranhão, e vindo passear por Pernambuco, para ver os .parentes, fal-

leceu nesta praça; e dizem sefrecolheu ao almoxarifado seis mil crusados de suas

alfaias; teve duas ou tres filhas, uma, por nome D. Sebastianàa da Silva e Me-

•nezes, casou a primeira vez com um Fidálgo do Conselho de guerra e depois casou

com José Leite de Aguiar, e i>or ser grande affonsista foi viver a Cintra, onde

estava El-rei, e lá falleceu; as outras foram freiras em Carr-ide, uma se chamava

D. Maria da Silva de Menezes, que o Pe- Mestre Fr. José de Santo Elias da 
*Re-

forma as conhecia, e não houve successão. Porém parece que padeceu equivoca-

ção em algumas cousas, porque em tão pciuco tempo, como vai de 1616 a 1619, não

podia caber .o governo de Tavira e que nelle seria provido S9u irmão GreLgorio

Fragoso, que foi á França. Nem morreu em Pernambuco, senão no Grão Pará,-

depois de tomar sua posse, como escreve o General Bernardo Pereira de Berredo,

nos lugares citados-

Emquanto ao casamento, é ceHo que casou e foi primeiro marido de

D. Ignez de Menezes, filha de D. Nuno Alves Pereira, General do Norte, Maiavar,

Seylão e Mar do Sul e Governador de Moçambique, de cujo matrimonio se con-

serva preclarissima successão, como escreve o Pe. D. Antonio Caetano de Sousa,

no lugar acima citado.

(1) Tomo 5.° Liv. 6°., Cap. 5:°, 5 2.°, pag. 299 (2.°) — Brito, Llv. 8.°, n. 158
(3.°) — Berrerlo. Llv. 2.°, n. 212, Liv. 4.", n. 304 (4.®). Liv. 364 e ©eg.

(2) Barr«do, liv. 6.°, c. 470, Liv. 5.°, n. 383, Sant. Mar., tom. 9.°, liv. 2.°,
tit. 54, pag. 378.

>'
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- Álvaro Fragoso de Albuquerque, qye segue.

D. Joanna Fragoso de Albuquerque.

Álvaro Fragoso de Albuquerque foi um dos mais valerosos

cabos de nossa guerra, na qual servio com tanta honra e valor e reputação, como

referem os nossos historiadores (1).

No anno de 1645 foi eleito Capitão-mor da Villa formosa de Serinhaem,

de que também foi AlcaydeTmor; falleceu logo depois da Restauração de Per-

nambuco, o que se colhe da Provisão de Alcaxde-mqr da dita Villa, quç passou no

anno de 1656 ao Mestre de Campo Antoni.o Dias Cardoso.

Foi casado este Alvkro Fragoso de Albuquerque com sua prima D. iíaria

de Albuquerque, irmã inteira de Leonardo de Albuquerque Carvalhosa, Cavalleiro

da Ordem de Christo e Capitão de Infantaria do Terço do Mestre de Campo

André Vidal de Negreiros, por patente de 16 de Desemhro de 1647, da qual

consta haver -servido 18 annos na guerra dos Hollandeses, procedendo sempre

com valor e reputação; ambos filho3 de Damião Gonçalves de Carvalhosa e de

sua mulher D. Simoa de Albuquerque, filha natural de Jeronymo de Albuquerque,

o Torto, havida em mulher branca, da qual D. Simôa foi Damião Gonçalves de

Carvalhosa segunde marido, porque ella havia sido primeira hxulher 
"casada 

com

Jorge Teixeira, que viveu em Olinda no anno de 1584, como veremos (2). Deste

matrimonio nasceram os filhos seguintes:

Pedro Fragosc» do Albuquerque, que segue.

Álvaro Fragoso de Albuquerque.

Gregorio Fragoso de Albuquerque.

Jeronymo Fragoso de Albuquerque.

João Fragoso de Albuquerque, que falleceu solteiro-

D. Simôa de Albuquerque, segunda mulher de seu primo o Capitão-mor

João Cavalcante de Albuquerque, o bom, filho de Christovão de Hollanda de AI-

buquerque e de sua mulher D. Catharina da Costa, com successão em titulo de

Hollandas.

D. Maria de Albuquerque Fragoso, segunda mulher de João Barbosa Es-

pinelli, filho de João Barbosa de Mesquita e de sua mulher D. ürsula Manelli, sem

successão.

Pedro Fragoso de Albuquerque, foi Capitão no tempo da guerra, por pa-

tente de 18 de Novembro de 1645, que se acha registrada no livro I o das Misce-

lanias da Vedoria de Pernambuco, da qual consta haver servido doze ennos,

achando-se em varias occasiões, como foi a de Porto Calvo, quando o Conde

Banholo se retirou para a Bahia, no sitio da dita cidade, na Armada do Conde

da Torre, na jornada de Luiz Barbalbo, em uma das occasiêes foi ferido -de um

Jpelouro, e na ocçasião da acclamação da liberdade foi um dos primeiros que se

levantaram em Serinhaem.

Casou com D. Caretana Gomes de Abreu, filha do .Capitão Gil Lopes Fi-

gueira e de sua mulher  filha de Christovão Gomes

de Abreu. Deste matrimonio nasceram:

Álvaro Fragoso de Albuquerque, que segue.

João Fragoso de Albuquerque, que viveu em Goyanna, onde foi Juiz.

Casou com sua prima Semiana de Albuquerque, filha 
"de 

Álvaro Fragoso de

Albuquerque e de sua mulher D. Anna Cavalcante, sem successão.

(1) Brito, lív. 7.°, n. 582-585 e 586. tíastrioto. liv. 5.°, n 56.
(2) V«dor, Llv. l.o de Mlsc. Brito Liv. 7, n. 583, liv. 8.°, n8. 614, 652 e 655,

e Llv. 9.0 n. 757.
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Pedrc» Fragoso de Albuquerque, casou  Sem successão.

D. Catharina de Albuquerque casou com seu primo Duarte de Albuquer-

que Cavalcante, filho de Álvaro Fragoso de Albuquerque e de sua mulher Anna

Cavalcante, com successão, que adeante se verá.

D. Semiana de Albuquerque casou com-seu. primo Antonio Cavalcante

de Albuquerque, filho do dito Álvaro Fragoso, com a successão que adeante se

verá.

Álvaro Fragoso de Albuquerque casou com D. Isabel de Bulhões, filha do

Sargento-mor de Infantaria da Parahyba, Martinho dé Bulhões, Cavalleiro da Or-

dem de Christo, e de sua mulher

Deste matrimonio nasceram:

Álvaro Fragoso de Albuquerque casou e foi primeiro marido de D. Fe-

liciana Vidal, íilha bastarda de Mathias -Vidal de Negreiros, Cavalleiro da Or-

dem de Christo, e tem successão.

D. Leonoç de Bulhões casou com Francisco Tavares  sem

successão.

Alvato Fragoso de Albuquerque, servio na guerra dos Hollandezes e

depois delia morou em Goyanna, onde casou com D,. Anna Cavalcante, viuva

de Antonio de Magalhães de Mello, filha de Bartholomeu de Hollanda Cavalcan-

te, que morreu em Olinda, a 6 de Junho de 1623, e de sua mulher Justa da Costa.

Deste tíiatrimonio nasceram:

Jeronymo Fragoso de Albuquerque, que casou com D. Isabel Carneiro,

filha  • • • sem successão.

Duarte de Albuquerque Cavalcante, que segue.

Antonio Cavalcante de Albuquerque, adeante.

D. Semiana de Albuquerque, que casou com seu primo João Fragoso

de Albuquerque, filho de Pedro Fragoso de Albuquerque e de sua mulher D ema

Catharina Gomes de Abreu, sem successão.

Duarte de Albuquerque Cavalcante casou com sua prima D.^ Catharina de

Albuquerque, filha do Capitão Pedro Fragoso e de sua mulher D. Catharina

Gomes de Abreu.

Deste matrimonio nasceram:

D. Joanna Cavalcante, que casou com Francisco Coelho de Arouxa, Te-

nente General da Cavallaria e senhor do engenho de Cutunguba, filho do Capi-

tão Manoel da Motta Silveira e de sua mulher D. Catharina de Barros, com sue-

cessão em titulos de Barros, Morgados de São Bento do Caiará.

D. ATrfia Cavalcante casou com Antonio da Motta Silveira, Sargento-mor

da Ordenança e viveu no engenho da Aldeia, filho do dito Manoel da Motta Sil-

veira e de sua mulher D. Catharina de Barros, com successão.

Antonio Cavalcante de Albuquerque casou com sua prima D. Semiana

de Albuquerque, filha do Capitão Pedro" Fragoso de Albuquerque e 
'de 

sua mu-

lher D. Catharina Gomes de Abreu. Deste matrimonio nasceu:

João Cavalcante de Albuquerque, t que casou no sertáo de Inhamuns, Ca-

pitania do Ceará, com D. Maria Alves Vieira, filha do Coronel Francisco Alves

Feitosa e de sua primeira mulher Catharina  neta por via paterna de João

Alves Feitosa e de sua mulher Anna Gomes Vieira, e por via materna de 

de Menezes, e de sua mulher Paula Martins.

Deste matrimonio nasceram:

Pedro Alves Ferreira, que .egu*.

Manoel Alves Ferreira, adeante.
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D. Franclsca Alves Vieira casou com Arnau de Hollanda Correia, Ca-

pitão-mor da Villa do Cratc, e seu termo, Capitania do Ceará, natural da fre-

guesia de S. Lourenço da Matta de Pernambuco, fillio do Sargento-mor Estevão

da Motta Silveira e do sua mulher D. Simôa Cavalcante, coni successão em ti-

tulo õo Morgados do engenho de S. Benté.

Pedro Alves Ferreira casou no Brejo de Coitati, com D. Maria

 filha do Capitão Theodosio Alves.

Gregorio Fragoso Alves, digo, Fragoso de Albuquerque, filho do Alcayde-

mor Álvaro 
^Fragoso 

e de sua mulher D. Maria de Albuquerque, sarviu na guerra

dos Hollandezes, come escreve Castrioto, liv. 9„ n. 98 e 82, e foi Capitão de

Infantaria por patente de 25 de Janeiro de 1648, confirmada a 3 de Fevereiro de

1649, casou com D. Maria de Castro, filha dé Antônio de Castro, que foi Capitão

de Infantaria, de quem trata Castrioto no livro 9, § 82, e depois da guerra foi

Sargento-mor de Serir,ha<;m, <. 3e sua mulher D. Isabel Ferreira, irmã do Capitão

Gil Lopes Figueira.

Deste matrimonio nasceram:

Reynaldo Fragoso dè Albuquerque, que segue.

Carlos Fragoso de Albuquerque viveu na Villa de Serinhaem, onde

occupou todos os cargos da Republica, casou com D. Anna da Silveira, filha de

Antonio de Toledo Machado, natural da Ilha da Madeira, e de sua mulher Isabel

de Miranda, irmã de Pedro de Miranda, Cavalleiro da Ordem de Christo.

Pedro, de Miranda já era Sargento-mor em 1652, porque no Liv. 1.® da

Secretaria, a folhas 210, se acha registrada .uma ordem do Mestre de Campo

General Francisco Barreto, em data de 16 de Outubro do dito anno, pela qual
consta que foi mandado por commandante do Soccorro que foi então ao Rio São

Francisco. Elle e sua irmã Isabel de Miranda eram filhos de Antonio Gonçalves do

Miranda, natural dos Arcos de Vai de Vez, e de sua mulher Lusia de São João.

Este Antonio Gonçalves de Miranda viveu na freguesia de Ipojuca,

como consta de um brasão passado em Lisbôa, a 24 de Dezembro de 1607,

do qual também consta que era filho de Gonçalo Annes de Almeida e de sua

mulher Maria Gonçalves de Araújo, filha de Gonçalo Alves e de Maria de

Araújo, e neta de Rodrigo Alves de Araújo e de sua mulher Maria da Rocha,

pessoa nobre e principal do Conselho de Arcos de Vai de Vez.

Do referido matrimonio nasceram:

Reynaldo Fragoso de Albuquerque, que foi estudante e Capitão-mor de

São Miguel das Alagoas, morreu solteiro.

Antonio de Toledo Machado, que segue.

Fernando Fragoso de Albuquerque, que foi Sargento-mor, homem de

respeito e estimação. Casou com D. Joanna Bezerra, filha de Domingos Gon-

«alves da Costa Masagão, Cavalleiro da Ordem de Christo, e de sua mulher

D. Adrianna Camello e tem successão.

Joâc Fragoso de Albuquerque, que morreu solteiro.

D. Maria Felippa de Albuquerque casou com o Capitão Bernardo Viei-
ra de Mello, Cavalleiro Fidalgo e professo na Ordem de Christo, proprietário
df. üfficio de Escrivão dos Defuntos e Ausentes da Bahia, filho do Capitào-mor
Governador do Rio Grande, Bernardo Vieira de Mello e de sua segunda mu-
lher D. Catharina Leitão, sem successão.

Antonio de Toledo Machado casou com D. Maria Francisca de Faria,
irmã do Pe. José Faria Franco, que foi Capellão do Recolhimento da Concei-

ção de Olinda, .filhos do Capitão José de Faria Franco e de sua mulher ....
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Deste matrimonio nasceram:

Antonio de Toledo Machado, clérigo presbytero, que morreu Vigário

Coilado da freguesia de S„ Lourenço da Muribara. ,

D. Anna da Silveira Albuquerqüe casou e foi secunda mulher He

Ignacio Accioli, filho de Francisco de Barros Pimentel e de sua mulher Dona

Antonia de Moura, em titulo de Barros Pimentel

Duas filhas solteiras. *

Carlos Fragoso de Albuquerque casou com D. Maria da Racha Albu-

cjuerque, filha do Capitão Marinho da Rocha Castro e de sua mulher Joanna

Lins da França. N

Deste matrimonio só sei que nasceu o seguinte:

Carlos Fragoso de Albuquerque, que segue.

Carlos Fragoso de Albuquerque, que vive na freguesia do Icó, do Cea-

rá Grande, casou com D. Josepha Antonia da Silva, filha de João Baptista da Silva -

e de sua mulher Maria Lins de Assumpeão, neta por via paterna de João Coelho

da Silva e de sua mulher Matgarida Quaresma, e por parte materna neta do João •

Lins de Brito e de sua mulher Leonor Pina Camello.

Este João Lins foi Capitão da Ordenança, que morou em Beberibe, e

do termo que assignou de Irmão da Mizericordia, a 19 de Dezembro de 1692,

e seu filho Francisco Xavier Lins, a 2 de Julho de 1717, consta que o dito João

Lins é filho de Gonçalo Lins da Silva e de sua mulher Paula de Brito, natu-

ral de Serinhaem, e que sua mulher Leonor Pina Camello foi filha de Jorge de

Mattos Camello e de sua mulher Francisca de Pina.

Do referido matrimonio nasceram:

Carlos Fragoso de Albuquerque, Capitão da Cavallaria Auxiliar do Icó,

Reynaldo Fragoso de Albuquerque.

Francisca Xavier d£ Albuquerque, todos solteiros.

D. Maria Lins de Albuquerque, que casou com João Baptista Carneiro

Leão, filho de Agustinho Ferreira Pinto, natural da freguesia, de Santa Eulalia

de Paços, bispado do Porto, e de sua mulher- Theresa Carneiro Leão, natural

da freguesia de Carvalhosa, Arcebispado de Bragaj

Deste matrimonio nasceram:

João Carneiro Leão, Capitão das Ordenanças do Icó, na Companhia que

foi de seta pai.

Antonio Carneiro Leão.

José Carneiro Leão. ,

Francisco Xavier de Albuquerque. >

Pedro Carneiro Leão.

D. Ignacia Lins de Albuquerque.

D. Maria Lins de Albuquerque.

D. Anna Lins de Albuquerque.

D. Theresa Carneiro Leão.

Jeronymo Fragoso de Albuquerque, filho do Alcayde-mor Álvaro Fra-

goso de Albuquerque e de sua mulher D* Maria de Albuquerque, foi Capitão de

Auxiliares do Terço do Mestre de Campo Marcos de Barros Correia, pcn- paten-

te de 7 de Janeiro de 1666.

Casem com D. Isabel Cavalcante de Albuquerque, filha de Antonio Cavai-

cante, o da guerra, e de sua mulher D. Margarida de Sousa.

Deste matrimonio nasceram:

Jeronyma Cavalcante de Albuquerque, que segue.
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Felippe Fragoso de Albuquerque, adeante.

D. Theodosia Fragoso de Albuquerque casou com João Cavalcante de

Albuquerque, filho de João Cavalcante de Albuquerque, Fidalgo da Casa Real,

Cavalleiro da. Ordem de Christó,' senhor do engenho de SanfAnna, e de sua

mulher D. Maria Pina, com successão.

Jeronymo Cavalcante de Albuquerque viveu alguns annos na Capitania

do Rio Grande, porém era natural da Parahyba, onde foi Coronel da Cavalla-

ria. Casou com. D. Florencia de Castro Rocha, filha do Capitão R^que de Cas-

tro Rocha, e de sua mulher Francisca Gomea de Abreu, naturaes de Serinhaem,

e foi filha de Francisco Gomes de Abreu, que viveu no tempo dos Hollandezes,

como escreve Castrioto, Liv. 7.®, n.° 34, Lucid., liv. 4.°, Cap. 1.®, pag. 205.

Deste matrimônio nasceram:

Eugênio Cavalcante, que foi Coronel da Cavallaria na Parahyba. Ca-

sou com D. Brites de Albuquerque filha de Antonio Cavalcante de Albuquerque,

senhor do engenho do Taipu e de sua mulher D. Angela Lins de Albuquerque;

sem successão.

Paulo Cavalcante de Albuquerque, que segue.

D. Francisca Cavalcante de Albuquerque.

Paulo Cavalcante de Albuquerque, nasceu na Capitania do Rio Gran-

de, quando seus pais lã assistiram, mas veio" de tenra idade para a Capitania

de Pernambuco, onde foi Coronel da Cavallaria; casou com D. Angela Cavai-

cante de Albuquerque, filha de Antonio Cavalcante de Albuquerque, senhor doa

engenhos do Meio, Poxi e Taipu', e de sua mulher D. Angela Lins de Albu-

querque.

Deste matrimônio nasceram, digo, foi filha única;

D. Paula Cavalcante d'Albuquerque, mulher do Capitão-mor Chris-

tovão de Hollanda Cavalcante, filho de João Cavalcante de Albuquerque o do

Apoá, e de sua mulher D. Isabel da Silveira Castello Branco, com successão

em titulo de Hollandas.

Felippe Fragoso de Albuquerque casou com sua prima

 filha do Coronel Lopo de Albuquerque e de sua mulher D. Isabel

Fragoso de Albuquerque, do qual trataremos.

Deste matrimonio nasceram:

Antonio Cavalcante de Albuquerque, que segue.

Antonio Cavalcante de Albuquerque casou com D. Lusia..i

filha de Mathias Taveira «de Sousa, senhor de Pantôrra e do Anjo, e de sua mu-

lher D. Lusia Margarida Cavalcante.

Deste* matrimonio nasceram: <

D. Francisca Cavalcante de Albuquerque, filha de Jeronymo Cavai-

cante de Albuquerque e de sua mulher D. Florencia de Castro e Rocha, casou

com Luiz Xavier Bernardo, natural de Lisboa, Mestre de Campo de Infantaria,

com exercício de engenheiro em Pernambuco e Parahyba.

Deste matrimonio nasceram:

Jeronymo Francisco, que casou na Parahyba (com filhos).

José Bernardo, formado em Coimbra. Embarcou para a índia, feito

Religioso de São Francisco.

Francisco Xavier Cavalcante, que segue.

D. Anna Cavalcante, que casou com José de Barros de Albuquerque,

filho do Tenente General Francisco Coelho de Assumpção, digo, Francisco Coe-
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lho de Arouxa, e de sua mulher D. Joauna Cavalcante, em titulo de táorgados

do engenho de São Bento do Caiará.

D. Florencia Ignacia da Silva e Castro casou com Casimiro Coelho

de Arouxa, filho do dito Tenente Genetal Francisco Coelho de Arouxa, com sue-

cessão em dito titulo.

Francisco Xavier Cavalcante, senhor do engenho de Suassuna. Foi a

Lisbôa com demanda com a Companhia. Consta que casou.

D. Catharina de Albuquerque, filha de Gonçalo Mendes Leitão e de

sua mulher D. Antonia de Albuquerque, casou duas. vezes: a primeira com

Fernão Soares da Cunha e de nobilissima família de Vianna, donde veio com seu

irmão Dioga Soares da Cunha e com seus primos André Soares e Diogo Soa-

res. Servio muitos annos Fernão Soares de Juiz de Orphãos de Olinda, onde

morreu, a 15 de Setembro de 1608.

Casou D. Catharina, segunda vez, com Manoel Nunes, Doutor em Me-

dicina. E teve D. Catharina os filhos seguintes:

Do primeiro matrimonio:

João Soares de Albuquerque, que serviu com reputação em toca a

guerra dos Hollandezes, como se pode ver em Castrioto, livro 5.°, n. 56, liv. 6,

ns. 10, 34 e 55, liv. 7.°, n.° 4, liv. 8.®, n.° 36, 50, liv. 9.°, ns. 38 e 82 e em

Lueid., fls. 146, 172, 199, 206, 220 e 222.

Foi Capitão de Infantaria, por patente do Governador Geral de 2 de

Fevereiro de 1649, e depois da guerra foi Coronel das Ordenanças do Recife,

Santo Amaro e Yarzea, por patente do Govenador D. redro de Almeida, de

14 de Setembro de 1674, e ultimamente foi Mestre de Campo de Infantaria.

Foi casado com D. Leonor de Albuquerque, como se pode ver no livro

velho da Sé a 12 de Agosto de 1628, mas deste matrimonio não houve sua-

cessão.

Salvador Soares e

Diogo Soares de Albuquerque, que morreram solteiros e sem successão.

D. Isabel Soares, que segue.

N. Freiras em Portugal.

Do segundo matrimonio:

Manoel Nunes Leitão.

João Leitão foi baptisado a 6 de Janeiro de 1616, como se pode ver no

livro velho da Sé.

Delle trata Castrioto, no liv. 5.°, n. 56 e liv. 6.°, n. 34.

Falleceu solteiro e sem sucoessão.

D. Leonor de Albuquerque.

D. Maria de Albuquerque, que não teve successão, nem casou. Fez tes-

tamento a 18 de Maio de 1689, que se acha registrado a fls. 12 do Liv. do Tom-

bo da Mizericordia de Olinda. Deixou por seu herdeiro a seu sobrinho João

Leitão de Albuquerque, filho natural de seu irmão Manoel Nunes Leitão.

Isabel Soares casou com seu tio, irmão de seu pai, Diogo Soares de.

Albuquerque; falleceu a 26 de Novembro de 1610, deixando o filho seguinte:

Fernão Soares da Cunha, que segue.

D. Beatriz  baptisada na Sé, a 6 de Dezembro de 1609. Foi

freira em Portugal.

Fernão Soares da Cunha foi senhor dos engenhos de Pernambuco,

Tiuma e Guerra do Cabo; foi ao mesmo' tempo Capitão-mor das freguesias de

Muribecà e Santo Amaro de Jaboatão, por patente de 12 de Julho de 1667, da
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qual consta que tinha servido honrosamente na guerra e que logo depois delia

tinha sido Capitão-mor das freguesias de São Lourengo e N. Senhora da Luz,

por patente do Mestre de Campo General Francisco Barreto, de 2Q.de Dêzem-

bro de 1656, que se acha registrada no livra Io da Secretaria, a íls. 212.

Foi eate Fernão Soares da Cunha fiiho de Diogo Soares da Cunha e de

sua mulher D. Isabel de Albuquerque. Ê de sua successãò se escreve na de

Gonçalo Mendes Leitão, irmão de D. Pedro Leitão, 2." bispo do Brasil.

Cagou com D. Brites  da Silva, filha de Férnão do Valle e de sua

m-uiher D- Constacia Maneli. Fernão Soares viveu no tempo dos Hollandezes

com muita riqueza, que excitou unicamente a inveja dos malévolos, porém fal-

sa e injustamente.

Este Fernão do Valle parece ser filho de Domingos do Valle e de Maria

Rodrigues, que em 1613 casaram na Igreja de Nossa Senhora do Amparo, de

Olinda.

Esta Constancia Maneli, mulher de Fernão do Valle, foi filha de Nico-

lau Spinelli, nobr-e Florentino, parente muito chegado de Felippe Cavalcante,

o Florentino, por parte de sua mãi Genebra Maneli e de sua mulher D. Adria-

na de Hollanfla, filha de Agustinho de Hollanda de Vasconcellos, o velho, e de

sua mulher Maria. Neta por via paterna de Arnau de Hollanda, natural de

Utrech, e de sua mulher Brites Mendes de Vasconcellos, e por via materna neta

de Balthasar... Cabral, e de sua primeira mulher Ignez Fernandes de

Goes.

Do matrimonio de Fernão Soares da Cunha com D. Brites Maneli nas-

ceram os filhos seguintes:

Diogo Soares de Albuquerque, que segue.

Manoel Soares de Albuquerque, adeante.

D. Constancia Maneli -casou com João da Cunha Pereira, Moço Fidal-

go da Casa Real, filho de Pedro da Cunha Pereira, Moço Fidalgo da Casa Real,

que serviu de J\iiz Ordinário da Camara de Olinda em 1652, e de sua mulher

D. Catharina Bezerra.

Deste matrimomio não houve successãò.

D. Brites Maneli casou, com Pedro da Cunha Pereira, que serviu de

Vereador em 1660, filho de Aínau de Hollanda Barreto, Cavalleiro da Ordem

de Christo e de sua mulher D. Anna da Cunha Pereira.

Deste matrimonio não houve successãò.

Diogo Soares de Albuquerque casou com D. Catharina Bezerra da

Cunha, filha dos dites Pedro da Cunha Pereira e de sua mulher D. Catharina

Bezerra.

Deste matrimônio, nasceram:

João da Cunha Pereira, que segue.

Diogo Soares de Albuquerque casou e foi primeiro marido de D. Ju-

liana de Oliveira, filha de Álvaro Marreiros de Oliveira e de sua mulher Dona

Lusia Barretq.

Deste matrimonio não houve successãò.

E). Cosma Bezerra ' de Albuquerque, casou e foi segunda mulher de

Mso^.el da Vera Cruz Lopes de Veras, senhor do Morgado do Bom Jesus do

Cabo, filha de Pedro Lopes de Veras e de sua mulher Catharina de Lyra.

Deste matrimonio ha successãò, em titulo de Veras. 
v
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João da Cunha Pereira, casou com sua prima D. Constancia Maneli, filha

lha de Manoel Soares de Albuquerque e de sua mulher D. Ignez de Mello, em

que logo falaremos.

Deste matrimonio nasceu:

Fernando Soares da Cunha, clérigo presbytero, que viveu no Recife,

onde o conheci e sua mãi.

Manoel Soares de Albuquerque, que foi Vereador de Olinda em 1696,

'casou com D. Ignez de Mello, filha de Luiz do Rego Barros, Cavalleiro da Or-

dem de Christo, Capitão-mor de São Lourenço e Coronel das Ordenanfias em

1674, e de sua primeira mulher D. Anna de Mello, filha de Manoel Gomes de

Mello e de sua mulher D. Adrianna de Almeida.

Deste matrimonio nasceram:

D. Constancia Manelli, que casou com seu primo João da Cunha Pe-

reira, filho de Diogo Soares de Albuquerque, como acima vimos.

D. Brites Manellé casou com o Capitão Pauloi Leitão de Albuquerque,

filho de João Leitão de Albuquerque, com successão que veremos,

D[. Anna de Mello casou com João de Bárros Botelho, filhcr de Ma-

noel da Motta Silveira e de sua mulher D. Catharina de Barros, com succes-

são em titulo do Morgado de S. Bento.

Manoel Nunes Leitão foi servir em Portugal na guerra da acclama-

ição do rei D. João o 4.° e foi Sargento-mor de Batalha, carcereiro de El-Rel

D. Affonso 6.°, e teve o foro de Fidalgo da Casa Real. Não casou, porém teve

dous filhos naturaes, que são os seguintes:

Manoel Nunes Leitão, que segue.

João Leitão de Albuquerque, adeante.

Manoel Nunes Leitão, nasceu na Muribeca antes de seu pai se embar-

car para Portugal, e foi havido em Andresa Cardoso, que depois casou com João

Alves, do qual teve limpa successão.

Este Manoel Nunes Leitão, foi Fidalgo da Casa de Sua Magestade e

seu Guarda Roupa. Foi Governador da Parahyba em 1692 e ultimamente fal-

Ieceu sendo General de Batalha. Casou, por ordem de El-Rei D. Pedro 2.®, com

D. Joanna Maria de Mascarenhas, irmã de Antonio de Freitas Soares, Cavalleiro

da Ordem de Christo, Desembargador da Casa da Supplicação e Deputado da

Mesa da Consciência e Ordens, e de Francisco de Freitas Soares, que foi Com-

missario Geral da Cavallaria na Côrte, todos filhos de Xisto de Freitas e de

sua mulher D. Lusia Soares Cavalcante, irmã de João Soares Cavalcante, Ca-

valleiro da Ordem de Christo, filhos naturaes de Jeronymo Cavalcante de Al-

buquerque e de Barbara Soares.

Deste matrimonio de Manoel Nunes Leitão com Joanna Maria de

Mascarenhas nasceram os filhos seguintes:

Antonio Henrique de Miranda, que serviu com muití\ honra na guerra

grande da Alliança e falleceu Moço.

Paulo Caetano de Albuquerque, Fidalgo da Casa de Sua Magestade e

do seu Conselho, Mestre de Campo, General de seus exercitos, Governador Pro-

prietario da Praça de Elvas, que falleceu Governador e Capitão General do Rei-

no de Angola.

Manoel Nunes de Leitão, Fidalgo da Casa de Sua Magestade, que fal-

leceu no anno de 1745, sendo Tenente Coronel do Regimento da Cavallaria do

Caes da Côrte.
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João Leitão de Albuquerque, filho segundo de Manoel Nunes Leitão,

nasceu em Lisbôa e foi havido em Perpetua Pereira de Castro, mulher grave
e natural do Porto de Lima.

Seu pai o mandou para Pernambuco e foi herdeiro de seu tio o Mestro

do Campo João Soares de Albuquerque e de D. Maria dt: Albuquerque. Casou

no mesmo Pernambuco com sua prima D. Leonor de Albuquerque, filha de

João Thenorio de Molina e de Leonor de Albuquerque, em quem logo falarenio3

e foi seu primeiro marido.

Deste matrimonio nasceram:

João Soares de Albuquerque, que morreu menino.

Paulo Leitão de Albuquerque, que foi senhor do engenho da Muribeca.

Casou com D. Brites Manelli de Albuquerque, filha dos ditos Manoel Soares
de Albuquerque e de Ignez de Mello.

Deste matrimonio nasceram:

João Soares de Albuquerque, que morreu menino.

D. Lusia de Albuquerque, casou e foi primeira mulher de seu primo
o Capitão Diogo Soares de Albuquerque, filho de Manoel da Vera Cruz, se-
nhor do Morgado do Bom Jesus do Cabo e de_ sua segunda mulher D. Cosma
Bezerra de Albuquerque.

Da successão dest£ matrimonio se escreve em titulo de Veras.

D. Leonor de Albuquerque, filha do Doutor Manoel Nunes, segundo

marido de D. Catharina de Albuquerque, casou com João Thenorio de Mo-
lina, natural de Sevilha, reino de Andalusia, em Hespanha.

Foi filho de Estevão Thenorio e de sua mulher D. Brites de Molina.

Veio a Pernambuco no anno de 1619, em companhia de seu tio Luiz

«Lopes Thenorio, de quem fala Brito no liv. n.° 655, o qual era irmão de Es-
tevão Thenorio.

Deste matrimonio de D/ Leonor de Albuquerque com João Thenorio
de Molina nasceram os filhos seguintes:

João Thenorio de Molina, que morreu solteiro. Foi a Portugal, d'oude
veio com suas primas D. Joanna e D. Rosa Thenorio, em que logo falare-
mos, e foi no anno de 16&1.

Deste João Thenorio parece que foi filho natural Luiz Thenorio Mo-
lina, que falleceu nas Minas, o qual foi casado com D. Eugenia Pacheco, da
qual não teve successão, como consta do seu testamento, que fez a 4 de Ju-
lho de 1725, que se acha no Cartorio de Residuos e ecclesiastico, e que ella era
filha de Domingos Pacheco, natural do Recife, e de D. Catharina Cardosa, na-
tural da Bahia.

Manoel Leite da Silva, Commandante de Arorobá. Ella casou sem suces-
dante.

2.° — Manoel Thenorio de Molina, que segue.

D. Leonor de Albuquerque, adeante.

D. Anna Thenorio, que casou duas vezes: a primeira com seu primo
João Leitão de Albuquerque, filio bastardo do General de batalhas Manoel
Nunes Leitão, como acima vimos, e a segunda

Manoel Thenorio de Molina, viveu em Ipojuca, onde casou com Dona
Ignez de Luna, que ainda vivia em 1760, filha do Capitão João Rodrigues Pin-
to e de sua mulher D. Maria de Araújo Caldas, filha de Manoel Araújo.

Deste matrimonio nasceram:

João Thenorio de Molina, que morreu solteiro.
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D. Margarida Thenorio, que morreu solteira.

D. Anna Thenorio, que cascu com seu primo José Fernandes Nogueira,

irmão do Padre Vasco Vás e filhos do Capitão Francisco Vás da Silva e de

sua mulher Augusta de Araújo de Luna, netos por via paterna de Mathias Fer-

nandes e de sua mulher Maria Colaço e por via materna do Capitão João Ro-

drigues Pinto e de sua mulher Maria de Araújo, filha de Manoel de Araújo.

Deste matrimonio nasceram:

João Thenorio de Molina, que morreu solteiro.

Manoel Thenorio de Molina, clérigo presbytero.

José Fernandes Thenorio, que segue.

D. Lusia Thenorio, que casou com Bento Leite Cavalcante, filho de

Manoel Leite da Silva, Commandante de Arorobá. Ella casou sem! succea-

são.

José Fernandes Thenorio casou com D. Maria Cavalcante de Araújo

filha de Manoel Leite da Silva, Commandante de Arorobá, e de sua mulher

D. Maria Cavalcante de Albuquerque.

Deste matrimonio tem nascido.

Manoel Thenorio Cavalcante e Luiz Thenorio de Albuquerque. 1

José Thenorio.

João Thenorio.
í

D. Luisa Thenorio.

D. Anna

 nascido em 1773, cujo nome ignoro.

D. Leonor de Albuquerque casou duas vezes: a primeira com1 Fran-

cisco Annes, homem grave, segundo as Memórias antigas, e a quem dizem a?

de Fernão Fragoso de Albuquerque, mataram uma noite no engenho da Ber-

tioga, indo a apartar uma pendencia; e a segunda com Braz da Rocha Car-

doso, Fidalgo CavalleW, que na guerra dos Hollandezes foi Capitão de lnfan-

taria, por patente de 8 de Fevereiro de 1648, da qual consta que assistira nas

batalhas das Tabocas e Casa Forte, e depois da restauração foi Capitão-mor

Governador da Capitania Sergipe de El-Rei e ultimamente Mestre de Campo

de um dos Terços de Infantaria da Cidade da Bahia, onde falleceram.

Teve D. i^eonor:

Do l.c iratrimonio:

Francisco Annes Thenorio, que serviu na Patria o posto de Tenente

de Cavallos da freguezia da Varzea, na Companhia do Capitão Duarte de Si-

queira, por patente do Governador Ayres da Silva de Castro, de 2 de Agosto

de 1679, e indo depois servir á Bahia, foi là Capitão de Infantaria do Terço

de seu padrasto. Falleceu solteiro.

D. Catharina de Albuquerque, que morreu solteira.

Do 2.° matrimonio:

Thomé da Rocha, que morreu menino.

Braz da Rocha Cardoso, Capitão de Infantaria na Bahia, onde ainda

vivia, já velho, em 1738.

Luiz- Thenorio de Molina, que foi Sargeijto-mor de Infiantarira na

Bahia e teve grande respeito.

Diogo da Rocha de Albuquerque.

D. Maria de - Albuquerque.

D. Leonor Thenorio de Albuquerque.
'D. Ignez da Rocha Thenorio.

I
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D. Isabel da Rocha Thenorio.

D. Luisa Thenorio de Molina, que todos falleceram ha poucos annos

e nenhum casou nem deixou successão.

No anno de 1619 passou de Sevilha a Pernambuco Luiz Lopes The-

norio, nobre Hespanhol, natural de Sevilha, por causa de umas heranças que

tinha na dita Capitania, procedidas de um navio que voltando das índias de

Hespanha, arribou ao Recife, e parece que incapaz de seguir viagem ficou no

mesmo porto.

Trouxe Luiz Lopes Thenorio, em sua companhia, dous irmãos e um

fcobrinho, aos quaes também pertencia a mesma herança. Os irmãos eram João

Ramires Thenorio, Conego do Monte Santo de Granada e Simão Lopes

Thenorio, os quaes voltaram para Castella, e o sobrinho se chamava João The

norio de Molina, filho de Estevão Thenorio, irmão de Luiz Lopes Thenorio e

de sua mulher D. Brites de Molina, de quem já se tratou.

Quando Luiz Lopes Thenorio veio a Pernambuco, era já casado-em

Sevilha, sua Patria, e já tinha os filhos que adeante nomearemos e retiran-

do-se para a Bahia no anno de 1635, por occasião da entrada dos Hollandezes,

íalleceu naquella cidade e foi sepultado na Igreja de Nossa Senhora da Graça

do Mosteiro dos Monges Benedictinos, a quem deu grossas esmolas.

Foi sua mulher Luisa Thenorio, sua prima, filha de Simão Lopes de

Granada, do qual só sabemos que era primo de João Ramires Thenorio, jura<do

de Granada, e deste matrimonio de Luiz Lopes Thenorio com D. Luisa The-

norio, sua prima, nasceram os filhos seguintes; como consta dos assentos fei-

tos de sua própria letra, em um livro de quarto (1):

D. Manoel Thenorio, que continua.

D. Maria, que nasceu em Sevilha, a 28 de Julho de 1604, e íalleceu

em poucos dias.

D. Brites Maria, que nasceu em Sevilha, a 5 de Agosto de 1605, e veio

a Pernambuco no anno le 1681,  herança de seu pai, junto com sua

cunhada 'D. Marianna Peres de Figueirôa. Não casou e falleceu no Recife.

José, que nasceu em SeVllha, a 8 de Dezembro de 1608, e morreu

dentro de onáe dias.

D. Manoel Thenorio viveu sempre em Sevilha, sua patria, onde foi

administrador e Fiel do Pagador Geral da Armada Real  Henriques.

Casou com D. Marianna Peres de Figueirôa, que depois de viuva, veio no anno

de 1681 a Pernambuco, junto com sua cunhada D. Brites Maria, .1 herança

de seu sogro e falleceu muito véiha, no Rccife, a 29 de Março de 1739.

Foi filho de D. Francisco Peres de Figueirôa, irmão de D. Jeronymo

Peres, Bispo de Quito, do Padre Christovão Peres, que foi Provincial da Com-

panhia, na Província de Castella, e do Licenciado Antônio Peres, que foi Con-

sultor do Santo Officio em Sevilha, onde, morou na rua de Catalanhos. Foi

casado e teve filhós, e de sua mulher D. Catharina Holgado, Infanta de

 que era sobrinha da Gloriosa Madre Santa Theresa de Jesus.

E do referida matrimonio nasceram:

D. Luiza Marcelina, que nasceu em Sevilha a 2 de Junho le 1662.

Casou com D. Fernando Justiniano d'El-Pino.

Ficaram em Castella com os bens, que lá tinham seus pais, e não te-

mos noticia de sua successão.

(1) Brito Freire, Nova Luslt., Liv. 8.°, n. 655-



— 437 —

D Catharina  que nasceu a 29 âe Outubro de 1663 e morreu

menina.

D Brigirta Frandisca, que nasceu a 10 de Outubro do 1665. casou em

Sevilha com D. Dionisio Antonio de Reina, e também ficaram em Castella com

os bens que lá havia.

No anno de 1715, quando se foram fazer as diligencias para meu pai,

que Deus haja, ser Familiar do Santo Officio, vivia esta D. Brigida em com-

panhia de seu filho D. Thomás Ignacio de Reina, parocho de Marchena.

D. Joanna Manoella Thenorio, que continua. 1

D. Fernandina Rosa Susana Thenorio, adeante.

D. Joanna Manoella Thenorio nasceu em Sevilha, a 24 de Junho de

3667, e foi baptisada na Igreja de Santa Cruz. Veio em companhia de sua mãi

t>ara Pernambuco, no anno de 1681, por conta da herança de seu avô, que pe-

Ias guerras da acclamação do Senhor Regente D. João o 4." se não tinha po-

dido cobrar. Casou na dita Capitania com D. Francisco Ponce de Leon, tam-

bem Hespanhol nobilissimo, que com ellas veio de Sevilha, tendo antes já

vindo a Pernambuco a tomar conta da dita herança, da qual lhe coube o en-

genho-do Maranhão.

Falleceu o dito Francisco em Lisboa, a 16 de Junho de 1772, e sua

mulher D. Joanna Manoella a 6 de Maio de 1748, no Recife, e deste matrimonic nas-

ceram:

D. Felix Gabriel Ponce de Leon, que nasceu a 18 de Março de 1695,

entrou na Religião da Companhia no anno de 1712, e nella leu Philosophia e Theo-

logia. Foi secretario da Provincia do Brasil, Reitor do Seminário» de Belém,

duas vezes do Collegio do Noviciado e do Rio de Janeiro. Foi com os mais para

a Italia.

D. Maria Benedicta Ponce de Leon, que continua.

D. Candida Rosa Thenorio, que casou com Pedro de Moraes Maga-

Ihães, que falleceu Tenente Coronel do Regimento de Olinda, o qual era so-

brinho do governador Antonio Borges da Fonceca. E da sua succesaão se dirá

no T. 2." do dito Governador.

 que nasceu a 15 de Junho de 165*7 e morreu a 24 de De-

membro do mesmo anno.

D. Marianna que nasceu a 12 de Fevereiro de 1699 e falleceu a 15

r!e Outubro de 1700.

D. Maria Benedicta Ponce de Leon, nasceu no Recife, a 21 de Feve-

reiro de 1691, e casou a 24 de Setembro de 1715, com Carlos Pereira de Bur-

gos, que falleceu Sargento-mor da Comarca, o qual eva natural de Lisbôa o»

irmão de Antonio Pinto Coelho, Cavalleiro da Ordem de Christo, Familiar do

Santo Officio, Official Maior da Secretaria de Estado, filho de Antonio Pinto

Coelho e de sua mulher Dona Baptista Helena Maria, e deste matrimonio nas-

ceiam:

Antonio Manoel Felix Pereira de Burgos, que nasceu a 24 de Dezembro de

1717, entrou na Religião da Companhia e nella se chamou Antonio Peres, e

sahindo delia em Dezembro de 1746, se ordenou de clérigo, conservando o mes-

mo nome de Antonio Peres e Cadenas.

José Felix Pereira de Burgos, que continua.

Estanislau, que nasceu a 17 de Março de 1722 e falleceu menino.

Ignacio Francisco Xavier Pereira de Burgos, adeante.
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D. Francisca Caetana Xavier, que nasceu a 12 de Abril de 1716, ca-

sou com o Sargento-mor  Dias de Mello, filho do Capitão Sebastião Dias

de Abreu e de sua mulher D. Helena  e de sua mulher, digo, e de sua

snccessãc se escreve em titulo de Figueiras Pintos.

D. Theresa que nascei a 29 de Janeiro de 1721 e falleceu menina.

D. Joanna Manoella Tht-norio, que Lasceu no 1.® de Julho do 1723,

casou com Pedro José, natural de Li^bôi., freguesia da Sé Velha, com sue-

cessão.

D. Helena Maria Baptista, que casou com Florentino Velloso Mon-

teiro, filho do Capitão Florentino Velloso Monteiro e de sua mulher 'D. An-

gela de Moura, e da sua successão se escreve no Tit. 2 " dos Coelhos Borges da

fonceca.

D. Anna Maria Thenorio, que casou com Remigio Dias de Oliveira,

natural do Recife, com successão. 1

D. Rosa Maria Thenorio, nasceu a 22 de Março de 1732, casou duas

vezes: a primeira com Lourenço Gomes de Sousa, que falleceu servindo de Sar-

gento de Artilheria, filho de Aleixo de Sousa e de sua mulher  e da

successão deste matrimonio se escreve em titulo de Pessôas Borbas, de Tra-

cunhaem; a segunda com 

José Felix Pereira de Burgos, que neste anno de 1771 é Capitão do

Regimento de Olinda, nasceu a 13 de Outubro de 1719, casou com D. Francisca

Xavier de Jesus Maria, viuva de Manoel Luiz, obrigado pelo Senhor Conde doa

Arcos, D. Marcos de Noronha, quando foi General; e deste matrimonio nas-

ceram: : 
' 

1

José Felix, que nasceu a 15 de Janeiro de 1747 e falleceu no mesmo

anno.

José Felix Pereira de Burgos, que nasceu a 15 de Maio de 1748. Foi

Ajudante do Regimento de Olinda, e por fazer uma morte fugiu para o Mara-

nhão, onde neste anno de 1778 é Tenente de Granadeiros.

Joaquim José Pereira de Burgos, Tenente da Regimento do Recife que

embarcou para o Rio de Janeiro em 1774.

Carlos  . que morreu menino.

D. Anna

D. Theresa

Ignacio Francisco Xavier Pereira de Burgos, que presentemente 
serve

de Capitão da Villa do Icó e padece da falta de um ôlho. Casou com D. Luisa

Theresa de Jesus Cavalcante, filha de Manoel Barreto de Mello, Fidalgo Ca-

valleiro da Casa Real, e de sua mulher D. Maria Cavalcante de Albuquerque.

E deste matrimonio consta que houve successão. (1)

do Mestre de Campo Marcos de Barros Correia, não houve successão, e p se-

gunda com a dita D. Fernandina Rosa, que falleceu a 22 de Janeiro de 1718

e elle a 5 de Abril de 1733, e deste matrimonio nasceram os filhos seguinte^:'

 que nasceu a 12 de Novembro de 1694, e morreu menina

D. Maria... que nasceu a 7 de Abril de 1696, morreu menina

D. Francisca Peres de Figueiredo que nasceu a 7 de Abril de 1697 e morreu

menina, digo, de 1697 e casou a 7 de Janeiro de 1714 com Antonio Borges de Fonceca,

Coronel de Infantaria e Governador que foi da Parahyba, com a successão que
se escreve em titulo de Coelhos Borges da Fonceca.

i 
' ' ~ 

PI! •'T?rfTrjTl^F>

(1) Seprue-se uma oaelna absolutamente impossível de ler-se, pelo que
nem na copia do Instituto foi transcripta,
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João Xavier, que nasceu a 20 de Dezembro de 1698 entrou na Reli-

gião da Companhia e falleeeu a 4 de Fevereiro de 171?.

D. Ignacia, que nasceu a 25 de Junho de_ 1704 e também falleeeu

menina.

José Xavier, que nasceeu a 28 de Dezembro de 1705, entrou na Religião

da Companhia e nella leu Philosophia e Theologia. Era Reitor do Collegio da

Parahyba no anno de 1760, em que foram para a Italia..

Cavalleiro da Ordem de Christo, Familiar do Santo Officio e Capitão da Vil-

la do Recife, filho de Manoel Antunes Correia, proprietário do Officio de Al-

moxarife da Fazenda Real, e de sua mulher D. Antonia Maria Correia, com sue-

cessão em titulo de Antunes Correia.

Francisco Xavier e

Ignacio Xavier, que morreram meninos.

A familia que em Pernambuco é conhecida com o appellido de Borges •

da Fonceca, por ter usado delle Antonio Borges da Fonceca, que chegou....

Capitania  de Maio de 1713, provido por Sua Ma-

restade no posto de Mestre de Campo do Terço de Infantaria paga da cidade

de Olinda, tem a varonia de Coelhos dos Teixeiras, do qual, segundo as noti-

cias que pude descobrir, procedia Francisco Coelho, que nasceu, viveu e falle-

ceu no lugar de Arneirós, arrabalde da cidade de Lamego e no qual foi ca-

sado com Isabel ^ Fonceca Pinheiro, irmã inteira de Manoel Pinheiro da Fcm-

crca, Familiar do Santo Officio, por carta de 12 de Dezembro de 1676 e insti-

tuidor do Morgado de Nossa Senhora do Pilar e Arneirós, os quaes. como códs-

ta de uma certidão passada por Jacome Esteves Nogueira, Secretario do Con- i

selho geral do Santo Officio, a 9 de Dezembro de 1754, foram filhos legítimos

de João Rodrigues, naturaes da freguesia de Santa Marinha e termo da VJlla .

de Arouca e de Angela Pinheiro, moradores em Arneirós.

Netos paternos de Gonçalo João e de Isabel João, moradores na dita

freguesia de Santa Marinha e maternos de Antonio Pinheiro da Fonceca, Ar-

k-ediago da Ribacôa, natural da Villa de Partacó, junto a Amarante, e mora-

dor que foi na cidade de Lamego, e de Isabel Alvares, natural e moradora no

dito lugar e freguesia de Arneirós. Do referido màtrimonio de Francisco Coe-

lho com Isabel da Fonceca Pinheiro só sei que nasceram:

Francisco Coelho da Fonceca, que continua.

Manoel Monteiro da Fonceca, adeante.

Francisco Coelho da Fonceca, que serviu á Casa Real de Bragança e

foi Almoxarife delia, nasceu em Arneirós, porém viveu na Quinta da casal de

Nabôa, freguesia da Sé de Lamego, e por casar com Maria da Fonceca Velloso,

senhora da dita Quinta, filha herdeira de Gonçalo Borges, natural da mesma

cidade de Lamego e de Isabel da Fonceca Velloso, defs quaes também foram fi-

lhos Antonio Borges da Fonceca. Abbade de Almafala, termo de Castello Ro-

dri?o. Manoel Velloso, que foi Capitão nas guerras da Acclamação do Senhor

rei D. João o 4.° e morreu no sitio de Badajós.

Pedro da Fonceca Velloso, que viveu em Almofala, em companhia de

reu irmão o Abbade e morreu sem casar, e Anna da Fonseca, que casou com

Pedro da Costa.

Era o» dito Gonçalo Borges, filho de Antonio Velloso de Mesão Frio e

de Francisco Rodrigues, e sua mulher Isabel da Fonceca Velloso, filha de

Sebastião Velloso, natural é morador da dita sua Quinta de Casal de Nabôa, e da

geração dos Cangueiros, que é das mais nobres ç antigas da cidade de La-

ã3ãi£W.rvv.''
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mego, do qual o foram também Manoel da Costa Soares, João de Moura Cou-

tinho, D. Maria Salgado*, defronte da Sé e Desembargador João Varella de

Abreu, e mulher do Doutor Manoel da Cruz de Figueiredo, rua da Ceára, e
D. Clara da Fonceca, que casou em Arneirós com um dos filhos de Manoel Luiz

Paiva e de sua mulher Anna--..|

Do referido matrimonio de Francisco Coelho da Fonceca com Maria

da Fonceca • Velloso nasceram os filhos seguintes:

Manoel Coelho Velloso, de quem não posso dar melhor noticia que a

que dá o Abbade de Sever, Diogo Barbosa Machado, na sua Biblioth. Lusit.
Tom 3 o, Lit. M., pag. 226.

Manoel Coelho Velloso nasceu na cidade de Lamego, onde teve por pai
a Francisco Coelha da Fonceca Velloso e Maria da Fonceca Velloso, foi Ca-
valleiro professo na Ordem de Christo, Familiar do Santo Officio e Secretario
da Mesa da Consciência e Ordem, onde pelo espaço de um anno, que occupoii
este lugar, se intruio profundamente nas noticias pertencentes ás ordens mi-
litares, que existem e existiram neste reino, de cuja desvelo se seguiu eu re-
vêr com verdade solida fundada em as Bulas pontificiaes e Alvarás Regioâ, que
descobriu a sua infatigavel investigação.

(Historia da Mesa da Consciência e Ordem).

Historia da Ordem de Christo.

Histor'a da Ordem de São Thiago.

Hiscoria da Ordem de Aviz.

Historia das Ordens Militares, que houve neste reino e se extingui-
ram.

N'uma copia destas obras offereceu o Autor á Magestade de EI-Rei
D. João 5.° e se conseva M. S. na sua Real Bibliotheca.

Falleceu em Lisboa, a 13 de Setembro de 1744. Delle, como desta
obra, faz menção o Pe. Sousa, historiador genealogico da Casa Real Portugue-
sa, Tom. 3.°, pag. 85.

Casou tres vezes na mesma Côrte de Lisboa, a primeira com D. Mar-
eelina irmã de Francisco Ferreira, Sargento-mor do Regimento
a segunda com D. Theresa Maria de Jesus, irmã de Thomasiu Maria, mulher
de Domingos Pires Bandeira, o Velho, e a terceira com D.
irmã da mulher de Luiz Manoel de Pina, Fidalgo da Casa de S. Magestade,
do seu Conselho e seu Desembargador do Passo, filhas do Doutor
Froes; porém só do segundo matrimonio teve a D. Anna.... que casou com
seu primo Domingos Pires Bandeira, o moço, que por este casamento foi se-
cretario da Mesa da Consciência e Ordens, e tiveram a D. Rosa
que falleceu menina, depois da morte de sua mãi, ficando por seu herdeiro
seu pai, que casou segunda vez com D. Geralda  filha de Francisco
Monteiro e deixou successão, deste segundo matrimonio, que nos não pertence-

Antonio Borges da Fonceca, que continua.
Francisco Coelho Cardoso, cujo appellido de Cardoso procedeu de quan-

do assentou praça de soldado na praça de Almeida e entendeu o oficial da Ve-
doria Cardoso, sendo Velloso, o que se soube quando tirou fé de Officio, e por
este motivo continuou a chamar-se Francisco Coelho Cardoso.

Nasceu na Villa de Mogadouro da Comarca de Miranda e foi baptisado
na Igreja de S. Mamede pelos annos 1686, serviu alguns annos na guerra da
grande Liga até o posto de Alferes de Infantaria e no anno de 1703 passou com o
de Capitão de Infantaria a servir na índia, onde se armou Cavalleiro da Ordem



— 441 —

de Christo, em 1713, no Collegio de S. Thomás e foi familiar do Santo Officio.

No anno de 1716 occupava o posto de Tenente de uma fortaleza na

de Apari, na qual perdeu um ôlho  e depois de velho e reformado foi

empregado no eargo de Administrador geral do Estanco de Tabaco de pó daquel-

le Estado, nelle casou nobremente duas vezes, e da segunda mulher, que era so-

brinha de João de Abreu Castello Branco, que foi Governador da Parahyba e

Capitão General da Ilha da Madeira e do Grão Pará e Maranhão, teve bastantes

filhos, que todos são religiosos e os filhos e as filhas casaram com afficiaes mili-

tares muito honrados.

Maria Velloso da Fonceca, que casou com seu primo Estevão Monteiro da

Fonceca, como adeante se verá.

Isabel Velloso dá Fonceca, adeante.

Benta Brigida Bernarda, religiosa no Convento de S. Francisco de

Barró, termo de Lamego.

Anna Felix de São Bernardo, Religiosa do Convento de S. Bento de

Bragança.

Antonio Borges da Fonceca nasceu ao 1.® de Novembro de 1680, em Al-

mofala, termo de Castello Rodrigo, districto de Ribacôa, Bispado de Lamego,

onde era Abbade seu tio, irmão de sua mãi Antonia Borges da Fonceca, e o ba-

ptisou na sua Igreja de São Pedro, pondo-lhe o seu nome.

Por morte de seu pai se creou em Coimbra, em casa de seu tio Manoel

Pinheiro da Fonceca, que o destinava para o estado ccclesiastico, mas elle que

mais se inclinava á vida militar, se ausentou delia e foi voluntariamente assen-

tar praça de soldado em Almeida, a 31 do Julho de 1703. Nas guerras que então

havia em Castella procedeu com todo o valôr e brio percorrendo os postos de

cabo de esquadra, furriel e alferes e tenente, Ajudante do Commissario Geral

e de Tenente General da Cavallaria, foi promovido em Capitão de Cavallos no

anno de 1707, posto que occupou no exercito que atravessando Castella passou

á Catalunha.

Depois de recolhido ao reino o nomeou o Senr. Rei D. João o 5.° Mes-

tre do Terço de Infantaria paga da Cidade de Olinda, no qual assentou praça

a 2 de Julho de 1713.

No anno de 1726 assentou praça, digo, de 1726 foi nomeado Governador

da Capitania da Parahyba, de que então fez deeistencia, porém indo segunda vez

provido nelle no anno de 1744, tomou posse a 28 de Junho, vespera de São

Pedro, do 1745 e governou sem mais .subordinação que a do vice rei do Es-

tado até 21 de Novembro de 1753 e foi restituido ao posto de Coronel de In-

fantaria da dita cidade de Olinda, onde então se reduziu o terço a Regimen-

to, e na mesma cidade falleceu, a 10 de Março de 1754, e foi sepultado ao pé da

grade da Ca^ella-mor da Igreja de Nossa Senhora da Graça que foi dos Jesuítas.

Foi Familiar do Santo Officio por carta de 23 de Março de 1766 e a este

Tribunal servio varias vezes com zelo e dispendio de sua fazenda, nas prisões

de vários christ^os novos que duas vezes foi prender á. Parahyba nos annos de

1729 e 1731. Pelo Conselho Ultramarino se lhe consultou, em Outubro de 1744,

em remuneração de seus serviços, o foro de Fidalgo Cavalleiro da Casa Real e

um habito da .Ordem de Christo com cem mil reis de tensa 
"para 

um dos seus ne-

tos que nomeasse.

Casou em Pernambuco, a 7 de Janeiro de 1714, com D. Francisca Paes

de Figueirôa, digo, D. Francisca Peres de Figueirôa, que nasceu a 7 de Abril de

1697 e falleceu a 12 de Maio de 1725, filha do Sargento-mor João Baptista Jor-
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ge, senhor do engenho de Santo Antonio de Bertioga, e de sua mulher D. Fer-

nandina Rosa Quaresma Thenorio, de cujos progenitores se dá noticia em titulo

de Thenorios.

•Deste matrímonio nasceram:

Antonio José Victoriano Borges da Fonceca, que continua.

João Caetano, que nasceu na cidade de Olinda a 13 de Maio de 1719, en-

trou na Religião da Companhia a 23 de Novembro de 1734 e sacerdote, foi pre-

sidente de um curso de Philosophia no Collegio da Cidade de São Paulo e exa-

minador de outro no do Rio de Janeiro, onde professou o 4.° voto pouco

antes de embarcar para a Italia.

D. Anna ... que nasceu a 13 de Maio de 1720 e falleceu menina.

D. Joanna Francisca Peres de Figueirôa, que nasceu a 24 de Junho de

1722 e morreu a 17 de Junho de 1762, casou duas vezs: a primeira com o Capi-

tão-mor José Gomes da Silveira Bezerra, primeiro Senhor do Morgado do Sal-

vador do Mundo da Casa da Santa Mizericordia da Parahyba, e de sua successâo

se escreve em titulo desta familia. A segunda com João de Albuquerque da

Camara, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, filho do Mestre de Campo Affonso

de Abuquerque, senhor do engenho do Diamante de Goyanna, e de sua mulher

D. Adrianna Vieira de Sá, fe deste segundo matrímonio não houve successâo.

Francisco, que morreu de poucos dias.

E fora do matrímonio teve o dito Governador Antonio Borges da Fon-

ceca os filhos seguintes:

Manoel Borges Velloso, que nasceu em Coimbra, a 2 de Fevereiro de

1700 havido em Maria de S. Thiago, natural da freguesia de S. Mathias de' *
 filha de Luiz Francisco e de sua mulher Maria Fernandes. Foi cleri-

go presbytero e Conego da Santa Sé.... falleceu a 28 de Março de 1757.

D. Antonla da Conceição Velloso, que nasceu ém Olinda no anno de

1728, havida em D. Joanna Cypriana de Miranda Henrique, filha de Luiz de

Lobo de Albertim, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real e Capitão de Infantaria, e

de sua mulher D. Violante de Miranda Henrique, casou a 24 de Setembro de

1747, com Hypolito Bandeira de Mello, Cavalleiro Fidalgo da Casa Real, filho

primogênito de Bento Bandeira, proprietário do Officio de Escrivão da Fazenda

Real e Alfandega da Capitania da Parahyba, e de sua mulher 'D. Isabel Ban-

deira de Mello, e da sua successâo se esceve em titulo de Bandeiras.

Vicente José Borges da Fonceca, que nasceu em Olinda e foi havido

em Damiana  irmã do Padre Francisco Xavier de Oliveira, filhos de

Bento de Oliveira e de sua mulher Francisca Ramos. Já é fallecida, e foi cie-

rigo presbytero.

D. Francisca  havida na mesmo mãi, morreu solteira, em

Olinda.

Antonio José Victoriano Borges da Fonceca, nasceu no Recife a 25 de

Fevereiro de 1718 e foi baptisado na Igreja Matriz do Corpo Santo a 9 de Março.

Estudou Humanidades e Philosophia e tem a honra de servir a Sua Magestade.

Foi Canitão de Campanha, Afferes ligeiro e de Mestre e com este posto embar-

cou commandando uma Companhia no primeiro soccorro que no anno de 1736

foi a Pernambuco em soccorro da Praça da Nova Colonia do Sacramento, e novo

Estabelecimento.

Depois de recolhido á patria foi provido no posto de Capitão de Infan-

taria de que assentou praça a 20 de Março de 1741 e em Novembro deste anno foi

commandar a Ilha de Fernando de Noronha. Em 1744 embarcou com licença
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para Lisbôa de onde veio provido no posto de Ajudante de Tenente de Mestre

de Campa General de que assentou praça a 26 de Janeiro de 1746 e tendo de-

pois a patente de Sargento-mor com exercício das ordens do Governo passou a

exercitar o mesmo posto no Regimento da praça do Recife em 4 de Fevereiro

de 1754 e a 16 de Fevereiro de 1756 assentou praça de Tenente Coronel do

mesmo Regimento.

No anno de 1765 foi encarregado do Governo da Capitania do Ceará

Grande, de que tcortou posse a 25 de Abril por mercê de Peus e interaessão

de sua santíssima'mãi. Está ainda vivo hoje, 3 de Março de 1771, em que es-

creve estas Memórias na Villa da Fortaleza de Nossa Senhora da Assumpção,

onde continua no dito governo.

E' Familiar do Santo Officio por carta de 27 de Agosto de 1743, de

que tomou juramento nos Paços da Inquisição de Lisbôa a 8 de Abril de 1745, e

a 16 de Junho do mesmo anno foi armado Cavalleiro na Igreja de Nossa Senhora

da Conceição, tomou habito e professou na Ordem de Christo no Convento de

Nossa Senhora da Lua, extra-muros de Lisbôa, da mesma ordem, do qual era

então Prior o Pe. Fr. Caetano de Christo.

Casou em dia de Nossa Senhora do Monte do Carmo, 16 de Julho de

1736, com D. Joanna Ignacia Francisca Xavier, natural do Recife, onde nasceu a

26 dé Junho de 1720, e por mercê de Dsus ainda vive; filha de Manoel Lopes

de Santiago, Cavalleiro da Ordem de Christo, Familiar do Santo Officio, Te-

nente cabo da Fortaleza de Santa Cruz do Mar, e proprietário dos Officios de

Escrivão da abertura, despacho e descarga  e de

sua mulher D. Maria Margarida do Sacramento, de cujos progenitores se dá

noticia em titulo de Antunes Correia.

Deste matrimonio nasceram:

'D. Francisca Margarida Escolastica da Fonceca, que nasceu a 2 de Maio

de 1737 e falleceu a 27 de Novembro de 1740.

D. Maria Joanna da Graça das Mercês e do Rosário, que nasceu a 1?.

de Março de 1754, foi baptisada na Igreja do S. S. Sacramento a 25, dia da

Encarnação.

Casou na mesma Igreja, em dia de N. Senhora dos Praseres, 19 de Abril

do 1773, com João Carneiro da Cunha, filho do Capitão-mor Estevão Josó Car-

neiro da Cunha e de sua mulher D. Antonia da Costa Gadelha, com successão

em titulo de Carneiros.

D. Anna Francisca Euphemia do Rosário, que nasceu a 16 de Setembro

de 1761 e foi baptisada na mesma Igreja do S. S. Sacramento, em domingo do

S. S. Rosário, 4 de Outubro.

Tem -o dito Antonio José Victoriano Borges da Fonceca illegitimos os

seguintes filhos:

Antonio Borges da Fonceca, que nasceu no Recife a 16 de Dezembro

de 1747 e foi baptisado na Bôa Vista, sendo seu padrinho Henrique Martins,

Cavalleiro da Ordem de Christo, que hoje é Mestre de Campo do Terço Velho

de Auxiliares do Recife. Sua mãi, que já é fallecida, foi Ursula Maria da Costa,

niulher solteira, natural do mesmo Recife, filha de Luiz Nogueira da Costa,

natural de Lisbôa, da freguesia de Santa Maria Magdalena, que servio um offi-

cio de Tabaco em Pernambuco, e de sua mulher Antonia Maria de Almeida,

irmã do Padre Fr. Francisco de Santo Alberto, Religioso da Ordem de N Se-

nhora do Montepio Carmo da Provincia da Reforma.
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Neta por via paterna de João Nogueira e de sua mulher Maria da Luz,

e por via materna neta de Vicente Gonçalves Marques, natural de Asurara e

de Anna Maria de Almeida, natural de Lisboa, é o dito Antonio Borges cadete

no regimento do Recife.

Este Regimento embarcou para o Rio de Janeiro em Setembro de 1744.

 foi primera mulher de Pedro de Moraes Maga-

lhães, natural e morador no1 Mogadouro e das princápaes familias desta Villa,

filho de Gaspar <^e Aragão Cabral, irmão de Bernardo de Aragão Cabral, que
foi Governador de Miranda e de sua mulher D. Clara de Moraes Magalhães,

Sargento-mor de Auxiliares na praça de Chaves e de sua mulher D. Isabel Maria

de Sousado.

Tiveram um único filho:

Pedro de Moraes Magalhães, que servio na guerra da grands liga no

exercito que foi a Catalunha e foi Alferes e Tenente de Cavallos, e três annos

prisioneiro, e sendo cangiado veio com seu tio Antonio Borges da Fonceca para

Pernambuco, onde foi Capitão de Infantaria, Ajudante do Tenente de Mestre

de Campo General, Sargento-mor nesta praça do Recife, com cuja posto gover-

nou tres annoa a Capitania do Ceará, e ultimamente Tenente Coronel do Regimento

da cidade de Olinda, onde falleceu, a 4 de Novembro de 1757.

Casou com D. Candida Rosa Thenorio, que falleceu a 5 de Abril de

1742 e foi filha de D. Francisco Ponce de Leon e de sua mulher D. Joanna

Manoella Thenorio, em titulo de Thenorios.

Deste matrimonio nasceram:

Francisco, que morreu menino.

• Pedro de Moraes Magalhães, que nasceu a 15 de Setembro de 1720 e

ê Capitão de Infantaria no Regimento de Olinda e servio de Sargento-mor da

Praça do Recife, do qual passou ao posto de Coronel do Regimento do mesmo

Recife no anno de 1774, embarcou com elle para o Rio '!e Janeiro.

Casou com D. Maria Sebastiana de Carvalho, viuva da Jusarte Teixei-

ra de Asevedo, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, e filha do Capitão-mor João

Carneiro...  da Cunha Souto Maior, em titulo de Carneiros, e não tem

successão nem esperança delia.

Felix José de Moraes Magalhães, clérigo presbytero. Ao 1.* de Janei-

ro de 1772, tomou posse de parocho e Vigário da vara da ViL-i de N. Senhora

da Expectação do Icó, Capitania do Ceará Grande.

Gonçalo Borges da Fonceca, clérigo presbytero, Conego da Igreja Ca-

thedral de Olinda, prebenda de que tomou posse a 24 de Novembro de 1768.

José Ignacio Ponce de Leon, clérigo presbytero, que falleceu a 24 de

Junho de 1764.

D. Rosa Candida de Aragão, que continua.

D. Jeronyma Isabel de Moraes, Que vive solteira e virtuosamente.

D. Maria José de Moraes, que nasceu a 19 de Março de 1730, e eu fui

seu padrinho de baptismo, e

D. Cecilia  que nasceu a 22 de Novembro de 1735. Também não

casaram ainda.

D. Rosa Candida de Aragão nasceu a 4 de Junho de 1722 e casou
com Mathias Soares Taveira, Mestre de Campo de Auxiliares na Capitania da
Parahyba e senhor dos engenhos de Una e das Tabocas, a 24 de Novembro de
1743. Foi o dito Mestre de Campo irmão do Pe. Fr. Thomaz  Religioso
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Franciscano e únicos filhos de José Soares Teixeira, que possuiu grossos cabe-

daes na Parahyba, e de sua mulher Marianna Correia.

E do referido matrimonio naceram:

Ignacio, que falleceu em Setembro de 1747, no engenho Velho. E' Mes-

tre de Campo de Auxiliares da Capitania da Parahyba. ,

José
'D. Candida, que morreu menina.

D,. Candida Rosa Thenorio.

D. Anna.

D. Marianna, que nasceu em Abril de 1756.

Manoel Monteiro da Fonceca, filho de Francisco Coelho da Fonceca e

de sua mulher Isabel da Fonceca Pinheiro, casou com  e foram

seus filhos:

Estevão Monteiro da Fonceca, que continua.

Tbomás Caetano Monteiro da Fonceca, clérigo presbytero, que no anno

de 1745, em que esteve em Lisboa, era Beneficiado da 1." Ordem na Santa Ba-

silica Patriarchal e depois se meteu religioso não sei em que convento, porém

parece-me que foi no de Rilha folies de S. Francisco de Paula.

D. Guiomar Felizarda, Religiosa em'Bragança.

Estevão Monteiro da Fonceca viveu -m Mir.nidellA e casou com sua

prima Maria Velloso da Fonceca, filha de seu tio Fraucrcc Coelho da Fonceca

e de sua mulher Maria da Fonceca Velloso.

O Senhor Bispo de Pernambuco D. Francisco Xavier Aranha me disse

que o conhecera muito bem e que sendo elle Vigário de Miranda, o casara

segunda vez com uma senhora muito distincta daquella terra e de poucos pnnos,

sendo o dito Estevão Monteiro já velho, que pouco vivera e não tendo delia

successão, lhe deixara inteiramente toda a sua terça.

Do primeiro matrimônio nasceram:

Florentino Velloso da Fonceca, que continua.

Estevão Monteiro, que foi Jesuíta e Missionário nesta Capitania do

Ceará Grande, onde falleceu, e jaz sepultado na Igreja de N. Senhora do Bom

Successo da Villa de Aquiráz, em que os Jesuítas tiveram Collegio.

D. Guiomar Felizarda, Religiosa do Convento de Santa Clara de Bra-

gança.

D. Casimira Josepha Velloso da Fonceca, adeante.

Florentino Velloso Monteiro da Fonceca, que depois de ter ordens me-

riores e um beneficio simples no Bispado de Miranda, que lhe conferio o Senhor

Bispo D. João Franco de Oliveira que foi Arcebispo da Bahia veio para Per-

nambuco onde assentou praça e foi Tenente, Cabo da Fortaleza do Pontal de

N. Senhora de Nasareth.

Casou contra o agrado de seu tio, com Angela dos Reis de Moura, filha

de Bartholomeu dos Reis Rocha, natural de Ipojuca e morador no dito Pontal

da freguesia do Cabo e de sua mulher Vicencia Soares Accioly, natural do

Cabo.
* 

Neta por via paterna de Domingos da Cunha, natural da Bahia e de

sua mulher Maria Soares, natural de Muribeca, e moradores que foram no

Outeiro Alto, da freguesia de Ipojuca e depois no Pontal do Cabo, e por via

materna neta dos Alferes Pedro Teixeira de Lemos e de sua mulher Maria

Soares de Lucena, que moravam na Praça do Cabo, digo na povoação do Cabo

c depois no Outeiro de N. Senhora de Nasareth.



E foi esta Maria Soares, filha de Antonio Gomes Barroso e neta de
Antônio Gomes Salgueiro, que falleceu no anno de 1669, como se vê da campa
de sua sepultura na Igreja de São Bento ue ulinda, e de sua mulher Anna de
Asevedo e da inscripção da dita campa consta que o dito Antonio Gomes Sal-
gueiro fora filho de outro Antonio Gomes Salgueiro.

Nasceram do referido matrimonio de Florentino Veloso os filhos se-
guintes:

Florentino Velloso Monteiro da Fonceca, que continua.

•  Moura, adeante.

Rodrigo Velloso Monteiro de Moura, adeante.
José Velloso Monteiro de Moura, que nasceu em 1744.
D. Sophia, Que falleceu de 4 mezes.

D. Manoeüa, que falleceu de 6 mezes

D. Sophia Maria Josepha Leonor, que nasceu em 1742, é minha afi-
lhada de baptismo.

Florentino Velloso Monteiro da Fonceca foi casado com D. Helena
Maria Baptista, filho do Sargento-mor Carlos Pereira de Burgos e de sua mu-
lher D. Maria Benedicta Ponce de l^eon, em titulo de Thenorios, a qual D. He-
lena falleceu de sobreparto do único fiího seguinte:

Antonio das Chagas Pereira de Burgos, casou com D. Anna Joaquina
Maria dos Prazeres, natural da Muribeca.

Florentino Velloso Monteiro da Fonceca

 natural do Porto, freguesia
de Randiz do Arcebispado de Braga e de Isabel Coelho, natural do Cabo filha-de Gaspar Correia, natural de Coina e de Isabel Coelho, natural do Recite.

E deste matrimonio nasceram:

Mariánno, que falleceu de 2 annos.

D. Maria Alves Velloso,'que nasceu em 1750.
D. Anna, que falleceu de tres mezes.

D. Paula Coelho de Moura, que nasceu em 1750.

Lima, Senhor do engenho da Bôa Vista e de sua mulher Anna Maria 

"da 

Con-
ceição, neta por via paterna de Domingos de Lima e de Maria Casado de Brito,
e por via materna neta do Capitão Martinho Teixeira, natural de Iguarassú é
de sua mulher Petronilla de Brito, natural de Serinhaem, onde foram senhores
do engenho de Goicana.

Tem nascido deste matrimonio.

Damião, que morreu de 6 annos.

José Velloso Monteiro da Fonceca, que nasceu em 1750.
Florentino Velloso Monteiro da Foüceca, que nasceu em 1753.
Damião Casado de Lima, que nasceu em 1755.
D. Casimira Josepha Velloso da Fonceca casou com Luiz Cardoso de

Sousa sargento-mor do Concelho de Sermancelhe e senhor de um Morgado no
Grajal do qual só sei que foi irmão dos Pes. Alexandre Luiz Cardoso, clérigo
Presbytero, Fr. Bernardo de Almeida, Religioso da 3.' Ordem de S. Francisco eFr Antonio de Santa Theresa, Religioso da mesma ordem, na qual foi Defi-

oi e Custodio> todos filhos do Capitão Manoel Cardoso de Sousa e de sua
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mulher Catharina Correia de Lacerda, da freguesia de Grajal, e foi esta Ca-

tharina Correia, irmã do Pe. Antonio Carreia de Lacerda, Reitor de Vespeira.

¦ Do referido matrimonio nasceram:

João Cardoso* de Sousa Monteiro da Fonceca, sargento-mor do Conce-

lha de Sermancelhe, que casou com D. Rita Josepha de Sousa Saraiva, natural

de Vespeira termo da Villa de Gouveia, Morgado de sua casa. Não tem filhos

nem esperanças de os ter.

D. Anna Casimira Velloso da Fonceca, que contínua.

D. Luisa  educanda no Collegio de Barró da Ordem de

S. Francisco.

D. Anna Casimira Velloso da Fonceca. Casou com Manoel de Freitas

Teixeira Vaz Pinto, que viveu em Reimonde, onde possuio um praso de geração

rigorosa (?) que faz fôro á Commenda de Moura Morta da Religião de Malta

e outros bens, filho de Manoel Teixeira Alves, natural do dito lugar de Rei-

monde, freguesia de Villa de Marim, Conselho de Mesão frio, irmão dos Pa-

dres Domingos Teixeira, clérigo presbytero e Francisco Teixeira, jesuita, que

foi Reitor do Collegio de Bragansa

Marianna Josepha de Freitas Teixeira, que foi irmã de Manoel de Frei-

tas Teixeira, Cavalleiro da Ordem de Christo e Capitão de Granadeiros do Re-

gimento do Porto, ambos naturaes da freguesia de S. Pedro da Teixeira, do

Lugar da Varzea, Conselho do Baião. Netos por via paterna de Antonio Tei-

xeira e de sua mulher Maria Teixeira Alves, e por via materna neto de Santos

de Freixeiras Teixeira, irmão do Padre Manoel de Freitas e de sua mulher

Andresa Teixeira, irmã do Pe. Antonio Teixeira.

Do referido matrimonio nasceram seis filhos, três varões e tres femeas,

que são os seguintes:

Florentino (1).

Copia de uma carta, que escreveu meu tio o Senhor Manoel Coelho

Velloso a meu pai, que Deus haja.

Nesta folha de papel vos faço a instrucção de nossas pais e avós e

também da que tenho alcançado dos avós maternos de vossa mulher D. Frau-

cisca Peres de Figueiroa., que para os vossos vindouros servirá de claresa pois

com o tempo e distancias se confundem as certesas das famílias e naturalidades.

Nosso pai Francisco Coelho da Fonceca era natural do lugar de Ar-

neirós, arrabalde da cidade de Lamego e baptisado na Igreja ds S. Sebastião,

filho de Francisco Coelho, do mesmo lugar e de Isabel da Fonceca Pinheiro,

do mesmo lugar.

Ella era irmã de Manoel Pinheiro da Fonceca, Familiar da Santo Of-

ficio, e é o que fez a Capella de N. Senhora do Pilar do dito lugar

a seus bens que como Morgado, hoje possuem seus filhos, o nosso tio Manoel

Pinheiro da Fonceca, irmão do Conego da Êjé, João Pinheiro da Fonceca, o qual

tem renunciado a cadeira em seu sobrinho José Pinheiro da Fonceca, filho do

dito ncreso tio Manoel Pinheiro da Fonceca.

Nossos bisavós, por esta parte não tenho noticia de seus nomes, mas

todos eram do mesmo lugar.

Nossa mãi Maria da Fonceca Velloso era natural da cidade de Lamego,

e moradora que sempre foi na sua quinta de casal de Nabôa, freguesia da Sé,

(1) Na copia que o Instituto poesue 6ó existe este nome, no original é

impossível ler-se.
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quando casaram foi nosso pai morar na quinta; era filho de Gonçalo Borges,

natural da mesma cidade, e de Isabel da Fonceca, ifatural da dita cidade e da

dita quinta que ambos tiveram além de nossa nxãi a Antonlo Borges da Fonceca,

(Neste lugar é impossivel ler-se).

e morreu  nas guerras

depois da acclamação de El-rei D. João o 4.°

Anna da Fonceca, que casou com Pedro da Costa, e a Pedro Fonceca

jVelloso, que se acba ainda hoje vivo e mora em Almofalla. Era o dito nosso

avô filho de Antonio Velloso, de Mezão Frio, e de Francisca Rodrigues, e a

dita nossa avó filha de Sebastião Velloso, natural e morador na dita quinta de

casal de Nabôa, da geração dos Cangueiros, que é das mais nobres e antigas da

cidade, do qual o são também Manoel da Costa Soares, João de Moura Coutinho,

D. Maria Salgado, defronte da Sé, o Desembargador João' Varella de Abreu, a

mulher do Doutor Manoel da Cruz de Figueiredo, da Ceâra, D. Clara da Fon-

eeca, que casou em Arneirós com um dos íiilios de Manoel Luiz Paiva. E o dito

Sebastião Velloso era filho, digo, era casado com Anna Lourença, que ambos

são nossos bisavós maternos.

Dj.  nasceram v.

Velloso da Silveira, digo, Velloso da Fonceca que casou  da Fonceca

nosso primo co-irmão, filho de Maneei Monteiro da Fonceca, irmão de nosso

pai, que hoje se acham moradores em Mirandella da Comarca da Torre õe

Moncorvo na provincia de Traz os Montes, que se acham com filhos: Floren-

tino Velloso Monteiro, tonsurado com ordens menores, uma filha Guiomar Fe-'

lizarda, Religiosa do Convento de Santa Clara de Bragança e Estevão Mon-

teiro.

Isabel Velloso, mulher de 

. Moraes Magalhães de que

Pedro de Moraes Magalhães.

Manoel Coelho Velloso, Familiar do Santo Officio, morador em Lisbôa,

que casou com Theresa Maria de Jesus, de cujo matrimonio ha uma filha, Anna.

Anna Felix de S. Bernardo, Religiosa do Convento de S. Bento de Bra-

ganga.

Antonio Borges da Fonceca, que depois de ser capitão de Cavallos de:aj

reino no exercito que atravessando Castella, assistiu em Catalunha o despachou

El-rei D. João o 5.°, por Mestre de Campo da guarnição da cidade de Olinda em

Pernambuco no anno de 1713, onde casou e é familiar do Santo Officio, com

D. Francisca Peres de Figueirôa, filha legitima do Sargento-mor João Baptista

Jorge, natural da freguesia de Santa Chiistina de Nogueira, Concelho de Vinhão,

Arcebispado de Braga, de quem eram pais Domingos Jorge de Sá e sua mulher

Maria Fernandes, do lugar da Tonta da mesma freguesia de Santa Catbarina

de Nogueira, também pais de Margarida Nogueira, mulher de Gonçalo Nunes,

Familiar do Santo Officio da Inquisição de Coimbra, moradores-que são na fre-

guesia de Santa Margarida de Sousada, circumvisinhos á dita Santa Christina
de Nogueira.

A dita D. Francisca Peres de Figueirôa é filha de D. Fernandina, que
depois se chamou D. Rosa Fernandina Lourença Thenorio, natural da cidade de
Sevilha, reino de Castella, baptisada na freguesia de Santa Crus, a qual teve as
irmãs seguintes:

D. Luisa, que fallecêo.



D. Brigida, que vive em Marachena, perto de Sevilha, com seu filho

D. Thomaz Ignacio de Reina, Parocho da Igreja de Marachena, D. Joanua, casa-

da com D. Francisco Ponce de Leon. E' filha esta senhora D. Fernandina Rosa

Lourenço Thenorio de Manoel Thenoria, de Sevilha, onde foi administrador e

fiel do pagador geral das armadas Fulano Henriques e de D. Mariana Peres de

Figueirôa, natural da Villa baptisada na

Igreja de São Paulo, cinco léguas de Sevilha.

O dito Rvd.° Manoel Thenorio era filho de D. Luiz Lopes Thenorio, que

no anno de 1619 passou a Pernambuco á uma herança, e de sua mulher 
'D. 

Luisa

Thenorio, sua prima co-irmã, naturaes de Sevilha, o qual levou comsigo dous ir-

mãos, um conego do Monte Santo de Granada e outro clérigo, chamado este

Simão Lopes Thenorio, e aquelle João Ramires Thenorio e todos levaram comsigo

um segundo sobrinho chamado João Tiienorio de Molina, que casou no Estado

de Pernambuco com D. Leonor de Albuquerque, irmã de Manoel Nunes Leitão,

naturaes do mesr/io Estado e a dita D. Luisa Thenorio acima era filha de Simâu

Lcpos dc Granada, primo de João Ramires Thenorio, Jurado de Granada.

A dita D. Marianna Percs de Figueirôa, mulher de Manoel Thenorio, era

filha de D. Francisco Peres de Figueirôa, de Sevilha, de quem foram irmãos o

Pe. Christovão, que foi provincial da Companhia de Jesus em Castella, e o dito

Antonio Peres, que foi consultor do Santo Officio em Sevilha, e foi casado e teve

tilhos; morava na rua de Catalanos; D. Jeronymo Peres que foi Bispo de

 e outro Conega na Sé do Salvador, e de D. Catharina de Holgado In-

tanta de Lara.

O sobredito D. Luiz Lopes Thenorio falleceu na Bahia, e é o que deixou

as suas fazendas á sua nora D. Marianna Peres de Figueirôa, sogra do sar-

gento-mcr João Baptista Jorge.

Estas são as clarezas que pude alcançar, que vos remetto para todo o

tempo constar-vos. Lisboa 28 de Março de 1716. Vosso irmão Manoel Coelho

Vellosd.

Ifast data. Antonio Borges da Fonseca nasceu em Almoíala e foi

baptisado na Igreja de São Pedro no anno de

Francisco Coelho Cardoso, cujo1 appellido de Cardoso nasceu de quando

sentou praça de soldado em Almeida entenderem Cardoso sendo Velloso, o

que depois se soube quando deram fé de Officio, e pcw esta rasão ficou Fran-

cisco Coelho Cardoso. Este foi Capitão de Infantaria para a índia no anno de

1709 e Cavalleiro professo na Ordem de Cliristo, que tomou em Gôa no anno

de 1713, no Collegio de S. Thomás, e agora está Tenente de uma Fortaleza do

Norte na  Alfori.

Foi baptisado na Villa de Mogadouro, comarca de Miranda, orago

P. Mamede, no anno, pouco mais ou menos, de 1686.

A família dos Antunes Correias procede de Roque Aniuües Correia,

Cavalleiro Professo na Ordem de Christo, que foi Tenente de Mestre de Cam-

po General de Infantaria na Côrte, Provincia da Extremadura e muito favo-

recido de El-rci D. Pedro 2.°, porque além de bom soldado, era muito perito

no manejo dos esquadrões e pelas seus serviços lhe fez, além de outras mer-

cês, a da propriedade do officio de Almoxarife da Fazenda Real da Capitania

de Pernambuco de que os serventuários lhes mandavam pagar a terça parte da

renda, até que veio a Pernambuco seu filho Manoel Antunes Correia e entrou

a servir o dito Officio, ainda em vida de seu pai.
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Das inquirições que se tiraram ao dito Roque Antunes Correia para o

habito de Cbristo, consta que foi natural da freguesia de Asoeira no Trucifal e

iilho de Manoel Antunes Asevedo, digo, A&edo, natural da mesma freguesia da

Asoeira, e de sua mulher Maria Antunes, natural de Arneirós, neto1 por via

paterna de Antonio Asedo e de Francisca Rodrigues, ambos do dito lugar cia

Asoeira, e por via materna de Antonio Rodrigues e de Maria Peres do lugar de

Arneirós.

Casou em Elvas, quando lá servio o posto de Capitão de Infantaria,

com D. Maria Vidal, filha de Manoel Fernandes, natural da freguesia de Santo

Antonio de Villa Viçosa e de sua mulher Anna Luisa, natural de Avinho, neta

por via paterna de Pedro Gonçalves e de Brites Nunes e por via materna neta

de Braz Luiz e de Brites Pires Pedrosa, todos naturaes e moradores de Viüa

Viçosa. E do referido matrimonio nasceram:

Manoel Antonio Correia, que continua.

D. Maria Margarida, que não casaram.

E fora do matrimonio tevel Roque Antunes Correi^: a D. Helena

Correia, que casou com o Doutor José da Cunha Soares, que foi o Ministro que

creou a Ouvidoria das Alagoas e depois foi Desembargador da Bahia, de onde

yassou para a Relação do Porto e em Lisboa falleceu.

Não tenho noticia de sua successão.

Manoel Antunes Correia nasceu em Elvas, a 9 de Fevereiro de 1651, e

vindo para Lisboa em companhia de seu pai, quando passou a sargento-mor

no Terço que então se chamava novo, assentou praça nelle e foi Alteres.

Algumas verduras de poucos annos o obrigaram a embarcar-se para a

índia sem licença de seu pai, pelo anno de 1680, pouco mais ou menos, porém

arribando a não á Bahia, onde então governava o Mestre de Campo General

Roque da Costa Barreto, achou na cobrança, diga, na lembrança da amisaJe

que na corte tivera com seu pai especial favor, mandando-o servir em Per-

nambuco o officio de Almoxarife de que seu pai era proprietário.

Findo o triennio foi a Portugal dar contas depois de haver alcansado

de El-rei  na Bahia como até então se praticava. Veio segunda

vez de Lisboa a Pernambuco, e finalmente no anno de 169õ voltou terceira vez

já encartado na propriedade do dito Oiiicio de Almoxarife, por ser já então

íallecido seu pai, e o servia com grande honra onze annos effectivos, até 4

de Julho de 1706, dia em que falleceu no Recife.

Foi Familiar do Santo Officio por carta de 15 de Maio de 1685 e com

licença do inesmo Tribunal casou com D. Antonia Maria Correia, natural de

Lisboa, da freguesia de Santa Maria Magdalena, filha de João Ferreira Mo-

reira, natural de Runa, comai-ca de Torres Vedras, e de sua mulher Catharina

Ribeiro, natural de Lisboa, freguesia de S. Nicoláo.

Neta por parte paterna de João Ferreira Moreira e de Maria Joanna,

naturaes de Torres Vedras, e pela materna de Pedro Fernandes Braga, e de

sua mulher Ignez Martins, naturaes da Ponte das Tabuas.

Do referido matrimonio nasceram:

Roque Antunes Correia, que continua.

José, que nasceu no Recife ao 1.° de Novembro de 1698 e morreu me-

nino.

Verissimo Correia de Sousa, que nasceu no Recife, onde falleceu a 15

de Novembro de 1723, estando para embarcar para Coimbra.

Cypriano, que morreu menino.

D. Maria Margarida do Sacramento, adeante.
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D. Joanna Helena de Sousa, que nasceu a 23 de Junho de 1696 e fal-

leceu solteira.

ííier.ua, que morreu menina.

Roque Antunes Correia nasceu no Recife, a 17 de Março de 1695, e

falleceu a 22 de Julho de 1757; foi Cavalleiro da Ordem de Christo, de que

tomou o habito na Igreja de N. Senhora do Pilar, a 15 de Julho de 1719; e

Familiar do Santo Officio, por Carta de 30 de Maio de 1727, e senhor dos en-

genhos de Santo Antonio do Giquiá da Varzea e de Santo Antonio de Bertioga.

Servio duas vezes o officio de Almoxarife de que era proprietário, e na mi-

licia com praça de soldado pago, Tenente da Fortaleza de S. João Baptista

do Brum e Tenente Cabo da Fortaleza do mar, deste posto passpu ao de Capi-

tão dos Familiares da Santo Officio e privilegiados e ultimamente a Capitão-

mor da Villa do Recife.

Nella casou com D. Ignacia Rosa Thenorio, filha do Sargento-mor

João Baptista Jorge, senhor do engenho de Bertioga e de sua mulher D. Fer-

nandina Rosa Thenorio, em titulo de Thenorios, e deste matrimonio nasce-

ram:

Manoel, <jue nasceu a 15 de Setembro de 1726 e falleceu a 4 de Ja-

neiro de 1730.

José, que nasceu a 5 de Julho» de 1728 e falleceu a 20 de Janeiro de

1730.

Manoel Antunes Correia, que nasceu a 14 de Desembro de 1732. E' cie-

rigo presbytero, Cavalleiro da Ordem de Christo e Commissario do Santo Of-

ficio.

José Ignacio Xavier Correia nasceu a 19 de Abril de 1734. Também Ô

clérigo presbytero e commissario do Santo Officio. Foi parocho e vigário da

vara da freguesia do Seridó, e presentemente é vigário encommendado da ire-

guesia de Una.

Felippe, que nasceu a 27 de Maio de 1740 e morreu a 13 de Novembro

do mesmo anno.

João Veríssimo, que nasceu a 10 de Julho de 1741 e também falleceu

menino.

Francisco Xavier Correia, que continua.

D. Maria Margarida do Sacramento.

D. Maria Margarida do Sacramento nasceu a 5 de Abril de 1724 e

casou a 21 de Fevereiro de 1748, com Francisco Xavier Carneiro da Cunha,

Familiar do Santo Officio e Capitão-mor da Villa de Iguarassú, filho do Ca-

fpitão-mor João Carneiro da Cunha, Familiar do Santo Officio e Senhor do

Engenho do Espirito Santo e Santa Lusia de Araripe, e de sua mulher D. An-

tonia da Cunha Souto Maior.

De sua succcssão se escreve em titulo de Carneiros.

D. Rosa Elena de Sousa, que nasceu a 9 de Fevereiro de 1730, casou

a 26 de Novembro do anno passado de 1770, com Loureneo Antonio Cavai-

cante de Albuquerque, e de sua mulher e prima D. Maria Luisa Cavalcante,

em titulo de Carvalhos.

D. Anna Maria Vidal, que nasceu a 5 de Maio de 1731 e casou a de

1760, com Francisco de Mello, de Albuquerque, senhor do engenho da Tapera

de Ipojuca, filho de Mathias de Albuquerque Maranhão, proprietário dos Of-

ficios de Juiz de Orphãos e Escrivão da Camara da cidade de Olinda, digo, da

Parahyba, c de sua mulher Margarida Muniz de Mello, em titulo de Albu-

querques.
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Ella falleceu de parto, sem deixar successão, a 2 de Novembro de

1760.

D, Clara Antonia Maria Correia, que nasceu a 13 de Maio de 1737 e

casou a de Agosto de 1761, com Antonio Clemente de Larrás, filho do Ca-

I;itão-mor Manoel Clemente, Senhor do engenha São João da Varzea e de sua

mulher D. Isabel de Almeida.

Da sua successão se escreve em titulo de Almeidas Catanhos.

D. Joanna Rita Quiteria Helena e Sousa, que nasceu a 22 de Maio de

1738.

D. Margarida Theresa de Jesus, que nasceu a 20 de Julho de 1743.

D. Francisca Peres de Figueiroa, que nasceu a 20 de Setembro de

1746.

Francisco Xavier Correia, que nasceu a 22 de Janeiro de 1745, servio

i.o Regimento da Praça do Recife e foi Cadete da minha Companhia. Embarcou

no soccorro que no anno de 1765 foi ao Rio Grande de S. Pedro e servio lá com

honra e distincção.

Quando se recolheu a sua praça foi logoi provido no posto de Alferes,

com o qual passou para a Companhia de Granadeiros e deste posto passou para

o de Coronel de um regimento de Cavallaria de Auxiliares da Villa de Seri-

nhaem, em Novembro da anno passado de 1770.

Casou  de 1768 com D. Rita Francisca Wanderley, filha de João

Uauricio Wanderley, senhor do engenho da guerra de Ipojuca e de sua mulher

D. Felicianna da Silva, cujos progenitorcs mostra a Arvore de Costados.

Deste matrimanio tem nascido:

Roque Antunes Correia, a... de....... de 1770.

D. Maria Margarida do Sacramento que nasceu em Lisboa, na fre-

guesia de S. Nicoláo, a 20 de Maio de 1693, veio para Pernambuco de 22 annos,

cm companhia de seus pais, e nesta Capitania casou, a 3 de Fevereiro de 1717,

com Manoel Lopes de São Thiago, Cavalleiro da Ordem de Christo, de que

tomou o habito na Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo do Recife, a

16 de Julho de 1722; Familiar do Santo Officio, por carta de 14 de Março de

1708 e proprietário do Officio de Escrivão do despacho da Mesa Grande, des-

carga e abertura da Alfandega de Pernambuco, que também servio na Milícia

e foi Tenente Cabo da Fortaleza de Santa Cruz do Mar, o qual era natural de P:'-

nhel e filho de Manoel João e de sua mulher Catharina Lopes. Neto par via pa-

terna de Pedro Antonio e de sua mulher Domingas João, e materna neto de João

Lopes e de sua mulher Maria Fernandes, todos naturaes e moradores da dita

Villa do Pinhel.

E deste matrimonio nasceram:

Manoel Lopes de S. Thiago Correia, que nasceu a 20 de Janeiro de

J719. E' cavalleiro professo na Ordem de Christo, Familiar do Santo Officio,

proprietário dos officioa da Alfandega, que foram de seu pai e Mestre de Cam-

po do Terço de Auxiliares dos Nobres da Praça do Recife. •

Casou a 29 de junho de 1736, com D. Francisca Maria de Freitas da

Silva, que falleceu sem successão a 5 de Novembro de 1744, a qual era filha

do Tenente Coronel Jacintho de Freitas da Silva, Fidalgo Cavalleiro da Casa

Real e Senhor do engenho da Casa Forte, e de sua mulher D. Antonia da Cu-

nha, em titulo de Freitas da Silva, Morgados da Magdalena da Ilha da Ma-

deira.

Antonio que morreu 'menino.
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Veríssimo Bernardino Lopes de S. Thiago, que nasceu a 20 de Maio

de 1724. Foi Jesuita e Clérigo Presbytero.

Roque, que morreu menino.

D. Joanna Ignacia Francisca Xavier, que nasceu a 27 de Junho de

1720 e casou a 16 de Julho de 1736, com Antonio José Victoriano Borges da

Fonceca, Cavalleiro da Ordem de Christo, Familiar do Santo Officio, Tenente

Coronel de Infantaria, a cujo cargo está o governo desta Capitania do Ceará.

Grande onde escreve estas Memórias, na Villa da Fortaleza de Nossa Senhora

da Assúmpção, hoje, 28 de Margo de 1778, filho do Governador Antonio Borges

da Fonceca, e de sua mulher D. Francisca Peres de FigueirÔa.

Da succes3ão deste matrimonio se escreve em titulo de Coelhos Bor-

ges da Fonceca.

Anna, que morreu menina.

Maria de Albuquerque, filha de Gonçalo Mendes Leitão e de sua mu-

Iher D. Antonia de Albuquerque, casou, coma se vê no Livro velho da Sé. a 4

de Junho de 1606, com Luiz de Almeida Homem, pessoa muito nobre.

Deste matrimonio nasceram os filhos seguintes:

Luis de Almeida Homem, que morreu Capitão na guerra e solteiro.

D. Leonor de Albuquerque, que casou, como consta do Livro Velho da

Sé, a 12 de Agosto de 1636, com seu primo o Mestre de Campo Joião Soares de

Albuquerque, sem successão.

D. Maria do Almeida casou com Manoel Gonçalves Correia, que foi Ca-

pitão de Infantaria- na guprra e depois de Reformado foi Secretario do governo

de Pernambuco. Deste matrimonio nasceram:

Luiz de Almeida Correia, que foi Doutor em Cânones: foi homem de

partes e letras, com grande estimação na côrte, onde viveu e morreu.

Fr. Bernardo  Monge Benedictino, que foi Abbade do

Mosteiro de Olinda.

D. Leonor de Almeida, que foi casada com Antonio Alves Ferreira,

homem nobre e rico, e falleceu sem successão.

O Capitão-mor Jeronymo Leitão, natural da freguesia ide S. Pedro

Martyr, capou com D. Catharina Moreira, que era irmã legitima e inteira do

sargento-mor da freguesia da Luz, Antonio Moreira de Vasconcellos e do Re-

verendo Vigário da mesma freguesia, Apolinario Moreira de Vasconcellos. pa-

rocho do melhor nome, os quaes eram filhos de Antonio Moreira 'Daltro e de

sua mulher Dt. Isabel Caldeira. Netos pela parte paterna de André Rodrigues

Pedrosa e sua mulher Catharirna Moreira Daltro, e por via materna de Ma-

noel Caldeira e de sua mulher D. Justa Rosa de Vasconcellos, como consta de

um assento feito na Mizericordia, em 17 de Março de 1648.

Do matrimonio de Jeronymo Leitão com D. Catharina Moreira nas-

ceram:

D. Maria Tavares do O', natural da freguesia de N. Senhora da Luz,

que casou com o Tenente Antonio da Silva Barreto, natural do mesmo lugar,

mie era filho legitimo do Coronel Francisco Alvares Pereira e de sua mulher

7>. Leonarda da Costa.

Neto pela parte paterna de Nuno Alvares Pereira e de sua mulher

'D Antonia Sá, filha de Francisco de Sá de Menezes, que era filho de D. Nuno

Alvares Pereira, General do Norte, Malavar, Ceilão e Mar do Sul e Gover-

nador de Moçambique e de sua mulher D. Maria de Menezes; e pela parte ma-

terna neto do Capitão-mor Governador de Pernambuco D. Felippe de Moura,

que era filho de Manoel de Moura e de sua mulher D. Isabel de Albuquerque,
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irmã de Jeronymo de Albuquerque, e de sua mulher e prima D. Isabel de Al-

buquerque, que era filha do Governador de Pernambuco, Jeronymo de Albu-

querque (.tronco em Pernambuco deste appellido), Fidalgo da Casa Real. e

de D. Maria do Espirito Santo, princeza desta terra, por ser filha única do

Arcoverde, rei ou regulo da terra.

Do matrimonio do Tenente Antonio da Silva Barreto com sua mulher

D. Maria Tavares do O', nasceram dous filhos:

Luis Alvares Moreira, que segue.

O Padre Antonio da Silva Barreto, que de sua nobre justificação de

Genere, que dera em 1704, e que se acha na Sé de Olinda, consta ter sido logo

habilitado, não só para as ordens de missa, como logo também para todas

as dignidadea ecclesiasticas, o que se esperava da puresa de seu sangue, como

legitimo e inteiro christão Velho,, e da gravidade de sua pessoa, assim st lhe

deu sentença.

Luiz Alvares Moreira, casou na freguesia de Muribeca, em 4 de Maio

de 1761, com T). Lourença Maria de Caldas, naturaes deste mesmo lugar, e se-

nhores das terras da Carpina, a qual D. Lourença era filha do Alteres João

Pereira da Silva e de sua'mulher D. Isabel Moreira dos Praseres, em titulo de

Albuquerques de Mello. Neta pela parte paterna de João Pereira da Silva o

de sua mulher D. Quiteria de Sousa (que era filha do Capitão Antonio d-*

Sousa de Carvalho), cujo João Pereira da Silva era filho do Capitão Aniceto

Pereira da Silva, senhor do engenho Morenos, vereador da Camara de Olinda

em 1774 e preso pelos Mascates, e de sua mulher D. Maria Cavalcante de Al-

buquerque, que era filha de Domingos Bezerra Cavalcante e de sua mulhe*

D. Leonor Cabral.

Neta pela parte paterna de Cosme Bezerra Monteiro e de sua mulher

D. Leonarda Cavalcante, que era filha de Antonio Cavalcante de Albuquerque,

o da guerra, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, e de sua mulher D. Maria de

Sousa, e pela parte 
'materna 

neta de Antonio Paes Cabral e de sua mulher

Maria Nunes. Era o capitão Aniceto Pereira da Silva filho do Capitão Simão

Pereira Barbosa e de sua mulher D. Maria Pessoa.

Neto paterno de Antonio Pereira Barbosa, natural de Vianna, e de

sua mulher Brasia Monteiro de Castro, que era filha de Domingos de Castro

Figueirôa. Este filho de Luiz Gonçalves Figueirôa e de sua mulher D. Maria

de Lima e Castro (naturaes do Porto), e de sua mulher Brasia Monteiro Be-

serra, neto materno de Antonio Bezerra Calhelros, digo, de Antonio Correin

Calheiros, natural de Vianna, e sua mulher Maria Pessôa, que era filha de

Francisco Monteiro Bezerra e de Maria Pessôa, sua mulher, que era filha de

Fernáo Martins Pessoa e de sua mulher Isabfl Gonçalves Raposo, tronco, da

nobre família dos Pessôas de Pernambuco.

Do matrimonio de Luiz Alves Moreira com D. Lourença Moreira Cal-

das nasceram únicos:

D. Maria Theresa de Jesus, que segue.

O Padre Manoel José da Silva, de extrema virtude, e de sua justi-

íicação de genere que se acha na Sé de Olinda consta a sua filiação.

João Pereira da Silva, casou e tem successão.

O Tenente Matheus Alvares Moreira casou com uma filha de José

Germano de Lyra, senhor do engenho Una, da freguesia de Santo Antão. Tem

buccessão.

O. Anna, casou e tem successão.

I>. Isabel casou com João Paes de Mello. Tem successão.
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D. Maria Theresa de Jesus casou com Basilla Alvares de Miranda

Varejão (naturaes de Muribeca), Official Maior da Secretaria da Junta da Fa-

zenda Real da Capitania da Parahyba do Norte, o qual era filho do Sargento-

mor Manoel do Carmo Inojosa, Escrivão e Guarda-mor da Alfandega de Per-

nambuco e de sua mulher D. Joanna Felicia do Espirito Santo, irmã legitima

e inteira do Reverendo Conego da Cathedral de Ollpda Antonlo Alvares de

Miranda Varejào, Vigário Collado da parochia de Santa Lusia do Norte, Pro-

vincial das Alagôas e Cavalleiro da O^dem de Christo e de João Alvares de

Miranda Varejãa, Fidalgo da Casa Rral, Commendador e Official Maior da

Secretaria do Estado dos negocios do reino.

Neto pela parte paterna de José Gonçalves de Oliveira, que era filho

do Capitão-mor Asustinho Gonçalves de Oliveira e de sua mulher D. Rosa

Maria Ferreira, naturaes de Muribeca e de sua mulher D. Josepha de Inojosa,

que era filha do Capitão-mor Christovão Martins de Inojosa, Cavalleiro da

Ordem dr Christo e de sua mulher D. Catharina de Meneses. Neto pela parte

materna do Capitão Bartholomeu Alves Martins e sua mulher D. Ursula Maria

da Conceição, naturaes de Muribeca.

Do matrimcnio de Basilio Alvares de Miranda Varejão com 'D. Maria

Theresa de Jesus ha successão.

D. Genebra Cavalcante, filha de Felipre Cavalcante, o Fidalgo Fio-

rentino, e de sua mulher D. Catharina de Albuquerque; casou e foi segunda

mulher de D. Felippe de Moura, natural de Lisbôa filho de D. Manoel de

Moura, padroeiro da Capclla-mor da Igreja de São João da Praça, a qual era

irmão legitimo e inteiro do famoso D. Christovão de Moura, Marquez de Cas-

fel Rodrigo,, grande valide? do Snr. Rei D. Felippe 2.® de Castella, e primeiro de

Portugal, do cujo reino foi vice-rei, e de sua mulher 'D. Isabel de Albuquer-

que, filha de Lono de Albuquerciuo, que foi conhecido com alcunha de Bode, e

<7e sua mulher D. Joanna de Bulhão, da qual foi Lopo de Albuquerque se-

::undc marido.

Não é necess-ario sue escrevamos da antiga origem e nobresa de seus

".rogenitores, 
porque ella é bem conhecida nas historias de Portugal.

Veio D. Felippe de Moura a Pernambuco no tempo em que governava,

peles anncs dr. 1556, sua tia irmã de sua mãi D. Brites de Albuquerque, já

então viuva do primeiro Donatorio Duarte Coelho Pereira, como tutora de seu

filho o segundo Donatario Duarte Coelho de Albuquerque pela ausência que

este segundo1 Donatario fez para Lisbôa achamos a D. Felippe de Moura ser-

vindo de Capitão-mor Governador de Pernambuco pelos annos de 1593 e eu vi

uma patente passada por elle, do posto de Capitão de Ordenanças, a Duarte de

Sá, com a data de 15 de Maio de 1595 e outros documentos antigos, pelos

auaes consta que. foi Padroeiro da Canella-mor da Igreja de N. Senhora das

Neves do Convento da Ordem de São Francisco da cidade de Olinda, na qual

ainda vi pintadas as suas armas sobro a porta travessa da parte do Evan-

gelho.

Casou D. Felippe de Moura em Pernambuco duas veaes: a primeira

com sua prima coirmã D. Isabel de Albuquerque, filha natural de seu tio,

irmão de sua mãi, Jeronymo de Albuquerque, progenitor dos Albuquerques de

Pernambuco e de D. Maria do Espirito Santo Arcoverde.

Deste matrimonio de D. Felippe de Moura com sua prima D. Tsabel

de Albuquerque, dizem as Memórias do Capitão-mor Antonio Feijõ de Mello,

que só nascera uma filha, chamada 
'D. I.eonarda, da qual se não conserva no-

ticia alguma, porém o grande Genealogico D. Luiz Salasar e Castro mostra na
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arvore de parentesco da Condeça de Frigiliana, que traz no tomo 2.° da His-

toria da Casa de Lara, livro 14.», cap. 8.°, pag. 792, que nascera D. João de

Moura, o qual casou com D. Luisa Carneiro, porém não dá noticia da succes-

são deste matrimonio.

E a segunda vez ca3ou D. Felippe de Moura com D. Genebra Cavai-

cante, sua sobrinha, porque era filha de. Felippe Cavalcante, o Florentino, Fi-

dalgo, e de sua parenta coirmã D. Catharina de Albuquerque, a quem chama-

ram a velha, tanto porque chegou a ser como porque foi esta D. Catharina de
Albuquerque, mulher de Felippe Cavalcante, a primeira filha que teve Jerc-

nymo de Albuquerque de D. Maria do Espirito Santo Arccverde.

No livro velho da Sé se acham vários assentos pelos quaes consta que
esta D. Genebra, viveu em Olinda viuva desde o anno de 1611 até o de, 1623.

Deste segudo matrimonio de D. Felippe de Moura com Dona Genebra

Cavalcante nasceram os filhos seguintes:

D. Francisco de Moura, que passou a servir a El-Rei em Flandres e
na índia, onde occupou grandes postos, e depois vindo com o primeiro soe-
corra á Restauração da Bahia, ficou governando desde o anno de 1624 até o de
1626, como referem Brito, Iiv. 2.°, n.° 171, livro 3.°, n.° 233 e 279, Pitta, Livro
4.® números 42 e 52, e outros A. A. que escreveram da guerra brasileira. Teve qua-
tro commendas e foi senhor da Ilha Graciosa e do Conselho do Estado. Falle-
ceu solteiro, sem deixar successâo.

D. Antonio de Moura, que foi Governador do Cabo Verde, onde fallc-
ceu solteiro, sem successâo.

D. Jeronymo de Moura, que passou a servir na índia, onde fallece '.

sem successâo.

D. Paulo de Moura, que falleceu Religioso da Ordem de São Francisco,
na qual se chamou Fr. Paulo de Santa Catharina, e occupou varias prelasias,
tanto nesta província de Santo Antonio do Brasil, como na de Santo Antonio
dos Capuchos de Portugal.

Sendo moço se desposou com sua prima co-irmã D. Brites de Mello,
filha de João Gomes de Mello, o moço, e de sua mulher D. Margarida de Albu-
•querque, que era irmã inteira de sua mãi D. Genebra Cavalcante; e por fal-
lecer a dita sua prima D. Brites antes de alcançada a dispensa, não casou
com ella e teve da mesma a

D. Maria de Mello, que foi mulher de Francisco de Mendonsa Furta-
do, Alcayde-mor de Mourão, Commendador da Villa Franca de Xira e Gover-
nador de Masagão. Teve, como escreve o Commendador Manoel de Carvalho
de Thayde, no Theatro Genealogico, que imprimio com o nome de Prior D. Ti-
visco de Nasão Zarco y Colona, Arts. 8." e 53 e outros, a

D. Maior Luisa de Mendonsa, que casou com João de Almada de
Mello, Commissario Geral da Cavallaria da Beira, alcayde-mor de Palmella,
Senhor do Morgado de Olivaes e do Souto d'El-Rei. E da illustrissima poste-
ridade deste matrimonio, escreve largamente o Pe. D. Antonio Caetano de
Sousa, na sua Historia Genealogica da Casa Real Portuguesa, e também ea-
creve o Pe. Antonio Carvalho da Costa, na sua chorographia Portuguesa, Tomo
3.°, livro 2.°, tratad. 7.°, Cap. 3.°, pag. 308.

D. João de Moura, Religioso da mesma Ordem, na qual parece que
mudou o nome e também occupou prelasias.

D. Catharina de Moura, que continua.

D. Isabel de Moura, adeante.

D. Mecia de Moura, adeante,
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D. Catharina de Moura cascw com Lourenço de Sousa c Moura, Fi-

dalgo da Casa Real e deste matrimônio nasceram:

Lourenço de Sousa e Moura e

Manoel dql Sousa © Moura, que ambos falleoeram solteiros e sém

Euccessão.

D. Isabel de Moura, que depois de viuva se retirou para a Bahia par

causa da guerra dos Hollan-dezes, como escreve Brito, no Liv. 8.°, n. 656 e

consta das Memórias Diarias da Guerra de Pernambuco, que escreve© o Do-

natario Duarte de Albuquerque Coelho, lá viveu com seu genro Pelippe Ca-

valcante de Albuquerque em uma fazenda que compraram no engenho de São

Paulo e consta do assento de casamento de João Soares Cavalcante com Dona

Catharina de Albuquerque, feito nos livros da Cathedral daquella Metropole,

a 14 de Fevreiro de 1650, que acima vimos, que ainda então vivia, porque

ella foi uma das testemunhas deste casamento, cuja noticia me communicou

um amigo curioso e fidedigno.

• Foi esta D. Isabel de Moura casada, como certifica o dito Brito no

lugar citado, com Antonio Ribeiro de Lacerda, aquelle Valeroso Capitão, Ce

quem no mesmo lugar e no livro 4.°, n.° 356, livro 5.® n.° 379, faz a mais hon-

rada memória, e o Castrioto no livro 3.° ns. 10, 14, 15 e 16.

Foi este Antonio Ribeiro de Lacerda filho de Manoel Ribeiro de La-

<erda, que no tempo do 2.° Donatário servio de Provedor da Fazenda Reaí

em Pernambuco e de sua mulher D. Maria Pereira Coutinho, Fidalga, natural

de Tancos, filha de Francisco Leitão Machado e de sua mulher D. Isabel

Coutinho, filha de Manoel Coutinho, como se vê na Arvore n.° 213 do Theat.

Genealog. e da qual D. Maria Pereira Coutinho foi Manoel Ribeiro Lacerda

primeiro marido.

Deste matrimonio de D. Isabel de Moura com Antonio Ribeiro de

Lacerda ficaram clous filhos seguintes:

Manoel Ribeiro de Lacerda, que falleceu solteiro, sem successão.

D. Maria de Lacerda, que casou, como acima vimos, com seu tio

Felippe Cavalcante de Albuquerque, Fidalgo da Casa Real, Cavalleiro da Or-

dem de Christo, filho de Antonio Cavalcante de Abuquerque e de sua mulher

D. Isabel de Goes de Vasconcellos e teve a successão que fica escripta.

D. Mecia de Moura que também foi para a Bahia, depois de \iuva.

com sua irmã D. Isabel de Moura, cc:.no escreve Brito no mesmo lugar, da

qual também consta que foi casada com Cosme Dias da Fonceca.

Este Cosme Dias da Fonceca foi Cavalleiro da Ordem de Christo e tev<í

o foro de Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, que lh'01 alcançou pelos seus ser-

viços seu cunhado D. Francisco de Moura, cujo Alvará se expediu depois de

sua morte, a 27 de Março de 1638, como consta do mesmo Alvará, que eu con-

sr.rvo entre outros papeis curiosos por m'o haver dado seus descendentes, digo,

seu descendente o Capitão João Baptista Accioly de Moura.

Delle consta que era Cosme Dias da Fonceca, natural da Villa do Con-

de e foi filho de Pedro Dias da Fonceca, natural da mesma Villa, que foi se-

gundo marido de D. Maria Pereira Coutinho, e por este motivo era meio irmão

de Antonio Ribeiro de Lacerda. Do Thcatro Genealogico, Arvore 213, consta

que este Pedro Dias da Fonceca foi filho de A'ntonio Dias da Fonceca e d?

sua mulher Joanna de Goes, filha de Pedro de Goes.

Deste matrimonio de D. Mecia de Moura com Cosme Dias da Fon-

ceca nasceram os filhos seguintes:

Pedro de Moura Pereira, que continua.
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Felippe de Moura de Albuquerque, Fidalgo da,Casa Real, que como diz

Brito, 110 livro 3.°, n.° 239, embarcou no anno de 1624, em companhia de seu

tio D. Francisco de Moura, no primeiro soccorro que foi á restauraçã" da

Bahia, onde foi Capitão de Infantaria e casou duas vezes, a primeira com Dona

Felippa Pissarra, filha de Diogo Pissarra de Vasconcellos, de nobre familia e a se-

gunda com D. Maria Pimentel, irmã do Coronel Antonio da Silva Pimentel,

do qual foi filha D. Joanna Guedes de Brito, que casou duas vezes, a primeira

com D. João Mascarenhas, filho do primeiro Conde de Cocolim, como se vê nos

prandes de Portugal, pag. 363, e a segunda com Manoel Saldanha, irmão do

Eminentíssimo e reverendissimo Senhor Cardeal Saldanha, que bojo é Pa-

triarcha de Lisbôa, como se vô no mesmo livro, no titulo dos Condes ciir Poute,

pag. 466, ambos, além de outros, filhos de Antonio da SLva Pimentel. Fidalgo

;la Real, e de sua mulher D. Joanna de Arauju. cut Casa da Torre de

de Ávila, da Bahia.

E de nenhum destes matrimortios tfve Felione i;e Moura successâo.

Antonio de Moura, «Mijo assento d-» bapt snvj achei no livro velho

d-t Sé feito p 12 de Junh.) i; 1611, e delle consta que furam seus padrinhos

I.j irer.ço de Sousa, casado com sua li1 D- Catbariiui de Moura o sua bisavó

D. Catharina de Albuquerque, que ainda então era viva. Foi este Antonio de

Moura Religioso da Ordem de S. Francisco, nesta província de Santo Antonio

do Brasil.

Manoel de Moura Rolim, adeante.

Cosme Rolim de Moura e

Francisco de Moura Rolim, que passaram a servir na índia, onde m-

bos falleceram, solteiros e sem successâo.

Paulo de Moura, que foi Religioso da Ordem de São Francisco, nesta

provincia de Santo Antonio do Brasil.

D. Maria Pereira de Moura, que casou com seu primo Zenobio Accioli

de Vasconcpllos, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real e Mestre de Campo do Terço

de Infantaria paga da praça do Recife, o qual era filho de Gaspar Accioli de Vas-

concellos, natural da Ilha da Madeira, e de sua mulher D. Anna Cavalcante.

Da successâo deste matrimonio se escreve em titulo de Acciolis.

Pedro de Moura Pereira, cujo assento de baptismo se acha no livro

velho da Sé, feito no mez de Julho de 1608 e delle consta que foram seus pa-

drinhos seu tio D. Jeronymo de Moura, irmão de sua mãi, e sua bisavó Dona

Catharina de Albuquerque .

Teve este Pedro de Moura Pereira, que fallefru no anno de 1677, o fôro

de Fidalgo Cavalleiro e casou na patria com sua prima D. Francisca Ca-

valcante. filha de Co?me da Silveira, qu?. era primo de Cosme Dias da Fon-

ceca e de sua mulher D. Margarida de Albuquerque Cavalcante, da qual Dona

Margarida, digo, Cavalcante, irmã de Dona Genebra Cavalcante, da qual Dona

Margarida foi Cosme da Silveira segundo marido, porque ella, como acima

vimos, tinha primeiro sido casada com João Gomes de Mello, o moço.

Deste matrimonio de Pedro de Moura Pereira foi filha única a se-

guinte:

D. Mecia de Moura, que nasceu no anno de 1651 e casou no de 1673,

com seu primo co-irmão Antonio de Moura Rolim, como logo veremos.

Manoel de Moura Rolim, que nasceu no anno de 1616, teve o foro de

Fidalgo Cavalleiro da Casa Real e foi Capitão de Infantaria na Bahia, para

onde foi com sua mãi e lá faleceu uq anno de 1664.
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Casou naquella Capital com D. Anna Maria da Silva, irmã, de sua

cunhada Maria Pimentel, mulher de seu irmão Felippe de Moura Pimentel e

do Coronel Antonio da Silva Pimentel, Fidalgo da Casa Real, do qual acima 3e

deu noticia.

E deste matrimonio nasceram:

Antonio de Moura Rolim, que continua.

Cosme de Moura Rolim e

Felippe de Moura de Albuquerque, que não casaram, nem deixaram

successão.

D. Mecia de Moura, que casou com seu primo Manoel Garcia Pimentel,

Fidalgo da Casa Real e Senhor Donatario da Capitania do Espirito Sauto,

filho de Francisco Gil de Araújo, Donatario da mesma Capitania e descendente

da familia da Casa da Torre.

Deste matrimonio não houve successão.

Antonio de Moura Rolim, que nasceu no anno de 1658 e falleceu na

Bahia, sua patria, no de 1708, teve o foro de Fidalgo Cavalleiro e ca30u,

como acima vimes, no anno de 1673, com sua prima co-irmã, D. Mecia de

Moura, filha de seu tio Pedro de Moura Pereira e de sua mulher D. Fran-

cisca Cavalcante.

Deste matrimonio nasceu unicamente.

Manoel Garcia de Moura Rolim, no anno de 1677; teve o foro de Fi-

dalgo Cavalleiro e foi senhor do engenho do Salgado, da freguesia de Ipojuca.

Casou no anno de 1701, na freguesia da Varzea, com D. Lrsula Car-

neiro da Cunha, filha de João Carneiro da Cunha, senhor do engenho do Meio

da mesma freguesia, e de sua mulher c prima D. Anna Ca-neiro de Mesquita.

Deste matrimonio não houve successão.

Amador de Araújo Pereira é em Pern imbuco o tronco da familia do

seu appellido. Drlle fazem honorífica memória os Autoria que escreveram a

guerra dos Hollandezes, na qual foi eleito Camf.Ho-nv.ir de rpojuca, quando

João Fernandes Vieira, em 1645, acclamou a liberdade, como refere Castrioto

Lusitano, livro 5.°, n.° 80, o procedeu sempre com tanta honra que Sua Ma-

gestade, em attenção aos seus serviços, o nomeou governador de São Tliorrf\

posto que não chegou a lograr por fallecer quando estava para embarcar.

Foi natural da Provincia do Minho, onde seus pai3 Pedro Gonçalves,

o novo, e D. Felippa de Araújo Pereira, aparentavam em grau muito proximo

com a casa de Escuivo e com a de D. Miguel de Asevedo e de Luiz Miranda

Pereira, com cujos parentes conservou sempre communicação, como se prova

das cartas quo conservam seus descendentes.

Veio Amador de Araújo Pereira a Pernambuco no principio do

século passado e viveu na freguesia de S. Miguel de Ipojuca, onde casou com

D. Maria da Costa de Luna, filha de Álvaro Gonçalves de Luna e de sua mu-

lher Isabel da Costa, pessôas principaes da mesma freguesia.

Deste matrimonio nasceram:

Manoel de Araújo de.Miranda, que continua.

Bernardino de Araújo Pereira, adeante.

Manoel de Araújo de Miranda, de quem escreve Lucideno, fls. 206, foi

Capitão da guerra dos Hollandezes e morreu valerosamente na segunda bata-

lha dos Guararapes, como refere o Portugal restaurado, no Tomo 1.°, livro 11.°,

e Castrioto Lusitànio, no livro 9.°, n." 82.
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Casou e foi primeiro marido &e tres que teve (1) D. Lourença Cor-

reia, irmã de João Correia Barbosa, Cavalleiro da Ordem de Christo e Ca-

pitão-mor de Ipojuca, filhos (além de outros), de Luiz de Paiva e de sua mu-

Iher Isabel Correia, filha de Vicente Correia da Costa, natural de Alcobaça,

que em 1616 servia em Olinda o officio de Almoxarife da Fazenda Real de que

ora proprietário, e de sua mulher Ignez de Brito, natural de Vianna e i;ml

de Antonio Bezerra, o Barriga, da qual Ignez de Brito foi Vicente Correia se-

gundo marido.

Deste matrimonio de Manoel de Araújo de Miranda nasceram:

3 — Luiz de Miranda Pereira, que continua.

3 — Manoel de Araújo de Miranda, a quem se acha no livro da, Secretaria

.¦provido no posto de Capitão de Auxiliares do Terço do Cabo, Ipojuca e Seri-

nhaem, d-3 que era Mestre de Campo Marcos de Barros Correia, por patente

de 10 de Fevereiro de 1666, na qual consta que seu pai morrera na segunda

batalha dos Guararapes.

As memórias do Capitão Jeronymo de Faria de Figueiredo dizem que

fôra casado com Maria da Cunha e que o mataram em Ipojuca, em um dia de

Paschoa, e não tenho delle outras noticias.

3 — Luiz de Miranda Pereira, que também foi Capitão de Auxiliares

do Terço do Mestre de Campo Marcos de Barros Correia, por patente de 12 dn

Março de 1666, da qual também consta que seu pai morrera na segunda ba-

talha dos Guararapes. Casou com Beatriz de Brito de Vasconcellos, irmã de seu ul-

timo padrasto, Domingos Gomes de Brito, o qual do termo da Mizericordia de

Oiinda, que assignou a 11 de Fevereiro de 1559, consta ser filho de Diogo de

Brito Borges e de sua mulher Custodia Gomes de Abreu. Ainda vivia este Ca-

pitão Luiz de Miranda Pereira em 1695, como consta do termo de Irmão da

Mizericordia que assignou a 22 de Janeiro do dito anno. E teve de sua mulher

os filhos seguintes (2):

— Bernardino de Araújo Pereira, foi Capitão de Cavallos de Ipo-

juca por patente de 12 de Março de 1666, e nos livros da Camara de Olinda

se acha servindo de Vereador no anno de 1668. Ao primeiro de Novembro de

1664, assignou termo de Irmão da Mizericordia da mesma Olinda e delle cons-

ta que já então era casado com D. Ursula Cavalcante de Albuquerque, filha

de Pedro Cavalcante de Albuquerque, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real e da
Ordem de Christo e de sua mulher D. Brasia Monteiro, cujos progenítorcs
mostra a Arvore de Costados n. 1.

Do referido matrimonio nasceram:

— Amador de Araújo, que falleceu solteiro.

3 — Manoel de Araújo Cavalcante, que continua.

3 — D. Maria Cavalcante, que casou com Matheus de Sá, filho de
Domingos de Sá e de sua mulher Isabel Alves da Costa.

Da successão deste matrimonio se escreve em titulo de Sás Cavãlcan-
tes.

3 — 'D. Luiza Cavalcante, que casou com seu parente João de Araújo
Luna, filho de Domingos de Luna e de sua mulher D. Briolanja de Araújo,

que foi filha de José de Araújo e de sua mulher Luisa de Asevedo. E deste matri-
inonio não houve successão.

(1) Náo ha engano, o original diz assim : Noto que deixei em oerta altura
os copiar os números porque na copfa não tem e no original, até aqui, já

(2) Em branco o resto da pagina,
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3 — D. Brasia, adeante.

— Manoel de Araújo Cavalcante, foi Capitão de Cavallos da fre-

guesia da Varzea, onde morou e casou com D. Brasia Cavalcante Bezerra, fi-

lha de Cosme Bezerra Monteiro e de sua mulher D. Leonarda Cavalcante, cujos

progenitores mostra a Arvore de Costados n. 2.

Deste matrimonio nasceram:

— Francisco Xavier Cavalcante, que continua.

4 — Manoel de Araújo Cavalcante, sacerdote do habito de Suo Pedro,

que foi parocho de Arorobá.

4 — Cosme Bezerra Cavalcante, que foi baptisado, digo, que fc/i ca-

sado com D. Maria Paes Barreto, filha do Sargento-mor Bernardino de Car-

valho de Andrade e de sua mulher D. Laura Cavalcante, e não teve succeasão.

4 — Bernardino de Araújo Cavalcante, adeante.

4 — Sebastião Bezerra Cavalcante, adeante.

4 —• D. Maria Cavalcante, adeante

4 — D. Marianna Cavalcante, adeante.

4 — Sebastião Bezerra Cavalcante, adeante.

4 — D. Maria Cavalcante, adeante.

4 — D. Marianna Cavalcante, adeante.

— Francisco Xavier Cavalcante, ca30u com D. Luisja. Cavalcante,

filha de Theodosio Leitão de Vasconcellos e de sua mulher D. Brites Cavai-

cante de Albuquerque, ambos da íamilia dos Hollandas, como se pode ver no ti-

tulo desta familia. E deste matrimonio nasceu:

— D. Brites de Albuquerque, que casou com o Sargento-mor João

Leite de Oliveira, que viveu no Arorobá, onde foi muitas vezes juiz Ordinário,

e não tiveram successão.

Bernardno de Araújo Cavalcante, casou com D. Rosalia Maria Ribei-

ro, irmã do Pe. Amaro Pereira d© Sousa, e tiveram:

5 — Francisco Bezerra.

5 — D. Maria Cavalcante e outros, que todos morreram meninos.

— Sebastflão Bezerra Cavalcante, casou com D,. Matla Magldalena

de Carvalho, filha do Sargento-mor Bernardino de Carvalho de Andrada e de

sua mulher D. Laura Cavalcante, cujos progenltores mostra a Arvore de Cos-

tados n. 3.

Deste matrimonio nasceram:

— Antonio de Carvalho Cavalcante, que continua.

5 — Sebastião Bezerra Cavalcante, Capitão do Regimento da GavrJla-

ria, que foi Juiz Vereador em Olinda em 1766. Casou com D. Ursula José de

Mello, filha do Capitão-mor Antonio Paes Barreto e de sua mulher Dona Ma.-

ria Fonceca Barbosa, e não tem tido successão.

5 — Manoel Cavalcante Beserra, que morreu moçp.

5 — D. Bernardina Cavalcante, adeante.

— Antonio dé Carvalho Cavalcante casou com D. Jeronyma Lu-

fila, Barreto de Albuquerque, irmã de sua cunhada D. Ursula José de Mello,

filhas de Antonio Paes Barreto, senhor do engenho do Anjo e Capitão-mor da

Yilla Formoea de Serinhaem, e de sua mulher D. Maria da Fonceca Barbosa,

cujos progenitores mostra a Arvore de Costados n.° 4.

Deste matrimonio nasceram:

— Antonio de Albuquerque Barreto.

6 — Lourenço Cavalcante de Albuquerque.

6 — Estevão Paes Barreto.



— 462i —

6 — D. Maria de Albuquerque.

6 — D. Laura Cavalcante.

6 —¦ 'D. Jeranyma Lusia Barreto de Albuquerque.

6 — D. Ignacia Cavalcante.

6 —-D. Anna Cavalcante.

— D. Bernardina Cavalcante casou com Antonio de Castro Filguei-

ra, filho do Capitão Antonio de Castro Filgueira, senhor 9o engenho do Paço

do Porto Calvo, e de sua mulher D. Anna Rosa. E deste matrlmonio nas-

eeram:

— Antonio de Albuquerque Cavalcante.

6 — Leonardo Beaerra Cavalcante.

6 — Sebastião Beserra Cavalcante, que morreu menino.

6 — D. Maria Magdalena Cavalcante.

6 — D. Anna Maria Cavalcante.

6 — D. Ignacia Cavalcante.

— D. Maria Cavalcante casou com Manoel Leite da Silva, Commde.

de Arorobá.

E deste matrimonio nasceram:

— Manoel Leite da Silva Cavalcante.

5 — Luiz Cavalcante de Albuquerque que casou com D. Marta The-

resa Ferreira, irmã do Pe. Francisco Ferreira que foi parocho de Arorobá,

e nâo sei se deste matrimonio houve successão.

5 — Leonardo Bezerra Cavalcante.

5 — Bento Leite Cavalcante.

5 — Lourenço Cavalcante de Albuquerque.

5 — D. Inno>cencia Cavalcante, adeante.

5 — D. Maria Cavalcante de Araújo, que casou em 1757 com José
Fernandes Thenorio, filho de José Fernandes Nogueira e de sua mulher Dona
Anna Thenorio, como se pode ver em titulo de Thenorios.

5 — D. Josepha Leite;

5 — D. Theresa Cavalcante.

5 — D. Brasia Cavalcante Bezerra.

5 — D. Florenciana Cavalcante.

— D. Innocencia Cavalcante casou com o Coronel Theotonia Mon-
teiro da Rosa, filho do Capitão-mor Manoel Monteiro da Rosa, Familiar do
Santo Officio, e de sua mulher D. Innocencia da Silva. E deste matrimonir
nasceram:

— Manoel Leite.

6 — Antonio Cavalcante.

6 —

6 —

6 —

— D. Marianna Cavalcante casou com o Capitão Antonio Aives Rico,
filho de Luiz Alves da Costa e de sua mulher Francisoa de Barros, irmã do
Deão da Sé de Olinda Francisco Martins Pereira e dos Padres Paulo Martins,
clérigo da Varzea, Antonio Martins, clérigo virtuoso, e de Fr. Felippe
Religioso Franciscano, todos filhos de Francisco Martins Seixas e de sua mu-
lher Margarida Pereira, naturaes de Ipojuca. E Luiz Alves da Costa foi filho
de Rodrigo Alves e de sua mulher Maria Coaresma.

Do referido matrimonio nasceram os filhos seguintes:

— Marcos Bezerra Cavalcante, que continua.
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5 — Luiz Alves da Costa.

5 — Antonio Alves Rico.

5 — D. Brasia Cavalcante Bezerra.

— Marcos Bezerra Cavalcante casou com D. Maria Sophia Cavalcante

de Albuquerque, fillia de José Bezerra Cavalcante e de sua muilier D. Zenobia

Luisa Cavalcante, cujos progenitores mostra a Arvore de Costados n. 5.

Deste matrimonio nasceram:

— José Bezerra Cavalcante.

6 — Antonio Cavalcante Bezerra.

6 — João Cavalcante de Araújo.

— d. Brasia Cavalcante casou com João Leite da Silve., filho de

João Luiz Pereira, a quem se acha servindo de Procurador do Conselho no

anno de 1654, em que se restaurou Pernambuco, e de sua mulher segunda

Maria Soage, que foram senhores do engenho de Aratangi, e da qual Maria

Soage também João Luiz Pereira foi 2.° marido. 1

Deste matrimonio nasceram:

— Manoel da Serra Cavalcante, que continua.

4 — D. Maria Cavalcante de Albuquerque, que morreu solteira.

4 — D. Joanna Cavalcante, adeante.

4 — D. Romualda Cavalcante, que casou e foi pimeira muilher do

Capitão Pedro Coelho Pinto, natural de Monte-mor, o novo, na Provincia do

Alemtejo, filho de Brás Pinto Lobo da Silva e de sua mulher Maria Coelho.

Da successâo deste matrimonio se escreve em titulo de Simões Col-

Jaços.

— Manoel da Serra Cavalcante, que foi Provisor de Itamaracá, ca-

sou com D. Isabel Alves de Castro, filha de Mathias de Siqueira e de sua mu-

lher Margarida Varelia, senhor do engenho de Araripe de Baixa, ambos da

lamilia dos novos, como se po»de ver no titulo delia.

Deste matrimonio nasceram:

— Antonio Thomás da Serra, sacerdote do habito de S. Pedro, que

foi parocho da freguesia de São Gonçalo da Serra dos Cocos.

5 — Thomás da Serra Cavalcante, também clérigo presbytero.

5 — D. Brasia Cavalcante, que não tomou estado.

(Seguem-se 4 Arvores de Costados).

APPENDICE SEGUNDO

— Esta familia teve principio em Domingos de Sá, natural de Por-

tugal, que já vivia rica em Pernambuco quando os Hollandezes o tomaram,

em 1630.

Casou na freguesia de Ipojuca com Isabel Alves da Costa, e foi filho

deste matrimonio:

— Matheus de Sá, a quem se acha provido, digo servindo de Ve-

reador da Camara de Olinda no anno de 1676 e de Juiz Ordinário no de 16S3.

Casou nobremente com D. Maria Cavalcante, filha do Capitão Bernardino de

Araújo Pereira e de sua mulher D. Ursula Cavalcante de Albuquerque, cujos

progenitores mostra a Arvore de Costados n.° 1.

Deste matrimonio nasceram os filhos seguintes:

— Domingos de Sá Cavalcante, que continua.
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3 — Francisco dc Sá Cavalcante, adeante.

3 — Bernardino de Araújo Cavalcante, clérigo presbytero.

3 — João Cavalcante de Sá, adeante.

3 — D. Ursula Cavalcante, que casou duas vezeis: a primeira com

Francisco de Mello1, filho de Dionisio Vieira de Mello, Cavalleiro Fidalgo da Ordem

de São Bento de Aviz, Capitão de Infantaria e de sua mullier D. Maria Bar-

bosa, e a segunda vez com Christovão Paes Cavalcante, filho de Christovão

Paes de Mendonsa e de sua segunda mulher Dona Joanna Cavalcante. De nenhum

destes matrimonios houve successão.

3 — D. Anna Nasareth Cavalcante, adeante.

3 — D. Catharina Maria de Sá Cavalcante, que casou com Antonio

Carvalho de Andrada, filho do Sargento-mor Bernardino de Carvalho de An-

drada e de sua mulher D. Clara Cavalcante Bezerra.

Da 3uccessão deste matrimonio se escreve em titulo de Carvalhos.

— Domingos de Sá Cavalcante, foi senhor do engenho de Massan-

gana, Tenente Coronel de um dos Regimentos a que chamaram dos valentes:

Passou com sua familia a servir nas Minas Geraes, onde falleceu. Casou com
D. Joanna Barreto de Albuquerque, filha B. de Gonçalo Paes Barreto, havida

em Lusia Alves, mulher branca, que depois casou com Thomé Pinto Ribeiro,
do qual teve vários filhos.

A ascendencia desta D. Joanna Barreto de Albuquerque se mostra
da Arvore de Costados n. 2. E do seu matrimonio nasceram os filhos se-

guintes:

— Matheus de Sá Cavalcante, clerigb presbytero, que morreu no
Serro do Frio.

4 — Pedro Cavalcante de Albuquerque, que motrreu nas Minas, sol-
teiro.

4 — Domingos de Sá Cavalcante, que morreu no Matto Grossa, sol-
telro.

4 — Amador de Araújo Pereira, que morreu nas Minas, solteiro.
4 D. Ignez Barreto de Albuquerque, que casou duas vezes: a pri-

meira com  e a segunda com o Capitão-
mor Lourenço Cavalcante de Albuquerque, filho do Sargento-mor Bernardino

de Carvalho de Andrada e de sua mulher D. Laura Cavalcante Beserra, e foi
sua segunda mulher. De nenhum destes matrimonios houve successão.'

4 — D. Brites de Albuquerque, que casou nas Minas com o Coronel
Antonio de Meirelles Machado, natural da freguesia de São Salvador do Pillar
de Basto, Arcebispado de Braga. E deste matrimonio nasceu único:

Fr. Antonio de São João, Religioso Leigo da Ordem de São Francisco
desta Provincia da Bahia.

4 D. Catharina de Albuquerque, que casou nas Minas com Chris-
tovão Ribeiro de Moraes, com successão, de que não tenho noticia.

4 D. Ursula Cavalcante, que foi casada no Serro do Frio com An-
tonio Lourenço, e não tenho noticia 8e deste matrimonio houve successão.

Francisco de Sá Cavalcante, que foi senhor da propriedade de
Macaquinho e servio de Capitão de Cavallos, Sargento-mor e Capitão-mor da
freguesia de Ipojuca. Casou com D. Catharina Camello Pessoa, filha do Sar-
gento-mor Nuno Camello e de sua mulher D. Ignez Pessoa, cujas ascenden-
cias mostra a Arvore de Costados n.°3.

Deete matrimonio nasceram:

— Francisco de Sá Cavalcante, clérigo presbytero.
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4 — Nuno Camello de Sã, que continua.

4 — Gonçalo Camello Pessoa, clérigo presbytero.

4 — José Camello de Sá, adeante.

4 — Antonio de Sá Cavalcante, adeante.

4 — Euzebio Cavalcante Bezerra, que casou com D. Barbara Lusia

Cavalcante, filha do Capitão-mor Braz Vieira Rabello e de sua mulher Dona

Anna Lusia Cavalcante.

Deste matrimonio não houve successào.

4 — D. Thomasia Cavalcante Pessoa, casou com Pructuoso Teixeira

de Albuquerque, filho do C. Paulo de Figueiredo de Albuquerque e de sua

mulher D. Maria Margarida Pereira.

Da successào deste matrimonio se escreve em titulo de Fragosos.

4 — D. Isabel Cavalcante.

4 — D. Maria do O' Cavalcante, e

4 — D. Ignez PessÔa, que não casaram.

4 — D. Joanna de Nasareth Cavalcante, adeante.

— Nuno Camello de Sá, senhor do engenho de Arariba de Cima,

na freguesia do Cabo, onde serviu de Capitão de Cavallos. Casou com D. Mecia

de Caldas de Luna, filha do Alferes Faustino de Barros Rego e de sua mu-

lher Felippa de Caldas de Luna, neta por via paterna de Marcos de Carvalho,

natural de Portugal e de sua mulher Maria de Barros, natural da Ilha de Ita-

maracá, e por via materna neta de Simão de Araújo Caldas, natural do Reino e

do sua mulher Isabel Alves de Luna, natural de Cabo.

Deste matrimonio de Nuno Camello nasceram:

— Manoel Camello de Sá, que continua.

5 — Nuno Camello de Sá, que morreu moço.

5 — Antonio Camello, que também morreu de pouca idade.

— Manoel Camello de Sá casou com D. Luisa Lins da Rosa, filha

de Manoel Coelho Negramonte, senhor do engenho da Guerra de Ipojuca, e

de sua mulher D. Adrianna Wanderley, cujas ascendências mostra a Arvo-

re de Costados n.°4.

Deste matrimonio nasceram:

— Francisco de Sá Cavalcante.

6 — Nuno de Sá Cavalcante, que morreu menino.

6 — José Camello PessÔa.

6 — Antonio José Cavalcante.

6 — João Cavalcante de Sá.

6 — D. Mecla de Caldas.

6 — D. Maria José da Rocha.

6 — D. Anna Lins da Rocha.

6 — D. Catharina Alexandrina PessÔa.

-— José Camello de Sá casou com D. Adrianna Luisa de Albuquer-

que, filha do Capitão-mor Lourenço Cavalcante de Albuquerque e de sua pri-

meira mulher D. Luisa dos Praseres, cujos progenitores mostra a Arvore de

Costados n. 5.

Deste matrimonio nasceram:

— Lcmrenço Cavalcante de Albuquerque.

5 — José Camello de Sá.

5 — Francisco de Sá Cavalcante.

5 — Jeronymo Cavalcante de Albuquerque.
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5 — D. Luisa Cavalcante de Albuquerque.

5 — D. Anna de Nasareth Cavalcante.

5 — D. Paula Maria do Rosário Cavalcante.

— Antonio de Sá Cavalcante casou com D. Maria Vieira de Mello

Cavalcante, filha do Capitão-mor Braz Vieira de Mello e de sua mulher Dona

Anna Luisa Cavalcante cujos progenitores mostra\ a Arvore de Costados

n.° 6. Deste matrimônio nasceram:

— Francisco de Sá Cavalcante.

5 — Antonio Manoel Cavalcante Pessoa.

5 — D. Rita Maria Pessoa.

5 — D. Anna Luisa Cavalcante.

5 — D. Catharina Camello Pessoa.

— D. Joanna de Nasareth Cavalcante casou com Braz Vieira Re-

bello Cavalcante, filho do Capitão-mor Braz Vieira Rebello e de sua mulher

D. Anna Luisa Cavalcante, cujos progenitores se mostra na meBma Arvore de

Costados n.° 4.

Deste matrimonio nasceram:

— José Camello de Sá. Cavalcante.

5 — Manoel de Jesus Falcão.

5 — Francisco de Sá Cavalcante.

5 — Braz Vieira de Mello Cavalcante.

5 — D. Maria José de Jesus da Trindade.

— João Cavalcante de Sá casou com D. Nasaria Beserra, filha de

Amador de Araújo de Asevedo e de sua mulher Maria Monteiro Beserra,

cuja ascendencia se mostra na Arvore de Costados n.° 7.

Deste matrimonio nasceram:

— João Cavalcante de Sá, clérigo presbytero.

4 — Pedro Cavalcante de Albuquerque, de cujo estado não tenho no-

ticia.

— D. Marianna Cavalcante, que casou duas vezes a primeira com

c Coronel Leão de Amorim Tavaia, filho do Capitão Domingos de Amorim Bit-

tencourt e de sua mulher D. Apolinaria de Tavora, ambos naturaes de Portugal,

e deste matrimonio nasceram, digo, não houve successão; e a segunda vez

casou D. Marianna com João da Roxa Vieira Cavalcante, senhor da engenho

do Sibiró do Bom Jesus, em que succedeu u seu pai, o Capitão-mor Braz Vieira Re-

bello, cujos progenitores e os de sua mulher  Luisa Cavalcante, ficam

mostrados na Arvore de Costados n.° 6.

Deste segundo matrimonio nasceram:

— João Cavalcante de Sã.

5 — Pedro.

5 — D. Marianna.

5 — D. Anna.

5 — D. Joanna.

— D. Anna de Nasareth Cavalcante casou com o Capitão Manoel

de Araújo Beserra, filho de Amador de Araújo de Asevedo e de sua mulher

Maria Monteiro Beserra, ficam mostrados na Arvore de Costados n.° 7.

Deste matrimonio nasceram:

— Manoel de Araújo Beserra, clérigo presbytero.

4 — D. Cosma de Araújo Cavalcante, que continua.

4 — D. Maria Cavalcante Beserra, adeante.

4 — D. Luisa Cavalcante-Beserra, adeante.
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4 — D. Bernardina Cavalcante Beserra, que casou no sertão dos Inha-

muns da Capitania do Ceará com Manoel Ferreira Ferro, Coronel do Regi-

mento da Cavallaria daquella Ribeira, filho do Coronel Francisco Alves Fei-

tosa e de sua mulrer Catbarina da Roxa, naturaes do Rio de S. Francisco. E

deste matrimonio não tem havido successão.

4 — D. Anna Cavalcante de Nasareth, adeante.

4 —D. Margarida Cavalcante Beserra, adeante.

— D. Cosma de Araújo Cavalcante, casou com Gonçalo Teixeira Ca-

bral, natural da Villa Formosa de Serinhaem, Capitão Cabo da Torre do

Pau da Gameila, filho de Martinho Teixeira Cabral e de sua mulher Petronil-

la de Brito, senhor dos engenhos de Goicanna Deste matrimonio

nasceram:

5—Antonio José Teixeira, que continua.

5—D. Anna Cavalcante de Nasareth, que casou com o» Capitão Chris-

tovão da Rooha Wanderley, filho do Capitão-mor Manoel de Barros Wander-

ley e de sua mulher D. Maria Lins.

Da successão deste matrimonio se escreve em titulo de 
"Wanderleys.

— D. Maria lgnacia Cavalcante, adeante.

5 — D. Luisa da Conceição Cavalcante, adeante.

— Antonio José Teixeira casou com D. Maria Rosa de Barros Cam-

pello, filha de Manoel Rodrigues Campello, Cavalleiro Fidalgo e professo na

Ordem de Christo, Sargento-mor do Terço Velho de Auxiliares do Recife e de

sua mulher D. Innocencia de Brito Falcão, cujas ascendências mostra a Ar-

vore de costados n.® 8.

E nâo tenho noticia da successão deste matrimonio.

5—D. Maria lgnacia Cavalcante casou com Antonio Luiz de Mello,

filho de Manoel Luiz da Cunha e de sua mulher 'D. Anna de Mello, naturaes

de Serinhaem, onde são senhores de um partido no engenho de Goicana.

Deste matrimonio tem nascido:

— Gonçalo Teixeira Cabral.

6 — Antonio.

6 — D. Anna.

5—D. Luísa da Conceição Cavalcante casou com Manoel Teixeiia de

Lima, natural de Serinhaem, filho do Capitão Damião Casado Lima, natural

de Portugal e de sua mulher Anna Maria da Conceição, senhores dos Engenhos

da Boa-Vista e Cucaú.

Deste matrimonio tem nascido.

6— José.

6 — Antonio.

6 — D. lgnacia.

6 — D. Maria.

— D. Maria Cavalcante Bezerra casou com Thomé Teixeira Ribeiro,

irmão de seu cunhado Gonçalo Teixeira Cabral, filhos do já nomeado Mar-

tinho Teixeira Cabral, e sua mulher Petronilla de Brito.

Deste matrimonio nasceram:

— Pedro Teixeira Cavalcante.

5 — D. Manoella Teixeira Cavalcante, adeante.

5 — D. Maria Teixeira Cavalcante.

5 — D. Anna Cavalcante de Nasareth.

5 — D. Gertrudes Teixeira Cavalcante.
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5—D. Manoella Teixeira Cavalcante casou com o Capitão Antonio
José de Couto, natural do Reino. E deste matrimonio tem nascido:

6 — Antônio José de Couto.

6 — Thomé Teixeira Ribeiro.

6 — D. Maria.

6 — D. Anna.

—D- Luisa Cavalcante Bezerra casou com José Rebello Falcão, íi-
lho do Capitão-mor Brás Vieira Rebello e de sua mulher D. Anna Luisa Ca-
valcante, cujas ascendências se mostram na arvore de costados n.° 6.

Nasceram deste matrimonio:

— Antonio Beserra Cavalcante.

5 — D. Barbara Cavalcante Bezerra, adeante.

5 — D. Maria.

5 — D. Anna.

D- Barbara Cavalcante Beserra casou com o Capitão Francisco da
Rocha Guedes, natural de Ipojuca, filho do Capitão Manoel da Rocha Nunes
e de sua mulher D. Maria Josepha da Camara.

Deste matrimonio tem nascido:

— D. Francisca.

6 

D- Anna Cavalcante de Nasareth, casou no sertão dos Inhamuns
da Capitania do Ceará com o Capitão-mor Pedro Alves Feitosa e de sua mu-
lher Catharina da Rocha, naturaes do Rio de S. Francisco. E deste inatri-
monio nasceram:

—Francisco Alves Feitosa, que é Sargeaito-miar do Regimento da
Cavallaria da dita freguesia de N. Senhora do Monte do Carmo dos Inhamuns.

5 — Pedro, que falleceu de pouca idade.

5 — D. Maria.

5 — D. Marianna.

4—D. Marianna Cavalcante Bezerra, casou com o Sargento-mor An-
tonio Casado Lima, filho do Capitão Damião Casado Lima e de sua mulher
Anna Maria da Conceição, acima nomeados. E deste matrimonio tent nasci-
do:

5 — Manoel.

5 — D. Maria.

NOTA

Nos primeiros tempos depois da restaurado de. Pernambuco, viveu
na freguesia de Ipojuca com distineção e respeito Francisco de Sá, que foi
provido em Coronel da Ordenança por patente de 23 de Janeiro de 1673, que
se acha registrada a fls. 25 V. do Livro 4.° da Secretaria e delia consta que
fizera na guerra grandes serviços. Parece-me ser este Francisco rie Sá irmão
de Matheus de Sá, n.° 2, ambos filhos de Domingos de Sá, porém não tenho
noticia do seu estado, nem sei se deixou successão.

(Seguem-se 4 Arvores de Costados).

§
4—D* Isabel Cavalcante, filha de Antonio Cavalcante de Albuquer-

que e de sua mulher D. Isabel de Góes, casou duas vezes; a primeira com
Manoel Gonçalves Cerqueira, Cavalleiro da Ordem de Christo, Familiar do
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Santo Officio e herdeiro da Capella de Santa Catharlna, que como se vê do

Livro Velho da Sé fundaram na Igreja da Casa Santa Mizericordia de Olinda

seus país Pedro Gonçalves Cerqueára, a quem chamaram Per o Picú. e D. Ca-

tharina de Frielas, da qual foi Pedro Gonçalves Cerqueira primeiro marido,

porque ella, como consta do mesmo Livro Velho da Sé, casou segunda vez com

o Dr. Manoel Pinto da Rocha a 28 de Junho de 1612; e a segunda vez casou

D, Isabel Cavalcante com Francisco Bezerra, primo do seu marido, porque

elle era filho de Antônio Bezerra, o Barriga, e de sua mulher Isabel Lopes,

que era irmã de D. Catharina de Frielaa.

Da successão que teve D. Isabel Cavalcante deste segundo matrimonio

se escreve em titulo de Bezerras Barrigas, e do primeiro, contrahido com Ma-

noel Gonçalves Cerqueira, nasceram os três filhos seguintes:

5 — Pedro Cavalcante de Albuquerque, que continua.

5—'Manoel Cavalcante de Albuquerque, que casou com D. Joanna...

 viuva e segunda mulher do Capitão Amaro Lopes Madeira. E

deste matrimonio não houve successão.

5 — Antonio Cavalcante de Albuquerque, adeante.

— Pedro Cavalcante de Albuquerque, que servio com grande reputação

na guerra dos Hollandeses, como escreve Brito, Livro 8.°, n.° 617, Livro 10,

ns. 825 e 853, .e Castrioto, no Livro 7.°, n.° 9.° E depois da restauração ainda

viveu alguns annos, occupando, nos de 1657 e 1662, o cargo de Juiz Ordinário

de Olinda, que já havia servido em 1653, como se vê do Agiolog. Lusit., toma

3.°, pag. 354, e também occupou o de Provedor da Mizericordia no anuo de

1664.

Teve este Pedro Cavalcante de Albuquerque o fôro de Fidalgo Cavai-

leiro da Casa Real e o habito da Ordem de Christo e foi casado com D. Bra-

sia Monteiro, como se vê do assento que se acha no livro Velho da Sé, a 11

de Janeiro de 1625, a qual D. Brasia era filha de Francisco Monteiro Bezerra

e de sua mulher Maria Pessoa, cujas ascendências ficam mostradas na Arvore

de Costados n.° 3.

Deste matrimonio de Pedro Cavalcante foi filha única:

—-D. Ursula Cavalcante de Albuquerque, que casou cora o capitão

Bernardino de Araújo Pereira, filho de Amador de Araújo Pereira, Capitão-

mor de Ipojuca no teirpo dos Hollandeses, como escrevem Lucideno e Cas-

trioto, no Livro 5.°, n.° 80, e de sua mulher D. Maria de Luna.

Da successão deste matrimonio se escreve em titulo de Araujos Pe-

reiras.

5 — Antonio davalcante de Albuquerque, conhecido por Antdpio Ce-

valcante, o da guerra, foi homem de grande juiso e aos seus prudentes con-

selhos deveu João Fernandes Vieira a resolução de restaurar Pernambuco,

supposto que por rasões particulares se desuniram e em obzequio deste fize-

ram os curiosos, digo, os escriptores da nossa guerra menos gloriosa a sua

Memória e a sua morte que foi apressada no anno de 1645 em Iguarassú, com-

mandando as nossas Tropas, que iam em soccorro a Goyanna, porém S. Ma-

gestade a quem foram presentes 03 seus bons serviços os remunerou com o

fôro de Fidalgo de sua casa.

Casou este Antonio Cavalcante de Albuquerque com D. Margarida de

Sousa, filha de Antonio de Oliveira, natural do Reino, e de sua muiher D. Lei>-

narda de Sousa, filha de Antonio de Sousa Velho e de sua mulher Leonarda

Velho, naturaes do Porto, como se vê do Livro das entradas dos Irmãos da
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Misericórdia de Olinda. E deste matrimonio de Antonio Cavalcante de Albu-

querque, nasceram os filhos seguintes:

6—Antonio Cavalcante de Albuquerque, que continua.

6—Manoel Cavalcante de Vaseoncellos, adeante.

6 — Lourenço Cavalcante de Vaseoncellos, adeanto.

6 — João Cavalcante de Albuquerque, adeante.

6 — D. Isabel Cavalcante, que casou com o Capít&o Jeronymo Fra-

goso de Albuquerque, filho de Álvaro Fragoso de Albuquerque, Alcayde-moi

e Capitão-mor da Villa Formosa de Serinhaem, e de sua mulher D. Maria de

Albuquerque. Da successão deste matrimonio se escreve em titulo de Fra?osos.

—D. Leonarda Cavalcante, que casou com Cosme Beserra Monteiro,

filho de Domingos Beserra Felpa de Barbuda e de sua mulher Antonia Ro-

drigues Delgado.

E da successão deste matrimonio se escreve em titulo de Bezerras

Felpas de Barbudas.

6—Antonio Cavalcante de Albuquerque, consta do termo do Irmão

da Mizericordia de Olinda, que assignou a 27 de Maio de 1658, què morava

então na freguesia de S. Lourenço e que já era casado com D. Maria Joanna

de Albuquerque, filha de Jorge Teixeira de Albuquerque, e de sua mulher

 da Roxa, que vivia em Olinda em 1750.

E o dito Jorge Teixeira de Albuquerque foi filho de Jorge Teixeira e

de D. Simoa de Albuquerque, filha B. de Jeronymo de Albuquerque, da qual

D. Simoa foi Jorge Teixeira primeiro marido, porque ella depois foi segunda

vez casada com Damião Gonçalves de Carvalhosa.

Falleceu este Antono Cavalcante de Albuquerque, que havia sido Ca-

pitão-mor da dita frrguesia de S. Lourenço, em Araripe, no anno de 1705, e

do seu testamento, que foi feito a 12 de Novembro de 1700 e approvado pelo

Tabellião Felippe de Valladares Souto Maior, a 18 do mesmo mez, o qual se

acha no cartório do Juiso Ecclesiastlco. consta que só tivera os dous filhos

seguintes, que já a esse tempo eram fallecidos:

— Jorge Cavalcante de Albuquerque, que continua.

7 — D. Marianna Cavalcante, que casou duas vezes, a primeira com

Gaspar Aceioli de Vaseoncellos, filho de outro Gaspar Accioli, natural da Il^a

da Madeira, e de sua mulher D. Anna Cavalcante, e deste matrimonio n?o

houve successão. E a segunda vez casou com Manoel Dias de Andrada. Cp-

valleiro da Ordem de Christo, filho do Coronel Francisco Berengu^r de An-

drada, natural da Ilha da Madeira e de sua mulher (segunda) D. Antonia

Bezerra, filha de Antonio Bezerra, o Barriga.

Da successão deste segundo matrimonio se escreve em titulo de Be-

rengueis.

7 — Jorge Cavalcante de Albuquerque, casou com D. Maria de Ba'*-

ros de Abreu, filha de Antonio Fernz. Caminha, 3.° senhor do Morgado de

Medina, e de sua mulher e prima D. Felippa Soares de Abreu, cujas ascen-

dencias se mostram na Arvore de Costados n.° 4.

Deste matrimonio nasceram os cinco filhos seguintes:

8—Antonio Cavalcante de Albuquerque, que foi casado com D. Fe-

liciana Vidal, filha B. de André Vidal de Negreiros, Fidalgo da Casa de S.
Magestade e de seu Conselho, Commendador da Commenda de S. Pedro do Sul

na Ordem de Christo, Alcayde-mor das Villas de Marialva e Moreira, Gover-
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nador e Capitão General do Reino de Angola, do Maranhão e duas vezes de

Pernambuco.

E deste matrimonio não houve successão.

8—¦ Jorge Cavalcante de Albuquerque, que continua.

8—Francisco Cavalcante de Albuquerque, que foi para o Maranhão,

onde casou.

Dos Annaes d'aquelle Estado, que escreveo o General delle Bernardo

Pereira de Berredo, o achamos servindo, em 1716, com o posto de Sargento-

mor na entrada que se fez aos índios rebeldes do Piauhy. Livro 20 n.° 1478 e

seguintes.

8 — D. Maria Cavalcante, que rasou duas vezes, a primeira com An-

tonio Accioli de Vasconcellos, Fidalgo da Casa Real, filho de João Baptista

Accioli, Fidalgo da Casa Real, e de sua mulher D. Maria de Mello, da qual foi

segundo marido. E do dito Antonio Accioli foi D. Maria Cavalcante, segunda

mulher, e por sua morte casou esta mesma D. Maria Cavalcante segunda vez

com Pedro Correia Barreto, filho de João Correia Barbosa, Cavalleiro da Or-

dem de Christo e Capitão-mor de Ipojuca e de sua mulher D. Magdalena de

Goes. do qual Pedro Correia foi primeira mulher. E de nenhum destes dous

matrimonios teve D. Maria Cavalcante suceessão.

8 — D. Catharina, cujo estado ignoro.

8 — Jorge Cavalcante de Albuquerque, casou com D. Adrianna de Bar-

ros Pimcntel, filha de Francisco de Barros Falcão, senhor dos engenhos de

Mussumbú e Pereiras, em Govanna, e de sua mulher D. Marianna de Lacerda,

filha de Felippe Cavalcante, acima. E deste matrimonio nasceram:

8 — Jorge Cavalcante de Albuquerque, que foi Capitão de Auxiliares

em Goyanna, casou com D. Faustina de Mello Muniz, viuva de Jeronymo Ca-

valcante de Albuquerque, filha do sargento-mor João Ferreira Baptista e de

sua mulher D. Margarida de Mello Muniz.

E deste matrimonio do Caoitão Jorga Cavalcante não» pode mais haver

successão.

8 — D. Maria de Barros Cavalcante, que não casou.

8 — D. Marianna de Lacerda  que casou com seu primo Felippe Ca-

valcante, Florentino, filho de Antonio Ribeiro de Lacerda e de sua mulher

D. Lecnor dos Reis. E da successão drste matrimonio se escreve em titulo de

Marinhos.

— Manoel Cavalcante de Albuquerque, que do termo de Irmão da

Mizericordia de Olinda, que assignou a 27 de Maio de 1658, consta que então

morava na freguesia de S. Lourenço da Matta e que era jâ casado com D. Ignez

Albuquerque, irmã de D. Maria de Albuquerque, mulher de seu irmão An-

tonio Cavalcante, ambes filhes de Jorge Teixeira de Albuquerque e de sua

mulher  da Rosi dos quaes acima demos noticia.

Deste matrimonio de Manoel Cavalcante de Albuquerque nasceram os

dous filhos seguintes:

— Antonio Cavalcante de Albuquerque, que continua.

7 — D. Bernarda Cavalcante de Albuquerque, que casou com Bartho-

lomeu Lins de Oliveira, filho de Fernão Carvalho de Sá, Senhor do engenho de

Megaó e de sua mulher D. Brites Lins de Albuquerque. E da sxiccessão deste

matrimonio se escreve em titulo de Carvalhos de Megaó.

7 — Antonio Cavalcante de Albuquerque, a quom chamaram o do Tai-

pú, por ser Senhor deste engenho e de outros na Capitania da Parahyba, onde
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logrou grande respeito. Casou com D. Angela de Albuquerque, filha do dito

Fernão Carvalho de Sá, Senhor do engenho do Megaó, cujos ascendentes se

mostram na Arvore de Costados, que vae adeante com o n.° 1.

Deste matrimonio de Antônio Cavalcante do Taipú, nasceram os filhos

seguintes:

8 —  que morreu moço e solteiro.

8 — D. Margarida de Albuquerque, que continua.

8 — D. Brites de Albuquerque, que casou com Eugênio Cavalcante da
Albuquerque, filho do Coronel Jeronymo Cavalcante de Albuquerque e de sua

mulher D. Florencla de Castro Rocha.

E deste matrimonio não houve successão.

— D. Anna de Albuquerque Lins casou com o Coronel Paulo Cavai-
cante de Albuquerque, irmão do dito Eugênio Cavalcante de Albuquerque. E

deste matrimonio houve successão, da qual se escreve em titulo de Fragosos.

8—O. Margarida de Albuquerque, que por fallecimento de seu irmão

veio a ser herdeira da Casa de Taipú. Casou com Manoel Homem de Figueira,

que ainda vivia pelos annos de 1760, pouco mais ou menos, o qual foi filho de
Antonio de Figueira, filho de Jorge Homem Pinto, do qual acima falamos e de

sua mulher  de Souto Maior, filha de João de Souto Maior.

Senhor do engenho das Tabocas da Parahyba, de quem fala Brito no livro 7.°,
n. 607, e de sua mulher Anna Roqua, ambos naturaes da Ilha da Madeira.

Deste matrimonio foi filha única a seguinte:

— D. Margarida de Albuquerque, que casou duas vezes, a primeirn,
com José do Rego Barros, Fidalgo da Casa de S. Magestade, e Cavalleiro d;*
Ordem de Christo, filho de Francisco do Rego Barros, fidalgo da Casa Real «

professo na Ordem de Christo, Senhor do engenho da Pindoba da Parahyba, e
de sua mulher D. Bertholesa Cavalcanto. E deste primeiro matrimonio houve
successão, que se escreve em titulo de Regos Barros, e da segunda vez casou
D. Margarida com o Capitão-mor Manoel Cavalcante de Albuquerque, chama-
do o do Apoá, e de 3ua mulher D. Isabel da Silveira Castello Branco.

E deste matrimonio nem houve, nem pode mais haver successão.

® Lourenço Cavalcante de Vasconcellos, que do termo de Irmão da
Mizericordia de Olinda, que assignou ao primeiro de Julho de 1661, consta qna
já então era casado com D. Marianna Evangelio, filha de Gaspar de Sousa
Uchôa, Fidalgo da Casa de S. Magestade, Professo na Ordem de Christo e Mes-
tre de Campo da Infantaria paga, e de sua mulher D. Maria de Figueirôa.

Deste matrimonio nasceram:

7 —Lourenço Cavalcante Uchôa, que foi Fidalgo da Casa Real e pro-
fesso na Ordem de Christo.

Casou com D. Joanna Pessôa, filha de João Ribeiro Pessoa, senhor do
engenho do Monteiro da freguesia da Varzea e de sua mulher D. Thomasia
Bezerra.

E deste matrimonio não houve successão.

7 D. Maria Cavalcante Uchôa, que falleceu sem tomar estado.

6 João Cavalcante de Albuquerque, a quem chamaram o de Santa
Anna, por ser Senhor deste engenho na freguesia de Santo Amaro de Jaboatão,
foi Cavalleiro da Ordem de Christo, Fidalgo da Casa de S. Magestade, foro que
lhe competio pelos serviços de seu pai, como acima vimos, e que já hoje só se
conserva nos seus descendentes.
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Do termo de Irmão da Mizerícordia de Olinda, que assignou a 2 de

Julho de 1665, consta que já então era casado com D. Maria Pessôa, filha de

Arnáo de Hollanda Barreto, senhor do engenho de S. João da freguesia de

S. Lourenço da Matta, e de sua mulher Lusia Pessôa, cujos ascendentes mostra

a arvore de costados, que vai adeante n.® 2.

Deste matrimonio nasceram:

7 — Antonio Cavalcante de Albuquerque, que falleceu solteiro.

7 — Cosme do Rego Cavalcante, que casou com D. Dionlsia Freire,

filha de Dioniso Gonçalves Freire, Sargento-mor da Comarca de Pernambuco,

e de sua mulher D. Anna de Asevedo.

E deste matrimonio nasceram:

7 — Pedro Cavalcante de Albuquerque, que foi Fidalgo da Casa Real,

Professo na Ordem de Christo. Casou com D. Theresa, filha do Sargento, digo,

filha de Agustinho César de Andrada, Fidalgo da Casa de S. Mageatade, Pro-

fesso na Ordem de Christo, Capitão e Cabo da Fortaleza das cinco Pontas, y

de sua mulher D. Laura de Mello". E também deste matrimonio não houve suo-

cessão.

7—André Cavalcante de Barros, que foi clérigo do iialúto de São

Pedro, Conego e Arcediago da Sé de Olinda.

7 — Francisco Cavalcante, que foi Religioso da Ordem de S. Fran-

cisco.

7 — Francisco, outro, que morreu sendo estudante.

7 — Francisco Xavier Cavalcante, que continua.

7 — Lourenço Cavalcante de Albuquerque, que foi clérigo presbytero

e Mestre Escola da Cathedral de Olinda.

7 — João Cavalcante de Albuquerque, adeante.

7 — Jorge Cavalcante de Albuquerque, que casou e foi o primeiro marido

de D. Cosma Pessoa, filha de Nuno Camello, Sargento-mor da Comarca de

Pernambuco e de sua mulhe D. Ignez Pessoa. E deste matrimonio não houve

successão.

7 — Bertholesa Cavalcante, adeante.

7 —  que falleceu em vida de seu pai e foi casada com Fer-

não Carvalho de Sá e Albuquerque, senhor do engenho de Massaranduba, filho

de Fernào Carvalho de Sá e de sua mulher D,. Brites Lins de Albuquerque e

foi sua primeira mulher, sem successão.

— D. Lusia Margarida Cavalcante, casou com Mathias Ferreira de

Sousa, senhor dos engenhos do Anjo e Pantôrra, filho de Nicolau Coelho dor,

Reis, que foi Sargento-mor da Comarca de Pernambuco e de sua mulher D. Maria

de Faria.

Da successão deste matrimonio se escreve em titulo de Simões Colla-

ços.

7—Francisco Xavier Cavalcante, que teve o foro de Fidalgo Cavai-

leiro da Casa Real, casou com D. Lusia Josepha Tavares Pessoa, filha do Ca-

pitão Felippe Tavares Pessoa e de sua mulher D. Susana de Mello, cujos as-

cendentes se mostram na Arvore de Costados que vai adeante, n.° 3.

Deste matrimônio nasceram:

— José Cavalcante de Albuquerque, que continua.

8 — Manoel Barros Cavalcante, adeante.
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8 — D. Maria Rosa Cavalcante, que casou com José da Costa Gade-

lha, filho do Coronel Jorge da Costa Gadelha e de sua primeira mulher Dona

Marianna de Sousa.

Da succesão deste matrimonio se escreve em titulo de Gadelhas.

8 —'D. Margarida Josepha Cavalcante de Albuquerque, que casou com

Manoel Barreto de Mello, Fidalgo da Casa Real, filho do Capitão-mor Jeronymo

César de Mello, Fidalgo da Casa Real, professo na Ordem de Christo 3 de sua

mulher D. Maria Joanna César.

Da succesão deste matrimonio se escreve em titulo de Cesares.

8 — D. Anna Maria Cavalcante, adeante.

— José Cavalcante de Albuquerque, que casou na Parahyba com Ipo-

lita de Castro Roza, filha de Domingos de Cerqueira e de sua mulher Maria

das Neves.

Deste matrimonio nasceram:

— André Cavalcante de Albuquerque, quQ continua.

9 — Carlos Cavalcante, que ainda vive solteiro.

9 — D. Ursula Cavalcante de Albuquerque, casou com Barthoíomeu

Soares de Britcf, natural  filho de

Deste matrimonio tenho certeza que havia successão, porém falta-me

noticia delia.

9 — D. Josepha Cavalcante de Albuquerque, que casou no sertão do

Apudi com o Capitão Alberto de Moraes Rego, homem honrado da Bahia, filhe?

de

Deste matrimonio também ha successão, de que não tenho noticia.

— André Cavalcante de Albuquerque, que é meu afilhado de chris-

ma, casou depois que vim para este Ceará, na Capitania da Parahyba, com Dona

Rosa Maria Cavalcante, filha do Capitão-mor Francisco do Rego Barros e de

sua mulher D. Apolonia Maria de Albuquerque, cujos ascendentes mostra a

Arvore de Costados que vai adeante, n.® 4.

Deste matrimonio tem nascido:

10 — José.

10 — Manoel.

10 — D. Maria Joanna.

— Manoel de Barros Cavalcante casou com D. Maria do Nascimento

Moraes, irmã do Pe. Antonio Correia de Moraes, que foram filhos do Coronel

Agustinho Correia e de sua mulher D. Helena de Moraes, irmã de Manoel Alves

de Moraes Nasario, Cavalleiro da Ordem de Christo, que foi Mestre de Campo

de Infantaria paga do 3.° dos Paulistas. Deste matrimonio nasceram:

— Gonçalo José Cavalcante, que continua.

9 — D. Felippa Cavalcante de Moraes, de cujo estado não tenho no-

ticia.

9 — Gonçalo José Cavalcante casou pelos annos de 1755, pouco mais

ou menos, com D. Adrianna 
"Wanderley, 

sua parenta, filha do dito Mestre de Campo

Manoel Alves de Moraes Navarro e de sua terceira mulher D. Theresa de Jesus

Lins, cujos ascendentes mostra a Arvore de Costados n.° 5.

Deste matrimonio tem nascido:

9 — D. Anna Maria Cavalcante, casou duas vezes: a primeira com Dom

Fellppe Alemão de Cysneiros, filho de Bernardo Alemão de Cysneiros, Sargen-

to-mor de Infantaria paga e Commandante da Fortaleza de Santo Ignacio de

Tamandaré, e de sua mulEer D. Cosma Teixeira, e a segunda vez com João
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Alves de Aroche, filho de outro João Alves de Aroche e de sua mulher Dona

Angela de Moraes, irmã do Pe. Antonio Correia de Moraes, em quem acima fa-

Íamos. Nasceram:

Do primeiro matrimonio:

9 — José Cavalcante de Albuquerque.

9 — D. Quiteria Maria Cavalcante.

9 — 'D. Maria de O. Allemãp de Cysneiros.

Da 2.° matrimonio:

9 — Antonio.

9 — Joaquim.

í- —¦ Thertsa de Jesus, que morreram meninos.

9 — D. Maria da Conceição Cavalcante, que casou pelo3 annos de 1756,

pouco mais ou menos, com Francisco Esteves Vianna, e não tenho noticia de

sua successão

9 — D- Agustinha Cavalcante de Moraes, de cujo estado não tenho no-

ticia.

— João Cavalcante de Albuquerque casou com D. Theodosia Fra-

goso de Albuquerque, filha do Capitão Jeronymo Fragoso de Albuquerque e de

sua mulher Isabel Cavalcante, cujos ascendentes mostra a Arvore de Costado;;

numero 6.

Deste matrimonio nasceu:

—• João Cavalcante de Albuquerque, que casou com  irmã

do Pe. Pedro da Silva, jesuíta, e do Pe. João Soares Pinheiro, clérigo do ha-

bito de São Pedro, que do termo de Irmão da Mizericordia de Olinda, que este

assignou a 15 de Janeiro de 1717, constp serem filhos do Capitão Pedro Gonçal-

ves Vianna e de sua mulher D. Anna da Silva (1).

Deste matrimonio nasceram:

— Pedro Cavalcante de Albuquerque, de quem só tenho noticia de que

morava em Goyanna e que lá fera casado.

9 — Lourenço Cavalcante de Albuquerque e

9 — João Cavalcante de Albuquerque, que foram para as Minas sol-

teiros.

— Boaventura Cavalcante, que casou duas vezes: a primeira com

Francisco do Rego Barros, Fidalgo da Casa Real e Professo na Ordem de Chris-

to. que foi senhor do engenho da Pindoba da Parahyba. filho de Francisco do

Rego Barros, Fidalgo da Casa Real e., professo na Ordem de Christo, que foi

Sargento-mor da Comarca de Pernambuco e de sua mulher e tia D. Monica Jo-

sepha Pessoa. E a segunda vez com o Coronel Marcos Dantas da Cunha. Do

primeiro matrimônio se mostra em titulo de Regos Barros; e deste segundo nas-

reram os filhos seguintes:

— Antonio Dantas de Barros, que casou com D. Ignez filha do Coro-

nel Pedro Cardoso, Fidalgo da Casa Real, co;m successão.

8 — Francisco Dantas Cavalcante, que casou no Assu' com D. Anna

Maria, filha do Capitão Antonio Cabral, com successão.

(Seguem-se oito Arvores de Costados).

(1) No livro entradas de 'rmãos da Misericórdia se acha a dest'<i P~-

dro Gonçalves Viama. ouq 'então era g 28 d? Asrosto d<? 1685. e delia cons-1*
&?r natural de Vianna. filho de Jcão Dias e de sua mulher D. Maria Gonçalves e

que era casado cc-m Anna da Silva, natural d-3 Ipojuca, filha de João Soares PI-
cheiro e de sua mulher Isabel da Silva.

4
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APPENDIX TERCEIRO

Simões Cotlares

— Esta família tem em Pernambuco três ramos que todos procedem

do mesmo tronco, porque Antonio Simõea Collares, filho do Doutor Bartholomeu

Collares e de sua mulher Catharina Simões, que foi casado com Anna Coelho,

filha de Antonio Lourenço e de sua mulher Maria Aires, todos naturaes de Mon-

te-mor o Novo, na Província do Alentejo, teve por filhos, além de outros de

quem não temos noticia os seguintes:

— Manoel Simões Collaço, que continua.

2 — Nlcolau Coelho dos Reis, adeante.

2 — Maria Coelho, adeante.

— Manoel Simões Colaço, foi de Monte-Mor, sua patria, para Angola, em

companhia de seh pai, qus por crime grave foi degredado para aquelle reino, onde

logrou Manoel Simões grande respeito porque possuiu grossos cabedaes e

occupou os primeiros cargos, chegando até o de Governador Interino, pi*!" mor-

te do General Bernardlno de Tavora Tes.

Casou este Manoel Simões Colaço na cidade de Loanda com D. Paula

de Vasconcellos, irmã do Pe. Ignaclo Rabello de Vasconcellos, Vigário Collado

da parochlal Igreja de Nossa Senhora dos Remedios, do Pe. Pantheleão Ri-

beiro de Vasconcellos, clérigo presbytero, que falleceu no Convento de Nossa

Senhora do Monte do Carmo do Recife, onde viveu recolhido muitos annos,

e do Pe. Fr. Diogo de Santo Antonio, que depois de clérigo tomou o habito

da dita Ordem e foi Prior do mesmo Convento do Recife, onde falleceu cego,

todos filhos do Capitão Ignacio Ribeiro de Vasconcellos e de sua mulher e

prima D. Margarida Rabello de Vasconcellos.

Do referido matrimonio nasceram:

— Pr. Antonio da Conceição, Religioso da 3." Ordem de São Pran-

cisco na provincia de Pernambuco.

3 — Fr. João do Sacramento, Religioso da mesma Ordem.

3 — Francisco Simões de Vasconcellos, que contínua.

3 — D. Anna de Vasconcellos, que casou com Antonio de Siqueira

Varejão, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real, Alcayde-mor de Óbidos e Commen-

dador das Commendas de S. Domingos de Marrecos e da Aldeia Rica, na Or-

dem de S. Thiago, que foi Tenente de Mestre de Campo, General de Infan-

taria no Reino de Angola. E da successão que ha deste matrimonio em Per-

nambuco se screve em titulo de Siqueiras Varejões.

— Francisco Simões de Vasconcellos, veio de Angola, sua patria,

rico, a viver em Pernambuco, onde casou duas vezes e ambas nobremente; a

primeira com D. Maria de Lacerda, filha de Francisco de Barros Falcão, se-

nhor dos engenhos de Mussumbu e Pedreiras em Goyanna, e de sua mulher

D. Marianna de Lacerda. E deste matrimonio não houve succsssão. E a se-

gunda vez casou Francisco Simões com D. Maria de Mello, filha de Fran-

cisco de Barros Rego, Capitâo-mor de Santo Antão, e de sua mulher D. Maria

Camello de Mello, cujos progenitores mostra a Arvore de Co3tadoa n.° 1.

Deste segundo matrimonio nasceram:

— Manoel Simões Colaço, que continua.

4 — Antonio de Mello, adeante.

4 — Boaventura Simões de Mello, adeante.
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4 — D. Paula Felippa de Mello, que caacrn com seu primo Gonçalo

do Rego Barros, filho do Capitão-mor André de Barros Rego, e de sua mu-

lher D. Maria Pessoa, e de sua successão se escreve em titulo de Regos.

4 — D. Sebastiana Theresa de Mello, que casou com José de Barros

Falcão, filho de Leão Falcão de Eça e de sua mulhr D. Antônio Cavalcan-

te de Albuquerque. E de sua successão se escreve em titulo de Marinhos.

4 — d. Maria de Barros, que casou com Paiilo de Amorim Salgado,

filho de Fernão Pereira do Rego e de sua mulher D. Ignez de Barrus Pimentel,

e da sua successão se escreve em titulo de Salgados.

4 — D. Anna Rita de Barros e

4 — D. Catharina Theresa de Mello, que não tomaram estado.

4 — D. Joanna, que morreu de poucos annos.

4 — Manoel Simões Colaço, casou com sua prima D. Anna Maria de

Mello, filha de Lourenço de Siqueira Varejão, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real,

e de sua filha D. Ignez de Brito de Mello, cujos progenitores mostra a Arvore

de Costados n.° 2.

Deste matrimonio nasceram:

(Em branco).

4 — Antonio de Mello casou com D. Maria da Cunha, irmã do Pe.

José da Cunha, que foi Vigário Colado da freguesia de Santo Antonio de

Tracunhaem, filhos de João da Cunha Barbosa, que foi Capitâo-mor de Ipojuca,

e de sua mulher  cujos progenitores mostra a Arvore de Costados n.° 3.

Deste matrimonio nasceram:

(Em branco).

4 — Boaventura Simões de Mello casou com sua prima 

filha de Lourenço de Siqueira Varejão, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real e de

sua mulher D. Ignez Brites de Mello, cujos progenitores sião os da Arvore de

Costados n.° 2.

Deste matrimonio nasceram:

(Em branco).

— Nicolau Coelho dos Reis, veio de Monte-Mor o Novo, sua patriu,

a Pernambuco, onde adquirio Cabedaes e foi senhor dos engenhos de Sant'Anna,

Anjo e Pantorra, e foi Sargento-mor da Comarca por patente Regia. Casou

com D. Maria de Faria, irmã do Pe. Fr. José de Santo Antonio, Religioso de

São Francisco, que foi Definidor desta Provincia e falleceu velho no Convento

do Recife, e do Pe. João de Faria, que foi jesuita e sahio sendo presidente

do Curso no Collegio da Bahia, onde eu o conheci clérigo, já velho, no anno

de 1738, e o vi pregar na Mizericordia nas exéquias que se fizeram pelo Conde

de Galveas, Pedro de Mello de Castro, irmão do vice-rei, que então era o Conde

André de Mello de Castro. E foram os referidos, além de outros, filhos de

Mathias Ferreira de Sousa e de sua mulher Maria Soares de Faria.

Do termo de Irmão da Mizericordia de Olinda, que assignou este Ma-

thias Ferreira de Sousa a 2 de Dezembro de 1675, consta que elle era natural

da cidade de Palma, nas Canarias, e filho de Antonio Ferreira de Sousa e de

sua mulher Beatriz Lins Fresco, e que sua mulher, Maria Soares de Faria, era

filha de Domingos de Faria e de sua mulher Maria Gomes, moradores na freguesia

do Cabo.

Do referido matrimonio nasceram:

— Mathias Ferreira de Sousa, Que continua.

3 — José Coelho dos Reis, adeante.



— 478 —

3 — Antonio Coelho dos Reis, adeante.

3 — Leonor dos Heis, a quem seu pai deu em dote o engenho de San-

ta Anna, casando-a com Antonio Ribeiro de Lacema, filho de Fraji-

cisco de Barros Falcáo e de sua mulher D. Marianna de Lacerda, e da sue-

cessão deste matrimonio se escreve em titulo de Marinhos.

3 — D. Anna Theresa dos Reis, que casou com André Vieira de Mello,

Cavalleíro Fidalgo, que foi Alferes do Me. no 3.° de Infantaria da Praga do

Recife, o qual foi filho de Bernardo Vieira de Mello, Capitão-mor Governador

da Capitania do Rio Grande e de sua segunda mulher D. Catharina Leitão.

£>a successão deste mátrimonio se escreve em titulo de Vieiras de

Mello.

— Mathias Ferreira de Sousa, a quem mataram no engenho do. Anjo,

de que foi senhor e do Pantorra, casou com D. Lusia Margarida Cavalcante,

filha do Sargento-mor João Cavalcante de Albuquerque, Fidalgo Cavalleiro

da Casa Re*l, professo na Ordem de Christo, que foi senhor do engenho de
Santa Anna e de sua mulh&r D. Maria Pessoa, cujos progenitores mostra a
Árvore de Costados n.® 4. -

Deste matrimonio nasceram:

— Gonçalo Francisco Xavier Cavalcante, que continua.

4 — Nicolau Coelho de Albuquerque, adeante.

4 — João Cavalcante de Albuquerque, adeante.

4 — Francisco do Rego Barros, adeante.

4 — D. Lusia  casou com Antonio Cavalcante de Albuquer-

que, filho de Felippe Fragoso de Albuquerque e de sua mulher 

Da successão deste matrimonio se escreve em titulo de Fragosos.
4 — D. Maria.

4 — Gonçalo Francisco Xavier Cavalcante, que é senhor do engenho
do Pantorra e também do Pindoba, que é vinculado, por casar com sua prima
D. Luisa Bernarda de Mello, a filha e herdeira de André Vieira de Mello,
Cavalleiro Fidalgo, e de sua mulher D. Anna Theresa dos Reis, cujos pro-
genitores mostra a Arvore de Costados n.° 5.

Deste matrimonio nasceram:

(Em branco).

4 Nicolau Coelho de Albuquerque casou com sua prima Dl Ca-
tharina José de Mello, filha do dito André Vieira de Mello e de sua mulher
D. Anna, Theresa dos Reis, cujos progenitores mostra a mesma Arvore de
costados n.° 5.

Deste matrimonio nasceram:

(Em branco).

4 João Cavalcante de Albuquerque casou com D. Leonor Seraphina
Cavalcante, filha do Capitão Pèdro Pimentel de Luna, senhor do engenho de
jMartapagipe, e de sua mulher D. Leonarda Cavalcante}, cujos progenitores
mostra a Arvore de Costados n.° 6.

Deste matrimonio nasceram:

(Em branco).

4 Francisco do Rego Barros, a quem mataram de um tiro, no anno
de 1752, foi senhor do engenho de Arariba. Casou com sua prima D. Josepha
de Lacerda, filha de Antonio Ribeiro de Lacerda, senhor do engenho de Santa
Anna, e de sua mulher D. Leonor dos Reis, cujos progenitores mostra a Ar-
vore de Costados n.° 7.
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Deste matrimonio nasceram:

(Em branco).

_ josé Coelho de Carvalho casou com sua prima D. Barbara de Fa-

ria, irmã do Sargenta-mor de Auxiliares João de Faria, filhos de Luiz Pereira

e de sua mulher Luisa Gomes do Cabo.

Deste matrimonio nasceram:

— Francisco Xavier Coelho dos Reis, que pretendeu annular o ma-

trimonio que contrahira com

4 — D. Maria  que casou com 1^. Jqãoí 4e Caridanas, e

delles não tenho outra noticia

— Antonio Coelho dos Reis, casou com D. Joanna  irmã

do Sargento-mor Geraldo Ferreira de Mello, filhos de Raphael Ferreira de

Mello e de sua mulher Ursula Feijó do Amaral.

Deste matrimonio nasoeram:

— D. Joanna e

4 — D. Ursula, que não» casaram.

Maria Coelho, viveu em Monte-Mor, sua patria, onde foi casada

com Braz Pinto Lobo da Silva, filho de Bartholomeu Fernandes Bocarro e de

sua mulher Pinto. Não sei quantos filhos tiveram deste matrimonio, e só te-

nho noticia dos que vieram ao Brasil, que são os três seguintes:

— Manoel Lobo da Silva, que estudou em Coimbra e esteve em An-

gola, onde serviu de Ouvidor. Depois passou ás Minas onde em requerimento,

digo, onde enriqueceu muito. Finalmente se rocalheu ao Convento de Mossa

Senhora do Monte do Carmo do Rio de janeiro, onde passou os últimos annos

de sua vida, e falleceu deixando uma boa esmola e mandando repartir os seus

bens com seus sobrinhos, filhos do Capitão Pedro Coelho Pinto.

3 — Pedro Coelho Pinto, que continua.

3 — Antonio Coelho Pinto, Sacerdote do habito de São Pedro que vi-

veu em Pernambuco e parece que foi morrer em Angola.

 Pedro Coelho Pinto, que veio de Portugal a Pernambuco e fez va-

vias viagens a Angola. Falleceu neste anno de 1776, com noventa e seis annos

incompletos, porque muitas vezes lhe cmvi dizer nascera em dia de São Pedro

do mesmo anno de 1680, em que morreu seu pai, que Deus haja. Casou em

Pernambuco duas vezes, e ambas nobremente. A primeira com D. Romualda,

filha de João Luiz de Senna e de sua mulher Dona Brasia Cavalcante,

cujos progenitores mostra a Arvore de Costados n.° 8, e a segunda com Dona

Jgnez Pessôa, filha de Antonio da Silva Pereira, Capitão-mor de Igua-

rassu', e de sua mulher D. Anna Bezerra Pessôa, cujos progenitores mostra

a Arvore de Costados n.° 9.

De ambos os matrimonios teve successão, que é a seguinte:

Do 1.® matrimonio:

__ j0ão Luiz da Serra Cavalcante, que se formou em Coimbra,, em

Medicina, e depois de voltar para a Patria casou com Dona Anna Francisco

Xavier, filha de Manoel Alves de Moraes Navarro, natural da cidade de São

Paulo, Cavalleiro da Ordem de Christo e Mestre de Campo do 3.° de Infantaria

:paga a que chamaram dos paulistas, senhor do engenho de Paratibe, e de sua

terceira mulher D. Theresa de Jesus Lins. v

Deste matrimonio não houve successão.

4 — Manoel de Araújo Cavalcante, que continua.

4 — Antonio Coelho de Albuquerque, adeante.

à
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Do 2." matrimonio:

4 — José Cameilo Pessôa, que seiido estudante no Recife fugiu para

as Alagoas e foi ter a Sergipe de El-Rei, onde casou.'

4 — Francisco Cameilo Pessoa, adeante.

4 — Antonio da Silva Pereira.

4 —- D. Rita da Silva Pereira, que casou com José Barbosa de Barros,

Capitão de Granadeiros do Regimento do Recife, sem successâo.

4 — D. Anna Beserra Pereira, que casou duas vezes: a primeira com

o Capitão Manoel de Oliveira Pinto, e nào teve successâo, e a segunda, em 1763.

com Antonio Ferreira Christovão, com quem embarcou para LisbÔa em 1767.

4 — D. Ignez Pessôa, que não tem casado.

4 — D. Quiteria Bernardina Pessôa, que casou com

— Manoel de Araújo Cavalcante, que se formou em Cânones pela
Universidade de Coimbra. E' procurador da Corôa e Fazenda aa Capitania de

Pernambuco. Casou com D. Isabel Theresa de Moraes Lins, filha do dito Mes-

ire de Campo Manoel Alves de Moraes Navarro e de sua terceira mulher Dona

Theresa de Jesus Lins, cujos progenitores mostra a Arvore de Costados n.° 10.

Deste matrimonio tem nascido:

— Joaquim José Cavalcante, que serve a Sua Magestade com praça
de Cadete no Regimento de Olinda.

5 — José Ignacio Cavalcante.

5 — D. Maria Candida.

5 — D. Anna.

— Antonio Coelho de Albuquerque que foi viver no sertão de Aca-

racú da Capitania do Ceará, onde serve de Capitão de Granadeiros do 3." de Au-

Xiliares. Casou duas vezes: a primeira, a 6 de Setembro de 1745, com Joanna

Pereira de Magalhães, filha do Tenente Coronel Manoel Pereira Pinto e de sua
mulher Floriana Coelho de Moraes, filha de Bento Coelho de Moraes; e a segunda,
no anno de 1770, ou 1771, com D. Maria da Conceição Bezerra, filha de Gabriel Lei-

tão Pacheco e de sua mulher D. Marianna Bezerra, cujos progenitores mostra a
Arvore de Costados n.° 11.

De ambos estes matrimonios tem tido a seguinte successâo:

Do 1.° matrimonio:

— Antonio Coelho de Albuquerque, que foi viver no Piauhy, onde
casou.

5 _ Pedro Coelho Pinto, que casou com D. Maria Soares, filha do
Alteres João da Silveira Dutra.

5 — Manoel de Araújo Cavalcante, que casou com Maria do Espirito
Santo, filha de João Pereira da Silva e de sua mulher Quiteria de Solsa, filha do
Capitão Antonio de Sousa Carvalho.

5 «— Francisco Teixeira Pinto.

5 — Ignacio Teixeira Xavier e

5 — Joaquim Coelho de Albuquerque, que vivem solteiros.
5 — João Luiz da Serra, que também vive solteiro e serve a Sua

Magestade na Fortaleza de Nossa Senhora da Assumpção.
5 — Joanna Teixeira,, quei casou oom o Capitão José Henrique de

Araújo, filho do Capitão de Auxiliares Cláudio de Sá do Amaral, natural do
Ria Graâde.

5 Floriana Cofclho de Moraes, <jue> casou com Francisco da Sil-
veira Duarte, filho do dito João da Silveira Dutra.

A
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5 — Maria da Conceição, que casou com Ántonio Alves de Sá, filho

de outro Antonio Alves de Sá.

õ — Anna Maria dos Praseres e

5 — Quiteria Coelho, que ainda vivem saMi iras.

Do 2.° matrlminio:

5 — Antonio Coelho de Albuquerque.

5 — José.

5 — João.

5 — D. Anna Maria, ainda meninos.

4 — Francisco Camello Pessôa, que foi Alferes de Infantaria no Re-

çimento de Olinda, e ao presente é Sargento-mor das Ordenanças da ei-

dade, casou com sua sobrinha D. Anna Maria do O', filha de seu primo co-ir-

mão José de Mello César de Andrada, Fidalgo Cavalleiro da Casa Real e Aju-

dante do Regimento do Recife, cujos progenitores mostra a Arvore de Costa-

dois n")12.

Deste matrlmonio tem nascido;

(Em branco).

(Seguem-se doze Arvores de Costados).

Agustinho César de Andrada, mencionado na Arvore de Costados n.®
12, aqui presente, governou com patente do Capitão-mor, por duas vezee, a Pro-
vincia do Rio Grande do Norte, e por sua prudência e política conciliatória,

poude reduzir á paz a dita Província, então assolada pelos índios, irritados

tela imprudência de outros que anteriormente ali governaram. Finalmente
morreu Agustinho César reformado, e já muito velho, com a patente de Coro-
nel.

Quanto aos serviços que fez no Rio Grande, offerece-se em prova, o li-
vro de registros de serviços antigos que existe no-Cartorio do Escrivão Manoel
Coelho de Oliveira, na cidade do Recife.

O original do 4.® volume, conforme já fiz ver em outro lugar, está tão
estragado, que muitas folhas estão impossíveis de ler-se, outras leem-se com
muita difficuldade; pelo que tive de copiar da copia que o Instituto possue, que
não é nada bôa.

Este trabalho dactylographado pela senhorita Aglaê Osorio de Sousa, por
ordem do Exmo. Sr. Desembargador Olivio Dornelas Camara, Secretario dos

jNegocios do Interior e da Justiça (officio n." 2835, de 30 de Jwnho de
1932) e por mim revisto, está conforme á copia do original da "Nobiliarchia

Pernambucana" pertencente ao Exmo. Sr. Dr. Barão de Studart.
Arquivo Publico do Estado do Ceará, em Fortaleza, 2 de Abril de 1934.
Neusa Correia Studart auxiliar.

De accordo. — Euzebio de Sousa, Director.
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