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No Frontispicio desta obra se le o seguinte lÍlulo que
por extenso D:lÕ transcrevemos no lugar competente.

Orbe se1'afico, novo, úrasilico, parte segunda, da cltro
nica dos frades menores da mais estreita. e regulm' oú
servancia da Provincia de Santo An/oJ1zo do Brasil,
Consagrada ao mes/nos Santo como patraõ, e pad1'oeyro
desta sua Provincia, mandada impl'imir pelo M. R. P.
Mestre FR. JACINTO DE SANTA BRIZI DA, ex
leitm' de t/teologia, ex dijfillidor, e ministro provincial
existente desde o 1..0 de Dezembro de 1764.. até 2 t de
Maio de 1768. Nunca appm'eceo impressa, comoainda
(l naõ foi até o presente anno de 1826; e por isso deve ser
gUa1'dada no Arcllivo da Provincia, que !te na cella dos
Ministros Provinciaes no Convento Capitular da Cidade
da Baltia, a fim de se oC/tal' a todo o tempo que se pre
cizar algum dos documentos, que nella se contêmjun{os
com tanto trabalho por seu A UtlWl·. EscripUt 7Jor F1·.
ANTONIO DE SANTA lUARIA JABOA1'AM,
Pregador, e Ex·Dijfinidor.

Do Arcltivo da Provincia de Santo Antonio do Brasil,
no Convento de N. Pad1'e S. Francisco da Cidade da
BaMa.





ADDITAMENTOS

ADDITAllENTO I.

'(,UI'6 a vinda de limél'ico VeslJllcio. e Gunçallo Coelho á demarcaçaõ âãs
roslas du Brasil. dus qllaes se {alia no Preamuulo. e livro Ante-Primeiro
da mesma chronica, e '/lOVO Orbe Seráfico.

Por falta de Authores, que tratassem ex-professo dos
primeiros, e segundos Exploradores, que, descuberto o
llrasil por Pedl'o Alvares Cabral 00 anDO de 1500, mandou
o Rcy D. Manoel á demarca<:aõ das suas costas, e porto!i,
como foraõ Americo Vespucio, e depois deste a Gonçallo
Coelho; e pOl' unõ declararem taõhem as chronicas da
Ordem, fallando dos Segundos Religiosos, que mandou
o Sobredito Rey D. Manoel no anno de 1503 ao, Brasil,
e foraõ tcr a Porto Segllro, donde haviaõ estado os pri
meiros com Pedro Alvares Cabral, formamos, assim 00

Preambulo da L p. como no seo livro Anteprimeiro
ulgUas conjecturas, que ahi se podem ver, concluindo
sempre, que ellas só teriaõ lugar.. em quanto naõ appa
rccesse Au thor, que ao certo mostrasse os anllos
daquellas expediçocns. Pal'a as taes conjecturas nos deo
a pl'incipal occasiaõ o descuido, ou pressa.. com que
chegamos a ler, o que diz azo rio no seo livro de Rebus
Emmanuetis Begis, que foi só, o que sobre esta materia
vimos, assignando este o anno para a expediçaõ de Gon
çallo Coelho ao Brasil, sem fallar na de Americo Ves
pucio. O descuido nosso esteve, em que virando a pago
83 para 84, scm fazermos reparo em a terceyra regl'a
desta pag. 84., donde diz Principio t'1zsequcnlÍ8 anni que
este era o de 1.503, fornos lendo athe o meyo da dita pago
ôunde achamos, /wc emno, que neste anno mandara
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EJRey D. ~1anocl seis náos para a Inclia, c logo depois
mandara taõbem outras seis para o Brasil, c por seo ca·
pitaõ a Gonçallo Coelho. E na suppoziçaõ ou engano,
de que este -hoc anno, que falia em Gonçallo Coelho
nesta pago 84, era o mesmo - /wc anno, que na pago
atraz 83 relata de 1.502, entendemos, qne neste de 1.502,
fora o mesmo~ em que despachou para o Brasil a Gon
çallo Coelho. Com esta equivocaçaõ, c naõ tendo visto
Author~ que dicesse o anno~ em que foi taõbem ao Brasil
Amel'ico Vespucio, c entendendo pelo que escrevem
ontros, como he Mariz nos seus Dialogas, que panindo
Gonçallo Coelho para o Brasil mandado pelo Rcy D.
Manoel, e andando por estas costas muitos mezes, e re
colhendo-seja em tempo do Rey D. Joaõ I ([ que entrou
D.O governo em 1.521~ naõ nos podendo capacitar, que
hindo Gonçallo Coelho ao Br:lsil em 1.502, como eu
tendiamos do qne diz Ozorio~ atldasse por estas costas~

e mares algCts vinte aonos alhe o Reynado delRey D.
Joaõ III, concluimos seria equivocaçaõ de Ozorio pôr
aHi a partida de Gonçallo Coelho no referido anno de
1502. E assim naõ nos parecendo ser attetldida esta lar
dança de quasi vinte annos na laljornada, e naõ achando
<tponlaoo o <tnno, cm que foi ao Brasil Americo Ves
pucio, e dizendo as chrouicas da Ol'dem, que no de
1.503 mandara ElRey D. Manoel ao Br<tsil Missionarias
DOSSOS, concluimos, que esles só podiaõ hir com Ame
rico Vespucio desde o anno de 1501. alhe o de 1.503*,
como no lugar a margem citado da nossa chronica se
pode ver. Com tudo isto sempre assentamos, como ja
fica advel'lido~ que quando houvesse Author, que assi
gnasse ao certo, que no anno de 1503 fora alguã Es
coadra do Reino ao Brasil, euLendel'Íarnos, que nesta
podiaõ llir os Laes Religiosos, e n~stc caso naõ tinhaõ

• Liy. Anlep. foI. 21, n. 22.
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vigor as nossas conjecturas. E assim se imprimio a pri
meil'a parte desta cbronico.

Mas, vindo depois a nosso poder buã Relaçaõ impressa
do cerco da nova colonia do Sacramento pelos castelha
nos em tempo do Senhor Rey D. Joaõ V, nelta diz oseo
Alllhor, que no anno de 1501 fora mandado pelo Rey
D. Manoel á demarcaçaõ daqueltas costas do Rio da
Prata entre Portuguezes e Castelbanos, Americo Vcs
pucio. E vendo nós taõbem depois em a chronica do
mesmo Rey D. Manoel, escripta por Damiaõ de Goes,
e novamente impressa, qne no anno de 1503 mandara
este Rey ás costas do Brasil Gonçallo Coelho para des
cobrir e demarcar os seus portos, e tornando a fazer
revista do que na sua diz Ozorio, como ja fica notado,
e achando concordarem ambos estes Autbores, que no
anno de 1503 foy GonçaUo Coelho ás costas do Brasil,
com elles assentamos se pode dizer foraõ aqueltes Reli
giosos Missionarios, que affirmaõ as chronicas da nossa
Ordem nesle mesmo anno mandara ElRey D. Manoel
ao Brasil, e foraõ ter a Porto Seguro, onde obraraõ e
tiveraõ o fim, que em seo lugal' fica referido*.

He bem verdade, que sobre esla bida de GonçaJlo
Coelho ao Brasil, ficamos sempre com bastante duvida,
naõ absolutamente sobre passar a estas partes no anno
de 1503; mas sim ácerca do tempo que POl' ellas andou,
c quando feitas as suas demarcações, e mais diligencias
se recolheo ao Reyno. Os dous Escl'iptores allcgados,
que saõ o Bispo Ozorio, e Damiaõ de Goes, dizem, que
sahira do parlo de Lisboa no anno de 1.503**; a dez do
Ulez de Junho, assigna Damiaõ de Goes, e Ozorio poem
o mesmo anno, mas naõ mez, nem dia; com seis Náos,
das quaes, concordaõ ambos, POl' ainda terem pouca
noticia da terra, perdeo coatro, e as outras duas trou'{c

* Parto i.a Liv. Antep. pago 'US, n. ilS•

•• Goes, pago 87, Ozorio, pago St.
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ao Reyl10 com mercadorias da terra, que entaõ naõ eraõ
outras, que páo vermelho, a que cbarnaõ Brasil, bugios,
e papagayos, diz Damiaõ de Goes, e o mesmo escreve
Ozorio, sem nenhum delles assigllar o anno desta volLa,
nem o tempo que em tal jornada gastaraõ.

Com huã differellça muy notavel falia Ilesta jornada
de Gonçallo Coelho, Mariz em os seos Dialogos, a quem
segue, e cita o P. Vasconcellos-cm a cllrollica da Com
panhia do Brasil, pois sem apolltar o anoo em que sabio
do Reyno Gonçallo Coelho, concluem ambos, que sendo
mandado' a esta diligencia pelo Rey D. Manoel se reco
lhera com perda só de duas Náos já em tempo delRey
D. Joaõ III, que tomou posse dó goveroo em 1521.,
tendo anelado muitos mezes pelas costas do Brasil. Aqui
parece se deve notar, que quem diz muitos mezes,
naõ quer dizer muitos annos, antes quer mostrar, que
uem a hum só anilo chegal'aõ estes muitos mezes, porque
a seI' assim diria, teodo gasto nesta jomada bum anno,
e se passara de anno, accresceutaria, e tautos mezes;
mas dizer-muitos mezes- dá a entendeL', que seriaõ
athe onze com ponca dilferença. Mariz imprimio a sua
obra em 159á., e nnõ podia deixar de ter visto o que es
creveraô e impL'iOliraõ Damiaõ de Goes vinte e oiLo
anuos antes, uo de 1.566; e Ozorio vinte e tres taõbem
antes, no de1.57'1, e se os vio, como se deve suppor,
pois eraõ todos· Escriptores Portuguezes, e assistentes
na mesma COI'te de Lisboa, e trataraõ da mesma ma
teria; porque affil'mando que chegou Gonça\lo Coelllo
ao Reyno da volta do BI'asil, quando ja governava D.
Joaõ o IH, e que paL'lira para estas costas em tempo
delRey D.Manoel, nnõ diz taõbem em que anuo partia,
e só, que gastolluesla viagem muitos mezes, e oaõ muitos
annos? Acauza, ou motivo desta differença desejara eu
veL' decidida, porque de outra sorte o que destas. naõ
assignaturas de annos, Mariz Ilaõ dizer o cm que parlio
do Reyuo GouçaUQ Coelllo, qZQri~ ~ Goes o cm que se



r~colheo, sempre 1l0S deixa em SUPl)osiçaõ de que, ou
llUlll, ou Outl'O estaõ equivocados; podendo quem assim
os vê discursar, que ou os clous naõ acel'taõ em o auuo,
cm que Gonçallo Coell1o sallio do Reyuo para o Brasil;
ou que Mariz erra em assignar, qne foi ja em tempo
delRey D. Joaõ o lU. E com fundamento; porque quem
haverá, que com bom discurso se possa persuadi 1', que
sahindo GOllçallo Coelbo a demarcai' as costas e portos
do Brasil gastasse nesta diligencia desoito pal'a vinte
annos, desde o de 1503 uthe o de 1521, e sem descobl'il'
todos, porque naõ entrou no da Bania, Rio de Janeiro,
e outros mais; naõ conquistou, nem chegou a levantar
Povoações. Nem he para admitir o discurço, que bem
podia Gonçallo Coell1o gastaI' todos estes annos na quella
diligencia, repetindo do Brasil avizos pal'a a corte, e
recebendo outros, mandando ao ReYllo algum dos Na
vios, que trazia comsigo, e que bem podia ser hum des...
tes, uquelle que afirma o mesmo Goes chegou do
Brasil á corte no anno de 1.513* com varias drogas d;).
terra, e alguns Iadios, como escreve o mesmo Goes.
que os vira. Se isto assim fôra, que era esta Não huã
das que trazia em sua conuucta Gonçallo Coelho, assim
o devia explicar aquelle Autl1or; pois elle era hum dos
que tinha escripto havia partido dez anllos atrás, no de
1503 para o Bl'asil GOllçallo Coelho, e devia paI' con
sequencia dizer; chegou este Navio á corte.. e era bum
dos que trazia Gonçallo Coelho na demarcaçaõ das coslas
do Brasil. Nada disto explica, anles diz, que era da
quclles, que EIRey trazia á conducta do páo Brasil peja
terra de Sanla Cruz, sem duvida de alguã Feitoria que
ja alli tinha naquelle tempo em Porto Seguro. que era
o Jugal' proprio de Sanla Cl'lIZ, e onue ja assisliaõ aJgus
Porluguczes, cutre os quaes viveraõ aquelles Religiosos

• Goe ib. CoI. 70.

J.\DO.~I,UI. PAlll.. 11. VOL. J.



nossos que no anno de 1.503 alli foraõ dar, e mortos pelos
llldios no de 1505, como em seo lugar se disse*.

Taõbclll se nos offercce notar aqui, que fallando os
nossos Escriptores Portugnezes, e alguns àos Estranhos
que temos visto, nesta parte do Brasil, e dizeudo que
mandara ElUey O. Manoel a Americo Vespucio de
marcar as costas e seos portos, delle tomara esta quarta
parte do mundo o nome de America. Que este nome o
tomnsse ella de Americo Vespucio naõ ha d"u vida; mas
que fosse por esta occasitlõ, ou jornada de Americo Ves
pucio ao Brasil, mandado pOl' EIRey D. Manoeltaõbcm,
1Ie equivocaçaõ, ou inadvertcncia do primeiro Clue assim
o escreveo, e foi origem de que assim o seguissem os
mais. Primeiramente porque; como podia ser, que
sendo o Brasil, pelas suas costas, huà limitada porçaõ
li respeito de toda a Arncrica, tomasse esta o nome da
quclle cosmografo, só porque discol'reo por esta peqllena
parte do Brasil? E qunndo esta razaõ naõ baste para
impedir nquelle discurso, lia outras maiores e mais con
vincentes; e vem a seI', que as costas do Brasil pela
parte dos Reys de Portugal foraõ descobertas no anuo
de 1500 por Pedro Alvares Cabral, havendo ja coatro
aUIlOS, que no de 1h96 ha via Christovaõ Colõn pelos Heys
de Caslel\a descoberto este novo Mllndo pela parle do
Norte, Ilha de Cuba, e estreito de Panamú, por onde se
divide a Amel'ica Meridional, em que fica o Brasil, da
outra Septentrional; e qllem se pode persuadir', que
devia estal' todo este Mundo novo esperando desde o
(lnllO de 1h96 athe o de 1502, em que ao Brasil foi Ame
rico Vespucio mandado por ElRey D. Manoel, para por
este Americo, e parte pequena do Brasil, tomar l.oda
a do novo Mundo o nome de America? He certo, qne
nílõ foy assim; e para entendermos o como foi, se deve
aclvel'tir, conranDe aos Escriptores Hespanhoes, que logo

• Liv. Anter., pago 11, n. 10.
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qne Chl'istOVllÕ Colõn descobl'io este novo Mundo pela
parte, qlle fica referida da Ilha de Cuba, e tornou a Caso
tella com estu nova, despachou o seo fiei, que era neste
tempo D. Fernando V o catholico (primeiro, que mc
receo este nome) a Americo Vespncio á dernarcllçaõ da
qnella pal'le; na qual diligencia repelia coatro viagens,
como refere D. Francisco Giusliniani Author do novo
Athlas Abreviado, por estas palavras, fallando do desco·
brimento pai' Colõn, e da AllJer'ica l\leridional*: y Ame
1'ico fiespacio, que Itixo coatro viages JlO1' ol'den de Fer
flaudo Rey de Castilta, y de Manuel de Portugal, le diô
et llomúre de ii mel'ica. E sendo coatro e:tas \ ia~ells,
c a nltima dellas 110 anno de '1501 depois de uescoherloo
Brasil no nntece lente de 1500, haviaõ de ser por força,
e seguindo-se hnãs ás outras, as tres prhneiras desde o
anuo de 1.lJ96 athe o de 1501, e por estas tres ::lnte
cedentes e a primeira dellas, em que Americo Vespucio
foi no novo l\lundo pela parte de Castella, c Daõ pela ul
tilJla do fil'asil, he qne devia tomar, corno tomoll lodo
este novo Mundo, o nome de AlIlerica; e pai' consc
quencia ja elle tinha este nome, qnando ao Brasil foi Ãrne
rico Vespncio a ultima vez, mandado á sua demal'caçaõ
pelo Rey O. l\lanoel.

Para maior clal'cza do que fica dillo, pomos nqui huãs
palavras do referido Autllol' do novo Athlas, faltando 00
primeiro descobrimento da Amcl'ica, 011 novo mundo
pelo Colõn no anilo de t1l92, liiz assim**. - Desde en
tonces, (isto Ite dllqueUe annode11192 ,) se tltamô Mundo
nuevo, y tambie!Z, al.tn que ~'. propriamente, [nrlias
occicLentales por el mnc/tO 01'0 I qne aUi se /trlUa, y final
mente America de A merico Vespucio Florentin, quien
emúiô atlâ desplles EWey D. Manuel. - Duas CQllzas
se podem perceber desta Escrípla ; e he aprimcir3, qlle

, Tom 2.° parlo L" pago 1•

•• ld., tom. 2.°, Parle 1." Pago !l;).
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hl1ã só vez fora manebdo no novo mundo Americo Ves
pucio, e esta por ElUey D. Manoel; e a segunda he, o
que ja escreveraõ muitos, c he, que de AOlcrico Ves
pucio mandado pelo Rey D. Manoe\ tornou o novo Mundo
o nome de America. Mas assim só o poderá entender
quem ler isto sem mais reilexnõ, que a pressa da leitura;
pois o que fizer alguã mais jlldicioza e com vagai', vendo
e reparando o que ao diante diz este mesmo AutllOr,
como nca escripto, qne coatro vezes fôra mandado Ame
fico Vespucio ao novo mundo, 011 America por E1Rey
D. Fernando, e D. ManoeI; deve entender, que o nome
de Ame:,ica o tomou o novo mundo por Americo man
dado as tres primeiras veses pelo Rey de Castella, ainda
que n{\ nltima, qne isto he o que quer dizer o AlItbor com
aquelle seu termo - Despues - fosse l1Iõbem mandado
pelo Rei de ·Portngal. E assim aquelle-Despues- con
forme o percebemos, se deve entender, n<Jõ porque Imã
só vez fosse mandado o Vespucio ao novo mundo, e esta
pelo Rey D. Manoel; mas que esta vez, que 11e <J ql1artn,
foi depois daquellas tres primeiras. Eassim como assima
concluimos, naõ se deve supor, que hinclo o Vespllcio
tres veses antes pelo Rey de CastelJa ao novo mundo,
cstives~e este esperando pela ultima do Rey D. Manocl
pnra de Americo tomnr o nome de America.



ADDlTAlfENTO H.
Sobre a 1." Estancia da Digl'essaõ 111, que trata de Diogo Aluares

Caranturú. e descobrimento primeiro da Bahia.

Conforme ao que em o nnmero 2.0 do Preambul0 na
primeira parte desta chronica deixamos assentado, que
foi o descrevermos nella primeiro os descubrimenlos,
fundações, progressos, e tudo o mais, que fosse de nota,
e dizia respeito ás capitanias deste Estado naquelles
prjncipios~ como couza necessaria para maior clareza
da historia, qne escreviamos desla Provincia de Santo
Antonio do Brasil, pois em todas ellas~ e em muitas
parles de cada huã tinhamos convcfntos, e pedia a razaõ
da historia, como he estilo em todas as chronicas par
ticulares, tralar primeiro que tudo dos lugares donde
lia convel1los~ e casas Religiozas, e nesta nossa cb1'o
nica com mais razaõ deviamos cumprir, e naõ faltar a
esta ol'dem~ e methodo de escrever, pela falta que ba
dest<ls noticias. E snposto deixarmos ja na sua Estancia
tratado do descobrimento da Bahya, e fundaçaõ da sua
cidade, cm que agora enUamos com esta segunda p<lrte
a descrever o seo convento, nos he precizo fazp.r alguã
repeliçaõ do que lá dissemos por razões particlllares~ que
de novo se offereceraõ.

No anilo de 1759, no principio, chegou a esta cidade
da Bahya o Doutor Jozeph Mascarenhas Pacheco ·Pe
reira Coelho de Mello, hum dos Ue:; Ministros conse
lheiros, que Sua Mageslade Fidelissima o Senhor Rey
D. Jozeph I destinou para varias negocias do seo Real
serviço. Sem faltar a este, julgando com a vastidaõ da
sua grande lilleratura lJaõ ser menos para credito das
l\lonarchias, e seo atlgmento as leis, e regras porque se
governaõ po1iticas~ do que as liUerarias e scipnLificas,
em que se devem exercitar; antes, para serem aque\las
mais tljllsladas e conformes se devem fundar e dirigir



por estas, para este filll melhor e gloriozo em prego dos
entendimentos, se resolveo a erigil' nesta mesma capital
huã nova Academia debaixo da Hegia pl'otecçaõ, e feliz
auspicio do nosso Fidelissimo Monal'cha neynante, á
qual se deo principio em hum acto pnblico em seisde
Junho deste mesnlO anno, dia em que se celebravaõ os
felicíssimos de Sua Magestade. Fuy cn hum dos pri
meiros nomeados para o numero desta, incumbindo-se
me peja sua Mesa censol'ia o mesmo emprego que ja
tinha pela Religiaõ de seo chronista, e daI' para a mesma
Academia as noticias, que deste meo trabalho lhe pu
dessem servil' para a historia deste Eslado, que pelos
mais collegas se havia destribuido,

Huã das que dey, e ja hnvia escripto na 1.. o parte desta
chronica, e se achava na imprensa foi, fallando sobre
Diogo Alvares o curamuní, assentai', que hindo esle
da Bahya á França com a sua India ParaguaçÍl, como
vulgarmente a chamavaõ, ou Qllayabím-Parri, como
a tralavaõ os mais polido5, ainda que tudo vinha a dizer
o mesmo, que era chamar-lhe, Mm' ou Rio g1'ande; e
banlizando-se naque\la corte tomara o nome de Catha
rina naõ como athe agora suppuolJaõ todos assim os que
ja escreveraõ sobre isto. como o qne se acha em oMS.
em obsequio de Catharina de Medices, Rainha de França,
que alfirmaõ rôra sua madrinha, e a molheI' de Henrique
de Valais; porqne islo pOl' nenhuUl principio podia ser,
como ficará patenle aquem,como nós, tiver o trabalho,
ou impertinencia de compulal' os annos, e medir os
tempos desde o primeiro descobrimento da Bahya pelo
caramurú Diogo Alvares Correia, alhe o em que entron
a reynar em França Henrique de Valais, e Catharina de
Medices; Mas sim, que o lomar o nome de Calharilla
foi paI' respeito da Senhora D. Catharina Rainha de
l)o1'lugal, que em sillquo oe Fevel'eyro do anno de 1525,
em o qual o caralUurCt se achava ja em França, havia
casado cm Portngal com o Senhor Rey D. Joaõ o IlL
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Este rneo JUÍzo, e discurso scguiraõ os dous Acade..
micos a quem foi encarregado escreverem as noticias{
naturalidade e descendencia de Calha riu:! AI,,;ires, ou
Jlal'uguaçG. E como elles naõ obstante tudo isto, ainda
discordaõ alguã couza entre sy, uaõ ~á no tempo e
anilas em qlle caIU o seo consol'le passal'aÕ' á França;
Illas taõbem uo cm qlle cllegou á B-ahya a primeira vez
Diogo AI vares; quando a esta veyo taõbem Christovaõ
JaCjnez, mandado por EIRey D. Jouõ lH, e quando este
mesmo ~lonarclla fazendo doaçaõ tia Bahya a Francisco
l)creira Coutinho a veyo elle fundar: e os.taes ~ollegas, e
Academicos CÍtaraõ, 1)01' rue fazerem honra I :imeira
Parle da minha chronica, donde, como fica ditlJ' no seo
l>reambulo tratei estes poutos, me IJareceo ser uecessario
fazer nesle lugar algnã repetiçaõ do que uaquellc fica
tratado, com algnã reflexaõ maior, e acabando de mos
trar, como de nenhuã sorte podia ser li sobl'edilla Ca
tharilHI de Mcdices madrinha tio bautismo e casamento
de Cnthal'inu Alvares. Além deste ponto tocaremos taõ
bem de passséigem outl'OS mais conducentes ao descobri
menta e fUlluaçaõ da Bahya. Para clareza de tudo
devemos assentar, como fundamento, duas couzas 1
huà absolutamente cerLa nos escriptores e historias,
outra tirada taõbclII do que se acha escri pto, e fll nundo
só cm tradições, ai nda que contin nadas e seguidas,
e sl'ja esta a primeira.

Ue a Bahya a capital do Brasil; e llssim como este foi
descuberto a primeira vez por Pedro Alvllres Cabral sem
deligellcia dos homens, e só a cuidados de Deos ; assim
esta parte que lhe havia servil' de cabeça, foi taõbem
entrada a primeira vez por impulsos superiores, mais
do que por deligencias humanas. Foy o primeiro POl'
tuguez, que entrou nel\n, pisou as suas pl'ayas eterl'as,
que lhe ficnõ á margem, Diogo Alvares Correia, que
nqui chamaraõ caramunl os seos Gentios, naõ mandado
a esta empreza pelos seos Reys e Monarchas, mas guiado
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tJor dl:)Slillo da slla sorte, e a Providellcias do AlLissinió.
Os acertos da sua fortuna, e o que a est:l ficou elle de
vedai', ja se achaõ impressos no Preambulo da Ln pane,
com tudo o mais; que ao descobrimento e fundaçaõ
desta capital tocava naquel\es seos prillcipios, para onde
remetemos ao leitol' curiozo. E assim o que aqui himos
assentar por indubitavel be o seguiute.

Primeiro, o que na outra parte deixamos em opiniaõ,
e vem a ser; Que a viagem de Diogo Alvares caramuro.
nesta occaziaõ, naõ podia ser; como escreveraõ algtls,
para a c:'" "tania de SaO Vicente no Brasil; porque esta
foi ruo' ~. como em seo lugar se disse na 1..' parte, do
anDO r, ":,.L525 por dianle, e o ll<Jufragio de Diogo Al
vares, e'a sua viagem aconteceo, como taõbem lá dei
xamos assentado pelos aunos de 1.516 para 51.8, c naõ
era possivel; que selte ou nove annos antes, que a tal
capitania de Saõ Vicente tivesse principio, e a sua fUll
daçaõ, houvessern pessoas parLiculares, ou navios com
elles, que fossem alIi, pois o primeiro; que consta pelos
Authores foi a ella com navios, e gente para a povoar,
foi Martim Afonço de Souza. a quem ElRey D. Joaõ lU
a deo, e fez seo Donario, e a foi fundar pelos a\lnos de
1.525. E assim fica taõbem certo, ou mais provavel ser
a viagem do Navio, que conduzia a Diogo Alvares Correia
para as· partes da Iudia, que era a conquista de Por
tugal mais fl'equelllada naquc\les tempos; e para lá, dizem
algús, hia Diogo Alvares Correia em companhia de hum
fieo Lio.

O Seglfndo be, que quando nesta sua denota aportou
Diogo Alvares no continente da Bahya, foi clle o pri
meiro homem, naõ s6 Porluguez, mas de ontra qualquer
Naçaõ, que pizou esta terra, e viraõ aqui os seus Gen
tios; corno se colhe pela Lradiçaõ e successos seguiu tes
á sua vinda, pois a naõ sei' el\e o primcyro, como po
deria callzar admil'açaô tanta, e taõ notavel espanto nos
barbaras Gentios a sua pl'e~ençal e os feltos 1 (lue delle



17

e escrevem. He ~elll duvida, que pelos aonos de 1500
[ol'aõ a Porlo Seguro os primeiros Portuguezes, que des
cubriraõ o Brasil, com Pedl'o Alvares Cabral j e depois
destes nos annos de 1502 para tres Americo Vespucio,
e anllos adiante Gonçallo Coelllo, tqdos pelo Rey D.
Manoel, a descübrir e demarcai' os porlos.. e barras;
mas neohulD destes fundou .. nem estabeleceo Povoa
çÕeus.. uem ainda entraraõ por terras a dentro, nem
consta tratassem.. ou tivessem comllll' icaçaõ com o
Gentio, e aillda que cstes os vissem.. e conhecessem ser
gente de outra Naçaõ, que elles Illluca viraõ, t;omo isto
naõ foi em loda a costa, e só em algCtas ens;~~ 1S, 011

portos mais accom.modados para a sua delige-' " esta
nOlicia, fóra daquelles lugares se naõ comm. -.:ou a
outros, por falta laõbem da pouca correlaçaã.. que c ta
gente tinha llulls com os outros, pois 1]' õ hav'a trato,
nem commercio entre sy e cada Imã das. ações vivia
nos seos <.Ieslrictos, esempre em guerras e difi'erenles..
ou <.Iiscol'des, e assim naõ pocliaõ saber huãs do que pas
sava entre as outras, e ainda em lugares taã distantes,
e muy pOllCOS, em que haviaã aportado, e postos seos
marcos aquelles segundos e terceiros Exploradores
Americo Vespucio.. e Gonçallo Coelho.

Taõllem he certo, que desde o allll0 de 1500, em CJue
o primeiro Descubridol' <.lo Brasil Pedl'o Alvares Cabral
foi tel' a Porto Seguro athe o de 1.516 a 15'18, em
que deixamos assentado fOI ,el' á Bahya Diego Alvares
"ColTeia, caramurú, fóra de Americo Vespucio, e Gon
çallo Coelllo, naõ mandoll mais EIRey D, Manoel na
vios.. nem Exploradores á Costa do Brasil, porque os
segundos, que mandou esle Monarcha foi o sobredito
Gonçallo Coelho com seis l\áos~ o qual como escreve
lVlariz, e outros, depois de andar pOL' ella mllitos mezes,
e com a perda de duas cmbarcações, se recolheo no
Heyno, achando ja no tllrooo a ElRcy D. Joaõ o 3.o, corno
escreve o mesmo Mariz, que entrou u reyuar em 152l

JABOATAAI. l'.urr. u. YOL. 1. 3
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no principio, donde se segue, que andando pela Costa
do Bmsil o cnpitaõ Gonçallo Coelho, muitos mezes, e
nnõ annos, e recolhendo-se no de 1521, poderia sahü'
a esta deligeucia no anno antecedente de 520, e ja a
este tempo estava o cararnurú na Bahyn, aonde taõbem
naõ entrou Gonçallo Coelho, nem taõ pouco Americo
Vespucio, pois nenhum dco relaçaõ desta Enseada; e
assim se conhece com evidencia certa, que antes de
Diogo Alvares caramurú chegar á Bahya no anno de
1516 para t.lesoito com pouca diJferença, naõ havia apor
tado a éll~ homem Portllguez, nem aiuda de outl'a
Naçap;, motivo porque com a vista da caramurú, e do
que :zlli o-iJrou, como em seo lugar se disse Da 1. 0 parte,
se adtJllfol\ aquelle Gentio.

Com isto se responde laõbem aos qne querem viesse
á Bahya primeiro, que o cararnurú ClIristovaõ Jaquez ~

porque este foi mauclaclo pelo dilto fiey D. Joaõ 3.·
depois que entrou no governo este Monarcha, e depois,
que Gonçallo Coelho lhes trouxe as noticias daqllelles
descobrimentos, e já quando o cararnurú, da Bahya linha
panido para França pelos annos de 1526.. Vejaõ o que
dissemos sobre isto noPreambnloda l."pal'leeEstanCÍa,
que trata do cnramllrú, e ahi se ven! tnõbem a razaõ,
porque naõ deo, ou naõ qlliz e lhe conveyo dar Chris
tovaõ Jaquez a noticia, que podia achar Da Bahya do

. cararnurú, se !Ie, que a t ve, e alcançou do Gentio. A.
este r.hamou taõbem o Gentio na sHa liu~oa.-Abatatà,

que quer dizer homem de fogo; pela razaõ que se disse
Da mesma primeira parte pelo verem com muito es~

panto disparar huã escopeta, e snhir deJla fogo; e só
nos faltou escrevei' all1 este nome, que depois achamos
cm hum manuscrito como taõbem em hum cadel'no antigo

I dos obitos da Sé da Bahya o assento seguinte. - Aos
sInquo dins do mes de Ontubro de 1557 fallecco Diogo
Alvares Correia, cararnurú, da Poaçaõ do Pereira; foi

I enterrado no Mosteiro de Jesus. Ficára por sco testa~
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menleiro Joaõ d~ Figueiredo seo gemo; o cura Jouõ
.....

Lourenço, a follIas 70.- A Povoaçaõ do Pereira, de quc
falia o referido assento, era Villa Velha, a primeira, que
fllnuon o seo Donalario taõhem primeiro Francisco
Percira Coulinho no sitio da Victoria, conligno a nossa
Senhora da Graça, em que tinha o caral1lurú a sua mo
radia. O MOl:ileiro de Jesus, era o collegio e Igreja dos
Padres da companhia, que asim era nomeado naquelles
tempos. Joaõ de Fignci.redo era o Mascarenbas, genro
do caramul'ú, cazado com a filua legitima Apolonia Al-
vares. .

Com o que assima fica ditto assentamos taõbem na
mesma Estancia desta capitania. fõra seo Donatario e
fundador o sobrcdito Francisco Pel'eyra COÍltinho,
a quem a dco o Rey D. Joaõ 3.0 e suposto naõ assi
gnamos alli o anno fixo, em que elle chegou á Bahya,
porque o naô aclwmos .em escl'iptor algum, dos que
vimos, com tudo pela compulaçnõ de alguns .ílcontecí
mentos do tempo, que alli assistio, e outros antes e
depois, se poderá saber com ponca differeuca o anno,
em que clte~ou a esta sua capitania. He sem duvida,
que no de 153lJ. aillda naõ eril cbegado á Bahya; porquc
neste anuo consta paI' certo, que aportando á BalJyn
Martim Mooço de Souza, que uavegava para a India,
como em OllU'O lugal' se disse*, ainda a Bahya estava.
na posse e COllsel'va de Diogo Alvares caramurú, com
algas Pol'tuguezes mais corno eraõ Afonç.o Raiz', e Paulo
Dias Adôrno, que ahi havié\Õ apartado vindo fugidos de
Saõ Vicente, e nesta conjunçaõ de Martim Afonço de
Souza com quem vinhaõ o P. Pr. Diogo de Bórba, e seos
companheiros Religiosos Menores, primeiros Sacer
dotes e Ministros do Evangelho, que vio a Bahya, ca
zaraõ estes dous sugeitos assirna com duas filhas nalu
raes do ca:-amurú. Taõbem hé certo, COI}lO se disse no
mesmo lugar daquella Estancia, que no anno de 15lJ.7

.. Prcamb., P.i, pago 48, n.39.
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era fallecido F,'ancisco Pereira Coutinho; e assentando ....
as memorias M. S. e algus, que ja escreveraõ, que este
Donatario viveo na sua capitania dez ou doze annos,
segne-se.. que devia chegar a ella logo no anno seguinte
ao de 153ú, que na Bahya estava Martim Afonço de
Souza.. que vinha a ser no de 1535, que saõ os dez on
d07.e annos que podem correr entre o de 153ú.. que
estava na Babya Martim Afonço de Soma, e o de.1M7,
que nella falleceo Francisco Pereira Coutinho.

P~r morte deste capítaõ e Donatario, manJou El
Rey D. J"oaõ 3.· fundar pela COl'oa a cidade da Bahya.
No anno ele 15ú9 a vinte e nove de Março chegon ao
porto de Villa Velha da Bahya Thorné de Souza a pôr em
t-'xecuçaõ as ordens deI Hey, como em a primeira parte
fica assentado, em a sua propria Estancia. E supposto
llaõ aS"ignamos alli o dia e mez em que se deo principio
a esta obra, e estabelecimento da nova cidade pelo naõ
<lcharmos- declarado cm memoria alguã, nem em os All
1hol'es que vioios.. e disto trataõ, com tudo succedendo
depois como ja notamos, acrecçaõ da nova Academia dos
Uenascidos da Bnhya, e sendo nomeado para bum dos
seos censores o Rev. Dontor Joaõ Borges de Barros,
Conego Thesonreiro MÓL' da Sé da Rahya, e Dezembal'
gadol: da Helaçaõ Ecc\esiastica, sugeito de notaria litle
ratnl'a, e fazendo este pal'a salisfaçaõ dos empregos
que lbe fOl'aõ encal'l'egados.. revista de algus papeis e
livros da camara da cidade, em hum calhalogo antigo
dos- Governadores da Bahya, achou o prezcnte assento,
lJ'O 1.' § delle.

. I

Thomé de 501/ZCt ve?Jo com paIente delRey D, Joaõ 3.· e
com titulo de copitaõ mór, fJm quanto naõ (undl/ise a cidade,
trazendo em sua companhia aO Dr. Pedro Borges para Olt

vidor Cel'al, e a Antonio C01'dozo de Ba1"'ros para Provedor
da Fazenda Real, e desembarcaI/do na ponta de S. Antonio
dlt Eflua. em o mez'de Março de 1549, tomou logo posse da
dilln capitania mór dCt Vil/a Velha ctt' N. Senhora da Vic-
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tm'ia; e preparaI/do othe ome;; ele Julho a gente de guetra,
que havia trazido de Portugal, escolhido ja o sitio pOl' Diogo
Alvúres, marido de Gatt/arina Al/'{/res, que !te o em que
está llOje fttrldada a cidade,. por ter porto accommodado pOTa
os Navios. e s('r a terra levanlada, que a fa;:; participante de
toda,'; as viraçõens, marchou o ditio c;apitaõ mór com mil
homens de ,querra, e quatrocentos Indios, e com e/leito fi
zerãi5 despejar as tres Aldeias do Gel/tio, que 5e acha1;aõ es
taúe.leâdas onde 1Ie o terreiro de Jesus. o conven to do Carmo,
e o Desfet"ro; e a primeim couzrr, que (ez (oi a Igreja de N.
Senhom da Ajl/da para os Religiosos da Companhia, e logo
se confiJlum"aõ as casas para o cap'Ítaõ mó," e para o Ou
vidor Geral. Pt'Qj'erior da Fazenela. e casa para o Senado da
Camm'a e mm's Povo; e no pt'imeiro de N01;embt'o. dia de
todos os Santos •.~e estabeleceo a Cidade elo Salvador-Bahya
de Todos os Sal/tos. tomfl11do o cfitto capitaõ mar no mesmo
dia a posse de GOl:ernador por Patente. que taõbem havin
trazido, assistindo-lhe o Senado da Gomara, Nobreza e
mais Povo da Gidade ; e (azendo continua guerra ao Gentio
ci.tcmnvizinho gOl.'e7"nou athe os treze ele Julho de 1553.

Deste assento oaõ só consta o dia e mez em que 00

nouo sobrediLto de 1.5lt9 se estabeleceo, e formalizou a
nova Cidade da Bahya, que foy ao primeiro de Novem
bl'o~ dia de todos os Santos, sendo este o fundamento
cena, porque assim se intitulou, e naõ como em a outra
parte assentamos na sua Estaucia, seguindo aos mais,
que disscraõ fôra porque neste dia o primeiro de No
,'embro entrou na sua enseada ou bahya CUl'istovaõ
Jaquez a primeira vez; mas taõbem do sobredito ns
sento Calista, que no mez de Julho daquelle proprio
anno de 1.5lt.9. lançados os Gentios do lugCll' escolhido
para a nova cidade, se deo principio â sua fundaçaõ.

Por esta mesmo assento poderá [mm dos nossos coJ
legas e cademicos, mudar taõbern de parecer, no que
seguia em a COlHa que deo dos seus estudos em huã
conferencia, n:l qual affil'mava que a Igreja de N. Se
nhora da Ajuda, da qual aqui [alia o sobredito assento,
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fôra a primeira em a- cidade, que a fundaraõ, di? elle,
ainda antes muito, q"ue Tbomé de Souza cbegasse á
Babya~ os Mercadores de Villu Velha; o que certamente
naõ podia ser, nem era passiveI, qne estando o lngat'
ou plano da !lava cidade ((pIe be o mesmo, em que foi
levantada a Igreja da Ajuda~ qutlndo á J3ahya chegou
Thomé ue Souza) occupado ainda pelo Gentio~ que nellv
tinha Aldeia, e foi necessnrio para "se dar principio á
Cidade ova e sua fnndaçaõ, despejar o tal Gentio á
fOl'ça de annas, como era passivei terem já alli entre
estes inimigos, os Mercadores de Villa Velha levantado

I Igreja á Senhora da Ajuda? Nem era necessario para
"se saber que esla Igreja foi levantada depois que á
Bahya cbegou Tbomé de Souza, e deo principio á ftln
daçaõ da cidade, ver ou ter lido este assento; bastav:l
vel' os maisEscriptores~ e especialmente ao Padre Vas
concellos, na Chronica da Companhia do Brasil, donde
escreve foi esta Igreja da Ajuda das primeiras obras em
que se occnpoll em a fnndaçaõ da nova Cidade" da Ba1Jya
Thomé de Souza seo primeiro Governador, e naõ os
Mercadores de Villa Ve1l.H!.



ADDITAII ENTO III.
A' Capitania de S. Vicente. Sobre o assucar, canas,.cacáo, e chocolá(~

ser achado no Bmsil.

Na Estanda desta capitania assentamos, seguindo es
pecialmente o Autbor da nova Lnsitania, que no seo
terreno, quando a elle chegaraõ os nossos prirneil'os Por
tuguezes, com o seo OOllatario, e Fundador Martim
Afollço de Souza, acharaõ naõ s6 a planta das canas, mas
taõbem o modo de fazer o açucaro Diz elle assim*.
Aqui se achou o modo de fazer o aç1tcar. E aqui
acharaõ pl'z"'meil'o as canas em flue se cl'ia, donde saldo
a planta, que innundolt ulitiissimamente a nova Luzi
tania.-Isto mesmo com pouca diITel'ença de palavras,
disse antes o l'adre Vasconcellos na sua Cbronica da
Companhia, e primeiro, qne estes o tem assim o M. S.
antigo que temos eja outras vezes apontamos. E snp
posto naõ citamos estes Authorcs em a nossa primeira
parte ja impressa, quando tocamos este ponlo, por jul
garmos naõ ser necessario em materia taõ commua,
agora o fazemos para com ellcs daI' satisfaçaõ á honra
que nos fez hum dos nossos Doutos Academicos, a qnem
foi encarregada huã Dissertaçaõ sobre a fabrica do
açucar do Brasil, ciland8-nos como Author ou sectal'io
deste ponto, e jnntamente ao do anno historico. Para
contrariar este nosso Academico a opiniaõ que seguimos
com aqnelles Authol'es, U'az o que escreve o da Historia
Insulana**, que o Infante D. Henrique de Portugal..
quando se descubrio a Ilha da Madeil'a, mandara vir
do Reyno de Cecilia para ella a planta das canas, c os
Mestres para fazer o açucal', e que isto mesmo se fez da
Ilha ela Madeira para S. Vicente; concluindo assim com
este seo parecer, e juizo: -Donde fica evidente ser ver-

• DriL. Freir., Nova LusiL., Pag., 26, n, 47, iiI', 1.0

U Cordeiro, Pago '13, n, 36.



dadeil'a a tmdiçaiJ, que temos [le que da dilla lUta da
Madeira vieraiJ as canas, e o modo de lubricar ó açuem'
para a Provincia de Saõ Vicente, da qual passaraõ paul
as mais partes do Brasil,

Que haja tradiçaõ virem da Ilha da Madeil'u para a
ca-pitania de S. Vicenle as canas,e omodo de fazer açucal',
naõ o qlleremos absolutamente negar, ainda que a nós
nunca chegou essa tradiçaõj mas, que seja evidente.
e certa, naà he cerlo nem evidenle; porque U ser assim
taõbem, c primeiro chegara a noticia da luelles eSCl'i
ptores, que corno l)I'imeil'os a Iwviaõ de ouvi!' e ex-
plicar aSllim, e especialmente andando elles e pizando
as tenas, e naã escrevendo por informações; e nilõ
alIirmariu acertivamenlc o da Nova I"usitania, fallando
da Villa de S. Vicente :-Aqui se achou omodo de fazer
açuc01', e aqui se acharaõ primeiro as canas, - •

O fundamenlo melhol', que podia haver para que
fosse certa a tradiçaõ de que da Ilha da Madeira vieraõ
as canas e o modo de fazer o açucal' para São Vicente,
era se houvesse taãbem evidencia e certeza de que
quando a Saõ Vicente chegou Martim Afonço de Sonza
a fnndal' esta sua capitania, ja nella houvessem Porlll
gnezes e colonios a mais tempos antecedentes, neIla ha
b)tadores, dos quaes se pudesse dizer foraã estes anligos
os que mandal'aõ vir da Ilha as canas, e o modo de fazer
açncar. Isto naã foi assim; porqlole todos os qne escrevem,
e as mesmas Memorias anLigas, e M.S. dizem, que
Marlim Afonço de So.uza, e os que com elle a compa~

nharaõ ioraõ os primeiros Portuguezes que aportaraõ
a S, Vicente; logo, os que escrevem, que estes pri
meiros fundadores com MarLim Aronço de Souza acharaõ
alli as canas, e o modo de fazer açllcal', naO he porque
este viesse de outra pa rte, nem as Célllas fossem trans
plantadas daquelln Ilha para Saõ Vicente; mas sim, he
affirmar que alli [oraõ achadas, como natnres) e planta
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nasciúa da propl'ia terra e prouucçaõ do sco mesmo
clima.

Nem ainda, quando se acltasse em alguã memoria,
on escripta, que antes de Martim Afonço de Souza hit·
fundar esta sua capitania, ja em Saõ Vicente haviaõ
Pol'tuguezes, que por incidente de algum naufl'agio ou
outro qualquer acazo alli fossem ter, quem se poder,~

persuadil' qne estes fizessem de tal sorte habitaçaõ na
terra, e se mostrassem taã senhores deUa, e tivessem
tantas posses e cabedaes, que mandassem Jogo á Ilha
da Madeira buscar canas e Mestres de açucur, para
que quando alli chegassem os seos fundadores e Dona
tarios, achassem ja este grande beneficio. Isto naõ he
couza que caiba em discurso; logo he manifesto e evi
dente, que achando alli MarLim Aronço ue Souza canas,
sendo o primeiro que consta com certeza apartou na
sua C:l pila nla, certo e evidente he que as naõ man
daraõ vir da Ilha da Madeira.

A duvida toda, que forma este nosso douto Acade
mico de que pudessem haver canas em Saõ Vicente sem
virem de outra parte, parece assenta na infecundidade
da tel'l'a; corno se isto fôra impossivel a natlll'eza dar
estas e outras semelhantes produções por força do seo
clima, ou por outro qualquer principio da mesma na
tureza, ou do crcauor de todas as couzas. em era couza
nova que a terra do SI'asil produzisse de sy as canas
que ja se davaõ cm outros climas, quando neste do
Brasil se achuõ tantas e taõ estranhas produções, e
mui tas dellas novas, que as IlilÕ lia, uem se daõ em
algllã pal'te do mesmo mundo. Antes podemos dizer
que achando-se esta planta em outras pal'tes do mundo,
corno na Iudia, Azia, Arricu, e na EIHopa; porque em
todas estas houve, e aiuda ha canas*, e se fnia açucal'
deste ou daquelle modo, com mais ou menos perfciçaõ,
com tudo no Brazil he taõ propria e natural sua esta

• llIuleau, Vocab. Port., Verbo Atucar.
U.BOAT.\~I. P,\IIT. 11. ,"OL. I. "
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planta da cana, que nelIe dá e produz melhor, e com
mais ventagem que em outra alguã Regiaõ, naõ só no
crescimento e mulliplicaçaõ da planta, mas nos eífcitos
e produções dclla, como 1Ie o mel e açucar, que 1Ie sa
bido sel' o das canas do Bl'asil o mais puro, saborozo,
forte, claro, e de melhor pezo do que o das outras partes

do mundo, em que se daõ esta planta e se faz della
açucar,

Taõ pl'Opria, digo, e natUl'al 1Ie do terreno do BI'asil
a planta da cana, que uaõ só se acha nelle esta de que
fallamos e se faz della o mel e açucar; mas ha outras
muitas e varias especies a que chamaõ canas bravas,
as quaes tendo a mesnla formalura das doces, saõ com
tudo mais crescidas e duras, e ainda que naõ estillaõ
sueco algum, tem outras varias servent\as, Huã especie
destas bravas, e saõ as mais commuas, brotaõ entre as
ullimas folhas do seo olho as chamadas frechas, que
todos sabem a sua formatura e serventia; e taõ pare·
chIas neste fruto com as mesmas canas doces, ou as
doces com ellas, que taõbem as do açucar e doces ás
vezes, e especialmente em terras fracas e cançadas, naõ
crescendo muito as suas canas! c havendo grande veraõ,
e fOrle sol, taõbem costurnaõ produzir e lançar [recuas
dos seus olhos, ainda que mais piquenas e delgadas do
que as daõ as canas bravas. E nós vimos alguãs vezes
Das partes de Pernambuco partidos quazi inteiros destas
canas doces com frechas, e sem nenhum proveito de
seos douos ; porque as que chegaõ a dar estas frechas
ficaõ sem succo e sl1stancia alguã, ainda que naõ taõ
secas e duras como as bl'avas. E haverá quem possa
dizer que estas canas bravas, que as ha em todo o
Brasil, ou nas mais partes deBe vieraõ taõbem da Ilha
da Madeira, ou de outras partes do mundo para o Brasil?
Sem duvida que naõ; porque naõ poderia haver quem
transplanlasse para o seo Paiz semelhanle planta, sem
fruto, antes com prejlli?!o das mesmas terras; porque
occupaõ muitas qne podem servir para outras lavouras.



27

E se estas tcm tanta semelhança com as doces, e saõ
huã especie das que chamaõ canas, he sem tlu vida certo
e evillente, que assim como estas bravas sem Vil' de
outra parte do mundo se acharaõ nas tio Brasil, no
lllesmo se acharaõ taõbem as doces, como em SaO Vicen
te sem ser necessario manda-las vil' da Ilha da Madeira.
E se contra isto ouvio o nosso collega alguã tradiçaõ,
1Ie menos veridica e sem fundamenlo, e coutra o que
dizem os primeiros Escriptores destas partes que na
capitania de São Vicente se acharaõ primeiro as canas,
e que dalli se passaraõ para as mais partes do Brasil.

Assim como se acharaõ ahi as canas, taõbem se achou
o modo de fazer o açucar deltas, sem seI' necessario
virem de fora para isso os JHestres. A dimeuldade deste
pauto está, na opiniaõ dos que o duvidnõ, em que oGelllío
da terra soubesse ou tivesse discurço e habilidade pnru
esta fabrica, e assim era necessario buscar-lhes para
ella Mestl'es. Mas isto só o pode SUppOl' quem Ilaõ tiver
inleira nOlicia do tralo desta Gente, porque LJe certo,
que elles sabiaõ fabricai' dos cajús (h terra, e outras
varias frutas os seos viubos e bebidas, composlas de
varios ingredientes da mesma terra, expremendo-os e
lan<:alldo os seos licores em V37.0S, e postos a ferver,
hUllS ao fogo, e outl'OS ao tempo; assim a Illesma expc
riencia lhes podia eusinal u expremer as canas, cozer o
seo caldo e fazer de hum pouco deste o seo mel pura
comer logo e guardar, e outro pouco deix.a-Io engrossai'
mais, e lançado em vazas de barro maiores para coalhar,
e fazer o açucar, e cm outros vnzos menores, a qne
cbamaõ cuyas, on cnyatez as rapaduras, ensinando-lhes
a mesma experiellcia que para ficarem mais claros os
maiores lançarem-lhe em sima o barro, e deixa-los a
pUl'g r as sllas humidades. Hc sem duvida que nuõ era
isto, nem podia sei' com aquelJa perfeiçaõ c singulari
dade com qne depois o execntaraõ os l!or\uguczes, 011

ensinndos pela mesma experiencia, ou buscando para
isso Mestres dos que o fabricavuõ na Ilha da Madeira,
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qlle Ile o mais, que de lá podia vir, o que ainda assim
duvidamos e he só conjectnra; pois os hO'llens com o
tempo e experiencia tudo vaer nperfeiçoando, como a
mesma experiencia c tempo tem mostrado; pois sendo
a ulLima parle do mundo, em que se f\lbricou o açucar n
(lo Brasil .. he o mais perfeito de lo<1as, e com maior ablln
<1ancia e commercio, do que em ontra alguã, o que tudo
se deve aos Portugllezcs seos habitadores; pois o Gentio..
llem o fazia, como dissemos com abundaucia, nem
perfeiçaõ; porque naõ usava delle para negocio, e só o
qne lhe bastava para a sua gulozina e bebidas.

Neste ponto das sllas bebidas foraõ sem duvida os Jn
dios do Brasil e America muy curiozos, e apurados.
Huã das mais selccta3, ou celebradas cm todo o mundo
he a do -Chocolate; - e supunho sabem muHo bem os
que lêm as historias, qne dos Iodios destas partes foi
invcnçaõ esla bebida; pois para se naõ duvidar fosse
assim, alhe o nome qne ainda boje 'tem e conserva he
oquelJe deoo mesmo Gentio*; porque a palavra.-Cho~

colate-hc propria, originaria e natural desta Gente.
Assim chnmavaõ ellcs a esta Sll'l estimnda bebida, que
compunhaõ do cacáo, taõhem nascido nas snas terras,
moido cm pó, ajuntando-lhe o mel de abelhas, ou
(Ic páo, com antros ingredientes dn mesma terra ; aind~
que depois a Nnçaõ IIespnnhola e outrns o compllzernõ
com mais perfeiçaõ, por cauza da baullilll<l, e mais con
feiçoens <lromalicas com o nçncar, e formanuo a maça
de qne compõem os bôlos, on páos nas formas, em que
os vemos. E qnem sabenuo isto, c que na America foi
achado pelo Gentio o modo de fazer o chocolate, na
forma que fica dilto, poderá negar o mesmo do nçncar
e canílS; e muito melhor, qllnndo assim o eslaõ dizendo
os primeiros que escreveraõ da capitania de São Vi
cente, no Brasil. - Aqui se achou o modo de faze?'
açucCl1'; e aqui se ac!laraõ primeiro as canas, em que
se fabrica. -

.. Dluteau, ibi Verbo Chocolale,



ADDlTAMENTO IV.
.Ii' Capitania da Paraíúa.

1\'a Estancia lIesta capitania a pago 176 do PreambuJo
]1a 1." parte desta Chrollica, fallando dos filhos de Joaõ
de Barros.. nosso famozo historiador, assentamos que
mandados por seo Pay a fllndar esta sna cnpitania, foraõ
naufrngar todos nos b:lYxos da Ilha do l\'laranlHlõ, levauos
de ventos contrarios. Assentnmos taõbem alli para esta
sua derrota o anno de 1539, seguiudo o Autbor da Vida
de Gomes Freyre, e o qne escreveo a vida do mesmo
Joaõ de Barros, que anda no principio do livro intitu
lado, o Emparador CLarimundo, da quarta impressaõ,
aillrmaudo ambos, que naquelle anno de 1539, mandou
Joaõ de Barros a seos filbos em companhia do cilpitaõ
Ayres da Cunha a (lIndar a sua capitania da Paraíba,
ainda que o da Viela de JOllÕ de Barros, se eqltivoca
dizendo, era esta a do Maranhaõ; e accrescentando o
da Viua de Gomes Freyre qlle a mandara Joaõ de Barros
fnndar no sobreditto anuo de 1.539, bavendo-Ihe feito
ElRcy D. Joaõ 03.· amel'cê dellano de 1535.Seguimos
a estes dons nomeados por naõ podermos alcançar a pri
meira parte das Decadas do mesmo Joaõ de Barros.
Mas depois de se mandar imprimir a Primeira parte
desta nossa Chrouica, e vindo taõbem ter á nossa maõ
nqnella primeira das Decadas do sobrediLto Joaõ de
Barros, novamente impressa, nella achamos, diz o
mesmo Author, que no anno de 1535 mandara elle fun
dar a sua Capitania*, fallando assim sobre esta Pro ..
vincia de Santa Cruz do Brasi1.-0s {eitos da quaL P01'

eu ter Imã destas Capitam'as me tem custado muita sus
tancia de {azenda.. por rClzaõ de Ituã armada, que em
praçaria de Ayres da Cunha e Fernaõ D'aLvm'es de
Andmde, Thesoureiro mó,' deste Reyno, todos fizemos
7JaUl aquellas pat'tes o anno de 1535, A quaL armada {oi

* Borros, Derad. 1., p. :tOl
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de nove centos homens I em que entravaõ cento etreze rJc
cavalto, couza que para taõ longe nunca sahio deste
Beyno, da qual era capítaõ mól' o mesmo AYl'es da
Cunlta.-Taõbem com esta primeira parte das Deeadas
nos vieraõ á rnaõ os Dialogos de Mariz novnmente im
pressos, que se antes os liveramos, nelles viramos o
mesmo que diz Banos ua slla Decada, e assentariámos
em a Estancia do Preambulo do nosso Novo Orbe, ou
primeira parte da nossa ClJrouica para a fundaçaõ da Ca
pitania da Paraiba este anilo de 1535, que assiglla o seo
proprio OODutario, e Ilaõ o de 1539 que põem os Au
thores que alli seguimos.

Fazemos esta repetiçaõ ou accrescentamento ao que
na Estancia referida deixamos assentado, naõ só para
emenda e verdade della ; mas tuõbem para que assim
se veja melhor, e fique mais lil'lne o que no mesmo lugal'
assentamos, de que foraõ estes filhos de Joaõ de Barros
á Ilha e tel'l'tlS do Maranhaõ, primeiro que lá chegasse
Luiz de Mello da Silva, contra a opiniaõ dos mais, que
cscreveraõ, e querem fôra este o primeiro. Porque, se
como lá dissemos, hindo os filhos de Joaõ de Barros
ao Maranhaõ de arribada no anDO de 1539, sempre
pelas razões que apontamos alli, foraõ primeiro que
Luiz de Mello da Silva; mais evidente fica esta sua pri
mazia hindo elles ao Maranhaõ ainda antes do anno ele
1539, no de 1535, como agora se diz seguindo a verdllde
do seo proprio Donatario e l'erdadeiro historiador.



ADDlTAMENTO V.
A' Capitania do 1I1aranhaõ.

A pago 205 Dnm. 190 do Preambulo fallando de Je
l'ouymo de AlI.mqnerque, Restaurador do Maranhaõ, se
diz assim. - Naõ achamos fosse cazado Jerouymo de
Albuquerque; mas conforme a certo Genealogista,
a quem este dá o titulo de capilaõ do Rio de Janeiro,
com outra Iudia chamada taôbem D. Maria de Arco
Verde, e seria parenta de sua Mày, teve Jeronyrno de
Albuquerque entre outros filhos a Antonio de Albu
querque, etc. Isto dissemos seguindo o theatro Genealo·
gico na Arvore 223, na qual se acha que de Jeronymo
de Albuquerque capitaõ do Rio de Janeiro e de D. Maria
de Arco Verde nasceo Antonio de Albuquerque conquis
tador do Maranhaõ, o qual foi ca7ado com D. Catharina
Feyo, filha de Antonio Pinheiro, Feytor Mór da Armada
que foy ao Maranhaõ; e que deste Antonio de Albu
querque e sua molheI' D. Catllarina Feyo foi filho outro
Antonio de Albuquerque, comendador do Ervedal,
Governador do Maranbaõ e Paraiba, e que fôra cazado
com D. Joanna Luiza de Castello Branco, filha B. her
deira de D. Joaõ de Castello Branco. - Seguindo nós
a planta desta Arvore, e reparando que em outra do
mesmo livro, que a 213, fallando em Jeronymo de Albu
querque, o 1..0 e cunhado de Duarte Coelllo Pereyra,
primeh'o Donatado de Pernambuco, e em D. Maria de
Arco Verde, só o tl'ata alli por Jeronymo de Albuquerque
sem o aclditamento de capitaõ do Rio de Janeiro. E
sabendo nós por outl'a via que o 2.° Jcronymo de Albu
qn erqueouMarallhaõ fôra capitDõ mór do Rio Grande
donde se fundou a cidade do Natal, como o escrevemos
em a Estancia desta Capitania, supondo serequivocaçaõ
da tal Arvore pôr-se nella em lugar do -Rio Grande,
Rio de Janeiro; e sobre tudo termos visto em outras
Memorias, que Antonio de Albuquerque fora filbo de Je-
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l'onymo de Albuquerque o 2: e naõ do 1..0 fundados em
tndo isto, dissemos no tal DlIllI. 190 uaõ aclJavamos,
com quem fosse cazado Jeronymo de Albuquerqne, este
segundo ou de Maranhaõ, supondo seI' aquelle capilaõ
do Rio de Janeiro, que teve por filho a Antonio de Ai·
buquerque, qne se acua na referida Arvore 223.

Naõ obstante assim o assentarmos alJi, sempre fi·
camas com duvida neste ponto. Para a tirarmos recor
remos ao Sargento Mór Antonio Jozeph Victorino Borges
da Ponceca em Pernambuco, pOl' sabel'mos ser sugeito
douto, e versado nesta materia, e que tem composto
para dar a luz, com muita indagaçaõ e clareza, as Ge
llealogias das Principaes Pessoas daquelle Estado. Esta
diligencia a fizemos por via do P. Oiffillidol' FI'. Ludo
vico da Purificaçaõ, Religioso do nosso Instituto.. assis
tente no convento de Olinda, e por este nos foi remetida
IlUã Arvore da Ascendellcia e Descendencia do sobre
dilo Jeronymo de Albuquerque Maranhaõ, pela qual se
'-ê que de Jerollymo de Albupuerque, cunhado do pri
meiro Oonatal'io de Pernambuco Ollal'le Coelho Pereira
e de D. Maria Arco Verde foi filho B. Jeronymo de Al
buquerqne, conquistador do Maranhaõ e naõ Antonio de
Albuqnerque; e que llaõ este mas Jeronymo de Albu·
querque, conquistador do Marallhaõ roi o qne cazou com
D, Catllarina Pinheiro ou Feyo.. filha de Antonio Pi
nheiro que foi taõbem ao Maranhaõ por Feitol' MÓI' da .
Armada. E deste Jeronymo de Albuquerque conquis
tador do Maranhaõ foi filho Antonio de Albuquerqne,
que era Governador da Paraiba em 1630, quando o
Olandez entrou em Pernambuco, e da Paraiba mandou
a seo Irmaõ Mathias de Albuquerqne Maranhaõ com
lllllU soccorro de Gente a Pernambuco, donde ChCgOll
a 2á de Fevereiro do mesmo anoo*.

1< :\Icrnor. Diarlas, pago 27.
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Do ~lle passou Jel'onymo de Albuquerque, quando
foi por capitaõ l\!ór do Rio Grande, ja fica assentado nu
E'Stancia desta capitania da I parte desta ClJronica, e
taõbern na do Maranbaõ donde falleceo, deixando no
governo a seo filho Antonio de Albuquerque, o qual
exerceo este cargo pOl' catorze mezes, desde ooze de Fe
vereiro de 1.618 que foi o da morte do seo Pay*. Dali
passou logo Antonio de Albuquerque a Portugal donde,
cliz o Aulilor dos Annaes bistol'icos do l\'Iaranhaõ, se
attendeo bem ao seo merecimento o prompto despacho
da capitania mór da Paraiba, com a mercê de Illlã COIll

menda. Pelos aonosde 1.621 cl1egou aesta suncapitaoia
e a governou por mais de treze aUilOS; porque no de
:1.634. ainda rezidia ue!la pelos fins do mez de Dezembro,
em ql e tomaua pelos OlandLzes a cidade da Paraiba a
24. deste me1., se retirou Antonio de Albuquerque com
muitos dos doradorcs de dentro, e íõra da cidade para
o cabo de '. Ago tinha, donde se achava o General Ma
thi:ls de AIl.JUquel'que. Em companl ia deste, corno se
enteode das Memorias Diar""~**, s"L'io da Alagoa Au
touio de Albuquerque a 1.6 de Dezembro do seguinte
anuo de iG35 por terra par a Bahya, a embarcar-se
ualli para o Peyuo. Na col't~ cazou I tonio ue Albu
querque algus UlIllOS depois com D. Joallna Luiza de
Castello Branco, filha B. Ed"yra de D. Joaõ de Cas
tcllo Branco, da Ulustre c, sa dos JUeyrinhos Mor!ls do
RC)'l1o. Deste rnatrimo lio de Jois de algus abortos lhe
nasceo a contro de Agosto de 1.65211 à fiillu aquem cha
marllõ D. Anlouia Margarida de Albuql erque, da qllal
se pode ver a sua vida cm lO os os estados, que teve de
solteira, cazada, e I cligiosa, e SClllp 'e digua para se
admirur nu lU parte da Chronica da Proviuda dos Al
garves, qlle trala do Hosleiro da ~ adre de D os de Xa-

• Num. 118 c 173•

• * l'ug. 209.

.:r.UIO.n.Hl, P.H\T. li. VOL. 1.
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brogas, Liv. 16, pago tJ.ü9. Falleceo Antonio de Albu
querque com boa opiniaõ pelos annos de 1667..

Teve mais Antonio de Albuquerque de sua espoza D.
Joanna Luiza de Castello Branco segundo filho chamado
Afonço.. o qual embarcando-se no anno de 1671. para o
Brasil com o Govel'llador da Bahya Afonço Furlado de
Mendonça, falleceo na alLura de Pernambuco, e sendo
lançado ao mal' em hum caixaõ.. as agoas o levaraõ ás
Prayás do Meyrepe.. entre o Recilfe e cabo de S. Agos
linho, e D. Francisco de Souza senhor daquella~ terras
o fez scpuiLar em huli capella, que alli tinha, inferindo
ser cadaver de Pessoa distincla.

ADDITAMENTOVI
A' Eslancia ,3." da Digrcssaõ V.

Dos lJfinistros Provilloiaes.

xxx. O M. R. P. Pregador FI'. Antouio de Santa
Izabel,nalural da Arafana de Souza no Bispado do Porto*
e professo nesta Provincia cm o convento de S. Antonio
da Villa de Iguaraçú nas partes de Pernambuco a 16
de Fevereiro de 1725, em itlade de vinte c sinquo annos.
Depois de Guardiaõ anno e meyo no convento de Igua
raçú e trez annos no de Paraguaçu, das partes da
Bahya, vindo volar ao Capitulo de dons de Dezembro de
1. 752, nelle ficou por hum dos 5COS Dimnidores.. e no
seguinte de seis de Dezemhro de 755 o elegaraõ Guar-

• 171>8.
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diaã da casa d1 Bahya, que occupou por tres annos, e
no outro Capitulo de dous de Dezembro de 1.758 em o
qual prezidio com patente do R.mo Parlrc Geral FI'.
Pedro Joaõ de Molina o P. Ex-Provincial FI'. Manoel
de Jesus Maria foi feito Ministro Provincial, e fez con
gregaçaõ a 24 de Maio de 1760.

XXXI. O M. R. P. Pregador FI'. Manoe1 de Jesus
Maria*, segunda vez eleHo em o Capitulo de 1. 761, cele
brado aos sinquo ele Dezembro, em o qual, por patente
do R."'o Commissario Geral 1"1'. Pedro Joaõ de Molina,
presidio o P. E1(-Provincial FI'. 19nacio de S. Felix.
Fez congregaçnõ a 4 de J nnho de 1763.

XXXII. O M. R. P. M. FI'. Jacintbo de S. Bl'igida**,
natural da Freguezia da Victoria da Cidade do Porto,
e professo nesta Provincia em o convento de S. An
touio da Villa de 19uarnçu em Pel'llambuco 'aos 23 de
Janeiro de 1. 731. Foy leitor de hum curço de Theologia
da B:lhya, e depois Mestre de outro de Philosopllia com
a Thcologia de prima no Illesmo convento. Gnardiaõ
<1nno e meyo, por duas vczcs no convento da Villa de
S. Francisco de Seregipe do Conde e Dilfiuidol' no Ca
pitulo oe 5 de Dezembro de 1.761, e secretario nlJno
e meyo, sendo Diffinidol' do P. Provinci~l FI'. Manoel
de Jesus Maria, taõbem o havin sido oufro anilo e
meyo do P. Provincial nlltecedeote FI'. Antonio de
Santa lzabcl ; e no Capitulo seguinte em que acabava a
Diffinidoria, celebrado ao pl'imeiro de Dezembro deste
anilo de 1.76~ em o ql1al presidio o P. Ex-Proviucial
illlllJediato FI'. Antonio de Santa lzabel, por Patente do
N. Rmo. P. Geral FI'. Pedro Joaõ de Molina, eleyto em
Ministro Provincial; e fez cOllgregaçaõ aos 31 de Maio
de 1.766•

• 17(H •

• , 17lH.



ADDlTA!IENTO VII.

A' Estancia 4." da Digressaõ V.

Dos ESt1ldos.

XL. No convento da Bahya sendo Provincial o P.
FI'. Antonio de Santa Izabel*. Foy Mestre de Artes FI'.
Antonio da Annl1uci3çaõ~ e leo a Theologia com FI'. Joaõ
dos Martyres e FI'. ManoeI de Sallta AnDa.

XLI. No convento de Olinda ao mesmo tempo. Foy
Mestre FI'. André de S. Joanlla~ e leo a TIJeologia com
fI'. Manoel do Monte do Carmo' e FI'. Cypriano de S.
Bernardo.

XLII. No convento do Recilfe no mesmo tempo.
Foy Mestre FI'. Joaõ do Rozario~ e leo a Tbeologia com
1'1'. ManoeI da Conceiçaõ e FI'. Jozeph de S. Bernardo.

XLIII. No convento da Cidade da Paraiba no mesmo
tempo. Foy Mestre Fr. Manoel de Santa Elena~ e Ieo a
Theologia com Fr. Felix do Rozario e Fr. Francisco
Xavier de Santa Thereza.

XLIV. No convento da Cidade da Bahya, sendo Pro
vincialo P. M. Fr. Jacinto de Santa Brizida**, sahio para
Mestre de Artes Fr. André de Santa Joan na que aca·
bava de ler o curço de Olinda.

XLV. No convento de Olinda ao mesmo tempo. Para
J-,ente de Artes FI'. Joaõ do Hozario que acabava de ler
o CI'lrçO do Heciffe .

• 17ií8.
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ADDlTAlIENTO VIII.

A' Estancia 5.' da Digressaõ V.

Dos Escríptorcs.

Fr. Antonio de Santa Maria Jaboataõ, (preamb. L.
p. folhas 3!.J.7 do 1.. o vol. da L' Parte). Além das obras,
que ahi vaõ~ deo mais a luz.

Sermaõ da Restallraçaõ de Pernambuco pregado na
Sé de Olinda. a Imprensa de Miguel Roiz' 1762.

Sermaõ da Rainha Santa Izabel de Portugal, Na Im
prensa de Antonio Vicente da Silva, 1763.

Chronica da Provincia 2, p. hic..
Fr. Bento da Prezentaçaõ, Pregador, natural de

Lisboa e professo nesta Provincia no convento de S.
Antonio~ Villa de Iguaraçú a 21 de Janeiro de 1722. Deu
a luz.

Catágrafo Epipompeutico, ou breve narraçaõ da
pompa, com que celebrou a Villa de Seregipe do conde
os despozorios Augustos da Snr.· Princeza do Brasil. Na
olicina de Antonio Vicente da Silva, 17ü!.J..

FI'. Leonardo da Conceiçaõ, nalllral da Cidade de
Lisboa, e professo nesta Provincia no convento de Pa
raguaçu aos oito de Março de 171!.J. em idade de t 7
annos. Foy Guardiaõ tres vezes, DifTInidor, e actualmente
cornmissario de Terceiros no convento da BulIya, desde
o anno de 175ft. Da slla discreta, 101lvavel e bem
acceita applicaçaõ ao pulpito sahio á luz: .

Sel'DJaõ de Santa Izabel Rainba de Portugal, pregado
na capella da Ordem Terceira do convento da Bahya
de que he Padroeira a Santa~ no anno de 1762. Na im
prensa de Francisco Borges de Souza, 1763.

Fr. ManoeI de Santa Maria Itaparica~ (lom. I, folb.
370 do 1. o volt da :1... P.) tem mais promptas para dar á
Imprensa.



38

Eustacbidos, Poema Heroico, Sacro-tragicomico em
que se escreve a vida de S. Custodio ou Placido, sua
mulhcr e filhos em seis cantos de 50 oitavas cada hum.
M. S.

Manifesto das grandes festas que se fizeraõ na capital
da Paraiba aos faustissimoscazamentos dosPrincipes de
Portugal e Castella no anno de 1728, dedicado a Joaõ
de Abl'eo Castello Branco, Governadol' nhi neste lel!lpo;
canto heroico, e panegyrico em oitavas lt5. M. S. .

Descri pçaõ da Ilha de !ta pa rica, Pa tria sna, em 72
oitavas com hum soneto no fim á Illesma 1111a, outro
ao sitio de" N. S. do Loreto na ponta do Norte da Ilha
dos Frades.

ADDlTAMENTO IX.
Â.' algaas faltas da Imprensa, e descuidos da Escripta de maior nota,

e necessidade de 'emenda da La paf'te, que já está impréssa.

No Pl'cambulo a pago 159, nnlll.1lt'l, tres regl'as antes
de acabar este numero donde diz-vinte e sinquo- se
deve accrescentar - Legoas. - Estas - Legous - se
dcvem accl'escentar. .

A' Pago 20ft. nUIll. 190, no fim onde vay dizendo*.
-E Matllias de Albuquerqne taõbem Governador da
PUI'aiba, quando em Pel'llambllco entrou o Olaudez.
Se devem emendar estas ultimas palavras, e dizer; 
Depois da Restauraçaõ de PCI'nalllbuco do Ollludcz.
-porque quando o Olaudez entrou fim Pel'llambllco
era Governador da Paraiba Alllonio de Albu(IUcrquc

'f< A' pago tiG, n. 15a, na 4 regra donde diz nove de comprido- Nove
legoas.
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Il'maõ de Malhias de Albuquerque. A pago 378, num.
271, regra L' qne pl'incipia-Doze-se diga-Dez.

A' Pag, 386, nnm. 278, na 3 regra donde diz-sempre
a lerra,-falta-lhe antes a palavra-cortando sempre
a terra.

A' Pago 397, num. 291, linha ou regra 27-á Sor. a

do Rozario-se emende-da Conceiçaõ.
Na Chl'Onica a pago 17 do livro Anteprimeiro, num.

17, na regra 2ú, ante tem-1523,-se deve emendar
cm-1.525,-como está a margem.

A' Pago 90, num. 77, no fim donde diz - Quando a
Victoria-se deve accrescentar no meyo-Quando accla
mava a Victoria.

A' Pago 283, num. 291, no fim ernlugar de-16iO
se deve pôr-1618.

A' Pago 371, num. 383, na regra 5 da ullima co
lumna em lugal' da palavra - Potentes, - se deve ler
-Pontes. -

A' Pago 385, na decima quinta regra onde
se diz.-EscriptUl'a feita no anno de 1595;-ha de
ser-1585.

A equivocaçaõ de se pôr alli em a Chronica este anno
de 1595 pelo de 1585, nem foi da imprensa, pOI'que
assim o tinha o transumpto que se lhe deo, nem taõ
pouco nossa que assim o escrevemos em o seo original;
procedeo somente de quem nos conferia esta noticia, e
teve o trabalho de a tirar de papeis pertencentes ao Re
colhimento da Conceiçaõ de Olinda, e no trasladardelles
esteve o descuido ou equivocaçaõ em pôr hum por
outro numero ou anno, como muitas vezes sllccede nos
algarismos. E conhecendo depois o mesmo sngeito esta
equivocaçaõ, quando della nos deo parte foi a tempo
que a- naõ podemos reformar. E sendo assim, como
ue, que no anno de 1.585 deixando Maria da Roza as suas
casas e Igreja da Senhora das Neves de Olinda em Per
nambuco aos nossos primeiros Fundadores desta Pro-
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vincia do Dl'asil, c passando-se pUl'a a Couceiçaõ, lhé
foi feila logo a sobredita escriptura e doaçaõ pelos Ir ...
maõs da slla confraria, eSCllzararnos as conjecturas ainda
que ajustadas ao que hiamos a dizeI', e concllliramos
sem ellas, corno Já afirmamos que, quando os IrmOlõs
da COllceiçaõ Ilzcraõ a Maria da Roza aquella escl'iptura
no anno de 1585, uaõ havia alli mais que a Igreja da
Conceiçaõ e algúas casas a ella conligl1as das quaes se
serviaõ os mesmos irmaôs para as snas fuuções, e Ro
magens, e nellas só assistia algum dos mesmos irmaõs
para o tratamento e cuidado da sua Igreja. E por COll
seqllcncia desta doaçaõ feita no rc[el'Ído anuo de 1585,
se segue o mcsmo quc lá concluimos e com maior evi
dencia do que se fo~sc feita dez annos ao diante no de
1595, e he que Maria da Roza eas mais senhol'as, qne com
clla eotral'aõ na posse da Igreja e casas da Coucciçaõ
foraü, 011 ella só, a dispendio seo a que fez e poz cm
forma o nccolhimento da COllceiçaô que era o ponto
principal da duvida que lá tratamos.

A' Pag, 1115, Dum 426 na segunda columna regra 7
do principio do cap. 36, dOIHle diz - e Povoador do
Norte-falta-lbc a pa!avl'u da-Paraiba- ese deve
(1izer-E Povoador da Paraiba do Norte.

Conformnnllo-mc com os Decretos Apostolicos, especialmente do sanLis
sim!> Padre Urbano VItr, protesto, que quando nesLD Chronica dou alguns
elogios dc Santidade, i\Iartl'rio, Revelações, Milagrcs, ou antros similhall
tcs ti Pessoas de que escrevemos, naõ canonisauas nem bcatificauas pela Sé
Apostolica, naõ he meu intento se lhe dê mais Cé, que a que merece hUã
narrnçaõ puramente humana. e Collh' I, c assim nisto como em tudo o
mais me ponho com humildade de-obediente f1Iho aos pés da Santa Madre
Igrpja, sugeitando-me em tudo ao seu juizo, e correcçaõ, Assim o protesto e
ratifico,

FI', Antonio ele 5, lIfaria Jeluoataõ,



NOVO ORBE SERAFICO
BRA8ILIGO.

PARTE SEGUNDA.
LIVRO I.

Trata da fundaçaõ do Convento de S. Francisco da cidade da Dahya. Reli
giosos que 110receraõ em virtude, e ahi estaõ sepultados, e do mais, que
a esta casa diz respeito, e he digno de memoria.

~A.PITULO PRIllIEIRO.

Fundaçaã, e principios deste Convento.

L Foy O Convento da llahya o segundo na erecçaõ
desta Custodia de S. Antonio do Brasil*, e he hoje o pri
meyro da Provincia por casa capitular, e assim o guar
damos para dar por elle principio a esta scgunda parte
da sua Chl'onica. E ainda que rnuy cançada e enfra
qnecida a vista pela distancia dos ohjectos, e muito
mais pcla debilidade da sna perspicacia receava entrar
segu nda vez pelas dila tadas esferas deste serafico e novo
orbe a indagar as alturas, aspectos, gráos, luzimentos
e situações dos mais Astros c Estrcllas, que o illustl'aõ
e adornaõ; isto he, descrever as vidas de outros muitos
Religiozos de opiniaõ e boa fama, as operações do es
pirito, a economia de todo o mais corpo Regular com
as fundações dos conventos que se foraõ segnindo, como
lugal' e sitio donde descansaõ, vivel'aõ e operaraõ
tantos varões dignos de fama; fortalecida com tuclo a po
tencia a vigores do preceito, e só com a mira no astro
labio da obediencia, toma na demanda de taõ laborioza
empreza .

• Anno 1587.
I.UOATAnl. PART.lI.VOL. I. 6



2. Tem os Varões Apostolicos a propriedade de luz,
as suas vozes o som de trovões e as suas virtudes a em·
eaeia dos Aromas. Estes, quanto mais rec1uzos, mais
respiraõ; no mais remontado retumbaó mais os tl'O

vões, e a todo o mundo se participaõ as luzes. Astros
do Emisfel'io do Brasil eraõ os Padres Fundadores desta
Custodia, e huns como Apostolos mandados a esta
parle taõ notavel do Novo Mundo, luzes a sua doutrina,
tl'ovões as suas vozes, e aromas as suas virtudes, e altra
bidos do suave cheiro destas, que naõ se podendo contel'
no recondito da clausura, respirou logo por fora, nM
se ouviudo as vozes do seo bom exemplo só ao peno,
taõbem no mais distante, e naõ chegando a luz da sua
doutrina só aos povos vizinllOs, mas ainda aos mais re
motos. Foy a Bn.hya a primeira, que se deu por avizada
das suas luzes, movida das suas vozes e senlida da sua
suavidade. Era a cnbeça de todo o estndo, e como esta
pnrte no corpo humano he donde rezidem as potencias
pcrceptivns e de que dependem os seus movimentos,
assim aquelln, como capitnl do corpo Monnrchico do
Brnsil devia ser a primeira que se movesse a piedoza
e catholica acçaõ que executou.

3. Logo que naquella Metropoli chegou a noticia de
que em Pernambuco se achavaõ Religiozos Menores
a fundal' conventos, e que ja em Olinda tillhaõ hum, e
da boa acceilaçaõ em que estavaõ de todo o Povo, des
pacharaõ os da Bahya seos Procuradores com cartas do
Bispo e carnera para o P. Custodio FI'. Melchior, convi
dando-o para que fosse ón mandasse Religiozos á sua
cidade ao mesmo effeito, offerecendo cada hum da sua
parte todo o favor, ajurla e soccorro que necessario
fosse. Naõ recuzou o P. Custodio a ofIerta, e s6 se eximio
ele a poder execu lar com a brevidade que requeriaõ e
eHe 11ezejava; mas que da sua parte promettili passar
áq lella cidade o mais depressa que o tempo lho permi
tisse, e·u accommodaçaõ da casa de Olinda que ainda



estava llluilo nos seos principias, falta deobl'eiros sumo
cientes para se repartirem por outras, e necessit:Hla da
sua assistencia.

Ú. Havia entrado o anno de mil e quiulIenlos e oi
tenta e selle, quatorze mezes depois que os Padres Fun
dadores se tinhuô passado panl a casa da Senhora das
Neves.. e qU<lsi dous anllos que eraô chegados a Per
nambuco, achava-se na VílIu de Olinda o IIlustrissimo
Bispo D. Antouio Barreyros que da Babya era ali viudo..
desde o anno passado de 1.586 á vizita daquella Pro
vincia sua suITraganea ~ era Prelado devoto, c zeloso
do bem espil'itual das sllas ovelhas, via o quanto as
daquellas parles aproveitavaõ com o pasto e doutrina
de taes Religiozos, e levado do Santo dezejo de que
para as da SUll l\ietropoli tivesse taõbem a estes coado
jutores, avivando com a sua Pessoa e authoridade o
que ja antes por cal'ta bavia procurado, a instancias e
rogos deste bom Pastor, e ten lo ja o Padl'e Custodio
posto na melhor forma e commodo que podia ser a casa
de Olinda, no principio deste anno de ·1587 em com
plllllJia do 111m. Bispo se embarcou para a Bahya, levando
comsigo ao P. Frllncisco de S. Boaventura, o II'lllllÕ
FI'. Antonio da Ilha e outro Religiozo mais, de quem
nos naõ dizem as memorias o seo nome.

5. COlll breve e prospel'a viagem, por correrem ainda
por este tempo na costa favorllveis as monções, chegnraõ
ao pOl'lo da Bahya. Na cidade, com universal aplallzo,
foraõ recebidos de todos os Moradores, e mlliLo em
particlllllr do Governadol' do Estado, que ClltllÕ era Ma
noel Tellcs Barreto, que falleceo depois neste mesmo
allllO a dez de Agosto, como consta do cartorio da ca
mara da mesma cidade; e naõ D. Francisco de Souza,
como dizem alguas Memorias; porque este entrou no
governo em 1.59i*, e no meyo tempo da sua posse.. e
morte do antro, que foraõ quatro anilaS, ficou gover-

~ Amcrica Porlug., pago 1!H, n. 87.



Dando o III. mo Bispo D. Antonio Barreiros.. e o Provedor
Mór da fazenda Clll'istovaõ de Barros. Taõbem eon
eorreo para o recebimento dos Padres a earnara, e Peso
soas Principaes, Todos os queriaõ para hospedes. e pre
feria a todos o Ill.uIO Prelado com elle, e em comp3nhia
de innulDeravel Povo de toda a cidade se recollleraõ ao
sco Palacio, e nelle foraõ ugazalhados por vinte dias,
em quanto se lhes assignava lugat' para a sua habitaçaõ.

6. Huã noticia extrahida do cartorio da Provincia de
S. Antonio de Lisboa, diz, que derois de feitos alguns
discursos sobre o lugar para a fUlldaçaõ do novo con
vento e sitio pat'a os Religiozos, vieruõ elles a aceitaI'
o que lhes offereceo a camera, e chamavaõ o Monte Cal
vario, róru dos muros da cidade donde hoje se vê si
tundo o convento de Nossa Senhora do Cnrmo, e que
a cauza de fazerem a acccitaçnõ delle foi [)or haver aUi
llltã Igreja ou capella perfeita de Nosso P. Saã Fran
cisco, fabricada pejos Moradores a iuslancias de hum
Ileligiozo Menor quc viera tcr alli, e nella assistira
algas aIlIlOS, e que nesta capellinha feitas hllãs chou
pauas de palhas e bnrro, moraraã os Religiozos a qua
resma daq nelle :1Il1l0, mas que pela discon veu iencia do
Gentio, que habitava aquclles arredores e inquietavaõ
o lugar.. e os Pad.'es com os seos assaltos, largaraõ
aquelle sitio do Monte Calvário, passando-se para onde
agora eslaõ.

7. Esta noticia tem contl'a sy muitas incohcrencias,
ou c<Tntrariedades. He a pl'imeyra suppor, que naqllelle
tempo em que os nossos l- rades clJegaraõ á Bahya
a fundar convento, estivesse esta cidade taã diminuta
de Povo.. e contrahido este 01\ rec1uzo denll'o das suns
cercas e muralhas, e no seu Arreoalde, e circumvizi
llhança .. como era o Monte Calvario que apenas se di
vidia da cidade por hum breve intervaHo, ou meya
bayxn, que se forma entre esta e aqueHe, houvesse
ainda Gentio barbara que pudesse inquietar aos Reli-



giozos a sua funuaçaô, c os progressos della no anno
de 1587, quando ja untes <.leste, trinta annos, no de 1.558*
naõ havia nos arrcdores e terrenos da cidaue Gentio
barbara, e só alguns pelos interiores dos Sertões, e seos
Reeoncavos para onde sahio neste l)leSIllO anno o seo
Governadol' Mem de Sá a doma-los e fazer guerra a
alguns que se haviaõ rebelado para us partes de Para
guaçÍl. E se neste anilo de 'l558 os naô havia ja nos ter·
renas da cidade, nem vizinhos a elle, como os podia
haver trinta annos depois no de 1587 ?

8. Nasceo sem duvida a equivocaçaõ do que era fama,
havia acontecido 110 anDO de 1.5lJ.2 para sinquoenta,
quando 110 principio da fundaçaô da mesma cidade, e
mudança de Villa Velha para aonde agora está, pelo
primeiro Governador Thomé de Souza se deo a este lugar
que depois se chamou Monte Calvario, aos Padres da
~ompanbia, prirneyros que com o mesmo GoVel'DadOl'
chegaraõ á Ballya, e ainda ao Brasil para a sua siluaçaõ,
taõbem primeira, os quaes a pouco tempo o deixaraõ
passando-se para onde hoje residem, pela iuconveni
eneia de ficar róra dos muros ou cerca da nova cidade,
e sogeito ás illVazões continuas do Gentio que habitava
por aquclles Arredores, e tinllaõ 11lIã boa Aldêa, no
mesmo sitio de donde o lançaraõ á força os novos Po
voadores da cidadc, como fica notado ao prillcil)io desta
segunda parle na Advertencia; e isto que entaõ suc
cedeo com aquclles Padl'es, transferio sem duvida para
os nossos a antiga tradiçaõ.

9. Taôbem nllõ concorda a noticia qnando diz que
os nossos Padres fizeraõ a acceitaçaõ do lugar do Cal
vario por haver nelle hua perfeita capel\a de S. Fran
cisco, a qual alli levautaraõ os Moradores, e nel\a assis
tira algum tempo certo Religiozo Menor que acazo viera
ter á Bahya. Naõ concorda, dizemos, naõ só porque ha
vendo capella no lugar do Cal vario, e fabricad:l pelos

," Darbozo, l\lemor. Dei-Ue:! D. Sebast., pago 188, n. 117.



h6

Moradores ja de tempos mais alrazados~ como poderiaõ
neste em que ahi chegaraõ os nossos a fundar~ serem in
quietos pelos Gentios os Frades, se os Moradores muito
antes naõ senlin.lõ essa tlll'baçaõ para a sua fabrica,
manterem-na e viver neHa hum Religiozo algús annos?
Naõ concorda taõbem, porqlle hindo logo nos seguintes
annos de 1591 a fundai' na Bahya os RR, pp, de Nossa
Senhora do Carmo neste mesmo lugar do Monte OU

Rua do Calvario, consta dos seos assentos que a ca
pella~ que nelle acharaõ e lhes foi doada, era do titulo
de Nossa Senhora da Piedade, motivo porque se deno
minava o sobreditto lugar Monte Oll Rua do Calvario
pela capellinha da Senhora da Piedade, e pela qual tem
aquelles Padres obrigaçaõ, corno a Padroeyra da casa
rezarem na Sexta Feyra das Dores o seo omcio da Pie
dade e trasferirem o das Dores para o Sabbado seguinte,
e naõ consta dos seos assentos achassem no lugar outra
capella,

1.0. Naõ concorda finalmente este assento da Pro
vincia de Portugal com o do carlorio desta Custodia do
Brasil. Diz este assim fallando da fundaçaõ deste mesmo
convento da Bahya: chegando ál'fuella cidade (o P. FI',

Melchiol',) com seos companlteil'os pl'ocuraraõ o siLto
donde agora está o convento~ por estal' }á feita a Igl'e}a,
que hum Beligiozo Ilespanhol passando pm' aquella
cidade fez edificar da invocaçaõ de LVosso P, Saõ Fran
cisco. E he o que sobre o sitio e lugar para a fundaçaõ
do convento plldemos ueseubrir. E SlIppOStO pelas razões
apontadas nos Ilaõ inclinamos ao assento da Provincia,
seguindo o desta Custodia, sempre deixamos liVl'e a
melhor discurço Oll a outra melhol' evidencia e certeza
a decizaõ da verdade, e em quanto naõ aparecer esta,
siga cada hum o que mais quizel',
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VAPI~'tJLO II.

Quem fez a data do sitio para a flova {undaçaõ.

ii. Do sitio principal para o convento, que como
bimos dizendo, he o mesmo donde hoje está assentado
qniz fazer doaçaõ a camera aos Padres Fundadores, mas
houve sobre esta suas duvidas com hum Antonio Fer
nandes, morador na Ilha d~Mar~, Reconcavo da Cl(J"ã""ffif
que no mesmo lugar, ou taõ pegado a elle que impedia
o commodo e largueza para o terreno necessario á for
matura do convento, havia já fabricado algúas cazinhas,
e lhe fõra dado isto em dote pai' seo Sogro Pedro de
Ciebra. Assim este homem como os oliciaes da camera
tinhaõ sobre o lugar cartas de ....cismarias passadas pelo
Govemador Mem de Sá, sendo que as da camera eraõ
anteriores as de Pedro de Ciebra; mas depois de alguãs
duvidas havendo entl'e estas partes boa compoziçaõ,
dezistiraõ ambas do CJue lhes pertencia, a camera gra
tuitamente da sua, e Antonio Fel'l1andes convindo em
que se lhe dessem pelas bemfeitorias duzentos cruzados,
os qllaes pagou o III. m' Bispo D. Antonio Barreiros, fa
zendo aos pobres Religiozos esta esmolla, que naquelle
tempo naõ foi taõ piqllena, e huã boa demonstl'açaõ do
seo grande zelo ás couzas de Deos, e singl.llar arrecto
aos Filhos de Francisco. Foy feita a escriptura desta
doaçaõ aos oito dias do mez de Abril deste mesmo anno
de mil e quinhentos e oitenta e sette,'e della consta todo
o referido. .

1.2. Supposto tiuhaõ ja os Religiozos pela data refe
rida bastante lugar pam o convento e Igreja, naõ era
com tudo o de que se necessitava para a cerca e cir
cnmvaJaçaõ dos nllll'OS, e assim se comprou mais aChris
tovaõ Albernaz huãs casas com seo terreno por settenta
mil réis, os quaes pagou (l mesmo III. mo C devoto Pre
lado, de que se fez escriptllra aos vinte e quatro de ou-
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htbro do anno de mil e quinhentos c oitenta e nove.
l>ara augmental' o mesmo terreno da cerca se com
praraõ outros chaãs e casas a Martim Alfonço Moreyra
por preço de trezentos e sincoenta mil réis, os quaes
pagou o syndico, das esmollas do convento, de que
taõbem se fez escriptura de sinco de Dezembro de mil
e seis centos e vinte dous.

13. Mas porque nos diz o cartorio desta Custodia
qne no mesmo lugar da capellinha do Santo Patriarcha
se deu pl'incipio e fundou o convento, sUPllosto este se
acha com nova e avantajada fabrica, tnnto em corre
dores como na Igreja, ficando esta nova, como be
certo, no mesmo lugar da primeira eantiga, vinha a ter
esta o seo assento ao leste do collegio dos Padres J e
suitas, ficando este tiO oeste, e ja sobre o despenha
ueiro que faz o alto da cidade para a Praya, e Bahya,
e o nosso para o campo, e aonde começa a fazer outra

I
descida, ainda que naõ precipitada para o qne chamaõ
Brejo. Corre este entre o nosso convento e o de Santa
Clara do Desterro ao mesmo leste, e em frente hum do
outro, e só os divide este Brejo e as meas subidas para
IlUã e ou tra parte. Corre o tal Brejo pai' dentro do
110SS0 mm'o, c a parte deste, que sobe para o Desterro
a devide de hum e outro a estrada ou Rua somente
que atravessa por entre ambos, a saber entre o nosso
muro e a muralha que cerca o patco e fl'onlispicio do
Desterro.

lli.. Pica hoje a nossa Igreja com o Prontispicio para
a Rua que vay dar ao ditto collcgio, pela qual andados
cento e oitenta passos se sahe ao cnnto do seo terreyro,
que busca a maõ dcreita pam Saõ Domingos, e as portas
principaes destas duas Igrejns, Collegio, e nossa corres~

pondentes, sendo que na sua primeira fundaçaõ ficava a
porta principal da nossa pal'a o nnscente e Rua que
vay hoje para os Terceyros, e a porta travessa para a
Rua que vem do collcgio, e fazia llnqnclles tempos as
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vezes de pl'iucipal. E pOl'que parcccl'á contra o estiJlo
e praxe uus nossas Igrejas terem porta!) Ira vessos para
as Ruas, nos pareceo devíamos ajulltur aqui huã peliçaô
feita pelo Syodico do convento, e despachada pelo Go
vernaúor do Estado D. Francisco ele Sou:la; porque deste
pàpel autentico por hum escrivaõ publico.. assignado
pelo Governadore oillciaes da carnera, lii'aremos algum
discurço mais certo c evidente, ou ao menos melhores
conjectnras sobre o que fica ditto, c diremos ainda, e he
na [arma seguinte. -

Diz Chti.~tovaõ Barros. Syndico do Mosteiro de S.
Fl'anctsco -esta cidade da II ~ya, que os flnnos passados de
oitenta e oito, sendo elle supplica7lte e o Senhor Bispo, 60
vernarl01'es deste Estado do Brasil., juntamente com os o/fi
ciaes da camem que entaõ eraõ, !01"(!Õ ver liwl lhw, que .: I.<

vay au l07lgo do dito ilJosteiro de S. F1'anciscópara a cllsa
de 1I1artim AfI'onf:.o .1lIoreÚ'a, e estaI/do todos prezentes, e
alguü Gente do Povo, disse1'aõ os Padres que se parecesse
bem darem-lhe aquella Rua, edificariaõ o 1I10steiro de 911ll

ncyra que a porta travessa da 19rf'ja ficasse na fronta1'ú.l
pn'ncipal, que vem dar no terreY1'o de Jesus, doutra ma
neym que fOl'çozmnellte aviaõ de afastar-se com a obra de
traz, e além de ficarem muito ,qr(lIIdes entulhos, naõ ficava
ennobrecendo tanto a cidade, e que elles daTülo outra Rua
pelos chãos que Se comp9'a-raõ para Çl cLiita casa, saõ ao longo
da casa de Vicente Roiz Pedreyru, que fosse sahh' junto da
purta do diUo tilartim Allonço lrlO?-cyra; o que visto "por
todos seI" cOllza, e fiCa?' o dilto conl;ento authorizando mais
a cidade, assel1.tamõ os dittos o/ficilles que (l ditta Rua do
conselho se mudasse, e que os Pad,'es se taxassem com O cnn/o
da casa de !l1 arlim AfTonço, purque lhe daraõ a Rua toda
assim como con'e junto do seo quintal athe o canto da ditta
casa, soúre o qual assento os dittos Pad,'es edificaraõ a casa
unde h01'a está, e se compra?'aõ assim as casas do cOlltador
como /iS do OUt,'O canto mais a úa!Jxo, P01' ficl/rem, o que
pude1"t(õ escuzal"-se se afastl/raõ para traz com a obra; e
p01-que do sobTeditto assento se !/(/õ fez auto po-r parece1' eles
uecessrll'z'o, e os diltos Padres di;:;e1'em que úas(.ava, e ora u

JAno.~TA~[. PART. n. ,"OL, I. 7
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dilto iJ!arlim AfTonço repugna a se laxarem os di los Padres
por o canto da sua ca,a ao longo do seo quintal. -P. a V. S.
se intol'me dos o(ficiaes da camem, que aUi se acharaõ que

I {ornõ Enr:iqlPI MO.lliz, Sebastiaõ Luiz, J01'9Cde 1Jlagallu7es,
.Aadr-é iJ!onteiro, Pedro de Payva e outros, e tiêhando seI'
verdade, mande que sem embargo de qualquer duvida que
a isso se ponha, ~e cl/mpra O que estava assentado, visto naõ
poder ficar o Mosteiro em outra (orma por ficar muy de
vasso. B. R. Justiça e Me.

Despacho.

In{onnem os o(ficiaes da camera que nesse tempo {oraõ,
e ('om sua resposta torne para nisso prover, como rOl' justiça.
l)'a Bahya 13 de Janeiro de 1592.

O Governador.

Resposta dos Camaristas,

O conteudo nesta petiçaõ passa assim, e da maneyra, que
o suppticante diz na Bahya a quat1'o de Fevereiro de 1592.

J 01'g6 de iJ'Iagalhües.

Anrique iJ'Ioniz.

IJe ve1'dadf, que no anno de oitenta e nove, sendo eu 'I-'e
?'eador com Enrique Moniz, Jorge de iJ{agalhães, Pedro de
Pay/'a e Juiz André lJ1ontey?'o, demos a Rua da contenda
aos Padres de Siiõ Francisco.

Seúastiaõ Luiz.

Paçsa na Verdade o que os RR. Padres dizem na sua pe
tt'çaõ.

Pedro de Pay'Va.

Certifico eu Gonçatlo Batista, cavatleyro fidalgo da casa
de sua lJ'Iagestade. que sendo eu Escrivaõ da camera desta
Bahya do Salvador, 'Vim com os vereadores a ver a Rua de
que na petiçaõ atraz se (az mensaõ, e ouveraõ por bem e
serviço de S, Magestade dar a ditta Rua aos ~c.es, e man
daraõ, qlle se lhe passasse disso slla data; e porque os mesmos
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Padres, dizendo-lhes eu til'assem disso a data, O lU/Õ fizf1'aõ,
por lhes parecel' desnecessa"io, e os d/tios Vereadores ou
veraõ por dada a cLilta Rua da maneyra que em sua pe
tiraõ dizem, testifico a se passm' na verdI/de pelo juramento
que tive do clt'tto olficio de Escl'ivaõ da ('amera, IJahya a 12
de Ferereú'o de 1592,

Gonçallo Batista.

Com estas informações tOT/Wl'OÕ ao Governador, e l'e5
pondeo,

Aja Vista Mm'tim A/[ol1ço Moreyra, conteudo nesta pe
tiça5, e diga ae sunjustiça em termo de dous dias, e com sua
resposta torne, Na Baltya ô de .1l1m'ço de 1592,

O G01-'ernador.

Aqui se seguia lwã I1llfslaçaõ do olficil1.l, que (oi (azer esta
deligencia a 1I:L Ttim A 011 O1Iloreyra, e deu 1)or (e que o
naõ achara em casa, e só recado que tinha !tido paJ'{l a SWl
fazenda de PI/SSe, a qual allestaçaõ deixamos e só escre
vemos o ultimo despar/w do GOl'el'l1ad01',

Sem embargo de ,lIm'tim AI/ollço 1I10rryrn. lIaõ (er l'es
pondido, !tey pOl' bem e s('l'viço de S, lIIa,qest'lde, que os
Padres capuchos conaõ com a sua obra por diante, (' a isso
se naõ ponha duvida atgl/lI, 1Ylt Ba!tya ti de 1lIm'ço de 1592.

O Corernado1'.

15. Com este despacho e ordem do Governador, se
conlinuaraõ as obras tio convento, que vinhaõ a ser o
conedol' por detraz da c,.\pellíl mór pela Rua que co
meça a descer para a parte de S, Bento, buscando as
casas da contenda de Martim Aa'onço, llS qllaes pelos
obslaculos referidos, e impedirem taõbcrn a poder-se
alargíll' mais a cerca pOl' aquelle lado da descida se vieraõ
a comprai', de que se fez escriptllra aos sinco de De
zembro de 16'22, qllejá ficíl apontada.

16. Mas tornando ao principal motivo de trasladal'
mos aqui esta petiçaõ do syndico do convento, que foy
só por ver se della tiramos alguà clareza 011 maior evi-
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/lcncia SObl'C nlgüs pontos dnvidozos de que ell;] e n6~

tocamos, como perlenccntcs n esle I'lgar, "cm a SCI'

o pril1leyl'o, qual fosse aqnella-POrla tl'avessa-de qnc
falia n dita petiçaõ, quando afirmn disseraõ os Padres
Fundndores aos officiaes da camera - Que se l!te dessem
aquella Rua, eites edificariaõ o Mosteiro de maneym
que a porta travessa da IfJ1'efaficasse na frontaria 7J1'in
ciJ7al, que vem dar no le1Teyro de Jes/ts. Parece sem
controversia ser esta porln nqncll:l qne costuma ficar
ao lado ou ilharga d<ls Igrejas, porque a esli.ls !le que
chamaõ vulgarmente-Parlas lravessas,-nem !laycl'á
(ncm qnrirn dizer sejaõ Olltras, e que esla de que aqui
falia a peliçaõ assima fosse a da 19rrja, assim além tia
llleSllla pelir.<Iõ, o teslificaõ muitos ficligiozos que sendo
=linda scculares e criados nesta cidade, \lllns que ja
falleccraõ e outros qne ainda vivem, e clll'garaõ a V'I'

esta Igreja primc)'ra e a sua porta travessa para a so~

Jl!'editta Hua, e lerreyro do collegio, fazendo as vezes
de parla principí1l, e que pal'tI se entraI' por ella se des
ciaõ alguns degrc'lOs ti 11lIm pifJueno paleo que fazia a sua
entrarln, porque ja dalli começava o terreno n fazer de
cliuaçnô sohre o Brejo, que por fug-il' o precipido que
este a pouca dislancia hia continuando, pediaõ os Padrcs
nquella nun, dando lugar pnra outra, como sedeo.. e hc
(l mesma que hoje corre a par do convento para a pane
do Sul, como laõbcll1 prol1leliaõ pôr a porla lravpssn da
Igrf>ja de sorte que ficasse fazendo as vezes de principal
parn a frontaria, c Ulla dereila qne salle do collrgio.

17. SlIpposlo naõ haver duvida, que esta porta lra
vessa fosse a da Jgrrja, o qne se o!rerc.ce averigunr he,
qual seria o motivo porque I'czolveruõ os Pndres FUll

dadores conlra a praxe e formatura das nossas Igrejas,
que nellhuã tem porta travessa, a houvesse nesta e u
c'u.'e para a frontaria da flua, e lIaõ a pol'la principal
011 frolltispicio, como pedia a rnzaô, e devia ser o mo
tivo ou razaõ, que para isto poderia haver moslrará o
capitlllo srguinle.
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Se havia 110 Lugar. em que se (undou o convento a capella nomeadade
S. Ji'rancisco.

i8. Ja [Ipontamos as razões, e fundamentos pelos
qnaes COllsta com todtl a evidencia IlllÕ assistirem os
nosso Padres Fundadores no ~lollte Calvario logo que
chegaraã á Bahya, nem haver alli capella alguã de S.
Francisco, motivo porque diz a noticia que referimos
da Provincia de Portugal acceitartlõ elles primeyro
[Iquelle sitio, que deixaraõ depois pela inconveniencia do
Gentio; segue-se agora averiguarmos taõbem se neste
em que ao prezeule estamos e se fundou o convento
havia esta capella dedicada ao Serafico Patriarcha, com o
se affirllla no cartorio desta Custodia. Naõ COllsta isto da
Escriptura principal que he a de Antonio Fernandes;
roissó falia esta nos chãos que doava, nos quaes tinha
levantado huãs casinhas de taypa ·e palha, e na compo
ziçaõ que hon\'e elltre os of:l1ciaes da camera sem ontra
nlguà explicaçaõ, nem aillda dos termos e limites a
que se extendia aquella data, e só dos dittos chãos e
Ruas que elltre elles estavaô. Bem poderia ser que o
naõ fallar esta escriplura na data da capclla~ fosse por
estar sita naquclle terreno que pertencia á cal.l1era, e a
razaõ para assim ser parece evidente, porque seudo esta
capella feitll a despeza e esmollas do Povo e Moradores
do lugar, como diz o carlorio do convento, e tendo alli
li camera a SIli;l parle nesta com beneplacito dos seos
officiaes, seria edelicada entaô, e dada agora pela mesl~a

camera aos Religiozos. Nem obsta o naõ se fazer disto
escl'ipIUl'a, COIllO a naõ lia nem houve sobre a data da
qnelJa parte ele terreno que pertencia élOS diltos offi
ciaes; e nem os Religiozos a procurariaô ju\gaudo-a por
desnecessaria com o mesmo descuido ou sinceridade
com que a nnô quizel'aô da mesma camera, ainda quando
lha olfereciaõ sobre li mudança e troca da Rua, que de
pois lhe foi bc 111 necessaria.
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19. O qne sobre este ponto DOS fez algum pezo, e
poz por vezes em bastante indHfereuça a darmos assenso
ao que diz o nosso cal'tol'io de haveI' no lugar esta ca
pe:la, foi a petiçaõ assima do syndico do convento, pois
tratando esta do lugar em que se elle devia erigir, e da
porta travessa a da sua Igl'l:'j;j, UílÕ e'\plica se estava
esta Igl'eja feita ou naõ. Mas fazenuo sobre isto repe
tidas reOexões, e lendo muitas vezes esta peliçaõ, viemos
a assentar por certo, e sem duvida, que assim como
aquella porta travessa naõ devia, nem podia ser se naõ
a da Igr'cja, assim esta naõ era a qlle se havia levantar
de novo, mas só a que .la estava fabricada; e o principal
fundamento para isto ser assim, he porque a naõ estar
feita a Igreja, cra superfiua a concordata dese obrigarem
os Religiozos a pôr o convento de sorte que a pol'la tra
vessa da Igreja ficasse para a Rua dereita, e frontaria
do collegio, porque entaõ se devia dizer que o fabri
cal'iaõ de modo que o Fl'ontispicio e porta principal da
cliua Igreja ficasse para aquella parle do dilto collegio.
Nem se poderá dizer que quando se tratou este ajuste
foi depois de estar j:l levantada a Igreja nova, pois naõ
havia ainda tempo para isso, porque neste anilO cm
que advel'liraõ os Padres Fundadores na sobre diLLa eir
cllnstancia, que foi no allno de 1588, como o diz a
mesma peliçaõ do syndico. naõ 1i,lvia ain(\a mais que
hum anno com pouca dilferellça que alli chegaraõ
cm Abril do passado de oitenta e selte os dillos Padres,
e naõ cra este curso de tem po o que bastava para que
pudessem ler dado principio e conclllidi) a tal fgrC'ja, e
ainda naqllelles tempos, em que lUdo se havia fazer de
esmollas, e sendo taõ nOloria como hc no lugar a difi
culdade dos matel'iaes, ~ especialmentc a sua conduçaõ,
e sendo tJõbelll certo, como logo Vel'e1l10S, que a pri
meyra ohra cm que cuidaraõ foi na fabrica dos corrc
dores e Recolhimento para a sua moradia. Por estas
e outras razões quefa.cillllente se deixaõ perceber, po-
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demos concluir que esta obl'a, que os Padres Funda
dores qneriuõ continuar, como se colhe da mesma pe
tiçaõ do syndico, naõ era a da Igreja, mas sim a dos
corredores ou Mosteiro por aqnella parte qne hia ter
ao qnintal 011 canto da casa de Martim All'onço Moreira
qne pelos embaraçar a proseguir ao diante, deu moLivo
á petiçaõ referida.

20. De Lodo o referido, o qlte por ultimo devemos
assentar he qne no lugar dado pela camera aos riossos
Religiozos para a nova fnndaçaõ, havia ja nelle llUã
Igrcja do Serafico Patriarcl.la, e que della se servil'aõ
para o s€.o convento, e que esta foi a total razaõ porque o
ucceiLaraõ. Assim o afirma o cartorio· desta CusLodia ja
notado, e o do mesmo convento nesta forma. - E se
entregou aos Religiozos o dillo sitio, e casas em que eltes
se 1'ecolhe7'Clõ, e logo começaraõ a ajunta?' pedra e ma·
deim pam a edificaçaõ desta casa que edifica1'Clõ 11este
suio, assim pm' 1'azaõ da 1[J1'eja de Nosso Padre Saõ
Francisco, que ja estava feita, como da conveniencia
da agoa. - O melhor padraõ que achamos para fazer
de todo patentc, e sem controversia solido o que athe
agora parecerá só discnrço, he vermos ainda hoje dentro
dos muros e cerca do convento huà capellinba com seu
copiar, ou alpendre sobre assentos e columnas de pedra,
e taõ antiga que nem por tradiçaõ 011 memoria algnã
pudemos descubril' quando tivesse o seo principio, con
sagrada ao Serafico Patriarcha co 11 a slla Imagem em
hum só altar, que tem, e na qual em a Dominga que cahe
cntre o oitavario do Slnto desce a commullidade a can
tar-lbe a missa, e /la Sermaõ. Está sita esta capella no
fim da quebrada abayxo do convento e sobre a margem
do Brejo, fazendo frente a casa da fonte, fabricada na
mesma forma do copial'da capella. Fica a fonte da outra
parte do Brejo, pelo qual se passa para ella por hum
aterrado de cento e sincoenta passos de comprido, e
algús nove de largo, com suas guardas, ou parapeitos
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de tijolo demais de Imà braça de alto, coin seu aqtt~ ..
dueto ou cano de abobeda no meyo, pelo qual passaõ
as agoas que vem de sima para baixo.

2'1. O naõ terem os outros conventos desta Provincia
(ainda que taõ praticado em outras) capella alguã em
as cercas, parece bastante prova para se discorrei' que
houvesse para ella algum particular motivo, e taõbem
parece naõ poderemos descubril' outro mais njustado,
do que julgaL'rnos quererem aquelles primitivos Padres
conservar com a erecçaõ e culto desta capellinha a me
moria da outra que ac\lal'Uõ no lugar do convento, e lhes
servia de Igreja para elle, que por este mesmo principio
o intitularaõ com o nome do Santo Palriarcha, conser
vando ·a casa que de novo fu nda vaõ o tilulo que pa ra
ella lhe deu a Igreja que alli acharaõ. Isto he o que
sobre a capellil1ha~ ou Igreja de S. Francisco, de que
fallaõ os carlorios da Provincia de S. Antonio de Por··
tngal e desta nossa do Brazil pudemos alcançar, c muito
menos ou nada sobre o Religiozo que dizem os taes
cartoi'ios a fundnra, porque sem outra expressaõ alguã,
sô affirmaõ era HespanhoJ.

Da-se principio a fundaçaõ do convento.

22. Em huãs casas das que havia no lllgar~ e eraõ sem
dnvida de palha e barro, e d<lS que e8tavaõ fabricadas
no terreno da doa~aõ, que fez Alltoni~Eer.lla.n les, como
declara a sua Escriptura que alli tinha levantadas so~

mente huãs casinhas de palha, se accommodaraõ os
Padres Fundadores logo qne sahiraõ do Palacio de Sua
lIlustrissima, passados os vinte dias de hospedes e ,fcitas
as Escripturas da terra, e compoziçnõ do dilo Antonio
FCl'llandeR com os officiaes da camel'a. Para o culto
Divino e funções Religiozas se foraõ servindo da Igreja
do Santo Patl'iarcha em quanto nnõ tinhaõ para con-
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vento a formalidade necessada. Todas as direcções
i1ssim do governo como do mais corriaõ á dispoziçaõ do
P. Custodio neste tempo que alli assistia. E assim tendo
se junto o material necessario, 'sendo pelos fins do anno
referido de 1587 se deo principio á fabrica do convento,
e foi ella delineada toda pelas regras da Santa pobreza,
e conforme as apertadas linhas que ainda naquelles
tempos lançava a estl'citeza da Serafica Reforma, pois
sendo taã gigantes aquelles primitivos Architectos que
naõ cabendo nos ambitos e esferas largas de todo o
mundo os seos Espiritos para accommodar os corpos
ainua o mais estreito e apertado Retl'ete lhes parecia
casa sobeja, c mais que grande. Bem o mostra ainda
boje hum pedaço de corredor antigo que Hcando de
sembaraçado do novo pum a parle da Rua, e serve athe
gora de agazalllO aos Escravos da caza, que em sinquo
enta palmos de comprido c vinte de largo, havia nclla
quatro cellas que ain<1a se divizaõ pelas janellinhas
que melhor se podiaõ dizer posLigos, pois lJaõ tem mais
que dous pnlllJos de Inrgo e trez de alto, e este era o
restanle do corrcdor que em ou tro lugar diremos mandou
fa7.H o veneravcl FI'. Cosme de S. I)amiaõ sendo Cus
todio, com o titulo de collegio de S. Boaventura para
moradia dos Mestres e ESludantcs dos c.ursos. Para
este se fazia passagem da ultima quadra que acaoara
de traz da capelln mór que ficava donde llc hoje o arco
que sabe da 19rcja nova por debaixo do cboro para a
casa da porlaria, cá proporçaõ (leste em quanto á Slla
estreiteza de ccllas e obras materiaes, craõ os outros
cOl'l'euorcs que rormavílõ a quadra .. a qual ficando a
19reja antiga átravessada com a porla p,rincipal para
onde he agol'a o AnLiporlico elos Terr.eiros, vinha a ficae
o clausll'O que formavaadilla quadra pordonde fica hoje
o corpo dil Igreja nova.

23. E esle foi emqnanto a fOl'matura e seu material
o primitivo convento da Buhya, ao qual Lendo dado

I.1.DOAT.~nI. PARTo 11. VOto I. S
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principio o P. Custodio FI'. Melchior pelos fins do anno
de 1587 como fica dillo, no de 1588 voltou para Olilllla
donde o achamosja no ullimo de Novembro deste mesmo
anilo assignado em hum termo de profissaõ feita por
clle. Foy sem duvida muy conveniente e necessaria na
cidade esta larga assistencia do Padre Custodio, tanto
para o fervor e applicaçaõ da obra e dispozições para
clla, pors com a sua prezeuça e agl'ado se movia o Povo
com mais devoçaõ a concorrer com as suas esmollas
c adjutorios; como para satisfazer a vontade e gosto
do lllustrissimo Prelado, que sobre ama-lo, o venerava
Illuilo, e a seo exemplo se acccndia mais em os do Povo
o dezejo de verem aos Religiozos com o commodo, e aga
zalho conveniente. COllcorreraõ taõbem para a dilatada
9ssistencia do P. Custodio naquella cidade outros nego
cios pertencelltes á COllversaõ do Gentio em al~ull1as

Doutrinas que de varias parles se lhe hiaõ oifer'ccendo,
e era necessario assentar com a carnel'a c Bispo, que
neste tempo fazia taõbem as vezes de Governador do
Estado, como ja se disse, o modo e pl'atica que em as
novas Doutrinas se devia observar, conforme as ordens
Reaes e Decretos POlltificios. E corno p-ara effeito de
tudo occurdaõ alguãs duvidas, para a decizaõ das qllaes
se necessitava de novas determinações e consenso Real
como taõbem de mais Obreyl'os Evallgelicos, assim pnra
as doutrinas que se acceitassem, como para as funda
ções de novos conventos que se offereciaõ. Para tudo
isto, e tratar taõbem. do estado, accrescentamento, e
confirmaçaõ da nova Custodia, vistos os bons princi
pios, em que estava, e augmentos que prometia, eles,..
pachoil o P. Custodio da Bahya para o Reyno ao Padre
FI'. Frnncisco de Snõ Boaventura, como ja se disse na
primeira parte dest3. Cllronica*, e elle retirando-se para
Olinda, como aqui fica taõbem dilto, deixou por Pre
lado primeiro desta casa da Bahya, e agente das obras

* Parle L', vol. 2.° foI. 167, n. 117.
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ao Irmaõ FI'. Antonio da Ilha, e por seo compaoheil'o
outro Religiozo, que com ambos tinha viudo de Pernam
buco. Estes foraõ, os que alli assislil'aõ alue vo1Lar dQ
Reyno FI'. Francisco de S. Boaventura, que lrazendo
com sigo doze companheiros, chegou a Pernambuco nos
principios do anno de 1590~ com o soccorro dos quaes
se proverão as tres casas, que ja havia fóra a de Olinda;
e vinhaõ a sei' a da Bahya~ Iguaraçl1, e Paraiba.
• 2lJ.. Continuava-se a obra dos corredores com grande
fervor, e vontade de lodos~ assim Religiozos, como Se
culares, mas ser'via-Ihe de grande em baraço para se
avançai" e crescer adiante o material da pedra, que lhes
cra uecessario uir bnsca-Ia ao bayxo da Bahya, e costas
do mar das pederneyras, que cercão"as suas p"ayas, que
supposto abundantes e em distancia nào muy prolon
gada, com tudo difficultoza a sua conduçaõ, por naõ ser
passiveI traze-Ia assima em carros por se naõ uzarem na
Cidade os boys pelo empinado, e difficil da sua subida,
e era precizo~ como ainda hoje se raz~ conduzi-la em
carrelas, ás mãos e força de braço as maiores, e as co~

muas a cabeça de Escravos, e servia isto de hum grande
estorvo e vagar~ além do muito gasto para a conti
nuaçaõ e presteza da obra; mas com.o era esta sem du
vida do Serviço de Ocos, e bem do Povo, assim catho·
lico como Gentio, pel'milio o céo acudir a esta falta;
porque no mesmo lugar, em que se hia continuando em
abrir os aliccl'ces para ella, se descobria pedra em
tanta quantidade, que foi a que bastou pal'a se prose
guir, e acabar a obl'a do convento todo com menos custo
e trabalho, o que se allribuhio por couza prodigioza no
commum, e em todos por Providencia; pois concluida
a obra no precizo~ taõbem teve fim a pedl'eira, que lhe
ministrou o material, mais diflicultozo, e necessario.

25. Nesta forma se foraõ continuando as obras depois
da auzencia do P. Custodio, e na direcçaõ e cuidado
do Irmaõ FI'. Antonio da Ilha athe os fius do anno de
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, 1590, em que~l<f o meado deste cllegando do Beyno o
~rmaõ Pr. g«. cisco de S. BoavenlUl'a, e confirmlldo

1 rfiê:l~i Cuslodio o mcsmo Padrc FI'. MelcbiOl' de
S. arina, f"zendo nomeaçnõ neste mcsmo anoo de
novos Prelados para as casas, mandou para a da Bubya
ao Irmaõ FI'. Francisco dos Santos, que acabava de
l)relado primeiro de Olinda, e chegou á Bahya já nos
fins deste sobrcdillo anno de 1590, e governou esta casa
mais de seis annos; tres e alguns mezcs POI' esla no
meaçaõ do Cuslodio FI'. Melchior, e lres com pouca dif
ferença pelo segundo Cuslodio FI'. Leonardo de Jesus,
que enlrou em Olinda em Jnnho do anno de 1594., e
foi PI'~lado Maior alhe o fim do allllO de 159G.

CAPI1'lJLO V.

Continua-se a materia do capitulo 7Jrecedente.

26, Nesles tempos que foraõ corrcndo desde o de 1.587,
alhe o de 1596, que fazem com pouca differença nove
para rles annos, e pelos dQUS Prelados ja referidos se
completou no essensial a obra dos corredores, pois ja
liaS ultimas do Gnardiaõ FI'. Francisco dos Santos,
houve tempo e dezembaraço para se fazerem os Reta
bulas da capelln, obra sem duvida por a jucllcs tempos
de nota, pois fnl1ando destes o cartol'io da Cuslodia no
assento dos Guardiãcs da Bahya, diz assim no do Padre
FI'. Francisco dos Santos, - Sendo Guardiaõ se!Junda
vez mandou fazer os Relalmlos da 'Igreja, obra perfei
tissima, que qnebraraõ os Olandezes.-E foi isto, quando
alguns anilas depois IlO de 162ft. tomurllõ pOI' interpreza
a Cidade, e a dominaraõ paI' hum anno, com a panca
<liITerença de alguns dias meuos.. como mais adiante se
dirá.

27. Cantl'a isto dos Retabl1los eslá, o que escrcvemos
na primeil'u Parte, e Estullcia dos Custodias, e fica aqui
repelido, dizcndo com o carlorio da Custodia, que esles
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Retabqlos os mUl1l1ál'a fazer o elitlo FI'. Francisco dos
Santos 'sendo seguuda vez Guardi:lõ da -Bahya, e em
tempo do Custodio FI'. Bras de Saõ Jeronymo, que
exerceoeste cargo desde o anno de 1.597 athe o de1.603~

que chegou a Pernambuco FI'. Antonio da Estl'elln, que
lhe veyo succeder; e seguimos nisto o tal assento. 1"a
zeml0 porém agora mais considerada reflexão neste
ponto, e revendo com adverlencia o livro das Profissões
deste convento da Bahya, acuamos com evidencia, que
o Padre h. Francisco elos Santos naõ foy Guurdiuõ ela
Bahya mais qlle huã só vez paI' espaço de seis para selle
annos, como fica dilto, e naõ foi alli mais gnardiaõ em
outro tempo, porque no do Custodio FI'. Bras de S. Je
ronYlllo, que diz o tal assento fora Guardiaã segunda
vez o Padre FI'. Franci co do Santos, he certo que o
llaõ foi, pOl'que o foi o lrrnaõ FI'. Antonio da lnsua, todo
o tempo elo tal Custorlio, que fOl'aã algllos seis anilas
como se vê do mesmo livro das profissões, que em todos
esses annos seacha nelle, cOllloseo Gual'diaõ, e por estes
mesmos annos era Guardiaõ ele Olinda segllnda vez o
l)adl'e FI'. Francisco dos Santos~ como taõbem se vê,
não só do livro das profissões daquella casa, mas ainda
do mesmo cartorio de Olinda, e no da Custodia, nos quaes
se diz~ e concol'daõ ambos assim: O QUa1'to Gual'dioõ
desta casa (de Olinrla) foí o Irmaã Fl'. Francisco dos
Santos segunda vez, sendo c/lstodio F'r. Bl'OS de S. J e
ronymo. - Foruõ eleytos estes dous Guarclifies na Junta
do Soorerlilto Custodio FI'. Bras de S. Jeronymo, a
saber~ FI'. Francisco dos Santos, que acabava da Bahya
para Olinda, e fI'. Antonio da ln'na, qne assistia mo
radol' em Olinda para Guardiaõ da Bahya.

28. Foy este livro carturio da Custodia por donde se
tiraraõ os dos mais cOllventos feito, como ja outra vez
se advertia, pelo Padre FI'. ManoeI de Santa Maria t

sendo Custodio pelos anilas de mil e seiscentos e trinta
e nove por diante, qne foi este o anno em que chegou á
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Bahya, e naõ poclia escrever esta obra logo neste anno
de trinta e nove em que chegou, se naõ nos seguintes,
e de quarenta por diante athe Agosto de quarenta e dous
que põz termo ao seo omcio de Prelado Maior, tempo
em que esta Custodia contavajamais desincoentaesinco
annos da sua fundaçaõ no de 1.585. E bem pode ter des
culpa o Padre FI'. Manoel de Santa Maria, como ja se
lhe deo em oulra semelhante querendo fazer ao Padre
FI'. Francisco dos Santos primeiro Prelado e fundador
da casa da Paraiba, se Llaõ he que o ser este Padre seu
Irmaõ duas vezes.. hllUla na Religiaõ e outra no Seculo,
e a obrigaçaõ em que lhe estava de o trazer da Pro
vincia donde era filho a esta Custodia, sendo ainda cho
rista quando veyo a ella por Custodio o dilto Padre FI'.
Francisco dos Santos, manda-lo cá aos Estudos e cuidaL'
dos seos augmentos, lhe naõ captivou se naõ o enten
dimento, ao menos a vontade em llle querer dar mais
do que elle teve, ainda que pelo seo zelo e virtude
muito mais se lhe devia; e pOL' isso em todos os as
sentos que o P. Santa Maria fez e tocaõ a este seu
Irrnaõ sempre os escreve algum tanto encarecido, e que
fora sempre escolhido para Prelado e director das novas
fundações, sendo que só o foi, primeiro para a de
Olinda e pam a da Bahya o segundo, e tel'ceyr'o
para a Paraiba. Este alfecto ou incoherencia se está
vendo neste mesmo ponto, em que estamos, pois ao
tempo que escreve era o Padre FI'. Francisco dos
Santos Guardiaõ de Olinda a segunda vez, sendo Cus
todio FI'. Bras de S. Jeronymo, e que o fora todo
o seo tempo ou do seo governo de Custodio, naõ Jem
bl'ado deste assento feito por elle mesmo, faz outro
dizendo que o Irmaõ FI'. Francisco dos Sanlos fora
Guardiaõ do convento da Bahya desde a congregaçaõ do
sobredito Custodio FI'. Bras athe o fim que foi pelos annos
de 1.602 para seiscentoS' e trez. estando nestes mesmos
annos assignado nos termos das profissões de Olinda"



63

como seo Guardiaõ o Padre FI'. Francisco dos SantaS.
Taõbem pal'a accommodar este seo Irmaõ na segunda
Prelatura da Bahya, de que bimos fallando, deixou fora
della ao Irmaõ FI'. Manoel de Porta-Legre, que foi o
septirno Prelado desta casa da congregaçaõ para o fim
de FI'. Leonardo de Jesus a segunda vez qne foi Custo
dio, devendo pôr em lugar do Padre FI'. Francisco dos
Santos a FI'. Domingos deS. Boaventura, que poem de
pois, e no de FI'. Domingos de S. Boaveutura a FI'. Es
tevaõ dos Anjos, e no lugar deste a FI'. Manoel de Porta
Legre, que deixou de fora. Tndo isto se vê com clareza
pelas assignaturas dos termos das profissões da casa da
Bahya, naquelles annos, que saõ só os authenticos que
para a verdade pudemos allegar. Mas com tudo naõ que
remos negar, que o Padre FI'. Francisco dos Santos
mandasse fazer para a Igreja aquelles Retabulos, e só
himos a concluir que nuõ em ti sua segunda Guardiania
neslacasa, porque a naõ teve,enem taõ pouco em tempo
do Custodio FI'. Bras, e so o poderia fazer na primeira
c para \) fim do Custodio FI'. Leonardo de Jesus da pri
meira vez que o foy. E se os taes Reta bulos foraõ fei tos
em tpmpo do Sobredito Custodio FI'. Bras de S. Je
ronymo.. como he o mais conforme ao tempo e aonos
qne se necessitava para cuidar em semelhante obra .. de
pois das mais precizas do convento, tambem os naõ podia
mandar fazer o Padre FI'. Francisco dos Santos, pois
completon, como fica evidente, esta sua 'Prelatura da
Bahya pelos fins do anuo de 1596.. tempo em que se cui
dava eru cont.ínuar com a fabrica dos corredores, que
havia sinql10 para seis anllos a que se lhe havia dado
principio.. como se colhe da petiçaõ do Syndico c coo'
serto com a camera, como ja outras vezes fica repetido.
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~'A.PIT(JLO "l.
De outras obras, que se foraã seguindo.

~9. Conc1uida a obra dos corredores, entt'ando por'
Gllardiaõo P. FI'. Vicente do Salvador no nnno de1612
se fez li obra da Enfermaria. Pelos de 1622 se alargou
o choro da Portaria athe os arcos, sendo Guardiaõ FI'.
Bernardino de Sant-lago. Depois de ta sendo Custodio
o veueravel FI'. Cosme de S. DílllJiaõ pelos annos de
1.633, ordeno I.! ao Gual'lliaõ do convento FI'. Joaõ da
Assulllpçaõ de Lisboa l'vantasse o corredor, de qne ja
füllamos, chamado de S. Boaventura, para moradia dos
collegiaes e Mestres, o qual permaneceo athe os anuos
de 1686, em que se deli pl'incipio no convento /1ovo.
Sendo Guardiaõ o Padre FI'. Daniel de S. Francisco,
que depois foi Custodio~ se fizeraõ as obras seguintes,
como diz o assento da casa, quando falia nelle. O ditto
Guanliaõ mandou fazer o sacra rio e os dous netabulos
collateraes e os dourou~ e o arco, e fez Custodia. Pedio
t Francisco Pereira de Paripe, c a seos Irmãos a es
11l011a para se pagar o netabulo maior, -e-.a J"rancisco
Fernandcs da Ilha ii paga do ouro, com que se dourou,
e letra para mandar vir do Rcyno as tres Im"agcns dos
Retabulos, e as das Reliquias. Os dons Retabulos colla
teraes se fizeraõ de tndo á custa de PlIilipe de Moura,
e Diogo de r\ragaõ, e em premio se ltre-deraõ aquelles
lugares para suas sepulturas. Estes Retabulos se don
ra raõ no tempo do Guardiaõ segninte.- Este foi o Padre
FI'. Jacollle da Purificaçaõ, que depois. scndo Provincia
esta Cllstodia, foy seu Provincial, primeiro com este
nome, do qnal rallando este mesmo assento <los GUUt·
diães desta casa, conlinua assiUl:-Neste tC.lllpO se des
pejou o Diqne, e se levantaraõ os dons lanços de muro
da pal'le de S. Bento, para o que o Doutor Francisco
Barradas deu toda a esmolla. 'faõbcl1l se fez a casa da
fonte 1Hl p"crfeiçaõ em qne está, e o muro qnc está
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sobre a agoa do lagadiço, sobl'e grade de páo, couza de
muito custo, para o que deu grande ajuda o ditto De
zembargador.-

30. Este Di.que_de que falia o assento assirna, era
hUlll dos que para melhor guarda do corpo da Cidade
formaraõ os Olandezes na sua tomada, ou interprcza
no auuo de 1624., e el'a das agoas que começaõ a correr
das bayxas de S. Bento, e se allgmentaõ com os do Brejo,
ql1e nasce ao pé do nosso, e vaõ discorrendo por diante
entre os altos da Cidade sobre o mar, e os que lhe ficaõ
da parle da terra. Destas agoas formaraõ os Olaudezes,
quando Senhol'es intruzos desta capital*, tres grandes
reprezas ou Diques, tomando-as cm varias partes con
venientes, e onde se chegavaõ mais !Juns altos aos
outros. Hum destes era abayxo do Carmo, e com eIle re
prezavaõ as agoas por aquellas bayxas alue assima da
que c.h<Jmaõ quinla do M.acie!. Outro abayxo do nosso
convento, entulhando hum estreito, que fica entre a Rua
deS. Miguel, e a qne sobe, e se diz da lJoeyra. O te1'
ceyro para Saà Bento, com oulro entulllo entre a des
cida da Palma e a Rua, que sóbe para a cadeya. Estes
on tnl hos ou paredõe!> fo rtaleccraõ com arteluaria, e Pre·
zidios para defender naõ pudessem os nossos romper e
evacua r eslas reprezas.

3'1. On por descuido ou por outro qnalquer motivo,
que se naõ expressa em as nossas Memorias, se conser
var:lõ estes Diques, especialmente o que occupava o
Brejo do muro do nosso convcnto athe os annos de
165á, que foi o da Uestauraçaõ de Pernambuco, e esta
poderia ser a cauza de se naõ evacuar antes este Dique
por Lel'em assim a Cidade mais segura contra algua in
vazaõ do mesmo Olandez paI' terl'a, sUlllo pl'ecizo con
serva-lo por alguns trinta annos depois de restaurada a
Bahya no de 1625 a Lres de Maio.. com hum gl'ande e

• Restauracion de la Babl'a pago
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:uotavel detrimento nas agoas para o serviço do COlJ

veuto, cm particular Ilas de beber.. porque as da foute
POI' ficar muy raza, e bem na margem do Brejo ficaraõ
taõbelll alagadas com li repreza deste Dique. Isto mostra
·com evidencia o mesmo assento, pois diz que despejado
o Dique se fez a casa da fonte, Nem se pode conjectul'ar
,fosse esta a primeira, que alli se fez.. pois qnando en
traraõ na Cidade os Olandezes no anno de 162lJ., havia
ja mais de trinla e sinquo tinhaõ os HeHgiozos fundado
nella couvento, e deviaõ ter télõbem casa para a fonLe,
como huã das obras mais necessarias para a sua vivenda,
e scrventia, da qual os privou aquellc Diquc, alhe qne
evacuauo, foi preciso fazer a casa, que aque\las agoas
reprezadas por força de talHos annos <Ieviaà ler con
sumido, Taõbem se fez entaõ, diz o lal assento, o muro
que está sobre a agoa do lagadiço sobre grade de páo,
obra de muito cusl0. Mas naõ declara se foy esLe lllnro
da parle de Saõ Bento.. ou da oulra parle dcbayxo, pois
ambos passaõ sobre as agoas do lagadiço, ou Brejo.. ou
se foy, como julgamos ser, aqlle\le aLeITado, queja dis
semos, IleIo qual se passsa sobre o lal Brejo.. e lagadiço
da capeliinha· de S, Francisco lia parte do convento para
a casa da fonte da outra parte. Jlllgamos, digo ser este
muro de qne falia o tal assento, aquelle aterrado, ou
caminlio para a [onte,pol' fazer neste llIeyo o Brejo maior
bojo, o qlle Ilaõ tem os outros por lerem menos lagadi··
ço, c () sêco da terra mais clJegado hum ao outro, e
junlllmeute por naõ declal'al' .. como devia aqllelle as
sento, se era este muro o da pal'te de sima, ou da parte
.dehayxo, e fallar uelle logo iUllllediatamente, qne aca
bava de tratar da caza da fonte. Esta se tornou a re
novaI' sendo Gual'diaõ o II'. Pregadol' e Ex.-Oifinidor
FI'. Alvaro da Conceiçào, pelos aunos de mil e setecentos
e trinta. Está a casa desta foote sustenlada pela pane da
rrooteyra, que olha para o convento, e responde a capel
linha de S. Francisco, sobre duas colul1lnas de pedra
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correspondentes, e pela parte de tras, ou do muro em
hum paredão de pedra, e cal. No baixo, e meyo deste
vem elltra!' hum cano de tijollo, e abobeda pelo qual
corre a agoa por mais de sincoenta passos, começando
este .ia bem pegado ao muro, a par do qual vay a estrada,
ou Bua pela frontaria da nova Igreja de S. Anna
e 1tltriz do SacI'amenlo ptll'a o Desterro. Logo da casa
da fonle começa a levnntar-se a terra por Imã e outra
parte, a esquerda para o Deslen'o, e a dereila para S.
Allna~ fazendo 1J1Iã meya bayxa por aqllelles sinquoenta
011 sessenta passos athe qutlsi junto ao muro donde tlCtl
bando a abobeda por donde vem a agoa, levantando
a terra ela mesma baixa alguã cousa mais nos deixa em
dnvida se este cnntl\ de pedra e abobeda continua pOl'
bayxo da terra e muro, buscaudo a nascença da agoa
para o mais levantado entre S. Anna, Desterro e casa
da polvora, ou se alli donde o callO acaba, terá o seo
nascimento. Dentro da casa da foute desagoa em bas
tante quantidade, e sempre sem accrescimo ou dimi
ulliçaõ~ por hum cano de bronze embutido em pedra
com sllas canancas, e molduras lavradas a modo de la
vatorio~ e cabe dentro de huá pia taõbem de pedra, c
desta corre para fora a incorporar-se com as do Brejo.
Tem a CtlZJ seus poyais de tijolo,e azulejo donde seassen
tavtlõ os Religiozos, quando alli hião, ainda que hoje
ja o naõ podel1\;Jazcr, por naõ Ler a agoa salJida bastante
paralOra, e estaI' o lagedo todo cbeyo della por respeito
de se aclJar o Brejo llIuy intupido~ e naõ despedir como
ao principio as suas agoas, e pelo inverno com qualquer
cllxorrada chegaõja aoccllpaJ' a boca do cano deb1'Onze,
c impedir o tomar-se delle agoa, que se naõ houver algúa
providencia na ex.pediçaõ desLas do Brejo, como se vay
sempre a inttlpil'mais, virá pelo decurso dos annos~ ainda
sem inverno, a impedir-se dc todo esta da fonte. No
meyo, c alLo da pal'cele, sobrc o lavatorio por donde sahe:
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o cano de bronze tem nicho de pedra lavratla, e nel1e
collocada Imã Imagem taõbem de pedra do no~so glo
riozo Santo Antonio. Em 1.627, diz o assento ja referido,
que neste anno, entrando pai' Guardiaõ o veneravel
FI'. Cosme de S. Dallliaõ rnandál'a levantar o arco, e
fazer a abobeda da ca pella mÓI', Efoi esta a ultima obra,
que achamos notada, e com a qual se deraõ por com
pletas as pl'ecizas, e necessarias, assim tia Igreja, como
do convento... que nesta forma permancceo athe o allno
de 1686, em que se deo principio á fabrica do novo, que
ao prezenle existe, como em sco lugar veremos.

(j.'i.PIT"ULO TII.

De algtias graças, e favores feitos a este convento pelos nossos 1I1onar
chas, e Saberemos,

32. Foy O Rey das Espanhas Phelipe II, c primeyro em
Portugal, o que com piedade catholica, zelo da Chl'istall
dade do Brazil, e muito em particular do seu Gentilismo
concedeo a licença ao devoto e incomparavel Jorge de
Albuquerque Coelho, para passarem, como já outras
vezes se disse, a rôgos deste grande Heróe... os Frades
Menores a estas partes, e conquistas do Brasil, de qne
entaõ se acclarnava Senhor aquelle Monarcha, A esta
graça ajuntou outras da sua liberal e Regia magnifi
cencia, em especiaes esmollas... e soccorros para a sus
tentaçaõ dos Religiozos, conservaçaõ e augrnento do
culto Divino, porque além do Subsidio que para tudo
isto deu ao Padre Custodio FI'. Melchior ainda antes de
sahir da Provincia para a primeyra caza que se devia
formar em Olinda, corno em seu lugar se disse; para
esta da Babya fez a mesma gl'aça; e vinhaõ a ser oitenta
mil réis de ardina ria, reduzidos ou pagos nas Alfan
degas em Ma pipa de vinho, hum quarto de azeite, outro
de farinha para hoslias, e duas ul'I'óbas de cera lavrada
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pal'a os AlLares, a qual ordinal'ia recebeo o convenlo lltbe
o anno de 1.623, em que oecupando os Olandezes a Ci
dade da Bahya 110 seguinte, e queimando ou consumilldo
os papeis dos cal'torios e camera. entre clles desapa
rcceo a Pl'ovizaõ Real, de que constava esta data; e
assim naõ podemos ussiguar o dia e anno da sua con
cessaõ. Mas !.le certo, que ao prezente se cobra esta 01'

dinaria, e jâ se arrecadava desde os aunos de 1.639,
como consta de hum assento do Archivo desta Provincia
o qual diz, que com certidaõ do Ministro da Fazenda,
de que os livros do Registo da camel'a se haviaõ per
dido, por virtude della se mandou lançar outl'a vez na
folha, e se cobrou dahi por diante, como se continua
athegora,

33. O mesmo Monarclla Phelipe 1.. o em POl'tu~al con
firmou por lrua ordem sua, a esmolla de hum cruzado,
que a camel'a da Cidade pOl' acordaõ sen determinura
se desse todas as Sem"nas para sustentaçaõ dos Reli
giozos, logo que tomaraõ a posse e deraõ priocipio á
fllodaçaõ deste convento. Nuõ vimos esta Provizaõ, mas
consta de outro assento do mesmo Archivo, e se \'eri
fica por outra Provizaõ do segundo Phelipe passada a
vinte e tres de Julho de 1.620, por suplica, qne se lhe
fez, em virtude da primeyra, prorogon esta eSUlolla,
por seis allnos mais,ordellando se pagasse no fim de
cada aono por quantia inteira de vinte mil e oitocentos
réis, e correo assim athe o ele 1.626. E porque, ou por
descuido dos Prelados, ou porque por estes allllOS se
achar'aõ as conquistas do Brasil notavelmente inquietas
COIll as guenas dos Olandezes se naõ cuidou em haver
nova pl'orogaçaõ para a tal esmolla, se uaõ cobrou por
algus annos. Mas fazendo-se depois suplica ao Terceyro
Phelipe, por Alvará. s"'eu de vinte e dons de Junho de
1634, a concedeo pOl' outros seis annos que se comple
taraõ no de 1('540, e naõ consta se cobrasse mais athe
o de 1.671, sem duvida por Céluza das guer'l'as, e inquie-



70

taçàes, que se scguiraõ pela acclamaçaõ do Rey Por
tlIgllez. Neste sobredillo anno de settenta e hum, go
ve;-nando a Bahya Affonso Furtado de Castro do Rio e
Mendonça o requerimento dos Religiozos, e Syndico,
em que se relata va haverem recorrido taõbem a Sua
AlLeza o Senhor Rey Dom Pedro II, ordenou o ditlo Go
vel'Dador á camara se desse a tal esmolla, e o conse
guiraõ só por aquelle anno. Deste athe o de mil e sette
centos e trinta e quatro taõbern naõ ha clareza que
se cobrasse, e só que neste anno a vinte e hum de De
zembro, fazendo-se novo requerimento ao Senhor Rey
Dom Joaõ o V, remetléra elle a petiçaõ assígnada pelo
seo Secretario de Estado Manoel Caetano Lopes de
La vre aos officiaes da ca mera para que o iII formassem, e
com allestaçaõ destes mandou continual' a ditta es
molla, applicada para a Enfermaria do convento, pOl'
carta sua de 1ft. de Fevereyro de 17ft.8. por seis anllOS,
que se cobrou athe o <Ie 755, em o qual por outra PI·O ....

viçaõ do Senhor Dom Jüzeph I, nosso Reynante Mo
narcha, de tres de Agosto do sobl'edito anno a mandou
continuar, e se vai cobrando.

3ft.. Por hua ordem do Governadol' do Estado D. Ro
drigo da Costa se assentou Praça de capitaõ íntertenido
do Fone da Barra do titulo de S. Antonio ao mesmo
Santo, e para que conste do motivo. que houve para
esta resoluçaõ, que naõ deixa de ser digno de nota, nos
pareceo o devíamos transcrever aqui, que he o seguinte:

Por quanto o Senado da camera desta cidade me repre
sentou pôr carla de dez de Junho deste anno, que no de mil
seiscentos, e quarenta, e sinco se resolvera no mesmo Se
nado mandar dizer todos os annos (la Gloriozo Santo An
tonio da Barm da dilta Cidade huã capella de missas, e se
lhe fize1'a voto, de que restaurando-se Pern.ambuco se lhe
faria huü Imagem de prata, e no dia da Restauraçaõ huü
festa, e proclssaõ solemne, como consta do lermo feilo em
o Livro do mesmo Senado, e 1"estaurando-se aquella capitania
do pode1' dos Olandezes, (que por espaço de vinte, e quat1·o
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todo, nem em parte o ditto voto; e porque hoje mais que
nunca neCfssitamos dos {avores do ditto Santo, naõ só pelas
grandes guerras, que de prezente ha em Portugal, se naõ
laõbem pelas que se prezume poderá haver na Bahyo, e ser
o ditto Santo o primeyro Protector desta Cidade: Me pedia
o ditlo Senado, que em commlltaçaõ do diUo voto mandasse
sentar Praça ao Glorioso Santo Antonio de copilaõ Inter
tenida do Forte de S. Antonio da Barra donde tinha a de
Soldado 1"aZO, alhe se dar parte a SUI/ illagestade, que Deos
Guarde, e que IWÕ o havendo assim 1)01' bem o ditto senhor,
(o que se naõ devia esperar da sua Real Grandeza.) restitui
1'ia logo o mesmo Senado ao Thesoureiro da In{antaria,
(cada hum pro rata,) tudo o que se tivesse despendido. E á
vÍita da lll{ormaçaõ, que sobre este particula?' me deu o
Proved01' lIIór da Fazenda Real deste Estado, lhe ordeno por
esta mande sentar praça ao Glorioso Santo Antonio de Ca
pitaõ lllterteuido do ditto Forte de Santo Antonio da Barra,
e se ent1'cga?·cí. todos os annos ao Syndico do COIl/lellio de S.
Francilco desta Cz'clade o mesmo wldo, que se costuma pagm'
aos mais Capitiles lntel'lenidos dcsta Praça. Bahya, e Julho
1.ô de 1. 705.

D. Rodrigo da Gosta, por sua .rubrica.

Despacho do Prol;edor da Fazenda. Cumpra-se. Bahya i6

de Jullw de 1705. Villas Boas.

Joaõ Corda Sey.ras a registou em o ditio dia.

Alva1'â del- Rey

35. Olficiaes da camara da Cidade da Ba/iya, Eu EI-Rey
vos ent'Ío muito sauda1'. Ilovendo visto, o que me eSr1'evestes,
e o assento que tomastes para se dar ao Glorioso Santo An
tonio Sito em o com'enlo de Saõ Frallcisco desta Cidade o
soldo de capitaõ lnlerle71ido do F01'te de Sanlo Antonio da
Ban'a, assentando-se-lhe delle p1'oça, e o que se me repnJ
sentou em nome do mesmo Santo pll1'a efTúto dc se continuar
com eUa.. Fuy sert'Ído 1'esol1:er se continue com fl diita praça.
como se assentou nesse Senado; com decln1'açaõ p01'ém, que
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a imporlancia desses soldos se opplicaraõ, ou á festa em que
se celebra o mesmo Santo, ou para ornato da sua mesma Ca
pella. De que me parece avisar-vos para terdes entendido a "e
soluçaõ que fui servido tomar nesta mate1'ia, advB1,tindo·vos
queuaõ deveis fazer semelhantes despezas pela vossa autho
"idade, sem primeiro me dan~ conta, pois os e//eitos, que
admillistráes saõ da Fazenda Beal,que naõ podeis distribUÍ?"
sem pennz'ssaõ minha. Esc1'ipta em Lisboa a setle de Abril
de mil e seite centos e sete.

Rey,

Registl'ada no liv. 6, foI., 198 da camera da Bahya.

36, Por outra ordem de vinte e dous de Janeyro de
mil seltecentos e quarenta e dons mandou dar este
mesmo Selluor seiscentos mil réis pat'a dOlJl'amento do
altal" e capella de Santo Antonio de Arguim, que se
havia traspassado para a Igreja nova do convento, de
que em seo lugar se fará mensaõ.

~A.PITULO "VIII.

De outros Bemfeítores particulares deste ccnvento,

37. Entre as Pessoas mustres, que se especifical'aõ
com particulat' alfecto aos pobres filhos <lo Serafico
Patriarcha foi o Senhor Bispo l)om Antonio Bal'l'eyros,
naõ só com as largas esmolias que (icaõ ('el'el'idlls, mas
com a muita estimaçaõ e bom conceiLo, que dos Rcli
giozos fazia e tinha, trazendo-os com sigo de Pel'llal1l
buco para a sua Metl'opoly, recolllPndo-os no seo Pal~·

lacio, ajudando-os com o seo auxilio e amparo em todo
o restante de sua vida, que completou pelos anllos de
1596; e muito particularmente nos quatro, que snbs
titnhio o Governo Geral do Estado por morte de Antonio
Telles Barreto, como ja fica diltO.
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~8. De ontras muitas Pessoas Principacs, e ricas da
tena receberaõ sempre os Religiozos desta caS:l, assim
como de todas as outras, desde o seo estado de Cus
todia athe o prezente, além das commun.s e quotidianas
eSOlollas, com que se sustenta e mantem taõ dilatada
e crescida Familia, outras mais particulares e avanta
jadas, de doações e deixas, assim para as suas obras ma
teriaes, corno pias, para os Altares, culto Divino, e
alampadas do Sautissimo; pois se nào pode negar aos
Naturaes, e habitadores destes Payzes a piedade, e de
voçaõ para com Deos, seus Santos, e Ministros Sagra
dos, e em especial para com os Frades Meu"ores, e Filllos
de S. Francisco. Mas, como os beus e propriedades do
Brazil tem a natureza de pouco dura veis, com a falla
destes empobressem os Possuidores, acabaõ-se os pa
trimonios, diminuem-se as rendas, e por conseguinte
tem fim tudo quanto nelles se fundava. E assim não re
petiremos muitas dpstas doações, porque ja naõ existem,
e só nos ficaraõ as Escripturas. Aque ao) prezcnte existe
he a que se segue, e apoDtnmos em resumo.

39. Em hum l\lorgado, cOOJO o intitula a sua escrip.
tura de tres de Novembro de mil seiscentos c sessenta
e quatro, ou doaçaõ Ad causas pias, instituida pelo Li
cenciado Jeronymo de Burgos, e sua mulher Maria Pa
checo, so re IlUã Rua de casas, sitas e fronteiras ao
Terreyro e collegio de Jesus, e começaõ no canto da
Rua da parte direita de S. Francisco athe á nova Igreja
de S. Domingos, entre os seos encargos, que tem para
a Santa Casa da l\1izcricordia, Enfermos e Orpbãs, be
hum o de darem seos Descendentes e Administradores
todos os aonos para fi Alampada do Santissimo da Igreja
do convento de S. Francisco da Cidade da Bahya, dez
canadas de azeite doce, pedindo elles instituidores pelo
amor de Deos ao Guardiaõ do convento lhes mandasse
.dizei' todos os annos sinco missas rezadas, conforme
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3 lençaõ que na dilta escl'iptura se declara, e atlIe o pre4

zente se tem satisfeito este encal'go de hnâ e outra parte_
á.ü. De outros taõbem antigos, que sem deixarem em

escripluras os seos nomes lembrados, continuaraõ em
sua vida, e ficou corno por herança em seos Descen
uentes o cuidado e charidade a este convento.. sabemos
paI' tradiçaõ e assentos particulares os houve sémpl'e.
Destes, porque aiuda em nossos dias saõ continuas as
suas esrnollas, merecem o primeyro lugar os que chamaõ
Morgados e Senhores da casa da Torre, Desde que os
nossos Frades fundaraã aqui convento acharaõ nesta
casa boa aceitaçaõ, e avantajadas esmoflas, que se foraõ
continuando, como por herança, athe que nella sllccedeo
o coronel Garcia de A' vila Pereyra, terceyro deste nome
na sua Ascendenc~'ia, Fidalgo cavalleyro, e cOI'onel da
Ordenança desta Cidade, o qual adiantando-se aos seos
Ascendentes no amOl' e charidade, foi especialissimo
Bem-feitor da Ordem. Além do afavel e commnm aga
zalho, que em sua l)essoa e caza achavaõ todos os Re
ligioz05, que por aquelles destriclos vagavaõ ás esmot
las e OllU'OS beneficios mais, dava comboy, e ajuda
aquelles Missionarias, que eraõ mandados assistir ás
Doutrinas e Aldêas dos lnllios que ficaõ pela Ribeyra
UO Rio de Saô Francisco assima nas fazendas de gados,
qne por essas mesmas partes e outros Sertões tinlJa, e
ainda hoje possue a caza, que saõ muitas, mandava dar
hUIll boy de esmolla em cada huã, além dos muitos que
por ordem sua se repartiaõ pelas missões, Aldeias e
comboys dos Missionarios e Aldeianos que todos pela
sua conta dizia elle, e o testificaõ algús Religiozos, vinhaõ
a montar as Rezes em tantas cabeças, quantos· dias tinha
o anno, vindo assim a dar hum boy para cada dia. Pai'
todas estas gl'aças se lhe fez na Provincia a de onomearem
na cOllgregaçaõ de quatorze de Agosto de mil e setle·
centos e seis, por nosso irmaõ da confraternidade. Fal
leceo na Freguezia de Saà Pedro da Cidade no primeyl'o
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de Agosto de mil settecentos e trinta e quatl'o, e foy se
pultado em jazigo propl'io ao pé do Altar da Senhora da
Conceiçaõ da Igreja nova, como em seo lugar se dirá.
Descendem os desta Familia pelo Apellido de Dias de
Vicente Dias de Beja, Fidalgo da caza do Infante D. Luiz
Duque de Beja, e filho terceyro do Segundo Matrimonio
do venllll'ozO, e memol'avel Rey D. Manoel .. o qual Vi
cente Dias passando á Bahya no principio da sua fun
daçaõ, cazou ahi com Genebra Alvares filha Segunda le
gitima de Catharina, e Diogo Alvares Cararnul'l1, bem
celebrado e famozo na Bahya. E pelo de A'vila trazem
a sua Ascendencia de Garcia de A'vila, Pessoa nobre,
que veyo á Bahya com oprimcyro Governador e fundador
da Cidade Thomé de Souza; porque deste Gnl'cia de
A'vila foi filha natlll'al I7.abel de A'vila, que sendo pri
meyl'o cnzada com hum fidalgo Genovez que a tirou pai'
justiça, por morte deste cazou a dilla Izabel de A'vila
com Diogo Dias.. filho primey.'o de Vicente Dias de Beja,
e Genebra Alvares sua molheI' assima nomeadoso

lt1. oA esta caza se segue ainda, que naG.-Da-aIllÍgui-

J

dade.. a de D. Izabel Guedes de Britto, viuva que fiC011
de Antonio da Sylva Pimentel, e se continúa em sua
filha D. Joanna Guedes de Bl'ÍllO, molheI' que foi de Dom
Joaõ Mascarenhas, filho do Conde de Caculim~ e por
morte deste caZül1 com Manoel de Saldanha da Camn,
filho de Joaõ de Saldanhn da Gama, Vire-Rey qne foi
da lndiao Fóra das particulares e cornúas, coslul1lnõ dar
taõbem os Senhores todos os anDOS pelas suas fazendas
de gados, qne naã snõ poucas pelos Sertões hum boy
de esmolla em cada huã. Tambem a estes ultimos Ma
noel de Saldanha, e D. Joanna sua consorte, que vivem
ainda, se fez a gl'nça de serem nomeados nossos irmãos
da coofl'aternidade no capitulo Provincial de dous de
Dezembro de 1.752. A mesma graça se havÍ'.l feito a D.
Iz~bel Guedez de Britlo sobl'edilta no capitulo de trinta
e hum de Dezembro de 1707. Falleceo a 13 de Julho de
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1733, e foi sepuHada no collegio em capella proprin.
Foy D. lznbel filha herdeyra do Mestre decampo Antonio
Guedes de Britto, e por esta via, era qnarta Neta dos
assima nomeados Cathal'inu e Diogo Alvares CarUllHlI'il
pela terceyra filha legitima destes, chamada Apolooia
Alvares, a qual caZOl1 com Joaõ d~ Figueiredo Mascu
renhas; fidalgo da caza de Sua Magestade, e natural
da Cidade de Faro do Beyno do Algarve.

62. D. Joanna CavalculHy de Albuquerque foy IlUã dns
que nesta escripta merece partículal' memoria. EI'a filh~

elo coronel Christovaõ Cavalcunty de Albuquerque, ramo
iJluslre dos Albuquerques e Can\lcamys de Pernambuco.
Porque era este Christovaõ Cavalcanty de Albuquerque
filho legitimo de Phelippe Cavalcanty de Albuqllerque,
o qual retirando-se de Pernambuco com ontros Parentes
'seus na guerra dos Olandezes para a Bahya, nella éazoll
com D. Antonia Pereyra Sueyro, ülha legitima de Martim
J..opes Sueyro natural do lleyno, c descendente da nobre
familia de SueYI'os, e de sua molheI' D. Anna Pereyra,
Sobrinba legitima de D. Miguel Pereyra, cavalleyro
professo da Ordem de Christo, que falleceo em Lisboa,
('leyta Bispo da Bahya, da nobre fclmilia dos l'ereyras
de Viana. Era o ja referido Phelippe Cavalcanty de AI
hll luer(]l\e Pay de Christovaõ Cavalcanty, filho de D.
Catl1arioa de Albuquerque, mulhel' de Chl'lstovaô de
Olancla, natural de Utl'e jue, e filho de Arnaõ de Olanda
e Brites Meneies de Vasconccllos, e bisneto de Enrique
de Olanda, Baravito de R!le-Ncubul'g", e de Margarida
de Florença, Irmã do Papa Adriano VI. foy a sobredita
D. Calharina de Albuquerque, molheI' do ja nomeaclo
Christovaõ de Olunda, filha de Phclipe Cavalcanty, Fi
dalgo Florentino, e de sua molheI' D. Calharina de AI
buqnerque, a qual era filha bastarda de JeronynlO de
AIbuq uel'qlle, Clln Ilado de Duarte CoeI !lo Pel'eYI'a, pri
meiro Senhor, Bonl\téll'io e Povoador de Pernambuco,
e de D. Maria do Espirita Santo Arco Verde, filha do
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Principal, ou como dizem outros, Princeza dos 1ndios
Tobayaraz de Pernambuco, e estes dous O. Maria de
Arco Verde e Jerony01o de Albuquerque '\'inhaõ a sel'.
os Quartos Avós Paternos de D. Joanna Cacalvanty de
Albuquerque, por via de Pernambuco. Pela da Bahya,
e parle Materna vinha a ser D. Joanna Cavakanty POl'

sua Mày D. lzabel de Aragaõ cazada com seo Pay Chris
tovaõ Cavalcanty, neta de francisco de Aragaõ de Ara
hujo, e dc sua molheI' D. Anna de Barros Sllcyro, que
era neta do ja nomeado ~]artim Lopes Sueyro, bisneta
a sobredita O, Joanna de Balthazar de Aragaõ o Báugalil
bem conhccido nn Bahya, donde moneo pelejando em
huã Não contra Olaodezes no anno de lOi3, e de sua
molheI' D. Maria de Arahujo; e por esta era a mesma D.
Joanna quarla nela de Maria Dias, que foi cazílda com
Francisco de Arahojo*, filho natural de Gaspar Barboza
de Arahujo, natural de Ponle de Lima, da nobre família
dos Aral.lUjos. Desta Maria Dias foi mãy Genebra Al
vares, que cazou com Vicente Dias de Beja, de quem ja
assima se fallou, sendo Genebra Alvares uinla Avóde
D. Joanna, e porque Genebra Alvares era a segllníla
filha legitima de CatLJarina, e Diogo Alvares, o cara
lllllrú., vinhaõ e tes n ser os Avós Sextos Maternos de
D. Joanoa Cavalcanty de Albuquerque.

!.J.3. Cazou D. Joanna Cavalc:Jnty tres vezes; a pri
mcyra com () coronel Francisco Pereyra Botelho, de que
tcve huã unica filha, por nome D. Maria francisca Pe
rcyra de Albuqucrque, a qnal cazou com seo Primo Fran
cisco Pel'C'yra Bol('lho, Juiz de Fóra que foi da Bahya,
de quem teve varias filhas Freiras em Portugal, e huà
lá taõbenJ cazada, e o Doutor Jozeph PereynJ Botclho
e Albuquerque, que existe conego lia Sé da Bahya. Se
gunda vez cazou D. Joullna Cavalcanty com o DoutOI'
Jozepb de Sá de Mendoça, ouvidor do civel, c lerceyra

• Tbcnlro Gcncnlogiro. .
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com o Dezembargadol' Bernardo de Souza Estrella~ e
destes naô houve geraçaõ. Foy sempre esta SenLlOra
buã especialissiOlU bem feitora de todos os conventos
desta Provincia, porque a todos chegava a sua aifectuoza
e liberaL chal'idade. Tinha de portas a dentro Imã vasta
e bem criada Familia de Servas, e famulas, destras e
officiozas em todo o genero de custuras, e I'endas, e neste
exercicio as trazia sempre occupadas, naõ por lucro~ ou
interesse temporal do seo trabalho, mas para delle fazeI'
oifertas ás Igrejas, e culto Divino. corno o fazia a muitas
e especialmente ás de Saõ Francisco. Parecerá a alguem
encarecimento! Só para a nossa da Bahya desde o anno
de 171.lJ. athe o de 17ú.5, em que passou á outl'a vida,
deu mais de sinquoenta Alvas, que chamamos da pd-
meyra classe, esquarteadas d~ l:trgas rendas, e espe
oiozas bordaduras sobre panos de finas beI'lauhas. Ser
viraõ as p.'imeyras de qne fez oiferta á Sa~Cht'istia, para
a festa da abertura da Igreja nova no sobredilto anno
de 171á~ que destas ha ainda alguas com bom via, e de
outras, qtlP. pelo discurso do tempo foy dando, cm quanto
viveo, se gUéll'daõ ainda vinte e quatro intactas, como
afirma o It'maõ FI'. Francisco da Cooceiçaõ Religiozo
Leygo~ qne administra. e serve na Sa-Christia, Para
todos os conventos assim das partes da Bahya~ como de
Pernambuco, mandou hum terno desta qualidade, e
obra, e para alguns chegou a repetir esta offerta, pondo
em todas além da obra, naõ só as Iinuas de caza, taõbem
o pano. Foy Irmã da confraternidade por carta que se
lhe passou no capitulo de-7 de Janeiro de 174.1, c fal
leceo a seis de Novembro do anno de 17lJ.5. e no de 1758
falleceo. a doze de Dezembro o seo ultimo consol'te Ber
nardo de Souza Estl'ella, que taõbem foi Irmaõ da coo
fraterni~ade eleyto no capitulo de seis de Janeiro de
17lJ.9, e ambos romõ sepnltados no claustro /I0VO do
convento.. em lugar- propf'ió.. como em o seu se dirá.
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hh. Antonio Corrêa Seyxas, natural do Reyno, Mel'''
cador conhecido na Praya da Babya, foi hum dos que
deve entrar em o numero dos particulares Bemfeitores
desta caza. Entl'e as varias esmolias que lbe fez, foi
llllã bem notavel e importante em muitos quintaes de
ferro, que deo em barras, das quaes se forjaraõ mais de
quarenta traves, ou linhas de vinte e sinco palmos de
comprido, e grossura competente, sobre cada buã das
quaes se estabeleceraõ, e firmaraõ os quarenta barretes
de abobeda, que armaõ o peitoril do claustro novo do
convento, dez por cada bua. das suas quadras. Isto, e o
mais se lhe gratificou com o haverem nomeado Irmllõ
da confraternidade no capilulo de doze de Janeiro de
1.732. Falleceo no principio de Junho de 1.758, e foi
sepultado no mesmo claustro em jazigo proprio.

45. Antonio André Torres, ainda que ultimo em lugar
pelo tempo, faz-se accredor de bum muy recommendavel
pelo liberal, e continuado das suas esmollas. Naõ repe
timos muitas de menol' quantia, só o faremos de outl'as
de maior substancia, de quase pode lirar1u - boa rova
para as mais. Para douramento das Estantes, forro e
pinturas dos Payneis da caza da IiVl'aria deu algus tres
mil cruzados. Para accrescenlamento do carredor da
Enfermaria, por primicias da vontade, com que persua
dia muitas vezes esta obl'a taõ necessai'ia para melbor
cOIDmodo dos Religiozos, que a ella vaõ curar-se, e con
valecer, a qual se começou o ao no utrazado de 1.757
deu logo quatrocentos mil réis, no segundo oulros tan
tos, e a propria quantia no ter'ceyro. Neste mesmo que
foi o de 1759, nas vesperas do Serafico Patriarcha veyo
collocar na capella mÓI' desta Igreja Illlã Alampada de
Prala, taõ perfeita em obl'a, como avultada em corpo,
e crescida em pezo, pois chegou com este,e feilio a mais
de seis mil cruzados, rezervando para sy o dominio, e
posse della, por hum termo feito paI' Tabaliaõ, e assig
nado por elle, e o Syndico. Nem o serem taõ largas as
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suas' esmollas pal'a este convento o divcrtiraõ a qne ('he~
gassem a algus de fóra. POl' tudo foi espirilllalmente re ..
mnnerado pela Pl'ovincia com o fazel' filho seo, e nosso
Il'Inaã da confratel'1lidaue em o capitulo de don5 de De
zembro de 1752, F1l1leceo na Enfermaria do mesmo
convento p!lra onde se recolheo, com mo!esLin gr'uve,
aos qnatorze de Janeiro de 176l!, e foi sepultado ao pé
do Altar da SenllOra da Conceíçaã,

Da prodigioifa Imagem de Santo .4ntonio de Arguim Venerada muitos
annos na primitiva Igreja deste Convento.

ll.6. Sendo'o nosso Santo Antonio Patraõ universal de
todos os POl'tuguezes por hum só titulo, dos Frades Me
nores o vem a ser por dons, 'pOl' Portuguez, e por fie
ligiozo; e entre estes naõ sey se com alguã especiali
dade mais o devemos conhecer por talos desta Pro
vincia do BI'azil; e naõ só os Religiozos della, mas gér~l

mente todos os que com o Portllguezes saõ seos llnbita
dores, e naturaes; ao menos o Santo assim o tem mos
trado, se naõ pelos nossos merecimentos, pela nossa
necessidade; pois corno taõ grande, e perfeüo charita
tivo, naõ pode faltai' a onde a vê maior, Muitas, c gran
des eraõ ás que ameaçava a fortuna, ou castigo a estas
conquistas nas invazões, guerras, Toubos, e tyranllias,
que llellas haviaõ ja executado, e se temiaõ para o diante
de Iuimigos Piratas e Hereges, por ficarem exelnidas
na paz de Castella com Holanda, e outros Aliados as
conqnistas de Portugal; e como estas do Bl'azil craã. e
h:lviaõ ser aonde mais descarreg sse o golpe falai, deste
inslllLo, e ainua que comum e geralmente para todos,
haviaõ ler neHes os Frades Menores huã boa pal'te, para
ellas se quiz passal' o nosso Portuguez S. Antonio, para
que assim os seos Irmãos, e filhos e os mais devotos, que
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cm duvida o shõ, c fOl'aõ GempL'C todos os do Brazil,
acllasscm nelle soccorro e alivio, como cm seu Patraõ
pri meyro, Naõ foy llecessario para este discurso outra
conjectura, mais que o mesmo tempo, que assim o foi
mostrando depois. Naõ veyo o Sallto em Pessoa, mas
mandou-nos Imã Imagem sua, qne bastou a desempenhar
quanto por sy proprio podia fazcr. Pomos a reJaçaõ do
cazo, como se COllserva no Archivo do convento, assim
se gual'dara, a inda que fora em algum Sacrario a pro
cligioza, e veneranda Imagem; - Sahindo do Reyno de
França huã armada de doze vellas para tomarem, c des
troirem a Cidade da Ballya, terra do Brüzil no anno de
1-595, em a qual vinba0 por callitães pl'illcipaes tres
h'ancezes lutllerauos, cujos nomes eraõ os seguintes,
O Pam de M.ilho, o Mal virado, e o Eliscio, c entrando
de caminho em llUã fortaleza de Portnguezes, que se
cilama o castello de Argnim lia costa dé Berberia;, ma
t>araõ a todos os que acharaõ, tendo-lhes dado palavra
de lhes naõ fazer llotave\ damno, e dcstfuiraõ e quei
maraõ athe as Igl'ejas, e as Sacro-Santas Imagens de
Christo nosso Senl.lor, e sua Santissima May, e mais
Santos, excepto huã Imagem de vulto do glori,)zo con
fessor Santo Antonio, que estava em huã Ermida, a qual
vendo o capitaõ Pum de Milho mandou a levassem ao
batel, e dahi a Não; c sendo posta no convéz a Santa
Imagem llella fizeraõ os F.rancezes taes anatomias, c taô
sacrilegas, quaes a gente lutherana lhe parecia convir;
pois hereticamente negaõ o culto e velleraçaõ, que ás
Sacro-Santas Imagens os verdadeiros Catholicos daõ,
e porque aqui se pretellde he dar snmmaria relaçaõ das
muitas injurias, e blasfemias, que a est'!- Santa IUHlgrlll
se disseraõ, c fiz-eraõ, llaõ se nomearaõ testemunhas de
l)ortuguezes, e de outros, que na mesma Náo vinlJaõ, c
dos mesmos Fraocezcs \utherllllos, que para mais sua
confllzaõ o confessaraô diante do Senlior Pera de Campo
Adaiaõ, e Provizor da mesma dita Cidade; por tanto
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por se evitaI' prolixidade somenle se contará u!guã couza
das muitas, que esta lulheralla gente fez na Não a este
San to em desprezo, e aniq uilaçaõ da nossa San ta Fê; e
passou desta maneyru. Chegando o Santo á Náo lalrn
l"rancez o tomou, e o põz em pé no convéz,elheafilavaõ
hum caõ grande, que traziaõ, dizendo-lhe muitas bla
remias; chamando-lhe cam, e zombando dos Portngne
zes porque em tal criaõ, e veneravaõ; e era ja o cam t(lÕ
continuo, e imporll1no a morder o Santo, que parccia
faze-lo mais por malicia, que excitado. Além disto cs··
grimia com elle hum lutherano, dando-lhe muitas cuLiI
ladas, como foraõ, huã na cabeça, qne chegou da parte
ua face dereiLa, e outra que parece lhe tiravaõ a mesma
mas arcando-se, desviou, e deu no capello, entrando
nelle, e outra cutillada lhe deraõ no braço esquerdo, que
lhe cortou fora muita parle delle com a maõ do mesmo
braço, de tal maneyra, que lhe naõ ficou muito piqueno
de IiVl'o. Outra lhe derilõ Ila maõ direita, que de todo
lha deceflaraã. Outras Ilaõ taã grandes lhe deraõ, como
nos pés que vinhaõ sem dedos, e na cabeça huã como
estocada, ou buraco de prego, que lhe meteraõ outras
duas fcridas nos Narizes; e depois de se enfadarem de
esgrimir, e o acutillar lhe pl'egaraõ huns grande's t1'es
pregos nas costas, e o alaraõ a buãs cordas pelos pregos
no gurupés, e balançando com elle, diziaõ, Guia An
tonio, guia, guia para a Bahya. E elle os gniou taõbem,
que para que elles soubessem que as afl'onlas, e iojudas
feitas aos Santos, Deos as tomava por suas.. e como laes
as castigava com ca8ligos espantozos, ainda nesta vida,
aconteceo, que como elles andavaõ cofl'ascados nestas
abominações, nem aLinavaõ, nem sentiaõ cura de Deos,
que oculta e calladamcnte os castigava e ameaçava a
o mais, que por seos grandes peccados mereciaô; e foi
que os arcos das pipas, em que tl'aziaõ agua, e vinho
de tal sorte se moeraõ, que destampadas se derramou
pela Núo sem rcmedia algltlll, e pUl'u que tirassem toda
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a suspeita de cuidarem succeder isto por via ordinaria
de ser a madeyra podre aLhe nas pipas, que tinhaõ os
arcos de ferro aconteceo o mesmo. O que elles l1aõ atlri
buindo ainda a seus peccados, e blasfemias lutheranas
em que estavaõ, como de repouzo assentados, tendo as
conciellcias calp.jadn-s com calos das perfic1ias hel'eticas,
llaõ havia compunçaã., que molificasse scos corações
obstinados 11 pedir perdaõ.. e arrependel'-se da actual
o1fensa de Ocos, e do seo Santo, em que vinllaõ, e Gon
tinllavaô, nem este taõ grande castigo, nem a doença
mortal, que subitamente lhes sobreveyo de que a maior
parte dclles morreo, sem ficar qnem vellejasse vella,
nem levantasse 11nchora, nem a mone espalltozu, que ()
lutlJerano Francez, que acnLiJlava o Santo. houve, que
foi bebendo llUã pouca de agua rebentar I)elas ilaq;ns,
e assim aquella infelice alma como outro Judas, e Ado
ignorou a commum cnrreyra dos mortaes pal'u a outra
vida, l1em a sombra da morte eterna que os assom
bl'ava e cubria .. bastou a os persuadir, que l1aõ allgmen
tassem mal sobre mal, como foi, que vendo-se e))cs de
todo desamparados de COlllJ1lUI11 acordo de alguns deter
minaraõ de entregar-se aos qlle vinhaõ com proposito
fOl'luado de destl'Ull'-e~D1atar; e porque vindo como
vinhaõ ã mílõ de Cbl'istãos, naõ vissem os catholicos
o mão lratamento do Santo, acordaraõ de o lançar ao
mar, perto da altura de hum Rio que se chama o Morro
de Sal> Panlo, qnatorze legoas da llallya. ,1'1 as sendo cllcs
tomados em lIuã Cida:le, qne se chama Seregippe, oi
tenta por terra, da ditta Ballya, donde foraõ surgir;
o capilaõ os mandou prezos ao Governador D. Fran
cisco de Souza, em cujo tempo tudo isto aconteceo.
E vindo os F.'allcezes lutheranos com o seo capiLuõ prin
cipalo Pam de Milho, em cuja Não tudo aja (liLto acon
teceoaoSanto,acolllpJl1hado da Gente Pol'lu~ueza, viraõ
ao Santo Glol'iozo na Praya do mal' doze legoas antes de
chegar á Bahya,. em pé de maneyra qne lbe llaõ podia
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;JLonitos os luthernllos c~pccialmenLe o capitnõ, confes
snrnõ, como o haviaõ trazido do casLello de Arguim,
c o lançnraõ ao mnr mais de LrinLa legoiJs donde csta~

vaõ, o que ouvindo os catholicos, para tirar toda iJ du
vida, CJlle plluesse contradizer a taõ grande maravilha,.
olharaõ, c ,buscarnõ muy de propozito, se por ventura
nlguã Pes50a hUlllann o havia levan~ado elll pé, o que
naõ achando, nem pegadas na arêa de homem, nem de
~lUimal, por ser caminho naõ seguido, tomaraõ o Santo
com milita devoçaõ c veneraçaõ, eo traziaõ, mas achando
hum homem honrado no caminho, que lho pedio com
muiLa impol'lUllnçaõ para o pÔ!' cm Imã sua Ermiun luo
deraõ. E chegando á Bahya na Cidade pllblicarnõ· as
maravilhas do Senhor em seo Santo; o que sabido dos
]"rnc1es capuchos da diLla Cidade o foraõ buscar a caza
uo diLlo homem c o .lroux.eraõ com muita solemnidade e
o puzeraõ em o Mosteiro de S. Francisco dos diltos
Frades capuchos aoude está eH} seo proprio altar. Hic
hllã Imngem Im~ito formoza, e muyto mais o parece'
marlyrizada com n5 cutil1adas, e ('cridas rllbicundlls.
Domingo, Vespera do Nntal do sobreditto allllO, foi O'

Santo trazido cm p.rociss<:iõ. E nole-se, que vindo o'
Santo á Praya aonde eslava em tallempo, foy fluã grande
maravilha de milagre, por os ventos, monções c ondas
serem lllllY contrnrius, mas parece, que (juiz cHe vil!
aguardar <la cnm,inho seos inimigos e conlrarios.. que
sabia muy uem por alli passariaõ por sen mal; e porque
de todas as vellas nnõ se achnraõ mais que Imà Não, e
hum Patllxo, que vieraõ enlregar, nnõ deixou llqui de
resplandecer a Divina Justiça; e assim dizem, que nllõ
[Çlraõ todas ao castello de Arguim, mas vinhaõ -se pôr
cm parte para todos se ajunlarem; segundo se diz alguns
naõ souheraõ do aCQlltecido ao San lO; mas nem com
tndo isso deixou cada hum de sentir onde quer que es
tava ~ castigo de Deos; porque se desgurraraõ, e huns
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se foraô ao. fundo, outros naõ apparcceraõ. Em fim que
se viraõ de todo o qne pertendiaõ frustrados, e ultima
mente os mais delles enforcados publicamente na praça
da Bahya. A camara, e toda a Cidade tomou o Santo
por Padroeyl'o, e <,lIe tomou á sua con ta a defeza da Ci
dade de tal maneyra, qne sendo a Barra desta Bahya
occupada continuamente com ladrões Francezes, athe
gora era de noventa e oilo naõ apparece ladraõ qne
naõ dê á costa, ou se vaõ confuzos e desbaratados, sem
os MOl'adores nisso gastarem couza alguã. Sua Mages
tade sendo certificado do sobredillo muy encarecida
mente ellcommenda a seo Govemador faça muitas festas
ao Santo, por cuja intercessaõ queira o Senhor livrar
IlOS dos inviziveis inimigos. Amen.

47. De tudo o que nesta Relaçaõ se contém mandon
logo tirar hum Sumario autentico o 111m. Bispo D. An
tOllio Bal'l'eyros, e o rellleth~o ao Guardiaõ do convento,
que era a este tempo o Irmaõ FI'. Francisco dos Santos,
que depois foy Custodio. Mas vindo dahi a pouco hospe
dar-se a esle mesmo convento certo Religiozo Espanl101,
e achando fresca a noticia deste snccesso, pedia para
lêl' este instrumento, e descuidando-se o Guardiaõ de
lho pedir, elle o levou com sigo; e Ilaõ sey qual mel'ece
maior censura, se a tençaõ deste fra e Caste111ano, se
a singeleza do nosso Guardiaõ Pol'tnguez. A esta falta
se pretendeo de alguã sorte remedear, porque dahi a
quatorze annos 110 de 1609, sendo nomeado pelo Cus
todio, qne ja era a este tempo o sobreditto FI'. Fran
cisco dos Santos o Ir. FI'. Francisco dos Anjos, Gnar
dinõ actual da Parahyha paI' commissal'io para lirar
pelos conventos da Custodia inquiriçaõ de algnãs couzas
notaveis, chegando a este da Bahyn, com o juramento
do lrmaõ FI'. Antonio da Insna, seu Guardiaõ actua], e
mroador que era no mesmo convento, quando a con
teceo o enzo da IOlugern do Santo, e com o dos Irmãos
FI'. Manoel dos Anjos, e FI'. Bel'D:lrdino de S. Ago,
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taõbem assistentes na Bauya naqllella occaziaõ, os quacs
aUestaõ lSer verdade todo o referido na Relaçaõ assiOla,
e que a Imagem do Santo da mesmá sorte com as fe
ridas e clltilladas se venerava no seo altar, e se lhe
fazia festa todos os annos na quarta Dominga do Ad
vento, e com a mesma Relaçaõ recorreo ao Vigal'Ío
Geruloe Provizor por Imã petiçaõ, que diz assim:

Ft. Frandsco dos Anjos, Pt'egador e GUa1'diaõ, e
hora commissario para etreito de tirar em esta costa do
Bmzit alguãs couzas notaveis, tocantes á nossa Sagmda
Retigiaõ, como 1nilagres etc. E como em esta Cidade do
SalvadO?', Bahya de todos os Santos fizesse Deos pela
Ima,qem do nosso Santo Antonio hum milagre taõ no
tavel, de que se acha este Relatorio em o A1'cMvo do con
vento, donde está a imagem do dillo Santo, o qual Re
latorio contém, folha e meya, como consta; e como a Vm.
foi comellido o tirm" as testemun/~as, que foraõ os mesmos
delinquentes, que fizera1J as afrontas e injtwias á Ima
gem do Santo, e !tora lhe !te necessario justificar este
traslado simples _. p" a Vm. lhe mande dar !tuã cer
tidaõ affirl1luda com juramento como tudo, o que este
Relatorio diz, !te verdade, vúlo tirar Vm. OUl1'O, que
naõ apparece, que eslava actuado com testemunhas, no
que 1'eceberá mercê, etc.

O Lecenceado Pedro do campo, Daiaõ da Sé desta
Cidade do Salvador, Buhya de lodos os Santos, Pro
vizor, e Vigal'io Geral nella ele. Aos que esta minha
ccrtidaõ virem, c o conhecimento lella com dereito per
tencer, Saude em Jesus Christo nosso Senhor. Faço
saber, que servindo en os dillos cargos em vítla do
Senhor Bispo D. Antonio Barreyros de boa memoria, e
ouvindo as conzas que apregoavaõ as Pessoas, que
vieraõ em a Náo do capitaõ Franccz Pa II de Milho, assim
hum POrluguez, como alguns Flamengos que nella
viet'aõ, como taõbem os mesmos lutheranos Francezes,
ácerca das maravilhas, que Deos nosso Senhor obrou
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pelo seu grande Servo o P. Santo Antonio, o qual os
ditlos lutberanos tronxeraô do castello de Argnim athe
esta costa onde o lançaraõ ao mar, me puz logo com o
Escrivaõ da camara do diLto Bispo, que entaô era An
tonio Gomes, que haja gloria,:l perguntar todns as Pes
soas que das sobredittas pude fazei' vir ante mim; e
de seos dittos se fez sumario pelo qual segundo min'~a

lembrança se provava tndo o coutelldo no Relatorio
assima, escripto na folha e meya de papel atraz; o que
certifico passar na verdade pelo juramento de meos
cargos, e me repol'to em tudo ao propl'io summario,
que entaõ logo el1tl'cguei ao R, P. FI', Francisco dos
Santos, que nesse tcmpo sel'via de Guardiaõ da caza de
Saõ Francisco desta Cidade, a qnal passei a petiçaõ do
R. P. Pregador e Guardiaõ da caza da Pal'alJyba, com
missario eleyto nestas partes para semelhantes deligen~

cias o P. Fr. Francisco dos Anjos. Dada nesta Cidade
do Salvadol' sob meo signal, e sello da chancellaria do
Senhor Bispo, que ante mim serve. E eu o Diacono
Gonçallo Roiz', que o escrevi paI' mandado do Senhor
Provizor e Vigario Geral, em <lusencia de Belchior da
Costa, Escrivaõ da camera do Senhor Bispo, e dante o
Senhor Provizor. em seis de Fevereil'o de mil seiscentos
e nove.

Pedro de Campo.
Gratis + ao sello.

Domingos Raiz'.

Do que mais se obrou em obsequio do santo e culto desta sua prodigioza
Imagem.

ú8, Em reconhecimento de bum taõ notavel, e es
tranho cazo, prodigio que naõ sey se nos anoaes do
tempo, e antigas llistorias terá semelhante, querendo
gratifical' ao Santo hum tafl grande e singnlm' bene-
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lieio, asselltar\aõ de éorümlim cónselllimúlito ó Oovetl
..

lia dor, e camera com o Bispo, que todos os annos se
lhe fizesse festa sol-emne com procissaõ, sendo a pri...
meyra que se fez com muito alvoroço e alegria de todos
quando foi truzida para o nosso convento a Sagrada
Imagem. Do sitio e capella da Torre para onde havia
conduzido a milagroza, e peregrina Imagem Francisco
Dias de Avila, primeiro deste nome dos Senhores da
caza da Torre, q-ue este diz outro ussento, foi o homem
honrado que encontrando no caminho aq_uelles soldados
com a Imagem a pedio com muita instancia para ii coI·
locar em hllà Ermida sua, :l foraõ- buscar alli os Reli
giozos, e a vieraõ dep01.itar em a Igreja de Nossa Se
nhora da Ajuda desta Cidade. Dali foi tr·ansportada para
a nossa com a maior pompa e fausto que pôde ser, e
pedia o milagre, e taõbem para confuzaõ dos mesmos
hereges. E para que vissem elles com quanta veneraçaõ,
e reverente cu\tu tralavaõ os catholicos aquelle Simu·
lacro, que elles com tanto desprezo e desacato haviaõ
ultraja do, ordenou o Go vemador, que ao passar' pelo
corpo da guarda do seo Palia cio, que fica e-lU frente da
cadeya publica, em a qual se achavaõ prezos os Inthe
ranos Francezes, lhe abatessem as bandeyrus, e dispa
rassem as armas.

ú.9. De tudo se deu parte a E1Rey, que era entaõ em
Portugal o segundo Phelipe, e.terceyro em Castella, que
havendo por bem ordenou se continuasse todos os anuas.
No dia, que he o ja referido, da quarta Dominga do Ad
vento, e o mesrpo, em que da Igreja de N. Senhora da
Ajuda se transferia em procissaõ para a do nosso con
vento a Sagrada Imagem, se faz a festa com assistencia
da camera e cabido, os quaes juntos na Igreja a horas
competentes de menhà se ordena a Procissaõ que se
costuma fazce antes da Missa Solemlle, Para ella desce
a communidade á 19reju, e depois de recebidos á porta
principal os UR. Conegos e Vereadores, para estes
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sahe logo bum Religiozo a' dizer-lhes missa, que aca
b:lda se distribue a cera, e sqhe oSan to em seo' Andor,
que conduzem coatro camaris.tas;:e o R. conego, qne
hude solemnizar a Missa leva o SaDIo' lenho debay:\.o de
Pallio, que sustentaõ ontros officiaes dà··ll1.CSma camera.
A nossa communidade acompanba athe a porta da Igreja,
ficando ahi da parte de dentro, e de fóra aond e está
formada a de Nossa Senhora do Carmo a continna, e
danào volta ao cruzeiro, se torna a recolher a Procissaõ
qlle os nossos prosegnem, e os RR. PP. do Carmo de
fOra da poria se tornaõ na mesma forma. No fim se 50

Jemniza a Missa pelo mesmo R. Couego, e Capel\ãcs da
Sé e asna Muzica. Faz o Sermaõ hum Rcligiozo dos
nossos, c por toda esla acçaõ oaõ recebe a commullidadc
mais que a cera que se gasta nos altares, e serve aos
Religiozos na Procissaõ.

50. Este lJe todo o cullu e fauslo, com que ao pre
zente se soJemniza ao gloriozo Santo. Se em algum
tem po hOIl ve ou tI'O maiur, Ilaõ chegou á nossa noticia,
nem dclle ficou memoria. ainda qne o naõ duvidamos
do fervor e devoçaõ do Povo, avivada com o credito
dos seos prodigios c SOCCOITOS, pois elle os foi continu
ando. A' poncos annos depois sabendo-se em Frallçu o
que na Bahya fôra acontecido com estes, despacharaõ
os seos ontra armada a tomar satisfaçaõ do C]ue com
eJles se havia obrado. Mas esta teve qUólsi o mesmo fim;
porque denotados huns por outra Olande1a, e os mais
perdendo-se pOl' estas Costas do Brazil e Bahya, ficou
desvanecido o seo projecto.. e elles com adve1'lencia
para naõ continuar; c os nossos mais devedores aS.
Antonio reconhecendo ser tndo eITeito da sua protecçaõ
como o coufirmaraõ outros casos mais por estes mesmos
tempos, que ja na prirneyra parte, tratando da Villa do
Cayru, e Boypeba ficaõ referidos.

51. Mas &e esta protecçaõ, e cuitladoza vigilallcia
faltou alguã vez em o oosso Santo, como foy na tomada
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da mesma Ballya por Olandezes, annos adiante no de
162lJ.; no roubo notavel, que na mesma Cidade fizeraõ
os proprios Olandezes, 'levando do seo poria em hllã
noite todos os Navios da frota, que nelle estavnõ cal'l'e
gados, e ja com o pano metido para fazerem viagem para
o Beyno no anno de 1628, e e!'aõ mais de vinte, com
outros semelhantes damnos, destruindo pelo seo Recon
cavo, Engenhos e fazendas com perda consideravel em
commllm, e pal'ticular, naõ o devemos atLl'ibuir a des
cuido do nosso Santo, e só á falta da nossa lembrança,
e devido reconhecimento, e especialmente daquelles
mesmos, que estavaõ mais obrigados a se naõ olvidarem
da escolha, voto e promessa, que lhe haviaõ feito. Es
colhe!'aã pOl' l'at!'aõ, e primeyro desta cidade ao glo
riozo Santo, e isto por eleiçaõ da sua camara, como
consta da Ordem do Governado!' do Estado, Rodrigo da
Costa que ja fica lançada, reconhecendo o favo!', e
g!'aça, que lhes havia feito em os'vir busca!' á sua cidade
com huãs tnes e lrIõ ext!'aordina!'ias circunstancias, como
as que ficão repetidas no Relatorio assima, lhe fizeraõ
"oto de pe!'petuar esta memoria em Imã Imagem sua
de prata com ontl'aS promessas mais, e de tndo isto se
olvidarão, e tudo com o tempo [icou no esquecimento,
pelo qual sem duvida, ejusto cnsLiglD seu Ihessobrevieraõ
estes c ontros trabalhos, e pe!'seguições semelhantes,

52. No convento foi collocada a lmagem no aHa!' do
mesmo Santo, qne era~ como em todas as nossas Igrejas
a onde elle naõ he titl\lar~ o da pa!'te da Epistola. AIIi
pe!'maneceo muHos annos~ ainda que naõ achamos no
ticia individual alhe qnando, e só IllIã t!'adiçaõ cons
tante, que certo Guardiaõ, levado de zelo indiscreto,
(qnando naõ fosse a cama alguã das que aponta hum
Chrollina da nossa ordem) vendo a veneranda Imilgem
naquelle estado, e parecendo-lhe indecencia estai' nos
altar'es, ou pelo mutilado dos Inimigos ou carcomido do
tempo, mandando fazer outra, que he a que hoje vemos
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dizem IlIlns, que a man(lara enterrai', antros affirlllaõ,
que a dera a hum devoto, ao que nos inclinamos mais,
llaõ só pela experiencia que ha clllre [ os, de serem
alguns Prelados Iiberaes, ou prodigos de semelhanles
graças, corno porque ouyimos., que Joaõ Carl1C'Yl'o de
Couros, Escrivaõ proprictario da camara Ecclesiaslica
desla cidade, ja fallecido a ulgús annos, f<.lllanllo sobre
esta mesma Imagem com o lrlllaõ FI'. Francisco dn Con
ceiçaõ, Religiozo leygo, que foi algus annos Ellfermeyro
desta caza, e ha muitos he Sa-Chri5laã da Igreja, lhe
disse, que a tinha em seo poder, que por devoçaõ par
ticular a pedira ao Prelado, c qne naõ obsLanle estar a
Imn~em muy derrotada, úlle a Linha reformado no
melllor modo, qne pôde ser. i!: he cerlamenle digno de
reparo, e outros diraõ Illelho;' que de IllIà grave censura,
chegasse a devoçaõ de hnà Pessoa panicular, e }C'yga,
aonde naô pode a de hum Religiozo e Prelado~ llue
devia, quando a tal Illlngem estivesse t<lÕ derrotada, que
parecesse indigna de OCCUpül' os altares, 011 manda-la
reformar, qlle llaõ fallaria modos para isso, ou gllarda
Ja~ como Reliqllia cm algum decente e pai,titular de
pozito; e Ilaõ da-la paré! róra, ou manda-la entcl'l'<ll', que
llincla parece maiot' 'ndecencia. Succedeo esta seglluda
tt'answigraçaõ da veuC'l'aul!a Imagem aiuda antes que
se desse principio á Igl'l'jü nova.

f:1API'I'ULO XI.

lIlilagre que obrou o glorioso S. Benedicto de Palermo por meio de hllâ

Imagem sua \'enerada uo Aliar de S. Antonio desla primeira fgreja.

53. Desde os principias, e fundações destas Cnpita
nias, roi sempre em lodas ellas tido em Imã grande ve
lleraçaõ, e servido com especial culto o gloriozo Saõ Be
llcdicto de Palermo Oll de S, Fratel\o, geralmente de
todos os Catholicos, e com particular e devoto obse
quio <1.\ Gente d,\ sua CÔI'I ou seja por affect.o da nalu-
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reza, 011 paI' sympatia <.los accidentes. N!lõ lia CidauC'~

Villa, Pal'ochia on Iugal' aonde esta Gente naõ tenha
Igreja sua, co.nsagrada á Senhora com o titulo do Ro
zario, primeyro objecto e moveI das Sl1as adorações,
e que nestas taes Igrejas naõ dedique allar proprio ao
seu Saõ Bened icto, com confraria e Irmandade sua. E
naõ satisreitos com estes expressivos do seo afTect0, e
devoçaõ, ainria cm os nossos conventos, em que os Do.
mesticos e Escravos da caza levantaõ Altares, e ca
pellas 30 Santo, como o hiremos vendo em seos lugares,
com suas irmandades e confl'[Irias, para estls con
correm taõbcm muitos Irmãos e Prelos de fora, naõ
obstante o terem nas suas.Igrejas e nos mesmos lugares
outras em qne servem ao seo Santo.

56. Tinha clle Ill'sta nossa primeyra Igreja hnm Illuy
especial culto, ainda que naõ pudemos averiguar com
certeza se era ja em confraria publica, ou só com parli
cnlal'es votos, c estava coIlocada a sua Imagem no altal'
do nosso Portngucz Santo Antonio; e com esta sllccedeo
o cazo prodigiozo, que consta do processo allLhelHico,
que a requerimento do Guardiaõ, e por ordem do 111m.
mspo tirou asell Vigario Geral, e he o seguinLe :

FI'. Bernardino de Sanl' Ago, Gum"diaõ da caza do
Serafico P. Saõ Francisco da Cidade da Baltya, que a
elie llte p'cliraõ licença para levarem o vuLLo de S" Be
1Zediclo, que está no altar de Santo Antonio dt' diua
caza a /t1t17l Enfermo, que eslava no ultimo da vida em
caza de Joaõ de Ara/tudo, e depois de o Levarem, e o
lerem lá, encommendando-se oEnfe1'1Jlo muito a elle al
cançou por sua ínlel'CeSsaõ pe'rfeila saude, de que ja os
Medicos desconfiavaõ, (J lançou Intm biclto á maneyra de
cobra pequena, que llte parecia tinlta fC1'7'{ulo no coraçaõ,
de que muito se queixava, e mandou fazer /wã de p?'ala
á maneyra da que bouíra, e a lrouxe a esta caza em me
moria do mz"la[Jl'e, a qual se apprezenla com esla a V. S.
E p01'que por /tonra e glm'ia de Deos em seos Santos
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/te bem~ flue este miLagre conste a todo tempo. P. a V. S.
mande fazer detLe inquiriçaõ pelas Pessoas, que se
llcharaõ pl'ezentes, e de seos dillos 7Jassar instrumento
autentico em modo, que raça fé.

R.E.M.
o nosso Vigal'io Geral per.fJ1tntm'á as testemunhas,

que pm' parte do P. GlUl1'diaõ fOl'em appresentadas, e de
[60S dilloS lhe mandará passar todos os instrumentos,
que necessarios forem. Ern dez de Novembro de 1.623.

O Bispo.

Aos onze dias do lllez de Dezembro de seis centos
e vinte e tres em esta Cidade do Salvador, Ballya de
todos os Santos, nas pouzadas do 111m. Senhor Bispo,
estando ahi o Senhor Vigal'io Geral comigo Escrivaõ
lirou as testemunhas abayxo assignüdas. Sebasliaõ de
Bulhce', Secrelario do dillo Senhor o escrevi.

Luiz Ferreyra Pereyra, Sergue.iro, cazado ('m a Ci
dade do Porlo, hora rp.zidenle em esta Cidade da Ballya,
de idnde, que disse seI' de quarenla annos pouco llluis
on menos, teslemunha jurada aos Santos Evangelhos,
em que põz a maõ dereita e promelleo dizer verdade.
E pergulItado pelo cooleudo na petiçaõ, disse elle teste
munha, que hindo aos llhéos, distancia d~sla Gidade
trilHa legoas, pouco mais 01I menos a vender mercado
rias, certo homem deu a elle testeml1nlHl~ estando almo
çando com outros, tres ostras em huã casca, c dizendo
que as naõ queria comer, 1)01' ter ja almoçado, o dilto
homem inslou e porfiolI~ que as comesse, e lhas melteo
na bocca contra sua vontade, elle testemunha as comeo
e sobl'e ellas bebeo Imã gõta de vinho, e logo em conti
nente elle testemnnha sentio em sy tal afrontamento no
coração, que lhe parecia morria, e apartando-se dclles
se foi embarcar, e chegou a esta Cidude com muito tra
1>alho, donde foi tirado do barco e trazido á caza de
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Joaõ de Al'ahujo nesta Ciuaue,.e cm chegando lhe deo
hum grande accidentede mol'le,e foi vizilado de lodos os
Medicas e Cirurgiões da Cidade os quaes <1esconfiaraõ
da vida dcllc testemunha, e o deZamp'll'UI'aõ. E velldo
se clle testemunha assim desconfiado da vida, com
grandes e excessivas dores de coraçaõ, c que tOlalmente
morria, hllã Baile a huã hora P0UCO mais on menos,
clle testemunha estando ja quazi fora uo seu juizo, com
dores, e agastamentos, (pai' na Cirlade do POl'lo havoI'

. sido MOl'domo do Bem aventurado Saõ Benedicto, e
haver elado a sua Imagem para muitas enfermidades, e
doenças, e havendo-lhe reito nJuitas festas) chamou por
o Bem aventul'ado Saõ Beneuicto, 'lue lhe valesse, e
pedia lho fossem buscar ao Mosleiro de Saõ [i'rancisco,
e elle testellluuha se abraçou com o Santo fortemente,
e o leve em sna companhia alhe as oito horas do dia,
no qual tellll)o elie testemunha teve hum assombramento
de sono breve, e acordando clelle lhe viel'aõ grandes
vomitos, e trazendo-lue huà bacia de prata vomitou
muitas comIas entrê as quaes lançou hum bicho a modo
de cobra de comprimento de hum palmo e quatro dedos
a quul não era grossa antes chata e na bacia deixou
hum sinal de sy, o qual por mais de quinze dias se naõ
quiz tirar, por mais que lavilraõ a bacia, e em conlinente
clle testemunha se achou melhor, e roi melhorando no
tOl'iamente athe o prezente, que estél com sallde, sendo
qlHt .estava no fim da vida, a qual alcançoll por inter
cessaO do Bemüvellturado Saõ Bcnediclo, qne nelle tes
temuulla fez taõ evidente e llolavel milagre á vista de
muita gente, que disso pode testemunhar; e mais llaõ
disse, e se as:ignou com o ditto Senhol' . .scbastiaõ de
Bulhões o escrevi.

o Vigario Geral Tltemudo.

Luiz F(]l'l'(]yra P(]reyra.
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Adam Carvulho, Mancebo solLeyro, rezitlente nesta
Cidade do Salvador, de idade.. que disse ser de vinte
anuos, teslemunha jUl'ada aos Sanlos Evangelhos, e pro
meten dizer verdade. E perguntado pelo conlendo na
peliçaõ, disse, que era verdade, que estando elle teste
munha pouzado cm caza de Joaõ de Arahujo viera tel'
alli Luiz Ferreyra Pcrey'a, Sirglleiro do Porlo, o qual
vinha taõ doente e taõ mal, que sendo assim que elle
testemunha o conhecia do Parlo e da viagem, por virem
nmbos em hum Navio.. e eslareUl pouzados umbos de
dous na mesma C~7.a nesta Cidade, o naõ conlJecia; e
sendo vizitado o dítto doente dos Medicos desta Cidade
enlre sy averigual'aõ, que sua doença fMa peçonha, que
lhe deraõ; e estando muito mal e desconfiado dos Me
dicas, pedio lhe tronxessem Saõ Benedicto o qual, sendo
trazido do Mosteiro de S. Francisco, se abraçou com
elle, e depois ele haveI' espaço que o tinha em caza,
foi vencido de hum sono leve, e acordando logo delle
pedia hnã bacia para vomitar.. como com elTeito vomitou
muitas corolas, enlre as quaes deilou hum bicho a modo
de cobra, que em comprimento mais de hum palmo.. e
era delgada, a qual deixou na bacia bum signal de sy,
que por muitos dias se naõ "tirou da bacia, paI' mais
que a lavavaõ, e logo que deitou o bicho de repente se
achou bem, e foi sarando, e hojp. anda saã, sendo que
esteve no ultimo da vida, e foi manifesto a todos, os que
o viraõ, qne fizera Deos nelle grande milagre por in
tercessnü do Bem aventurado Saô Benedirto, e elle tes
temuoha assim o entende; e mais Ilaõ disse, e se as
signoll com o ditlo Senhor. SeD!lstiaõ de Bulhôes, o es
crevi.

o Viga"io Geral, Themudo.

A dam de Carvalho.

o mais deste Autu consumio o tempo, ou o descuido.
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CA.PITlJI~O XII.

De nlgl\as Reliquins, que houve nesta primilin Igreja, e de hui mais
moderna, que ainda existe.

55. No anno de 1.6ú.9 sendo Guardiaõ deste convento
FI'. Danicl de S. Francisco, Mestre que foi, e depois
}Jrelado Maior dcsta Custodia, consta do seu assento
dos Guardiães, mandara vir do Reyno ~s tres Imagens
dos Retabulos, huâ de Nosso P. Saõ Francisco para o
do Altal' Mór, a outra da Senhora da Conceiçaõ, e a ter
ceyra de S. Antonio pal'a os dons collateraes.. os quaes
Retabulos havia mandado fazcr o mesmo Guardiaõ, como
em sen lugar fica diUo. Mas pelas grandes alterações,
que por este tempo houve, e continuadas guerras sobre
a Restauraçaõ de Pernambuco, que se concluio no de
i6M, naõ puderaõ chegar á Custodia estas Imagens,
certamente as das Reliquias, de que aqui fallamos, se
naõ da hi a seUe para oito annos no de i657, e as trouxe
o P. FI'. Pantnliaõ Bantista na volta que fazia da Curia
Romana sobre a conlirrnaçaõ desta Custodia, .ia sepa
rada em Provincia. Assim sc colhe do que na Eslancia
dos Custodios fica referido deste Padre, onde diz-Entre
outras obras que fez, t7'ouxe muitas Imagens de Santos
com suas Relíquias. Naã.. porque estas Reliquias vi
essem j~ incorporadas Daqllel\as Imagens.. mas só prepa
radas nellas os lugares, em que se haviaõ coJlocar. Nem
eraõ Imagens inteiras, mas meyos corpos, de dous para
tres palmos.. como ainda agora vemos alguns, mas ja
sem as Reliqnias, que as decoravaõ, por varias Estan
cias do convento, e no Altar do Monte Alverne, assim
chamado, por hum paynel grande que tem destc mi
lagre, no fim do corredor mayor para a parte dos Tel'
ceyros, estaõ as duas de S. Franquilino Martyr, e Santa
Tecla. Estas com oulras mais, que faziaõ o nnmero de
oito, consta por tl'es certidões juradas em 19 de Abril,
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27 de Julho.. c vinte de Setembro de 1631.. do P. Do
mingos Coelho.. Reytor, que era neste anno do collegio
da companhia desta Cidade as dera este Religiozo ao
guardiaõ do nosso convento da Bahya FI'. Vicente do
Salvador, as quaes Reliquias allesta odillo P. Domingos
Coelho as pedira de rosto a rosto ao Sanctissimo Padre
Urbano VIlI, no anno de 1.627, achando-se em Roma
a negocios da sua Religiaõ, e que lhe respondera o Santo
Padre.. qne as Reliquias, que lhe dava eraõ piqnenns..
mas verdadeyras, e esta vão autenticadas por taes com
os seos sellos pendentes. E como nos dons meyos corpos
que assima referimos estaõ escl'iptos na orla do assento..
ou pcanha dos taes corpos os nomes de S. Franquilino
Martyr, e San ta Tecla, dons dos oito.. qne rela taõ aq uellas
certidões, por isso affirrnamos serem as Reliql1ias, que
em alguns delles estavaõ as mesmas que dera o Heytor
do collegio ao Guardiaõ do convento, n<lõ obstante o ha
verem-se passado algnns desoito anllos entre a data
dcllas, e a rezolnçaõ de se mandarem collocar em seos
corpos; porque assim o perminillõ. como diziamos,
aquclles tempos, e principalmente, porque neste mesmo
anno de 1.649 se assentou o Uetablllo maior.. donde ellas
se deviaõ accomodal'.. naõ só as que deu o P. Reytor do
collegio, como as mais que trouxe de noma F['. Panta
liaõ Bautista, como fica ditto.

56, TinlJaõ estas o sen lugar no primeyro corpo, que
logo, conforme a Architectura, se seguia sobre a _blln
qneta do altar, em que assentava o Retabulo, a modo
de Santllario.. com mais de des palmos de alto, ficando
no meyo delle o sacrario, e pelos lados varios Nichos
em duas, ou tres ordens por cada lado, denll'o dos qua~s
como em ora to rios particulares estavaõ collocados os
meyos corpos destas Reliquias, e faziaõ todos bum vis
tozo. e devoto Santnal'io; colloc~da taõbem no alto, ou
corpo, que corria por Sima do Sacrario, c no meyo a do
Glol'iozo, c Santo Patriarcba.

IAnOAT.\~I. PAIIT. Il, VOL. I.



57, A' algum genio meJancolico parecerá illll)erli·
llencia indiscreta a meudeza desta Relaçaõ, e outras se
llIclhantrs, mas será talvez por naõ SCI' tocado o seo
~enio do zelo Santo, e devoçaõ pia daqueJles bons Relí
giozos, qu~ por tantos :lIlnos soubcraõ guardar estas
Santas ReliqlJias, athe que houvesse tempo conveniente
de se exporem á publicn, e decente vcneraçaõ, que de
pois se veyo a perder, c ellas laõbem pOl' ontros, que
adoecem do mesmo achaque destes, que tudo o antigo
c velho perde para com ellcs a estimaçaõ, que por isso
mesmo e por sy mcrccem.

58. No ,lUno de 1700, hindo volal', como Clístodio
desta Provincia o Il'maõ Pregador FI'. Vicente das
Chagas no càpitulo Geral celebrado em Roma neste
nlesmo anno, em o qual foi eleito em Ministro de toda a
ordem o Reverendissimo 1"1', Luiz da Torre, Hespanhol,
c sendo P.onlifiee que ao tal capitulo prezi<lio. o Sanctis
simo Padre Innocencio XlI, este Summo Pastor. que
foi nffectllozissimo a lodo o Bebanho da Religiaõ dos
Menores, merecendo a honra de lhe beijaI' o pé o Irmaõ
Custodio, e pedindo-lhe alguã Reliquia para que cons
tasse á sua Provincia desta gl'aça, e do seo especial
ngrado, lhe mandou dar o Santo Padrea calvaria inteyra
de hum Santo Martyr, que por se uaõ sabeI' com certeza
individual qual fosse o scn proprio Nome, Sua Santi
dade lue impôz o de Saõ fideli&, sem duvida bem me
recido pela fortaleza e constaucia deste fiel Seno do
Senhor. Taõbem lhe cOlJcedeo pudesse rezar este con
vento, como athe o pl'ezente 'se faz da Santa Reliqllia,
como Notavel, c com Rilo de DlIplex. Maior, cm o dia
Yinle e seis de Março todos os aooos,



90

(j.~PI~·ULO XIII.

De ali1uãs Pessoas graves, e 8ulboriZllda~, que escolhcraõ jUtigo na primi
liva Igreja deste convento,

59. Ainda pede o discurso nos detenhamos hum
ponco pelo interiol' deste regular e antigo Sanctnario,
que bem pudemos, (sem passar a encarecidos.) dar-lhe
este sllgrado epilelo, naõ so porque regulado todo pelas
justas ideas do Serafico Patriarcha, e conforme (IS me
didas da Santa pobreza, mas sim porque ainda que taõ
acanhadas as suas cell:ls, que melhor se poderiaõ dizer
covas, ou sepuILllras de mortos, uo que habitaç:lõ de vi
ventes, nellas fizerilõ morada Espiritos muy avultnuos.
Ainda que taõ humildes c rasteyros os seus cluustro~.

nellcs tiveraõ jazigo e descançaraõ os corpos de muitos
sugeitos, e muy crescidos em Santidade, e virtudes. E
suposto, que taõ pobre c estreita. ou p:lr:l o dizermos
melhor, pela fraze commlla,taõ capucha a slla Igrejinha,
ainda assim servio a sua cape\la mór, se naõ de levan
tado e rico Mausoléo, de decente e sagrauo MOlltl

mento em que qlliz fosse depozitado o seo corpo o IIIm.
Senhor Dom Constautino Barradas, quarto Bispo do
Brazil, que governando a Metropoli da Bahya alguns
desoito annos, falleceo nella ao primeyro de Novcmbro
de 1.618. Na mesma capella mór escolheo Sepultura
Afonso Furtado dc Mendonça, Governador da Bahya,
que fallcceo alli a 27 de No\'embro de 1.675.

60. Por assentos de dons guardiães slIccessivos desta
. caza pelos annos de 16119 athe o de 1657, que fOl'nõ rI',
Daniel de S. Francisco, e FI'. Jacoll1e da Pnrilicaçaõ,
consta, que dos dous Altares colletel'aes da Conceiçaõ.
e S. A.ntonio foraõ seus Padroeyl'os Phelippe de Moura
e Diogo de Aragaõ, e como taes linhaõ ao pé delles se
pultnras; graça que se lhes fez além de outl'as especiaes
esmollas, por haverem os (liltos Scuhores ml1l1dado fazer
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e dourar ii sua cnsta os Rctabulos daql1clles Altares..
como ja cm outro lugar fica notado. Eraõ estes sugeitos
de IlIustre e conhecida nobreza. Phelippe de 1\1oura
por Descendente dos Moul'as e Rolios, que nos prin
cipias da capitania de Pernambuco passal'aõ do Heyuo
ao Governo tIeUa, c alli communicados por cazamentos
com os Albuquerqúes, e Cavalcantes deixaraõ llumeroza
Dcscendeocia da qual era hum este Phelippe de ~loura,

retirado com outros de Pernambuco para a Bühya, nas
guel'1'as dos Olandezes, pelos anilas de 1535. Da UJesma
sorte era Diogo da Aragaõ Pereyra, natural da Ilha da
Madeyra, homem Fidalgo.. diz buD. Memoria, que temos,
o qual passando a esta Babya, cazou nella com D01la
1zabel de Aragaõ.. sua parenta filha de DOlla Maria de
Arahujo, molheI' que foi de Ba!tlJazar de Aragaõ o nano
gala, bem conhecido e celebrado nesta terra. Foyesta
sua consorte Dona Maria de Arahlljo da nobillissima
Pamilia tIos Arahlljos de Ponte de LillHl, porque era filha
de Francisco de Arahujo, que de Portugal havia passado
á Babya, e nellu cazou com Maria Dias filha tIe Vicente
Dias de Beja, natural do Alentejo, como .la outra vez se
tiisse, e Moço Fidalgo do Infante D. Llliz, e de sua
molheI' Gencbr~ AI vares, filha segunda legitima dos ce
lebrados e .la taõbem repetidos Cathal'Ína e Diogo Al
"ares.. o Caramunl.

61. Outras Illuitns Pessoas graves e bem feitoras do
convento, escolheraõ jazigo pnra seos corpos nesta pri
mitiva 19J'('ja, dando avantajadas esrnoJlas pelas sepul
turas.. mas como naõ foraô pOl' modo delegado, e per
petuas pnru scos filhos e herdeiros.. nnô houye cscrip
turas.. ncm ficou individual \loticia, mais que ncommlla,
se h.em confllza trudiçaõ. De alguas que se achaõ mais
J1lodern::s faremos revista, quunclo chegarmos ao con
vell~O \lOYO.
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C_"'PI'.I't.JLO XIV.

Dos Religiozos, que com fama de virtude, e santo fim iIlustraraõ este
convento.

62. Eutre as Estrellas Meuores, que fazendo do Ori
ente e Provincia de Santo Antonio.sIe POI'lugal para
esle occazo e Custodia do Brazil o SE>U curso, o vieraõ
consumir para esta parte mais Austral do 110SS0 Novo
Orbe Serafico, como he a Babya a respei/o de Pernam
buco, donde pl'imeyro tomal'uõassento na caza de Olindn,
tem o primeyro lugar o lrlllaõ FI'. Anlonio da Il1sua.
Esta piquena porçaõ de tel'l'a pelo limitado do silio, que
occupa, ainda que muy ootavel pelo prodigiozo Salllua
rio da Mày de Deos, que oelle se venera, e Ile convento
que pertence hoje á Santa Proviucia da Conceiçaõ do
Minho nas fozes desle Rio, suppomos, por 11aõ termos
outra illdividual certeza, deu ao ll'rnaõ 1"1', Antonio o
seo Sobrenome; naõ porque fosse 11atural deste Sitio,
mas sem duvida porque naquella Sanla caza, deixando
a varia fortuna do mundo, quiz melhorar de sorte para
o céo, fazendo neJle a profissaõ de Religiozo Menor, e
tomando em obsequio da Senhora slIa Padroeyra, a quem
p:lrticularmeote se consagrava, o sobrenome da Insua,
como o haviilõ feito ja outros Religiozos de boa fama
e celebrado nome em as Cllronicas da Ordem, que neste
lllesmo convenlo haviaõ professado. Quando o fez taõbem
o lrmaõ rI'. Antonio naõ chegou á uossa nOlicia, mns
por boas conjecturas podemos as enlir tomaria o lHlbilO
e faria a profissaõ ainda em tempos que aquclla caza
era Recollêta, ou pouco depois que com ella e outras
mais deraõ os Padres de S. Antonio principio á sua
Custodia pelos annos de 1565. Ou fosse em bum ou em
ouLro estado os assentos desta nossa o tralaõ por filho da
Pl'ovíucia de S. Antonio de Portugal; porque esta era ja
lll'ovinch separada. desde o anuo de 1568, quando no
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de 1.590 della para o Brnil passou o Irrnaõ fI'. Anlonio
da Iustla.

63. Em companhia do Padre FI'. Francisco de S.
Boaventura fez para cá esLa passagem, e foi bum dos
lloze Religiozos, que trouxe o venerando Padre lia volla
que fez segunda vez do Reyno para o Bl'azil, como outras
vezes fica diLlo. N. caza de Olinda, onde tomaraõ des
canço das fadigas e perigos do ma.r estes novos traba
lhatiores da vinha do Senhor, fez pouca assistencia este
bom Operario; porque vindo o P. FI'. Melchiol' conli
nuadoem Custodio e fazendo eleyçaõ de Prelados para
as trez cazas que ja tinha, e nomeando ao P. FI'. Ft'an
cisco dos Santos, qne ar.abava de Olinda para esta da
Bahya, pedio elle e levou com sigo ao ll'maõ FI'. An
tonio da Insua, ou por conhecimento que ja tivesse
delle lia Província, ou pela sua boa fama e capacidade
neligiozá; e este o ajudou muito para a contilluaçaõ das
obras do 1I0VO convento; porque o Irmaõ Frey Antonio
da Insua tinha genio especialíssimo para agradar, e
attrahir aos Seculares, movendo a Lodos forte e suave
mente com o grave, c modesto da sua Pessoa, com a em
cacia e brandura das suas praticas, com o bom exemplo
da sua vida, e com o tOLal desapego daSCOllzas terrenas,
graças espp.ciaes, que achamos nOLadas em algús breves
assentos desLa Custodia, que lIclle fallaõ. Era filho, c
foi creado com a Religioza doutrina daquelles Sera
ficas Espiritos, LJabitadol'es do SanLuario da Insua, que
tiveraõ sempre por maior e toelo o cuidado copiaI' em
sy a perfciçaõ melhol', e assim havia de sabir o seo bum
expressivo ReLralo daquella copia,

61J.. Neste trabalho, e cuidado de ajudar e concor
reI' para os progl'essos e fabrica do novo convento, por
ql1azi setle aunos se achava o Irmaõ FI'. Antonio da
Jusua, quando no de 1596, chegando a Olinda por Cus
todio o P. FI' Bras de S. Jel'onyrno a 17 de .Julho, c fa
zendo neste mesmo anilo a sua .Junta, nella foi eleyto
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em Gual'diaõ de Olinda o II'Ulaõ Francisco dos SaHlo8,
que o estava sendo na Bahya, e para esta cna o Irmaõ
FI'. Antonio da Insua, com huma grande acceitaçaõ, e
i1plallZO do sco Povo. Pela boa vontade, e brgas esmol
las com qne concorreo este para as obras em o seo
tempo, que fOl'aõ nlgnns seLle aonos com poura ditre
rellça athe o de i603, em que por Mayo chegou a Per
nambuco o Custodio SlIccessor FI'. AlltOllio da Estrella,
e nomeando para Gual'diélõ da Bahya ii FI'. Domingos
de S. Boaventura, deixou o Irmaõ FI'. Antonio da Insua
qllazi concluidas as obras materiaes, que tocavaõ a caza.
Feita a entrega della, ahy se deixou ficar, porque já os
seos annos, e idade avançada lhe Daõ permeltiaõ largos
discursos. Naõ obstante porém osseos adiantadosanDos,
no de 1608 eml'ando por Custodio o P. FI'. Francisco
dos Santos, attendendo aos medtos deste bom Rcligiozo
e pela larga expericncia, que delle tinha, e sabendo o
mnito que havia operado com o zelo nas obras do con
vento, e com o exemplar da vida na edificaçaõ dos Povos,
o tornou a eleger Guardiaõ da mesma caza. Neste cargt>
continuou atIJe o seguinte allno de 1.609, em que na
congregaçaõ foi provido o lugal' de novo Prelado, pe
dindo elle o desviassem debtas impertinentes, porque
el'a tempo de se applical' todo ás mais importantes da
sua alma.

65. Quando esta, soltas as prizões do corpo, e dei
xado o desterro deste mundo, sahissem a gozar como
piamente podemos CI'el', do soce~o, e descaoço da ce
leste Pau'ia, nào consta ao certo; porqne nem o dia,
uem o anno do seo tranzito achamos notado, e só hum
assento, qne diz, fallecel'a neste convento, e já vdIJo.
O que achamos ao certo he, qne no '.lUno de 1616 vivia
aillda pelo vennos assignudo em hum ter'mo de prolissaõ
feita nesta caza a vinte e tres de Junho. E corno em
todos os mais, que nella se fizel'aõ, desde o tempo, qlle
ulli entrou por morador alIJe este de 1.616, ainda em



subdito assiguoll sempre nestes termos, e desle por di.
ante o naõ fez mais, parece evideute que, ou falleceo
neste mesmo anilO, ou logo em algum dos seguintes,
privando-o daqllella custumada assignatura, ou a morte
ou a ultima enfermidade, que della se lhe seguio. POl'
esta razaõ, e dizeI' aqne\le assento, que fallecera velho,
que seria ao menos dos sellenta annos por diante, dis
semos ao principio, tomaria o habito e faria profissaõ
no convento da lnslla, estando esta caza ainda no Es
tado de Recolleta athe os annos de 1.565, que para 1616
ou dezasette, em que viria a fallecer, vai) sinquoenta e
hum, ou sincoenta e dous annos de Religiozo, dando
lhe ao menos os vinte, que fa Itrrõ para os sellenta e dous,
idade capaz e sobeja para os tel' quando tomasse o ha
bito e fizesse profissaõ. E nem porque a tivesse feito na
qnella caza, sendo ainua Recolleta, embaraça a que se
diga, era filho da Provincia de S. Antonio de Portugal;
naõ só porque desta Provincia era, qnando passou <lO

Brazil, mas tambem porqne era filho de hum convento,
que entrou a compor e formar aqne1la Provincia, e
nelle como em outros Recolletos ficaraõ muitos dos Re
ligiozos seos habitadores, no da Insua, ficaria taõbem o
lrmaõ FI'. Antonio.

66. Isto he, o que dos assentos desta Custodia pu
demos colher em abono, e comprovaçaõ do que dizem
e1les fôra Religiozo de conbecida virtude, e acabara com
boa fama, e por esta alistado no catalogo dos que como
taes se devia escrever. E porisso. ainda que deste c de
outros mais nos naõ deixaraõ referidas acções porten
tozas, nem oulros cazos nota veis, porque estes ainda que
mostrem no Sugeito qne os obra a Santidade que tem,
pode com tudo haver muita Santidade, e muito grande,
sem que obre milagre, ou prodigio algum o que he Sanlo
e virluozo; por esla razaõ e justo fundamenlo nos re
zolvemos a escrever o pouco, que deste e de oull'os Rc~

ligiozos nos dcixaraõ cm memoria os nossos Antigos, ou
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por descuido seo.. que he o mais cel'lo e commUIll, on
porque bem podiaõ ser rnuy Santos, ainda naõ obrando
milagrcs. Nem be milito deixasse sigilladas no Archivo
do esqnecirneuto tantas acções particulares e progressos
espirituaes de cada hum, obrados em sua vida, quando
athe o dia e anno, em que falleccraõ, o deixaraõ com
elles enterrado na propria Sepultura.

67, Com a mesma incel'teza do anno, c dia do sco
fallecimento encontramos algum tempo depois o do P,
FI'. Vicente do Salvador; porqne aUirmando o mesmo
asscnto, que falleccra nesta mesma caza.. e já velho,
tàübem naô as~igna o quando. Mas uaõ obstante esta
falLa ternos evidencia cerla de que ainda era vivo pelos
fins do aono de 1636, porque em hum auto de Inquiri
ções ptlra se ordenar de Sacerdote Jcronymo de Lemos,
q1le vimos ua camara Ecclesiastica da Bahya se acha
Imã certidaõ sobre vita ct mol'Íbus deste ol'denando,
nssignarla por letra do P. FI'. Vicente do Salvadol', e
feita a dous de Outubro do referido anno de 163G.
Taãbem temos por conjectura verosimil, que no anno
de 1639 era já fallecido; porque começando no seguinte
o pr'imeyro livro, e "nico, que ha dos obitos desta Pro
vincia em quanlo Custocl ia, se naõ acha lle1Je o do P.
FI', Vicente do Salvador, indicio certo, de que já no
sobredilto nono tIe trinta e nove era fallecido. l\lnis se
confirmn POl' cerla e5ta conjeclura; porque achnndo-sc
este Religiozo anlcs do sobreditto anno de trinla e seis
assignado em todos os termos de Prollssões da caza da
Bahya, donde ficou por assistente depois de Custodio,
deste dilto anoo de trinta e seis por diante se naõ acha
mais o seo signal, e nem outra noticia sna, prova evi
dente, de que do tnl anno de 636, alhe o de 639 roi sem
duvida o seo fallecimento.

68, Era natural da Ballya, no lugar de Matnim, Fre
gnezia do Reconcavo, seis legoas ao Norte da Cidade.
l~oraõ seos Pays Joaã Rodrigucz Palha e Messia de Lemos,
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e elle c1l<1mado Vicente Raiz' Palllll, uaptizado na Sé da
mesma Cidade pelo cura della Simaõ GOllsalves, a vinte
c oito de JaneYl'o do anuo dc 1567. Nas Aulas do col
legio da Cidade estudou a Gramatica e Filosofia, c na
IInivcrsidnde de Coimbra foi graduado em ambos os Di
reitos, e formado ahi Doutor, senno-o com vantagem
na Tht:ologia c canonico, e já neste tempo de vida
cxemplarissimo, Voltou á Patria~ e ordenado de Sacer
dote, alcançou o sei' coucgo da sua cathedral, e o 111m.·
Prelado della o nomeon para seo Viga rio Geral. Nestes
empregos se achava com honras e estimações, que laes
lugares trazem com sigo, quando Ocos, que o queria
para consequencias mais seguras da sua Salvaçaõ, e
bem espiritual de outras almas, com aquella Providencia
quc tanto tem de mais veneravel, quanto he pelo dis
Cllrso humano menos pel'ceptivel, dispoz, que tocado
interiormente dc Divino impulso, dei~aL)(lo tud\), o se
guisse na Beligiaõ Serafica, e achasse na companhia dos
pobres. Bem se deixal'á percebei', quanto ediricativa
mente ruidoza seria aos daqueUa cathedral e !lovo da
Cidade, e que espil'itual e alegre para a Custodia do
Brazil a couversaõ deste R. Doutor; mas nem pol'Ísso
ainda que ficassem bastantelllente invejozos, se deviaõ
queixal' da Custodia os que o qneríaõ para rÓI'a; porque
a lotIos acreditou e servia com o seo exemplo, e com
as sllas letl'as; assim como o tinhajá executado a mesma
Providcncia COIU o Doutor II'ref'.'ugavel Alexandre àe
Ales, ordenando ficasse possuidol'a deste Thesonro de
letras a Religiaõ Sel'afica, ainda qne se mostrasse quei
XOl'a a lJ niversidade de Pal'iz.

69. Aviote e selte de Jancyro do AnilO de 1599,
lhe lançou o habito no mesmo convento d:t Bahya o
1'. Custodio FI'. BrllS de SaO Jeronymo, e a trinta do
mesmo mez do Anno Seguinte de 1600 Ille fez a profissaõ
o Prelado do cOllvento FI'. Antonio da Insua. Os Eth
nicos pela sua philosofia ensinaõ, que o acazo he aquillo,
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que simplesmentc acontecc por cauza de algnm extl'ill
seco, como no que obraõ os Irracionllcs c os Mininos
sem discriçaõ; mas na verdade Chrislà, todo o acazo
l)l'ocede da dispoziçaõ Divina. Pareceo acazo ficasse cego
o velho Tobias, pclo que das Andorinhas lhe cahio nos
olhos, mas foy pal'liculal' vontade de Deos para dar
exemplo de paciencia, e comprovar cm Tobias aSila
virtude. Neste juizo bem o podemos fazer, de que para
demonstraçaõ do quanto nesta Custodia havia aproveitar
em ,'irtudes c creditos para ella o Irrnaõ FI'. Viccntedo
Salvador, Il<lÕ foy acazo, IlI<lS alguã lJrofidencia que
dous Sugeitos de taõ notoria virtude, como foraõ o Irmaõ
FI', Antonio da lnsua, e o P. Custodio FI'. Bras de Saõ
Jeronymo, este o acceitasse na ordem lançando-lhe o ha
bito, e aquelle o confirmasse nel\a dando-lhe a profissaõ,
Quem fosse o Irmaõ FI', Antonio da Jnsua já fica mos
trado ponco antes. Do P. Fl'. Bras de Saõ Jeronymo,
rÓl'a o que em commum e de passagem dissemos na
sua Estancia de Custodio, delle, como de Religiozo con
sumado em virtudes, eSCI'e\'eraõ já o Agiologio Lusitano
e o Padre Chronista da Provincia de S. Antonio de Por
tugal, concluindo este que parece conheceo ou vio a
morle quando o vinha bUSCaI" porque se foy ao Guar
diaõ, e lhe disse assim :-l1'rl1aÔ, mande-me dm' os ul
limos Sacramentos; ett VOlt para a Enfel'ma1'ia, ede-me
licença para 11Iort'er.-llecol!leo-se ácpiella caza, e rece
bidos os Sacramentos ullimos, sem ontro achaque, que
(l dos anuos, de joelhos, abraçado com hnà Imagem do
S:mto Christo lhe entregou a alma :lOS uez de Junllo de
1.633.

70. Acazo, como Providencia foi sem dUvida, que
estes dous fossem os Prelados, que concorressem pal'll
o estado de Religiozo, que escolheoo lrmaõ FI'. Vicente,
e elle como Religiozo neste estado pelo perfeito, e ob
servante deJle assim o comprovou. Tanto assim, que
llaõ tendo bem completos os seis annos de professo, vindo
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por Custodio o P. fI'. Leonaruo de Jesus a segunda "ez,
e fazendo a sua Juuta na caza de Olinda a \'inte e dons
de Outubro de 1606, c feita neIla a acceiLaçaõ de funtial·
convento na Cidade do Rio de Janeyro, foy escolllido
pal'a este emprego o Irmaõ Pr. ·Vicente do Salvador,
com o mesmo Custodio que logo de Olinda partio para
a BalJya, se embarcou dali para o Rio de Janeyro com
tres Religiozos mais, donde chegaraõ a vinLe de Fevc
reyro do seguinte anno de seiscentos e sete. Na Santa
Caza da Mizericorciia foruõ agazalhados, e nella assis
ti raõ aLhe o dia da Senhor1.l dos Prazeres daquclle mesmo
anno, obrando alli o Irmaõ Fr. Vicente, o que na fUll
daçnõ desta caza se dirá, como cm lugal' proprio, con
seguindo tudo o que pnra ella lhe era necessnrio com boa
vontade, e gosto dos Moradores; porque álem de deze
jurem os Religiozos cm sua companhia, accemlia·se·lhes
a devoçaõ com o bom exemplo e proceder quc nelle viaõ
porque, como diz hum nssento do carLorio daquella caza
fallaõ do seu Prelndo Fr. Vicellte,,- Obrava elle com
muito zelo, e exemplo por ser muito gmnde Religiozo"
e bom letrado.

71.. Ao tempo em que as obras ih nova fUlluaçaõ
hiaõ assim correndo, cra já no anno seguinte dc seis
centos e oito, chegou áquella Cidnde segunda vez o P.
CusLodio FI'. Leonardo, e achando as couzas bem dis·
postas, se lançou a primeyru pedra ao novo convento a
quatro de Junbo com grande Solernnidade, e applauzo
de todos, ainda que a esLe se seguio logo bastante senti·
mento, pOI'que havendo detcrmilH'l(]o_ o P. Custodio
abril' curso de Artes na cazn de Olinda, e fazcndo elciçaõ
de FI'. Vicente para Mestre, pondo alli ouLro Prclado
o levou cOlllsigo neste mesmo anuo para aquelle con
vento. Abrio-se logo nelle o curso; mas chegando a
Olinda no principio do anno seguinte de seiscenLos e
nove o P. FI'. Francisco dos Santos por Custodio Suc
cessor, e trazendo da Provincia outro Mestre, chamado
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FI'. Sebastiaõ de Bl'nga, e algús Esludanles mnis~ sus~

pendeo-se na Custodia o que havia aberto o P. FI'. Leo
nardo, e continuando o /I0VO Mestre ficou absolto da
leitura o Irmaõ FI'. Vicente~ levando com resigoaçaõ
de bom Religiozo, sabio com prudencia e Sllbdito obe
diente esta determioaçaõ dos Prelndos; porque sem du
vida asna scieocia naõ p3decia aquelle ventozo achaque
de que dizem as Divinas letras ndoecem commUlllente
os sabios do mundo.

72. De Olinda se retirou logo para a Bahya, aonde
assistio por subdito athe o anno de 1612 no principio,
em que retirando-se parn a Provincia o P. FI'. Frnncisco
dos Santos; completos os seos ll'es annos de Custodio,
sem Ibe haver chp.gado Successor, ficou por seo com
missario com vezes de Custodio o P. FI'. Antonio da Es
trelln, que já outra vez havia exercido este cargo. l'ez
junta, e nella foi nomeado o lrmaõ FI'. Vicente para
Gllardiaõ dn caza da Bahya. Nella dezempenhou o lugal'
com creditos da Pessoa, zelo da Religiaõ, e bem dos
suhdilOS, pois vendo os discommodos~ que athe-li se scn
tiaõ em commllm~ pOl' naõ haver ainda caza deputada
para os Religiozos doentes, mandou fazer a Enfermaria
naõ só necessaria, mas muito perfeita para aquelles
tempos, e com todo o adorno e providencia conveni
ente. Nestas e outras operações do seo espirito, e letras..
como foi a compoziçaõ de huã chronica de que já se deu
noticia no cathalogo dos Escriptores desta Provincin,
hia eorrelido pelos tres annos, (juflodono de 1614 pelo
fim lhe chegou a nomeaçaõ de Cuslodio. Panio para
Pernambuco, c 110 convenlo de Olinda a quatorze de
Outubro do mesmo anno fez junta, e foy a primeyra com
voz de c~piLulo, e nella a eleyçaõ de Prelados para os
conventos da Custodia com as mais determinações or
denadas pelo Rv. P, Gel'al~ como na sua Estancia dos
Custodios fica referido. Abrio taõbem curso de Anes
p:lra que applicundo-se os subditos ao cultivo-das letras
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Cl'escessem 05 opel'ados para a cultura da vinha que
lhe havia entregado o Pay de r'atnilias, da qual muito
cuidava esle vigilante Pastor. Completo o seo triellnio se
retirou para a Provincia~ deixando iuconsolaveis aos
subditos, a quem taõbem tratou como Irlllãos~ pel:! falt:1
e auzencia de bum lal Prelado, e Pay. Chegou á Cidade
de Lisboa, c celebrando a Provincia o seo capitulo a de
zaseis de Novembro de 1619, o admilliraõ a votar nelJe
como Custodio que acabava, e ahi foy eleyto outra vez
em Gllardiaõ da caza da Bahya. Voltou para a Custodia
obediente, e chegando ao seo convento fez renuncia do
lugar, deix:ando assilll a obedieucia illeza, e naõ ponco
mortificada a ambiçaõ vaidoza dos que com ancia appe
tecem tanto, o que clJe deixava sem repugnancia.

73. Quazi dez annos crnõ passados, que havia feito
esta relluncia~ e celebrando o seo capitulo CustodiaI o
P. FI'. Simaõ de Santo Antonio no de 1630, o elegeraõ
terceyra vez Guardiaõ para a mesma caza da Buhya, e
sem violencia fez agora acceitaçaõ deste proprio lugar,
que tantos annos antes havia renunciado. Sem duvida,
que have-Io I'enunciado entaõ, e acceito agora o naô de
vemos atlribuir, a inconstancia do seo Espil'Íto, ou le
vêza do seu juizo; antes bem a huã discreta e muy
discursada circllnspec,çaõ dos tempos, e suas circuns
tancias occurl'entes. Naqllelle, naõ faria falta ao bem
commUlll da Religiaõ, e serviria de detrimento grande
ao seo espirilo, e era acertada entaõ sobl'e neccssaria
a renuncia do cargo; neste ainda que com algum dis
cOlllmodo da Pcssoa~ poderia ser de grande im portancia
ao Estado Heligiozo, e já era discreta e ainda preciza
a acceitaçaõ do lugar. E assim pedindo a occurrencia
do tempo mudasse de pareceI' cm obsequio do commum,
e prevalecendo cm seu ponderado juizo esta razaõ ás
particulares do recolhimento, e soccgo da sua Pessoa
c Espirito, subio a cruz penalizado, para servir ti Deos,
e ao Proximo rendido. Boa advel'tcncia poderia ser esta
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para alguns daquelles, ainda que poucos, que fogem es·
piritualmeDte medrozos ao trabalho regulal' do governo
da ordem, só porque antepõem, guiados pelo amor pro
prio, a sua quielaçaõ panicular ao bem commum. A
prudencia pal'a disccrnil' estes pontos em matel'ias se
melhantes, he dom parLiculal', que o participa Deos,
a quem he servido; mas deve quem servil' nelles fazer
muito da sua parte por merecer ao Senhol' esta graça,
entregando-se todo, com humilde resignaçaõ nas deter
minações da sua Altissima Providencia, que nunca faHa
a quem submissamente e de coraçaõ a sabe pedir. Assim
acceitou e eterceo com os costumados acertos esta ul
tima Prelazia, o Padre FI'. Viceute do Salvador, que
depois com huã longa e bem empregada velhice dos
sellenta annos pai' diante falleceo, e foi sepultado no
mesmo convento da Bahya com a boa fama de Religiozo
ue virtude, com que viveo.

74., Com a mesma opiniaõ, e no propJ'io convento
põz tel'mo aos seos dias aos desanove de Abril de 164.4.
o Irmaõ FI'. Bernardino de S. A-go, nome que tomou na
profi saõ feita ao primeyl'o de Mayo de 1592 na caza de
Olinda, em idade de viute annos, deixando o de Gon
çallo, que tinha no seculo. Foy natural da Villa de Viana
na fóz do Lima, filho legitimo de Pedre Annes, e sua
molhel' Anna Gomes. Seis vezes o achamos Prelado em
antros tantos conventos, dos oito que já havia na Cus
todia, quando no de 1606, enlrou a ocupaI' estes lugares.
No de 16lb, celebrando-se nesta Custodia o seo pri
meiro capitulo, foi elle taõbcm hum dos seos primeyros
Diffiuiuol'es. No seguinte capitulo, em que acabava de
Diffinidol' o fizeraõ Guardiaõ para a caza do Rio de Ja
neil'o, e LlO seo tempo, que foi alhe o ontro capitnlo, diz
o assento daquella caza se acab,)u a Igreja. Passados
aLlUO e meyo, na congregaçaõ de FI', Manoel de Chrislo,
Custodio em 1623 foi eleyt9 Gllardiaõ da Bahya. Aqui,
para que com as mais obras do seo merecimento tivesse
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a de padecer e sentir mais, vio a perda deste convento,
occllpado de Hereges pela invazaõ dos Olandezes nesta
cidade desde o dia doze de Mayo do anno de 162ú, athe
o p"imeyro do p.'oprio mez do seguinte anno. Foy o da
entrada do Inimigo, c posse da cidade o ultimo em
que taõbern completava Pr. Beruardino o de Gllardiaõ
do seo convento, sobrevindo-lhe por fim, além de outras
molestias e trabalhos corporaes a excessiva da sua alma
em ver profanada a caza de Deos, ulll'[tjadas as sa~radas

Imagéns, e outros semelhantes desacatos, que a pcrfidia
heretica elesla Gr.nte sabe e costuma executai' em o dia
da nossa Santa fé.

75. Nesta derrota passando os mais dos Re1igiozos
para os conventos das partes de Pernambuco; porque
pat'a os do Recancavo da mesma Ballya lhes era difi·
cnllozo, por estarem os seos mares occupados do ini
migo, ficou o Gnanliaõ com algnns dos seos subdilos
assistindo e administrando ao Povo no Arrayal, que
se levantou no Rio Vermelho, hnà legoa distante da ci ...
dade, todo :aquelle tempo que deJla estiveraõ de posse
os inimigos: que foi hum anno menos dez ou doze dias.
Era dos primeyros, que se achava nos Rebates, e assal
tos, animando aos catholicos na defensa da Pé e liber
dade da Patria, e assistindo-lhes em as necessidades da
alma .. e mostrando-lhes o muito, que lhe dohia na sua,
o que a todos vi:! padecer. Restaurada a Cidade, se res
tituhio ao convento, para o qual já desde os fins daquelle
mesmo anuo de seiscentos e vinte c quatro, se havia
elegido Guardiaõ no capilulo que fez em Olinda o novo
Custodio Fr. Antonio de Braga. Entre as obras que
havia feilo no convento, foy huã nlongar o choro da
porta da Igreja athe os arcos, nntes que nelle entrassem
os Olandezes. Depois de restituido a elle, entre as obri
gações de bom subdito e perfeito Religiozo se exercitou
alli quatro para sillqno annos sem mais empregos, que
os do seu espirito, alhe O de 1.629, em que fazendo-se
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acceitação de fundar taõ bem caza na Villa de Sere
nhallem, destriclo de Pernambuco, para esla foi no
meado na Congregaçaõ do Custodio FI'. Antonio dos
Anjos o Irmaõ FI'. Bel'Dardiuo. No mes de Janeiro
do seguinte anno de 1630 lhe deu principio. Mas
chegando neste mesmo anno o Padre Custodio FI'.
Simaõ de S. Antonio, celebrando o seu capitulo, neHe
foi nomeado para Guardiaõ da Paraiba o lrmaõ FI'.
Bernardino. Abi o foi alfle o capitulo futuro de 1.633,
em que hindo votar, foi feito segunda vez Diffinidor.
Com a entrada dos Olandezes pela Campanha e des
trictos de Pernambuco se retirou com a maior parte
dos Religiozos, e o seo Custodio FI'. Cosme de S. Da
miaõ para a Bania. Nesta caza assistio o restante da
vida, que foraõ ainda alguns dez, ou onze annos athe o
de 1.644, em que cbeio de merecimentos, e dias, com
pletou os da vida aos desanove de Abril, deixando-nos
só nos Annaes da tradiçaõ, e no cathalogo dos Reli
gio~os, que nesta caza acabaraõ com boa falDa, vida
regular, e ajustada, ser elJe hum dos que a ilIustraraõ
com as suas virtudes por aquelles tempos.

Fal!. memoria do Irmão Fr. Francüco do Rosario Religioso Lc!Jgo.

76. Seis annos depois, com pouca differença, foi
o ditozo tranzito do Irmaõ FI'. Francisco do Rozario.
~ra natural da cidade do Porto, Freguezia Digm. na rua
de S. Miguel, filbo legitimo de Gaspar da Maia, e de
sua mulher Margarida da Costa. Exerceu em Secular
o offieio de Tabaliaõ alguns poucos annos na Villa de
Olinda, e já neste tempo, com tal occupaçaõ mostl'a-
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va "com -o bom juizo.. de que era dotado.. IlUã vida muy
ajustada. Estas boas partes o movel'aõ a deixar aquel
le arl'iscado exercicio, e buscar outro emprego mais
coherente ao seo discurso, e muy conforme ao seo es
pirita, e foi este o de Religiozo, Leygo no Estado, que
por humilde escolheo, tendo para o de Sacerdote so
brada iutelligencia da Iingoa Latina. Em o convento
de Olinda fez a profissaõ ao primeiro de Mayo de
1.592, quando contava os vinte cinco aunos de idade.
Os melhores auuos da sua mocidade os gastou appli
cado pela ob~dieucia nas Aldeas, e Doutrinas dos Gen
tios, dos quaes fallava a sua Iingoa taõ bem como a
entendia. Por esta cauza, e pelo grande zelo, que ti
'Dha á salvaçõ.. e aproveitamento espil'itual desta gente,
o maudaraõ os prelados desta Custodia ás partes do
Maranhaõ, donde fez muitas e diversas entradas pelos
seos destríctos, e taõ bem pelos Rios das Amazonas, e
Gram-Pará, cathequizando, baulizando, e trazendo
muitos delles a luz da fé, e gremio da Igreja. Dos
Ritos.. costumes, trages, e Povoações desta Gentes
compoz hum livro da sua propria maõ, escrito em a
nossa vulgar, de que se aproveitaraõ os Olandezes
quando entraraõ cm Pernambuco. Tambem ordenou
bUIII cathecismo na lingQa Brasilica, "em que se vê o
espirita.. fel'VOl', e zelo de seu Authol', diz bumu Me
moria do Archivo desta Custodia, em que mostra quem
a escreveo, andava entre as maõs, dos que naquelle
tempo existiaõ, pois falIa com termos de prezente, e do
qual aos que existimos só ficou esta memoria.

77. Sobre a hida deste Religiozo ao Maranhaõ, fal
lamas ja em a primeira Parte desta cbronica, no seo
Livro Ante primeiro. Naõ lhe assignamos alJi o anDO ao
certo, em que u fez, e só por conjectUl'u.. que poderá
ser do de 1.600 por diaute, athe o de 1.615, e pOL' esta
cauza accrescentamos logo, que quando naõ houvesse
chegado lá atIJe o sobredito de seis centos e quinze,
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isto naã obstava a tirar aos Frades Menores a primazia,
que tinhaõ de serem os Annunciadores pril11eyros do
Santo Evangelho ao Gentio daquellas conquistas; pois
logo no anno de 1612 o baviaõ feito na Ilha de S. Luiz
os Religiozos Capuchinhos Francezes, Irmãos nossos,
e Filbos do mesmo PatriarcLw. E se não quizessemos
estes por Estrangeiros, dos POl'tuguezes logo no anno
de 161ft. para quinze o veneravel FI'. Cosme de S. Da
miaõ, e seo compauheiro, o Mestre FI'. Manoel da Pie
dade, hindo com Jerouymo de Albuquerque áquella
conquista, e sendo estes os primeyros Religiosos, e Por
tuguezes, que naõ só na tena firme, c'omo fica ditto
no lugar citado, mas dentro da mesma Ilba do Mara
nhaõ, como logo se dirá na vida, que segue do mesmo
FI'. Cosme de S. Damiaõ, prégál'aõ ao seo Gentio, e
convertêraã muitos delles ao gl'emio da 19rejll.

78. Sendo llssim certa a hida do 11'maõ Frey Fran
cisco do Rosario ao Marallhaõ, e duvidoza, coÍno a ve
mos no tempo. O que sobre este pudemos descobrir,
seguindo em parte as Memorias desta Custodia, que
affirmaõ obl'ára no Maranbllõ o que com o Gentio fica
referido, e que fnlldára o convento da Ilba de S. Lüiz,
donde hoje estaõ os Religiosos de S. Antonio da Pro
vincia de Portllglll, e que taõbem dera principio ao do
Gram Pará, be o seguinte: Que sem duvida foiao Mara
nhao este Religiozo, e que na doutrina do seu Gentio
se occnpou alguns anilaS, com grande apl'oveitamento
desta Gente; mllS isto naõ podia ser senaõ depois da
conqu ista daquella por Jel'onymo de Albuquerque; pois
naõ acbamos em as nossas memorias, nem em as que de
-fóra trataõ desta materia, que quando alli chegaraõ os
Padres Fr. Cosme, e seo companbeiro descobrissem
rasto, ou noticia alguã desta viagem, e assistencia de FI'.
Francisco MO Maranbaõ, nem signal de que houvesse ali i
Gentio com noticia da Fé, e pregaçaõ do EVllngelho ; mais
que alguns poucos da mesma Ilha pelos Heligiozos Ca-
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puchinbos que nos annos antecedentes haviaõ entl'ado
Jlesta com os Fl'aucezes.

79. Consta taõbem ser certo bir ao Maranbaõ este
Religiozo, e obrar alli com o Gentio de terra, o que
fica ditlo; porque, além de o escrever assim o Author
do Agiologio Luzitano no dia vinte e nove de Junho
cm a Lenda, e seo convento, affirma este, que toda
aqnella noticia o havia participado em Lisboa do Padre
FI'. Sebastiaõ do Espirito Santo, (o mais antigo, e grave
Padre da Pl'ovincia do Brazil accrescenta o mesmo Au
thor). O P. FI'. Sebastiaõ do Espirito Santo era Custo
dio actual do Brazil no anno de 1650, em que nesta
Custodia falleceo o Irmaõ FI'. Francisco do Rosario, c
ambos filbos della, em a qual viveraõ alguns trinta an
IlOS, desde o de 1620. em que professou o P;,ldre FI'.
Sebastiaõ athe o de 1650, em que falleceo fI'. Francis
co do Rotario; e passando depois a Portugal o P. FI'.
Sebastiaõ no de 1655 lá leve comrnunicaçaõ com o so
bredito Autbor, que actualmente estava concluindo o
seo terceyro tomo.. que deo á luz no seguinte de 1666,
ao qual participou todas as noticias.. que elle alli escre
ve deste Religiozo, como o mesmo Aulbol' confessa. E
he sem duvida, que sendo o dillo Padl'e FI'. Sebastiaõ
Prelado maior da Custodia, e vivendo nella tantos an
nos com o Irmaõ FI'. Francisco, devem ter o maior,
e mais abonado credito, totlas as noticias que delle deu,
e a escreve aquelle Author, e muito mais.. quando to
das ellas concordaõ, e saõ as mesmas em sustancia, e
quasi na escripta, que se acbaõ nas memorias, e assen
tos desta nossa Custodia. Assim naõ bouvéra nestas
como nas do P. FI'. Sebastiaõ.. o grande descuido de as
signarem os annos, em que foy.. e se deteve no Mara
nhaõ este Religiozo no trabalho, e doutl'ina do Gentio
da terra. Só naõ concordaõ as noticias do P. FI'. Sebas
tiaõ com as da nossa Custodia, quando dizem estas, que
no Maranhaõ fundára 'fr, Francisco aquelle convento, e
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que dera principio ao do Pará; nem nós taõ pouco, que
remos assentir a estas; pois a ser assim se naõ esq ue
cêra de as referir o dilto Padre custodio áquelle Escri
ptor, quando lhe communicoll as mais, e se a repelimos,
he só por vermos se dellas tiramos alguã conjectura
menos violenta para podermos assignar o tempo, em
que podi3 hir ao Maranbaõ este Religiozo, e mostrar
mos, como ao menos em alguã parte se pode entender,
ou explicar, o que dizem demais os assentos da Custo
dia sobl'e o fundar este Religiozo aquelles conventos.

80. Sendo pois certo, que o convento do Pará, 011

mais propriamente Rezidencia, e bospicio teve a sua
origem, e fundaçaõ no anno de 1.617, por quatro Reli
giozos da Provincia de S, Antonio de Portugal, sendo
bum destes o P. FI'. Antonio da Merciana, que bia por
cõmissario dos mais, e o do Maranhaõ, por outros da
mesma Proviucia no de 1624, com estes ultimos, be,
que podia passar áquellas partes o Irmaõ FI'. Francisco
do l\ozario; e as razões, que para isso se olferecem
naõ deixaõ de parecer evidentes. Porque fallando as
Memorias da Provincia de Santo Antonio de Portugal
desta fundaçaõ, dizem, que sendo maudado para ella
o P. FI'. Cbristovaõ de Lisboa, leval'a em sua compa
nhia' dez Religiozos mais, e que partindo do Reyno a
vinte e cinco de Março do dilto anno de 1624, chega
raõ a Pernambuco a quatro de Mayo do mesmo anno;
e que tomando alli mais sinquo Religiosos desta nossa
Custodia, com os seos fizeraõ o numero de desaseis por
todos com o seo Prelado FI'. Christovaõ; e que partin
do de Pernambuco a doze de Julho, a desasette do mes
mo chegaraõa ao Seará, aonde a rogos do capitão da
ql1elle Presidio Martim Soares Moreno,. deixando alli
dous para a tloutrina do Gentio, parliraõ do Seal'á a
trinta de Julho, e chegaraõ ao Maranbaõ a sinquo de
Agosto. Eraõ os Religiozos desta Custodia, diz o sobl'c
dilto assento da Provincia de Portugal, FI'. Antonio do
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Calvado, Religiozo já velho, e grave, e tinha sido mui
tas vezes Prelado, e era excellente Lingoa dos ludios;
Frei Manoel Bautista, e FI'. Joaõ da Cruz, Pregadores, e
dous Leygos FI'. Junipero, e fI'. Domingos, ambos offi
ciaes, bum de carpinteiro, e outro oleyro. Isto diz o
assento, ou memoria da Provincia ; e supposto que as
desta Custodia uao dizem couza alguã sobre este ponto;
Nós.. seguindo o que sobre o mesmo se acha em os nos
sos Annaes bistoricos do Maranbaõ, escriptos por Ber
nardo Pereyra de Berredo, Governado!', que foi daquel
le Estado, de quem já demos noticia em a primeira par
te desta cbronica.. diremos aqui, que desta Custodia naõ
foraõ só sinquo os Religiozos nossos, que della sahimõ
para a tal em/Jreza, mas silD que foraõ seis, e este, que
falta para os seis. e se n'lÕ nomea pela Provincia, devia
ser o Irmaõ FI'. Francisco do Rozario; e o fundamento
he; porqll~ a serem só sinqu(l, com os dez, que vieraõ
da PrOvíncia em compauhia do Padre FI'. Chdstovaõ de
Lisboa, seo Prelado, e Commissario, faziaõ o numero
de quinze, e assim com quinze companheiros, e naõ de
saseis dida o Author dos referidos Annaes, partira de
Pernambuco o Padre FI'. Christovaà. E pois diz elle 1"0
raõ desaseis os companheiros, o que falta para encher
este numet'o, he o que himos a concluit', devia ser 011'

maõ Fr. Francisco. Dizem assim os Annaes em o nume
ro 5i9, e segllintes,- E o Padre FI'. Chl'istovaõ deI.is
boa, Religiozn capucho -de S. Antonio com o emprego
de primeyro custodio da sua Sagrada Religiaõ naquellas
Conquistas... partia do Recilfe em 1.2 de Jull10 (de 1.62lJ.
que he este o anno de que escrevem aqui estes Annaes,)
assistido só de desaseis Missionarias da mesma Ordem .•.
Com feliz viagem tomou o Seará no dia 1.7 do mesmo
Julbo, e a instancias do capiLaõ daquelle Prezidio Mar
tim Soares Moreno, deixando alli dous dos seos Missio
narias, continuou em 30 a sua derrota, athe a Cidade de
S. Luiz, onde entrou em sioquo de Agosto,
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8i. Chegado ao Maranhaõ o Padre Fr. Cbristovaõ de
Lisboa.. diz a Memoria da Provincia de Portugal, *
tratou logo de dar principio á fundaçaõ do Convento,
que eraa primeyra, diz a mesma Memoria, daquella ci
dade; e começaraõ a edificar buã caza e Igreja de taypa..
e com tanla brevidade, queem dia de Nossa Senhora das
Candeas a dous de Fevereyro do anno seguinte de 1625 se
disse a primeyra Missa nella com toda a solemnidade.
Com isto concordaõ os mesmos annaes.. ainda que com
alguãs expressões de mais nota; pois dizem, Cl Que che
gando os taes Religiozos á Ilha de S. Luiz ** a sinquo
de Agosto, se recolhêraõ todos nas cazas do Feytor de
Gaspat' de Souza, que generosamente lha offertou, por
estar incapaz de habitaçaõ o convento, que baviaõ fun- •
dado os Padres Capuchinhos Fl'ancezes totalmente des
feito com as ruinas do tempo, e naõ haver quem nelle
habitasse depois que dalli sahiraõ os Capuchos Fr. Cos
me de S. Damiaõ, e FI'. ManoeI da IJiedade, porém a
milagres da sua deligencia no brevissimo tempo de sin- .
qno dias se levantou Igreja no mesmo sitio com varias
officinas Religiozas, tecido tudo de palmeira brava, para
oude trasladado com os seos compan!leiros se celebrou
a primeyra missa na festividade de S. Lourenço, e en
tl'ando logo na fundaçaõ de mais capacidade, lhe lançou
a pl'imeyra pedl'a debaixo do nome de Santa Margarida;
e no prilileyro de Fevel'eyro se passál'aõ os Religiozos
Capuchos para o novo convento' com buã solemne pro
cissaõ de todos os Ecclesiasticos, e moradores, nomean
do para Prelado da ca~a a Fr. Antonio da Trindade. »

Assim os Annaes assima•

• Viridario Antonian. Liv. 7, cap. 5.

•• Annaes, num. 528 e õ29.
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V~PI~I1JLO XVI.

Prosegue a mesma materia sobre a !lida de Fr. Francisco do Rosario a
Maranhão, e Pará, volta ao Brasil, e termo da sua vida.

82. Seguindo Nós o juizo, que temos formado, de
que este Religiozo demais dos sinquo, que tiraraõ desta
Custodia os que vieraõ da Provincia, foi o Irmaõ FI'.
Francisco do Rozario, pois para esta empreza o fazia
muy util, e proveitozo, e ainda necessario, a experien
da, que tinba dos Gentios, por baver tratado com el
les muitos annos, assistindo nas suas Doutrinas, e Mis
sões e em particular por ser o melbol· lingoa, que havia
na Custodia, desta Gente, trazendo sobre isto o Padre
FI'. Cbristovaõ de Lisboa, Ordem do P. Provincial para
se lhe darem em Pernambuco, Religiozos lingoas para
levar comsigo, sendo o Irmaõ FI'. Francisco do Rozario
bum destes, e o mais especial, parece, Ilaõ pode baver
contradiçaõ a que fosse elle o que entrou de mais em o
numero daql1elles sinquo, tirados desta Custodia. Da
mesma sorte se faz taõbem verosimel, e naõ pode cau
zar muita duvida, que por estas suas boas partes, ainda
que ílaõ como Autbor, mas corno particular Agente,
teria muito na fundaçaõ daquelle convento; e por esta
mesma cauza affirmaõ taõbem as sobredictas, que cá te
mos, dera elle principió ao convento do Pará. Naõ de
vem fallar estas, em conseql1encia do que bimos discor
rend'o, do primeiro convento, ou mais propriamente
hospicio, que tiveraõ os nossos Padres de S. Antonio
de Lisboa oa cidade do Pará logo quando esta se fun
dou, e deu principio ao cooveotioho o Padre FI'. Anto
nio da Merciana pelos annos de 1.61.7, mas devem falIar
sem du vida do segundo.

83. Para esta conjectura oos deixaõ taõbem livre o
discurso as Memol'ias do cartorio da mesma Provincia
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de S. A'ntonio de Portugal, pois uaõ explicaõ por quaes
Religiozos dos scos foi feita aqllelta mudança, se pelos
mesmos, que lhe huviaõ dado principio com FI'. Anto
nio da Mercialla em 1617,,pu em 1.625 pelos seg':'lldos
com FI'. CLIristovaõ de Lisboa, Mas esta circunstancia,
que naõ declal'araõ as Memorias da Provincia, de alguã
sorle a explicaõ os já referidos Anuaes do Maranhaõ,
fallando assim do Paúre FI'. CllI'istovaõ de Lisboa.-Em
sette de Março de 1625 JJa1'tio para o Pm"á, e 110S utti
mos de Abril cltegou á Aldea de Una com dous cO'1l'1pa
nhei1'os, e em 14 de Mayo cltegou á cidade do Pará, e
naõ havendo ainda convento se 1'ecollteo em Iwã caza
pCl1'ticltlm'. * Estes Annaes estâõ escriptos com taes cir
cunstancias de cazos e tanta individuaçaõ de dias, e
annos, em que aconteceraõ, que be certo naõ podem ter
conu'adiçaõ; e assim affirmanuo eHes, que no anno de
1625, naõ achou na cidade do Pará o Padre FI'. Chris
tovaõ de Lisboa, nem convento, nem ainda Rezidencia,
ou caza pertencente aos seos Religiozos, em que Re re
colhessem; e sendo taõbem certo pelas Memorias da sua
Provincia, que já desde o anno de 1.617 haviaõ chega
do alli Religiozos seos com o Padre FI'. Antonio da Mer
ciana por Súpel'ior, e dado principio a huã Rezidencia,
011 Convento, como o dizem as taes M.emorias, o que so
bre isto se deve colher, visto Jlaõ assignal'em as da Pro··
vincia o tempo, c anDO, em qne affit'rnaõ se fez a rnu
dança da Rezidencia, que linhaõ dentro da Povoaçaõ do
Pará para o sec Arrebalde; he, que, como aquelles
Celigiozos primeyros eraõ poucos, c o Gentilismo da
tena muito, c dispersos POI' todas as Ribeiras, e Ser
tões daquclle Paiz, e seos Rios, cstavaõ a este tempo
esses poucos M.issionarios repartidos pelas suas Doutri
nas, e Aldeas, e assim haviaõ deixado a Rezidencia da
Cidade, e ella de todo já abandonada do tcrnpo; e por

.. Ann. hist. n. 529, õ32, e 1>33.
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isso na Cidade naô achou caza, ou Reziuencia de Relí~

giozos, em que se recolhesse o Padre RI'. Christovaõ de
Lisboll, quando alli chegou no anno de 1625. Isto se
comprova melhor, com o que já apontamos, dizem as
Memorias da mesma Provincia de Portugal, que os seos
ReJigiozos, que 'flfsle mesmo anno cnegá1'aõ aUi llaõ
achando cOllveniencia no lugar prillleyro dentro da Po
voaçaô, deixaraã este, e se passarão para outro no seo
Arrebalde, e alli se edificou o convento, que agora exis-··
te; e a esta segunda edificaçaô, e propriamente pri
meyra de convento, deu principio o Padre FI'. Christo
vaô de Lisboa, depois, que alli chegou ao Pará no anno
de 1625, por naõ existir já a primeyra, E assim naõ
aquelles Religiozos, que primeiro tinIJaõ hido ao Pará
com FI'. Antonio da Merciana eru 1617. mas estes se
gundos que alli chcgaruõ com 1"1'. Chrislovaõ de Lisboa
em 1625, foraõ os AuLhorcs daquella mudança, e pro
priamente fundadores do convento do Pará; e deste he
que devem taõbem fallar as noticias desta nossa Custo
dia, quando dizem, que ao convento do Pará dera prin
cipio o Irmaõ FI'. Francisco do Rozario; naõ, porque
fosse o seo Author, corno o nnõ foi do outro do l\1ara
nhaõ; mas, porque assim em hum, como em oulro teve
muita parle o seo cuidado, e agencin.

8ft. Isto discorremos, porqne estamos no conceito,
de que o Padre FI'. Chri5tovaõ de Lisboa sahindo do
Maranhaõ a esta empreza do Pará, naõ deixaria de con
duzir comsi"go este Religiozo taõ necessario para ella
por bom lillgoa, e interprete do Gentio, de qnem, e da
sua conversaõ, paz, c tratamento el'a o principal empre
go do P. FI'. Christovaõ, e ao que se encaminhavaõ to·
das as suas disposições, e este devia ser bum dos dous
companheiros, com qnem dizem os referidos Annaes *
sallio em Imã canoa do Maranhaõ para o Pará o ditto

• Num. 1)29.
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Padrc FI'. Chl'islovaõ, Este devia ser taõbem o prop"io,
com o qual chegando ao 1."ará, continuou na conversaõ,
e doutrina do lDesmo Gentio, navegando por aqnelles
Rios em canoas, fundando novas Missões, e vizilando as
que já tinha, como cOlltinllaõ os proprios Annaes fal
Iando do Padre FI'. Christovaõ, e o confirmaõ as nossas
Memorias SCI' hum dos sells companheiros neste Santo,
e penozo exercicio, quando dizem, que o lrmaõ FI',
Francisco do Rozario, fizera militas, e diversas entradas
pelo Maranhaõ, e taõbem pelo Rio das Amazonas.. e
Gram Pará, cathequizando, e doutrinando aos Gentios,
como fica ditlo, e o affirmaõ tHõbem do Padre FI', C!lris
tovaõ de Lisboa, os sobredittos Anllaes, concordancia
evidente de que com este Prelado passoll de Pernam
buco ao I\laranlJaõ, e dahi ao P'lrá o lrmaõ Pr, Fran
cisco do Rozario; e isto be o que nos pôd e occorrel', ou
diclal' o discurso previstas todas estas circunstancias,
naõ sobre ;.l !lida deste ReligiO'Zo aqnellas paJ'lcs porque
esta uaõ tem duvida; mas acel;ca do tempo, em que foy,
e como se pode elÍtender o que dizem as nossas Memo
rias sobl'e ser e!le o fundador do Convento do Mara
nhaõ, e dar principio no do Pará, porque só podia ser
isto no sentido, em que o deixamos explicado, e assim o
seguimos, emquunto naõ appareccl' outra noticia.. ou
escripta mais evidente, e infalli"el.

85, TllÕ pouco pudemos assenlar ao certo o tempo,
que gastou nestas jornadas, eassistencias do ~laranhaõ,

e Pará, nem o anno, cm que se recolheo a t:sta Custo ..
dia, c só temos por sem duvida, que no de 1.630 já se
achava nella, e havia composto aqnelle seo livro, ali
tratado sobre os Gentios, de que se faz mcnsaõ, pois
entrando neste anLlO os Olandezes em 'Pernambuco, .
entre ellcs foy paI"ar esta obra, de -qne muito se apl'ovei
táraõ, como dizem as nossas Memorias, e o aillmlaõ as
de fóra, que deste Religiozo já escreveraõ. RetÍl'ado
pura a Cnstodia o ll'maõ Pr. Francisco, consumido de
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trabalhos, e cheyo de merecimentos, e carregado de
annos, pois a este tempo llle Ilaõ faltavaõ muitos
para 011 settenta.. ficou assis tente em Pernambuco, atho
° de 1635, em que.. tendo-se apoderado de toda a Cam
panha daquelle Paiz o Inimigo Olandez.. e fazendo a sua
retirada, pai' ordem dos nossos Geucraes, o venel'avel
Custodio FI'. Cosme de S. Damiaõ, com a maior parle
dos Religiozos seos subditos, com enes se passou para
o convento da Bahya o Irmaõ FI'. Francisco do Ro:(:ario,
o.alli assistia os mais annos.. que lhe rcstaraõ de vida,
e sempre com a mesma de Religiozo Meno)', e exacta
observancia da Santa Re~ra. A sua pobreza era summa,
a charidade notaria, e sem reserva de Pessoas, e a sua
abstinencia rara. Nunca repouzoll em cama igual; por
que sendo esta de ordinario em taboa ll11a, assentava
sobre ella varias pedaços, ou troncos de i)áos.. huns mais
altos qne outros, e 3S vezes pedras, taõbern desiguaes,
para assim lhe servirem ao corpo de mortificaçaõ maior,
e o despertarem mais depressa para as suas costuma
das vigilias, de oraçaõ, disciplina, e outras semelhan
tes, cm que era continuo de dia, e de noite. NaQ largou
di.1s maõs as contas, emqunnto· viveo, e naõ LlOuvesso
outra occupaçaõ preciza, e necessarin, que o divcrLisse, e
assim as deixou pelo exercicio, e antiguidade de tnõ
carcomidas, e gastadas, que enll'avaõ huãs pelas outras.
NUDca o viraõ sentia lendo algum livro espiritual, ou
rezando pelas contas, por evitar o ocio, que tnntos es
tragos cauza uns almas, e ainda nos mesmos corpos.
Era °seo prillcipal exercicio, especialmente depois de
velho, njudar as missas, e taõ devo lo e sofrego, que aca
bada IllIà enlrava com ontra.. tcmerozo de que lhe ti
rassem o lugélr, e por isso era o primeyro, que logo
demnnhã se achava na Sa-Chrislin.

86. Com estas, e ou tras muitas virtudes, c graças
especiaes, lhe commun ieOIl taõbem o Aulor de todas, a
de conhecer, e proferir antes alguãs COtIZas, que de·
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pois se comprovaraõ por profecias, e previzões do sec
espirito, como - Além de outras, que obsel'vamõ em
Stla vida, e obset'vaõ ainda depois de morto assim Religio
zos como Seculares, (acrescenta a Memoria, que segui
mos desta Custodia,) foi ce suspirada Restauraçaõ do
Reyno de Portugal, do dominio, e 17ode1' de Cast{Jlla, e
ainda das Capitanias· de Pernambuco dos Olandezes,
com alguãs ci"cumstancias suas 17m'ticula"es, especial
mente da acclamaçaõ.- E tudo isto ja quando retirado,
para a Bahya nos anDOS proxirnos ao de 1.660. Fallando
sobre esta sugeiçaõ dos Portuguezes a Castella a19uãs
vezes, dizia,- Eu nasci {01TO, e !tei de morrer {orro.- •
E se acazo os Religiozos o contradiziaõ, ou por modo de
graça, ou pOl' tirarem delle alguã couza mais individual,
pondo-lhe duvidas, só lhe tornava;- Quem nasceo cap
livo naõ sabe estimar a libet'dade; e por isso a ilaõ co
n!lece.- No segninte anno ao da Acclamaçaõ, que foi
o de 1.641, chegando a dous fie Março esta nOlicia á ca
pital da Bahya, governando o Estado o Marquez de
Montalvaõ, D. Jorge Mascarenhas, e guardando por al
guns dias este segredo, como lhe era recomendado, em
quanto se rezolvia o acto publico da Acclarnaçaõ, ao
mesmo tempo, e logo, que ulli chegou o Navio, qu
trouxe o avizo, começou o Irmaõ FI'. Francisco, como se
tivera cartas do ReYl10 a publicar tudo, o que nclle ha
via passado, do que Imns se riaõ, e outros duvidavaõ.
Fe.ita a Acc)amaçaõ pelo Marqnez, e tendo noticia do
que no Convento havia proferido antes, FI'. Francisco,
o mandou chamar, e perguntou-lhe-Quem l!te descu
bt'io Padre Fr. Francisco as Ordens Reaes a mún só
mente remellidas das quaes dependia a oúediencia de
laõ importante Pmça a COl'oa de P01·tugat? Respolldeu
lhe o Religiozo: Muito !la, Senhor, que eu o sabia, e
por isso opublicava, mas ninguem me dava credito, tendo
me por louco; porque nasce1'aõ captivos , e naõ sabem
que cousa /le liberdade: Segundo isso, (disse o Marqllez)
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bem pode Vossa R. dz'zer: Nunc dimillis etc. Naõ Se
nhor, ltornou FI'. Francisco,) porque eu tenho ainda
muz"(o que ve,', e Vossa Excellencia muito que passai' :
vaticinando-Ibe como novo Profeta, o que depois injus
tamente passou este Fidalgo na mesma BabY<l, e ainda
depois de passar ao Reyno, tanto a sua custa, e do que
era devido ao seo merecimento. E naõ menos foi pro
nostico taõbem para o mesmo Réligiozo esta sua propo.
ziçaõ; pois em os nove almos, que lhe restaraõ ainda de
vida, supposto já livre do captiveiro, naõ lhe faltou que
ver, e ouvir nos varios acontecimentos do Reyno de
pois da sua acclamaçaõ, athe o de 1650, em que a vinte
e quatro de Fevereiro, dia do Apostolo Saõ Mathias,
completou os da vida, no mesmo convento da Bahya,
com alguns oitenta e quatro de idade, e opiniaõ de Re
ligiozo Santo, e sentimento commum do Povo da cida
de, conclue a Memoria que seguimos, Que ern vida se
encommendavaõ a Deos en1suas orações, e na morte l!te
pedem SOCC01'l'OS, e favores, por seos mel"aâmentos. Está
sepultado no claustro, na quadm da Sa-C1'istia, }unto
á cruz do cemiLer'io dos Frades, Assim concl Lle com a
memoria deste Religiozo a desta Custodia, que athe aqui
fregllimos, e só naõ concorda esta com a do Agiologio
Luzítano, e outros que o seglliraõ, em dizerem, que fal·
leceo a vinte e oito de JunlJo de 1649, O mesmo dia, e
anno, que a'Iui lhe assignamos, além da referiaa me
moria, que seguimos, se acha taõbem em lJUlll livro de
ohitas antigo, e o primeiro, que ha dos Religiozos, que
1"alleceraõ nesta Custodia desde a sua separaçaõ no anilo
de 1.639 por diante.
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VIDi\

DO VENERAVEL SERVO DE DEOS

FREY COSME DE SAÕ DAMIAÕ.
(J~PIT~LO X"VII.

Patria, nascimento, e primeiros annos do Sorvo de Deos.

87. Um novo Astro ou Estrella novamente creada
para o Emisredo deste nosso Serafico Orbe taõbem
novo, se nos orrerece a vistéf do discurso para lhe me
dirmos as alturas, e iudagaros luzimentos. Nem foi cou
za nova nas Celestes, e antigas Espheras crear o seu
Supremo Artifice Estrellas, e Astros novos com avanta
jadas luzes aos' que primeyro havia produzido. Naqllel
le Antigo o comprovaõ as EscriptUI'as Sagradas com a
Estrella dos Magos, apparecida nelle para norte e guia
dos que era von lade do Creador Supremo de todas,
trazeL' ao seo conhecimento. Neste novo o mostrará o
discurso na vida do Veueravel Servo de Deos frey
Cosme de S. Damiaõ, posto nelle pela Providencia do
AlLissimo, como Astro de mais activo ardor, para dar
luzes de exempl@, e doutrinas aos Povos deslas Con
quistas do novo Orbe do Brazil.

88. Foi com toda a propriedade, e proporçaõ, que
permitle na historia o Methaphorico, Imã da~ Estrellas
de mais activos resplendures, que se vio no céo do Ins
tituto Serafico para illustr"r, e accender os corações, e
espirilos dos habiladores do Brazil, discorrendo nes-
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tas partes, como em Esphem deputada para os seus lu
zimentos, em hum continuo, e incansavel gyro, toda a sua
meridional circumferencia, por mais de quinhentas le
goas, desde o Maranhaõ ao Norte, athe o Sul do Rio de
Janeyro, pelos Conventos, pelas Aldeas, e MissOes dos
Jndios, ja nos lugares Povoados, ja pelos dezertos e bre
nhas dos Sertões, ja pel'seguido de Hereges Olandezes,
prezo, sentenciado a morte, degradado, navegando ma
res a impulsos furiozos de Inimigos, e correndo tenas
a influxos. benignos da sua charidade. Mas entre tanta
vaI'iedade de Successos, sempre Astro puro, Estrella
brilhante, taõ benefica nas influencias, como apurada
nas luzes. Sugeito finalmente de tanto bem, e proveito
p:lra este Estado, como conhecido nelle por virtuozo.
Com este elogio conclue o I11l1strissimo Arcebispo da
Bahya D. Sebastiaõ MOllteyro da Vide, o que dá. a hum
dos seos antecessores D. Antonio Barreyros no calha
logo, que delles faz na sua tonstituiçaõ, dizendo,- Or
denou de Sacerdote ao Veneravet Padre Fr. Cosme de
São Damiaõ, Vamõ de conhecida Virtude, e quasi Pay
desta Provincia do Brazit.- Como querendo acreditar
com esta advertida expressão, assim a glorioza memo
ria daquelle illustre e benemerito Prelado, como a famll,
e virtude deste Religiozo.

89. Em Saõ Joaõ de Guelhure, lugar peque-no, e fre
guezia de poucos vizinhos, sinquo legoas da cidade do
l)orto, caminho para a Vi1la da Arrifana, no Reyno
de Portugal, teve o seo Oriente esta Estrella, e foi o
berço deste gmnde Servo do Senhor, no dia desoito
de Novembro de mil e quinhentos e seltenta e qua
tro. Sem appellido, ou cognome de geraçaõ alguã, e só
com dous nomes proprios, cada bum, achamos a GOIl

çalo Manoel, e Comba J..uiz por seus Pays no termo da
sua profissaõ. Sem duvida, porqne, naõ pelas arvores
da sua geraçaõ, e ascendencia, mas só pelos fructos
·desta Rama baviaõ ser m:lis conhecidos cm (llgum tem·
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po. A nalureza, c a forlunaosfez eOUlllnseom os mais;
o procedimento das vidas, e as virtudes proprias os dis
tiuguiraõ entre lodos~ com acções de piedade, c dcvo
çaõ Cllrislan davaõ vigores ao espiritual de suas almas,
e com o lrallalho de suas maõs suslenlavaõ a vida do
corpo; e naõ podiaõ deixar de concorrer, assim a na
tureza, como a graça para a pl'oduçaõ de algum fruelo
muito seu semelhanle. Este foi o que DO dia, rucs, e
anno ja referido, deu a luz Comba Luiz, cm huma crea
tlll'll~ que bem mostrou logo que teve o llZO de rllzaõ~ que
nascia~ filho de laes Pays. Sem dilatarem estes muitos
dias fizcraõ dar a vida da graça pela regelleraçaõ do Sa
grado Bautislllo ao que eUcs llaviaõ gerado pela orllclll
da natureza. Segundo a de sells Pays, sem aflectarem
ou lros Pll ren tes, lhe puzeraõ taõl>em dous Domes de
Cosme, e Manoel, p:.tra que ficasse descendente só de
sellS Pays. E se assim, como escrevemos historia, fize
ramos panegyrico, Daõ fallavaõ conceitos, que formaL'
ele hum Individuo, que nascia, como filho de Pomba,
por sua May COll1ba~ ou Colllmba, e por seu Pay, COlnO

Manoel. lrazia a Dcos comsigo, c~m outras muitas gra
ças. Elle assim o mostrou taulo~ quc cm sua alma co
meçou a rayar a luz da razaô, njudado pela boa doutri
na de seus Pays; porque cra npplicado aos exercicios
devotos~ e Christaõs, como a rezar, ollvir missa, e cou
fessar-se. Aprendeu DO lugar a ler, c escrcvcr, e Dn ci
dade elo Porto em caza de hum conego, qne dizem, era
Parente de sua May, alguã couza da Grammatica, por
que ainda qnc lhe naõ faltava a luz do entendimento
pura se aperfeiçoar nas suas regras, as do scu espirito
o guiavaõ para outra Scicllcia de mais apl'oveitamenlo
para a sua alma. Taõbem lhe servio li iSlo dc total
eslorvo, o haver-se de retirar a poucos annos para sua
cnza a tlespeuit'-se da ~lay, que se achava na ultima
enfermidade, de qnc falleceo, c logo dcpois laõbcm o
Pay, ficando Cosme e Manoel, mallcebo dc dezasseis
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annos com panca differença orfaõ de ;lll1bos, herdando
só deJles o senLimento da sua falla, sem outros bens da
fonuua, de que se pudesse aproveitar, e lhe eraõ taõ
necessarios para aqllella idade.

Passa do Reino para o Brasil o I11oço Cosme, occupaçües em que cá
se exercita.

90. Já era chegado o tempo, em que esta nova Es
trel1a deixando o seu Oriente, e correudo varios, c di
latados rumos, fosse buscar para as partes do meyo dia
o lugal' da sua exaltaçaõ. E assim vendo-se Cosme 1\1:1
110el, Mancebo, erra a sua primeira idatle~ sem Pays
para o seu arrimo, sem herança de bens, e sem modo
de grangear a vida, que naõ rosse adquirido com o pro
prio suor, e considerando sem c\uvidil~ que he a Patria
Madrasta dos Nntllraes, esempre mui indignada contra os
mais dezam pa rad08, rezo1ven, e com acerto buscar na
Estranba~ com esperanças bem fundadas, melhor sorte
oa que na propria lhe difficultava a praxe comua da va
riafortuua. E sendo-l he no torio ~ qne no Brazil, e es
pecialmente na Provincia de Pernambuco pOl' nqueJlcs
tempos haviaõ conseguido outros muitos com mam lar
ga, e cnl'los principios grandes cnbecl<1cs, se embarcou
para aquella Conquista pelos anuos de 1589 para no
venta.

91. Na povoaçaõ do RecilTe tomou porto, e adver
tido pOl' seu Pay em vivo, e guiado agora pelo Piloto
do Navio, em que fez viagem, que Illllito se havia afei
çoado ao Moço Cosme pelo seu bom genio, e ve-Io om
ciozo, e devoto, e ambos estes~ assim o Piloto, corno
o~Pay de Cosme tinhaõ bastante cou!lecimento de Joaõ
Paes Barreto, o Velho; o Pay de Cosme por haver as
sistido alguns annos em sua caza: vindo taõbcm do Rey-
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no a Pernambuco, e o Piloto por outl'as I'azàes, foi en
tregue o Moço a este homem. ElIe o acceitou com aquel
le animo piedo7.0, e boa ·10ntade~ que sempre acharaõ
os Ell1'opêos, com privilegios de Estrãngeiros, em os
Naturaes, e habitadores da terra; ainda que estes com
lllumente, ou pela maior parte mal pagos, e correspon
(lidos. Do laço e arremeço desta trivial iugratidaõ~ em
que cabem tantos, mais por humor de naturalidade, do
que por erro de entendimento, escapou~ como pruden
te, e agradecido, ou por menos cego, e ralto de razaõ
Cosme Manoel, poi~, ainda quando Religiozo, con[essa
va, naõ dever tanto amor~ c carinho a quem lhe deu o
seI', como a este homem~ em quem achou sempre~ di
zia elle~ alfectos de Pay, e estimações de honrado, IH'Õ

se mostranuo nisto menos o Veueravel Padre, em sa
beI' reconhecer desde aquelle tempo o bem, qne havia
recebido. Na terra era Joaõ Paes Barreto hum dos seus
)lrirneyros colonos~ naõ só em nobreza, mas em bens
da rOl'luna, e o mais rico, qlle llaquelle tempo habita
va em Peruambuco; morador e assistente na Fregue
zia de S. Alltonio do Cabo, aonde tem ainda hoje larga
descendencia de oito filhos~ que deixou, setLe varões, e
buã femea, chamada D. CatlJarina Barreto, que foi ca
zada com D. Luir. de Souza Henriques, Governauor em
Pernambuco, filho de D. Francisco de Souza Henri
ques, cOInmendador da Commenda de S. Euricio, e
Saà Fins da Ordem de Chrísto, e de quem descendem
os Condes do Prado. Foi Joaõ Paes Barreto Senhor'
de dez Engenhos de fazer Açu cares, * os quaes ('epartlo
em sua vida por seos oito filhos, e era o que chamavaõ
o EngenllO VelllO do Cabo, onde fazia maior assisten
cia. Falleceo no Hospital de Olinda, de qnem foi gran
de Bemfeitor, e dos seos pobres, entre os quaes pedio
queria morrer, e para oilue o levaraõ alguns dias antes,

• IIIrm. Diurias 1'ag. 192. verso
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dizenuo laõbclll a alguns dos nossos Religiozos, havia
ser o seu lranzilo.. como foi no dia da Sanlissima Trin
dade.. que naqllelle a11l10, que era o de 1617 cahio a
"inle e hum de Mayo. Delle escreveu ja o AUlhor do
Agiologio Luzilauo, * e faz taõbcm especial memoria
nas Diarias que escreve das Guerras de Pernambuco
nos primeyros oito anilaS, que a ellas assistia contra
Olandezes, Duarte de Albuquerque Coelho, seo Doua
lario, e Senhor.

92. Recebido Cosme Mano!:'l em caza deste honrado
homem, e conhecendo nelle boa capacidade, o accoUl
modouem huã fazenda sua de Roças com o proprio
exercicio, que nella tivera o Pay de Cosme, quando alli
assistio taõbem em Moço, por seo Administrador. Neste
se mostrou o Moço mny deligente, e destro, como o que
ja tinha algllã experiencia do nzu da lavoura naquelle
pouco tempo, que em GuelbuCe acompanhara él seu Pay
neste exercicio e trabalho. Naõ ignoramos, que esto em
cna de sen Pay naõ degenerava de Nobreza; ** POI' ser
cm propria granja, ainda que naõ sua, do seu dominio ;
mas agora servindo Cosme a outrem por estipcnctio,
laõbem sabemos passa a mecanico, e vil, o que nelle se
occupa. Mas daqui mesmo devemos lomal' outro funda
mento de lllaior nobreza para as virludes em o nosso
lrabalhador, qne foi o saber-se abater.. e humilhar tan
to. E naõ faltara algum prrzumido, senaõ de letras e
virtudes, ao lllrnos de vaidades, qne llOS queira rcpre
hender.. c nrguir, por que naõ passamos ao silencio, e
deixamos ue escrever.. que este Veuel'uvel Servo de Deos
servia neste, ou naCluelle officio mecanico depois, qne
"<')'0 ao I3r.lzil. Hc sem.duvida, que o deixarawos de re
feril', como circunstancia pouco uecessaria, senaõ en-

• Agiolog. Luzilan. Tom. 3. dic 2l Uni.

" TiraQueJ. de nobilit. cap. 10. n. 6. ido eap~ 37, n. 49, el de Primo
genit. qurest. 8V. IIlascnrd. de probat. Cone!. 1098, n. 8.
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tenderamos, auendida a sua grande humildade, que isto
mesmo lhe poderia servLr de muita gloria accidental por
este tal aba timento, de que elle muitas vezes> corno quem
disso fazia particular estimaçaõ, se gloriava dizendo :
Eu fui Lavrador, e filho de Lavrador, na minha terra,
e o fui taõbem em Pel'nambuco, aonde gastei o tempo
em Seculm' neste, e naquelleoj{tcio.- E nomeava aqllel
les, em qlle se havia occupado; e qnando mais se hu
milhava, dizia:- Quem sou eu? E eu quem SOtt? Sou
hum pó da telTa muito vil, e muüo abatido. Eu sou/mm
guzano muito piqueno, com espi1'ilO de vivente; e mui
to mel/L(I1' direi, que sou nada; pois nada sou na consi·
deraçaõ do meu S81·.- E com estas palavras taã San
tas, e verdadeiras, faziámos nós do Servo de Deos, e
sllas virtudes maior conceito, diz deste Veneravel Ser
vo do Senhor, o Padre FI'. Damiaõ de S. Francisco, Re
ligiozo de letras, e taõbem virtude, Custodio, que foi
do Brazil, o qual o conheceo, traLou com eJle muitos
annos, assisliraõ ambos em alguns Capitulos da Custo
dia, e ainda viveo depois delle, e assim merece todo
o credito, o que este Religiozo deixou em memoria,
e da sua letra em hum breve papel, sobre o Servo de
Deos FI'. Cosme de S. Damiaõ.

§ 93. Alguns selle para oito annos assistio no Cabo
de Santo Agostinho Cosme Manoel, dous occllpado em a
lavoura da terra, c os outros em exercicio mais suave e
menos amargozo, servindo no Eugenho Velho, de que as
sima fallamos, de PUJ'gador de Açncar; e este era hum
dos oficias, de que fazia memoria o Servo de Deos se
llavia occupado em sua mocidade. Não só consta isto pelas
noticias, que se achaã entre os nossos, taõbem se contes~

ta pelas de róra. Na Sa-Cbristia da Capella do sobl'edillo
Engenho Velho, que he consagrada ao nosso Gloríozo
S. Antonio, de quem em seo lugar daremos mais extensa
llil[icia, se conserva ainda ao prezente, supposLo mny
uüll1uific.ado .do tempo, hum painel com molduras, que
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mostraõ sei' dOlll'üdas.. com a efigie deste Servo de Deos
em estado de Religiozo, feito depois da sua morte.. com
hum letreiro aos pés, qne por estar a efigie debuxada cm
pano, e mny antiga, e carcomida, se não podem let'
mais que alguãs palavras avnlsas; mas diz o senhor do
mesmo Engenho.. que ao prezente he Joaõ Paes Barre
to, descendente do primeyro, qne se lem bra dizia assi m,
com pouca ditrerença de palavras:- Efigie do Padre
Fr. Cosme de S, Damiaõ, que foi PurfJador deste En
genlzo do Morgado do Cabo.- E que seudo necessario
proceder na materia com inquil'içãO jnridica, será elle
testemunha, pois vio com seos olhos, e leu, ainda
tudo o que afirma. Já ao tempo, qne nestes taes em
pregos se occupava Cosme lVlanoel, era sugeito de eleva
do Espirito, ao qual naõ embaraçando os seos acelera
dos vôos as distl'acções continnas daqllelle trabalho cor
poral, com elle parece refazia, ou alentava o mesmo es
pirito. Em huma occasiaõ entrando Joaõ Paes Barreto
na caza de Purgar, e buscaudo ao Moço Cosme, o foi
achara hum cauto, posto de joelhos sobre as tabo' selos
Andames, em que se assentaõ as formas do açucar, cm
oraçaõ, e naõ só todo absorto nella, LUas levantado no ar
bastantemente. Admirado o homem, porquc, ,dnda
que fazia no Moço bom conceito, pelo seu modo de
vida, composto, e l"óríl do trato COml1111111 da mais gcn
te.. naõ era tanto, quanto agora viaõ os seos olhos. Sahio
da caza sem lhe fallar, e bnscando depois occasiaõ op
portlllla, lhe disse, como por conselho, que a experien
cia lhe havia mostrado pelo seu modo de vida, qne
aquelle.. em que labora\'a, n:}õ em o lllnis accommoda
do ao seu espirito, e que para emprego deste melhor
lhe parecia alguà fieligiaõ, em que menos distl'ahitlo, c
can<;ado o corpo, pudesse aproveitar melhor a alma,
promettendo-Ihe o sco favol', e patrocinio para o bom
etreito de o consegui!'. AcccilOU Cosme ManoeI o con
selho, como couzu, que tanto se ajustava ao seo genio,
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c bons dez('jos~ e com estes foi continuando na mesma
occlIpaçaõ, e çafra daquelle anno, em que se comple
tavaõ os setle que assistio naquellc Engenho, antes, que
cnU'abse por Operario de outra mais nobre, e aprovei
tada vinh::!.

ED..' PI'I'1JLO XIX.

Toma o habito para Religioso 1I1eno,', e dos seos virtuosos progressos
t1Bste estado athe o de Sacerdote.

9á. Todo O homem nasceo para o trabalho; mas nem
todo o trabalho convem ao homcm; porque cada hum
se deve ocêupar naquelle, que lhe estiver mais a propo
zito; e do contrario nasce o trabalharem huns com mais,
antros com menos fortuna. A mclhor consiste em sabel'
njusLar cada hum a peusaü ao seu genio, ali em acertar
ua escõlha daqllelle, de que lhe venha melhor sorte; e
como toda a do homem está na maõ de Deos, que a dá,
a quem he servino, 011 lho merece, da nossa parle está
o saber dispor-nos para a conseguir. Esta mereceo ao
Senhor o seu Servo Cosme Manoel, sem duvida, porque
sonbe ajustnr ao seu genio, ou espirito aquella opera
ç<Jõ, que com clle mais se acornrnodava. Achou, que lhe
faltava a propençaü dc MarLlJa para o trabalho manual,
que turba o socego da alma; e acollmodou-se ao dc
Maria, quc lhe era mais conveniente para a quietaçaõ
do seu espirito; e assim sallio melhor, que a de outros
a sua cscôlha; achando prostrado aos pés do Supremo
dador de toda a Sorte, aquclla boa, que elle sabe repar
tir, pelos scos com maõ liberal, e nunca a tira, aquem a
dá, e a soube bem escolher.

95. Selte anllos qual antro Jacob ao antigo Labaõ,
mais pela formozura de Rachel, do que por inter sse de
outra paga, servia Cosme Manoel .. quando Moço ao ve
lho Joaõ Barreto, Ilaõ com os olhos lia lucro, que delle
esperava, porqne s6 lhe possuia a consideraçaõ o Esta-
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do, que mais lhe el'a conveniente a sua alma, que era
a estimada, e pretendida Rachel do seu cuidado. Com
este se creou desde que lbe nasceo o uzo da razaõ,
achando sempre po,uca já naquelles primeiros annos, nas
conveniencias do mundo, e predominando nelle huã só,
que er~ a de servir ao Senhor pelo caminho da Religiaõ,
corno o maia seguro, e certo, para o fim de oachar mais
desembaraçado; e corno agora se via já solLo daquelles
apertados laços da natureza, e da fortuoa, que eraõ a
falta de bens, e sem Pay, e May, que tanto detem os
passos para o acerto das eleyções, mais se aceodia em
seu coraçaõ este dezejo. Avivava-se nelle cada dia mais
com a contiuua cOlllrnunicaç>lõ de algnns Religiozos dos
nossos, que por aquelles destrictos do Cabo andavaõ
pelo Instituto aos cOlllmuns pedidos, e era para elles
receptlculo, e agazalho certo a caza, e fazendas de Joaã
Paes Barreto, em quem acllavaõ sempre com avantaja
das eSlllollas, charidade, respeito, e boa acceitaçaõ. A
estes cOlIllllunicou Cosme Manoel os seos bons dczejos,
e elles conhecendo-lllos por legitimos,e ao Moço por bem
inclinado, de boa fama e ajustallo proceder no commum,
e com as boas informações, e taõbem supplicas do seu
Patraõ, o encaminharaõ ao Convento de OliNda.

96. Achava-se alli por Custodio o Padre Frey Leo
nardo de Jesus, Prelado de espirita, e grande zelo do
estado da Custodia, e tendo apurado com maduro con
selho o do novo Pretendente', e conhecido pOl' de boa
prova, o admitlio ao Noviciado, lancando-Ihe o habito
aos dezanove de Janeyro de 1.597, no mesmo convento
de Olinda, Em o anno da approvaçaõ a <.leu de si taõ
cabal, que mais pareda querel' servil' de excmplo a to
dos, quc,aprender <.lellcs; porque em as acçõcs virLuo
zas, e dc Religiozo, mostl'ava ser ruais que discipulo, já
perfeito. Para o chóro era o primeyro, como o foi sem
pre. Na Enfermaria com os doentes o mais c!Jaritativo;
nos Oflieias da humiluaue o mais promptq, II:'IS commn-
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nidades O mais composto.. para o de Deos o mais devoto i
aos Religiozos o mais attento, para todos sempre bu
milde.. e sobre tudo do silencio taõ perpetuo observa
dor.. que já pareceo excesso, e chegou a ser notado de
extremo. E tanto, que certo Religiozo de espirito, e vir
tude, que neste tempo havia chegado·a Olinda da Pro
vincia, temendo fosse em o Noviço aquella notada mu
dez, algllã illuzaõ, ou melancolia, peclio licença ao Mes
tre para ter alguãs conferencias espirituaes com aqllel
le Irmaõ, a quem este tal Heligiozo chamava o Mudo.
Mas em poucas, que o provou, conheceo logo.. ser muy
elevado, e superior o seo espirito, e ter muito de des·
cripçaõ celeste, e nada de melancolia, ou illuzaõ Dia
bolica. Como havia dado taõ boas provas das que se
costumaõ fazer dos Noviços naquelle primeiro anno para
serem adRlitlidos a profissaõ, a fez no seguinte de 1598
a vinte de Janeyro nas maõs do Prelado da caza FI'.
Francisco dos Santos, quando contava de idade os vinte
e quatro annos, dons mezes, e hum dia.

97. Do seu estado de novo Professo.. ou Chorista
naõ lhe nchamos ao certo o numero dos annos, mas por
bons fundamentos vimos a entender naõ poderia chegar
a hum anno inteiro. Diz hum assento desta Custodia,
que estando em Olinda o IrOlaõ chorista FI'. Cosme de
S. Damiaõ, lhe chegara Ordem do P. Custodio FI'. Bras
de S. Jeronymo, que se achava na Bahya 'para que par
tisse para aquelle Convento, e que lá recebera as ordens
de missa pelo Illmõ Bispo D. Antonio Barreiros. Isto
contil'ma o Illmõ Arcebispo da mesma Bahya, D. Sebas
tiaõ Monteyro da Vide, dizendo, como ja notamos,. que
o t,,1 Prelado assima ordenara de Sncerdote ao Venera
vel FI'. Cosme de S. Damiaõ. Taõbel1l diz este Rmõ Ar
cebispo, no mesmo Cathalogo dos seos Antecessores, ja
allegado na sua Constituiçaõ, que o dia, e anno, em que
fallecera o Bispo D. Antonio Barreyros llaõ constava;
Illas sendo certo, que foi o seu trallsiLo a oiLo de Mayo do
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anno de mil e seis centos, como nós o vimos cm hum li·
vro antigo dos Defuntos da mesmo. Sé a folhas cento e
vinte donde diz:- Aos oito de JlIlayo de sez"seenlos fal
teeeo o Bispo D. Antonio Barreyros, foi enterrado no
Cotlegio. Fez testamento: ficaraõ JJ01' seos testamentey.
1'OS o Deam Pedro de Campos, e o Chant1'e Jorge de
Pina.- O Licenciado Manoel Rodrigucs, Cura da Sé.
~ sendo taõbem certo, que no anno de 1598, para o se
guinte de 599 se achava o Custodio Frcy Bras de S. Je
I'onymo na Bahya;de donde diz o nosso assento mandara
obediencia ao Chorista [, l'ey Cosme de S. Damiaõ para
se bil' ordenar com aquel\e Bispo, e assim por todas es
tas cOlllas, profes'iando FI'. Cosme de S. Damiaõ em Ja
neyro de 1.598, e f':lllecendo em 1.600 por Mayo o Bispo..
que o ordenon de Sacerdote" o que mais podia ter de cho
rista el'aõ os dous annos, ou ainda menos.

V.ti.PI'J.'UI~O XX.

Das operações do Seroo de Deas no estado de Sacerdote.

98. Quanto mais se vaõ afastando os Astros do ponto
do seu Oriente para o do meyo dia, ou Zenith, tanto
mais se vai ateando nelJe o activo de seus influxos" e o
vistozo das suas luzes. Taõ vivas, e notadas, como ternos
visto foraã em o Servo de Deos FI'. Cosme de S. Da
rniaô logo desde os sens principias as slIas virtuozas
operações, que como nova Estrel\a deste Se'rafico Orbe,
hia sempre com ellas assisllp e buscar o mais alto da
perfeiçaõ. E vendo os Prelados os fervorozos incendios
do seu espirita todo abrazado no caminho de Deos, e
bem do proximo" que por mais que os queria reprimir
no centrada sua humildade, Il:lÕ se podiaõ occultar pelo
activo, com ql1e al'diaõ, tl'atal'aõ de lhe dar maLel'Ía
sufficiente, ew que se empregassem. A que por aq lIel
les tempos se orrerecia mais a propozito, era a DOlllri~
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na, e lVlissaõ dos Indios, Para alguãs destas nos destl'íc
tos de Olinda, e Paraiba o determiuaraõ os Prelados
logo depois, que se ordenou de Sacerdote; e elle se
applicou a este trabalho com muHo agrado delles, e
grande consolaçaõ do seo espirita; porque dizia, que
esta gente, como por sympatia occnlta lhe arrebatava
muito as altençães da alma, por tres particulares, e na
turaes virludes, que neJles via, de singelleza, lIu milda
de, e desprezo das couzas temporaes, e riquezas do
mundo, que ainda quc nelles, naõ eru'õ graças acquisi
ta's, sempre foraõ dotes da meSLlla natureza dados pela
maõ de seu Author. e sempre mereciaõ alguã reflexaõ.
Sinquo para seis annos trabalhou nesta vinha, tirando
para o Senhor della mnitos lucros, e para sy g-rallde
merecimento, pelo que por sua via aproveitava para
Deos aquelle Gentio.. achando taõbem nelle novos mo
dos.. e regras mais eSlreitas de se aperfeiçoar a sy na
mortificaçaõ e trato da sua Pessoa .. naõ aprendendo
delles mystica para a alma, mas achando, em qne to- _
Ular muitas lições para a mortificaçaõ do corpo, vendo
o ponco, ou nada, quenistocuidãõ, scm que lhes occupe
a consideraçaõ, a caza, a cama, o vestido, e nem ainda
o sustento, vivendo continuamente aos arbitrios da pro
videncia, e sllstentando-se como os nossos prymeiros
Pays no estado d'U innocencia, do qlle provida Ibe offre
cia a terra, sem o cultivo do seu-trabalho.

99. Das Rezidcllcias, e Doilt~inas ,dos Gentios, que
assim lhe sel'viraõ de eschola l)ara se bir aperfeiçoan~

do mais o seu espirito, passou a-exel'citar os cargos.da
Ordem.. começando pelo de-Mestre dos Noviços, e Pre
ziuente do convento de Olinda pelo Cnstodio FI'. Leo
nardo de Jesus, da segunda vez, que exel'citoll' este
cargo, 11'0' Capitulo celebrado uaquella caza em meyo dó'
anno d'e 1606. Foy esta'lmã das melhores forjas, 'que'
podia ter, o fogozo espirito deste Apostolico Varáõ para!
se f1il' estendenfio, c apurando mais em todas 35 virtn--
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des,e para que delle, como perfeílo molde de hum verda
deiro Lilho de Saõ Francisco, sahi~sem njnstadas muitas
copias nos que lhe dava a Religiaõ agora por seos filhos.
Creaclos com a doutrina e exemplo do Venel'avel Mes
tre, sahiraõ alguns taõ aproveitados, que depoi5* dos
primeiros fundadores desta Custodia, foraõ elJes as co
lumnas, que forte, e exemplarmente a sustentaraõ no
seu primitivo v,igor, sendo a baze~ e fundamento de to
d.os o Veueravel Padre seu Prezidente, e Mestre. A dou
trina do Serafico Doutor Saõ Boaventura para a boa
educaçaõ dos Noviços, era o Espelho, que Illes punha
tliante dos olhos, sendo elle o primeiro, que se deixava
ver iuteiramente a sua luz para melhor os incitar, e mo
ver; ja na compostura exterior da Pessoa, ja para a in
terior da alma; assim para a oraçaõ, e exercicios da vir
tude, como para todos os mais da Ordem, aiuda os muy
humildes.. e despreziveis; mostrando ao mesmo tempo,
que ainda que Mestre~ era bom companheiro.

100. Por costume desta Provincin se observa nella
desde os seos principias de Cnstodia, o de se absterem
os Irmaõs Noviços em as Sextas Feyras da comida de
peixe, uzando só do mais alimento dQ pam da terra,
ervas, e frutas, conforme ao arbitl'io dos Prelados, e
Mestres~ que o moderaõ, quando lhes parece pede a ra
zaõ, ou necessidade. Mas o nosso FI'. Cosme de Saõ Da
miaõ, que naõ só era Mestl'e~ mas com panheiro dos seos'
Noviços, sempre lhes fazia sociellade nesta ceremonia,
querendo começasse por elle, sen-do o primeyro, corno
o foy ~cmpre, em todas as outras mortificações, que
neste anuo se costumaõ a praticar na Religiaõ para
pI'ova dos que vem a ella. Assim imbuhia, e doutrinava
o Veneravel Mestre a seos Filhos e Discipulos em Santa
dontrinn, e Heligiozos coslumes~ e vieraõ a ficaI' taõbem
instruidos, que pelo discurso do tempo mostraraõ mui·
tos delles, foraõ discipulos de tal Mestre.



Elegem os Prelados 1I1aiores ao servo de Deos Fr. Cosme em Guardião do
convento da Paraiba, seo procedimento exemplar, e contradições, que pa
dece com notavel sllcego de seo espirito.

1.01.. Dizia certo Philosofo dos Antigos.. que tanto
necessitava o mundo de exemplos bons, como de rigoro
zos preceitos. Isto, que lia Seculo he sentença verdadei
ra, para o Estado das Religiões he Aforismo necessario.
Sobejaõ nellas os que ensiuaõ o caminho da virtude com
as vozes, e razões, assim houveraõ outros tantos, que o
mostrassem com as obras. Todos queremos aos mais
muy reformados.. e lIaõ sey se será porque nós o seja
mos menos. Todo o governo da Religiaõ se forma com
mumellte do modo, e regras de viveI' do que he Supe
rior, nem ha ley, que com mais doce e suave armonia
leve apoz de sy o animo dos Subditos.. como he a re~u·

laridade do viver de hum bom, e perfeito Prelado. He o
exemplo hum edicto, que se intima á vista para se guar
daI' melhol'. He como o Iman.. que tem virtude para
atl'uhil' a sy naõ só hum, mas muitos aneis de aço.. com
Olllnicando esta pedra certa força .. que se vai diffundin
do de hum a outro athe formar de todos Imã cadeya
sem sólda. He como o carbunclllo, que sendo superior
a todas as pedras, imprime em qualquer das outras, por
mais preciozas, que sejaõ, a sua Imagem. Assim os Pre
lados, e Su periores.. mui Lo facilmen te estam paõ nos
Subditosas suas virtudes, e boas acções.

1.02. He verdade ensina l<Iõbem a pratica .. que cm
todas as Communidades, assim como se compoern de
muitos Sugeitos dilferentes em natllreza, as~im ha nel
Jes variedade de arrectos, aiuda naque\la parte, que
.toca ao espirita, para seguir a virtude, e abraçar o bom
exemplo. E assim como o Irnan naõ atl'ahe a sy todo o
metal, nem o carblluclllo imprime em todas as pedras a
sua [magem.. porque falL1 nestas, qne daquellas se npar-



U2

taõ, a natural sympatia, que as o1>l'iga, e al'l'usta a esta
forçoza uniaõ, assim póde taõ1>em acontecer, como 01'

cl'ilJa'i'iamente succede, entre Subditos e Prelados, que
por niúito Santo e ViT[\lOZO ,que seja algo'm destes~ naõ
se imprima em todos os Subditos o seo espirito e virtu
de, mas sempre, como de pedl'U mais precioza, que o
car1>unculo, e como melhor aUI'activo, que o Iman, se
se naõ diffundil' a todos, se communicará a muitos; e he
assim conveniente, que seJa sempre o Prelado exemplar,
e virtuozo.

103. Tudo eonheCPl'aõ os Superiores, e Prelados
Mayores em o Veneravel FI'. Cosme de S. Damiaô; e
para o estamparem pOl' modêlo, e forma Regular em os
corações~ e almas dos seos Subditos, a q~lem desejavaõ
ver perfeitos, o clegeraõ varias vezes em GuardiãO, e em
diversas cazas da Custodia. Foy a primeyra eleiçaõ para
a da Paraiba. Tres annos com pouca differença OCCUt)OU
o lugar de Mestre de Noviços desde o de 1606 atbe o
d~ 160Q. Neste fazendo o seu capitulo, ou jllota~ o cus
toclio FI'. Francisco dos Santos o elegeo Guardiaõ papa
o convento da cidade da Paralliba, é foi o scptimo Pre
lad'o daqllella caza. Teatro este, que havia preparado"
Divina Providencia para que começasse nelle a sahir a
publico do mundo as luzes de hUlll Astro, que athc en
tão andavão como I'ecluzas pelos claustros da Custodia,
sem sahirem dos seus Orizontes. Mais repug'uanle, e sa
crificado á voz dos superiores, do que por vontade pl'O
pria, fez a acceitaçào do 11Igal'~ com alguã nota dos mes
mos Prelados, de que para a de Mestre de Noviços o
havia feito sem cO'lltradiçaõ alguã', aotes com bastnotes
mostras da sua vontade. Mas elle com a costumada
descl'ipção do seu eleva'do espirita, satisfez ao reparo,
e pela difIerença notol'ia, que havia enLre huã, e ouLra
occupaçaõ; a de Mesll'e~'l'etrahida toda d·enLro dos claus
tros, e ainda 110 mais retirado de hum convento; a de
GUltrdiaõ, que por força do cargo se Ilade estender fora



delles. Aquella, tendo por sugeitos a sy Imns laes.
que nem bocca pal'ecem ter para as respostas necessa
rias; a de Guardiaõ, tendo por Subditos a alguns, que
respondem muitas vezes, sem s~rem perguntados.
Aql1ellcs tem ao Mestre por alvo, e objecto das suas ac
ções; estes, querem que o Guardião seja o sugeito das
suas vontades, ainda em couzas, que contradizem ao
seu estado; e nas consequencias praticas desta differen
ça, fundava o sel'vode Deos os justos motivos, que ti
nha para abraçar a outr~ sem coutradiçaõ, e sugeitar-se
a esta como violentado.

10ft.. TOlDOU posse do lugar, e neHe deu cvident,es
mostras do bom acerto da sua eleiçaõ, naõ só nas obras
Ulaterjaes da caza, em que se deixou conbecer o -seu
talento, e cuidado para ellas, ,mas muito melhor no que
devia a sua Pessoa, e cargo assim dentro, ,como fora;
Llaõ sendo menos, O que tin,ba de zelo do bem oos al
mas daquelles Povos, por onde ja corri.a a boa fama da
sua vil'lude, comº o q,ne mostrou de novo na exempJar
edifieaçaõ, que dava aos Subditos. FDY para com elles
hum vigilante Argos, tornando por empreza, que as ac
ções de todos correspondessem ao estado, que pro[es
savaõ. Nenhuã passava sem que elIe, ( como ao descui
do, ou que a nllõ queria notar) naõ advertisse. Louvan
do em buns o que obrílvaõ de bem, e arguindo aos que
o mereciaõ. Para tudo tinha graça, em duas muy parti
culares, que lbe deu o Autor de todas, e muito necessa
rias a hum Prelado, e eraõ saber guardar o I'espeito da
Pessoa, onde esta o pedia, e mostrar-,Sc afavel, e beni
gno, quando era necessal'Ío. Com estas se fazia limado
dos bons, e temido dos que o naõ eraõ tanto; e assim
aproveitava a todos, ainda qlle com differeutes eITeitos,
conforme a coo5Lituiçaõ de cada hmI); porque se dos
bous se fazia amavel pela eorrespondellcia do!' espiritos,
dos discolos e mal satisfeitos naõ deixava à,e padecer
censura, eh.amando rigor demuziado ao qne só era ob
serva ncia regula r .
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105. Nest.a foi exacLissimo, sem variar em Prelado
aquella mesma regularidade devida~ que guardava em
Subdito. Era, corno sempre o primeyro no cboro, nas
Communidades; e assistencia dos enfermos. Com suas
proprias rnaõs lhes ministrava o comeI', e os servia em
as mais necessidades. Os Oilleios, que na Religiaõ cha
maõ ele humildade se acazo via algum por fazer, naõ
cbamava para eIJe a quem lhe tocava por taboa, com
ral'a alegria o tomava por seo. Por estes, e outros se
melhantes actos da sua grande humildade, que alguns
dos Subdilos menos regulares julgavaõ por panca de
centes a sua Pessoa pelo lugar em que eslava,'chegou
a sentir <los taes bastante censura, aggravada com al
guãs acções menos decentes, ou de desprezo. Mas elle
buscando occaziaõ de se inll'ometer com elles em pra
tica, os soube com discripçaõ, e prudencia deixar ado
vertidos, que se pelo espirito da Serafica Regra~ devem
os Subdil03 servil' huns aos oulros, assim como que
rem ser servidos, por -conselho, inc1uzo na mesma Re
gra, o Prelado, e Superiol', entaõ moslra melhor que
he tal~ quando serve, e minislra aos Subditos, e IlI
feriores.

106. Para com estes cahio taõbem em outi'a censura
o bom Prelado. Era o Servo de Ocos de gellioinlerior
mente compassivo, ainda que no exterior lIaõ deix.ava
de mostrar alguã secura. Hel'lllanaVa-se aqueIJe com o
zelo do bem commUlll, e aproveitamento dos Proximos.
Foraõ estes logo expel'imentando nelle alguns effeilos
desta sua grande, e universal charidade. Porque os
-que lhe pediaõ conselho para o acerto dos se06~particu

lares, e seguiaõ o seu parecer~ viaõ o bom IOgl'O dos
seos dezejos. Os que o buscav3ô para direclor de suas
almas, achavaõ-se com grandes luzes, c conhecidos
adiantamentos no caminho da virtude. E assim por es
tas e outras operações do seu espirito o acclamavaõ to
dos por Varaõ Santo, homem illustrado por Deos~ naõ



havendo algum, que para a sua necessidade o naõ l.Hls
casse, e a quem o Servo de Oeos, e de todos se pudes
se negai'. Tanto era o applauzo, que conseguia (lo Povo,
quanto foi cresc~ndo no commum dos Subditos a cauza
para a censura, de que se abstivesse tanto do trato in
terior com os Religio7.0s, e de caza, sendo para os es
tranhos, e Seculares taõ prompta e contiuua a sua as
sistencia, e communicaçaõ, accl'escentando alguns, que
naõ podia deixar de haver nlli algum ar de mundana
vaidade, ou apreço de propria estimaçaõ. Naõ achamos,
qne a esta tal censura, aiuda que della roi certo, e 00

ticiozo por Rengiozos taõbem Sl.lbditos, e filhos do seu
espirita, buscasse o Servo de Oeos, como para a passa
da, alguã ahsolviçaõ, nem deixasse de continuar neste
modo de servir ao proximo; sem duvida, porque co
nhecia, que isto era servir taõbem a Deos, e que neste
modo de agradar a Oeos servindo aD proximo vay mni
ta differença entre o que pôde o Prelado, e deve o Sub
dito) 011 lhe lle permittido.

Cont'inua o 'Veneravel Prelado a sua guardiania, e com elia lhe sobrevem
novas contradições.

107. Se os Subditos dilvaõ muita:; occasiõ~s de me
recer ao Venera vel Gua rdiaõ, naõ lhe servio de menos
pezo, o que lhe era Superior. J"ogo que entrou no con
vento o Servo de Oeos, como seo Prelado, vendo naõ
havia ainda nelle cerca, ou muro levantado, com o seu
Santo zelo, grande adjutorio, e boa vontade de todo o
Povo, com maior dispendio destes do que da propria
communidade, e a cuidado e disvelo seu, começou a
fazei' llUã segura, e boa cerca, ou muro de pedl'a, e
barro, a qnal depois andados os tempos se reformou de
cal, e pedra, capaz de se poderem recolber nella alguãs
cabeças de gados, ou Rezes, que os devotos da vaõ de
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esl110llã l>llra susteula~aõ dos Religi'o1.Os. Naõ deixou tle
ter pnl'a isLO eallzas forçozas, e bastnnles. Foya pri
meyra, pOl' se evitarem os descaruinhus, ou furtos, tlllê
se experimerrtavaõ nas tnes Rezes pelos pastos alheyós,
otldé 'sé lauçaVli5 a dcscriçaõ, e cuidado, de quem -isto
lhe naõ pertencia, e quando muito de hUIll Escravo da
caza~ ql'le pouco importava a sua guarda, c vigin. Nem
aquel\e gndo se podia dispor a ordem do Syndieo; pela
pelica c~nta, que fnzia; porqne bc costnme, ainda Hoj'é
praticado poraqllelles Sertões vizinhos, darem bezerros;
e galToLes de esmolla, qne postos em preço monLaõ em
pOIlCO, e lançados nos pastoS a criar, crescem, e tomae
substancia, edelles se mantinha oconvento de carne, selll
lhe ser necessurio conípra-la nos açoügnes, para o que
naõ chegava o procedido delles. nem pura a lt~l'ça parle
db [11111"0. Por evitar estes discommodos, arbill'ou o Syn
dlco, com pareeel' do Guardiaõ, e Dis'creLos, e ajuda dó
Povo fazer aquella cerca ma is di la tada. OII tra necessi
dade concorreu taõhem; e foi ter dentre, della (\ lenlla
preciza para o gnsto da cazn, sem o detrimeUlo de a Idl'
buscai' fóra, IHJÕ o p'od'elitlo fazei"os Reli~io7.0s, e haver
ainda nilque\les principios pouca prllvizaõ de Escravos,
Ol1 éa'i'r'os pa'ra a 'podei' conduzir de mais longe.

1.08, He verdade que lndo isto, com a carl'eyra dos
annos se veio a frustrar, porque nem os gados daqtiellas
eSnlollas vizin has se pôtlP, co nserva I' deli tro da cer'ca,
porqne ainda qne entaõ fosse bastante para os r'ecolher
por serem as esrnollas t:lõbem menos avantajadas; cr'CS
cendo ao depois estas cum o tempo, se torlHlll a lançar
pelos pastos de fÓl'a, e assim se foi c'ollsel'vando 'athe os
pl'oximos annos passados, em qlle se naõ podendo mais I'es
guardlir dos furtos, e descnminlios, oruenal'aõ os Prela
dos as dispuzesse'o SYlldico, aindaqlle pôr p'OllCO, pe10s
n'resmos Sel'lõ'esde onne se tiruõ, ficando sempre o eoil:..
V'e'lIto defraudado nu denrazia da qucsc compra de'mais-,
o 'qõe afile agóra lhe lra'õ el'á necessario.



f09. Mas COlp ser i 'lo assim, ;linua a cel'C:!, se tlis
COITe ao prezente, devia set' maiot' pela necessidade,
que h:l de se conservarem nella sempre ao menos dez,
ou doze boif\ mansos pura nlU carro, qne forçozamente
hatle haver pal'a conduzir a lenllí1~ qne serve fIO gasto
da caza, ti qual naS eril p08siv~1 a llolI"esse delllro por
muito mayur que fosse a cerca, para tpdo o tempo, e se
Ilade Ilir buscar fóra IHlá legoa, e mais, -e esta pecHda de
esmolla aQs Senhores das terras~ que a c1aõ CQ!ll a ciro:
cUl1lstancia de que se nào Ilade derribal' ma~eyl'U, ou
páo verde, c só algum já seco, que se acha pelos matos,
0\-1 das que ell-s corlaõ, c lanc;aõ abaixo para as suas
lavonl'us, e naõ !le possivel conduú-Ia de taõ longe a
cabeça de Pre~os> porque ncm esles saõ tantos qlle ba~'

tem para isto e o mais, e ti dislauc.ia iucolllpativel com
as forças. Estas fOl'aõ as jllstiflcaclas razões, e cauz'!-s
forçozas, que teve o Veneravel Guardiaõ para lll<lI)dar
fazei' aC(lIella cerca C01)1 maior circunfcrencia, do que
as mais daJlllelles tempos; e se havemos dizei' o que
na venl"de he, quem lhe deu a largueza, ou deqlazia,
de .que foi arguido o que o lTIéllHlou fazer, he sem Ql!yi
da, que a via com maiores olhos. <1os que pedia o cam-;
po, que clla occupa, e qLJe Ihc daria taõ grande fUIJQO,
como o julgQu. [l)uis qne a e:\:teosaõ do terreno, que~!R

algqã jlltells~õ."ou ttlllsaõ COI~lpl o seQ Author. E tautQ
as 'im, que aiuda cm lempo d.e Ínverpo para conservar
OilQ ou de~ 1)oys lIIansos para () carrelQ da lenha para :1
cqzinha, he necessal'io tl'aze-Io~ <1e d,iI,1 pelos pa~lo~ ~e
róra, e recolhe-los de noite. que nem pal'a ~ste$ pO.l,l,co
PQue ba. tal' a erva, que 1Iella 1),J'oduz,

tiO. Concluida a cerc:!, e hiprlo visitar p cnrYen~o

o P'!dre CUSlQllio já pelos (jus qo sen trieui,Q, e l1e se~
4pvjda ser esta a primeJr~ ,vizita, que p,or -si p,roprio
fazia naqu~lla caza, porqu,e a ~er feito elle mesmo ap7
~e~ p ~ra, o!,\ se lJSlÕ cQ}llinuaria com a obra, P,II fi,e fa
ria peja &Ila idéa~ pu dClUarcaça,õ, jplguQdo p lil



havia passado o Padre Guardiaõ os limites da Sel'afica
Reforma em huã obra taõ desllJarcada, e quebrado as
regras da Santa pobreza nos gastos, que com clla havia
feito além de lhe parecer muito larga, e espaçoza, foi
o seu prirneyro projecto, que a cerca se lançasse abaixo,
no que era demaziada, e se reduzisse a mais estreiteza.
Naõ se ajustou o Gnardiaõ com este seu discurso, dan
do-\lle com humildade, e respeito as razões que havia
para a fazeI' assim. Taõbelll naõ agradaraõ estas ao Pa
dre Custodio. Fallou em particular aos Discretos e ve
lhos dacazn~ e ilcndo~os neutraes, ou ambiguos na re
soluçaõ, quiz tomar os seos pareceres cm acto de COfil

munidade. Antes que se executasse esta acçaõ, conhe
cendo aqne\les Religiozos o acel'to dos conselhos do seu
Guardiaõ~ lhe romõ dar parte do que havia, pedindo
lhe o seu pareceI' para a devida resposta. Com a sua
costumada modeslia, e com aqueila reverencia, que
devia ao seu Prelado, lhes respondeu assim: Os in
ten-tos do nosso I rmaõ Custodio bem se vê serem nasci·
dos dos fel'vorozos incencUos do seo espil'ito,. mas a exe
cuçaõ do que pTetende taõbem pat'ece ser em notavel de
trfrnento da Santa pobreza que eUe mais zela. Aq'tteUe
mm'o de pedm tem custado o sangue dos Pobres, e mui
tas fadigas a esta communidade; e naô JJct1'ece justo se
percaõ, pOJ' inconvenientes, que podem cauzct1' Otttl'OS
maiores. E assim convem agora, queolJ1'emos, como po
bres', sem desperdissarmos o que tanto tem custado, Eu~
lrmllõs, digo, JJol'que assim o entendo, que se l1aõ serve
Deos entre pob7'es de desmanchar para tornal' a fazei' ,.
quanto mais de fazer pa1'ct desmancltm'. - Este foy o
conselho do Veneravel Gual'diaõ, e este seguiraõ aquel.
les Re)igiozos~ e todos os mais; porque todos eraõ do
Illesmo pareceI', e assim o fizeraõ, quando em commu
nidade Hles pedio o seu o Padre Custodio, concluindo
os mais antigos, que o muro estava feito, e naõ parecia
aceno, antes serviria de escandlllo áquelle Povo o tor
naI' -se a desrazer.
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i H. Notavelmcnte resentido se mostrou o Padre
Custodio POI' esta acçaô, e mnito mais em que Daõ con
cordassem com o seu os votos dos outros, defeito fatal,
e quasi commum nos que saõ, e querem ser em tudo
superiores, que muy cazados com o proprio dictame
tem por aggravo o votar livre nos Subditos, e naõ se
conformarem com a sua vontade. Scrvio de aggravar
mais a sua payxaõ, ser-lhe logo revelado por hHm da·
quelles espiritos de discordin, qne nunca faltaõ destes
em as communidades, que os pI'incipaes daquelles Re~

Iigiozos tinhaõ hido antes a cella do Guardiaõ tornar
conselho, e que inspirados pOl' elle baviaõ votado con
tra o parecer do Padre Custodio. Levado deste influxo,
naõ lhe bast!.lndo toda a sua capacidade, e prudencia,
que cm outros pontos a tinha bastantemente mostra
do, a pode-lo exteriormente reprimir, rompeu em ex
cessos. Concluio a vizita, e posta a commuoidade com
o seu Guardiaõ em capitulo, lhes fez hnma breve pra
tica, em que com gravidade, e discripçaõ lhes iutimo...
o amor da Santa pobrez<l, taõ estimada do Santo Pa
triarca, como Morgado da sua Religiaõ, e que o zelo
da sua observallcia o havia movido a determinaçaõ,
que tomál'a em pretender se demolisse aquella cerca,
que mais servia de padrasto da sua ruína, e québra, do
que de muro para a sua guarda, e observancia; pois
quando elle Custodio lhe lançílva os olhos, melhor lhe
parecia Tapada de algum rico Senhor, do que horta de
hnos pobres, e Reformados Capuchos. E chegando o
GUílrdiaõ a dizer a culpa, como este era o termo do
seu assllmplo, concluío dizendo:- O 11'1naõ Gum'
diaõ pm'ece estar muy cazado com a sua vontade, e muy
sugeito ao seu proprio dictame, e queira o céo naô fosse
esta cerca mais obra de alguma vaidade, do que conve
niente para os fins, que se allegaõ, esqttecendo-se com
estes pretextos do estado, que professamos, e da quieta
çaõ da sua cemmunidade: O cspú'iwal deve antepor-se
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ao temporal, OÓI m' o cOllt1'a'JIio !te ouposto (J todq, ce. m
znõ; e (lssim o sr!lt parecer nunca p4de seI' brmz ftmda
do; e in(lllldi-:-lo a outros foi 'JJresnl/lpç:aõ demrtziada de
soo acerio, (Jllaur/o ao molt 7HErecer anda 17ZI1Y untdo.
E já qlle V. C, (ai Cl Or/,{lZfl de,'trE 1'ezúl'llçrEÕ, ainda que
eu pu.tera lomar oulra em conl/'{wio, p01''1l1.e esta naõ
podia deixar de saMI' (dila dos clallsf110S, 7101' evitarmos
discursos, e opiniõf.s vulqares, e pOl'qlte se naõ enlN~

([(l" que eu taõbem sou pO:isuido rio meu, parece7', em
p'ena, (3 castigo do seu, vá (azer esla e aqnetla pelJilen
eia, elc. Assim ficou satisfeito em parle o 'eserllplllo
dQ Prelado lI)aior, e hem compensado () zelo ,do GIl~r-

di<,õ, que COlll estas e oull'as cOlltradicções~ que oKI>e
rilllentoll nos seos, e a boa f<lllla, tI"e adqnirio do Povo,
cOlldnllio eOln llIuitos creditos seos e d'l 1)~ligiaõ. esta
priJlleyra Prelatul'il. O que della fica escl'ipto, eUlquall
Lo a ser cflstigado o Servo dB Oeos pela faCllll'a, Oll

largueza daqllelle llIltro, além de ser ainda !Ioje GOllza
vulgar' entre os Rplj~iozos velhos pal'licjria~a a este~

por outros mais antigos, ~Issilll o dei~(lu ~élõbel11 elIJ os
seos apontamentos o Padre Custodio FI'. TholJlas di!
l~f(';T,cntaçaõ, de quem .ia outras YE'7.es f,t1lamo&, qllll
SJlPlllloLol!aj) vio ,ln S. I'VO de Oe05. porque el)tI'O" RI3
)jgiozo ao~ tres allllOS depois <Ia S!.JU morte, QII.yio isto
co,mo cQuza moderna, e muy fallada naquelJe tempo.

H,e nomeado o Veneravel 1,',', Cosme de S, Damiaõ pum liir em companli,ia
de Jeronymo de Albt'querquB de Pernumbuco ao !Jlaranliaõ lançar os
France;es lj.aVl/oella COWLu,i~t.a, Çq'lul vQl!op. /l {IIi VT07119vif/.Q ,a ol1frll-,S
Prelaziasl

1.~2. Da Paraíha conchlidos ~om Ilouca diffepel}*~

os tres annos; de PF.elado se retir,ol) .o S.lH'VG Q~ DeQ~

Fi'. Cosme de~. D,amiaõ para o Goov,euto de Olinda,
aoncl~ assislio nas O(}U.lril)~s dos lu(}je51 O.IiLr~s t)'€§

annos flt1:l,e (:) de 1..61.4, em que, ~ol1~(fj,a fica .~iHQ e~



seu lugar, 'lo foi mandado pelos Sup-erior-es Mm Jel'o
llyrno de Albuqnerque quando foi lançílr da Ilha de
S, Lniz do M:lrllnlwõ aos Francezes~ que nella se hávtaÕ
establ'lecitlo, e nll sná particular Estancia do Pr~alllbu

lo da primcyra Parte~ se pOderá vel' o que nesta em'"
pr'eza obl'ol1j que por evitar repetições passanlos ao
mais,

U3. Tendo assistido 110 Maranhõ algllns dous 3\1

nos, ainda qne COlltra a vontade do sobretlillo Capilaõ
e Govel'nador Jeronymo de Alhuquerque, que lhe ra
zia força, c illstllrlcia a ficar-se algllm tempo mais com
ellc, ao ulenos, Plllquanlo lhe ('he~ava'õ Rcligi'ozos Ca=
plIC!lOS da Provincia de Portugal, que havia pedidó
pa1'U substitllirem o Recolhimento, qne haviaõ deixado
os Parires Capudlinlros Fruncezes, se partio para Pel'
nílOlbuco, dando pnr escuzas naõ tinha licellç~) de seos
Prelados pura fazer ali mais dilaçaõ\ do que aquell'á" qne
pedisse a líecessidarle da ElIIpre1.a a que fôrrt cnviadó\
e COIIIO estava concluida ella, 'era I)I'Pci7.0 sl\~uil' a obe'
dif'IH·ia. I'l:IClS fins do anno de 1616, on princil)i,)s de
i6'17 c!lI'ROII a PI'I'nalllhul!O, e cdcbrando o Cnstodio
frey PaUlo de S. Galhill'ina, que'a este 1l'lIlPCl havia che·
gado de Portugal a Olinda, () seu capitulo; lIelle foi
el<'yto () Seno do Sen hor FI', Cosme pH 1'<1 Gna rrl iaõ do
convento ua ViHa da Victoria na Cupitallia do Espirito
ShlltO. e nelle I'ezirlio por todo o tempo do ~obn~dillo

Custodio, que foraõ Ires annos com pouca 'dilft>rcnça.
Póra das opel'ações do seu fh~igf'Üzo 'e l'('fornHI~i'o éspi'
rito; cuidou !uõhem 'COIll o IlIel'mO zelo (\;,s ouras mate'
I'ia-es do convento, e ('lIlre outras mandou raZéro~ 11l'1a
bnlos da Ignja, conforme se acha em o assento dos
Guardiães daqllella ca~a, Oid'j pass,nlos alglln: dOlls
-anno!', lia congnw'çaõ do·sl>gninl'e Custodio FI'. i\hlllUel'
de Christo-em iJ.ê2i2 foy eleito segoudà v~z pala G\Htl';'

• P'ar . 1 • P'reâmb. Dgrês. IV, Es'tànc. ('V, num. 167.
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diaõ da Paraiba, aonde assistio alhe o capitulo seguinte
do Custodio FI'. Antonio de Braga pelos fios do anilo de
f62l1.. Oescançoli os tres aonos seguiutes do cuidado de
mandar, mas naõ das penções deobdecer, alhe os fins do
anno de 1627, em que enlrando por Custodio o Padre
FI'. Antonio dos Anjos, no seo capitulo foi eleito o Sel'
vo de Deos FI', Cosme para Guardiaõ da caza da Bahya.
Aqui residio alhe a congregaçaõ do mesmo Custodio,
na qual o transmutaraõ para o convento da cidade do
Rio de Janeyro com o mesmo cargo de Guardiaõ da
quella caza alhe o capitulo seguinle do Cnstodio Frey
Simaõ de S. Antonio pelos fins do anno de 1630, em
o qual sahio FI'. Cosme de S. Damiaõ pOl' Diffillidor,

11l1., Qnem não admira, senão a inconstante fortu
na deste Servo de Oeos, ao menos a sua conslancia em
tanta v-ilriedade. Sillco vezes o fizeraõ Guardiaõ para
chegaI' ao fim, que onll'OS com tres, e as vezes dilas
vieraõ a consegnir, e em todas eslas cOl'rendo de pólo
a pólo o aml>ito da Custodia, e taõ dilatado como era,
e ainda passou os seos limites chegando athe o Mara
nhaõ, concluida a primeyra' da Paraiba. Do Maranbaõ
a Pernambuco, dali ao ESj)irito Santo, de onde voltou
outra vez á Paraiba, daqui tOl'natido a vollar corno em
retrogrados chegou a Bahia, passou ao Rio de Jaueyro,
e outra vez á Bahyól, e tudo isto em o espasso de doze
para treze annos, Muitas destas viagens como as da Pa
raiba, e volta do Maranhaõ pOl' terra, as outras por
mar, com os perigos, que nestas se experimentaõ, e em
buãs taes embarcações, como as quecUl'saõ estas costas,
expostos os seos passageiros a todo o rigor do tempo,
e sendo elle um Religiozo sumlnameole pobre, mal pro
vido do necessal'io, e só com o soccorro da obediencia,
que mandava, e viatico da Divina Providencia, que as
sim o dispunha. Tinha esta, conforme ao nosso discUl'
so, posto a este seu servo fiel, corno hum novo Astro
nesta Esféra do Brazil para o alumiai' com as suas lu-
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zes.. e encher e edifica-la com as operações do seo espi
rito, e era forçozo, que como tal andasse de pólo a pólo
cm huma continuada carreyra, athe chegar aquelle
ponlo mais alto do seo Emisferio, que como aos Astros
do céo, a este seu Fiel Servo tinha taõbem determina
do o Allissimo para se deixar ver nelle toda a exube
rancia das suas luzes, como iremos admirando em os
seguintes capitulos.

()./l.PITU:LO XXIV.

He e/syto Custodio do Brasil o Servo de Deos Frei Cosme de Saõ Damioii,
suas operações, e novos traI/alhos, que com esse cargo lhe sobrevem.

1.15. Quando hia a completar os tres annos de Diffi
oidor, e de assistencia no convento de Pojuca o Servo
de Deos FI'. Cosme de S. Damiaõ para onde se havia
retirado da caza capitular de Olinda, desamparada esta
pela intrnzaõ dos Olandezes em Pernambuco, ulli lhe
chegou dn Provincia a nomeaçaõ de Custodio, feita 00

capitulo celebrado em S. Antonio de Lisboa a vinte e
dous de Janeyro de 1633. Neste mesmo convento de
Pojl1ca tomou o Servo de Deos a posse do lugar, fez o
seu capitulo, e nomeaçaõ de Prelados para as cazas da
Custodia. Que neste convento de Pojuca tomasse a
posse, e fizesse o seu Capitulo o Veneravel Custodio as
sim o diz hum assento do cartodo desta mesma C:lza
sem declaraçaõ do dia, mes, e anno, em que isto foy,
mas por outras razões de conjecturas evidentes assen
tamos na sua Estaocia dos Custodios foi feito este ca
pitulo pelos fins do sobreditto anno de 1.633. Naõ con
cordamos fez congregaçaõ.. posto achamos alguns as
sentos, que nomeaõ Guardiães, feitos na sua Congrega
çaõ, porque nenhum delles expressa laõbem qnando
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esla fosse feiLa~ antes conforme aos mesmos assentos
dos taes Guardiães, enlendemos com melhor discurso,
qne o sobreditto Custodio naõ fez congregaçaõ, e que
isto a que os taes assenlos chamaõ congregaçaõ, foi
huã junta, ou ruais propriamente nomeaçaõ de alguns
Prelados, como o declaraõ outros. Fuudamo-nos para
isto, porque a congregaçaõ naõ pouia ser feita antes de
passado o anno e meyo do seo capitulo; isto naõ podia
ser, porque supposto naõ ba cerleza do mez, e dia des
te capitulo, e s6, que fôra no anno de 1.633 do meyo
para o fim; que vem a seI' de Julho alhe Dezembro.
Para correr anno e meyo depois de Julho de 1.633 ha
via de ser em Janeyro de triota e sinquo; iSlO naõ podia
.taõbern ser; porque como consta das duas certidões,
que já ficaõ impressas na primeira Parte~ passadas pelo
General Mathias de Albuquerque a seu successor o
conde de Banholo, retirando-se Malbias de Albuquer
que no rnes de M~rço de 1.634. parn o cabo de S. Agos
tinho com alguã gente de Guerra para defender a For
taleza d0 Nazarelb do Inimigo Olandez, diz elle na sua
certidaõ, que consigo levara dons Religiozos nossos ti·
rados do Al'l'ayal de Paranamerim, e antros do con
vento de Pojuca, os quaes assisLiraõ alli sempre com
elle hum anno, que alli esteve, que foi alhe Março do
seguinte de 1635. Diz mais, que ["eito elD Nazareth bum
Ol'atorio * - O Padre Custodio, (saõ palavras suas)
.que !toje he~ tFr. Cosme de S. Damiaõ,) se foi a moral'
nflle com alguns Religiozos, pam que naõ houvesse fal
ta na adminislmçaõ dos Sacramentos, Sermões~ e se1'
viço de Deos, e de Sua Mageslade; e vindo nós para
soccorrer o Arrayal·de Nazm'elh â vitla de Serenhaem;
(que foi isto como as Memorias Diul'ias ** pelo mes
.de Março de 1635,) o diuo Culsodio~ com alguns Reli-

• Parto 1"., l'reamb. Folhas 97, num. 88 .
•• Pago 175.



giozos vwaao taõbem para a dilla ViUa, deixando no
Omlorio de Nazarelh quall'o Religiozos, que assisliraõ,
al/te que a dilla força se rendeo, E vindo o Inimigo
Olandez em onze desle prezenle anno (de 1.635,)
com grande poder para me desalojm' da diUa Vil
la de Serenhaem, eu l/te saM ao encontro, e foi Deos
servido, que o desbaralassemos; em minha compa
nhia sahio taôbem o Pad1'e Custodio. a fazer o cos
tumado o/licio de exhortm', e confes.'Im' aos Solda
dos com seis ou oito Religiozos de sua Q1'dem ; e vindo
nos esperar a m'mada do soccorro a esla A lagoa do Sul,
veyo o sob7'edillo Padt'e Ctlstodio F,.. Cosme de S. Da
miaõ com t1'inla Religiozos de sua Ordem, e actual
mente faz hum Omlorio pam deUe acudi1' as necessida
des, que se ofTel'ecem,- Era isto pelo mes de Agosto
em vinte de 1635, E se desde o principio do anno de
1634, em que ainda naõ fazia bum inteiro, que o Cus
todio FI'. Cosme de S, Damiaõ havia tomado posse
deste cnrgo se nchaV3 no Oratorio de Nazal'eth com o
General Mathias de Albuquerque, e com elle passou a,
Sel'enhaem por Março do seguinte anno de 1.635, e da·
hi a quatro mezes em tres de Agosto do mesmo anno sa·
Ilio de Serenhaem com o proprio General, e os mais
dos R-eligiozos seos Snbditos para a Alagoa do Sul, aon
de fez Outl'O Oratorío, e Recolhimento, e dalli em Ja
neyro do seguinte anno de 1636 sahio com o General
D, Luiz de Roxas para Pernambuco, e morto este, ficou
elle Custodio prezo pelos Olandezes, desterrado, corno
logo veremos, por onde andou atbe o fim do anno so
breditto de 1636, certo he, que gastando nestas jorna
das tres anllOS ou mais desde o de 1633, em que entrou
por Custodio, e fez o seu capitulo, certo be, que nes
tes tres. annos, nem fez nem podia fazer congreg çaõ,
Confirma-se tudo isto com o qne diz o assento de hum
Guardiaõ da caza de Seregippe do Conde, que he o se-o
"uillte,- O qum'lo Guardião foi o Irmaõ Fr. Mcmoet-
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da Cruz.. {ilho da Custodia, eleito em /tuma J'unta, que
fez o lrmaõ F1'. Cosme deS. Damiaõ, porquanto'se di
latou o tempo do seu Custodiado, e eraõ 77assados t1'es
annos depois do seu capitulo. O clílto F1'. Manoel da
C1'UZ foi GUa1'diaõ aos dous annos athe o'capitulo futu
1'0.- Deste assento se colhe clara e distintamente, que
o Veneravel Custodio FI'. Cosme naõ fez coogregaçaõ,
porque como fica assima mostrado naõ teve para isso
tempo, e que esta junta, que foi para prover o tal Con
vento de Prelado por haver já tres auoos, que occupa
va o lugal' o Autecessor, foi depois de restituido do seu
degredo a esta Custodia nos fios do aOllo de 1.636, em
que faziaõ, ou eraõ feitos os ttes annos do seu capitulo,
naõ só se fez nesta junta este Guardiaõ.. senaõ olltros
mais, que taõbem tinhaõ completos os tres annos, de
pois do total capitulo, e a esta Junta, he sem duvida a
que nos mesmos assentos se chama .em huns Junta c
em outros Congregaçaõ.
- 1.1.6. Contra tudo isto p,H'ece estar o que se acha em
outro de Guardiães, fallando nos que foraõ na cala da
Babya no tempo do sobredilto Custodio Frey Cosme de
Saõ Damiaõ:- Diz assim- O Guardiaõ 21. foi o Ir
mM Fr. Joaõ da Assmnpçaõ de Lisboa, {ilho da Custo
dia, no capitulo do b'maõ F1'. Cosme de S. Damiaõ.. e
foi athé a sua Congregaçaõ, por have1' sido jd de Se
regipe.- o 22 foi o Irmaõ Fr. Manoel Bautis(a de
Obidos, Pregado,. {ilho da Custodia no tempo do sobre
ditto Custodio. Neste tempo fOi subrogado em Dif!inid01'
por morte de F1\ A ndré de S Francisco. - O Gum'diaõ
23 foi Fr. Manoel do Espirito Santo, eleyto em Junta
que fez o Irmaõ F'1', Cosme deSaõ Damiaõ- O que este
diz, IIe, que o sobredito Custodio fez congregaçaõ.. mas o
que diz [aliando deste, o desfaz qna ndo falia do seu Suces
sor, porque affirma .. que fôra feito no tempo do mesmo
Custodio, mas naõ diz em congregaçaõ, que é o que se
seguia dizer. D-iz mais, que neste mesmo tempo, isto



157

he.. sendo Guardiaõ o sobredillo FI'. Manoel de Obi
dos, fôra este subrogado em Diffioidor, por morte de
Fr. André de S. Francisco, e que em seu lugar fôra
posto Fr. Manoel do Espil'ito Santo, feito em Junta que
foi a mesma, que se fez para aquella Subrogaçaõ. E tudo
isto he sem duvida, foi antes da pl'izaõ do Vcneravel
Cnstodio, a eleyçaõ de Pr. Manoel de Obidos em Guar
diaõ, ao anno e meyo de seu capitulo.. para excluir o
outro, que entaõ fazia os tres annos das duas Guardia
nias, anno e meyo de Seregipe de onde passara para a
da Babia outro anno e meyo. Mas naõ obstante dizer o
tal assento, que o sobreditto Guardiaõ fôra feito no ca
pilUlo do Custodio FI'. Cosme de S. Damiaõ atIJe a sua
congregaçaõ, se naõ segué honvesse a tal congregaçaõ,
e por duas razões; a primeyra, porque havê-Ia diria
logo fallando do seguinte FI". Manoel de Obidos, que
fôra feito em congregaçaõ, e naõ em tempo do sobreditto
Custodio. A segunda porque affirma fôra feita entaõ..
POI' ter ja completos os tres annos de Imã e outra Guar
diania; e pal'a isso nnõ era necessario congregaçaõ,
como o faziaõ naqllelles tempos os Padres Custodios,
quando por alguns impedimentos se naõ podia proceder
a outra forma de Eleyções.. o executou o mesmo
Cnstodio naõ só nesta occasiaõ com outros Prelados
locaes, e depois do seu desterro, achando alguns,
que haviaõ completado os tres anoos, e naõ po
dendo fazer mais congl'egaçaõ, transgredido o tempo
della, em alguãs Juntas particulares foi elegendo no
vos Prelados, para substituir os que ja havia tres
annos, que o eraÕ. Taõbem naõ declara nenhum dos
referidos assentos o lugar, ou caza, em que foraõ feitas
estas Juntas; mas pelos motivos que ficaõ apontados de
naõ poder o Veneravel Custodio passai' ás parles da
Bahya depois que occupou este cargo, só as devia faze.'
ou no convento de Sereohaem, on mais certo no de Po··
jnca.. por ser a este tempo o mais oppol'luno para estas
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operações, por naõ ter chegado ainda a elle a invazaõ
dos Olandezes.

117. Visto tocarmos aqui pOl' occorrencia em ser
subrogado em Diffinidor o Guardiaõ da Bahya, 1"1'. Ma
noeI de Obidos, suppomos dezejara saber algum versa
do nos Estatutos e Leis da Ordem, por que razaõ devia
ser o Subrogado este, e naõ outro qual Padre dos que
detel'minaõ as mesmas Leis? A isto se responde, que foy
assim, por naõ haver na Custodia Padre algum dos que
nella foraõ Prelados mayores, aos quaes primeyro to
cava por sua alltiguidade a tal Subl'ogaçaõ, porque todos
os que cómpletavaõ este cargo se retiravaõ para a Pro
vincia, e hum que na Custodia havia ficado, e era o
P. Vicente do Salvador, acliava-se morador no Con
vento da Bahya, e já velho, e impossibilitado a poder
passar a Pernam buco por terra donde se achava o P.
Custodio. Dos Padres Diffinidores babituaes, além de
serem muy poucos ainda entaõ, uuns eraõ fallecidos,
ou embaraçados com as guerras dos Olandezes, corno
era o Padre FI'. Luiz da Anunciaçaõ cercado pelos mes
mos Inimigos em o nosso Arrayal de Paranamerim de
Pernambuco. O Guardiaõ actual de Olinda, que se se
guia como Prelado da caza principal, prezo e destel'l'a~

do pelos Hereges desde o anno antecedente de 1633, e
era este o Irmaõ FI" Francisco da Esperança, eleyto
para aquella caza pelo mesmo Custodio Fr. Cõsme de S.
Darniaõ. Seguia-se o Guardiaõ da Bahya o sobredilto
FI'. ManoeI de Obidos, que sendo eleyto Prelado da
quella caza pelo mesmo Custodio, como fica ditto, foi
logo depois subrogado em Diffinidor, e posto em seu
lugar FI'. Manqel do Espirito Santo. He o qQe sobre este
ponto parece concludente pois, deHe naõ consta outra
ma ior evidencia.
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C.tl.:PIT1JLO XXV.

RetiTa-se de Pernambuco paTa a Alagoa do Sul o "Veneravel Custodio com os
seus subditos, e mais Povo por ordem do General Mathias de Albuquerque.

1.18. No convento de Serenbaem se achava o Vene
rave} Custodio desde os princípios do mes de Março de
1.635 retirado do Oratorio de Nazareth, como fica ditto,
sendo ja taõbem pelos principios do mez de Junho des
te proprio anno. Nesta mesma Povoaçaõ estava taõbem
fortificado o General Mathias de Albuquerque (em com
panhia do qual sahira de Nazaretb o Padre Custodio,)
com hum corpo de tropas, para qne dali pudesse soccor
reI' melhor a ,'arias partes da Campanha, accomettidas
de continuo pelos Olaudezes, e especialmente ao do Ar
rayal do Paranamerim, cercado, e combatido pelos·
mesmos contrarios, e taõbem a Fortaleza de Nazarelh.
Mas entregue esta, e o Arrayal a Dove de Junho deste
proprio anno de 635, e visto Daõ se poder sustentar mais
a campanha pelos Portuguezes, rezolveo o General se
retirassem os Moradores para a VilIa das Alagoas, dos
quaes se achavaã ja muitos na mesma VilIa de Sere
nhuem refugiados a sombra das armas daquelle corpo
das Esquadras, que assistiaõ ao General. E este ordenou
taõbel:1l ao Veneravel Custodio mandasse retirar todos
os seos Subditos, que se achavaõ ainda nos tres conven
tos da Paraiba, 19uaraçu, e Pojuca, que supposto esta
va ja o I nimigo apoderado daquellas tres praças, e seos
destl'ictos, ainda nos conventos dellas residiaõ alguns
Religiozos, assim como os mais moradores, por consen
timento dos proprios Inimigos, e expostos todos aos pe
rigos, sustos, e necessidades, que em tal cazo, e tempo
se cxperimentavaõ, por naõ dezampararem de todo aos
pobres Moradores, que sngeitos ja ao jugo, e servidaõ
dos Olandezes, naõ tinbaõ untro refugio para o espiri
tual mais, que os nossos ReJigiozos, pois et'aõ s6 elles
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os Sacerdotes, e Ministros da Igreja, que haviaõ ficado
entre o Povo.

119. Assim como foi esta Imã das maiores afDioções
daquelle miseravel Povo, porque supposto que com a
vontade do General concordavaõ muitos, naõ deix.ou de
haver a esta retirada grandes conll'Udicções. Huns, por
pobres, oull'os por ricos. Estes lIaõ queriaõ largaro que
tinhaõ; aquelles naã tinhaõ com que fazer taõ llrriscada
e comprida del'rota. A hUlls detinba-os, o que possuiaõ,
a outros a falta dos Comboys; e assim naõ foraõ poucos
os que por n~cessidade, ou conveniencia dobraraõ o
joelbo" e sugeitaraõ a liberdade ao jugo do Olandez.
Assim ao Veneravel Custodio lbe servio esta ordem do
General de buã grande turbaçaõ para a sua alma; naõ

. porque houvesse elle, e os seos de deixarem alguns bens,
ou haveres temporaes, porque os naõ possubiaõ; mas,
porque lhes ficava outro maior tbesouro nas caZI1S de
Deos.. e conventos, que via ficavaõ, para sel'em ultraja
dos por taes Iuimigos, e tanta mulLidaõ de Povo, tan
tas Ovelhas do Rebanbo da Igreja ao dezamparo, entre
lobos sobre Inimigos Hereges; pois quasi todos os Pa
rochos, e Sacerdotes Seeulares acompanbavaõ ao Gene~

ra1. De outras Religiões faziaõ omeslllo todos os de Nos
sa Senbora do Carmo com o seo Prior Pr. Antonio do
Vencimento. E dos Padres da Companhia ja naõ bavia
em Pernambuco, mais que alguns poucos, que rezidiaõ
nas Aldeas do Sertaõ. E assim naõ podfa o zelo piedozo
do Veneravel Custodio acabar de rezolver-se em exe
cutar inteiramente aquella ordem; mas tomando conse
lho com o mesmo General, e fazendo-lhe patentes estas
forçozas e Catbolicas razões em serviço de Deos, e bem
do Povo, ajuntando alguns dos seos Subditos, que di
zem as Memorias, que seguimos, foraõ mais de trinta,
e as nossas, que chegaraõ a quarenta, ordenou fi
cassem ainda alguns pelos mesmos Conventos para reme~
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dio, e consolaçaõ espiritual do dezélmparado Povo~ que
se llaõ podia retirar.

120. Mais de quarenta f"oraõ estes, que ficaraÕ pelos
conventos, e algulls espalhadosilor fóra, pois só destes
dos conventos, eraõ os trinta e seLLe, que nos annos ao
diarHe de 1.639, governando ainda o mesmo Custodio
na!) partes da Bahya~ por tel' chegado a ellas oseu Succes
SOl', qne ja se achava nas do Rio de Janeyro FI'. Ma...
noel de S. Maria, til'al'aõ prezos, e desterraraõ para as
Indjas de Espanha os Lllesmos Olandezes. Dos que es-'
caparaõ destc insulto~ foraõ taõoem aquelles poncos, os
lluaes ja antes com o Padrc Fl'_ Luiz da Annunciaçaõ se
haviaõ retirado para o Engenho dos Reys da Paraiba,
que eraõ dc Francisco CumeIlo Valcacer, donde lev.an
taraõ Oratorio, e assistil'aõ alguns annos~ como ja se
disse em li primeyra parte. E assim desamparando todos
os Parochos, Sacerdotes Secular'es, e Religiozos das mais
Farnilias a conquista de Pernamouco~ menos bum, 011

outro, desde o anno de 1635, atbe o da Restauraçaõ
daquelle Estado, como relataõ as bistorias daquelles
tempos.. só os Frades Menores do Saõ Francisco, sem
temor da morte c sem respeito ás conveniencias do mun
do~ [oraõ o Moyses, e Aram daquelle mizeravel, e de
zamparado Povo, pUl'a o que lhes podiaõ aproveitar,
que era parliculal'lllenteo bem espiritual de suas almas,
cm tantos trabalhos~ e nccessidades do mesmo Povo, e
naõ menos nas suas proprias.

121. Naõ foraõ poucas as que padeceraõ aquelles,
que com o seo Custodio acolllpanharaõ nesta transmi·
graçaõ ao mais Povo, nem menos o espiritual consôl0,
que a todos rcsultava do seo consorcio, em taõ longa~ e
trabalhozil jornada. E como nella teve bem, em que se
exercitar o ardente zelo do Veneravel Custodio.. e seos
Filhos, nos pareceo naõ ser fÓl'a da ordem desta Histo
ria fazermos della, e das pl'illcipaes pessoas, e Familias,
que seguiraõ esta denota, buã breve relaçaõ, conforme

JABOATAM. PART. II. VOL. I. 21



162

as Memol'ias Diarias, que sobre iSlo escrevco, e iÚlpl'i
mio, quem sem duvida teve em tudo a maior pal'le, o
lllcsmo Donalario, e Senhor de Pernambuco, Duarte de
Albuquerque Coelho, que nesta jornada acompanhava
ao seo Povo" e era lrmaõ do Genel'<:11 Mathias de Albu
querque, qne governava o exercito,

1.22, D:l Paraiba, de donde logo, que o Inimigo no
fim de Dezembro do anno passado de 63lt.occupol\ aquel
la Cidade, * e se 1Ia viaõ muitos dos Moradores e grande
parle do Povo acolhido a sombra do General Malhias de
Albuquerque, eraõ os Principaes- J01'ge Lopes, e Luis
Bmndaõ, l1'11taõs, e F'rancisco Call1e/lo Bmndaõ, seo
Sobrln/w, Manoei Perez C07Tea; e iltIanoei Quansl1ut
Carneyro; deixava cada hum destes o seu Engenho, e
outra muyta fazendrL De Goyana: el'aõ os Pn'ncipaes
Jeronimo Cavaicanty de Atbuque7'que, que deixava ires
;engenhos, e dous seo primo Lourenço Cavaica11ly de Ai
.buquerque.

De Pernambuco, em que sc comprehel1dem as f1re ....
'guezias da Varge, S. Amaro de Jaboali:lõ, l\'luribeca,
Cabo de S. Agoslinho, e Pojuca, eraõ Joaõ Paes Ba1'
1'eto, o Moço, que deixava dOltS Engenllos.. muito gado,
e outra muita fazenda, por ser dos mais ricos do BTâ
zit, e ainda pôde "e tirar tr ez'entos e sinquoenta. Esc,-avos,
,Seu Pny teve dl':l Engenhos de açUCG1', que repartio pat'
seos filhos, que taõbem naõ furaõ poucos, e e1'aõ Estevaõ.
Christol:aõ, lJfiguel, Diogo, Antonio, Philippe Paes, e Duna
Cl/than'll11 Banoeto, viuva de Dom Luiz de Souza, Taõhem
se retirou Dona Izabel de Moura, viuva de Antonio Ri
beyro de Lacerda, que o Inimigo matou. (Foy isto em 24
de Mm'ço de 1630, estandojú o Olandez de posse da Po
voaçaõ de S. Ànntonio do Reci/te, *'* hindo Antonio Ribeyt·o
ile Lacerda, que 'assistia de, pr'ezidio no passo aos At'ogadú.
com h-uã Esquadm dos l/oradores de Pojuca aunde erll aS-

" Slemor. Diur., l"ag. 169 c 193.
Britlo Freyre, Iib, lS, 'n. 379.



sistente, e ti/lha tres Engenhos, SOÚ1"f. o forle dr) S, AlI/u
nia, de que sel'l;ia (10 Olandez Ooomento do meS11],O Santo,
Foy fen'do de hU/i balla, de que morreu q, poucos dias.)
Sua 11'mã Dona DlecicL de Dloura, mulher de Cosme Dias d.a
Fonceca, deixandu dous Engenhos, Francisco do Rego, hum,
eOttt1'a'muita !,azendcL, Assim. Amb1'o;;io lllachado de Ca1"lJa
lho D/anoel de N01:nl/ws, Luz'::; opes Tenorio. Luiz Dlarrey
"OS, Antonio de Sá de Dlatria, que tinha duus Engenhos,
Bms Barbnlho, e oulros muitos,

- De Serenhnem emõ os seguintes: RrJ1naõ Perez, que dei
xava hum Engenho, e assim outro, F1'ancisco Viegas, e
fr)cl1'V Fragozo de Albuque1'que, e sua Irmã Viuva D01UL
Brites, que levava ires mhos machos, e outras ta/ltas /em.4(lS,
D, Pllilipa de llfello e Albuque1'que, túõbem lepava {ilhos e
dei:vava dOl/s Hn,qenhos, Junõ de Albuquerq!Le e Nuno de
Albuque1'que e h/eUo, DO'fla Sebast-iana de Albuquer~lte,

mulher de Jacintho Freyre da $yb;a, D. Magdalenll,
Viuva de Phitipe de Albuque1'q'ue, dei~q'Pa hum En,qenho,
e levava huã filha o tres filhos, Dlanoel, Leonardu, e An
tonio. Dona Catha1'ilta Camello, Viuva de Pedro de Al
buquerque, com duas filhas, deixava hum Engenho, e ou
tro, sua sobrinha do mesmo nome, Viuva de Jeronymo de
Atayde.

De Porto Calvo, só· se 1'ezolvo1'aõ a seguir estq. derrota,
Rodrigo de Barros Pimentol, deixando a mulher e fillt(lS,
çtnn dous Engenhos, e Clwistovaõ Botelho, q'l.{.e deixava
Olttros dous, e neUes 1J,U1'f~ SliU 17'1naõ,

123. De lodos estes, e outros mpilos mais entre 110
mens, mulheres, mininos, e escrayos se compunlJa !l~ã

multidaõ de mais de tres mil alm~s, qlJalro mil Indios,
~ algull& duzentos cqrrQs d~ com~oy .. ;JuJ)tos todos eIP a
VilJ.a, e Ál'rebalde df'l Serenhacm a tres Q.l;l J l\lbo do re
(erj~o ,1)1)1,l0 de 1635, se deu principi,q a estll ~risl~/ ~

l~ll1entavel transmigl'açi)õ, tQõ sentida par'l .p~ qu.e a f,a
zlaõ, ,GO,lllO chorada 40s que os gaõ podiaõ aC0lP-pan-l1ar.
No sQJm~diLto dia ordenou p General l\Jij~tÜf,l.s d~ M~I:l
querque se marchasse na volta da Povoaçaõ de Pol'lo
Calvo. Os soldados, qQe havi.aõ gl,lSlrnCCer eS!,a º1!lltidaõ
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seriaõ duzentos, dos que se chamavaõ pagos, c cem os
das emboscíJ,das; a}guus Indios com o seu capiLaõ maiot'
Antonio Philippe Camaraõ, e marchavaõ todos da forma
segninte. *. Ifiaõ diante sessenta Iudios com os sens ca
pitães Antonio .Cardozo, e Joaõ de Almeyda, desco
brindo os caminhos, e bosques, por ser nisto Gente pra
tica, como os qne entre os mesmos maltas haviaõ nas
cido, e eraõ creados. Seguiaõ a estes os Capitães D.
Fernando de Riba Agllero, Afl'onso de Albuquerqne, Leo
nardo de Albuquerque, e ontros tres mais. Aestes se se·
gniaõ os Moradores, em o numel'o dos quaes entravaõ
taõbem os Religiozos al~llns quarentí.l, a quem servia de
Cabo FI'. Antonio de S. Clara, Guardiaõ do convento da
Villa de Serenhaem, e depois foi Diillniclor, natural de
Pojuca, filho de Cosme Dias da Fonceca, e D. Mecia de
Moura ... e por Ge~eral de Lodos o Veneravel Custodio
FI;. Cosme de S. Damiaõ. Ao Povo seguiaõ os Capitães
D. Pedro Marinho, Martim figueira, JoaõdeMagalhães,

eouLrõs coatro-;-Por retaguarda o capitaõ dos Indios
D. Antonio Philipe Camaraõ, com oitenta dos seos, ar
mados de mosquetes, e arcabuzes. Desta sorte se come
çou a marchar de Serenhaem para Porlo Calvo, e dali
athe a.s Alagoas. Trinta dias desde tres de Julho, que
sahio da V1lla de Serenhaem athe dons de Agosto, que
se alojou na Alago!! do Sul, caminho, que os mais vaga
rozos andantes tomaõ em oito dias, e no commum se
gastaõ. sinquo athe seis.

t2lJ.. Mas, ewquanto assim vay fazendo as suas va
g-arozasjornadas... taõ digno de compayxaõ, corno de Su
geilos, que naturalmente o eslaõ movendo a ella, este
exercito; parece justo nos deten hamos taõbem hum pouco
aqui trazendo á memoria, ou, renovando alguãs das cir~

cunstancias, que mais se fazem accredoras de toda ~l

piedoza ponderaçaõ, SllppostO que alguãs taõbem de

• Memor. Di3l'ias, Pag, H12, e sego
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admirar. Isto o pedem principalmente, e sobre tudo a
constancia, e esforço mais que varonil, e hei'oico, de
t<llltas Matronas, e Senhoras Viuva5 ; que as mais, ou as
al'l'astal'ia o amor dos maridos.. ou as obrigava a obe
diencia dos Pays, c companhia dos Irmãos, e Parentes.
Mas, que aquellas Senhoras, livres, tomem a rezoluçaõ
de deixar as fazendas, largar as cazas, e outras muitas
conveniencias, que nellas tinhaõ, sem reparar nos in
commodos, perdas, e o mais, que daqui se lhes seguia,
foy sem duvida, desmentindo a falsa opiniaõ de muitos,
quererem mostrar.. que nem sempre he puzilanime o
cor'açaõ das mulheres, e que taõbem c<lbem na fraqueza
deste sexo.. excessos de valor.. e oper'ações de animo.
Este o mostraraõ naõ só as de que agora [aliamos, que po
deriaõ ser ajudadas taõbem da nobreza, e impu~sos do seo
sangue illustre, mas outras muitas de menos qualidade,
e esplendor nativo como entre estas se achavaõ, e tem
com ellas, ou entre todas bum grande e especifico lugar,
e vem a ser aquellas de S. LOUJ'enço, ou Tojucupapo,
freguezia entre Goayana, c Iguaraçú, que cercadas com
seos maridos, e filhos em Imã Estancia que haviaõ feito
para seo resguardo dos Olandezes, quando ja desfalle
ciaõ os homens no terceiro combate, ou assalto destes
Inimigos, prevaleceraõ ellas, que a ferro e fogo tendo ja
rompido o Olaodez a Estac<llia, souberaõ rebater.. ven
ceraõ, e lrlunfaraõ maneando as armas de huã grande
Illultidaõ de contrarias, que ja preslImiaõ cantaI' a vic
toria, que lhe tiraraõ das mãos com os seos varonis, e
fones animos, merecendo estas e as mais, que assima
se notaõ naõ menos louvor, que as Panlaziléas antigas..
Symiramis do Egypto... oll outras como Amazonas do Bra
zil, donde escrevem alguns, qlletaõbem as ha, e quando
lIaõ bouvesse 'outras bastariaõ estas para desempenhar,
e merecer-lhe o nome.
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CQn!inua-$e CQm o que de Serenhanhem alhe Porto Calvo obl'ou o Veneravel
Custodio, e seus suMitos em beneficio daqnelle Povo, sendo o maior a con
versão do Mameluco infleI Domingos Fernandes Oalabar.

125. Da Villa de Serenhaern, corno fica diLto, * co
meçou a fazer esla sua derrota o mizeravel Povo de
Pernambuco a treg de Julho do referido anilo de 1635,
e a doze 00 ditLo mez pelas onze horas do dia chegaraQ
á Povoâçaõ de Porto Calvo. Na mesma se achava o Ini
migo Olandez fortificadQ com hum corpo de Gçnte, ser
vindo-lhe de caza forte a Igreja Matriz com outras Es
taneias, gual'llecidas de soldados, e petrechos de guelTa.
Era precizo aos nossos naõ passarem dali muy desvia
dos por ser o caminho a estrada que havia para os cur
ros; e assim rezolveo o General para melhor seguro do
Comboy, e passagem do Povo que se retirava, fazer alto
com a gente de guerra no outeyro de' Amador Alval'es,
fronleiro, e a lil'o de peça da Povoaçaõ, da qual fOl'aõ
logo vistos pelos Olandezes. Em duas emboscadas, que
armaraõ os nossos alli roraõ tornados dous homens, e
hum tawbor dos Inimigos. Por estes se soube, que ao
mesmo tempo entrou taõbew na Povoaçaõ hum soccorrQ
de duzentos Olandezes; e POI' seu Gabo Domingos Fer
..Dilndes CalÇlbar. Logo dil'emos, quem era este Calabar,
qne agora se lhe antepoern outro de melhor nome, como
fiel, e verdadeyro Portugnez. ClJama-se este SebasLlaõ
de Souto, Mancebo de brio, e valor. Achava-se entre os
Inimigos, havia algum tempo.. e agora com elles em
Porto Calvo, confiava o Inimigo neJle, e elle só se fiava
dos Portuguezes, e como em outra occaziaõ, o fez taõ
bem nesta, vindo em a noite qolecedente com caplella
falIal' a Mathias de Albuqnerque, dando· lhe pal'le, de

• Memol', Diarias, ibi.
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que o Olandez 'se achava alli só com lrezentos e cin
coenta bomens, supposto esperava a cada hora sOC'COl'l'O,
ll11e havia pedido. Chegou este no dia seguinte, como
fica dillo; e naõ sabendo Sebastiaõ de Souto, que Ma
lhi~s de Albuquerque fosse noticiad'O deste soocorr'O,
como havia sido pOl' aqoelles dous homens que colhera'Õ
as suas espias, delermlnou o mesmo Souto da"r-Ihe este
avizo. Para isto pedia no Governador Olandez hum ca
valia, segnrando-Ihe, queria daI' fé do poder dos Portu
guezes.. ainda que fosse com perigo seo. Mandou-lhe o
Govel'Oaclor daI; o cavallo, e o SOlHo se c11egou tanto as
uossas scutineHas, qlle pareceo muito llaõ <>tfellderelll
ellas com alguns til'os de arcabuz.. que lhe fizeraõ. Atudo
se expoz o seu animo s6 por lançaI' huãcarta, emaql:ral
avizava a Malhias de Albuquerque do 'novo soccorro,
que havia chegad'o ao Inimi~o, lllas que oonfiasse, qu'c
elle os meteria em suas mãos. Assim ,como o pl'OmeHin
o executou; poi'que vollalldoaos Ola'ndezes soube.de tal
sorte persuadil' ao seo Governador a impossibilidade dos
nossos para a defeza por poucos, mal ordenados, e en
fraquecidos dos caminhos.. e que só vi'O·haõ 'a fazer alli
huã apparencill pal'a os diverlir, de que inlelHassem al
gnã facçaõ 0'5 Olanuezes contra a fraca 1I111ltidaõ d@
Povo.. qne lliaõ condl~zindo, -e que elle se effer.eclu, a
gllialos de sane, que se lhos entregasse todos.

126. Pel'stlndido o Cabo OIandez, que era Alexau
dre PiGurd, das 'razões do SOUHo, ,no mesmo' dia pelas
quatro 1I0l'as da tarde sallio elle pI'oprio com duzentos
soldados, aos quaes servindo o SonHo de ;Guia foi meter
'es~a esquadra p'or aquella pai'te, em qne eslava de em
boscada o 'Ca pitaõ ·Rebellillho.. passando-se ao mesmo
tempo o SonHo para os nossos, que atnimlld'0s com este
exemplo, e s:0ccorrJdos logo pelo Gc'ueral Malhias de Al
buquerque, que vendo-os da emboscaàn metlidos na pe
leja, desceo do alto do oileyro, e apertou o Inimigo de
tal sorte, que sc hOtlve de reliral" ,Segyit~aõ"'no os nos-
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sos com tanto valor, e ouzadia, que ao pôr do Sol es
tavaõ dentro da prirneyra forlificaçaõ, Defendiaõ esta,
cento e dez Soldados~ e seis peças ue artilharia. Assim
como este, se rendel'aó no dia desoito outras duas cazas
fortes na mesma Povoaçaõ, Restava a principal, em que
estava fortificado o mais resto do Pl'ezidio, com o seo
Governador, que vendo-se no dia seguinte desanove,
impossihilitado para a rezistencia, capitulou a entrega.
Em ajustar os particlos desta se gastou pane daquelle
dia. Soi)l'e Domingos Pernandes Calabal' foi toda a con
troversia; porque ambos os Generaes o quel'iaõ para
sy; o Olandez em premio do que os havia servido con
tra os POl'luguezes, o nosso para castigo da sua iufide
liclade. Mas, prevalecendo em o nosso o empenho, e no
Inimigo o aperto, naó sê quiz perder de todo a sy por
Calahar, nem este estava ja em tempo de quel'el', que
nenhum se perdesse; pOl'que tocado de superior im
pulso, vendo as duvidas do ajuste entre os dous Gene
raes, ainda que da parte do Olandez naõ foy:taõ forte a
contumacia, a este disse o Calabal'- Naõ 1'epa1'Cs, Se
nh01', * em accomodar-le pelo que a mim loca; p01'que
eu naõ que1'o perder a hora, que Deos me quiz dm', para
salvCl1'-me, que assim o espe1'o da sua immensa bondade,
e infinita misericordia.- Conseutio o Olandez -ua en
treg:! do Calahar, e ajustou-se a dos mais, E pOl'quc
este foi o principal motivo de fazermos esta digressaõ,
deixando'o mais, que naõ toca ao nosso intento, valllos
a concluir com o que pertence ao Calabar.

127. Foy este sugeito hUlll Mulato, ou :Marneluco:de
grande astucia, e valaI', ajudado de Imã inclinaçaõ per
versa, e malevola. Era natural, e nascido em o mesmo
Pol'lo Calvo, aonde a este tempo tinha ainda Mãy, cha
mada Angela Alvares. No principio servio: ~aos IlOSSOS

com esforço e ouzadia atIJe o anilo de 1632 em que tc-'

• "Memor, Diar. Pago 200.
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mendo ser castigado por alguns crimes atroces, qne ha
via com metido, se passou aos Olandezes. Estes o fizeraõ
logo Capitaõ, depois Sargento MoI', e agora remettido a
Porto Calvo com o SOCCOITO referido. Tudo soube bem
merecer, pelo muito, qne conll'a os seos nalnraes, e a fé
que devia ao Rey, e a Patria, servia ao Inimigo. Todas
as enlradas, que haviao feito em campanha os Olandezes
pelos Rios, e portos, tomada de Tamaracá, Rio Grande
e Paraiba, nas quaes receberaõ os nossos excessivos
damnos, e estragos em fazendas, vidas, e honras. fOl'3Õ
de seo couselllO, servindo de guia, e ajuàou com o braço,
e espada. Com a fõrca, os quartos pL'egados em quatro
estacas, e a cabeça em o alto de flum páo, veyo a pagaI'
todos estes desconcertos, e alli mesmo, donde para es
candalo dosseoshavia nascido. Mas, segundoas circuns
tancias, c modo com que se dispõz a levar aquelle tor
mento, e pena, deixou aos que lhe assistiraõ graudecon
fiança, de que por aqnelle meyo o quiz Deos salvai'. As
sim nota, e adverte Duarte de Albuquerque CoellJo, que
acompanhava aquelle Povo, e Moradores, que se retira
vaõ; e ainda que se naõ achou prezente a este acto, es
tava muy perto, e o eSCl'eveo nas suas Memorias Diarias
desta Guel'l'a no dia vinte e dous de Julho do sobreditto
anno de 1.635, em que foy ex.ecutada esla Sentença, e
informado de tudo pelo mesmo General Malhias de Al
buquerque seu Irmaõ, qne a deu, e mandou executaI', e
taõbem pelos mesmos Religiozos, que lhe assi tiraõ a
morte. E ainda que nas laes Memorias se naõ declara
quaes foraõ estes Religiozos, com assistencia dos quaes,
mediante Deos, e o seu Divino auxilio se dispoz este Pa
decentc para acabar assim, conforme, e ajustado a von
tade de Deos, na slla cerdidaõ, que ja aqui fica repe
tida, e impressa na primeyra parte diz o mesmo Gene
ral, que a passou, que os Religiozos, que se aclJaraõ
com elle dilto General na tomada, e L'endimento deste
forte de Porto Calvo, que he o mesmo, em que ficou
JADOATA~I. PART. II. VOL. I. 22
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prizí~neir() o Calabal', el'uõ os Religiozos de S, FI'ancis,.
CQ, 6 lIaõ menos do que coall'o; saõ estas as palavras
da cerüdaõt - E vindo eu ago1'll a elm' no F01'te, que o
inimigo, tem no Porto Calvo, e foi Deos servido o ,.en
fiesse em. minl,a companhia se acharaõ quatro HeUgio:-.
zos da s('Jb7'ediufl 07'dem, e {ize7'aõ o mesmo com muila
intez'reza, e charidade- Estes coa tI'O Religiozos eraõ do
'nu-mero daquelles trinta, qne hiaõcom oseu Cnstodio
Fl'ey Cosme de S. ()amiaõ, e mais Povo seguIndo o ca
minho das Alageas ao lado da Povoaçai) de Porto Calvo,
subindo estes quatro com o Genel'al Mathias de Albu
querque, e a sua Escuadra ao OiLeil'o de Amadol' Alva
res, como fica dHto, e dalli ao ataque do Forle de Porto
Calvo, que era na mesma Povoaçaõ, como taõbem fica
dilto, e tomud0o qual, succedeo a entl'ega, e castigo do
ealabar.

1.28. Q Authordo Valerozo Lucideno,"* fallandodeste
c~, diz ue o P. FI'. Manoel do Salvadol', Religiozo de
S. llaulu, que he o mesmo: AUlhor do tal livro, ~om o
nome de..- Ca!tado-, fôra o que assislira ao Cala4
bar naquella hor<\, e que paro esta acçaõ o mandara
chamar ao, Mallo, onde eslava retirado, ou escondido
com alguns Moradores, o General Mathias de AlouqueI'.
que. Naõ pretendemos negar a sua verdade, porque
tudo poderia seI', que com os nossos assistisse taõbem
elLe e, a,s.sim ficava cel'll!), dizeI' Ouartede Albuquerque,
que es.c~'eveo esla noticia, e h.ia COQl aquelle Povo, q;ue
Q c.ulabal' acabara hem, (Iuanto ao. da sua atlrna,-con
forme at!irmamfl os Retigiozos, qtte o assist'iraõ ...... Mas>
quem deixani de entender, que se esses Religiozos o
afikwaraõ llaõ podiaõ ser se.llaÕ os nossos, qne hiodo
com Duarte :de Albuquerque e os mais se apartal'aõ
delle,. acompanhUl'!}Õ a Mathills de Albuquerque á P0~

vQaçaõ de Porto Cahl,(i), assistil'aõ €om elle á eull'ega do

. _• Pali' ~I.
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Forte, e mOl'te do Calabal', e voltando outra vez a acom
panhar o mais Povo, dariaõ esta noticia a Duarte de
Albuquerque, e nãõ o Padre Pr. Manoel do Salvador,
que confol'me o que elle mesmo escreve, e se colhe
da sua narraçaõ, naõ vio, nem falluu nesta jornada
COlO Duarte de Albuquerque. Diz mais o dilto Pa
dre, que para esta funçaõ de assistir a morte do
Mulato Cala bar, o mandou Mathias de Albuquerque
chamar ao Malto {}Onde estava escondido com alguos
Moradores; porqne naõ era muito longe, mas sem
pre eraõ sinquo legoas da Povoaçaõ, como elle mes
mo diz em outl'U parte *; porque assim lbe era
necessario estar cm tanIa distancia, e em Malta taõ
inculta, que o llUÕ enlendessem os Inimigos, e fi
casse difficulloza aos Illdios, que comsigo traziaõ os
Olandezes a sua pesqniza. E se isto era assim, como ()
diz o mesmo Padre, quem naõ vê que mais difficultOiO
era, ou para o explicarmos em propria fraze, quem
Ilaõ advel'le, a pouca, ou nenhuã necessidade, que ba
via de mandar sinquo legoas aos escondrigios do Matto
buscar hum Religiozo para assistir a hum Padecente l

lJavend(, quatro no mesmo quartel do seu Suplicio? Para
concluzaõ desta contrariedade de que o tal Religiozo.
nem foi chamado, nem com os outros assistio aquelle
acto, na propria narrativa das Memorias de Duarte de
Albuquerque, achará o melhor fundamento: porque a
ser elle só, devia p0l' força, ainda quando lhe naõ ex
pressasse o nome dizei' :- E conf07'me a/1i1'1nou o Reli
giozo, que lhe assistia;- e naõ, 05 Religiozos, que lhe
assistiraõ. E se estes, que lhe assi&tiraõ o affirmaraõ, e o
uaõ podiaõ affirmar, sem fallarem com Ouarte de Albu
querque, que o escreve assim; naõ fallando com elle o
Padre Pr. Mauoel do Salvador, como se pode Vêl' do
que o dilto Padre neste lugar escreve, bem se pode eo-

.. Pago 29,
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tender, que de uenhuã sorte, nellJ por si, lIelll junta
mente com outros assistio ao p!'ezentc cazo, mas s6
aquelles Religiozos.

1.29. E sendo assim corno fica advertido, que o naõ
pretendemos de propozilo negar~ e só apontamos as ra
zões de du vida, que se podem ofIe!'ecer, e que llaõ ob
stante elIas sempre o sobredilto Padre fosse o Ministro
daquelle caLLlOlico e piedozo acto, muyto grande queixa
podia ter elle de quem escreveo aquellas Memorias dia
rias~ da pouca~ ou nenhuma, que delle fez, naõ só nesta
acçaõ, e assistencia á mOI'te do Calaba!', tanto do ser
viço de Deos, como em outras taõbem notaveis~ obra
uas pelo dilto Padre em beneficio do Povo, e Capitania
da ditLo DonaLario Duarte de Albuquerque Coelho, Au
thor das taes Memorias, os quaes serviços~ que taõbem
diziaõ o!'dem ao Rey, relata o mesmo Padr'e em toda a
obr.L.do seu Vafel'ozo Lucideno, desde a entrada dos
Olandezes em Pernambuco, donde elle assistia no auno
de 1.630, atbe o de 1.6ú.6, em o qual se retirou para o
Beyno. E que destes priIÍleyros oito annos, que foraõ os
mesmos, que em Peruambuco assistia taõbem o seo Do
natario~ nàõ faça nas suas Memorias, alguã dos grandes
serviços do P. FI'. Manoel do Salvador, que especial
mente os mostrou neste passo do Calabar, como taõbem
o havia mostrado ja antes; e depois deste o foi conti
nuando desde que D. 1uiz de Roxas chegou a Alagoa
com o SOCCOl'l'O de Caslella, e Portugal, e dali a Porto
Calvo, tempo em que relata o Padre Callado, que estan
do no malto escondido com alguns Moradores~ e lan
çando os Olandezes hum edital para que~ com pena de
morte~ todo o Povo de Porto Calvo se retirasse para' as
Fl'eguezias de Serenhaem alhe a Val'ge de Pernambuco,
elles o deixaraõ de fazer "pOI' conselho do dilto Padre,
pois elle, (assim o escreve), tinha cabedaes, fazenda e
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vinte esillquo escravos, com que os sustentar, * e man
ter a sua custa os queria defendei', e qUê logo armara
settenla e sinquo Mancebos atrevidos 1 entre os quaes
entravaõ dez Mulatos, e seis crioulos todos de clavina~,

espadas, e rodélas.. e que com esta ,Esquadr1 de Solda
dos, sendo elle o capitaõ.. que ordenava, e alguãs vezes
acompanhou taõbem, üzeraõ emboscadas, deraõ assal
tos.. mataraõ, e prel1deraõ muitos Framel1gos, e que com
vinte destes Soldados fôn esperar ao caminho a D.
Luiz de Roxas, que se achal'a na Batalha, em que foi
morto este Geueral, que carregara para o malta o seu
corpo .. e que por suas maôs lhe dera sepultura com ou
tras acções do seu cuidado, zelo, e dispendio da sua fa
zenda. Dos quaes serviços lodos.. vai elle dizendo, além
de serem publicas.. e noto rios está qualificado tudo por
instrumentos publicas, e Sumnl'ios de testemunhas, c
por certidões au ten ticas dos que govel'll'avaõ o nosso
exercilo, o que tudo deve estnr ja apprezcntado a Sua
Magestade, ou a seos Ministros, conclue o sobreditto
AUlhor.

130. E que obl'ando todas estas acções heroicas, e
dignas 'de memoria, e achando-se a este mesmo tempo
pl'ezente.. e na mesma Carnpanhn, se naõ lembre nas
que escreveo Duarte de Albuquerque de alguã dellas, e
que a elle mais que a outro algum diziaõ respeito, corno
a Donatario, e Senhor da terra? Ou se deve dizer, que
foi ingratidaõ notavel neste cavalheyro, ou o que? A
conclusaõ, tire-a quem o entender melhor. Comprova
se, que naõ podia ser ingratidaõ, nem menos esqneci
menta do Author destas Memorias, naõ fazei' nlgnà do
P. FI'. Manoel do Salvador, e dos seus grandes feitos,
pois se naõ esqueceo nellas de olltl'as de menos nota,
como de muitas miudezas, que nellas relata, e neste
mesmo tempo, e especialmente fallar tres vezes em o

• Pago 27.
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nosso Custodio FI'. Cosme de S. Damiaõ, e seos Filhos
e Suódi"tos, a primeyra, que fÔI'a com elle de Serellha
nhem athe a Alagoa, como ja fica dino, a segunda, que
volLara outra vez com D. Luiz de Roxas it athe Porto
Calvo, donde fôra prezo este Padre pelos Olandezes, e
a terceyra, que ao cabo de nove mezes fÔl'a mandado
pelos mesmos Inimigos lançai' na Capilania dos Ilbéos
das partes da Bahya. E se nestas Memorias se llaõ ol
vida o seu grave e veridico Author de dai' nellas todas
as noticias, que de algllã sor.Le diziaõ respeito a guerra,
que escrevia; ainda as de menos nota, como deixaria
em olvido as do P. FI' Manoel do Salvador taõ impor
tantes, c necessarias ao mesmo assumpto, de que escl'e·
via, e taõ nOlOrias como o elle diz? Julguc-o quem me
lbor o entender, que nós himos a concluir com o mais,

. que sobre a conversaõ do MulatoCalabar> dizem as nos-
-_ sas Memorias, e se colhe das Diarias, e certidaõ do Ge

neral Mathias de Albuquerque. Esta diz, que foraõ qua
tro; as Memorias uffirmaõ que eraõ Religiozos, que ue
o mesmo, que dizer, er(1) mais de bum, e assim se naõ
conformaõ com as do Padre FI'. Manoel do Salvador,
pois escreve fôra elle só o que lhe assistil'a,· e por con
cluzaõ de tudo, quc sendo quatro os Religiozos Meno
res, que esta vaõ assistentes com o Genel'al Ma thias de
Albuquertlue, e se achavaõ todos ll~quella fllllcçaõ,
naõ só era escuzado, mas ainda parecia pouca politica
em tal Pessoa, e menos altençaõ á aquelles Religiozos,
mandar conduzir do mallo, e dali sinquo legoas outro
Ministl'o pal'a confessol', e dispôr para a morte a hum
Justiçado. Finalmente dos apontamentos, que achamos
para a vida do Venel'avel Custodio FI'. Cosme de S.
Damiaõ se diz, que ao dillo Custodio.. e seos fiihos. fi
cou devendo o Mulato Culabar com a sua assisteocia
todo o bom termo da sua conversaõ. E nós accrescen-

~ Memor. Diar. Pago 218 e 123 verso
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tamos, que quando desta empreza do General Malbias
de Albuquerque naõ rezultassem ontros creditos á sua
Pessoa, e armas de Pernambuco, para mayor gloria
dellas bastava-lhe só a desta conversaõ, c lucI'o espiri
tual daqllella alma; ficasse ella devcntlo-a a este, ou
aquelle, e fosse quem quer que fosse o seu Director;
qne por isso conclue o AlItlI01' das suas Memorias, per
mitlio o mesmo Deos estivesse o nosso General taõ fir
me em naõ concluir as condições da entrega com o Ini
migo, sem que fosse a prhlleyra a do Calabar.

UJl.PIT"lILO XXYII.

Do glUJ mail obrou o Yeneravel CUltodio em companhia do Povo de&dIl li

PovoaÇail de. Porto Calvo athe a da .4lagoa do Sul,

1.31. Com o bom soccesso assim da victoria conse
guida contra o Olandez, como a daquella álma tirada'
das garras do commum lnimigo, como piamente se póde
crêr, e couseguidas ambas na Povoaçaõ de- Porlo Calvo;
que por eslemolivo, sem duvida, estando ainda DU:lrte
de Atbuquel'ql1e Coelho, Senho!' e l)ollalal'io de Per
nambuco na Povoaçaõ da Alagoa residindo no anno se
guinte de 1636, a doze de Abrit, foi POI' elle creada em
Villa com o nome de Bom 5uccesso esta Povoaçaõ de
Porlo Calvo; corno laõbem no mesmu di'l e anno e na
mesma Povoaçaõ da Alagoa, com o titulo da Magda
lena foi creada esta em VHla, e laõbem a do Penedo *
com o nome de S. Francisco. Assim o escreve elle mes
mo nas sobredinas suas Memorias Diarias, dando a
cada IlUã destas ViIlas seos termos e jUl'Ísdiçõe!'l, cou
forme aos poderes e privilegios, que trilha delRey para
fazei' as que lhe parece, diz elle mesmO'. Daqui de Porlo

.. Memor. Diar., {lag. 22t1 verso,
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Calvo foy continllando a sua derrota o desterrado Povo,
a quem acompanhava o Veneravel Custodio, fazendo-se
communs a todos os grandes tl'abalhos, e necessidades
continuas em huã taõ prolongada viagem, que ainda a
fazia muito mais custoza, e sentida a coojunçaõ do tem
po por sei' de inverno; passagens de Rios caudalozos, e
outros notaveis inconvenientes, que deixamos a piedoza
consideraçaõ dos que na lamentavel tl'aosmigraçaõ
deste affiigido Povo se quizerem deter hum pouco.
Porque, sem duvida, fallando só do sexo mais fra
gil, assim como nos póue admirar, conforme já no
lamas, o animo varonil, com que tantas Matronas, Se
nhoras, e livres se rezolveraõ a este desterro da Pa
tria, taõbem devem movei' aos mesmos corações, por
mais varonis, e fOl'les que sejaõ, a lastima e cOlllpay
xaõ .•Porque, vêr hum numero de Gente taõ excessivo

. de todas as idades, os tl'istes prantos dos Mininos, os
suspiros das Mãys, o desamparo das Donzellas, descal
ças por amas e agoas, pass(Jl' os Rios com menos com
postura, por caminhos aspcros, dormindo sem agazalho
por matos e bosques, donde viaõ sepultar hUlls, e nas
cer outros; ja cançadas pelo descostume, ja com sustos
pelas vizinhança~. dos Inimigos, ja faltas do necessa
rio, mortas a fome as mais desamparadas, e pobres,
sem duvida, que assim corno todas se lastimariaõ entl'e
sy, devia em todos entaõ, e ainda hoje nos que consi
deradamente o recordamos, ser isto tudo cauza de Imà
grande e lastimoza compàyxaõ.

1.32. Como se hiaõ continnando as marchas e jor
nadas, cresciaõ as angustias e mizei'ias, sendo a maiol'
a falta de sustento ao commum dos pobres, e mais de
zamparados, Acndiaõ estes comOlummente aos Heligio
zos, e em particular ao Venel'avcl Custodio, hqns pela
experiencia, e outros pela noticia, que corria da sua
c~aridade e compayxaõ. Naõ tinhaõ os Religiozos o
sufficiente para sy, e era-lhes llecessario pedi·lo taõbem;
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e assim o andavaõ mendigando pelos mais ricos, c
abastados para buns, e outros pobres. Com o alimento
do corpo ministravaõ taõbem o espiriLual das almas; e
nisto fizeraõ aquelles Religiozos, e especialmente o
seu Custodio muito maior serviço de Deos naquelle
atribplado Povo. Saõ os trabalhos, as mizerias e ne
cessidades, commummenle o nlaior abalo, que póde ter
buã óllma christã para se cbegar a Deos; e tanto se
fazem mais conformes com a sua Divina vontade.. os
que os padecem, quanto tem de maiores, e saõ mais
communs os seos males; pois quanto mais tocaõ estes
a loclos, mais se cbegaõ elles para o mesmo Senllor..
que lhos quer dal' ou para seo castigo como recto
Juiz, ou como Pay piedozo para a sua emenda. Desta
houve huã notaria demonstraçaõ do commum daquelle
Povo ao toque de tantos males.. e foi taõbem para todos
o melhor e mais prompto antidoto o Vcneravel Cus
dodio; porque ao echo da sua fama, a lu~ da sua
doutrina, e as vozes do seu exemplo se moviaõ todos
a buscar Deite o remedia para aquillo, de que mais
necessitavaõ. Eraõ continuas as confissões por aquelle
dezel'to. Alli se desterral'aã Llluitos odios antigos, e se
com puzeraõ l1l ui tas cousciencias erradas.
_ 133. Foy taõbem grande motivo para a espiritual
commoçaõ daquellc Povo a voz e fama que enll'c elle
começou a correr, que o Padre Custodio de S. Fran
cisco via o interior das consciencias, por alguns cazos,
que com elle acoDteciaã por aquelles caminhos; por
que foi taõ grande nesta parle o zelo do Veneravel
Custodio para com os proximos, que para satisfaçaõ
deste mostl'on o Céo lhe era pal'ticipado superiormente
especiéll conhecimento do que se occultava em alguãs
almas; e por isso naõ só se exercitava a sua cbari..
dade, com aqueHas.. que se chegàvaõ acHe, taõbem
elle bia buscal' a muitas das que tinua previzaõ viviaõ
mais descuidadas, e em maiores perigos. De alguns'
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"Cazos destes só I'epeliremos hum, ou ouLL'o sem ex
-pressar·mos os nomes dos sens Sllg.eitOS, 'como o acha
·mos escl'iplo, pO.I' naõ ser circunstancia esla neces
·saria.

134.· Em -huà occaziaõ, sendo ja entl'ada a noite
ítomando o Veneravel Custodio outro Religiozo por com
:paoheiro. se foi á barraca de certo morador de ·Per
nambuco, pessoa alli das mais avultadas, e chaman

'{}o-o a parte, lançad(} a seus pés, lhe rogava que para
·bem da sua alma dezistisse do máo intento, que tinha;
porque além de ser huã grande offensa de Deos; o vi
;nha a ser taõbem contra o proximo. Confuzo ficou o
homem; entendendo logo, o que podia ser; pois na-

rquella mesma noite eslava determinado a fazer hom
'ex.ecrando homicidio em nolavel detrimento da con
·duçaõ daquelle Povo, e paz entre os seos Cabos. Mas
certo de que a,lhe .aUi o naõ havia communlcado, se
'moslrou de alguà sorte caspero e dtlrO com o Padr'e;
·'Como arguindo-o da sua imp.el'linencia. Pois saiba, lhe
disse o Padre, laõbelU espirituamentel severo; qne se

'executar o q11C intenta, poderá pl'eparar-se para hUIll

grande castigo da maõ de Oeo3; e se retirou para a
:sua estancia. Muito mais turbado o deixou esta intima
çaõ do Padl'e, e formando comsigo mesmo bum largo
discurso, veyo a concluir, que naõ podia deixar de ser

-o bra superior aquelle avizo, e confirmando- se com isto
mais l1a virtude do Padre, e boa opiniaõ, que delle Oll
'Via-se, deixon do seu intento. A poucos dias se enCOIl
truraõ ambos, e fallando-lhe o Padre com melhor agra
-do lbe disse: - Ja sey, que ha obrado muylOdifferente
·do que me 1'espondeo,- palavras, qne de todo acabaraõ
de lDov.er aquella alm.a a buscar ao Servo de Oeos,
'coufessal'-sC com elle, e agradecer-ILJe com a emeoda,
~ a~ízo.

1.35. O mesmolheaconteceocom outro de menes esfe
Ta nesta mesma derrotã ; o qual por suspeitas falsas, e
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mal averiguadas cstava resoluto a matar a mulhcr, com
quem cra cazado. Quasi ao mcsmo tempo que o dcter-,
minava executar, se achou atalhado com a prczença do,
Servo de Oeos. Taes couzas lLJe sonbe dizer, e com ra·
zões taõ claras, e efficaces, que ficou o marido bem satis
feito, e a mulher, como iuuocenle, livre do perigo, c dali
por diante em paz e socego. Divu~gada, por estes, e
ouU'os semelhautes cazos a opiniaõ, de que o Venera
vel Custodio tinLJa conhecimento interior das cons
ciencias albeas, fugiaõ de lbe apparecer os muy apega
dos aos seos vicios ; mas oulros muitos o buscavaõ para
os encaminhar, e dirigir; e POl' isso eraõ taõbem conti·
nuas as confissões por aquelles caminhos, e ontras
acções de boa chl'Ístandade em o cornmum daquelle
Povo, devido ao al'denle zêlo, e charidade intlammada.
do Venel'a vel Custodio.

CA.PITULO XX"III.

Chega o Veneravel Custodio com os seus subditos e mais P(JI)O á Poooaçaó da>
Alagoa, e do que aUi obrou athe a chellada do General/). Luiz de Roxa,s.

136. A dous de Agosto deste mesmo aano de 1.63f>
começou a entrar na Povoaçaõ da Alagõa do Sul o des
terrado Povo, e com elle os Religiozos, e o seo Custo
dio. Naõ tinhaõ ainda os nossos habitações; e deraõ
ordem a llUm Recolhimento de palha e ramagem donde
assistiraõ alguns mezes, naõ todos, os qne se haviaõ
retirado; porque os mais delleS'passaraõ logo para os
Conventos das partes da Bahya, ficaudo só alli o Padre
Custodio com o seo Secrelario FI'. J-oaõ Bautista, que
depois foy taõbem Custodio, e alguns mais, que muitos
naõ era possivel accommodarem-se no lugar, tanto
por falta de agazalbos, como pela. do sustento, e I:) mais
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que dizia respeito ú vida religioza. Naõ deixavaõ com
tudo os poucos, que ficaraõ, como escolhidos por bum
lal Prelado. de o fazer mnito exemplarmente no modo,
que lhes era passivei, dizendo missa.. confessando, e as
sistindo a tanla mulLidaõ degente, em particular aos po
bres, que eraõ os mais, assim em numero, como em as
necessidades. Foraõ muitas.. e gl'andes as que padeceo
aquelle Povo, e a mayol' a falta dos mantimentos com
mnns da lel'ra, porque além de ontras circunstancias,
a fazia esteril a multidaõ de gente, que lhe sobreveyo.
Nisto teve bem, em que se eA.ercitar n grande charida
de do Servo de Deos, vendo tanta mizeria, e sem baver
com qne lhe acudir, pois atIJe para os scos lhes faltava
o necessario. Mas desse pouco, que lhes davaõ de es
molla acudiaõ aos mai5 necessitados. Naõ satisfeita com
tudo a sua charidade mandava dos Subditos, qne Ibe
haviaõ ficado alguns pelos contornos, e arrebaldes a
mendigar.. e pedil', e ainda que tudo andava falto, e fa
minto, desse pouco, que se colhia, o reparLiaõ confor
me a necessidade de cada hum. Andava o Veneravel
Custodio pelas Cabanas e Alvergues, a ver.. e vizit3r os
enfermos, e-onH'os, qne por impossibilidade naõ podiaõ
sahir dellas, e a todos conforme a penuda do tempo
deixava, se naõ satisfeitos de tudo, o que lhes era mis
ter, espiritualmente conformes, e consolados.

i37. Nestes disvélos de acudir ao mizeravel Povo em
huãs, e outras necessidades, assim do corpo, como da
almn, se bia cada vez apUl'ando mais o ardente zelo do
Servo de Dcos, com outras demonstrações expressas do
grande fogo, em que se acendia a sua charidade. Só
dous cazos repetiremos aqui sobre e81e ponto, em os
quaes bem se deixa vêr todo o referido, e aconteceraõ
a esle mesmo tempo, e com os quaes se comprovaõ,taõbem
3sprevizões do seu espirita. Vizilava'hnm dia o capitaõ
Luiz Barbalho ao Servo de Deos em a Barraca, ou Ora
torio da sna assistencia, e estando em pratica com elle..
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chegou hum soldado do dilto capitaõ a dal'-lhe IllIã carta.
Naõ tinha conhecimento do tal homem o Veneravel Cus
todio, mas emquanto o capitaõ liaa car.a, chama a parte
aquelle homem, e depois de huã breve pratica, que tra
çou para o fim que pretendia, lhe disse:- He possivel,
Filho, que taõ errado quereis andar? Se tendes mulhe1'
prop1'ia, p01'que naõ deixaes, a que naõ he vossa? Tm'
ncci para a que Deos vos deu, e deixai a que o Demonio
vos tem buscado; abri os olhos, allendei ao perigo da
vossa alma, se naõ quereis experimentar de Deos o cas
lt"go, que merece a vossa culpa.- Era este bomem ca
zado em a Villa;de Serenbanbem, e largando lá sua pro
pria mulher, trazia outra em tilulo de escrava. Foy esta
advertencia hum forte despertador para aquella alma;
porque atlendidas as circunstancias do CélZO, que elle
tinba por uluito occulto, como só l'eservado para sy,
com a opiniaõ do S rvo de Deos, e conhecendo, que o
naõ podia elle saber naturalmente, naõ achou escuzas,
que lhe dnr; e 3ssim tornando a busca-lo no outro dia,
com lagrimas de arrependimento, e temor da pcrdiçaõ
de sua alma, se confessou com o mesmo Padre, e dei
xando él<]uelle caminho errado que hia seguindo, voltou
a Pernambuco á sua caza. Athe qui a noticia, e de crer
he que dali por diante viviria mais ajustado.

138. Neste mesmo oratorio da Alagoa retirado ja alta
noite, e posto em oraçaõ, foi taõ vehemente, e extraor
dinario o influxo do seu espirito, que naõ podendo con
ter-se nos interiores da sua alma, rompeu em vozes, e
suspiros. Assistia mais pegado ao seo retrete o lrmaõ
FI'. Francisco do Bom Sucesso, outro ReHgiozo taõbem
de boa nota e opiniaõ, e cuidadozo de que fosse aquillo
algum accidente, que houvesse dado em o Servo de Deos
pela fraqueza, e debilitaçaõ corporal, em que continua
mente andava pelas suas mortilicações, e penitencias,
accendeo luz, e chegando a registrar o Retrete.. via.. com
huã grande suspensaõ da sna alma ao Veneravcl Custo-
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dio, lavados os olhos em lagrimas, de joelhos, e elevado
no ar em bastante distancia da terra, e todo alienado,
e fóra dos seos naturaes sentidos, e deixando-o assim,
se retirou. Dizia depois este Religiozo, que entre as vo
zes dq Padre ainda percebera alguãs palavl'as, de qnem
como compadecido pedia a Deos pelos trabalhos emi
nentes daquelle Povo_ E seria sem duvida, pelos que
de proximo o ameaçavaõ, e lhe estavaõ por so!Jrevir na
jornada, que daquelle lugar estava determinado a fazer
o General D. Luiz de Roxas. Havia este tomarlo porto
na Barra de Geraguá, distante tres legoas da Povoaçaô
da Alagoa a vinte e oito de Novembro deste anno de
1635, e no ultimo de Dezembro se achava ja alojado na
diUa Povoaçaõ, com aquelle taõ dezejado, como mal
succedido soccorro de Castella, e Portugal, que para li

conquista de Pernambuco conU'a os Olandezes vinha
destinado.

f:'API'r-ULO XXIX.

Sahe da Alagoa o Veneravel CUltodio Fr. Cosmo de S. Damiao om compa
panhia do General D. Lui:r. de Ruxas, morto este, ovencidos os nossos, fica
pri:r.ioneiro dos Olande:r.es o Servo de Deos,

139. Havendo o Veneravel Custodio FI'. Cosme de
Saõ Damiaõ assistido lia Alagoa sinquo mezes, e alguns
dias mais, desde dous de Agosto do anno passado, * que
alli cbegaraõ atlle seis de Janeyro do seguinte de 1.636,
neste dia, dando principio á sua marcha o General D.
1uiz de Roxas e Borja para as partes de Pernambuco,
o seguio, e acompanbou o Padre Custodio FI'. Cosme
de S. Damiaõ, çom o seo Secretario FI'. Joaõ Bautista,
e ontro Religiozo Sacerdote, chamado FI'. Manoel das

~ Memor. Diarias, Pago 212 verso
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Neves. A quinze do ditto mez de JaneYl'o chegou este
exercito á Povoaçaõ de Porto Calvo, em busca do Ini
migo, que aIli se dizia estava arranchado, com o seu Ge
neral Segismundo; mas havendo-seja este retirado dali,
receozo do encontro,·e sahindo o nosso em seu segui
mento, chegou a desasette ao lugar, que chamaõ Mata
Redonda, entendendo podia por alli tomar ao Inimigo
pela retaguarda; mas encontrou-se com outro de maior
corpo, o. qual se compunha de mil e quinhentos Solda
dos, trazidos da fortaleza, que tinhaõ na Paripoeyra,
costa do mar, correspondente a Porto Calvo, guiados
estes pelo seu Coronel Archichofle, e vinhaõ em soccor
1'0 de Segismundo, suppondo estar em Porto Calv<o, cer
cado pelos nossos. Mas, tendo a noticia, que Segismun
do se havia retirado, e os nossos o seguiaõ, se foi em
a nossa retaguarda, e nos alcançou ao dia seguinte de
sasette, e no outro, que foraõ desoito no mesmo lugar
da Mata Redonda se deo a batalha, em a qual levando
os nossos ao principio annullcios da victoria, a fez in
fausta, e meteo nas maôs dos contl'arios o impulso in
fiel, e traidor, de huã bala que dando pelas costas do
General, e Mestre de Campo D. Luiz de Rox.as, esahin
do-lhe pelos peitos, o deitou do cavallo morto, aos nos
sos deixou veneidos, e entre os prizioneyros, entregue
aos Inimigos o Veneravel Custodio FI'. Cosme de S. Da
miaõ, com os dous Religiozos, que o acompanhavaõ.

160. Com alguã variedade ainda que naõ em substan
cia, fallaõ nesta prizaõ do Velleravel Custoclio .as nos
sas memorias; porque concordando todas, em que foi
prezo, nenhuã declal'a o lugal', e o tempo; e nem o
Irmaõ FI'. Manoel das Neves, que com o mesmo Cus
todio foi prezo, fallando em outras circunstancias, ad
vertio nesta principal, em hum Assento, que deixou
da sua letra. Nós seguimos as que desle cazo se achaõ
;mpressns, e escripLas por Duarte de Albuquerque, e



diz assim: * -' En este tiempo fue prezo el Padre Fray
Cosme de S. Damian, Custodio de los Descalços de San
Fmncisco, que en compania del Maesse de Campo Ge
neral te pareâa iva segw'o a visitar tres cazas suyas,
que estavan entre los Enimigos, una en la Parahiba y
las dos en Pernambuco, Guamçu y Pojuca.- E com
isto nos tirou a duvida assim das mais, como da do
mesmo FI'. Manoel das Neves, ql1e oe a seguint.e da sua
letra:- Alguãs vezes assisti no Arrayal de Pemam
!Juco, estando em guerra viva, entre os Soldados com
algum tr.abalho. Depoi'S disto vindo com o Custodio,
que no tempo em Fr. Cosme de S. Damiaõ, e sel~ com
panheú'o, e Secretario Fr. Joaõ Bautista para a parte,
donde assistia anossalnfantaria, nos tomaraõ os Olan.
dezes, na campa1_~ha, tratando-nos com g1'andes rigores,
deflpindo-nos nús, ameaçando-nos de morte, tendo-nos
perto de !tum mez com Soldados de posta noite, e dia; e
depois disto enviando-nos para as fortalezos de Per
nambuco, adonde nos tiveraõ alguns dias, padecendo
muy gmndes fomes, e sedes; de donde depois nos en
viaraõ, e dividiraõ cada !tUtn para a sua Náo de gue1'
1'a, doude andamos selle mezes prizioneiros com os tm
balhos, que em tal prizaõ se podem considera?'; depois
sendo enviados a entrega?' aos seos Estados da Olanda
para nos sentencearem; para nos liV1'a1'·mos, e passa1'·
mos Otlttm vez a Portugal, padecemos grandissimos tra
balhos, etc.

1.lJ1. Prezo oVeneravel Custodio com os dous compa
nheiros, foy com elles mandado entregaI' ao General Si
gismundo, qne da Barra grande, distante sinquo legoas de
POI'lo Calvo, de donde sahira fugindo dos nossos, ha
via voltado á Villa de Serenhallhem, logo que soube da
perda de D. Luiz de RoX'ls, (l victoria dos seos, e aqui
os liveraõ por qu-azi um mez prezas, despidos, e com

• Memor. Diar. Pag, 218.
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guardas. De Screnhanhem foraõ rernetlidos prezas estes
Religiozos, com o seu Custodio para as Forlalezas do
RecilIe á ordem elos do seu Conselho. Nesle leve o Ve
ueravel Custodio, como cabeça dos mais, alguDs votos
para forca; mas assistindo naquella consulta hum delles
de animo menos proLervo, movido. sem duvida por ou
tro maior impulso, foy de parecer, se commutasse a
pena de morte cm degredo, c determillaraõ lodos fosse
este para a Serra Leôa na Costa de Guiné, donde ti
nha mais cerla a morte... que os outros qlleriaõ, do
que a vida, que aquelle lhe Iwvia otorgado. Foraõ se
parados IJUns cios ontros, e sentlo os dous rernetlidos á
Olanda aos do seo Estado, o Veneravel Custodio, em
outra Náo, que sahia a pilhagem, partia nella a CUl1l

pl'h- o impio, e cruel degredo. Mas, em o recto, e Su
premo conselho do Altíssimo... em que outra couza esla·
va decretada, assim se dispôs, que a Náo em sinquo,
ou seis mezes qlle CUl'SOU ... e deu volta aguelles mares,
nunca lhe permilliraõ as sllas correntes, e ventos con~

trarias tomai' o porto, qne buscavaó... nem ainda dar
vista de terra alguã da Costa de Afdca, Oll Guiné... no
cabo da qllal, qlle lhe fica ao Este, demora a chamada
Serra Leôa. A estes contratempos dos mares sobrivie··
raõ outros conlra a Eaudc dos SN1S Navegantes. Foraõ
tocados militas dos Hereges pelo mal cOlltagiozo da
Costa, que dá lla bocca e gengivas, c chamaõ de Loa11
da. E corno a verdadeyru charidade naõ faz distiuçaó de
Sugeilos; porque tudo o que hc pl'oxirno ... fica sendo
termo proporcionado dos seos espaçozos ambitos... naõ
fallou ao Servo de Deos, em que se exercitar com os
cnfel'mos tocados daqueJle achaque. Naõ só lhes servia
de ~nfermeyl'o, applicaudo-lhes os remedias com suas
maõs, e servindo '05 com a slla Pessoa. c cuidado, taõ
bem o cOlllleceraõ Medico nas melhoras, que experi ...
meutavaõ. Daqui rezn1tou começarem taõbem elles a
tI'atar ao Servo de Deos com mais afabilidade... e me-
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nos desprezos, e rigores, como uzaõ com todos os cu
tholicos, e especialmente Ecclesiasticos. Nã melhora
deste novo tratamento se adiantou sobl'e todos o capi
taã da Náo, que como homem de mais discurso, e ja
no daquella viagem taõ dilatada, tiuha formado algum
bom da paciencia, austeridade, e modo de viver do
Servo de Deos, agora mais confirmado no seo conceito..
taõbem lhe mostrava outro agrado. Ja lhe advertia tra
tasse melhol' a sua Pessoa; ja o brindava com alguã
cotiza mais especial da sua meza, que acceitava, naõ
sendo, de carne, ou outra alguã bebida; porque fóra
da pequeua porçaõ de agua, que lhe davaã pro rata, e
u'lguã pouca de farin1Ja da terra, ou brôa commua, naõ
gostou de outro sustento, ou bebida em toda aquella
jOl'llada. Nunca teve nella cama, uem pam o descallço do
corpo a buscou; porque para tomar algum pequeno re
pouzo por noite o fazia recostado a qualquel' reparo,
ti ue se ofl'ereciu, levando o mais tem po em os seus cus
lumados exercicios de rezas, e oraçuõ no modo, que lhe
era possivel; e da mesma sorte se deixa ver, que só
por Providencia Divina se poderia ter em pé hum corpo
taã mucerado, e attl'icto de fomes, sedes, nudez, e tra
'bulhos, e que só por milugre se poderia conservar huã
vida taã penitente, e maltratada, assim a impulsos do
seo proprio espirito, como do odio, e furor de huns taes
inillligos, e contral'ios.

1ú2. Ao mesmo tempo, que estes melboravaã do
achaque da Cosla, se achou tocado delle o Servo de
Deos, e se assim como foi dos ultimos, houvera sido o
pl'imeyro, sem duvida, que á violencia do achaque, o
dezampuro, e falta dos remedios, e de quem lhos mi
nistrasse, ou correria perigo a sua 'vida, ou seria muy
vagaroza a sua cura; mas, para estu, e o seu ll'atamen
to achou ja nos mesmos inimigos algum cuidado; ao
menos pai' retribuiçaõ, do que pelo mesmo mal haviaõ
.recebido do Venel'uvel Padre. Assim com esta carga de
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molestias, e occorrencia de trabalhos, que sempre saO
especiaes toqnes da maõ de Deos, ou particulares mi·
mos, que elle tem de rezerva para os seos escolllidos,
sem permittir soçobrasse com elle o espirito do seo
Servo, o bia o Senllor apurando, e pulinuo cnda vez·
mais. Alguns setle mezes hiaõ correndo depois, que sa
hiraõ do Recilfe, sem poderem tomar porto naquella
costa, e vendo que se hiaõ consumindo os mantimentos,
e o mal de todo os lIaõ deixava, rezoIveraõ voltar a Per-
naUlbuco, e o couseguiraõ com hllã viagem muito pros
pera.

(JAPI'r1JLO XXX.

Chega o Veneravel Custodio do soo degredo a Pernam.buco e ha mandado lan
çar pelos inimigo, nas Praias da Bahia.

14:3. Logo que no Reciffe tomou porlo este Navio, fo
I'aõ os seos Cabos dar parte aos do Govel'no do que na
viagem lhes havia acontecido, e es!)ecialmente com este
Degradado; :de sorte que os do Conselho o malldaraõ hir a_
sua prezença, eo que della rezultoll foi, dizerem-lhe, que'
davaõ por cumprido o seo degredo, e que breveme!lte
o mandariaõ lançar entre os seos, e assim o cxecutaraõ
mandando-o lançar nas Prayas da Itapoã~ d'istante sin..
quo legoas da Cidade da Bahya.

14.4.. Sobre o mez, e anno em que foi a soltura do
Veneravel Custodio naõ ha certeza. As nossas Memorias
dizem, que quem o mandou restituir á Bahya fôra o·
Conde de Nassau Joaõ Mauricio. Mas este naõ podia ser;
porque o Conde chegou a Pernambuco, como dizem os'
que delie escrevem, especialmente Barleo nus Guerras.
do Brasil, a vinte e tres de Janeyro do anno de 16:37,
e neste mesmo anuo e dia do m.cz, tivemos tlcazo Oreo-
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contro de í\chtu' 110 cartol'io da Camara Ecclesiastica
desta Cidade ela Bahya Illlã certidaõ autentica assignadn
pelo Veneravel Custodio nas Inquirições de Genel'e do
Ordenando Domingos Varella de Moura.. na qual atles
tava o Padre Custodio, qne o sobreditto ordenando que
havia sido antes Noviço nesta Custodia, deixara o ha
bito Religiozo por Slla liVl'e vontade e naõ porque fosse
expulso, ou lançado fóra por crime algum, ou lIota con
tra a limpeza do seo sangue, justificada esta certidaõ
pelo Liçenciado Francisco da Silva, coadjutor da Sé, e
Escrivaõ da Camera, e pelo Doutor Joaõ do Couto Bar
b07.a, Dezembargador da Relaçaõ do Porto, Ouvidor
Geral com alçada na Babya. E assim, sendo este dia
-vinte e tres de Janeyro de 1637, em que na Batlya se
achava ja restituido do seo degredo, o mesmo em que a
Pernambuco chegou de Olanda o Conde Joaõ Mauricio,
naõ podia ser este, o que o mandasse lauçal' na Bahya,
e lhe desse a liberdade. Por este fundamento e os mais,
que se seguem assentamos foi esta sem duvida pelos
fins do allno antecedente de 1636 de vinte e sclte de No
vembro athe o ultimo de Dezembro deste Olesmo anno.
Naõ só porque entaõ faziaõ os nove para dez mezes, ·com
pouca differença, que dizem as uossns Memorias, qne
andou desterrado, depois de prezo; como taõbelll, por
que assignando as Diarias os dias cel'los do que acon
teceo Ileste sobreditlo anno de 1636 attle vinte e selte
de Novembro, daqui por dhnte naõ assigna dia para os
acontecimentos, e diz assim, entre os qlle escreveflsem
dia certo.. fallando deste Reli~iozo ;- * Tambien dexã
1'on alH, (logo diremos aonde,) ai Padre Fmy Cosme
de S. Damz'a1i~ Cuslocti'o de los Descalços de S. Fmn
cisco. - Evidencia de que de vinte e sette de Novembro
athe o fim do anno de 1636, foi a restitlliçaõ do Vene..a-
vel Custodio.' •

• Memor. Diar. Pago 113 verso
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1.lJ.5. O lugar, em que foi lançauo, diz o mesmo Au
Ihor, foi nas partes dos Ilheos, junto com ontros Cabos
Portllguezcs, * a quem deraõ liberdade nesta mesma
occaziaõ, dizendo assim :- Bt Inimigo Uevô a Los Ca
piLanes D. José de SOltO Ponce Leon, e Gomes de Abreu,
y at Sargento Maior Pedro Gorrea da Gama a tos Istéos,
vinte y sinco tegoas at sur de ta Bahya; tambien dexa
ron atti a Fmy Cosme de S, Damian, etc. Nem faça du
vida dizerem estas Diarias, que o Inimigo lançou o P.
Custodio nos liMos, e aml'marem as nossas, que foi na
Itapoan, junto á Bahya, porque tudo podia ser, hir com
os mais aos lIbéos, e lançar em hum porto aos cabos, e
dizer-lhes hiaõ lançar ao Padre em outro, e darem com
elle na Praya da ltapoan, por naõ faltaliem os do Con
selho a sua palavra, de que o havíaõ restituir aos seos
Frades, que os naõ havia nos Ilhéos, e seria dar-lhe
outro degredo; e nesta suppoziçaõ, tornando dahi a
tempos aquelles cabos a Pemambuco, assim dariaõesta
noticia Q Duarte de Albuquerque; suppolldo lançariaõ·
ao Religiozo em Outl'O porto dos mesmos llhéos; por
que a naõ ser assim, e vindo do'i Ilhéos para a Bahya
o Padre Custodio em alguã Embarcaçaõ Portllgueza,
o lançaria esta no pol'lo da Cidade, e llaõ nas Prayas
da Itapoan, donde he cel'lo foy lançado, e só o podia
seI' pelos Inimigos, como foi sempre constante entre os
Religiozos.

CA.PIT-.TLO XXXI.

Do que mais obrou na Custodia o servo de Deos Fr. Cosme de S. DamitúJ dc~
pois de restituido a eUa.

i 4.6. No mesmo dia em que o lançaraõ em terra os
Inimigos, chegou ao Convento o Veneravel Custodio, e
foy nelle recebido de todos os seos Subditos com agueI...
las demonstrações de gosto, e l'endimento, que se lhe

• Ubi supra.
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deviaõ, como a hum tal Prelado, e Supcriol', que el'a
obedecido sem violencia pelo benigno, e alfavel, que
mostrava a todos, amado, como hum Irmaõ, e attentli
do, como virtuozo. Como a tal lbe entregou logo o go
verno da Custodia o Irmaõ FI'. Manoel Bautista de Obi
dos, a quem os Padres da Meza da Difiniçaõ haviaõ
substituido em seu lugar, supposta a morte, ou dester
ro do Venera vel Custod io, e naõ haver noticia do fim,
que lhe haviaõ dado os Inimigos. Havia sido FI'. Ma
noel Bautista de Obidos, corno ja notamos, Guardiaõ
da Bahya, eleyto pelo mesmo Custodio FI'. Cosme, na
quella JUllta, que fez das partes de Pernambuco, e con·
vento de Pojllca, depois de passado anno e meyo do seu
Capitulo, pela razaõ, que taõbem fica declarada, e sendo
Guardiaõ, foy posto outro em seo 11I~ar, e elle subro
gado em Diffinidor pelo mesmo Custodio em outra Junta,
e em falta deste, posto em seu lugar, de que agora fez
dezistencia, e entrega ao Veneravel Custodio. Este o foi
continll~n(lo com os mesmos acertos, com que o havia
antes exercido, sendo llUã das primeyras acções desta
vez, em junta parlicnlat' por novos Prelados em algllãs
cazas por haverem completado ja os tres anllos de Guar
diães, e naõ haver chegado á Custodia novo Prelado
mayol', e assim o foi mais de dous annos ao diante
elle athe o mez de Junho de 1639, em o qual a
viute e tres chegou á Buhya, depois de varias es
cálas, feitas ás partes do Rio de Janeyro. Foy todo
o tempo, qne exerceo o Veneravel Cnstodio este
cargo alguns seis annos com pouca dilIerença. Naõ cons·
ta, que depois de restituido á Custodia deste seo de
gredo, discorresse por toda ella em vizita, por evitar
os perigos, e se naõ expôr a outros semelhantes; por
que a Pernambuco, ainda que por terra o podia fazer.
eMava ja a este tempo toda a Campanha na posse dos
Olandezes; e para o Sul e Rio de Janeyro, naõ poden
do ser, seoaõ por mal', andavaõ estes, e todas as suas
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costas continuamente infestadas, e batidas das Náos ini
migas. Mas nos conventos das partes da Bahya, naõ
faltou a esta obrigaçaõ, com aquellas mesmas penções,
c detrimento da propria Pessoa, taõ enfraquecida, e ate·
nuada com as asperezas de taõ longos caminhos, c as
grandes molestias, e trabalhos do seo desterro, além
das mOl'tificações, e penalidades corporaes, applicadas a
medida do vigorozo do seo espirito; pois sem afl'OuxaL'
neste, foy continuando aquelIas mesmas operações, em
que antes se exercitava, quando mais robusto. Assim
concluio agol'a o emprego de Custodio, e daqui athe o
anno de 1653 naõ achamos tivesse mais outro algum,
de que o de Prezidir, sendo Vizitador Geral, nomeado
pelo Rmõ Fr, Pedro Manero, Ministro de toda a Ordem,
no Capitulo de quatorze de Septembro do referido anno,
o segundo, que celebrou esta Custodia, ja separada, ou
independente da Provincia de Portugal.

147. Por huma cel'lidaõ assignada da propria letra
do Servo de Deos, em seis de Jnlho de 1657, e antes
do Capitulo seguinte deste mesmo anno celebl'ado em
vinte e seis de Agosto, consta fizera este Veneravel Pa
dre renuncia de todo o direito, que tinha, como Padre
mais digno da Cu todia para entrar nelle por Vogal. As
cauzas que allegava para elTeito dej o haverem por escu
zado, constaõ da mesllla cerlidaã, ou renuncia, que aqui
se ll'aslada, porque além do que fica ditlo, neHa achamos
taõbem ao certo o dia, mes, e anilo do seo nascimento;
dizassirn:- Pr. Cosme de S. Damiaõ, Custodio, que
fui desta Santa Provincia, antes de elta o ser, certifico
in Verbo Sacerdotis, que e·u tenho de idade oitenta e
l1'es annos, que se fal'áõ em desoito dz'as de Novembro,
p1'oximo vindolU'o; Certifico mais, que eu sou surdo, e
cego, e que digo missa com muito lrabalho, descompo
ziçaõ, e z'ndecencia; falto de memm'ia, e entendimento,
e finalmente totalmente decrepito: Pefo humildemente
aos Pad1'es Visitador, P,'ovincial, e Di/linidores, que
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visto as impotencias assima me escuzem de entra?' no
Capitulo, que ora com o favor de Deos se espera cele
brar, e de ter voto nette, sendo Vogal; e se alguã pel'
tençaõ nisto podia ter, 7107' este prezente a renuncio,
quanto em direito posso. Neste Convento de N. P. S.
Francisco da Baltya em seis de .Julho de mil seiscentos
e cinquoenta e .~etle annos.

Pr. Cosme de S. Da,miaõ.

Entendemos naõ foi aceeita pelos padres da Diffiniçaõ
esta i"enllncia, pois se acha no livro antigo dos acLos
capitulares, que feita a eleyçaõ de Custodio no Padre FI'.
Pantaleaõ BauLista, que havia hido a Roma sobre a
cauza da separaçaõ, e vindo de lá nomeado Vizitador, e
Prezidente deste Capitulo, com authol'idade Apostolica,
e letras.do P. Geral Fr. Pedro Manero, e faculdade ou
dispensa para que sendo Prezidente do tal CnpiLulo pu
desse ser eleyto em Prelado mayol', ou Custodio, como
succedeo, foi confirmada esta eleyçaõ pelo Servo de Deos
FI'. Cosme de S. Damiaõ, como Padre mais digno da Cus
todia. Nesteanno sobl'ediuo de 1657, faziaõ desoito com
ponca dilferença, que havia concluido o Servo de Deos o
de Prelado mayor desta Custodia, e foraõ estes annos com
os dous, que viveo ainda depois deste Capitulo, todo o
tempo que o seo espirito desafogado das penções, e tra
balhos, que padeceo em todos os do seo governo, desele
que entrou de Guardiaõ a pl'Ímeyra vez atlie Custodio
pelo fim, pôde com mais descanço da sua alma applicar
se de todo aos seos espirituaes, e Religiozos empregos.
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U.!l-PITlJLO XXXII.

Da sua humildade, e paciencia; zelo da honra de Deos, e salvaçaõ das almas.

ili8. Bem conbeceo era a bnmildade o principio, e
fundamento de todas as virtudes, *quem disse, era ella
a May de todas; porque he certo se Ilaõ podem susten
tar as boas obras sem os alentos d:t humildade. He esta
como a corrente, c saõ aquellas corno as flôres ; aquel
las parecidas ás luzes, e estns semelballtes aCi> sol; se
morre o sol espiraõ as luzes, se acaba a corrente des
mayaõ as flores; estas porque na suspensaõ das agoa~

lhes falLaõ as forças para rezislir ao ardor do Estio;
aquelJas, porque na auzencia do Planeta se achaõ sem
vigor para triunfar das sombras. Assim taõbem se fal
lece a humildade, espiraõ as virludes, porque morrem
como fiores desfiguradas a impetos da vaidade, e des
lustraõ-se como luzes ao obscuro da tentaçaõ. Taõ im
pressa trouxe sempre na memoria o Servo de Ocos Fr.
Cosme de S. Damiaõ esla verdade, que em todo o edi
ficio das suas operações virluozas, e boas obras sempre
lhe lançou por alicerce solido o profundo abatimento de
sy mesmo.

1.4.9. Sendo cerla esta maxima ell1 todo o estauo, no
de Religiozo he absolutamente preciza; porque sem a
virtude da humilllade, naõ ha Religiozo perfeito, nem se
podem cabalmente dezempenhal' as obrigações do esta
do. Em toelo, o que teve na Religiaõ o Servo de Oeos,
ou fosse de Noviço, Sacerdote, Subdito, ou Prelado, foi
o seo mayor desvélo chegar ao mais fundo desta admira
vel, e principal virtude. Em todos os sobreditlos em
pregos, sempre que lhe foi opportuno para desvanecer,
e obviar algum jacto de vangloria, que por esta, ou
aquella acçaõ do seu proceder, em beneficio do pl'oximo

.. S. Gregol'. !\lor. 27.
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'llie quel'l:lO contribuil' os agradecidos, n tudos reba
Lia com o forte escudo daquellas humildes e discre
tas razões~ que ja em outro lugar ficaõ referidas:
Quem sou eu? E eu quem sou? SOZt hum pó da
terra muito vil, e muz:to abatido. Eu sou hum guzano
muito pequeno com espirito de vivente,. e muito m.elhor _
-direi, que sou nada; pois nada ~Olt na consideraçaõ do
meu ser? - Com este fOrLe e la rgo escudo de verdarley
1'0 'humilde, embaraçado na sua alma com os duros car
deis de huã paciencia invicta, com que se soube portar
em todos os trabalhos da sua vida, que foi toda llllà offi
cina da pacieocia mais aplH'<lda, como podem notar os
·que com aLtenta reflexaõ a lerem, soube receber em Sub
dito opprobrios de particulares, sem queixas das oITen
sas, pôde cubril' em l)relado menos preços <las Subdi
lOs sem satisfaçaõ das calul11nias; e como virtuozo sus
tentou acclarnações universaes, sem que da mundana
vangloria lbe pudesse local' o minimo atamo, ou mais
leve sõpro. E como acerton a lan~~al' ás suas vil'tudes
taã solidas fundamentos como os da Rcligioza humildade,
,e Santa paciencia, naõ podia deixar de crescer muito
diante de Deos, e subir ao mais alto na eslimaçaõ do
mundo as suas virtudes, e fazerem -se publicas nos olhos
do todos as Stlas boas obras.

150. Fóra daquellas~ que como crealura reconhecidn
a Deos executava pelo que dizia ordem a sy, e ao seu
estado, todas ns mais se dÍL'igil'aõ. e encaminbul'aõ sem
pre ao bem do proxilllo, zelo da Religiaõ Catholica,
credito, e honra do mesmo Senhor. Naõ apontamos ra
zos particulares, tanto por naõ amontoarmos ti escl'ipta,
como pOI'qIH), além de que alguns ja ficaõ referidos em
seos proprios lugal'es, quem com attençaõ refleclit' no
largo discurso da sua vida~ achará~ qne naõ põz pé, que
naõ fosse com reparos de humildade; naõ deixou pega~

da, em que Ilaõ imprimisse fundos de padencia, naõ
deu passo, que se uaô dirigitise para edificaçaõ elas al-
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mas, nem moveo acçaü, que se llnõ encaminhasse l)ara,
gloria de Deos. Com taõ solidos, e avançados funda
mentos, como os deslas duas virludes, humildade e
paciencia, Llaõ podia deixar de crescer cm todas as mais
o Servo de Deos, como além do que fie,1 notado irem.os
vtlldo lias eapillllos seguintes.

().&PI'J.'ULO XXXIII.

Da Vil'lude da Oraçaõ do Servo de Deos, e da sua grande conformidade
em alguns traballlos, e securas do seu espirita,

1.51. Das Estrellas as que mais se avizinhaõ ao sol,
saõ as que participaõ maisuassuaslllzes. Aonde he mais
intima, e chegada a uuiaõ. ahi saõ mais intensos, e se
participaõ melhor osseos c(fcitos. Nas almas justas, Es
trellas fixas do firmamento di} Igreja, como era IllIã des
tas o Servo de Deos FI'. Cosme de S. Damiaô, he a Ol'U

çaõ a via belea por donde se chegaõ, e unem mais ao
Divino Sol, e pela qual participaõ suave, e abllnuaute
mellle dos seos Supel'iores, e Divinos influxos, E sendo
o Servo de Deos Pr. Cosme de S. Damiaõ tnõ particu
larizado nos mimos do Céo, Ilaõ tem duvida, que como
Aslro lumiuozo deste Seralico Orbe tivesse paI' empre·
go o avizinhar-se mais que todas as suas myslieas Es·
u'ellas aos i1luminantcs rayos .do Divino Sol. Atoda a
hora, e a todo o tempo parecia absorto na eolltempla
çaõ daqllelle enextinguivel Luzeyro. Os seos resplendo
res, ou as suas perfeições enefaveis, el'aõ suecessivo
objecto deste ardente, e a(fectuozo espirita. Ainda que
as vizilas, falIas, e outt'as acções uecessarias tivessem o
exercício, que lhe dispensou a natnreza, e lhe em pre
cizo satisfazer emql1an-lo ereatura, ou por politica, ou
por officio, ou por olJediencia, nada disto lhe oeeupava,
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ou divel'Lia as do entendimento, occupaclo sempre no
commercio da graça. Foyo Servo de Oeos hum pasmo
nesta Angelica applicaçaõ.. porque nenhum acolltecimen
to da Babilonia do mundo o divertia das lembl'ançns da
Celeste Sion.

152, Além deste arrebatamento, ou abstraçaõ con·
tínua, com que era admirado dos que o viaõ, foi a ol'a
çaõ o seu mais commum e especial exercicio.. gastando
nella a maior parte das noites, e muitas horas lIOS dias.
Nella, assim como foraõ superabundantes as consola
ções internas, que sentia.. naõ deixaraã de ser muitas,
e rigorozas as securas, que por alguns t~mpos chegou a
padecer o seu espirito. Sobre estas trasladamos, o que
nos apontamentos para a sua vida está escripto;. e diz
o seu Author, de quem outras vezes lemos fallado, o
ollvio assim ao P. FI'. Jacome da PlIrificaçaõ, confessor,
qlle foi do Servo de Oeos; diz elle:- Neste particu
lar póde ser boa testemunha o Padre Fr, J acome da P'lt
n'jicaçaõ.. de quem fomos subditos muitas vezes, e a quem
servimos de Enfe1'1neY1'o na sua ultirua doença. Fatlan.
do pois este Religiosodas secums interiores do nossoVene~

ravel Padre F1'ei Cosme de S, Damiaõ, em huã IMouvi di
zer estasmzões. Quandodemenhãenlt'ava naCeUado Pa
d1'e F1', Cosme.. p01' muitas vezes e achâ [aõ p1'oslrado,
e quebrantado com as af!lições, securas, e desampcwos..
qlle havia padecido, que me parecia /tum moribundo em
os ultúnos paroxismos, e laõ tmnsporlado, e de3figw'a
do estava, que para defunto lhe naõ faltava mais que tet'
o pulso pe1"dz'do, e só este em o signal, que dava de vivo,
e em tanta ce sua humildade, e cuidado em occultm" es
tas singulares alflições, que nunca quiz lhe devessemos
fi nOlicia da cauza p01"queislo padecia. Porém, o que eu,
e todos os Retigiozos.. que o conheciamos, etel"namenle
confessaremos, he, a valente resignoçaõ, e conformidade,
que tinha com estas penas, securas e aflições; e o satisfeito,
que estava cum ellas; pois lhe naõ concedia o mais ligeiro
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alivio, nem ainda com o desafugo ele hllm leve susp'iro.
Qllasi O mesmo, e quem proprios dizia sobre este ponto,
(affirma o Author da referida memoria,) O lrmaõ Fr.
Francisco de S. Clara, que taõbem foi confessor" do Vene
rave! Servo de Deos, e seo companheiro, e vizinho da celta, e
ambos estes Religíozas confessores seos, taõbem de virtude,
o qual Fr. Francísco entrando muitas vezes a vê-lo deme
nhã o achava, como em agonias de morte.-

153. Aestas accresceraõ outras sobre temores de que
naõ fosse esta amargoza secura, ou espiritual solidaõ em
castigo do seo pouco aproveitamento diante de Deos,
(receio que sempre combate os espiritos anciozos de
voar a altul'a da perfciçaõ,) e ainda que ao principio
lhe cauzava este racional escrupulo alguã turbacàõ in
terior á sua alma, como esta estava prevenida com a
graça de Deos, que a punha nesta fOI'ja, para depois
de melhor apurada a illustrar mais, corno pratíca com
os seos escolhidos este Senhor, souhe o seo Servo levar
com a conformidade devida á sua Divina vontade o pe
nozo deste trabalho, e fazer-se merecedor dos celes
liaes, e supel'abundantes eflnvios, a que o dispunha.
Assim o deu elle a conhecer pelo discurso do tempo,
porque ainda que em maneira· alguã o manifestou de
bocca, comtudo no sereno, e alegl'e do homem extel'iol'
dava bem a entender as illustrações, e illapsos Superio.
res, que daquelle manancial perenne de luzes da Divina
face I'everberavaõ na sua alma, e lhe alumiavaõ o ho
mem interior.

154. Taõbem o inimigo commum com as suas cos
tumadas travessuras cuidou sempre eru perturbar o Ser
vo de Oeos do exercicio da Santa ol'ac:.aõ, ja com varias
distrações, que para isto s3be armar, ja chegando a tanto
li sna raiva, qne vendo ~eDl effeito os seos estratagemas,
se quiz taõbem despicar por obras, querendo-lhe su{fo
cal', se llaõ a vida,.porque lhe fa!Lava li licença, ao me
nos o cspirito, para o qne teria permissaõ, com bum
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arroxo que lhe deo pela garganta, com a violencia do
qual c3hio por terra. Foy (:J choro a palestra deste desafio.
Acha·va-se alli @utro Religio,zo taõbem em oraçaõ, e ou
vindo @ esirond0 da qH;eda acudio ao lugar suspeitando
a cauza, e achou o servo de Ocos todo trespassado, (l

fófa de sy; e 1"01' mais que clle tomando a sen i.lOO\'

do inten~eu persl1adÍl' ao outro fôra certo accidenle
aquelle acazo, elle por alguãsexperiencias.. que ja tinha,
e reparando demenhã para o Servo de Deos, vendo-lhe
pelo pescoç0 \lllns signaes, como pizadurus, se veyo a
confirmar no seu peosame~to. Ontl'os semelhantes ata
qnes assim antes, como depois deste foi vulgal' entre os
Religiozos dos cOllventos em que assislia o Servo de
Deos, tivera elle muitas vezes com este tyrauno, e per
seguidor das almas J listas; pois estando cm oraçaõ va
rias vezes seouviraõ estrondos, e outros motins na Igl'e
ja, ordenado tlldo, ja que naõ podia mais, a infullll'il'
lhe pàvor extemo, ou ao menos pel'turba-Io 110 interior

. do espirito, c continuou esta guerra athe os ultimos tia
vida, como se colhe, e confil'l1Ja tudo pelo depoimento,
que depois de sua morte deu o Il'JIJaõ Chorisla FI'. Fran
cisco de S. Antonio, que foi sen Enfermeiro na ultima
doença, e vai incluso no Processo adiante.

De alguns cazos, em que mostrou a Providencia do Altissimo, qllB o soo
Servo ti'nha participadas as graças de curaT Enfermos, conhecer interio
res, e prevenir futuros.

1.55. Estas gt'aças dispensa o Altíssimo, a quem se
gundo os seos inexcl'utaveis juizos mais lhe parece, e lJe
óo seu agrado; e senão todas elJas dons gratuitos, saõ
daqllelles,que Sua Divina M.agestade lem resel'vado para
sy nos thesout'os inexhauriveis da sua irncompu'l'avel Sa-
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hedol'ia, e podei' infinito. Entre os qne mereccraõ a
este Senhol' Imã communicaçaõ muy pal'lícnlar destes
Celesliaes favores, foi hu m o seo Se:rvo o Venera vel FI'.
Cosme de S. Damiaõ. Da virtude mil'aculoza nas curas
dê varias enfermidades, servil'aõ de provas evidentes as
muitas Pessoas (le lodos os Estados, que de achaques"
assim antigos, como adventicios, recol'remlo a ellc, se
acharaõ ao mesmo tempo Iivrcs. Naõ I'cferimos todos
por evitar alguã repeLiçaõ; e s6 o faremos dos mais no- ,
taveis, e de que naõ filÓde rC7.ll1tal' duvida o terem cir
cunstancias evidentcs de miraculozos.

156. O Padre FI'. Alvaro de S. Mal'ia, Religiozo as
sistente no Convento de Paraguaçú, donde falleceo pelo
mez de Fevereyro de 1663, sendo ja de idade avançada,
entre achaques varios, que padecia, era o de maiol' 010

lestia hum defiuxo asmatico, que pOl' muitas occaziões o
chegava a pôr em perigo de vida. soITocando-lhe com
vehemente ancia o peito, especial.mente se se desma7.Ía
va lia bebida de agoa fria. POI' huã vez, que excedeo a
quantidade desta, e estava prezente o Servo de Deos, di.
zendo ao Enfermo, que temia o impeto do achaqne na
quella noite, lhe tomou o Servo de Deos: Naõ quer dei
xai' a agoa, Jrrnaü Fr. Alvaro, e entaõ queixa-se, que
vem a noite! Prometla IHIÕ beber tanta agoa, que eada
parte de Deos lhe promeUo Laõbem, que descançal'ú e
dormirá de noite. Assim se compl'ometleraõ, e recolhi
do á slla cclla o Enfermo, passou a noite socegado, e sem
que a moleslia o accommeUesse, como nas mais, que 3S

passava sentado com nola vel perig0, e resgua rda ndo-se
dali em dianle do ex.cesso da agoa taõbem naõ senlio
mais Clll quanto viveo a repêtiçuõ do achaque. Sohrevi
vco este Heligiozo depois da 1ll0rte do Servo de Deos
algullstres aonos,- E âsua 1norle (diz o P. FI'. Tho
mas da Apl'ezentaçaõ, de qnem he, o que fica referido;)
assisti eu sendo Noviço no Convento de Pa1'a[/'uaçtí, e

•
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ouvi alguãs vezes da sua bocca este cazo, o qual succc
fleo muitos annos atltes.-

1.57, Jeronymo Rugeiro, devoto especial do Servo
de Oeos, achando-se em perigo com huã el'isypela an
tiga; Francisco Rodrigues, Lerceyro nosso na Bahya de
huns vomitas continuas, e Domingos da Costa, laõbem
Terceyro, e viga rio do Culto Divino muitos annos, de
achaque mOl'tal ao parecer de Medicas, lodos se acha
raõ em diffel'ent-es tempos, e da noite para o dia, livres
da 1l10lestia, e dos perigos, mandando chamar ao Servo
de Oeos para os confesseli', e lIaõ podendo elIe por impe
dimento urgente satisfazet' aos seos rogos, lhes respoo
deo, que no outro dia demenhã os esperava no convento,
que lá se confessal'iaõ; e assim succedeo, achando ~se

os Enfermos de'manhã com saude, e forças, e de todo
sem as graves molestias, que os havia posto em descoll
fiança~ succedeo isto em diversos tempos,

1.58, Jorge de Sá, morador no Sitio da CachoeYl'a,
hoje Villa do Deslricto da Bahya, foi levado a esta ci
dade com doença, que a juizo dos Medicas julgada por
incuravel lhe ordenaraõ tratasse dos remedias da ;lIma.
Era dev~to l)articular do Servo de Oeos, a quem deu
avizo do estado, em que se achava; rogando-lhe o qui
zesse vet' pal'a o confessaI', e dirigir nas ultimas acções
da sua vida, Satisfez o Servo de Deos a snpplica do seo
devoto, e depois de o confessar, e ter com elle IlUã breve
pratica, perguntando-lhe o Enfermo se seria ja tempo de
tomar o Santissimo por Viat.ico, lhe respolldeo o Padl'e,
que esperasse noSenhor, como elle taõbem confiava, que
no dia seguinte o iria buscaI', e recebet' pOt' seos pés á
sua caza, e que assim se preparasse para demenhã hh'
ouvit' mlssa, e commungar á Igl'eja da Conceiçaõ da Se
nhora, Parochiada Praya da Cidade, que lhe ficava mais
vizinha as cazas em que assistia, e assim se dispedio o
Padre do Enfermo, ficando este mllY conforme, e con
fiado nas razões do Servo de Deos, Passou aqne\la noite
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com socego~ c conhecida melhol'(l, e tanta, que ja dc
meuhã achanuo-se naõ só livre da molestia, mas com
forças bastantes, e robusteza,sc vestio, e foi pal'a a Igre
ja, a cUOllJrir o que o Padre \lle havia aconselhado, com
notavel espanto, e adllliraçaõ assIm dos de caza, que
prezenciaraõ o deplorado termo, em que estava, como
dos que na Igreja o viaõ, e tinhaõ noticiu da sua perigosa
enfel'midade. Ao tempo, que se achava na Igreja, entrou
lia caza o Doutol' Cabral, bem conhecido na Bahya,
Medico, que o Cl1l'ava, e querendo vizita-lo~ lhe dis
scraõ, que naõ só se levantara saõ naquella menhã, mas
fôra para a 19reja a ouvil' missa, e comungar, como llle
havia ordenado oP. FI', CosmedeSaõOamiuõ. Fezhem,
respondeo elle, porque este Padre he melhor Medico,
do que eu ; e assim se despedia, mais ratificado no bom
conceito, que todos tinhaõ do Servo de Ocos, que por
virtude do Senhor fazia estas, e onll'as semelllantes cu
ras, que naõ podiaõ deixar de sei' avaliadas por miracll
Jazas.

159. Naõ menos foraõ conhecidas no Servo de Oeos
as outras duas graças de penetrar interiores, e antever
futuros. Estes, como fica manifesto naque\la displicell
cia, que sempre mostrou do projeto da separaçaõ desta
Cust Jdia pelos inconvenientes, que o tempo mostrou,
e aqnelles lJO cazo que fica referido do Soldado das Ala
goas, e alguns mais. E além <.lestes em antros varias
da vida do Servo de Oeos se ha de achar, pai' quem nel
les com attellçaõ rel1elit', que foraõ muito particulares
deste Religiozo, paI' dispensaçaõ Divina eslas duas gra'
ças. Tudu pôde merecer hum Sugeito, qne em sua vida
foi todo hum exemplar de virtudes.

160. Além das que ficaõ notadas nunca faltou ás ho
ras do choro, e Refeitorio, e ainda quando cbegav~ de
fÓI'a pai' taõ dilata<.los call1inhos~ e jornadas, e de pé,
nunca deixava de hit' ás Matinas daqnella noite, sendo
Custodio. Nas vizilas, uaõ só pelos conventos de Per-
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'uambueo, que todas se fazem por tena, e mais de triuta
-]egoas do fieeilfe á Pal'aiba, e dali voltaullo á Ballya
pOl' mais de duzentas, que sempre as tomou de pé, e
com elles descalços de todo, sem UZUl' nem ainda das
Sandalias, ou Solas eomllluas, sendo ja nas ultimas vi
zitas de mais de sessenta anUGS dc idade. Nestas jorna
das, nelll em tempo algum uzou de chapéo, expondo a
cabeça, e mais corpo a todo o rigor das calmas, e chu
va:;, assim como os pés aos golpes dos espinhos, e pe
dl'as. Nunca bcbeo vinho> e agoa só ao comer nas com
lllunidades. As Ceas, aiuda nos dias, que uaõ eraõ de
jejum,sempre foraõ eoUaçõcs de abslinencia. Taõ parco,
e austero, que ainda eSlando enfermo se abstinha, em
quanto lhe era possivel de carne. Era profundameule
humilde, sobremaneira obedicnle, e laô modesto, e re
colhido.. como aquelle, em quem resplandecia com ad
miraçaõ a virtude da castidade. Parecia Anjo em pureza.
Taõ pobi'c, como aquclle, que nesta parte por excel
lencia guardou sempre a lelra e o espirito da Santa Re
gra, Fora das communidades de dia, e denoite nunca
largou da maõ as contas, pelas qnaes, fóra da oraçaô,
rezava continuamente; costnme louvavel, e excmplal',
que observou alhe a morte.

Passa desta pam a out-ra vida o Servo de Deos FI'. Cosme de Saõ Damiaõ.

1.61.. HUlll varaõ consummado em virtudes, hum corpo
consumido de trabalhos, buã idade carregada de annos,
no de 1.659, ao pl'imeyro de Novembro- permittio o Céo
tivesse fim; e quiz Deos fosse o termo de IlUã alma, que
piamente se faz cl'ivel entrasse a augmentar na Celestial
Côrte o numero dos BellltlVenlUl'ados, que como Santos
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venera li Igl'eja neste dia; tcnJo o seo occa7.0 esta nova
Esll'ella~ e passando deslfl para a outra vida em hUlU Sa.
hado das tres para as quatro horas da tarde, O Venera~

vel Servo do Senhol' FI'. Cosme de S. Damiaõ contava
a este tempo oitenta e sinquo annos de idade, menos os
dias, que correm do prill1eyl'o de Novembro, em que a
desoilo do ditto mes~ no qual dia pelo termo, que ficou
assignado da sua leu'a, e ja tl'asladamos aqlli~ havia sa
hido á luz do mundo [Jorconsequencia delle no de157ú-;
e com sessenta e dous~ dez mezes, e dezanove dias de
Religiaõ, e habito, que havia tornado no de 1597, a de·
sanove de Janeyro.

162. Alguns dias antes havia dilto ao Religiozo as
sistente na enfermaria, que esle primeyro de Novemhro
o esperava para ultimo da sua 'Vida; e assim neste mes
mo de menhã, tendo-se antes vaI'Ías~ e repetidas vezes
coufessado, pedia ao Gual'diaõ o Santissimo por Viati
co~ elogo depois~ a Sagrada Unçaõ, e cOl1lreverente hu
mildade por esmolla o hahito e sepultura para descanço
do seo corpo, sendo a ultima ilcçaõ pedir taõbem licen
ça pam dar as coo tas pelas quaes reza va, que athe ai] uel
la hora naõ havia largado das maõs, ao Il'maõ chorista
FI'. Francisco de S. Antonio, que lhe assi5ti:l na sua En
fermidade. Qual rosse esta naõ declaraõ os assentos~

seria sem duvida a commua, e incuravel dos muitos
annos, que tras a morte. O que depois desta se seguia

,alhe se entl'egar o seu corpo á .sepullllra, trasladamos
aqui fielmente, como se acha escripto:- No dilLo dia
(primeyro tIe Novembro~ em que falleceo,) das tres
pm'a as quatro horas da tarde, se acordou (icasse o COt'po
para no seguinte dia, que era Domingo se enterrar; e posto
em a Capella MOt·, como he costume, começaraõ os Religio
zos o Oflicio, a que acudi1'aõ os Religiozos mais graves, e
Prelados das outras Religiões, que o solemllizaraõ com sua
assistencia, e disseraõ suas lições; porque todos craõ seos
amigos, e lhe tinhaõ pal'ticulm' devoçaõ, por sér sua virtude
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.delles bem cOllh'CCida, e experimentada. Em esse comenus co
meçou a correr tanta gente da Cidade a ver. o corpo du Ser
vo de Deos, e com túnta fé, e devuçaõ, que vinhaõ providus
de tezouras, e canivetes, e com grande 1'eboliço, e pU1'fia in
C1"ivellhe cortavaõ dr) habitu, e corda, qtLe advertindo do
choro O R. P.-Fr. Bernardo de Braga, Provincial que ha
1Jia sido do Patriarcha S. Bento, acudiraõ os Frades á ca
pella, p01'q!te naõ descompllzessem o corpo, que' tinhaõ p01'
bemaventurado: e com irem os Religiozos o nnõ poderaõ
defender, se naõ f01'aõ aiudados do Provedor nfor ltlatheos
Fen"eira Villasboas, e do Dezembm'gudor Bento Rabellu e
dos mais Dczembargadores, e Pessoas g1'aves desta Cidade.
QUe?"endo os Religiozos dar sepultura ao corpo; porque. se
bem se consolavaõ com a sua prezença, eraia larde, pediraõ
muy encarecidamente todos os circunstantes ao P. Gual'
diaõ, e Diffinido1'es, que pam consolaraõ do Povo deixassem
esta1" laõ 1"ico thesoU1"o athe a tarde, que elles o guardariaõ.
Vencernõ os piedozos rogos a porfl!/, com que os Religiozos
saudozos 1Jitentavaõ dI/r-lhe sepultura logo; e começou a
concorrer tanta ge-nte, a.sim homens, como mulheres, e Re
ligiozos a lhe beijarem os pés e a tocar cantidade gmnde de
contas, e a tomar medidas da estatura do seu cm'po, que os
que naõ podiaõ alcançar rptalhos do seo habito por lhe ser
prohibido, se contentavaõ com {eval' dl/s flm"es, e ramos,
eom que estava cuberto, e ornado, que foi necessario prover
de outras, sendo po-stos dous Sargentos á porta da grade da
capeLln. para defMder do tumulto da gente o corpo, que por
Santo o canonzzava o Povo; e foi continuando o concurso
delle cada vez mais athe a tarde, em que veyo o Governador
F1'ancisco Barreto, o qual sendoia sinco horas da tarde, e'
o fim das laudes, mandou chmna1' os ltledicos, e Cirurgiões
da Cidade para que vissem o corpo se tinha algum máo
cheiro, ou corrupçaõ. O que visto de todos eUes, o acharaõ,
como na hora, em que e,ypÚ"clra, sendo passadas, (em tempo
de maior calo·r,) vinte esette horas, antes, cOrno alguns teste
munlzaraõ, salda delte suavíssimo cheiro. Outras muitas cou
zas'succederaõ dignas de memoria, de que se naõ trata neste
epilogo, porque se resprv{(õ ,){/1'o. fl ll'nda maior da ~tla vida.
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163. Bem pudera adverLir o Autor deste epilogo, que
se elle naõ relata aqui estas oulras couzas.. dignasde me
moria, como se poderiaõ ellas depois em tem pos vin
douros reduzir a lenda mayor, se naõ ficava noticia, ou
assento deBas. Notavel descuido, e de que sempre nos
devemos queixar, ainda, que sem remedio. Os seos mi
Lag7'es autenticos (conclue o tal epi)ogo) saõ os seguintes,
- os quaes nós aqui trasladamos no capitulo.. que se
segue.

CAPITULO XXX""I!

l'rocesso autentico de alguás notabilidades acontecidas no dia, em que esteve
exposto o Corpo do Servo de Deos, e de outras, que se {oraã seguindo pelo
tempo adiante, com as quaes se te; mais celebre, e 'Venerada a sua {ama
posthuma.

16ft.. He propriedade das Estl'ellas fazerem mais pu
blicns ao mundo as suas luzes, quando CO\1] o obscuro
das sombras pal'ece lhes queria servir de tumulo a triste
noite, Ja exposto para a Sepultnra se achava o corpo do
Servo de Ocos Fr. Cosme de S. Dallliaõ, mas como lia
cUl'reYl'a da sua vida Religioza teve huã muito analogi
ca propol'çaõ com o curso natural das Estrellas, sendo
snperior a todas pnra illustrnr com os rayos das suas
virtudes este novo e Seralico Orbe, quando se I'epre
zentava, que a Sepultura lhe serviria llaõ só de lhe es
condei' o corpo, mas taõbern de obstaculo as luzes, foi
Campa, em que se começaraõ a ver gravadns para a
memoria .. e mais activos os seos resplendores em os no
vos, e admiraveis prodígios, que se foraõ vendo. Foraõ
obrados commumente por~meyo de alguns retalhos, ou
reliquias, que do seu habito corLaraõ muitas pessoas no
dia do seu enterro, e outros com a terra da sua sepul
tura. Foy esta na claustra do convento autigo, qne ser
via de Cemiterio comillnm aos Religiozos, donde Live
raõjazigo aLlJco anno dc1709, em que demolido este
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claustro, e os seos dormitarias sedeo principio á Igreja
nova, que, como em seo lugar diremos, occllpa todo o
ambilo d:ls quadras do convento, e Igreja antiga: Naõ
teve no seo principio esta sepultura differeoça, ou disliu
ctivo algum das mais; mas cl'escendo a devoçaõ dosFieis
n tirar della terra pelos effeitos pl'odigiozos, que experi.
menlavaõ, bebendo da agoa, em que se lançavaõ a-lgulls
dos seos pós, ou al)plicados, como emplastos; por se
oaõ andarem a arrancar os tyjolos continuamente; se
mandon pôr no meyo huã pedra lavrada, com seo orifi~

cio quanlo coubesse por elle Imà maõ, cuberlo com Imã
lamina de cobre, e por aqui se tirava a terra para aquel
les, que a pediaõ. E sendo nos seos principias, em que
a devoçaõ andava mais viva COlll os repetidos cazos, ou
milagres cm bastante qllantidadea que se retirava, sem
pre a acbavaõ sem dirninuiçaõ no lugar, dequese seguio
no vulgo o discorrer, que bem pcdiaõ tiral' a que qui
zessem; porque o lugarse tornava a encber com acres
cente da maré.

165. Fallecido ao primeiro de Novembro o Servo ele
Deos, logo a sinco do referido mez e anno, foy celebrado
em o Convento de Olintla o capilnlo, no qnal foi confir
mada pelo Santissimo Padre Alexandl'e VIl a separaçaõ
desta Provincia, e por lelras do mesmo Pontífice nomea
do para primeyro Provincial o P. M. FI'. Antonio dos
Martyres. Era Religiozo (:e letl'as. e virtudes; e achan
do-se na Bahya ja lias principias do mes de Julbo do se
guinte aono de t660, movido do zelo, honra de Deos, e
credito da Religiaõ, vista a fama notaria dos lUuitOS

pro'digios, e mamvilhas obradas pelo poder do Senhol',
e meritos do seo Servo, para confil'lnaçaõ da sua glo
rioza f~ma, e perpetua memoria, fez Supplica ao R. Ca~

biela, que se achava em Sede Vacanle, por morte do seu
Bispo O. Pedro da Sylva, desde quinze de Abl'il de 1.6ú9,
e teve o despacho seguinte:- Damos nossas vezes ao
R. Arcidiago Fmncisco da Sylva, para que com o Es-
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CI'ivaõ do A uditOf'io Ecclesiastico, o Lecenciado Anto
nio da Fonseca Carneyro faça o Summaf'io das testemu
n/ws que o Supplicante app,'ezentar.. em modo.. que faça
fé; p'ara se lhe darem os tl'eslados autenticos, que forem
ne~essarios. BaMa em Cabido, oitodeJul/~o de mil seis
centos e settenta.

Viegas.. Melto, Pereyra, Leitaõ, Vieyra.

1.66. E logo no seguinte dia nove do sobreditto mez, e
anno, feilos os termos Jndiciup,s, e tomados os jura
meDLos de fidelidade, e inteÍl'eza entre o Escriv:lõ, e Juiz,
em o mesmo COllvellLo, e capella dos nossos Irm<lõs Ter
ceyros.. se corncçaraõ a til'ar as tesLemnnhas, das qllaes
só trasladamos os seos dilas,

Antonio de B,'iuo COrf'ea.. Cidadaõ desta Cidade.. e
Tabaliaõ publico do judicial, e notas delta, de idade de
sessenta e sinquo annos.. disse que ouvindo dizer que era
fallecido o Padre FI'. Cosme de S. Damiaõ, Religiozo
da Serafica Ordem de S. Fmnct"sco neste convento da
Bahya, accudio elte.. e veyo a esta Igreja do diUo con
vento, e se chegou ao corpo do dilto Padre Defttnto, que
na Capelta mor f'slavlt para se enterrm', e lhe beijm'a os
pés com devoçaõ, e com a mesma lhe tocara C01n as s!tas
contas em o rosto, bocca, e pés, e como andava doente
naõ podendo estaf' ao seo enterTO se fôra pam caza; e
sltccedeo dar-1M Imã dôl' muygrande no caminho, com
a qual dôr lhe saMo pam fóm da vin°t/ta direita hum
inchaço do tamanho de hum ovo com tantas dores .. que
as naõ podia suportar'; e chegando á sua caza, o leva
?'aõ em braços para súna, e o tançamõ sobre a cama,
onde esteve muy atribulado das muitas dores ja deter
minado a mandar chamm' confess01'; lembrando-se eu
taõ do Padre Defunto, que havia ido vizitat', pedt"o as
contas, que netie tinha tocado, e hum pequeno ,'etalho
de seo habito, que lhe doraõ, e pondo o retalho do ha-
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bito, e contas sobre aquetle inchaço, com gl'ande (é, J)e~

dio a Deos nosso Senhor, qae pelos merecimentos de sea
Sel'vo Fl'. Cosme l/te acodz'sse a taõ gl'andes dores, e ano
gustias~ em· que se via, e logo im11lediatamente sentia,
que aquetle üzchaço mais d'uro, que huã pedra, se mo
vera na vin"llza, e lhe pareceo, que lhe abriraõ a carne
quasi com os dedos, mais sobl'enatural, -que natural
mente; e acudindo aUi aquetla pm'te, achou e sentio,
que o diUo inchaço se lhe tinha metido plwa dentl'o, e
apalpando com a maõ ac/lOlt a ditta virilha, sem lezaõ
algtlâ~ nem tumor, e elle ficou livre logo naquelle ins
tante das dores crueis~ que tanto o Izaviaõ molestado,
levantando-se n}o, sam, e valente~ e athe o prezente lhe
naõ tornou a dOe?' a ditta parte, de que déra mztitas gra
ças a Deos, crendo bem, e firmemente, que pelos mere··
cimentos do seo Servo lhe fizera esta mercê; e at naõ
disse, elc•.

- Jorge Gomes MOUl'aõ, capitaõ de Infantaria do Ter
ço Velho desta Cidade, de idade de quarenta e selle
nnnos, disse, que <Je nove annos a esta parte se sentio
llluito achacado da perna dereila, e sempl'e muito mo
lestado por razaõ de huã gl'ande chllga~ que lhe toma
va a dilla pel'na pela pllrte de dentro desde a barriga
athe o arlelho; e paI' mais medicinas, que lhe applicara,
e cnras, que lhe fizel'a, se DaO achara nunca bom, e no
tempo~ ou dia, cm que fallecera o Servo de Deos Fl'ey
Cosme de S. Oamiaõ acudia a esta Igreja ao seo entel'·
ramento, onde nchara grande concurso de gente em
companhia do Govel'llador Geral do Eslado~ se aJlplicou
a beijar, como de facto beijou os pés do dilto Servo de
Deos, e o tocou com as suas contas, e tomou a medida
do seo corpo em hnâ fita verde, e vendo ogrande aífe
CLO, com que todo este Povo concorria assim li beijlll'-Ihe
os pés, e cortar do habilo, e tirar as flores do seu Es
quife, como a venera-lo com outras demonstrações de
devoçaõ, se alenton a valer-se com grande fé do sen Vil-



209

limento, e patrocinio com Deos nesta sua enfermidade,
e achaque; e succedeo~ que depois de enterrado o Servo
de Deos, pela grande dM, e aflliçaõ, que de novo lhe
sobreveyo na pema, que lhe botou tanta humidade,
que com nenbuns panos, nem remedios se podia evitar~

e o fazia asquerozo, impossibilitando-o a ·se poder cal
çar, nem acudir ás obrigações militares, se veyo a este
couvento de S. Francisco, e tirando a espada, chapéo,
e giueta, se deitou sobre sua sepultura, que ainda naõ
tinha campa, e lhe pedio com grande affecto da sua al
ma lbe alcançasse de Deos saude, e o livrasse daquelle
achaque; e continuando mais vezes a o ,izitar com gran
de fé, conbeceo elD sy ter melhoria, de maneÍl'a que em
quatro, ou seis dias, que assim continuou com esta de
voçaõ, se achou saõ, sem dÔl', nem chaga; e outro sim,
disse~ que tinha no mesmo joelbo a rodéla fóra do seu
lugar, e nesta occasiaõ _se Lhe tomou ao seu lugar, fi
cauda taõ sam, e livre destes achaques, que atlle buã
foute, que tinha por sua cauza, acenou; e tudo o so
breditto aLLl'ibue a favor~ e mercê, que nosso Senhor
Ibe fizera pelos merecimentos do diLLo seo Servo etc.-

-Manoel da Costa Moreyra~ Ajudante do Terço Ve·
lho, da Iufantaria desta Praça, de idade de quarenta e
sinco annos, disse, que havia tres annos~ que padecia
hum acbaque muito perigozo, na rotura de huã virilha,
que o molestava muito, quando Linha fóra a funda, com
que se apertava, e ouvindo as muitas maravilhas, que
por merecimentos do Servo de Deos o Padre FI'. Cosme
de S. Damiaõ o Senhor obrava, pedia alguã couza sua
para a tel' por Reliqllia, e ·lhe deraõ hum pedacinho de
emplasto~ que o ditto Padre trazia em huã ferida, e com
gl'andc arrecto, e muita fé, o cozêo na funda de qne uza·
vu, c pedia a nosso Senhor, que pelos mel'e.cimeetos· de
seu Servo o ajudasse, e sarasse da tal enfermidade; e
desde o dia~ que uzou do emplasto, a menos de quillze
dias se achou sam, e o tumor, qne lhe costumava sahir
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da diLla quebradura, com grande molestia, lhe Ilaõ sa
hio mais athe o tempo prezente, de que dá muitás gra
ças a Deos, que por mel'ecimentos do diLlo seo Servo
fhe fez a mercê sobreditta.-

- Manoel Gonsalves Deyra~ oficial de Pedreyro~

morador nesta Cidade, de idade de quarenta anilaS,
disse, que havelldo tido IlUã grallde doença do estoma
go, em que o vizitaraõ dous Medicos, chegou a estado
·de fazei' testamento, depois de l'eccbel' os Santos Sa
cramentos da Igreja; e melhorando tornou a l'ecahil'
,com tanto ex.cesso, que lhe parecia acabava a vida, e os
Medicas desconfiavaõ delle. Succedeo, que huma Pessoa
-sua conhecida, lhe mandou Imm pedacinho do habito,
com que foi enterrado o Servo de Oeos FI'. Cosme de
Saõ Oamiaõ, e tomando elle testemunha o diLlo habito~

e pondo-o na boca do estomago, onde padecia grandis.
'sima dôr, e com viva fé, e gl'ande a(fccto de sua alma,
pedio ao Servo de Deos, que o soccorresse, e livrasse
de taõ grande mal. Couza mal'avilhoza! Que daquella
hora athe o outro dia se achou sam, e livre, sem dôr
alguã, dando a Oeos as graças pela mercê, que lhe fez,

. por virtude do ditto seo Servo.-

Testemunhas inquiridas em '19 de J !lllto do sob,'editto
anno. .

'- Pedro 'Vaz da Fonseca, mancebo solteyro, mOI'U

UOI' nesta Cidade de idade de trinta e sinco annos pouco
mais, ou menos; Disse~ que estando elle no Engenho
de Manoel Brandaõ Pantoja, succedeo cahir, e da queda
quebrou a perna esqner<la desde o quau'ril athe o joe
lho, e a cana se lhe fez em pedaços, de que veio para a
Cidade para se curar, e esteve em maõs de Pessoas,
que o sabiaõ, e costumaV3õ f3zer ; mas naõ lbe aprovei
ton a cnra; porque mal podia andar sobre duas llluletas,
e depois de passados tres mezes com grandes dores, ou
'VtO dizer as mal'avilhozas obras, que Oeos nosso Se-
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Padre FI'. Cosme de S. Damiaõ, e se veyo trabalhoza
mente com as muletas á sepultura do diLto Servo de
Deos, promeLLendo-llJe fazer Imã novena, c se prostrou
no pé da slla sepnltura de joelbos, c lhe começou a pe
dir, que o favorecesse, e sarasse daquelle grande h'a-
balho, e dóI', que tinha, pedindo juntamente a Deos
nosso Seu hor, que pelos mereci meu tos daquelle sco
Servo lhe desse saude; e continuou com esta oraçaõ,
rezando juntamente pejas contas tempo de duas boras,
o qual passado, graças a Ocos, se levantou saõ, e sem,
dores, uem lhe lembrou pegar em muletas; mas pela
promessa, que tinba feito d;l novena contiuuou os nove
dias dando graças ao Senhor pela muita mercê, que lhe
fizera em lhe dar saude, e livrai' daqnelle aleijaõ pelos
meritos do seo Servo; o que tndo succedeo depois do
Servo de Oeos sepnltado, oito dias, etc.-

- Diogo Rodrigues de Sequeira, mOl'ador DO Bayrro.
do Desterro, Arl'ebalde desta Cidade, de idade (te qua-·
l'enta e oito annos, disse, qne de huã grave doença,.
que teve de buns flnxos de sangue lhe vieraõ' taõ gran
àes puxos, que l'endeo pela virilha esquerda, e pela 1'0

tUI'a Ibe sahio a tripa, e lhe dava grandes dores, e mui
tas aneias, e lhe duron este mal por tempo de oito
mezes; e ouvindo as maravilhas, que Oe(lS obrava
pelos merecimentos de seo Servo o Padre FI" Cosme de
S. Oamiaõ, se veyo com ré, e grande devoçaõ á sua se
pultura, e se prostrou nella, pedindo-lhe se lembrasse
deli!:', ,e o livI'asse de taõ cruel mal, e levou para caza
buà pequena de terra da diLLa sepultura, e a botou
em hum pequeno de algodaõ, e a põz sobre a verHba, e
parte leza, apertando-lhe por cima a funda, de que uza:-
va, e a trouxera alguns dias rezando em. cada hum del
les tres Padre nossos, e tres Ave Marias, e- com muita
fé os offerecia a Oeos nosso Senhor pal'a que lhe desse
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saude, em vil'ludc do scu Servo, c no fim delles se achon
sam e sem dores.

Disse mais, debayxo do mesmojuramento, qucachall
(to-se na Freguezia de Jagoal'ipe; em caza de buã sna
Parenta Luzia de Figueiredo, cazada com Amaro da
Cruz, ahi achal'a elle testemunha huã Escrava da diLta
sua Parenta do Gentio de Guiné, que estava de parto
havia sinco dias tendo a criança morta no ventre, e via
elle testemunha a dilla Negra com taõ grandes dores, e
angustias, que naõ podia socegar, lembrando-se que
trazia comsigo hum retalho do habito do Servo de Deos
FI'. Cosme de S. Damiaõ, disse á Senhora da PreLn,
que com ré, e devoçaõ lhe lançasse ao pescoço aquella
Reliquia, (que por tal a tinha, e trazia comsigo,) e tanto
que a deitou ao pescoço, logo immediatamente lançara
a criança, sem perigar a dilta sua Mny, e appellidando
todas as Pessoas da ditta caza, quenosso Senhor obrara
aquel\a maravilha pelos merecimentos de seo Servo o
Padre FI'. Cosme de S. Damiaõ, e lhe pedil'aõ o ditto
pedaço de seu habiLo com grande infillencia, e devo
çaõ para se valerem delle elp suas necessidades, e assim
lho deu, e ai naõ disse.-

- Antonio Alvares Velho, morador no Rio de Joan
nes, termo desta cidade, e ahi cazado, de idade de ses
senta e seLte annos, disse, que succedeu em sua caza,
estar Imã negra sua do Gentio de Guiné, por nome
Luiza para parir, a qual teve a criança mOl'ta no ventre
quatl'o para sinco dias, e com muitas ancias, e dores a
naõ podia lançar róra, e sua Senhora com grande affii
çaõ sem podeI' descobrir-lhe remedio pura que parisse;
a este tempo chegou da cidade hum sobrinho delle tes
temunha, por nome Gaspar Velho, o qual disse a sua
Tia, que se naõ nffiigisse, porque elle trazia comsigo·
huã Relíquia, que era hum pedacinho do habiLo do Pa
dre Fr. Cosme de S. Damiaõ, que havia hum mez pouco
mais ou menos, que el'u rallecido com opiniaQ de Santo,
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e deitando-lhe ao pescoço o pedacinho do habito com
fé, e devoçaõ para que nosso Senhor se lembrasse della ;
tanto, que a Negra o teve no pescoço, logo neste ins
tante lançou a criança feita em pedaços, e ficou livre do
perigo, conhecendo todos ofavor e mercê muito grande,
que nosso Senbor lhe fizera, pela iutercessaõ, e mere
cim.ento de seo Servo Fr. Cosme de S. Damiaõ; pelo
que lhe deraã muitas graças, etc. -

- O Licenciado Melcbior da Costa, Sacerdote qo
habito de S. Pedro, morador neita Cidade, de idade de
trinta e ~eis annos, disse, que em sua caza está hum
Mulatinho, por nome Bento, filho de huma sua Escrava
do Gentio de Guiné, o qual de buã enfermidade, que
teve, chegou á hOl'a da morte, antes como morto o car
piraõ, e prantearaõ a May, e mais Gente de caza em lJuã
noite, em que chegoll áquelles termos, e levantando-se
elle testemunha ao outro dia demenhã para mandat' dar
ordem a se entenar, achou o dilto Menino vivo e saõ,
fóra do perigo; e perguntando pelo que tinha succedi
do, porque teve a novidade o bavêlo ouvido prantear na
noite proxima, e estar elle realmente para dar a alma a
Deos, e acha-lo depois sam no estado, que tem ditto,
lhe contaraõ os seos familiares, que a May do diHo Mu
latinbo nas horas da noite ja ditlas, vendo o filho morto,
ou a pique disso tomou huã pouca da terra, que tinua
da Sepultura do Servo de Deos o Padl'e Frei Cosme de
S. Damiaõ, e a desfez em Imã pequena de agua, e abrin
do a boca com llUã colher ao filho, por ja ter os dentes
fechados, lha deo a beber, e snccedeo abril' logo os
olhos, tomar a mama, por ser de hnm nouo, e ficar saõ
como diLto he, e entende elle testemunha, e crê, que
foi vizivel, e manifesto milagre, que Oeos nosso Senbol'
Ohl'Oll pelos merecimentos do seo Servo o Venerave}
Padre FI'. Cosme de Saõ Damiaõ, etc.-

- Fl'ancisco Pel'eyra do Porto, morador nesta Cida
de, de idade de siQqlloenta e hum auno~, disse, que DO
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dia em que fallecera o Padre FI'. Cosme de S. Damiaõ,
Religiozo de S. Francisco desta Provincia do Brasil,
dera taõ gl'ande dôl' de pescoço á sua mnlhel' Catllárina
de Oliveyra, e com tauta vehemencia, que ja naõ po~

dia dobrar, nem meneal' a cabeça para parle alguã, e
neste tempo chegou elle testemunha á caza, e contando
lhe da morte do dillo Padre, e da muita Gente que con
corria a lhe beijar os pés, e tocar contas no seo corpo,
e como taõbem elle lhe beijara os pés, e tocara as snas
contas no seo rosto, ouvindo isto lhe pedia, que lhe lan
çasse as diUas contas no seo pescoço, e com grande fé,
e devoçaõ pedia a nosso Senbor, que pelos merecimen
tos do sec Servo lhe tirasse aqnellas dores, que tanto a
moleslavaõ, e logo de improvizo se levantou sem dôr
alguã, dando graças a Deos da mercê que lhe fizera,
por a baver sarado pela vil'lude do seo Sel'vo. Disse
mais elle testemunha, que achando-se ao enterramento
do Servo de Deos, e lefando o seo corpo no Esquife da
Igreja para o Claustro, sentia taõ grande cheyro, e taõ
suave, que lhe pareceo de algllã precioza caçoula, ou
couza semehante; e perguntando assim aos Religiozos
deste convento, corno aos Terceyros, se havia alli algllã
~açoula, ou outra couza, lhe responderaõ que nada disso
havia em caza, nem ainda incenso para o altar, e julga
elle testemunba procedeI' e sahir a ditIa suavidade do
corpo do dillo Servo de Deos, etc.-

Outras ti1'adas a vinte e sz'nquo de Agosto do mesmo anno
de 1.660.

- O Capitaõ Antonio Saraiva da Fonseca, morador
na Freguezia de ILapal'Íca termo desta Cidade, de idade
de trinta e tres annos, disse, que no mez de Dezembro,
estando moendo o seo Engenho de (taparica hnã ta
refa de canas,. estando pal'a moer ~utra, que se estava
descalTegando, se intupio o cano do tanque do Engenho
de tal sorte, que logo peijou, e acudindo com toda a



Gente do Engenbo, e olficiaes delle, a desentupi-lo, por
muito, que nisso insistiraõ, e trabalbaraõ por largo
tempo com todos os meyos, traças, e caminbos, que em
prenderaõ, athe. com negros bot;ls mergulbadores, naõ
se conseguio couza alguã, e se julgou de todos impossí
velo remedio, salvo abrindo a parede, que era de pe
dl'a e cal, e de sinqllo ou seis braças de grossUl'a, o que
se naõ podia fazer sem grande risco de se arruinaL' alguã
parte da fabrica do ditto Engenho, por ser o dilto cano
muito profundo, e o tanque muito alto, e estar neste
tempo cheyo de agoa, além de ficar perdida a cana, que
estava cortada. E vendo elle testemunha, que cm dous
dias, que ua via gasto debalde em queL'eL' desentupiL' o
cano, e tirar a pedl'a, que nelle estava entallada lhe naõ
tinha aproveitado remedio algum humano de muitos,
que tinba experimentado, se valeo dos merecimentos do
Sel'vo de Deos o Padre Frey Cosme de S. Damiaõ, de
quem tinha ouvido contar muitas maravilhas, que nosso
Senbor por elle obrava; e assim com muita fé, e con
fiança nelle, tomou hum pedacinho do seo habito, que
estimava por grande Reliquia, e lançando-o, depois de
se encommendar a elle, e lbe rezaL' alguãs orações, em
l.lUã parte do cano entupido, diante de muitas Pessoas,
que com elle testemunha assistiaõ, e tinhaõ trabalhado
no ditto successo, logo immediatamente sahio a agoa com
tanta furia, como antes sabia, eouviraõ os prezentes hiL'
rodando a pedl'a, que athe li tinha o cano entupido, fi
cando logo livre daqllelle inconveniente o dilto Enge
nho, que logo moêo, e os circunstantes admirados do
milagre evidenlissimo, que por tal foi de todos acclama
do, que nosso Senhor havia obrado taõ notoria, e vizi
velmente pelos merecimentos do ditlo seo Servo FI'.
Cosme de S. Damiaõ, e dando-lhe graças pOl' taõ singll
laL' favor, apezaL' de tantas, e taõ exquizilas diligencias
humanas, que havia feito, como ditlo tcm.-



Nesta mesma Inquit'içaõ estaõ inciuzas as certidões
seguintes.

- Nós os Doutores da Medicina abayxo assignados,
que actulllmente curamos nesta Cidade, dizemos e da
mos fé, em como Domingo, segundo dia do Illez de No
vembro de ·mil e seiscentos e sinquoenta e nove, sendo
chamados do Governador Geral deste Estado do Bl'asil,
Francisco Barreto ao Convento de S. Francisco dosCa
puchos desta Cidade, o achamos no dilto convento, as
sistindo com a Nobreza da Cidade, Prelados dos Con
ventos, e Clero ao enterro do Padre Fc. Cosme de S.
Damiaõ, Prellldo MayoI' que tinha sido desta Provincia
de Santo Antonio do Brasil, e nos mandou, lJue com
diligencia vissemos o corpo do dilto Padre se tinua al
guã corrupçaõ.. ou máo cheyro, o que logo fi.zemos, -es
taudo ja para o meLeI' na sepultura, tocando-lhe nari
zes, bocca, orelhas, cabeHos, e os ernl1ntorios do seo
corpo, e naõ achamos signal algum de máo ch.eyro, ou
corrupçaõ, o que jlilgamos ser couza mais que natu
ral, em razaõ de serem passadas vinte e selte horas de
pois que faHeceo .. e ser tempo de maior calol', que ha
nesta terra, sendo accessorio a este accidente, o que
fa7.iaõ as muitas luzes, e grande tUlllultO de Gente, de
que sempre o corpo esteve cercado, e principalmente
a observancia de vida regulai', e exercicio de virtudes..
em que vulgal' e geralmente todos dizem se exerCitou
secenta e tres annos, que viveo na Religiaõ. Em fé do
que passamos a presente jurada aos Santos Evangelhos,
e assignada de nossos signaes. Bahia, Julho da 1.660.

André Rodn"guez.
O Physico MoI', Fmncisco Vaz Cabml.

- Paschoal Teyxeira Pinto, Cavalheyro Fidalgo da
Caza de S. Magestade, Cidadaõ desta Cidade do Salva
dor, Bahya de todos os Santos Das parles do Bl'azil;
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Declaro, e certifico por esla por miUl feila, c ólssiguada,
que conheci muyto bem, por espaço de Uluilos annos,
ao Venel'avel Padre FI'. Cosme ele Saõ Damiaõ, Reli
giozo da Ordem do Bemaventurado Saõ Francisco, e
sempre o tive por varaõ de granele virtude, e exemplo,
e por esse era lido, e conhecido geralmente de todos, e
sey que falleceo da vida prezente sabbado, o primeYl'o
dia do llles de Novembro de mil seiscentos e cincoel1ta
c nove annos, ás tres horas da tarde, e ao outro dií.1,
que foi Domingo, esteve (como he costume) na Capella
maior da Igreja para logo o sepultarem; porém a pe
dimento ele Pessoas graves, assim Ecclesiasticas, como
Seculares, o deixaraõ estar os Religiozos do Mosleyro
alhé as seis horas da tarde; e sabendo-se na Cidade o
seo fallecimenlo, acudia a gente em grande quanlidade
a beijar-lhe os pés, tocar coutas, e tomar medidas do
corpo, e lhe cortaraõ pedaços do habito, em que estava
umorlalhado, que levavaõ, venerando-os, como Reli·
quias Santas, e eu dos que alcancei faço a mesma esti
maçaõ. Acharaõ-se prezenles a seo enterro o Govel'lla
àos, e Capitaõ General deste Estado Francisco Barreto,
e Dczembargadorcs da Relaçaõ, Religiozos de S. Bento,
do Carmo, e da Companhia de Jesus; o R. Vigario Ge
rai, e alguns dos R[L COl1egos da Santa Sé; e a vista
de todos antes de seo enterro o viraõ o Physico MoI'
do Estado, e outros Medicas, e Cirurgiões approvados,
que para este effeito alli foraõ juntos, e depois de faze
rem vistoria, c exame no dillo COI'PO, me cheguei eu ao
diLLo Physico MOI' que he o Doutor Francisco Vaz Ca
bral, Cavalheyro PI'ofesso do habilo de S. Ago, e lhe
perguntei, que achara elle, e me responcleo, que estIva
o ditto corpo incorrupto, sem mão cheiro, que antes
parecia estar vivo, sendo que liavia vinte e sette horas
que fallecera, com tempo de grandes calmas por ser
veraõ nestas partes. A ludo o que refiro me achei prezen
te.. e o vi por meos olhos, e o juro aos Sanlos Evange-
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lhos p.nssar ,<1ssillll I;lU verdade, tiz csle tel'Ill0 por wiul~a

plaõ, ~ o <.\ss~gnei. Bahya, hoje dous de Fevereiro Ide
mil sejsceJllto,s e sessenta annos.

Pasc/wa.t. Teyxel'a Pinto.

- O quallraslndo do Summal'Ío, das Testemunhas, e
certidões i.oserlas, eu o Licençiado Anlonio da Fouceca
Cal',ileyl'o, Escriva.õdo Auditorio Ecclesia~.tico nesta Cida
de d.a Bahya, e seos termos, fiz tresladar bem, e fielmente
do proprio, q!le ficaem meo poder, a que me remeLLo, e o
concertei, subscl'evi, e assignci de meo sigllal cost~ma

do, na Bahya aos trillla de Agosto de mil seiscelltos e
secenta an.nos.- COIl.<~ertado por Ulim Escl'iva.õ- An
tonio da Fonse.c;:). Cal'lleyro. - Antonio da Fonseca
Carneyr(J,-

Depois deste termo de condttzaõ ·se tíl'araõ peto mesmo
Juíz, e Escrivaõ as testemunhas seguintes em selle de
Dezembr'o do mesmo am,lO de 166ú.

- Gl'egorio do CalHo, homem Pardo, fol'l'o, mora
dor na Fregue.zia de S. Antonio nos Arrebaldes desta
Cidade, de idade de vinte e dous anuos, disse, que ba··
~erá tres mezes, \iodaodo ellc testemunha trabalhando
com Imã Eyxada na maõ lhe deo taô grande dõr no hombl'o
dir/iljloJ e lhe correo derepeote todas as partes do corpo,
que ficou tolhido de pés, e maãs, de maneyra, que o
l\3vuraõ em braços para caza; e nesta affiiçaõ de dores,
que eraõ grand~s se encolllmenàoll de veras ao Servo
de Deos Frey Cosme de S. Damiaõ pela virlude, que
tillha ouvido delle, e que acudia a quem se a elle j3n
cOJUplepdava; e com confiauç~l pedio hllã l~ollca de terra
9i\ 81Hl sepultura, e fez hum pequeno de lôdo, e coO)
.elle U1).lOU <lS maõs, bl'UÇOS, e pernas por alguãs vezes,
t'l IJO cabo de tres dias, sem fazer oulro mediearnellto,



se acholl sam c livre de todas as dores·, que allribuhio
a lena da sepultura do Servo de Deos, e a virlude de
seos merecimenlos, elc.-

- O II'rna(1) FI'. Fralicisco de S. Antonio, Religiozo
Chol'isla do Palriurcha Saõ Frallci'sco, de idade de
viole e dOlls annos: dis_e, qne foi Enrermeyro, e com
pa!nheif'Oi por algum tempo do 11'maõ FI'. Cosme cde S.
Damiaõ; e porque andava doente assistia na Enferma
ria,lbe mandotl o Il'maã FI'. Aleyxo Vizilador, que o
diLlo P. FI'. Cosme llaõ fosse ao choro porqlle naõ
desse algllã quéda; e a elle' testemunha mandou (rue
naõ' consen lisse sabisse da cell-a. Suceedeo ,. que hnã noite
apaganrlo-lbe a caudca, para repouzar p~las ome da
noite; e depois das duas horas, vindo á Cella a sabei'
como· esta.va, e se qlleria alguã eotlza, vendo-lhe a cano
dea acceza, lhe perguutou quem lha accen<.lera; e elle
dillo Padre .respondeo, que elle testemunha lha dei
xara; per escrllpulo, que tivera, foi pergunlal' ao
!nnaõ Guardiaõ, quem lha llccendeu·, e o Guardiaõ lhe
I'csp011deo, que nem lIia accendera, nem lha mandara
n-ecender ;.e finalmenle naõ sabe elle teslemunha qu.em
lha aceendeo, e só sabe, que lha apagou, quando se
sahio pelas onze floras, e disto eSlá bem lembrado. E
11f\ mesma noite succedeo, querendo-se elle testemu
nha encoslar, vio ao- dino Padre 1" ... Cosme hir para CY

choro, c por fraqueza da doença, que tinha, e cegueil'a-,
o vio subil' pela escada do choro, C!Jue lem coatro, ou
sinco degl'áos de gatinhas, como buã' criança" e assim
se foi alhe o pé de ChrisLo, que eSlá no choro, o que
elle lestemunha vio: sem que elle o sen-tisse.. e ° vigia
va, porqlJe IlUÕ à'esse alg.uã qued'l. E d€l)ois de estar de
joelhos algnrn espaço, fazendo sua oraçaõ; (~,i,gsc as se
g-niDtI~s) palavl'as,- Deixa-me, parra que me 11m'segues.?'
E \'iG elle testemunha com seos. alhos' sahie. do~ choro
pelaI pOI ta rÓla corl1em\o hllã figura;, comO' de-gp,tO,gran·
de, e muy. IlCgl'O, e elle lesl-elBunha se ar ipiou 0001
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medo, e se lhe levaotal'aõos caoellos; e depois foy elle
testemnnha dizer ao Padl'e, que viesse para a Cella,
que lá faria sua Oraçaõ. Sahindo-se do choro, vindo
pelo corredor, disse as mesmas pnlavl'as, que no choro
tinha dillo. Disse mais ellc testemunha, que depois da
mOl'te do P. FI'. Cosme de S. Daminõ o mandou a obe
diellcia tirar esmollns de fl'angos para os Doentes, e lia
Freguezia de Paripe, hindo sahindo por hum caminho es
treito, Imã cobra negra muito comprida lhe deo huã volta,
on dnas pelas pernas, e hum Negt'O, que hia atraz delle
testemunha, lhe gritou, que visse huã cobrn, que se
guardasse a lempo, que elle ja eslava delia prezo; como
com grilhões; c vendo-se nesle eslado. pegou em huã
cruzioha de melai que levava comsigo, que lem bum
pedacinho do Santo Lenho, que lhe havia dado o ditlo
Padre FI'. Cosme, e disse estas palavras pOl' duas Otl
tI'es vezes.- Irmaõ FI'. Cosme, nesta occaziaõ se vem
os amigos; e ditlas ellns, senlio, que a cobra se d(~senro

10ll, e se foy embora, e ficon louvando a Deos, que por
vir'tude do seo Servo o livrou daquelle perigo, elc.-

- Manoel Dias Anchiela, morador na Pirajuyá des
tricto desia Cidade de idade de secenla e sinco annos,
disse, qne onvindo as obras mlll'avilhozas, que Deos
fazia por virlude de seo Servo o Padre FI'. Cosme de
S. Damiaõ, veyo a esta caza, e convento de S. :Fran
cisco, á sepultura do dillo Servo de Deos, e lhe rezon
alguãs orações, e lhe pedio com humildade, que o sa
rasse de hum achaque, qne tinha, o qual era, que pa
decia, havia vinte e dons anllOS, Imã chaga com grande
inOamaçaõ na barba, que lhe chegava alhe a ponta do
beiço, e veyo a crescer tanto, qne lhe abrio a carne
alhe ás gengivas, e padecia grandes dores; e snccedeo,
que depois de rezar as orações assima dillas, e de bei
ja r o pé esquerdo. da sua Elligie, qne está sobre asna
sepultura, hindo-se para sua caza, qnizDeos lembrar-se
delle, que julga seria pOl' virtude do seo servo FI'. Cos-
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me, lhe deraõ hurts febres, e hum deslemperamellto,
com que ficou sam do ditlo achaque, e lhe naõ tornou
mais a1.he hoje. Disse mais, que a hum Rapaz seo es
cravo, o qual padecia muitas lebres, depois de muitos
dias. em que lIaõ teve dellas melhora, pedio neste Con
vento Illlã pequena (le terra da sepultura do Servo de
Deos, e com IlIJã Relíquia do seu habito; que lhe deraõ,
11 qual terra bebeo o Rapaz delida em agoa, e lhe lan
çaraõ ao pescoço a diUa Reliquia, e com isto sarou to
talmente, sem lhe applicar outro medicamento algum,
o que atlribue ser por virtude do dito Servo de Deos,
etc.-

OUlr'as em 21 do diuo mez, e anno.

- Antonio Henriques morador no Sertaõ de Tapicu
rú-Mirim, de idade de vinte e tres anoos, disse, que
partindo cm Dezembro do anno passado para o Sertaõ,
aonde he morador, adoeceo gravemente de maleitas,
que lhe deraõ com tanta força, que se achou impossi
bilitado a proseguir viagem, e seos companheiros o per
suadiraõ a que ficasse J13 Malta de S. Joaõ, tratando da
slla cura, que de oull'a sorte se punha a perigo de mor
rer no caminho ao desamparo; e vendo-se elle neste
nperto, e necessidade, se lembrou qne levava da terra
da sepultura do Servo de Deos FI'. Cosme, e tomando
della, a hebeo em agoa com muita fé em seos mereci
mentos, pedindo ·lhe alcançasse de Deos saude para
pl'oseguir sua viagem, e naõ perder a companhia de seos
companheiros; e logo que bebeo da terra se achou per
feitamente sam, rijo, e valente, e pl'oseguio seo cam i
Ilho, como se naõ tivera tido enfermidade alguã, de que
del'aõ todos muitas graças a Deos, que pelos mereci
mentos de seo Servo obrou esta maravilha; e alllaõ
disse, elc.-

- Antonio de Siqneira, moradol' no Rio Real, de
idade de qnarenta annos ponco mais ou menos: disse,
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que estando no Sertaõ, aon.de h.e morado,r, mal~rata(10

de m0llestias, com. cezões continuas fie frios, e febres,
destituidO' d'ei L0c10 {) remediu. hunaano, se valeo dos Di
vinos, e encommen.dandQ-se nntito de co,r3!C}aõ a'oServa
de Deos, FI'. Cosme de S. Damiaõ', tomon com muita
rlevoçaõ da terra da sua SepnllUra, qu:e tinha levado, e
guarda-va com m.tüta eslima, e a belJeo, pedindo a nosso
Sen\l~or, que I~or seos meritos lhe desse saneie, e o Se
nlHill' foi servido dar-Ih<l" e muiLo perfeila dalli pnr
dia1nte', indo-se-lhe as 1,I1'a,l,eiba:s~ e fico.lI re<i:oubecendo
s.ell isto favor (rO Sel'v01 ~e' Oeos., o por talo tem, etc.
~ Antonio Gomes de Almeida, morador nos .ll~aca

7.es, termo destl~ Cidade. de idade de q.uaronta annos
pouco mais, ou menos; disse, que huã filha sua de nove
para dez mezes, lhe ueo hum mal nos olhos, taõ ter·
rivel, que \11 e' tiron a vista e lhe revÍLrou' para róra as
ca.[!Jellas, com. qne fiCOI~. disfol'lne, sem se lhe acha'l' re·
media, que valesse para esl.'e mui:, d;e'l'Iulit06 qne lh~

applicaraõ; antes com sua oGcaziaõ, lH.lÕ qlli,z mais to
mar a mama, com hum desasocego, e inquictaçaõ 1110L'·
tal'; e estalido neste cstndo desconfiada dos remedias
hllmnnos, lhe deraõ hllã pouca de tepra da cova ào Servo
de Deos FI'; C0sme de S, 0nmiaõ. conlando~sc-I·he os
muit0s nJi,lngres. que o Sel~lhor por 011'0 o!)l'i\va, man
dou desfazei: a JiLLa terrn em hllà poulcn de agoa,.e pro
meLtco mand:al'-I'lle cliz-er duas Ill.issus, se d'esse sallde a
Sl]a filha, c a livrasse daquellc perigo, e feito este voto,
mall'uou laval1 os olllos da crialuyu. com a, tlit'la agoa, o
que fei'~o logo a criança se ach~.\1 bem, e livre do ped
ge, com os eH1QS re ti·tuidos U seo prirneyro esta,d:o; e
por taõ gru,nde mer<i:ê, e tn.l'I aviJ1lul, ve·yo. elJe testemu
nlw,logodo Sel!tuõ,ales~a:«:íd'ade·u dUl'!le\llia,noLi<!ia, e ClIlU

prir o.qu'C lbe pL:o-rnettera" e, f(!Jo/ notaria, este milagl10 u
todos os Moradol'es do districto donde vive, cOJn.grande
gloriadJe De@&, e do, soo Serv.o, et-e.-
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- O Capiw@ Sa v<1lclol' Conea dQ Amaral, morador
na Freguezia de Passé, termo desta Cidade, de idade de
secenla annos; dísse., {lue bnã Escrava sua do Genlio
de Guiné, por nome Catlleriua concebera.. e depois de
prenlle quatro mezes, comeú tel'ra, com que v1eyo .a in
char de todo, de maneira, qu~ estava disforme, e a jui
zo de todos incapaz de podel' vivel', nem no discursg
da lmprenhidaõ rnelhol'ou couza alguà, POl' muito, que
.em sua caza se fez pela saude e remedia da ditla. Ne
gra, Vendo elle testemunha a impossibilidade, que ha
via nos humanos, recorreo aos Divinos, e se pegou for
temente com Saõ Gonçallo pl'omeitendo-lhe alguns V(i)

tos c serviços se a livrasse, mas todavia sém elf-eito,
pOl' quanto a doeqte se achava peor, e mais 1Uchada, e
impossibilitada. 1 este estado paria, com que o perigo
de sua vida cresceo m.ais pOl' lJaõ evacuar couza alguã
nos doze dias seguintes, em cada hum dos quaes se te
mia, que fallecesse. Lembrou-se elle testemunha, entaõ
das mal'avilhas, que nosso Senhor obrava pelo seQ Sel'vo
o Padre Fr. Cosme de S. Damiaõ, e que tinha hum pe
daço do seo habito, que muito estimav:t e mandou a hua
filha sua lhe puzesse em hHà bolça ao pescoço da en
ferma, o que se fez qnasi a honls de cêa; succedeo logo
naquella noite, e <lois dias seguintes romper li enfer
ma em hllà grande desenteria, e com esta evacuaçaõ
ficon uepuis dos Ires dias livre do perigo, e desinchada,
e com a llleSUla proporçaõ de suas carnes, que antes ti
nha, havendo estado antes toda iuchada com huã figura
monslruoza; e elle testemunha, quando a via sã, e sem
illchaçaõ.. reconheceo ser obra maravilho7.a, e effeilo
dos merecimentos do Padre Fr. Cosme, pela applica
çaõ do seo habito, e assim o crê, e confessa, etc.-
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UAPITULO XXXTI•.

Continua a materia precedente.

i67. Naõ só na cidade da Bahya, e seos contornos
tinha obrad':} Oeos os cazos referidos para credito da
virtude, e boa opiniaõ do seo Servo; taõbem permittio,
que esta se fosse divulgando, e se estendessem os pro
dígios a óutl'as partes mais remotas, e assim passados
sillco para seis annos, que se tirára na Bahya o processo
escrito, se authcllticaraõ outros fóra da Cidade, como
consta do que segue:

- Eu o Pndre FI'. GI'egorio M:lchado, Monge da 01"
dem do Patriarca S. Bento, assistente neste Tapicurú,
dei o juramento dos Santos Evangelhos, em que põz a
sua illllÕ direita o R. P. Sebastiaõ Vasques Pacheco,
Sacerdote do habito de Suõ Pedro, Capellaõ da CapelJa
de Nossa Senhora do Monte, sita neste Tapicul'ú da
Freguezia de S. Amaro da Pitangn, o qual juramento
lhe dei por huã commissaõ, que lhe vey'o da Bahya do
R. P. Jaze de üJiveyra Serpa, Conego Prebendado da
Santa Cathedral deste Estado do Brazil, Jlliz pelos Se·
nhores do n. Cabido, Sede Vacante, dos milagl'es, que
Deos nosso Senhor obra paI' virtude do seo Sel'vo FI',
Cosme de S. Oamiaõ da Ordem de S. Francisco, o qual
elegeo logo por seo Escl'ivaõ a Francisco de Souza, 010

radol' neste Tapicurú, a quem encarreguei taõbern o
juramento dos Santos Evangelhos, em que põz sua maõ di
reita, e ambos prometteraõ de bem, e veruadeiramente
inquirirem os illila~res do dillo FI', Cosme de S. Da
miaõ das Pessoas a quem os haja feito. Aos sinquo de
Outubro de mil seiscentos e secenta e selte,-

FI'. Gregório Machado.
O P. Sebastiaõ Vaz Pacheco.

Francisco de Souza.
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. Em vinle e quatro do :iobreditto tJlCZ, e anno assirna
iU1"al'aõ as testemunhas seguintes.

- Joaô Nunes Bello, ulorador no Qlesmo districto
de Tapicurú, homem cazódo, e natural de Alverca;
disse que na era de mil seiscentos e secenta e dous,
estando de morada na Alagou do Norte em as partes de
Pernambuco, comera um Mancebo, por nomo Gouçallo
Martins, hum bagl'c, peixe, que tem lJUns ferrões peri
gozos, se lhe meUeo bum pela garganta, de que esteve
desasete dias em perigo, e vendo que llaô tin1l3 reme
dio algum, lhe dera a beber huà muluer por nome Anna
Pinta, cazada com Joaõ Dias, morador no dilto distric
to.. bum pequeno do habitado P. FI'. Cosme de S. Da~
miaã, e terra taõbem a beber, dizendo-lhe que tomasse
com grande fé, que o dilto SCI'VO de Deos lhe uavia dal'
vida; o que p ditto Gonçallo ~hlrtillsbebeo com grande
fé cm sua virtude, e logo Ímmediatamente bolara [óra o
dilto ferruõ, e ficara o dillo Gonçallo Marlins suã, sem
achaque, o que o dillo conhecera obrara Deos aquelle
Ulilagre pOl' virtude do ditlo seo Servo Fr. Cosme de S.
DamÍaõ; o que vendo todus as Pessoas, que prezenlés
se acharaõ, lfie ficaraã com panícula!' devoçaõ, o que
jura elle lestemullua vira, c a ditlu sua mullleI' pOl' nome
Philippa Marques, etc.-

-. PlJilippa Marques deo o mesmo juramenlo.. ac
crescelllau(lo vira o ditto feI'l'aõ de peixe, que sahira
da garganta do ctilto Gonçallo Manios.. aos pés de Nosfla
Senhora do Rozario em hum Oratorio... que a dina Anna
Pinta tinha em sua caza, elc.-

- .iathias Antunes, morador no Rio Real, disse, que
sendo na cra de mil seiscentos e secenta annos, vindo

I dos campos 00 Rio Real para a Praya do ditto lHo, em
hum Sitio, que chamaõ o Japaõ, cahio o cavallo, em

lque elle viuha sobre huã pel'lla, a qual se lhe fizera em
\SillCO pedaços, e vendo-se elle com a ditla perna que-

JADOATAlU, PAIIT. II. VOL. I.



226

brada, c cm parle dezel'ta, aonde naõ linha Pessoa al
guri, qne lhe acudisse, chamara pelo dillo Padre FI'.
Cosme de S. Oamiaõ, que lhe sarrlsse a pema, e lhe
amal'l'OIl Imã fitla, que trazia comsigo tocada no ditlo
Servo de Oeos, e sem lhe pôr couza alguà mais que a
filta, saral'a, e lhe tornaraõos ossosqnebrados para seos

. lugares, c vendo-se elle saõ, conhecera, qne obrara
Oeos aqnelle milagre nelle por virtude de seo Servo o
Padre FI'. Cosme de S. Oamiaõ, etc.

- D. Maria, mulher de Francisco Dias Macíel, mo
rado,' neste Tapicul'll, disse que sendo na era de mil e
seiscentos e cincoenta e nove ainda solteira, e moradora
na Cidade da BalIya, e muito sngeita ao mal, que cha
maõ asma, estando muito mal da dilta enfermidade,
quasi sem esperanças de vida, lhe deraõ hUllJ pequeno
do habito do Servo de Oeos o Padre FI'. Cosme .de S.
Oamiaõ, da O,'dem de S. Francisco, e bebendo ella da
agoa com o habito se achara bem, e athe hoje lhe naõ
tornam o dilto mal, etc.

- Gracia Fagundes, vinva que ficou do defunto
Diogo Dias Pacheco, moradora neste Tapicurú; disse,
que na era de mil seiscentos e secenta, estando seo ma
rido, flue Dcos haja, tolhido da vista, c com os olhos
inchados, e tendo-lhe feito alguns remedios, se naõ
achara bem cm couza alguã; e hindo Manoel das Runs
Enis, cm companhia de Francisco de Souza a vizila-Io,
o acl arilõ cego, e sem vista algllã, e lhe dera Francisr.o

- de Souza, Escrivaõ desta Inquiriçaõ hum peqneno tio
h~bito do Padre FI'. Cosme de S. Oarniaõ da Ordem de
S. Francisco, e lhe dissera, que o bolasse em huã pe
quena de agoa, e que com ella lavasse os olhos, o que o
dilto seo marido fizera .. e logo tornara a ter sua vista
perfeita, e se lhe desincharaõ os olhos, e ficara como
dantes, o que conbeceraõ obrara Deos aqllelle milagre
por virtude de seo Servo o Padre FI'. Cosme de S. Da-(
.Uliaõ; o que eu Escrivaõ neste TapiclIl'ú dos ditlos mi-
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lagl'es juro taõbem assim passaI' na verdade, e ual' ao
diLto Diogo Dias' Pacheco, ja defunto o ditto pedaço de
habito pnra curar os olhos com elle, e depois o vi saü,
sem mal algum nos olhos.. elc.-

- ManoeI da RU1 Enuis, morador no diLLo Tapicll
rú; Lestifica o mesmo, que as duas testemunhas acima
referidas, e disse mais, que do dia, em que vizilara ao,
enfermo dos oluos, em companhia do sobl'edilto Fran
cisco de Souza a trés dias vira ao ditto DioKO Dias Pa
checo saõ, e sem achaque algum nos olhos, e o dilto
enfermo lhe dissera, se achara bem com a dilta agoa·,
em que botaraõ o pedaço de habiLo do di.lto Servo de
Deos FI'. Cosme de S. Damiaõ, ele.

- Izabel de Almeyda, muluer de AnLonio do Rego,
morador neste Tnpiclll'ú, disse, que sendo na era de
mil seiscenLos e sessenta e sinco, estando milito mal
de asma, a qllal lhe cosLumava dai' lllllitas' vezes, e
desta lhe dera de lill maneyra, que a teve o dillo seo
marido Das maõs de Deos, e vendo que morria, lhe deo
a beber hllâ pouca de agoa, em que lançara °diLto seo
marido hum relalhu dos panos, que chamaõ bragas do
Servo de Deos o Padre FI'. Cosme de S. Dumiaõ, da
Ordem de S. Frnncisco, e IQgo tornara em sy, e jura
clla testemunba lhe naõ tornara a dar o ditto mal; e o

. mesmo juramento deo aqui o dilto seo marido Antonio
do Rego, etc. - t

- Tuomé [i'el'llandes Ramos, morador neste distric
to de Tapicul'ú, disse, que sendo na era de mil seiscen
tos e secenta e hum, tivera hum crioulo seo por nome
ManDeI, muito mal de huã grande enfermidade, estan
do com desoito sangrias, confessado, e c\.lOrado de to~

dos os seos Escravos por verem que elle mOl'l'ia, e lem.
brando-lhe.. que tinha huã pequena de telTa da Sepul",
tUl'a do Servo de Deos FI'. Cosme de S. Damia.õ, a bo
tara em huma pequena de agoa, e a dera, ao ditto
seo cl'ioulo, o qual bebendo-a se levantou dali a pau cas_
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hOI'(ls depois, e silhindo pilra róra, lhe dissera naõ ti
nha, nem sentia mal algum, e assim 'vive alhe o prc
zente, etc.-·

- Joanna dos Santos, mulher de Manoel da Rna En
nis, e este me:Slllo como testemunhas juradas, disseraõ,
que sendo na era de mil seiscentos e sccenta e hum,
estando a diLta Joanna dos Santos cozendo, lhe dera
huã dôr debaixo de hum peito, a qual dôr lhe tomara
logo a respiraçaõ, e tolhcndo-se-lhe as maõs, e qua:i n
falia por tempo de duas horas, e donde morava sei' a
paragem dezerla, por naõ haver quem lhe desse remedia,
vendo seo marido o perigo, em que estava, lhe dera em
Imã pequena de agua a beber do hilbito do Padre FI'.
Cosme de S. Damiaõ, e no nlE'smo instante se achara
sã, e sem mil] algum, e ficQU como c!e antes, o que
conheceraõ obrara Deos por virtude do seo Servo FI',
Cosme, c elles, e toda a slIa caza ficnl'aõ com grande
devoç:Jõ ao Servo de Deos, porque em febres, maleitas,
e outros achaques recorrem ao (Hlto Servo de Deos,
etc.-

- G'lspar Fernnndes, morador no Tarary do Tapi
cnrú, disse, que sendo na era de mil seiscentos e se
centa e sinco, estando hqã Rapariga de sua caza muito
mal, e tendo-lhe feito varias remedias para o mal, que
tinha, se naã achou bem com eouza alguã, e vendo elJe
tesl.imnnhn, que a dilla. enrerma morria, lembrando
lhe que linba bum pequeno do ha-bHo do Servo de Deos
FI'. Cosme de S. Damiaõ, e terra da sua sepllltnr3, to.
mou ambas as COllzas e as botollem huã peq'lena de agoa.
fi a deo a beber á diua enferma, e depoisde a beber, dali
a poueas horas se achou com milita melhora, e a poncos
dias sà, sem o mal, que padeci:.; e disse mais, que
quando os de sua caza padecem nlgum achaque se re
correm ás diLtas couzas, e uzand/J deli as se achaõ bem,
todos, e ai naõ di~se.
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- Aos sette dias do mez de Fevereyro de Il1il seis~

centos e seeenta e oito, nesta Cidade do Salvador,
Bahya de todos os Santos, Das pouzadas do Licencifldo
Joseph de Oliveyra Serpa, Conego Prebcndado da Santa
Sé desta Cidade, Juiz dado pelos Senhores do M. R.
Cabido para esta inquiriçaõ, que se tira uos milagres,
que Deos nosso Senhor obra pelos merecimentos de seo
Servo FJ" Cosme de S. Damiaõ, comigo Escrivaõ abay.
xo assignado, tiramos a testemllnha segointe.-

- O Alferes Joaõ de Lima Freyre, omcial de Alfayu
te, morador nesta Cidade, de idade, que disse ser de
sincoenta annos, pouco mais, ou menos, testemunha ju
rada aos Santos Evallgelhos; e prometteo dizer verda
de; e perguntado pelo que sabe acerca dos milagres,
que Deos nosso Sellhor obra pelos merecimentos de seo
Servo, o Veneravel FI'. Cosme de S. Damiaõ, Religiozo
da Ordem do Serafico Parire S. Francisco; disse, qne
estando elle testemunha enfermo de 'varios achaques.
que padecia por todas as partes de seo corpo, e ten
do-o todo cheyo de chagas, que milito o maltratavaõ,
sem lograr cOllza alguà do que comia; por cuja razaõ
desconfiado da saude, por nao digiriL' nada do que co
mia, os Medicos, com quem se curava o largaraõ des
confiados da sua sande, estaildo elle testemunlla todo
inchado de pés. corpo, c barriga, sem achar remedio
algum, de tal [órma, que se metleo athe em mnõs de
Negl'os curadores; sllccedeo, que naqllelle tempo foi
Oeos servido levar para sy da vida pl'ezente ao Vene
ravel FI'. Cosme de S. Damiaõ, e querendo elle teste
munha hir ao seo enterro, ao qual concorria muita
copia de gente dest:l Cidade, lhe Daõ foy passiveI hir
naquelle dia' por se naõ poder calçar, uem vestir, em
razaõ da iochaçao, além de taõbem naõ enchergar COllza
algllã POI' callza da mesma doença; e ao dia seguinte
começou-se a vestir pela menhã, e acabou as quatro
horas da tal'de, que foi á sepultura, aonde ja estava lao-
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çado o corpo do dilto Veneravel FI'. Cosme, hindo em
huã rede, acompanhado de dous bomens, que tirado da
rede, o sllstinbaõ por se naõ poder ter, e se lançou
sobre a cova de bruços, rezando ao dilto Servo de
Deos FI'. Cosme intercedesse por elle a Deos nosso Se
nhor, que fosse servido aplacar-lhe as insoportaveis
dores, e doença, que tinha, de que naõ esperava reme
dio; e rezando uesta fÓl'll11 nove Padre nossos, e nove
Ave Marias, foi Deos servido, que dali se levantou pOl'

seos pés.. andando, e se tomou, sem necessilar, nem de
encosto dos dous homens, nem da rede, que trazia
atraz de sy; antes veyo por seu pé; e dabJ por diante
comeo, e bebeo, e se achon cada vez com maior dis
poziçaõ, e saude; o que tudo atLribubio a milagre, obra
do pelos merecimentos do Veneravel FI' _ Cosme de S.
Damiaõ, e foi dali por diante continnando com buã no
vena, que logo promeLteo, ficando sempre muito devoto
ao dilto St:Jrvo de Ocos, e ai naõ disse, e assignon com
o diuo R. Juiz; e eu Diogo da Fonseca Freyre, Escri
vaã, o escrevi.-

Jozeph de Oliveym Serpa.
Joaõ de Lima F1'eYl'e.

(;APITULO XXXVIII.

Estado presente, em que se acha toda a memo,'ia do Servo de Deos o Venera
vel Fr. Cosme de S. Damiaõ.

168. Foy sepultado, como ja se disse, o corpo do
Servo de Deos FI'. Cosme de S. Damiaõ na Claustra do
Convento antigo, a qual corria pela pal'te do Sul, e S.
Bento de Leste a Oeste, e por donde ficaõ hoje as Ca
pellas de S. Pedro de Alcantara, Santa Luzia.. e S. Be·
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nedicto da Igreja nova, e na de S. Luzia, que occupa o
lIleyo das duas, era o lugar desta Sepullura. Com a fUD
daçaõ da nova Igreja, se tiraraõ com os dos mais os
ossos do Servo de Ocos Fr. Cosme. Foy o motivo prin
cipal para se retirarem os ossos' sepullados nesta claus
tra antiga o haver de passai' a parede da Igreja nova,
que fica para a parte do claustro do novo convento por
cima destas sepulturas. Conforme ouvimos a Religiozos
daquelle tempo, foi opiuiaõ de alguns mais devotos, on
Religiozos, que visto ser necessario para a obl'a correr
aquella parede assim, quando chegasse á sepultura do
Servo de Oeos, allendidas as circunstancias, que havia,
se armasse alli hum arco, ou abobada sobre ella, de
sorte, que sem embaraçar a obra nova, ficasse sempre a
sepultura, como estava com sua grade, echa ve, ou para a
parte do Claustro novo, ou para dentro da IgI'eja, que
era o melhol" e o que he hoje CapeIla de S. Luzia, fosse
tllrnlllo do Servo de Oeos; porque assim se conservava
sempre na memoria o seo Cullo, e veneraçaõ. Mas este
discUl'so naõ foi acceito, e seguio-se o voto, dos que só
cuidnõ no material destas fabricas; e assim se tiraraõ
dalli os ossos de todos. Repuzeraõ os mais em Imã se
pulttll'll oa nova Capella mÓI', e os do Servo de Deos FI'.
Cosme de S, Dallliaõ, com os oe outro Religiozo Leygo,
de que ao diante se dará noticia, postos em dous cay
xões, que tinlillõ servido á corposde Seculal'cs enterrados
em a Igreja velha, sem mais resguardo, nem c1arez'l de
quem eraõ os de cada hUIll, se muudaraõ lançar em lluro
corredor su bterraneo por debaixo da classe e Sa-Ch ris tia ,

. para o qual naõ havia entrada, nem descida por dentro
dos corredores, mas era necessario sahir fóra destes, e
entrar pellls janellas razas da parte da h01'tll, patentes
u quem lá quizesse hir; porque as Laes janellas naô ti
llhaõ portas, nem grades, que o podesse impedir. As
sim o via quem isto escreve, porque sendo collegial aqui
l}elos annos de 1.720, levado naõ sey se de devoçaõ, ou Cll-
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I'iosidade, slIhilllOS á horta, e entrando pela ultima ja.
nellu pegada aos Tel'ceyl'Os, e quasi frente com a terra,
<Iii notamos 05 dous cascos dos caiKões podres, e car
comidos, cada hum com slla calvaria, e dos ossosja bem
poucos; porqne só alguãs callas de pés, e braços, hllãs
illteil'as, e outras partidas, e alguns pedaços mais.

1.69. Nesta incoherenle càtacllmba, ou urna do es
quecimento, pOl' lhe IlUÕ darmos outro Epitafio menos
decente, se consel'varaõ desde o anno de 1708, em que
se desfez o claustro antigo, athe o de 17lJ.6, em o qual
sendo GUürdiaõ o P. M, FI'. Boaventura úe Saõ Jozeph,
mandando fazer neste corredor 8ubterraneo alguãs CeI·
las (Jara os Religiozos Leygos, com escada interior pal'a
se descei' a elle, no seo ultimo recanto, para a pute
dos mesmos Terceyl'Os, se deixou hum pequeno Retre
te, com porta, e sem fene:.ilra algllà, que lhe possa dar
luz; e aqui em outro cayxaõ, taõbem sem cuberlura, 011

resguardo algum se depuzeraõ estes despojos da mane,
e para maior confuzaõ jUlltos todos com as dua-s cu lva
rias, A este obscuro, e tl'iste camarim, c(}umaõ hoje a
caza dos ossos; sendo com mais propriedade, ou inde
cencia, despejo, e pamdouro de varias, e despreziveis
bacatellas, que como naõ tem chave, alli as vay lançai'
quem quer', e lhe sobejaõ, ou naõ tem serventia. Aqui os
fomos vel' ao tempo, que isto escrevemos, e sendo dia
claro pelas tres horas da tarde, naua pudemos divizal'
sem luz. Applicada esta, com milita dillculdade, por
estar este cayxaõ com outro por cima, ficando a cabe··
ceyra, em que estaõ os ossos algnm tanlo de:;cuberta,
supponho qne a diligencias de outros cnriozos, vimos
tuclo o que fica referido. E quem tendo raciona! discur
so, deixará de fazer alguà' bre\le re!lexaõ sobre o lI'a
famento" a qne depois de ex,lrahidas do Sagrado da Se
pultura, ficaraõ expostas huãs t<les parles, que como Re'
liquias havia obrado Deos por meyo dellas tantos prodi-
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gios, e alcançado do Pov(, buã notoria, e publica venc
raçaõ, e authol'izada por instrumentos pul>licos.

1.. 70. Parece antevia o Servo de Deos com espirito
Superior este intlisculpavel descuido dos Prelados desta
Proviucia nestes, e em outros semelhantes pontos, naõ
só do espiriLual, lIlas ainda do ecollomico governo
della, particulal'mente depois da sua ·separaçaõ, e
que preocupados só em temporalidades, e outras ma
xi mas de se perpetual'em nos governos se olvidariaõ
de tudo o que fosse augmento, e credito della e do
que se lhe seguiria de gloria, como a que nesta parte
podia rezultar a esta Provincia no culLo, e veneraçaõ
da Santa memol'ia de hum tal vHraõ, e filho seo como
foi o Veneravel Panre FI'. Cosme de S. Damiaõ. ElIe,
como notamos, parece, que o antevia assim, pois con
forme a huma memot'Ía, que deste Servo de Deos
deixou escripta o P. Custodio FI'. Thomas da Apresen
taçaõ, que diz elle lhe foy participada pelo Padre FI'. Ja
come da Purificaçaõ, Provincial que foi taõ bem desta
Provincia, e confessor muitos annos do Veneravel FI'.
Co!\rne, nunca este Servo do Senhor, diz a Memol'ia,
foi de parecer, que esta Provincia se separasse da de
S. Antonio de POi'lug-al, sua May ; e podera ser, (nota
o author da mesma memoria) fosse este o p1'Ítlcipal
motivo, com que, alem das impossibilidades allegadas
na cerLidaõ ja escripta do Servo de Deos, fizesse elle
a I'enuncia de ter voto naquelle capitulo do P. FI'.
Pantaleaô Bautista, em que via quasi concluida esta
sepal'açaà, que tanto temia o Servo de Deos, só por
este respeito dos governos pel'peLilos, e parciaes, e das
suas perniciozas consequeDcias. Trasladamos ad lilte
ram a referida Memoria. Diz assim - Muitos anllos
havia, que os Religiosos desta Provincia desejavaõ se
parar-se da sugeiçaõ ua Provincia de S. Antonio de
POI'tugar de quem era Custodia. Para isto se fizcraõ
llluitas diligencias e sem pre os Padres de Portugal
lABOATA~I. PART. II. VOL. J. ao
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lmpeiliraõ esta-s com as suas. Nunca O Veneravel Pa·
dre (FI'. Cosmo) foi do voto da separaçaõ; e assim dizia
muitas vezes ao Padre FI', Jacome da PlIrificaçaõ, Pro
vincial que foi desta Provincia, e seo confessol', qne
naõ era sel'viço de Deos esta separaçaõ; porque tot:1l
mente se havia de uI'('uinal' a disciplina regular com a
ambiçaõ dos Pretendentes, de que haviaõ resultai'
grandes escandalos nos Seculul'es. Esta profecia taõ
eerta, como verdadeira está ainda gritando ás portas
da nossa desconsolaçaõ, e naõ só experimentamos gran
dissimas turbações interiores, mas taõbem pouca edi
ficaçaõ lIOS seculares, cauzado tudo de ambições de
governo, ete.-
_ 171. Bem estou antevendo naõ lia de faltai' quem
censure de impertinente ou demaziac!a esta digressnõ,
mas taõbelll estou cerLo, qne só o quereraõ fnzel' aqnel·
1es, que nella se acharem illcursos, e lhes falte de mais
o saberem a obl'igaçaõ, que tem elles, c os que escre
vem semel'hantes historias. Elles, cm obrar o qne
devem, corno bons Prelados, e os que escrevem em naO
faltal' a verdade, assim no que he de bem, como do
ma 1-; pOl'q ue as virtudes escrevem -se pa ra exemplo, e
imitaçaõ dos bons; e os erros, ou desordens para
emenda, e escarmellto dos que o naõ snõ, E nem (J

repetil' estes po(Ie servil', e nem serve de infamia 011

des-Iustre ás communidades Religiosas, porque de
outra sorte será faltar o Escritor á pureza, e verdade
da HiHoriu. E senaõ qui7.erew estaI' por este dillo,
cuidando seja só da nossa vODtade, leaõ o Autor abaixo
citado, e acharaõ esta verdade. A mais sagrada e ver
dadeil'u Histol'ia, que se acha escripta, he a do tes
tamento Novo, composta por quatro Evangelistas, e
deixando alguus delles de escreveI' muitas das virtudes
dos Santos Apostolos, nenhum dos quatro deix.ou de dar
noticia da trayçaõ de Judas, e negações de Pedro;
e nem por isso ficou menos perfeito, c Sagrado o col-
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Jegio Apostolico. E porque naõ lcnhl\õ só por nossa
esta maxima, e a Ilaõ lhes ueixàrem os negocios munda
nos tewpo para lerem todas as chrOllicas da Ordem, os
rcmellemos a llllma só das Illais modernas, c de Pro
vincia taõbem rcformada, a de N. Senhora da An'a·.
bida! na qua I em Segu nda Pa rte dcsde o UUUlero 342,
da pagina 288 por diante, e ainda no sco Prologo,
verá naõ só a obrigaçaõ dos que cscreVClll, * lllas as
infaustas cOIlsequencia·s de Prelados parciaes c arn
biciozos de se perpetuarcm nos govel'llos, ** sem al
tenderem ao escallCialo dos Seculares, descahimelllo
da Religiaõ, e distl1rbio d:.ls Provincias.

172, A nossa naõ ficou izenta destc abominavel
contagio. pois logo desde a sua tolal separaçaõ e do
trienio do seo segundo Ministro Provincial FI', Aleyxo
da Madre de Deos, athe o do Padre rI', Pacifico de
Jesus, pai' quazi trinta anuas continuas. via sobre
sy esta execranda praga da ambiçaõ dos governos.
como fica apontado em a primeira parte dcsta cbro
l}ica, c no cathalogo dos scos Ministros. havendo no
interUleyo daquelles anllo~. Provinciaes illtruzoS, go
"eruos divididos em duas cabeças, chegando a ba
vel', em IJUm mesmo dia dous Capitulos, e sendo pl'ill
cipaes fomentadores destas desurdells aquelles mes
mos. qne pelos Millistros Geraes eraõ malldados de
outras Pl'ovillcias por seos commissarios, e Reforma
dores, He vetdadc, que desde o sobreditto Provin
cial FI', Pacifico de Jesus athe o pl'ezente se tem a
Pl'ovincia conservado em pacitica paz, ao menos, em
quanto a fazer os seos capitulas, e congregaçõeEl sem
coutl'ovel'sias, c como querem os· que a mandaõ. e
governaõ, sendo hUlU dos mo tivos pl'incipaes desta

* Chron. Arrab., ibi.
.. SoJedlld., Parl: t. Pag, U9, n. SOlí.
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chamada quietaçaõ (l serem os seos Prezidenles, e
Visitadores da mesma Provincia.

l73. Mas he sem duvida muito nccessario, que para
a cOllservaçaõ desta paz, e para que pOSS1 ella merecer
o nome de venladeira, e Religioza, seja como aquella,
que com a vinda de Curisto ao ulllndo, annunciaraõ aos
Pastores, vinha a toda a terra; isto he.. huma paz
de boa vontade; como querendo advertir aquelles An·
gelicos Ministros aos Pastores, ou Prelados, que seja
a sua paz de boa vontade, e o seo governo sem ten
ções, que naõ sejao parciaes, que se naõ inclincm para
esta, ou aquella parte, para esle 011 aquelle natural,
que se atlenda só ao merecimento de cada hum. Que
naõ qneiraõ.. os que huma ver. govemaraõ fazerem-se
perpetuos no mundo, e cabeças maiores, de que de
pendaõ os que lhe ~uccedcrn e que sejaõ sllhordinados
ao seo arbitrio, e dicLame aquelles, que lhes saõ SI1
periores no officio; e character; pois naà pode bavel'..
nem quer paz de boa vontade.. aquelle que sendo su 4

pedor quer governal' sem dependencia, e que quando
o he o outro, esteja este sujeito ao seo arbitrio. An
tes o que daqui se segue he tudo desordem; porque
para se perpetuarem os governos be percizo fomentar
parcialidades; * para se manterem estas acarretaõ-se
commummente os mais indignos; estes fomentados fa
zem-se insolentes.. e porque se naõ castigaõ, por se naõ
perderem.. desprezaõ-se os benemeritos, e ainda se pei'
seguem; tl1rbaõ-se as communidades, -escanc1alizaõ·se
os Povos, perde a Religiaõ o credito, e vem a descabir,
naõ só em o essensial da sua primitiva observancia,
mas em, tlldo o que para sua regular.. e economica per
feiçaõ diz ordem; pois os que governaõ arrebatados
desta natural, e cega paixaõ que lhes occupa todo o
tempo, e o discurso, (e se esquecem de tudo o mais, que

• Seledad., Chronic., ParI . .f., Pag. 449, Dum. IlO1S.
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eslá a seo cnrgo), sendo o que muito se deve senLi,' o
façaõ athe daquillo, que toca ao lustre, e credito da
Religiaõ. E porque se não cuide, (tornamos a adver
tir), que este discmso lIe taõbetn de alguma parlicular
payxaõ, deduzido só da propria vontade, e naõ de ver
dadeyro, c Religiozo zelo, podem ler a S. Bernardino
de Sena, donde em huma grande parte do i. o torno das
suas obras acharaõ consequencias muito mais nota veis
dignas de se temerem, e cuidar com vigilante adver
lencia em as evitar, e por se fugir assim da ullima, e
tremenda Sentença, * que no Divino Tribunal está
lançada contra os fomentadores, e cabeças de parciali
dades.

174.. Naõ queremos com tudo concluir fosse alguã
couza disto a causa total do grande descuido, que houve
com as venel'aveis memorias do Servo de Deos Pr.
Cosme de S. Damiaõ, (que foi o que nos ar~astou a estE:
discurso;) pal'licularmente desde os annos de 1708
para cá, que com a fabrica da nuva Igreja foraõ tirados
da claustra antiga os seos ossos, que sem que a penna o
queira exprimir, elles por si parece querem fazer certa
a sua profecia, que por tal a traz o tl'eslado, que fica
referido, c só o repetimos como advertellcia, precall
çaõ, ou cautela.

UAPIT1JLO XXXIX.

UltimaI memorial, que ao presente se conservaõ do Veneravel Fr. Cosme
de Saõ Damiaõ.

175. Taõbem senaõ deixou profecia , (como a trata
aquella memoria,) do Servo de Oeos, ou ajuizado dis
curso do seo espirito, suppOSlO, que com alguã diffe-

. ~ ImpreniLens culpa. Damnatio sempiterna. Privalio Ecclesiaslicre
sepulturlll. D. Bernardin., tom :I, pago :146, elscg.
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rença do culto tIos seos ossos depois de extl'<\hidos da
terra, com o que por alguns annos se tralou hUIll ca
pello, que foi seo. No culto, com alguã desl1lonstraçaõ
demais; porque se guâ1'lla em huã bolça de veludo
pardo, e he faUla coustanle, e vulgar tem obrado o po
der de Oeos por elle varios prodigios com a sua appli
caçaõ a Pessoas Enfermas, que o Illilndaõ pedil' em os
ultimos apertos, especialmente em partos pcrigozos~ ou
para se lançarem as crianças depois de mortas no ven
tre algnns dias, ou para sabirem êÍ luz com vida, lendo
precedido diillculdades, e naõ apl'oveitíludo anles o,utras
diligencias, mas scrnl})'C com a notada iucurla de se
manduem fazeI' auteuticos, nem ainda escrcvel' nos
livros, que para isso há com os nomes das Pessoas,
e circullstancias concolTenlcs~ qne os faziaõ notaveis,
ou miraculozos.

1. 76. Conservaõ-sc mais ao prezente dons Relratos
em Paynel do Servo de Deos hnm no convento de
Oliuda~ oulro no da Bahya uas varandas convelltnacs
das cellas dos Prelados~ com rOlulo de serem todos da
verdadeyra emgie~ e estatura, a qual he de corpo me
diano, algum tanto declinado pela idade. e macilento,
com as conlas na maõ direita. e ua esquerda o Brevia
rio, que nunca deixou de levlIr ao choro, e lhe servia
de psalterio por naõ ellchergar bem o da Estaule, e as
contas pelas qnaes fÓl'a do choro couliuuélllleute rezava.
Foraõ extrahidos estes dous Retratos de outro mais
antigo, que se copiolllogo que falleceo, estalido ainda
o COI'PO prezente, e se cOllservou a cabeceyra da sua
sepultura, todo o tempo, que nelln estivel'aõ depozitados
os seos ossos no claustl'o antigo, com a devoçaõ dos Fi
eis, que alli vinhaõ vizitar esta sepultura, oscular e to
car os pés deste Relrato, (como depõe a testemunha
Manoel Dias Allchietn), e á continuaçaõ dos annos se
corrompeo pelos pés o pano sobre que cl'a formada a
sua pintura, e por este se maudaraõ copiar os que as·
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sima uissemos, Mas ainda que tirados estes com toda
propriedalle, e semelhança do primeiro em quanto á
Imagem, e figura do corpo, tem alguã dHferença em
quanto aos seos Rotulas, ou letreiros, porque no da
Bahya tem da bocca do Servo de Doos para Imã Imagem
de Christo, que lhe fica uefronte, o seguinte: - Quid
miM e,~l in ccelo, el a te, qnid vohti sllpel' terram ; e
aos pés esta. outra - Vem venerabitis P. F1'. Cosma à
S. Damiano elfigies, et slatum, - sem mais declaraçaõ
do dia, e anuo, em que falleceo, incuria, on pouca ad
vertencia, uaõ tanto do PintaI', qne tirou a copia, como
de quem a mandou fazer, sem duvida por achar extensa
li do primeyro, e antigo, que lhe servia de originaL
Tem este na parte Superiol', e da bocca para o Santo
Christo a mesma letm assima, e aos pés a que abayxo
se segne, que supposto extensa, e ja parte corroida,
ainda se lê o mais de sna escripta, qne aqui traslada
mos por inteyro pela acLtat'wos toda, e com os pro
pl'ios termos, e fraze latina em um papel, que entre
outros perLencemes ao Servo de Deos, se guardaraõ
no Archivo desta caza, em o qual, além deste Rotnlo,
está relatado taõbem em latim, e compendio, o que nos
dous dins, que esteve exposto o seo corpo, aconteceo
demais nota. Diz assim o papel - Elogiwn ad pedes
Venerabilis Pau'is, parlím ex D, Gregorío Nansiazeno
desumplwn, - E continua assim aos pés do Retrato,-

Ejlts VÜ(B cw'sus pel'pelna vi1'wlis agilalio; con
tinuz's incremenlo1'ttm g1fadibus. ln vigiliis, et Dei lau
dibus AngeUcus amzulalol', siCltl et p!tdicilice. Nudi
pes lola vz"la incessit. Nudavit paupe1'lalem, absli
llenliam acl1izimvü. Vixit mil'wn pl'odiguim, mOl'ílU1'
mimculu1n, in Monaslen'o Sancli F1'Cll1cisci Baltyensi
p1'úna die Novembn's, anni 1659, cetatis 85, Relz"gionis
62. Phel'eu'o mane in Ecclesz'a exposilO, mt"-ro inle1'ni
spirilus z"rnputsu a fidelz"bus, (el quod mailts eSl, á Ma
gistris, el Religiosissimis VÚ'is socielalis Jesu.. et (&lia·
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1'um Retigiouum deos culalione pedum abcisione
Itabilus pro reliquiis ,) publice venel'alur. EXposlulalio
censorum pro devolione fidelium ad noctem protraxil
sepullw·t,WZ. Ad tumulwu thensam hume1'is geslant
duo prceclari canonici, el ex Benediclina, el Cat'meli
tana Familia graviores Magis l1'Z·. Funeralioni t,'nte1'
{uit Dz'nasla Illuslrissimus Franciscus BatTelus, tolius
Bahiensis Slalus fidelis mode1'al01'.. cwn omnibus Mi
titiOJ prz'ncipibus, miranlibus super /lis, quce dice-
baniu1' de "pso. _

177. Deste Servo de Deos, além de hum breve re
sumo de sua vida que se acha inc1uzo no livro cartorio
desta Provincia, donde tiramos o que fica referido no
seo enterro, se achaõ mais dous cadernos peqneaos,
hum em rascunho, qne pouco se pode ler delle, e ontro
em sinquo, ou seis paginas postas em limpo pelo Pa 
dre Mestre FI'. Daniel de S. Francisco, Custodio que foi
taõbem depois pelo tempo adiante em 1654., outros mais
se achaõ taõbem principiados pelo Padre Cnstodio FI'.
TlJomas da PreseDtaçaõ, de quemja ontras veles fallamos,
nos quaes sem tratar da sua morte se referem muitos, e
varios cazos, milagres, e profecias, como se diz DOS mes
mos qnadernos, mas de tudo isto, excepto hum, ou
outro acontecimento, Daõ tiramos couza algllã, 11llÕ só
por naõ amontoarmos escripta, como pOl' julgarmos.
que para a probabilidarle da virtude do Ser'vo de Oeos,
bastava o que depois da sua morte fica relatado.. como
autentico pelo Processo.. que ja trasladamos.

178. Para conc1uzaõ deste capitulo, e de tuclo.. o
que achamos de mais nota pal'a a vida admira vel do
Servo de Oeos FI'. Cosme de S. Oamiaõ.. Daõ podemos
deixar de repetil' o que, com quem isto escreve acon
teceo, que supposto o naõ queremos canonizar pGr mi
lagre, no que toca á nossa parte, e em quanto obrado
·a beneficio nosso, pois o não mereciamos; com tudo
pelo que nelle entendemos ser devedores a este Venera-
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vel Servo do Senhor, nos achamos obrigados a esta de·
vida, e grata f O1onstraçaõ. Completa a primey,'a parle
desta ehro'· . elos fins do anno de 1758, logo pelo
mez de () I I , vcspera do Scrnfico Patriarcha de-
mos prit' .\, a' st segu nda, e ja pela Semana Santa de
seguinte an 0 de 1759 tinhamos chegado com ella ávida
deste venera el Servo do Senhor, e cstavamos no cnpi
tulo, que trata da sua restitniçnõ a esta Custodia, sendo
seu Prelado maiol', depois do seo degredo, e captiveiro
pelos Olandezes. Mas a este tempo nos foy preciso
pal'ar com a continuaçaõ da obra, Lauto por naõ falLar-
mos á opiniaõ da Pessoa, que seria o menos, como ao
credito da nossa occupaçaõ, que era o mais; pois pela
raznõ de sermos Chronista da Provincia.. que da nossa
parte uaõ acuamos outra cauza" fomos nomeados por
hum dos Academicos do numero da Academia Brasilica,
qne nesta cidade da BalJya se erigio no mesmo anno
de 1759 com o litulo dos -Renascidos.. :..... e ainda per
maneceo por hum anno inteiro, com muito credito.. c
aproveitamento da Naçaõ, e seria sem duvida huma <las
mais celebres de toda a Republica Liuerarin.. se o Fado,
ou desLino dos Naturaes a naõ reduzisse, ou puzesse na
constituiçaõ, ou catastrofe trisle da outra sua nnte
rior, chamada dos -Esquecidos, aqui mesmo insli
tuida, e sem permanencia pelos annilS de 1.723. Em
nlguãs opernções, de que para eH:! fomos encarregados

. pelos seos Direclor e Censores se foi passando aquelle
allno athe. o mez de julho de 1760, em que augmentan
do-se 111lã queixa grave, e antiga, que padeciamos de
fraqueza, e dores de estomago, se diífundio repentina
mente para as pernas fazendo-as dormentes dos joelhos
para bayxo, com alguu resecaçaõ dos nervos, e outros
symptomas mais, que causul'aõ nos Medicos d.esconfi
ança do seo remedio, prenunciando-nos alguã parle.zia
espuria por fim. Nesta grande consternaçaõ, que con
tinuou por algul1s mezes, vendo-nos quazi deplorados,

1ADOATAM. p,un. II. VOL. I. 31



242

entre os Santos da nossa devoçaõ, a quem reCOl'l'emos,
nos occol'l'eo depois, interpormos taõbe ai' media
neyro diante de Oeos, o seo Servo FI', Cos e de S.
Damiaõ, reprezentando-se-nos mui as' 'j Ilaõ fosse
este tormento, castigo de alguã sorte, ~ .. so, aiuda
que naõ de todo culpavel tal, ali qual de cu. de intel'
rompermos com outras operações, supposto a~bem Iit
terarias, e que nos serviraõ sem duvida para esta mesma
obra, a da sua escl'ipta, que tinbamos entre maõs; e aS
sim lhe fizemos promessa, de que lDE'lhorando do acha
-que, emendariamos o descuido, de que nos confessa
vamo~ culpados.

179. Oeos sabe o porque! Nós emfim melhoramos,
ficando livres uaõ só do aggregado d:.lquellas molestias,
mas taõbem de outra mais antiga, e naõ menos pel'Ígoza,
de buã ("otura, que hia pOL' oito annos padeciamos da
parte direita, sem acharmos funda que a pudesse sus
tentaI' o ilaõ sahir para fóra, e descer a bayxo, especial
mente estando sentados; nl,aS por mercê de Oeos e me
recimento do seo Servo, a quem na mesma occaziaõ
com ÓSOCCOLTO, que imploramos para as mais queixas,
fazendo taõbem para esta particular supplica, depois
de estarmos recolhidos na Enfermaria POl' quazi seis
mezes desde o de julho albe vespera do Natal do anno
sobrediLto de i 760, sahindo dali com a conhecida
melhora, que ja confessamos das outras, desta nos acha
mos de entaõ para cá de todo \iv'res, sem applicaçaõ de
oulro remedio algum" seja sempre Deos l ..ollvado, como
admil'avel que he em seos Santos, entre os quaes piedo.
zamenle podemos crer, está numerado o seo fiel Servo
FI', Cosme de São Damião.
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(j..4.PIT~LO XL.

De outros Religiosos, que neste ContJento completaraõ os seus dias com'
opiniaõ de virtude, e dei:.caraõ boa fama.

1.80. A' vcncranda memoria do Servo de Deos FI'.
Cosme de S. Damião, dc quem allie agora tratamos, se

, segue a de seo confessor, que foi muitos annos o P. FI'.
Jacome da PUI'ificação. Deste Heligiozo fallamos já, não
só na vida do sobl'edillo FI'. Cosme de S. Dallliaõ nesta
segunda parle, mas taõbem, e mais largamente na.
pl'imeyra, e cathalogo dos seos Ministros Provinciaes
desde outubro de 1.6ú5, atbe fevereyro de 1.672, cm
que a vinte e dous pôz termo aos dias de vida, com set
tenta e bum annos de idade, tendo de Ministro Provin
cial canonicamente eleito hum anno e tres mezes, de
pois de o haver sido outro anno e dez mezes em duvi
das, e contl'Oversias da Provincia entre os Padres da
Babya, e Pernambuco, como fica expendido na mesma
Estancia dos Provinciaes, Foyo P. FI'. Jacome o ter
ceyro Ministro canonicamente eleyto depois das referi
das e primeyras controversias desta Provincia. Nesta
occupou repetidas vezes varios lugares, como se acha
Da mesma Estancia, e em todos sempre com credito da
Pessoa, e satisfaçaõ do emprego. Foy hum destes, e de
que se não fez alli memoria o nomea-Io o custodio FI'.
Gabriel do Espirito Santo, logo que entl'ou neste cargo,
que foi no principio do aono de 1.648, por Commissario
Enquiridol' dos Religiozos, que nesta Custodia atbe
aquel\e tem po tIa viaõ florecido em virtudes, e de alguãs
cOllzas mais notaveis, e dignas de memoria, por deter
minação e Pastoraes, que para este eífeito havia man
dado o Geral da Ordem FI'. Joaõ de Napoles, que ell
trara oeste Ministerio 00 allno de 1.645. No de 1.648 ao
prirneyro de abril, deo principio a esta diligencia pelos
Conventos de Pernambuco o P. FI'. Jacome, e no seguinte
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de 16!t9, em que a vinte c quatro de fevereyro tomou
posse FI'. Joaõ Bautista, como Custodio ja independente
da Provincia, sendo seo Secretario o ditto Padre FI'.
Jacome, achando-se ambos pelo mez de outubro deste
proprio anno no Conventode S. Paulo do Rio deJaneiro,
consta do seo instrumento fizera naquelJas partes do
Norte esta àiligencia. No 11m deste mesmo anno falleceo
no Convento de Santos o P. Custodio FI'. Joaõ Bautista..
e entrando por successor seo logo no principio do anno
seguinte de 1650 o P. F,'. Sebastiaõ do Espirito Santo..
que se achava Gllardiaõ do Rio de Janeiro.. e vinha no
meado no Breve de Sua Santidade, c letras do Padre
Geral para sllcceder por morte ao sobreditlo.. tomando
alli posse do Governo.. e achando-se ja a vinte e dous
de abril do mesmo anno de 1650; no COllvento de Cal
sarabo. em vizita .. confirmou ao P. FI'. Jacome a pa
tente para continnar a que tinha de seo an,tecessol',
com aquella inquiriçaõ.. como o fez athe desanove de
juuho deste sobredilto anno no Convento do Rio de Ja
neyro aOfJde a completou. Se assim corno se encarre
gou desta diligencia .. fôra ella executada com todas
aquellas circunstancias requizitas para o emprego, mais
tiveramos qne dever hoje ao seo cuidado, e ficaria ca·
balrnente satisfeito o bom zelo do P. Geral, que a 1)1'0

curava, e o dos Prelados desta Custodia, que lhe havião
conferido esta inculllbencia.

181. Deste Religiozo fallando o P. FI'. Thomas em
outro apoutamento fóra dos que ja repelimos, na vida
do mesmo Servo de Deos FI'. Cosme de S. Damiaõ, di(es
tas palavras. - Era nesta occaziaõ seo companheiro o
Religiosissimo, e humilde lJadre FI'. Jacome da Puri
ficaçaõ, o qualllesta nossa chl'onica terá huã mui grata
lembrança de Sllas heroicas vil'ludes, e se Outl'U indi·
vidoaçaõ de quaes fossem ellas nos deixou só esta lem
brança, a qual nós assim COIllU a achamos ii referimos
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taõbem por naõ deixar neste lugar a sua memoria sem
esta breve commemoraçaõ.

1.82. Da mesma sorte a fazemos, e ainda mais breve
do P. FI'. Estevaõ dos Reys, do qual só achamos em hum
livro de obitos antigo este assento;- Em quinze de
agosto de 1.676 falleceo no Convento da Bahya o Irmão
Pregador FI'. Estevaõ dos Reys, Diffinidor habitual, as
segurando a todos os Religiozos, que havia morre,· em
dia da Assumpçaõ da Virgem, como com elleHo succe
deo. E se os fins bons saõ (JS melhores provas de huã
vida Religioza, e perfeita, tal devia ser a deste Padre,
pois só com muitas virtudes, e grandes merecimentos
podia conseguir huã graça taõ especial, como a de lhe

, ser revelada a hora, em que sua diloza alma havia dei
xar a vida caduca pela eterna, e em hnm tal dia, como
aquelle, em qne subindo triunfante aos Céos a Rainha
dos Aujas, e May dos Peccadol'es, naõ podia deixar de
ter taõbem neile a sua boa parte aqllelle filho, que, se
peccador, corno homem, estaria justificado, como bom
Religiozo. Foy nascido no lugar dé Cutigype, tel'mo da
ciclade da Bahya, filbo legitimo de Gonçallo Fernandes,
e de sua mulher Maria de Viveyros. No Convento da
mesma cidade fez profissaõ a desoito de Dezembro de
1.640, em idade de vinte e hum a)nnos, Foy Guardiaõ
duas vezes, a primeira no Convento de Saõ Paulo, a se
gunda no da Villa do Cayru, e DiffiuidoI' nomeado pelo
R. UlO Padre Geral FI'. Alonso Salizanes nas controver
sias dos dous capitulas antecedentes, que se haviaõ
d:ido pOI' nullos, e mandado por cst:l cauza pelo mesmo
Geral a esta Provincia por seo commissario Reforma
dor ao Padre FI'. Antonio de S. Clara, da Provincia de
Portugal, e nesta por virtude das sobrediwls letras fez
capitulo a vinte e dous de Novembro de 1670, e nelle
declumdo por hum dos seos Diffinidores, Ó lrmaõ FI'.
Estevaõ dos Reys, que vinha em segunda plaina por
morte do da prirneyra o Pregadol' FI'. Antonio dos Sall-
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que POI' naõ deixarmos em silencio este pouco, que
delle em quanto sujeito de boa fama, e virtude se acha,
o escI'evemos aqui.

1.83. Aeste se segue, e com a mesma" falta individual
das suas vil'luozas acções o Pregadol' FI'. FI'ancisco da
COliceiçào. Foy oriundo da cidade da Bahya, filho legi
timo de Simaõ de Oliveira Sei'pa~ e de sua mulher
Agosl~nha ele Negl'eiros ; esta natural da cidade de Lis
büa, e elle de Lamego. No -mesmo convento da Bahya
fez profissaõ a oitQde Dezembro de 1.651. Foy Guardiaõ
do Convento de Iguaraçt1 e naõ consta tivesse mais
cargo, nem delle outra expressa memoria, do que huà
que se acha escripta no livro dos obilos do mesmo Con
vento da Bahya e he a se~uiote_: - O Irmaõ Pregadol'
FI'. "Fmncisco da Conceiçaõ falleceo em Porto Seguro
com boa opiniaõ; profetisou a sua morte muitos dias
alites, e falleceo a oito de Dezembro de mil seis centos
e oitenta e hum. E este he todo o motivo, que temos
para lIumeral' este Religiozo entre os que neste Convento
acabaraõ com opiniaõ de vil'tllde. Nem pode obstaI' a
-isto o naõ ser aqui sepultado; porque além de o llUÕ

ser em Olltl'O algnm da Provincia, mas em a PaJ'ochia
daquella villa, aonde falleceo, era morador deste Con
vento quando delle sabio, e a elle he sem duvida, que
pertence. Taõbem naõ achamos declarada a cauza por
que fosse ter áquelle lugar'. Mas o que se pode éolhel'~

da nota de outro livro de obitos do Convento de Sere
gil)pe do Conde,. que declara fallecera o tal Religiozo de
mal de Saõ Lazaro, he, que pelo tal achaque, com li
cença dos Prelados se retirara para alli~ ou por teI'
Parentes no lllgal', donde p:lssasse com melhor com
modo, ou por outro qualquer motivo~ e cauzajusta; por
que de Outl'U sOl'te~ se nuõ poderia compadecer bem
aqllel\e Santo fim, que se sllppoem, com quulquel' dis
cu"rso vago, ou volunlario em um Religiozo que deve
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estar sugeito á vontade, e obediencia dos Superiores•
.Aesta pia, e arrezoada consideraçaõ nos move, e mo
vel'aõ a qualquer discJ]rso racionavel o dizer-se que
profetizara, ou previra muitos dias antes o do sco
trauzito, o que não podia ser sem grande participa
çaõ de Oeos; como taõbem ser o dia em que falle
cendo, reuasceo para a Patria celestial o mesmo em
que professádo h~via nasCido para a Religiaõ, o dia oito
de Oezcmbro, em o qual foi concebida em graça Maria
Santissima ; por meyo da qual Senhora puderia couse
~uÍl' todas estas grandes, e espirituaes felicidades o
lrmaõ Frey Francisco da Conceiçaõ. .

184. Aqui se orrerece p3ra concluzaõ deste capitulo
a memoria de hum Provincial, pois a de c,ulrQ lhe deo
principio. Foy aquelle o Padre FI'. Jacome ~a Purifica
çaõ, terceyro em nnmero dos Ministros desta Provincia,
e he este o oitavo na continuaçaõ delles o Padre h'.
André,de S. Boaventura. Taõbem fica ja assentado na
sua propria Estancia o que deste Padl'e achamos cOQ
forme, e verosimil pelos assentos capitacs dos Al'chi
vos de Olinda, e Bahya, declarando hum destes,
como cauza notavel e particular, qllc vizitára toda
a Provincia tres vezes, e sempre de pé. E este vem
a ser todo o motivo, que nos obrigou a collocar este
Padre eutre os que com Qota de virtuozos comple
taraõ os seos dias neste Convento. Assim o SUPP081U

o mesmo assento; nem suppomos poderá h3ver quem
o contradiga, pois assim o está declar(lndo por cs
pirito de muita virtude, gl'ande humildaoe, e summa
pobreza aquella acçaõ quasi impraticavel por difficultoza
de vi7itar toda a Provincia que consta de muito mais de
c1u7.entas legoas desde o seo prirneyro Convento da Ba
lIya athe o ultimo da Paraiba em Pernambuco, POI' ca
minhos asperos, pouco habitados, e pel'igozos, naõ só
hUã, mas trcs vezes, e todas d.e pé. Se isto he ou llaõ,
mostl'a de hum espirito agigantado, c crescido em vir-
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tudes, fique ao di&curso da melhor prudencia. Naõ re
petimos aqui o dia.. e auno, em que falIeceo, nem o
quando toulOU o habito.. e professou, e de donde era
natural .. porque tudo fica assentado na sua pl'opria, e
ja referida Estancia dos Ministros Provinciaes.

De alguns IleUgio,os Leygos que neste convento com boa fama p"ntalJ
termo aos leos dias.

185. Foy hum destes o II'. FI'. Manoel dos Anjos. a
quem vlllgarmente assim os de dentro, como os de fora
chamavão o Pay, sem duvida pelo afago, meiguice.. e
boa vontade com que acudia c tratava a todos. Era na
tural de Tibaens no Reino de Portngal, de donde pas
sando ao BI'azi! para a cidade do Rio de Janeyro, e fa
zendo renuncia dos interesses do seculo, que alli o le
vavaÕ.. foi taã efficaz a sua vocaçaõ para o estado Reli
giozo, que depois de repetidas instancias aos Pl'elados,
e llaõ sendo admitlido por naõ saher a Jingoa Latina.
se applicou ao e"studos. Mas vendo que assim se lhe
dilatava muito o seo dezejo, insistio em que o accei
lassem para leygo. Foy assim admittido, co m coo
diçaõ porém, que aprendesse primeyro algum omcio.
Com cuidado se applicou ao de Alfayate.. e tendo
ja delle aquella instruçaõ, que lhe bastava para o Es
tado que pretendia, e com boa opiniaõ de vida ja na
queIJe tempo lhe lançaraõ o habilo, e fez profissaõ no
mesmo Convento do Rio de Janeiro, no qual, e em on- \
lros mais daquellas partes viveo alguns anoos com cre
dito da ReJigiaõ, e exemplo dos Seculares, e pl'ogressos
de virtuozo, atIJe que achando-se desta parte da Bahya,
a tempo, em que se fe7. a divi7.aõ das duas Provincias,
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ficou encorporallo nesta, em que perlllaneceo allIe o fim
da vida. Foy sempre Religiozo lllui recollIido, afastado
do ocio, pois ainda na idade decl'epita de mais de
noventa annos sempr.e eslava entretenido em utilidade
do Convento, ou de seos [rmaõs, em remendar os habi
tas velhos, fazer outros novos, e pam os Defunlos, cou
fOl'me lhe ordenava a obediencia, unindo com esta a
charidade para com os proxirnos. Foy devoto cordialis
simo da "Rainha dos Anjos. Destes bavia tomado o Ap
pellido, ou sobrenome, e desempenho~ sempre o amor,
que lhes linha com os obsequias, que lhes tributava.
Da Payxaõ de Christo foi em extremo devoto. Todo o
tempo, que lhe restava das obrigações precizas do clIoro,
communidades, e officios llllmildes do seo Estado... o
gastava nestes espirituaes exercicios, sendo o da Via
Sacra o principal, a que nunca faltou, gastando neste
boa parte da noite, tempo que escolhia por ser menos
visto dos Religiozos, dos quaes 'se naõ podia absoluta
mente occullar; vindo a fazei' assim por estes, e oulros
elfcitos mais publica, e notoria a sua vil'tude, quanto
mais a procurava occultnr, e venerado de todos por
varétõ Santo, e Apostolico.

186. Nos de fora cresceo tanto em opiniaõ, que com
mummente o buscavaã para consultar com elle os acer
tosda alma, e dos estados, quedeviaõ, ou queriaõ tomar,
conseguindo os dezejados fins, os que seguiaõ os seos
conselhos. Com este se fez taõbem prezumil' lhe havia
participado () Senhor alguãs luzes de sciencias maiol'es,
pois naõ cursando as humanas, explicava as Theologi
cas, e Divinas, como se as houvera aprendido. Daqui se
seguia dizerem algllãs Pessoas Doutas, ouvindo as suas
respostas, que FI'. Manoet dos Anjos tinha sciencia
infuza.

187. Para se fazer condigno de taã especiaes graças,
teve além das mais virtudes commuas a da Santa. ora..
çaõ em gráo taã superior, e elevado, que estando neHa,

lABO,\TAftl. PART. II. VOL. I. 32



250

'foi visto por muitas vezes em extazis, absorto, e alie
nado dos senLidos, e taõ rozado,. e encendido no rosto,
sendo por uatureza de cor palida, e macilenta, que pa
recia outro do que era, o que tudo se attribubia a fogo
·do amor Divino, em que se abrazava. Nestc chegou a
tal extremo, que nos ultimos annos da vida pàdeceo em
todo o corpo luml tal excesso de calor, que para o re
frigerar, 1he era necessario meter-se muitas vezes em
banhos de agoa fria, mas perdendo esta logo o seo na
tural, e ficando quente, se fez sobre o cazo exame por
Medicos, e Theologos, e rezolveraõ ser por callza supe
;riol', e confIrmaraõ ser este do Padre, incendio inle
rior da alma, e fogo deamor Divino, em que ardia o seo
Espirito. PurifIcarlo este em taõapurada fragou, e gasto
o corpo com os annos e penitencias, põz termo aos dias
da vida em o primeyro de Fevereiro de 1701, com sig
uaes evidentes, de que o Senhor o havia prevenido de
sei' e~te o ditozo dia da sua morte; porque havendo-se
confessado, e reccbido a Sacrada Eucharistia, e tcndo
taõbclll ajudado a missa ao seo confessor, o qu~ sem
pre costumava, se recolheo á Cella, e Retrete da Enfer
maria. Pergnnton lhe o Enfermeiro se qn-eria alguã
refeiçaõ, e respondeo-'lhe qne só queria fosse dizer ao
Prelado lhe mandasse dar a EXlrema-unçaõ. Poz-se a
isto alguã duvida, por se naõ descobrir nelle outro ac
cidente, ou achàque, mais que o da velhice; mas fa
zendo-se sO'bre o cazo alguã reOexaõ se lhe foi dar. De
joelnos a recebeo, dizendo aos Religiozos, que lhe assis
tiaõ :- Para que saõ essas velas acezas ? naõ vem que
está a cella chea de luzes, e alli a Sanctissima Trin
dade? concluida esta Santa ceremonia, na mesma pos
tura, em que estava de joelhos, repetindo ps ultimas pa
lavras dos Agonizantes: ln manus luas, Domzine, coo
mendo Spz'rilttrn rnemn, o entregou a seo creador, pla
cida, e socegadamente, permaoecendo paI' algum tempo
depois na mesma pastora, e confil'mvndo-se em todos a
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hoa opiniilõ da sua virtude com hllã taõ Santa, e pre
cioza morte.

1.88. A's vozes desta -se comrnoveo para assistir ao
seo entel'fO hum grande c·oncurso de Povo, que ancio
zos de ficarem com prendas do Servo de Ocos lhe leva
raõ em retalhos por Reliquias a maior parte do habito,
e com tanto excesso de devoçaõ.. que intentando o 11'
Dlaõ Enfcrmeyro FI'. André dos AnJos, que assistia a
guarda do seo corpo, evitai' a descompostura, em que
o hiaõ deixando, entre a confuzuõ, e o tumulto, o feri
raõ na cabeça com huã tezoura. Da capella levaraõ o es
qui(fe com o corpo pam a Sachristia, a vestir-lhe outro
habito, e aqui acharaõ os Religiozos, que lhe assistiaõ·,
estava o corpo todo Qcxive!. Assim o depuzeraõ os mes
mos, sendo hum destes o Irmaõ confessor FI'. Antonio
da Conceiçaõ, que muitas vezes o affirmou assim, e
pedia se fizesse disto instrumento publico; lllas sem
elfeito , pelo notado descuido, que há nesta parte, de qne
se estaõ a queixal' desde o principio,. e o faraõ athe o
fim as cinzas de tantos varões de espirita, sepultados
nos claustros os seos corpos, e no csquecimento as suas
virtudes, e santas operacões.. com as quaes tem o pro
prio jazigo o miJÍto, que deste Religiozo se podia
escrever.

1.89, Em quanto se revestia de novo habito, salHrao'
da Igreja alguns daquelles, que se naõ puderaõ aprovei
tar das suas Reliquias, e foraõ á cella do Defunto.. cui
dando achar alli alguns despojos mais, COIlJ 'que satisfa
zer a sua dcvoçaô, e achando nella só as paredes, e a
porta, levaraõ esta cm pedaços, o que lhe naõ custon
muito por estarem os Religiozos no choro ao omcio, e
li cella, em hum pedaço de corredor do Convento velho
muy corroido do tempo, c de pouca fol'laleza. Nesta
mesma cella havia fallccido, por não havCl' a este tempo
Enfermaria, por ser precizo lançar abaixo a antiga, e
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formar por ella, que ficava paea a parte de S. Bento
IlUã das quadras dos corredores novos.

190. Entre estas acc1amações de vil'Luozo c SílU!O, se
fleo a Sepultura a seo corpo, sendo fama constante
obrílra Ocos pelos merecimentos deste seo Servo varios
prodigios, assim nesLe dia, como antes, e depois. Só de
hUlll podemos dar mais individual noticia, como de
caza. Era neste tempo, em que falleceo, Peovincial o P.
FI'. Jozeph de S. CaLharina Roda, tinba hum sobl'iuho
Estudan Le Philosofo no· collegio dos Padres Jesuitas pe
rigozamente enfermo de hum cancro, e confiado o Pa
dre seo Tio na experiencia, e merecimentos do Servo de
Deos, e prodigios obrados com as suas Reliquias 011

despojos, lhe mandou hl1ãs bragas, que foraõ suas, as
quaes pOlldo o Enfermo sobre a cancerada ferida, sem
mais ouLro remedio ficou· perfeiLamellte sam. Em teste
munho da boa fama deste Religiozo ainda em sua vida,
dizia o Irmaõ Salvador, Leygo da companhia, que fõra
seo companheiro no estado de Secular, que ja naque\le
tempo o conhecia por virtuozo, e especialmente dado a
~'açaõ; pois levantando-se alguàs vezes de noite acazo,
e ontras de proposito ja fóra de horas, o achava sempre
neste Santo exerci cio. Taôbelll testificaraõ alguns Reli
giozos deste Convento, que o 11IusLrissimo Arcebispo
desta MeLropoli D. Joaõ Franco de Olivcil'(l, repetira
rnnilas vezes tinha no Archivo de sua Sé tres milagres
él.lIl11elllicos,. que bastaria qualquer delles a beatificar
por verdadeyro filho do Patriarcha dos Pobres ao Ir.
FI'. ManoeI dos Anjos. Mas esta noticia, tem oontra sy
alguãs implicallcias. A prirneyra he ; por que este IlIu5
trissimo Prelado, passou desta para a oadeyra de Mi
randa no anno de 1700, e o Irmaõ fI'. Manoel dos An
jos falleceo no seguinte de 1701, no principio, e sendo
certo aquelle instrumento, e mandado tiral' por aquelle
f)relado, só o podia de alguns cazos acoutecidos em vida
do Servo de Deos, e isto tem contra 5Y a praxe comm,um,
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que se executa depois da morte do Sugeito. A outm Ite,
que com alguãs diligencias, que fizemos, e revista do tal
Archivo, nada se achou. Taõbem poderá ser se equivo
quem os que daõ a memoria com o nome do Arcebispo,
e que fosse este o seu Successor D. Sebastião Monteiro
da Vide. E assim, com esta mesma incerteza, o escre
vemos, por naõ faltarmos á- verdade, e naõ POI' querer
mos diminuir a constante fama do Servo de Deos.

1.91. A este se seguio o Irmaõ Fr. Antonio da Pie
dade, ou do Mar, corno vulgarmente era tratado. Diz
hum àssento, que vimos, era natural de ClJaves; mas
sem declaraçaõ de seos Pays, nem do anuo, e dia da sua
Profissaõ, ou do Convento, em que a fez, e seria das
partes do Rio de Janeiro, como assima se diz do lrmaõ
fI'. Manoel dos Anjos. Foy: Religiozo de couhecidas vir
tudes, e na vida exemplarissimo. N:.l probreza singu
lar; porque despido de todo o alTecto ás couzas terrenas.
Na obediencia cego, porque s6 discorria, quando esta
o maudava, na presteza, com que a havia executar.
Na castidade laõ puro, 'e limpo, que chegaraõ a conhe
cer nelle os mesmos Heligiozos o especiozo desta Ange
lica virlmle; pois para defcnsivo do seo opposto, ves
tindo occultamente !lIlã tunica sua, se viaõ livres dos
seos e&timulos, como o depoz especialmente hum des
tes. Sua humildade, e pacieucia foy a mats sofrida;
pois seudo alguãs vezes bem apurada, porque nuuca
falta, quem aos bons dê, que merecer, tlldo rccebia
com semblante pacifico, e socegado.

'192. Entre todas resplaudeceo mais a sua charidade ;
não só em commum-com todos, mas muito especial para
com os Pobres no omeio de Porleyro, em que se occu·
pOli por muitos anuos, unindo-se a esta taõbem asna.
forte, e sofrida paciencia, muy neccssaria ao Religiozo
em todas as suas Vil'tllozas operações, e muito mais nas
de Porteyl'o, distribuidor, e esmolcr de pobres, econo
mia, que para satisfaçaõ de todos se ní.lÕ podc pralicar
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sem mi/agl'e. Este se entendeo sempl'e havia cntre o
lrmaõ Porteyro FI'. Antonio e os seos pobres; pois a
conformidade, com que estes se accommodavaõ, era evi
dencia, de que das suas para as mãos daquelles crescia,
c se multiplicava o pouco que sem Providencia Superior
naõ podia chegai', quanlo mais salisfazel' a multidaõ dos
pedintes, qu'e tanto Cl'cscia, quanto era o pI'odigio mais
notado. ~the as innocenles creaturas, os mininos pobres
chega vaõ a reconhecer no Il'maõ Porteyro es ta suma
charidade pam com todos, pois alegres em concurso o
festejaTaõ, e como agradecidos lhe ofi'ereciaõ alguãs ga~

Jantarias daquellas, que costuma fazer mais eslimaçaõ a
sua simplicidade. A estes com o pam para o corpo dava
juntamente o alimento da alma ensinando·lhes primeyro
a doutrina christan.

1.93. Sobre esta sua charidade para com os pobres,
acrescentava o Padre Diffinidor FI'. Miguel dos Anjos,
que fallecco neste mesmo Convento' a oilO de Março de
1.752, Religiozo exemplar, e de boa 1I0ta, o que sendo
chorista, c RefeiLorciro aqui lhe a conleceo com o Irmaõ
Portcyro FI'. Anlonio da Piedade. Houve pelos fins do
seculo passado de 1698, para noventa e nove huã
grande falLa de mantimenlos na terra, laulo, que chegou
o alqueire de farinha a dessaseis tostões, c dahi para
sima. Estava o Il'lllaÜ chorisla no ltefeitorio, pondo lia

meza para a cea dos Religiozos a ullima, que havia em
caza; enlrou o Porteyro pedindo-lhe algllã para cel'La
pobre, que esta va na pOl'la com dous fil hinhos. Escuzava.
se deI/a dar pela falla, instava o POl'leyro por acudi!' a
necessidade da pobre, e com laes razões, fundadas lia

Providencia Divina, que lhe deo faculdade o chorisla
para til'ar a que lhe fosse necessaria. Levou a esmola a
portaria, e dahi a pouco entrou pelo Refeitorio com
Imã carta nu lllaõ dizendo assim: Ora vede: vós me es
laveis I'egatcando bUlll prato de farinha para huã pohre,
aqui está esta cal'ta de FI', Manoel de S, I.ucas, que
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manl1a a esmol1a ue farinha no Cayru eru que diz, nos
manda vinte e !;inco cyrlos della. Estes cyrios saõ huns
alforjes fabricados de palha, e montavaõ tanto, como
vinte e cinco alqueires.

19á.. Taãbem com os seos Irmaõs Religiozos não foi
menos praticada n sua charidauc. Sendo Refeitoreiro,
omeio que exerceo nos annos mais robustos, alguns Fra.
des Inoços por tiraI'em provas da sua charidade, c pa
ciencia. vendo-o ja recolhido na cella, e a horas incom
petentes, muitas vezes lhe batiaõ á porta, pedindo-lhe
rosse a bayxo dar-lhe alguã refeiçaõ, porque se achavaõ
necessitados, e sem repugnancia, e com semblante ale
gre lhes fazia a vontade, com estes mesmos, que eraõ
commmnmente os lrmaãs chorista~, repartia tudo o que.
lhe mandavaõ algumas Pessoas devotas, e ainda estando
doente na Enfermaria, do que lhe mandavaõ as mesmas
tudo applicava para os mais enfermos, sem rezervar
par(l sy IlUda, o qne notavaõ todos, admirando-se da
muita charidade, que tinha para com os mais, e taõ
ponca para comsigo.

195. Na oraçaõ foi taõ continno, e elevado, que tQ
cando- lhe na Portaria, quando occllpava este omeio huã
e muitas vezes, nada ouvia, e succedendo algumas bus
ca-lo os Religiozos, o achavaõ na capella de joelhos, e
advertindo-lhe, que acnc\isse a porta se retiravaõ, pare
cendo-lhes, que os tinha ouvil1o ; e como dantes perse
verava na mesma postnra; e assim chegando-se a ellc
outra vez, os mesmos, que o haviaõ chamado o abala
vaã, dizendo-lhe, que fosse á Portaria, e como absorto
lhes respondia, que sim, como se antes o naõ houves
sem chamado; olltras vezes estando por noi~e recolhido
na cella, lhe ouviaõ dar vozes, corno de agastamento
'contra algllem ; e julgavaõ os de fora, sabendo estar eIJe
só, eraõ palavras aqueIJas contra o Oemonio, que com
alguãs vizões extranhas o intentava molestar> c divertiL
dos seos costumados e espiriLuacs exercicios.
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196. Assim cheyo de merecimentos, e anilas.. põz
lel'mo aos dá vida no de 1702.. aos desasette dias do mez
de Junho, com opiniaõ universal de Religiozó de Santa
vida, Foy numerozo o concurso da gente a vizitar o seo
cada ver.. exposto em a Igreja para se dara sepulLura, e a
impulsos da devoçaõ.. Ille levaraõ em retalhos o babILo,
succedendo neste confllZo tumulto darem-lhe por des
cuido hum golpe no COI'PO, de que Hlnçou Sangue, como
sc estivera vivo; e como tal, taõbem se admirou tpdo
flexivel. Dos retalhos do habito.. que levaraõ os devo..
tos depoz IlUã mulher, por nome Maria Marinha, que
applicado a varios Enfermos hum que lhe coubc, tiveraõ
repentina melhora nos acbaques. Ouu',os muitos seme
lhantes foi fama vulgar e o diz o assento de hum livro
dos obitos, fallando do destc Religiozo, obl'ava Deos
assim no di,a do seo cnterro, como depois, por este seo
Servo.

1.97. Certo homem morador em Jagoaripe, Recou·
cavo da Bahya, estando no trabalho de huã Roça, com

, hum escravo seo, foi este picado de huã coura, entrando
logo em ancias de morte á força do veneno, e Ilaõ tendo
alli com que o atalhar, lembrou-se trazer comsigo hum
cordaõ que fora do Servo de Deos.. de qucm era parti
cular devoto, e o atou na perna do escravo assima da
mOl'(ledul'a,cm quanto hia a caza buscar macios de o con
duzir. VolLou a toda a pre'ssa, e chegando.ao lugar, SP.

via livre do susto, mas todo admirado; porque achou
o escravo tI'a.balhando, como dantes. Perguntou-lhe,
quem o havia cUl'ado com tanta brevidade? Respondeo.
lhe., que naõ sabia, e que estando naqllelle desacordo se
chegara a elle hum Frade Leygo de S. Francisco, e o
mandara levantar, o qne fazendo, se achara nriquelle
estado. Entendeo o homem quem podia ser o Frade.. e
partindo logo para a Bahya com o mcsmo escravo a ren
der as graças ao seo BemfeiLor, e relataI' o cazo aos
Religiozos~ chegando ao Convento foi a primeyra dili~
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gencia vizitar a Sepultura do Servo de Ocos; e vcndo o
Preto escravo hum painel dc meyo corpo, em que es~

tava retratado á cabeceyra dá s.epullura, exclamou di
zendo, que aquellc lllesmo era o Frade, que o havia li
vradÇJ da morte. Este caz<> , qne nem foi autentico,
como rcqueria o devoto homem, nem ainda lançado nos
livros de memoria, repelia muitas /Vezes o lrmaõ Leygo
FI'. Manoel de Saõ Lucas, que succedeo no officio de
POl'leyro, c esmolcr dos pobres ao Ir. Fr. Antonio do
Mar, e falleceo neste Convento a quatorze de Agosto de
1.721, Heligiozo dos nossos tempos, c taõbem dc boa
opiniaõ, c credito de virtnde.

No lugar do sobrediLto FI'. Manoel de S. Lucas, cntl'oll
por Porteyro, e eSlUolel' dos pobres o lrmaõ FI'. Sebas
tiaõ de Espirito Santo, ilthe o prezente taõbern Leygo
no estado. Este testifica que por morte do Arcebispo
D. Sebastiaõ Monteiro da Vide, que foy a 7 ele Setembro
de 1722, tendo a cel'leza de que este 111. mo Prelado con
sel'vava em seo poder hum manto velho. que havia sido
do ll'tllaõ FI'. Antonio do Mllr, com muita instancia, e
repelida diligenciá o tornou a u:lver de Domingos Car
dozo, a que Sua lI!.m. o havia deixado entre os despó
jos da sua camera. Este manto, diz o mesmo FI'. Sebas
li:lõ, que tirando dclle alguã parte para distribuir por
particulares devotos, o mais entregara ao Guardião
do Convento para o guardar, como merecia; mas o fim
que teve se naõ alcauça, e nem do que sobre elle se re
fere se fez memoria alguâ, e nem do principio, on mo
tivo porque foy dar ao poder do 111. mo Arcebispo. Este,
Prelado chegou á Bahya em vinte de Maio do anno de
1702, e a vinte e dons do ditto tomon posse, e falle
cenc10 logo no mez scguinte de Junho o lrllJaõ FI'. An
tonio, correndo a fama dos prodigios, que Deos pOI' elle
obrava, sem duvida pediria taõbem alguã prenda sua,
e naõ havendo ja outra, porque a do habito se conSll
mio no mesmo dia do sco enterro, lhe offel'ecel'iaõ a do

lAOOATA~I. P.\RT, li, VOL. I. :13



258

manto, que elle conservon em qnanto vivo. O que delie
s6 se conserva ao prezente, saõ alguns. doSo seos ossos, e
e calvaria, confuzos, e misturados, como fica diuo, com
os do Padre Fr. Cosme de S. Damiaõ. Este foi o ultimo
Religiozo de virtude, que com os mais ja referidos.tive
raõ o seo descanço em o cemilerio de claustro do Con
vento velho e primitiva Igreja.

iii~ü



LIVRO II.
Trata do Convento novo, e sua Igreja, com o mais, que lhe toca athe

o presente.

VJl.PITULO I.

Descreve-Ic o Convento novo com a sua Igrcja.

1.98. No anno de 1.686 a vinte de Dezembro, quarta
Dominga do Advento, dia memora vel, em que se cos
tuma celebrar nesta caza a festa do gloriozo Santo An
tonio, com o titulo de Al'guim pela Camara, e motivo,
que em seo lugar fica relatado, e deraõ principio á obra
do Convento novo. I~ançou a primeyra pedra o Senhor'
Marquez das Minas D. Antonio de Souza Telles de Me
nezes, Governador Geral do Estado. Levaraõ-na em
maõs o Conde do Prado filho do mesmo Governador,
Gaspar de Brito, Morgado do Engenho, que chamaõ do
Fidalgo, o Mestre de campo Antonio Guedes Brito, Syn
dico do Convento e seo enteado Rl1Y Dias de Menezes,
sendo Guardiaõ FI'. Thomas da Presentaçaõ, e Ministro
Provincial o Padre Fr. Domingos do Loreto,

1.99. Formou-se a qllilàra dos cOITedores para a
parte du Sul, ou S. Bento, começando o pl'imeyro da
esquerda, e frontispicio da Igreja, que fica para a rua
principal do culJegio, e corre para o mesmo Sul este
corredor, o segundo atravessa de Leste a Oeste, e o
terceyro voltando da ponta deste vay feichal' a claustra
pela capella moI'; mas muito avantajado aos mais, por
que cortando adiante por detras da mesma capella, con
tinua com olltra igual distancia para onde ficaõ os Ter
ceyros, ainda além da sua Igreja; de sorte que bem
podia do fim deste correr outra qnadra igual á primeyl'a
a feichar com o frollstipicio da Igl'eja pela parte direita,
ou do Norte, e ficar esta no meyo de dons ClaustrQs,
ambos iguaes, e da mesma formatnra. E bem o mostron
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o tempo scria isto o mais acertado, tanto para maiol'
numero de Cellns, e agazalhos aos Religiozos, filie com
o mesmo tempo foruõ crescendo, e principalmente nas
fnnções de capitulos, que para accomodar os "ogaes,
que se ajuntaõ de todos os Convcntos, e hospedes re
gulares, que sempre os ha, he percizo desaccommodar
moradores; e mnito mais, pOl'que lal'gando·se aos Ter
ceyros a ponta deste conedor, com cillco Cellas * em
cada hum dos seos sobrados, e 0lltr3s pelos fuudos, da·
qui nasceraõ as grandes turbações, e ainou escandalos,
que nossos Irmaõs, e filhos do mesmo Pay uos tem
cauzado assim dentro O(lmo fora.

200. Como havia tempos se cuidava nesta obra pela
necessidade, qlle se tinha della, tanta diligencia, e fer
v.or sedeo,a isso que no capitulo seguillte de 14 de Sep
tembro de 1.689, naõ havendo ainda tres annos, que se
lhe havia dado principio, diz o Guardiaõ, que lhe lan
çou a primeyra pedra no termo da entrega da-caza, qne
ficava a obra dos Lres corredores toda engalgada, e no
segnndo sobrado, que foi sem duvida hum trabalho de
vantagem, pois só o conedor g-I'ande, que atravessa
por de tras da capella mór orcupa a distancia de mnis
de secenta braças, com vinte e cinco Cellas **, de desa
seis pnlmos de Inrgo caela llUã fora duas janellas con
venluaes da mesma larglll'a. Assim com esta mesma
pl'essa se foi continuando todaa obra, de sorte, que dahi
a desaseis 'annos, no de 1.705, diz o assento do Guar
diaõ FI'. Manoel de S. Antonio Bexiga, qne o foi tres ano
1l0S, que acabara as obras do Convento, isto se en
tende, o fOI'mal de denLJ'o para podérem servir, a su
bel' Cellas, todas as omcinas debaixo, Refeitorio, Po~o,

cozinha, e caza de oriltol'io para ns gl'aças depois de
jantar, e rezai' relas defunto·s, seis C~llas, que ainda

* IS Cellas, e Daõ 4 corno diz a Escritura de Concordata.

** 25 Cll\las linha o Monte Alverne.



fa1tavaõ DO corredor segunrlo; como taõbem a EnfeJl....
maria, que he oull'o corredor separado da quadra, e
na ponta do que vay da portaria para S. Belllo, forrao....
do-a e perfeiçoando-a de retabnlo, azulejo, c tndo 0

rnais, que lhe era necessario. Mas lIe sem duv'ida, qne
ja alguus annos antes se haviaõ passado os Religiozos
do Couvento vellJo para este novo, especialmente pm"a
os corredores de sima, em todas as suas Ires quadra "
e para o segundo sobrado, só para o que corro da por-o
taria, e pelo andar sobre o Refeitario; porqne pelo
tal assento as seis Cellas, que mandou fazer o 50b1'e
diLto GlIal'diaõ, eraõ as prímeyras do corredol' grande
debayxo, no mesmo segundo sobrado, ficando ores·
tanle deste para Sachl'Ístia, despejos deste, e classe
para os estudantes, que tudo se veio a concluir pelo
tempo mais adiante.

201.. Seguia-se a. esle Gunrdiaõ assima o lrmaõ FI'.
Vicente das Chagas, e diz o seo assenlo, mandara elle
soalhar a Sachristia, os seos despl-'jos, e a classe,
e outra caza neste mesmo andar delerminada para ca
'pítulo, que com a formatura do claustro novo se mudou
para a onlra quadra, que corre da portaria. Com isto
se concllliraõ todas as obras dos corredores e Con
vento, menos o claüstro, que por se cuidai' na Igreja,
como obra mais necessaria, depois do agazalho dos
Frades, concluida de lodo, como 10glJ veren;os selido
Guardiaõ o P. FI'. Gervazio no capitulo de 1738, se deo
principio ao claustro, e se concluhio no trienoio do Pa
dre 1'r. Manoel de Jesus, que e1lII'OU pai' Guardiaõ no
capitulo de 17lt.9.

202. Funda-se todo o claustro do Convento sobl'e
que assenta, o peitoril com barretes de abobeda, em
trinta e seis arcos, nove por cada lanço com desoito pal
mos de vaõ, que dividem trinta e duas columnas de
pedra inteira com dez palmos de alto, fóra as bares, e
capiLeis e qllatro pilastras nos cantos. O seo. pavimento.
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lIe lageado todo da mesma pedl'a, e as paredes c.le pay
ne,is de azulejo da nova fabrica corno o saõ taõbem os do
peitoril de sima, pelo qual corre Imã cornija lavrada em
pedra, sobre que assenta outl'a ordem de columnatas,
que sustentaõ os telhados que vem dos corredores, e
forma com tudo isto, e pelo espaçozo, huã alegl'e, e vis-

o toza perspectiva aos que vem de fóra, e entraõ pela pOl'.
taria, e ainda aos que dentro vivem, e podem taõbem
com o seo bonesto, e recolhido passeyo divertir alguãs
vezes as payxões cazeyl'as.

203. Na quadl'a, que corre ao entrar da pOl'taria a
maõ direita, está no meyo a capel\inha do capitulo, com
portada de arco de pedra, e grades de madeira, com
balaustres de torno, e pilastl'as de talha, que servem de
porla. He consagrado o seo altar á Senhora com o ti
tulo da Saude. Tem retabulo de talha, forro de mol
duras, com payneis de bom pincel, como taõbem pelas
paredes, e tudo domado com a maior perfeiçaõ, e 01'

nato de altar, a 'expensas de pessoas devotas, A oito de
Septembro se faz festa á Senhora, posta na capl'lJa mór
da Igreja em Imã charola a sua Imagem, que se leva em
procissaõ ao redor do cruzeyro do Convento, depois da
missa solemne, e pregaçaõ com o Senhol' exposto, o que
ludo se faz a dispendio dos muitos, e particulares devo
tos, que tem a Senhora.

204. A quadra fl'onteyra a esta, e vay correndo do
Sul para o Norte athe a Sachristia, que fica por detras
da capelJa mór, mediando entre estas bnã Via Sacra,
que dá passagem pal'a a caza da classe, e Terceyros, he
a que serve de cemitel'io aos Religiozos; e nella estaÕ'
taõbem as sepulturas de Dona Juanoa Cavalcanty e Al
buquerque, e a de Antonio Corrêa Seixas, nossos 11"
maõs da confraternidade, a deste no principio da qua
dra da parte da Sachristia, e aquel\a da outra parte, e
alllbas ao pé das duas pilastras da quadra, com campas,
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e sanefas de mal'more, e seos letreil'Os, ficando as dos
Religiozos, que saõ desoito, no meyo dest3s.

205. Como estamos ao entrar da SachrisLia, segue
se dizer, que fica esLa por debayxo do sobrado do cor
redol' de sima,:que vay do Sul para o Norte, e por detras
da capella mÓ1', mediando enLre esta, e a Sacbristia a
Via Sacra, que ja se disse, dar passagem para os Ter
ceyros. Occupa a SachrisLia toda a largura do mesmo
corredor, com distancia de sillco jancllas, que corres
pondem a ouLras tantas de todo o cOITedol', e Cellas.
Na do meyo tem lavatorio de rnarmore, dous cayxões
da outra parte de páo Jacarandá pl'eto com seos espal
dares do mesmo, tudo de entalba, e molduras, altar
com nicho dourado no meyo, em que se venera a Ima
gem do Senhor crucificado; e nas ilbargas dous Alma
rios com gavetas para os amictos da mesma escultura, e
madeyra, que tomaõ do pavimento ao tecto. Este he
forrado de moldu'ras douradas, e payneis de grave pio
tura, e ontras pelas paredes com os passos principaes
da vida, e acções do Serafico Patriarcha.

206. Da Sachl'istia se sahe por duas parLas, corres
pondentes ás duas Via-Sacras, que guiaõ para a Igreja,
ficando todas as paredes destas Via-Sacras, eSachristia,
como as do claustro, atIJe a mais do meyo compostas do
mesmo azulejo, repartidos em quadros com varias, c
·divertidas pinturas. Destas duas Via-Sacras se entra
pal'a aJgreja, ou pelo seo cruzeyro por duas parLas, Imã
por cada lado, ou pOl' outras duas do mesmo modo para
a capella mór. Tem esta quarenta palmos de fllndo,
desde o pé do arco athe ó primeyro degráo do Presbi
teria, e com esLe primeyro se sobem mais quatro atIJe
o p.lano do altar mór; e assim estes dcgráos, com os
paineis, c o mais do mesmo Presbiterio, he tudo de
pedra marmore vermelha e branca. Taõbem o pa vi
mento de toda a capella mór he lageado da mesma, em
forma de alcatifa, com ramajes decaI' vermelha, branca,
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preta, e amar.el1a de CUl'iozo, c vistozo lavor. Tem seis
tribunas, 01) ja1lellas rasgadas, tres pai' cad~ lado, com
Retablllo, forro do seo tecto, trono, e tudo o mais, que
cobl'e as paredes da cOl'nijá das janellas, ou tl'ibunas
p.a'l'a sirna de rica, e perfeita talha dourada, e só de
~1I1ej9 apaynelado da cornija das janellas para hayxo,
a~be o pavimento. He a largul'a da capella mór de trinta
c seis palmos. No altar maior tem nicho á parte da
EI)istola a Imagem do Serafico Pªtriarcha; e na do
Ev~ngelho a de N. Padre S. Domingos, ficando no
lueyo o Sacrario, ou tabcrn<lculo do Sacramento.

207. Tem o cruzeil'.O d~l Igreja qual'enla paLmos eD~

treas grades do corpo, e as do arco da cal'lella mÓI', e
ce.uto e oito de largura, que he a mesma que tem o
corpo da Igreja, c assim o corpo desta, como todo o
cruzeyro he lageado de m~rOlore, rapartido em sepul.
turas com sanefas do vermelho, e campas do branco,
Nelles ficaõ os dons Altares collateraes, o da parte da
Epistola do gloriozo S. Antooip, e da parte do Evallg~ ...
lho o da Senhora da Conceiçnõ. Aos seos lados tem'ou
tros Altares, 011 ca()"llas, a da parte da Conceiçaõ, con
sagrada á /)lesma Sellbora, com o titulo da Gloria, que
está elli throno superior, e ao pé em nicho do meyo a
Senhora S. Anna, resguardada a sua Imagem em for
mozo caxilho de vidraça; e á pane da Epistola o Se
nhor S. Jozeph,.e da outra parte o gloriozo S. JoachitlJ,
em duas perfeitas, e avultadas lI11agens. A outl''U ca·
pella, ql~e corresponde a esta da parte do altal' de .S.
Antonio se ,consagrou desde o seo principio ao g\ol'iozo
S. Luiz, Bisp.o de Toloza, e collocada no throno a sua
Imagem, doude permaneceo alhe o aono passad,o de
1761, em que com nova idéa foi tirada, e em seo lugal'
se collocou em o dia de todos os Santos, com serrnaõ, e
festa solemne para se continuar lodos os aonos a nova
Imagem do Senhor ~anlo Christ0, com o LHulo da Boa
Sen!ellça, e ao pé em SfO njcho pela mesnia formálllra,
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que o da Senhol'a S. Anna, foy col\ocada taõ bem nesta
mesma fUllçaõ a nova Imagem da Senl1oL'a da Soledade,
dando-se lugar á de S. Diogo, que nelle estava a hum lado
c a outro á de S. Luiz, que occupava o tbrono alLo, c
do meyo, para que sem duvida lias dezenganemos que
neste mundo athe os Santos ao menos nas S\las Imagens
se naõ izell.taõ de subil', e descer pelas idéas, e maximas
dos homens; sendo.. que o Santo Bispo se devía gloriar
muito com esta troca, vendo, que aquelle mesmo lugar,

I que servia de assento á sua Imagem, em quanto Santo,
passasse a ser lbrono do Sagrado Prototypo de bum bo
mem Oeos. e Senhor crucificado por seo amor. Assim
estas duas capellus do cruzeyro, como a maior se divi
zaõ por tres grandes e espaçazos arcos, que occupaõ
todo o vaõ das mesmas capellas, de igual proporçaõ, e
architeclura, com boa c sahida talha, corno saõ taõbelll
os relabulos destas duas capellas. Da mesma fabrica,
e talha saõ taõbem os dous pnlpitos. Estaõ collocados
nas duas bazes dos primeyros arcos, que corneçaô a cor
rer do cruzeyro, e grades da J.greja para a porta prill"
cipal, e se sóbe a elles por escada aberta entre o corpo
da mesma baze.. ou pé do arco.

V. PITULO II.

Do mais corpo interior da Igreja.

208. Consta a Igreja de tres Naves; a principal.. ou
do rneyo.. que forma o seo corpo tem de lar~o secenta
palmos, e está repartida em sepulturas com sanefas..
como ja se disse, taõbem de mal'more, mas as campas
de soalhado. Nas duas Naves, que correm aos lados
desta primey'ra.. se vem quatro arcos por cada banda~ os
dous primeyros logo ao entrar da porta pl'incipal da
Igreja, e por bayxo do choro.. daõ sahida, hum para a
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porIa, que vaÍ ler ao alpendre dá igreja dos Terceyros,
o outro para a porta, que sahe ao interior da portaria
do Convento. Nos outros tr..es, que correm por cada
hum dos lados das mesmas Naves para a Igreja, e ja
fóra do espaço, que 'occupa o choro, se deixaõ ver pOl'
elles ontras tautas capellas dedicadas a varios Santos da
Ordem. A primeyr'a dá parte dos Terceyros, e se entra
para ella pelo arco, e capella do cruzeyto, e Senhora
da Gloria; he consagrada a S. Vicente FerreI'; a se
gunda, correndo para bayxo, a Santo Antonio de Ar
guirn ; a terceyra a S. Efigenia. A que corresponde a
esta da outra parte do Convenlo, a S. Benedito, a do
meyo a Santa Luzia, e a ullima, que sahe por esta
banda para o mesmo cruzeyro da Igreja pelo allar, e
capelia do Santo C1Jristo, he dedicada a S. Pedro de
Alcan.Lara. A todos es(es Santos se lhes faz festa DOS

seus dias, com sermaõ e Senhol' Exposto. ASanto An
tonio de Arguim a call1era, como fica ditto, aos dous
Santos Pretos a Gente da sua cor, e tem suas confrarias
com missa, suifragios, e sepulturas, Aos mais Sanlos
das outras capellas solemnizaõ· varios devotos. Todas
estas (li I tas ca pellas se dividem pelo interior com seos
arcos de barretes de talha, e toda a mais fabrica sobre
que assentaõ, assim estes arcos de dentro, corno os qne
correm pelo corpo da Igl'eja, e esla toda alhe os rema
tes das portas das suas tribunas, que tem tres por cada
lado, e assentaõ sobre cornijas de predra lavrada, cor
rendo na mesma altura do choro; estaõ cubertas da
mesma talha, primoroza, c dourada, com retabulos em
todos os altares destas capellas, sendo os dons dos al
Iares do cruzeyr'o ao lado, pelo allo e espaçozo de vis··
toza, e admiravel perspecliva. E a mesma pede com at·
tenta reflexaõ todo o mais COl'pO da Igreja, que se naõ
vê nella desde o pavimento athe a cornija do tecto mais
que huã pequena face· de parede nua, c despida, de
cinco ou seis palmos entre os remaLes sobredittos das
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portas das tribunas, c a cornija do tecto. Hc este de
meya volta JUDtO ás paredes, c o mais corpo de esteyra,
aquartelhado com payneis de molduras douradas com
avultada pintlJl'a de destro, e aplll'ado pincel.

209. A' imilaçaõ, e facturadas do corpo da Igreja
estaõ todas estas capellas, tanto pelos vãos dos arcos,
que dellas olhaõ para o corpo da Igreja, como pelos
que para ellas se entra pelo cruzeyro, ou se sahe para
baixo do choro, circuladas com grades de páo preto de
torno, e retorcido, obra perfeitissima, e fabrica do Ir
maõ FI'. Luiz de Jesus, Religiozo Leigo, mbo desta Pro
vincia, bem conhecido, e chamado por todos o TOI'
neiro, pelo singular da idéa, e perfciçaõ, com que ope
rava estas, e outras semelhantes obras. Deste mesmo
Mestl'c, e da propria m!iteria saõ taõbem os cayxões da
Sachristia, estante do choro, e suas cadeyras. He o cor·
redor, e Naves, q1le occupaõ estas capellas de vinte e
q1latro palmos de largo, e com tal capacidade-que por
elle passaõ todas as procissões, que fazemos em caza. e
taõbem as que de fóra vem ao nosso Convento, especi
almente a que chamaõ dos Fogaréos, em Quinta Feyra
Maior, a qual entrando por Imà das cinco portas, que
tem o Fronslispicio, e he a que fica por baixo da tOlTe
da parte do Convento, desta vay pelo. corredor, e Nave
das capellas desta mesma parle, sahe ao cru7,eyro da ca·
pella mór, volta pelas outras capellas, e sahindo pelo
arco, e porta dos Terceyros, para a sua capclla, passa
todo o grande concUl'so de gente, que acompanha esta
Procissaõ pelo vaõ, ou Nave destas capellas, sem inquie·
taçaõ, ou descomodo do muito povo, que se acha junto
cm o corpo da Igreja.

2iü. Está o choro no lugar, em que comrnummenlc
o tem todos os nossos. Fica na altura, e anc1ur da cor
nija sobre que ass,entaõ as tribunas da Igreja, com a
largura do corpo, 011 Nave do Qleyo, que saõ sessenta
palmos, f?rmando.lhe de llUã, e outra parte dons ante-
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choros as Naves das ilhargas, que correm sobre as ca
pellas debaixo, e por sillla os sobradoS; e corredores
das tribuuas da Igreja. Sustenta-se pelo vaõ sobre
quatro colulllllas~ as duas do meyo de pedra inteira de
desoito palmos de alto, fóra a baze, e capitel, e as duas

, dos cantos de meya face, unidas á parede; e como
estas duas, saõ as outras quatro, que lhe cOrreSI)oudem
pela parede interior do fronLispicio. Sendo a largura do
cboro de secenla palmos, vem a ter de fllndo só qua
renta e cinco, e foi forçozo assim, por naõ occupar mais
COI'pO adianté~ e fazer, com que parecesse o da Igreja
<linda mais curto, e desproporcionado, a respeito da
sua latitude; para que naõ deixasse de haver cm tanta
obra algum notavel defeito. Teve este o seo principio
logo dos primeiros fundamentos, que se lançaraõ aos
corredores novos; porque, devendo o maior, que atra
vessa pOI' detrás da capella, hir mais afastado para CJue
desse taõf)ern lugar, e mais campo ao corpo da Igreja,
ou fosse isto iuadvertencia, ou o que he cel'lo~ por fu
gir aos graudcs enlulhos~ que de se afastar o corredol'
para o despenhado se seguiaõ; pois ainda nssim veyo
a levar a Igreja pela parte da capella môr quarenta e
Dilo palmos de entulho~ e outros tautos de alicerce, se
naô cuitlou, on advertiu no que depois se veyo a conhe
cer. Este defeito da longitude da Igreja se pretendeo
remediai" quando se continuou a sua fabrica, lançando
adiante da parede .principal do frouLispicio huà parte do
choro para fora sobre arcos, mas oppoz-se a isto huã, e
outra difficuldade. Foya primeira, por que assim se to
rnu va parte da rua~ que aLravessa da bayxa da cidade
para os Terceyros, e ainda que a esta ja consentia a ca
rnera, a que a parte do choro, que ficasse para fóra as
sentasse sobre arcos, de sorte, que de todo se llUÕ im..,
pedisse a run~ ainda que se servisse parte della pelos
mesmos al'COS, naõ chegou a elfeito esta faculdade, pai'
que;a elllbul'açou outra, ainda que particular de maiol'
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".igor, e foi que ao mesmo tempo continuaya taõbem a
fabrica de huãs cazarias, que pegavaõ do canto da rua
junto ao nosso frontispicio da banda dos Terceyros,
correndo para o Tel'I'ey1'0 do Collegio, hum Francisco de
Oliveyra Porto, e como sallindo o choro da Igreja mais
fora emparelhava com o canto da sua caza, foi mais vi
gorozo o capricho de hum homem particular, do que o
poder da camara d' El-Rey a fazer defectuoza toda a fa
brica de llum templo, e caza de Deos; e o que aqui se
deve mais notar, he que este homem servia de Syndico
actual do mesmo Convento.

21.1. Tem o choro tres ordens de cadeyras pOl'
banda, e 11lIà bQa Estante de madeira, e fabrica do já
fallado Irmaõ Tomeiro. No meyo, e sobre a cornija da"
grade,_ que olha para a Igreja, se levanta hum grande e
formozo oratorio, em forma de retabulo de talha dou
rada que serve de repozitorio á Sagrada Imagem de Santo
Chl'isto. Aos dous lados tem sinco nichos pequenos por
cada parte, IJUns sobre oS'outros por sua ordem, com
outras tantas reliquias de varios Santos, e no meyo ao
pé da cnpula, qne llle serve de remate outro nicho
maior, em que está depozitada a notavel da calvaria de
S. Fidelis Marlyr, de que ja em outro lugar se fez me
moria. Tem tres grandes janellas pela parte do fronLis
picio; duas portas pelas quaes se entra, e sahe pelos
<.tous antechuros, que ja uotamos ficaõ sobre os sobra
dos das -duas Naves, que forrnaõ as tribunas sobre as
capellas. Para o antechoro da parte do Couvento se

. sóbe por escada de nove degráos, que está no meyo de
hum salaõ repartido em duas partes, huã maior, que
occllpa parte do vaõ da POrlaria sobre que corre, c ou
tra sobre o corredor, que do Convevto busca o choro,
isto he pelo sobrado de sima, que pelo pavimenlo e
andar de ~Iauslro o vaõ da Portaria occnpa todo o do
corredor, e oulro lanto mais. Nos dous canlos do choro
da parle da Igreja junro ás primeyras janellas das.. tri-



270

hnnas; no mesmo andar se formaraô ngoril dOlls taber~

naculos em forma de varandas sahidas para fora, de
facie rotunda, com a mesma furmatura de cOl'llijas,
correspondentes ás que correm do choro, de moldnras
de madeyra, e da mesma forma das de pedra do assento
das portas das tribunas donde se accomodon no da
parte dos Terceyros, hum orgaõ de boa, e vistoza fa
brica, com duas entradas para elle, Imã por dentro do
mesmo choro, por donde entra qnem o toca, outra pela
parte da tribnna, na qual fica a cayxa dos folies. O da
ontra banda que s6 se fez por correspondencia, serve
para accomol\ar nelle em os dias Solemnes as Pessoas
de mais distillçaõ; qne eotraõ para elle por Imà parte da
-mesma tribnna, qne ficou correndo igual em grades
com as varandtls destes retretes.

212. Todas estas obras, como pertencentef á Igreja,
tiveraõ principio depois de concluida eÍlta pelos alJnos
de 1723, havendo-se começado 00 de 1708 pela capella
mór. Neste anno estando aC<lbados de todo os corredo
res do novo Convento, e haveJlllo-se passado pura elles
al~nns dos Rl'IigiclZos, que ainda assistiaõ no Conventi
nho velho se lançou este abayxo, com o seo cluustro,
ficando somente a Igreja antiga para a celebraçaõ dos
officios Divinos, e reza do choro. Em o primeyro de
Novembro do sobreditlo anilo de 1708, benzeo a pri
meyra pedra para a cupclla m6r, e todo o mais corpo
da Igreja o Senhol' Arcehispo Dom Sebastião MOI1
tei.·o da Vide, e justamente com o Governador Geral do
Estado Luiz Cezar de Menezes, a lançaraõ no fnndo do
alicerse ao canto do crllzeyro da parle do Convento,
com a solemnidade costumada em "emelha ntes act05,
sendo Guardiaõ da caza o Il'IllaÕ Pregador FI'. Vicenle
das CIHIgas, Custodio, que foi depois desta Provincia,
e votar por ellll a capitulo Geral, como ja se disse; Mi
nistro Provincial o P. Fr. Estevuõ dé S. Mal'ia; Rey. de
l'ortugal D. Joaõ o quinto, Protector desta mesma Pro-
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viucia, e Pontifice da Igreja Romana o Santissimo Padre
Clemente undecimo.

213. Como se trabalhava na obra com cuidado, e
applicaçaõ dos Religiozos, zeló e chal'idade do .povo,
quando se hiaõ completando os cinco annos, que se lhe
havia dado principio, sendo·lhe necessarios grandes en
tulhos, e profnndos alicerses, estava ja ao primeyro de
Outubro de 171.3 a capella mÓI' com as suas tribunas;
Via-Sacras sobre arcos, e todo o crllzeyro alhe os pul
pitos, que ficaõ na primeYl'a baze dos arcos, que come·
çaõ a formar o corpo da Igreja; concluida. e capaz de
se poderem celebl'ar nella os oficios Oivinos, e assim
se deo ordem a benze-r o novo templo. Fez-se esta flJn
éaõ no dia tres de Outubro do sobl'ediLto anno de 1.71.3
pelo mesmo IIl. mo Arcebispo, que lhe havia lançado a
primeyra pedra. Neste lllesmo dia se tiraraõ dos Alta
re"5 da Igreja velha as sagradas Imagens para os Ando
res em que haviaõ sahir na Procissaõ, e do seo sacI'ario
o Sacramento Santissimo para ser collocado como foy
110 mesmo Sacra rio, que se transferio para a nova ca
pella. Para isto se abriu na Igreja velha hum arco, ou
passagem pelo meyo das sllas paredes do corpo, POI'
ficai' atravessada por diante da nova-, e poder sahi!' por
ella o Povo e Procissão, que se fez pela tarde deste pro
prio dia com a muyor pompa, e fallsto, que athe-Ii se
tinha visto, especialmente em hUIll carro triunfal, (Iue
conduzia a sagrada Imagem do Seralico Patriarcha. Le
vou o Sacramento acompanhado dos seos RR. Concgos
o 111. mo Arcebispo, e ppr elle collocado depois em o Sa
cl'ario, que passou para a nova capella, Compunhaõ a
commullidade, dehaixo de huã só cruz, igualmente com
ti lIo~sa os RR. Padres de S- Bento, os qllaes, exceplo a
missa do pl'ymciro dia, que foi o do nosso Santo Padre,
e a solemnizou de Pontifical sna 111. mA com os da sua Sé,
as mais coin os sermões,que foraõ seis, hum de manhã,
c oulros de tarde nos tres dias da festa, foraõ officiados
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pelos Religiozos Benedictinos. Hum destes serlllões, pre
gado no dia de tarde do Seratico Patl'iarcha peJo M. R.
P. Mestre Doutor FI'. Joseph da Natividade se acha
impresso. Era Guardiaõ da caza o P. FI'. Hilurio da
Vizitaçaõ, e Ministro Provincial o P. M. FI'. Agostinho
da Assumpçaõ.'

21.4. Posta nestes tel'mos a obra da Igreja, se foi
continuando no mais corpo delJa com o mesmo cuidado,
e zelo, de sone que dahi a deZ'annos no de 1723 eslava
concluida de todo, sendo o seo froLltispicio de pedl'a
lavrada. Foyo cl1oro ti prirneyra obl'a interiol', que se
poz em forma~ servindo-lhe iuda entaõ as mesmas ca
deYl'as> c estante do antigo, e se entrou logo a rezaL'
nelle, o que depois de derribado o antigo se fez no fim
do corredol', que ch~mamos do Monte Alvernc, pelo
altar, que alli tem com hum grande paynel das chílgas,
quando as recebeo de Chl'Ísto naquelle Monte o Santo
Patriarcha. Depois de feita a capella mór se passou
este choro pai'a o salaõ das suas tribunas da parte do
Convento, donde se continuou athe se passar para o d1
nova Igreja. Depois do material dns suas paredes, se
cuidou logo no seo interior ornato, mandando-se fazer
retnbulos, forros, douramentos, grades, sepulturas de
marmore~ e o mais na perfeiçaõ, e grandeza, que se vê,
e fica relntado, e tudo a beneficios, e esmollas dos ro~

vos em commum, e de muitos bemfeitores em pnrLicu
lar, para que assim seja melhOL' servido, e mais glorifi
cado Deos em sy, e nos seos Santos, que he o princi
pio, e fim para que se orden~õ os tel1lplos~ e se trata
tanto, e com particula!' zelo no sco ornnto, e adorno,
especialmente naqnellas cazas, ou Igrejas, que estaõ n
conta e tem cuidado os Religiozos.
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"C~ltc1tle-se a lIluteria prvcedente com alguãs cousas mais notaveis, flue
dizem 1"espoi~ a esta 19r1!ja.

215. Ja se djsse em ontJ:Ç) logar, tratando de alguàs
Pessoas parlicufares, que na anliga Igreja tiverllõ ja·
zigo, quc dos dOlls Altares da Conceiçaõ, e Santo An
tonio, foraõ seos Padrocyros, Philippc de Moura, e
l).iogo de Aragllõ; e que ao pé delles Uveraõ sepulturas;
mas deste Pndroado, e das suas circunstancias se naõ
aena mais clareza, nem outra escriptura, que o assento
dos dOlls Gunrdiães, que fiea no mesmo lugar apontado;
doude sc col!le, que aquellas sellulluras, c a sua doa
çaõ foi meramente gratuita, e só em voz, e para suas
Pessoas sómeLlte pelo beneficio, e eSlDolla, de manda
rem fazer, e dourar á sua custa os retauulos das taes
capellas, o que tudu assim se confirma, porque, ftlém
de llaõ haver escriptlll:a, que disto conste, desmau
chada a Igreja antiga, e feita a llovn, o aftnl', e cnpella
da Conceiçaõ se deo ao coronel Garoia de Avila Pe~

reyrll, terceyro deste nome nos Senhores da caza da
Torrc, por escriptura de nove de Septemuro de 1718,
sem se fazQr ncsta Illensaõ alguã de outro Padroado, e
só com as condições segnintes : -Que ellc ditlo Garcia
de Avila Pereyrll, mandaria fazer á SU1 custa, e doural'
o retahlllo da dilta capella na mesma forma, e cOl'l'es
poudencia do outro, que se assen·lasse na capella, e
alLar de Santo Antouio ; que daria para o da Conceiçaõ
lodos os paramentos, conforme aos dos mais altares, e
isto só pela pI'imcyra vez, o que assim feito em dons
anuos,poria a jUrG no Hill delles, por via do SYIlLlico do
Convento quatro centos mil réis, e o seo rendimento,
que eraõ sinqlloenta todos o§. annos, fosse pam guiza
menta do mesmo altar, e capella, e em quanto os lIaõ
Ilu~esse, passados os dous allllOs pagaria elle os cinquo-
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coenta mil réis de jUL'O, para o flue se lhe dava, 011
doava, sem ontl'a mais pençaõ a dilta capella com as
coatro sepulturas, que correm iguafls na largura do seo
allar, desde o ultimo degráo (leste athe ás gl'ades da
IgI'eja podendo elle fazer gravar em a campa de Imã as
suas armas, e escudo, de sorte, que nas duas pl'imeiras
irnmediatas ao degráo do altar senaõ poderiaõ sepultar
mais que elle, ou seos Ascendentes, e Descendentes
por linha recta, e nas outras duas todos os mais por Ii~

uha tl'ansversal. E dado cazo, que pelo discurso do
t~mpo falt~ herdcyro de linha recta á sua caza, e passe
esta a algum Pareute transversal, estes se naõ poderaõ
enteHar nas duas pri~eiras, ficando assim reservadas
para sempre, e só o faraõ nas outras duas abayxo des
las. - Era Syndico do Convento Francisco de Oliveyra
Porto, Guardiaõ Fr. Hilario da ViziLaçaõ, e Provincial
o P. M. FI'. Gonçallo oe S. Izabel. Tem a campa dQ
sepuILlIra primeira, que he (le Illarlllore.. a seguiu te ins
cripçaõ ao pé do Escudo das suas armas.

A(juijaz o coronel Garcia de Avita PB1'eyra, caval
leyro professo da Ordem de C/trislo, Fidalgo da caza
de Slla Mageslade, e de sua mullter, e herdeiros. Falte·
ceo em 13 de JunltOde 1.73lt.

216. Por rescripto do Sanlissimo Pndre llenediclo
XIV de desasetle de Dezembro de 17á9, ea instaneia
do Minisll'o Geral Fr. Rafael de Lugagnano, conceueo
Sua Sanclidade cm lodos os Conventos da nossa ordem
hum altar quotidianamente privigiliado, diUas as mis
sas por Religiozos, e assignado esle pelo ol'dinario, e
pelo Arcebispo desta Metropoli roi nOllle'ldo este da Se
nhora da Conceição em o anno de 1750.. naõ só nesla
Igreja, como taõbem em as dos mais Con ventos da Slla

jl1risdiçaõ. Assim este alta!' da Conceiçaõ, como o de 5,
Antonio, qnando a Igreja estava sómente levantada
alhe o cl'lIzeyro, se COSltllllilVaÕ armai' de boas sedas,
guiões de ouro.. c outras semelhantes.. e r!cas alrayas,
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que para isso se pediaõ li Pessoas devotas. Com as que
se al'lllaraÕ por dilas vezes o altar de S. Anlonio para
o seo dia sllccederaõ os ca7.0S seguintes. De Imã peça
de galaõ de ouro, que havia pedido o Religiozo, que
disto cuidava a Pedro Gomes, Mercadol" rico da Praya
da Cidade, e morador ao corpo Santo, fllrtaraõ da ar
maçaõ LIUi'is poucas de varas. Vio-se o Religiozo com
bastante tUl'baçaõ, e depois de varios discursos, deter
minou levar o Galaõ ao homem, sem lhe declal'ar o seo
temor, nem o furto; disse-lhe que o pezasse, como o
havia feito, quando lho pedio. Pezado o galaõ, naõ se
achou falta alguã. Elltaõ lhe declarou o Religiozo, o
que havia succedido, louvando ambos a Deos nos pro
digios do seo Santo. Ainda aqui naõ parou o cazo.
Antes que se despedisse o Religiozo, chegou á loge
hum comprador procIlI"undo Galões e levou todo o que
havia sel'vido, a Santo ,Antonio. Outro suceedeo taõ
bem com huà peça de seda, que para a armaçaõ do
mesmo altar do Santo pOl' aquelle tempo se havia pe
(lido a Antonio COl'l'êa Seyxas, Mercador na mesma
Praya. Succedeo, que esta ndo ja o aliar armado na
vespera do Santo houve hum grande chuveiro de agua,
e cahillllo do telhado de sima bastante sobre Imã peça
da seda foi moLhando grande parte della, Achava-se
prezcllte o me.smo Mercador, e querendo us Religiozos
tirar logo a que estava moI hada, por Daõ f1.car taõ des
truida, o naõ quiz o homem consentir, e assim ficou
athe o terceyro dia. Desarmon-se o aHar, e viI'aõ a
seda, sem nodoa, ou signal algum de que fosse molhada.
Levou-a para caza e a poucos dias a vendeo, tendo ou
tras de mais estima 'e uaõ sendo aquella das procura
das athe-li.
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f).~PITULO IV.

P'rosegue com a memoria de outros Religio,os de boa fama, que foraü ia
sepultr;zdos em a J[freja nova, e falleceraü aqui com opiniaü de virttLde.

217. Foy enU'e estes rnuy celelH'ada, ainda cm nos
sos di·as a do Irmaõ FI'. Francisco de Santo Antonio.
Em UIll livro antigo, cm que se escreviõ ns idades dos
Religiozos I)cla profissaõ, se achn a de FI'. Francisco
de S. Antonio para leygo a doze de Novcmbro de 167[r,
mns naô em algum o terLlJO da sna, e por isso lhe naõ
llssignamos o lugar' da patria, csó, qucCl'a oriulltl.o rIas
partes dc PorlllgaJ. Sendo de eslaturíl menos que me
diana, era de condiçaõ alguU! tanto colerico, mas aqHel.
]cs primeyros impetos, que a natureza pOl' sy prompta
arrojava, os sabia elle brevcmenle reprimir com a força
do espirito. Foy o seo dotado de muitas vir'tlldes,
sendo huã deslas, e muito pal'licuJar o fugir do ocio,
pois ja mais se achava cm hora alguã do dia, cumpri
dns as suas obrigacões da commullidade, sem que estio
vesse occupado, ou cm ler livros espirilnaes para as
suas devoções> ou cm obras cazeyr'as, fazendo cilicios
d'e arame, disciplinas de ferro, e colheres para dm'
nos Heligiozos por rezas, e sllffr<lgios para as almas, de
quem era particula.' Bemfeitor. Nem este trabalho lhe
extinguia o espirito da devoçaõ, pois as noites todas
levava IllIà boa pal'te dellas na Igreja, 011 choro em ora
çaõ, tomando depois taõ asperas disciplinas, sendo de
ferro as de que uzava, corria o sangue tanlo, que
desde o lugar, em que á tomava atIJe a sua ceJla se
achava o raslo deJle, pelo qual se vinha no conheci
mento, de quem era o Penitente que o derramava. Isto
vi-aõ os Religiozos do Convenlo, em que elle assistia,
6sp.e(üalmente os da caza do Noviciado, Estcs mesmos
excI'cicios de oraçaõ, e disciplinas pllblicavaõ d'elle os
seculares.. quu'ndo em suas cazus o l'ecolhiaõ, e aodava
nos pedidos, e esmolas.
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2'18. Taõbem foi indispensavel observante da Santa
pobreza, a qual resplandecia nelJe mais com Imã sim
plicidade Santa, e huã obediencia cega. Esta ultima lhe
remunerava o céo algHi'is vezes, pcrmittindo lhe rendes
sem taõbcm cega obedicncia irr~cionaes creatlll'as ;
porque andando ás esmolas dos gados pelos sertões do
Rccoucavo, e dando-lhe alguãs Rezes, que os donos' as
lIaõ podiaõ trazer aos curraes, paI' nmonlndas, clle
com facilidade, e admiraçaõ dos mesmos, que talvez·
por ceremollia lhas o{fcreciaõ, as punha a caminho, c
ajuotava com as mais. A alguns destes, e a oUlros, qne
conhecida a simplicidade do Religiozo, o intentavaõ en
treter assim, ou zombar, e lhe faziaõ alguns desprezos,
foi fama vulgar naõ deixou o céo sem castigo; assim
como naõ ficaraõ sem premio os que o tratavaõ com
respeito .. e charidade.. e lhe naõ faltavaõ com as snas
esmolas. Andando lia do alforge, em que por Olllitos
anllOS, alhe os ultimas da vida, se occnpon quotidiana
mcnte, hindo em hum dia á da Povoaçaõ da Praya,
dcsta cidade, disse a certo Mercador, dando-lhe a es
moIa, sem dnvida que com bom animo, e vontade:
Tcnha confiança, que neste dia lhe naõ hade succedeL'
mal algum. - O effeito comprovou o ditto; porque a
ponco qne se havia apartado da loge, chegou a ella
hum Preto, pergnntando ao Mercador, se tinha polvora
para vendei'! Respondeu-lhe o homelI) que sim; ao que
replicou o Preto; pois esconda-a vossa mercê mnito
bem; porque eu sou espia. mandado pelos da Correiçaõ
a saber pOl' este modo.. quem a tem para o virem con
demnal'. A~I'adeceo ao mensageil'o o avizo, reconhecendo
jnntamenle dever aquelle faVal' ao Servo de Deos, qne
por talo pnblicava depois; e deste cazo dava teste
munho o Irmaõ FI'. Alexandre da A!lSllmpçaõ.. taõbem
leygo.. que fora naqlle\le dia o seo companheiro do al
forje, e a qllem o mesmo homem relatou este cazo.

219. Joaõ da Costa PereYl'a .. natnral da Villa de Saõ
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Miguel de Lavradc?' termo da Marca, Arcebispado de
Braga, assistente na Praya da Bahya, estando para se
embarcar para Lisboa em a Náo Sacra· Familia, aonde
havia metido todo o seo facto, e o mais que possuhia,
depoz a varios Religiozos neste Convento, que o Irmaõ
FI'. Francisco de S. Antonio, hindo á caza do Padre
Joaõ de Azevedo, c1erigo do habito de São Pedro,
aonde o ditto Joaõ da Costa assistia, lhe reqnel'era da
parte de Oeos, e de nosso Padre Saõ Francisco, que
fosse ao Navio tiraI' o seo facto, e naô fizesse viagem
nelle. Ao que o homem replicou: E tem vossa P. espi
rito profetico pOl' onde alcance o máo snccesso, que
heyde ter? Mas elle snITindo-se, lhe tornou: Oh Irmaõ,
da pal'te de Oeos e de nosso Padre lhe digo que se Daõ
embarque; e se o fizer, cedo se arrependerá; ainda
que hade chegaI', e voltar, e conseguirá fortuna. Vendo
o homem o que lhe annonciava o Religiozo, e naõ se
rezolvendoa deixar a viagem, se embarcou, rogando-lhe
o encommendasse a Oeos. Havia este homem comrnuni
cado a alguns amigos o que com o Heligiozo havia pas
sado, sendo hum delles o R. Vigal'io dc S. Jozeph das
Tapororocas, Thomé da Rocha c Mendonça, o qual
lhe disse, se pegasse com Saô Joseph, que o havia li·
vrar de todo o perigo pela prenda do calix dourado,
que havia olfel'ecido no Santo para o seu altar, porqne,
ainda que o Padre era hnm Servo de Deos, delle se nnõ
lia viaõ visto milagres.

220. Seguio o homem viagem feliz athe a altura de
Pernambuco, e no lngar do Páo Amarello, abayxo da
cidade de Olinda lhe sallio ao encontro Imã Náo de le
vantados de varios Nações, a qual cuidando elles haveI'
sahido da Fl'ota de Pel'Uambuco, se puzeraõ á capa
para a salvarem. Mas a dos levantados fazendo contra a
da SacI'u Familia huâ al'ribada lhe desparou toda a
mosquetaria, com que lhe deixou morta muita gente,
e outrn ferida. Enlaõ levanlou Estandarte negro com 11
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sua costumada deviza de huã caveira, e hum cuLello c
abordando a Náo lhe lançou dentro huã esqnadra de
soldados, qne com alfanjes nas maõs n'lCItavaõ a huns, e
outros se lançavaõ ao mar. Entre estes foy Joaõ da
Costa hum dos que se achou em as agoas, e livrando-se
o melhor que pôde se pegou a hum cabo da mesma Não,
esperando occaziaõ de algum pedaço de taboa em que
pudesse escapar pela corrente dus agoas. Senhores ja
da Náo os Inimigos, mandaraõ subir para ella os q~le a
bordo andavaõ pegados ás cOl'das sendo hum destes
Joaõ da Costa. Foy logo malsinarlo pelos companbeiros,
que levava dinheiro, e para coufessar aonde, o pendu
raraõ de hum mastro, dando-lhe com 'as catanas de
pl'anxa, e apontando-lhe aos lleitos duas pistolas. Ap
pareceo o dillbeyro, e assim a elle, como a outros mais
metidos em Imà lancha os lançaraõ fóra, e foraõ tomar
o Navio Nossa Senhora da .Candelaria, que era da
mesma frota. Chegou a Lisboa, e estando recolhido em
hllâ estalagem veyo ter com elle hum homem de aspe
cto venerando, e naõ conhecido, e lhe olfertou sinco
enla moedas de quatro mil e oito centos, dizendo-lhe,
que pois estava laõ necessitado se servis~e delias, e que
se algum dia as tivesse lhas tornaria. Agradeceo-Ihe a
esmolla, que naõ acceilou. Perguntou-lhe donde mo
rava, para lhe hil' agradecei' o beneficio, e a graça, e
respondeo-Ibe, que junto a S. Francisco daquella ci
dade, AlIi o procurou, e naõ achando noticia delle al
gllà, ficou entendendo, que toda esta fortnna lhe vinha
pelo Pay dos pobres o Serafico Patriarcha, segundo, o
que este seo filho lhe bavia annunciado, como taõbem o
de chegar á cidade da Bahya outra vez, donde esperava
lodo o bom snccesso, e forluna prometida pelo Servo de
Deos, como em tudo o mais o havia achado verda
deiro; e qne sendo necessêlrio juraria aos Santos Evan
~elllOs todo o referido. Quando aqui chegou haviaõ
poucos dias era passado desta para a outra vida o 1l'-
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maÇ) FI'. Francisco, e esle cazo, como fica escriplo', de
pôz o homem (Uante do Padre custodio FI', Cypriuno de
Saõ J uliaõ, comll1Í.Ssario, que era de Terceyros. c ou~

tros Religio7.os mais, entre os quaes era hum delles o
Irmaõ Porteyro FI', Sebastiaõ do Espirito Sanlo, a qucm
o dillo hOI1,lem, vindo a esle COllvellto pedio queria
fallar ao Irmaõ FI'. Fr'ancisco, e elle o levou á sua se
pu Itura, que aiuda estava fresca, Tudo isto assim tes
tifica o mesmo FI'. Sebastiaõ, que ao prezenle yive.

221.. Com esles, e outros muitos sigllaes da sua Tir
lude, conllechb, e pralicada assim nos de fora, como
entre os seos mesmos I r'llHlõS , falleceo aos treze de
Abril de 1. 720, e foy sepultado na Via-Sacra que corre
a par da capella mór, pela parle do Convento, por na.õ
eslal' ainda em fonDa o claustro novo. Ao seo entel'ro
assistimos nós, que entaõ residiamos no Convento por
collegial, e supposto nos naõ lembra v~ssernos couza de
maior nota, naõ deichou de haVei' hum grande concurso.
ao seo enterro, satisfazendo-se os mais devotos, como
leval'em por memoria sua das flores, com que se havia
omado o esquife, e cuberto o seo cadavel', os Irmaõs
choristas, que taõbem lhe haviaõ assistido toda a noite
por seos turllos, rezando-lhe oficios, !l querendo sem
duvida compensar com este obsequio alguãs repentinas
turbações, que como moços haveriaõ causado ao seo
espirito.

222. Estes saõ todos os Religio7.0s, que com signaes
externos, c obras ao parecer sobrenalllraes acabaraõ
com boa fama, e opiniaõ commua de virtude neste Con
vento, c nelle estaõ sepultados. E porque nelle tiveraõ
taõbem descanso outros de boa opiniaõ, ainda que sem
aquellas demonstrações, que se julgaõ por milagres, c
estes como ia em ontra parte nolamos, naõ fazem San
tos, e só os mostl'aõ, julgamos, que de todos devemos
fazer aquella lembrança, qu~ se lhes deve, ainda que
naõ dessem de sy estes signacs, c só aqllclla boa, e Re-
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ligioza vida, que sempl'e fizeraõ, c com qne acabaraõ.
Entl'e estes pode ter lugal' o Padre FI'. Antonio do Ro
zario, a quem chamavaõ o Missionario, pela razaõ, que
ja fica exposta na estancia dos escriptores da primeyra
parte desta chronica, para onde remetlemos ao leytor,
pois ahi além do que toca á sua li tteratm'a , fica em
breve resumo ditto taõbem da sua virtude, o que pude
mos alcançar, e pela qual merece aqui esta breve recor
daçaõ.

223. Naõ a merece menos o Padre Mestre Frey Je·
I'onymo da Resurreyçaõ. Deste Religiozo se fez taõbem
já assento na referida Eslancia dos Escriptores ;- o que
aqui &e accresceota sobre o particular da slla virtude,
he, que sendo commissario de Terceyros neste Covento
pora\guns ollze annos, com o exemplarissimo da sua
honesta vida, e Religiozo proceder edifica va a todos
juntamente com o desapêgo total das couzas terrenas,
como davaõ testemunho os mesmos Terceyros do seo
tempo; porque tcndo a sua Meza determinado alguãs
olfertas peculliarias para fardamento dos seos commissa
rios, e por aquellas missas, qne elles dizem na Ordem
nos Oomingos das RazoUl'as, e alguãs mais, dizendo
elle, como seo cornmissario as taes missas, naõ quiz
recebcr nunca o estipendio dellas, nem o do seo far
damento, e ordenava ao secretario da Meza levasse tudo
ao Sindico do Convento para o incorporar com as mais
esmoHas da communidade. E assim com estas, e outras
acções semelhantes se fez estimado delIes, e sentida pOl'
morte a sua falta, e venerado por sugeito de virtude, da
qual, além da opilliaõ commua podiamos dar taõbem
testemunho, pois vivemos com elle por mais de seis
aonos neste mesmo Convento, c assistimos á sua
morte, e enterro, que foi na Via-Sacra, que sahe da
capella mÓl' da Igreja nova para a Sachristia. Foy n:l
tural do Reciffc de Pernambuco, cbamava-se Jeronymo
Coelho de Estrada, filho legitimo de Manoel de Estrada,
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natural de Ocyr:ls, c de squ mulhcl' Matgaridil Míl
,(Jeyra, natural, do mesmo Pernambuco. Fez profissão QO
ConveQto do Pojuca a treze de Abril de mil seis centos e
seteul~ e cinco e Qaõ no de 1666, como se ucha impresso
-por erro da estampa na Estancia já referida da Primeyra
Parte.

224. Aeste se seguio o lrmaõ leygo FI'. Melchiorda
Soledade, chamado antes Melchior Pinto Braudaõ. Foy
natural da Freguezia de S. Miguel do Couto de Gan
dufe, termo de Barcellos, Arcebispado de Braga. Sendo
Mancebo passou ao Brasil, e na cidade d;l Bahya fez
l'csidencia bastantes annos em o tl'afego do negocio. Mas
Dai) se accomodando com este, buscou o de Religiozo.
Foy acceito para leygo e fez a profissaõ no COQveutQ
de Paraguaçl1 a. vinte e quatro de Abril de mil selte
centos e vinte e hulU, sendo de quarenta e setle paril
quarenta e olto aonos de idade. Do Noviciado passou
para a caza da Babya, e nella viveo em quanto Reli
giozo, occupudo os primeyros annos nos officios com·
muos do seu estado, e depois o cootinuou no quoti
diano das esmQl1as do alforge na mesma cidade, sem
pre com bom procedimento, zelo da communidade e
creàita da Religiaõ como sugeito, que a huscou dezeu
ganado. Com triota e tres annos de habito, e mais de
oitenta de idade, poz termo aos da vida no de
1753, aos tres dias do mez de Julho, mostrando nos
-antecedentes ao see fallecimentQ, q,ue tinha empregado
os mais como virtuozo, conrorme a hum memorial, que
nos dep o Irmaõ Enfermeyro Frey Francisco do Saoto
Cosme no principio do me~ de Septembro deste aooo
de i 762, que isto escrevemos, e r(JlIeceo laõbem neste
mesmo mez e anno a viote e selte. Diz assim Q memo
I'ial, sem accreseentarlIlOS cOIl~a da nossa parte:
Achando-se nesta Enfermari~ o Irmaõ leygo Fr. Mel
chior doente, em hum dia me pedio liceoça para bir á
sua cella, e qll~lldo tornou tl'Oute Imã vella, e duas
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cartas, e chegando me disse: Il'maõ enfcrmeyro; Jn me
despedi da cella; aqui tI'ago as chaves, e esta vella
benta, para quando moner m:! meterem na maõ; e estas
duas cartas, fallecido que eu seja j pal'a me mandarem
lIuã á minha ordem Terceyra, e a outra á Irmandade
do Sacramento, para se l11e fazel'E~m os meos sUifl'agios.
e peço ti. vossa éhál'Ídade me chame o P. M. F.r .. Antonio,
de S. Ritta, que tenho, que lhe colnmu.uiear materia,
de Olinua conscieoéia. Assim o fiz; e vindo odilt-o Padre·
fez huã breve reconciliaçaõ, porqut! ja se tinha geral-,
mente confessado, e ao mesmo pedio lhe assistisse á ul
tima hora. Mandou depois chamaL' o Prclâdo~ elhe pedio.
viesse dar o viatico l e assim o fez; e lhe pediu taõbem
a Santa-Unçaõ quando fosse tempo, com as màis cere
monias, que neste acto se costumaõ. Passados dons.
dias tomou a Santa-Unçaõ, e lhe ficaraõ assistindo os,
Religiozos interpoladamenté. e mudando-se de duas em,
duas horas. Ja alla noite víel'aõ dons a mudar os ou..
tros, e ouvindo o eMel'mo a hum delles alguãs palnvras.
de mehos prudencia, e enfadado pelo inquietarem aquel...
las horas. chamou elle ()eloenfermeyro, e me disse: 11'
maõ enfermeiró ponha-me aquella Imagem do SantO'
Christô aqui sobre esta meza de sorte, que eu daqui a
possa ver, e diga aquelle Padre que vá descançar, que
ainda nâõ he tempo de eu dar contas a Deos ; quando
foI' hora, eu o avizarei. Assim o fez o enfer
meiro. Amanheceo o dia. e quando f-oraõ onze bo.:.
rlls, me disse fosse descat1çar, mas em parte, disse·
elle, que fique perto; é quando me vir dar duas,.
ou trêS pancadas em sima desta mesa, acuda, e chame o
Padre par:! me assistir, e peça logo me cantem o
Evaogelbo de S. Joaõ, c accenda esta vela para a maõ,
AIli, junto á cama fiquei recostado; deLI meyo dia, e
sendo bum quarto para Imã hora ouVi as duas panca
das na meza, acudi, e chegando-me a elle, me disse, be
tempo; fui tocaI' a campa, e como ia estava de aceordo>
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o Padre confessor, acudio com acomlllunidade ; entl'on
a ajuda.lo na agonia, e cantando-se o Evangelho, nas ul
timas palavras delle expirou. Estas referidas acções
sendo taes, como ficaõ expostas, e praticadas por hum
espirito em aque\les ultimos termos, comprõvaõ sem
duvida outro maior conceito, e Imã muy grande vir
tude, e summa perfeiçaõ, com que viveo este Reli
giozo, e soube occulLar a sua alma. Foi sepullado o
seo cadaver no claustro novo do Convento.

225. Com e'ste mesmo dote, ou graça particular de
se fazer puhlica na morte aq\lella virtude, e perfeiçaõ,
que occulLaõ em vida muitos Varões Justos, dando só
de sy bom exemplo, sem outros SigO'lCS externos das
graças. de que saõ dotadas as suas almas, falleceo taõ
bem neste Convento a seis de Septembro de 1.755, o
lrmaõ FI'. Antonio da Luz, Religiozo leygo, natUl'al da
Fregllezia de S. Maria de Villa-Cova, termo de Braga,
e olieial de carapina. No Convento de Paraguaçu, fez
profissaõ em vinte de Julho de 171.9, quando coutava
os viote e oito anuos de idade. Neste da Bahya assistia
o mais tempo depois de Religiozo occupado' nas opera
ções do seo offieio, sempre com bom exemplo, pobre,
obediente, e zelozo do seo trabalbo; e este que lhe gas·
tava as forças do cor.po, Ibe cortou a vida. porque no
desmantellar de buãs paredes velhas lhe cahio sobre as
pernas huã viga podre. molestande-Ihe de tal sorte
huã, de que rezultou dar-lhe nella erpes, gi'aogreoal'
a chaga, e fallecel' a poucos dias. E sendo esta a que o
privou da vida temporal.. lhe fez publica.. corno piedo
zamente podemos crer a fruiçaõ da etef[)a, porque ficou
o seo corpo tratavel, e aque\la clJaga, que antes enfas
tiava o olfato dos que a elle chegavaõ, sem honor de
mão cheyro, lançava de sy depois de morto, hum muy
suave, e como de flores. Ass,im o testificou o mesmo
enfermeiro assima. o percebeo elle, e alguns mais,
quando compuzeraõ, c lhe amol'talhilraõ o COl'PO, e na
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fé deste testemunbo, pelo termos por fidedigno o es
crevemos aqui, e por sabermos viveo sempre este Re
ligiozo com boa opiniaõ.

fonelue a matltria precedmte eom a memoria de outro ReligiO'o lellgo,
e dou, lrmaõs, hum Donato, e outro do Cordaõ.

226. Neste mesmo Convento está sepultado, e taõ
bem no seo claustro novo o Irmaõ Leygo Fr. Joaõ do
LoreUo. Falleceo a desaseis de Mayo do anno do t 759,
com oitenta e oito de idade por ccrtidaõ da qual
consta foi bautisado a vinte e dous de Outubro de t67l
pelo Padre Bento Correa, Viga rio de S. Bartholomeo
do Mar termo da ViIla de Espozende, do Arcebispado
de Braga, donde era natural, filho de Francisco Gon
çalves 1..67a, e de sua mulher Domingas Gonçalves. A
sua vida foi em todo o tempo, muy penitente, muyto
exemplar, e naõ pouco trabalboza, ou trabalhada, naõ só
no estado de Religiozo, mas taõbem node seculal'. Nesta
certamente, trabalhada, e trabalhoza; porque, logo
desde os primeyros annos se applicou a mareante, ser
vindo em os Navios aquelles lugares, por donde come
çaõ todos, os que neHes entraõ para o seo ministerio,
em que navegando varias vezes de Viana a Lisboa, e
dali a Babya, se occupo~ atbe os vinte e oiLo, 011 vinte
e nove de idade; porque no de 1.700 do J ubileo Santo,
sendo Ponlifice Innocencio duodecimo, consta de hum
maço pequeno de papeis impressos, que deixou (e foraõ
todos os seos despójos), que sahindo da sua Patria, POl'

voto particular, que havia feito, ou fosse por mera de
voçaõ, ou por outro qualquer motivo, que o naõ de
clara, vizitara a selte de Mayo deste mesmo anno a
Igreja de S. Ago de Compostella, deste Santuario passou
a Madl'id, donde alcançando Rescripto do Cardeal
Joseph Archillto, Legado a J...utere, passado a 28 de
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Junho pal'a poder, como Peregrino passar a Roma, pe
dindo esmoltas, ser recebido, e tratado por tal, vizi
tando de caminho todos os mais Santual'ios, que se
achaõ por alguãs Cidades da ItaHa, estav3 ja em Roma,
donde se confessou, cotnrUungoli duaS vezes, e Imã des
tas a desasete de Septem'bro, tendo já a sinco deste
oresrtitl mez vizitado b SalHl}at'ió de Lôtétto, e a 'vinte
alcançou de Sua Santidade o costumado llescripto de
Indulgencia plenaria para o artigo da morte a elle e a
seos parentes por consanguinidade, e amnidade den
tro do primeyro gráo; e taõbem para doze pessoas mais
nomeadas por elle no mesmo rescripto. A ires de Ou
tubro vizitou na mesma RomaLimina Apostolornm aonde
se confessou, e commungou nesta oooaziaõl e duas vezes
mais. De volta vizilou a vinte e dous de Novembro
Nossa Senhora do Pilar de Saragoça, Nó seguinte auno
de :1701 1 voltbu á Pa tria, e sem muita detençQ nella
pàSSOU ao Brasil; e no Convento da Rabya fói acceito
para Donato nO outro anno de 1702, sendo Gllardiaõ
do Convento da cidade Frey Antonio do Rozario; o Mis·
sionario, de quem há pouco fallamos. Emquanto Do
nato, foi o seo exercicio andar em hum barco, que con·
duz dos Recoucavos a lenha para o mister do Convento.
Neste conhecido o seo zelo, e boni exemplo, que dava
dentro, e fóra, o mandaraõ a instaDcias suas para a
caza do Noviciado de Pnragllaçu, e ahi com approvaçaõ
de todos oS RéHgiozM foi professo a quatro de Novem
bro de 1707; quando completava os trinta e seis annos
de idade.

227. Logo que professou o passaraõ os Prelados para
a caza da Babya, e ahl o occllparaõ na omcina do Re
feitoria, que exerceo athe poucos anuos antes da sua
morte, e sempre com demonstrações de Religiozo te"
mente a ·Oeos, e inimigo declarado da ociozidade. Este
violo, Como porta principal por onde entraõ outros
muitos, foi contra o qUàl cuidadozo combah!o; e sempre
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vigilante, como filho verdadeiro do Sel'afico Patriarcha,
porque excepto aquellas poucas horas, que repouzava
de noite, e lhe reslavaõ da oraçaõ, e outros exercioios
espirituaes, as do dia gastava todas sempre occupado,
ja ensinando a doutrina aos escravos de manhã, logo,
que se abriaõ as portas da clausura; dali em varrer o
Refeitorio, preparar as mezas, e o mais para o jantar,
depois deste torna-las a compor para a cêa e tudo por
si proprio, sem ajuda de outro, e o mais tempo que
deste tl'abalho lhe restava assim antes do jantar, como
depois atbe ás res horas o levava em cozer sacos, toa
lhas e guardanapos, e em remendai' os velhos. Depoi$
de assistir ás vesperas, descia para o Brejo, onde gas
tava toda a tarde no cultivo da horta, com a enchada
na rnaõ, levantando canteiros, plantando, e alimpaodo
atbe as boras de cêa, que vinha tocar o Refeitorio.
Mas com ser assim taõ continuado este seo trabalho,
eraõ taõ vigorozas as forças do sao corpo, que naõ ex..
linguiaõ, antes parece davaõ alentos ás do seo espirito,
pal'a que naõ afrouxasse. nas suas operações; pois
nunca faltou aos actos da communidade, e ás hOl'as 'do
choro: especialmente de vesperas, e matinas, assistindo
na Igreja a accender as vellas, ajuda.r as missas do
dia rezadas, ou entoadas, e além disto a maior parte
da noite, assim antes corno depois de matinas a oraçaõ
no choro, capella, 011 tribunas.

228. Daqui lhe rezult(i)u, que ficando huã noite de
pois de matinas na oraQaõ em huã d'as ~ribunas da nova
capella mór, ao sahir para lora devencl'o tomai' a parle
do corredor do Monte Alverne, para- onde se fazia en..
taõ o choro, por estar desmanchada ja a Igreja velha,
e esla tribuna da capella mór estar-se preparando pal'a
isso, sahio o Ir. FI'. Joaõ pela outra parte, que buscava
o terreno, que havia de servir de claustro, e esta sem
reparo algum, cahio d@ novo sobrado abayxo, donde
tlepois de algllãs horas, e quasi de manhã por estarem
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r.ecolhidos os Religiozos, o fOl'aõ achar além de outras
amassaduras de pedras, e pãos, com a perna direila
deslocada do quadril, qne naõ a podendo a Arte resti
tuir ao seo IlIgar, ficou coxeando della com bastante
deformidade por toda a vida, mas sem arrimo, ou eu
cõsto algum.

229. Neste exercicio da oraçaõ foi constante entre
os Religiozos pelo ouvirem alguns seos particulares a
elle mesmo, que estando na capella, ou 00 choro; ou
vira varios estrondos ou reboliços, do choro na Igreja,
e da capella no chol'o, com bastante rumOI', e inquieta
çuõ; ~ que seriaõ sem duvida estratagemas do Demonio
para o perturbar e divertir. Com esta da oraçaô se lhe
uotaraõ outras mais virtudes, sendo Imã destas, c a
mais notavel, o seo recolhime,nto, e abstracçaõ do com
mercia secular naõ sendo visto sahil' á rua, nem do
Convento desde O' dia, que neJle entrou depois de pro
fesso athe qne concluhio os da vida. Alguns tres annos
antes que puzesse termo a estes, pOl' enfraquecido, e
velho, e naõ se poder ja sel',vir a sy proprio se recolheo
á caza da enfermaria, donde-sem novo achaque, que o
da natureza, deitando-se por noite, o acharaõ de ma·
nhã com symptomas de moribundo, e recebMos os ul
timos Sacramentos dco a alma ao seo crendor poucas
horas depois placitla, e socegadamente, co.rnpletaodo
a'õsim hllâ vida, que bem considerada foi toda, como
ao principio diziamos, cançada de trabalhos, assim em
hnm como em outro Estado; mas em todos sempre pe
llitente, e exemplal', deixando por tudo a boa opiniaõ
de hum verdadeil'o filho de Saõ Francisco.

230. Neste mesmo tempo, em que succedeo a FI'.
Joaõ do Loretto o desastre da perna, que foi com pouca
difi'erença pelos annos de 1.71.2, vivia taõbem hum Do
nato, a quem dlamavaõ o Irrnaõ Gil ; sendo, que o seo
pl'Oprio nome era o de Francisco, e o de Gil o seo cog
nome; mas por este só conhecido, e tratado. Estava
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buna da mesma capella cahio a hayxo pela parte de
fóra FI'. Joaõ; e ouvindo Francisco Gil o estrondo da
queda, e os gemidos, e vozes de FI'. Joaõ a Ilada se
commoveo·, aiuda que continuaraõ por algum espaço
de tempo. Deste descuido ou pouca charidade foy ar
guido o ll'maõ Gil pelos Religiozos, que o acharaõ em
terra da parte de róra, e a porta da capella, em que
ainda eslava taÕbem de joelhos o Irmaõ Donato. Mas
da sua resposta, c desculpa, ficaraõ entendendo, que a
repetíçaõ de semelhantes vozes, e estrondos, <tJue ou~

tras veq;es tinha ouvido, o tizeraõ llUÕ atLender a esta,
atlribuindo as eUe, como as mais, a travessuras do ini
migo, qu'C assim o queria perturbar do exercicio Santo
da oraçaõ. Foy natural das partes do Reyno, passou
ao Brasil, e nos seos sertões havia consumido os melho
res anuos da idade, mas dezellganado ainda a tempo do
pouco trafego que, havia lucrado para a alma, buscou
o Convento, e aos pés dos Prelados lhes pedio lanças
sem o habito pal'a Donato, pois para Religiozo era a
slla idade Illuy avançada. ~'oy ouvida a sua suplica, fez
entl'ega ao Syndico de dons escl'avos, que possuhia, e
mostrou naquelles anuos, que viveo recolhid,p, ser le
gitima a deixaçaõ do mundo, cuidando s6 nas melhoras
do espirito. Servia ao Convenlo no que lhe era possi
vel, ajudando as missas aos Sacel'dotes, e aos Irmaõs
Chorislas as cozinhas, especialmente de noiLe, e o que
desta lhe restava, depois de algum pequeno l'epOllZO o
gastava na oraçaõ, e outros espiritnaes exercicios. As
sim viveo alguns anDOS, e veyo a fallecer no de 1.71.8,
com boa opilliaõ. Aeite tempo se achava na Villa de
Jaguarippe o Il'maõ Pregador Frey Manoe'l das Mel·cês
á esmolla da lonça para o Convenlo, e vio enLre sonbos
ao Irmaõ Donato Gil, o qual. lhe pedia dicesse missa
por sua alma; observou o Padre a noiLe, e vindo para
caza achou ser a mesma, em que havia fallecido o Ir~
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maõ DOl1ato Gil ; o mesmo aconteceo com outro Reli
.giozo Sacerdote, que andava taõbem nos pedidos em 011

tra -Ribeyra dos Reconcavos. Ontra vizaõ teve no mesmo
:Convento o lrmaõ lcygo FI'. Manoel de S. Lucas appa·
Tecendo--Ihe em sonhos o lrmaõ Gil na mesma noiLe em
,que fallcceo, naõ tendo ainda o Religiozo noticia, de que
elIe era morto" pedindo-lhe fosse atlvel'til' ao Prelado
-ordcnasse aos Sacerdotes lhe diccssem as missas. Al
:gUãs rcflexões se podinõ fazer sobre este cazo, na sup.
posiçaõ. em que se refere, pelas circunstancias de repe
tido.; mlts o que fazemos, he, formal' o mesmo discurso,
que fizernõ muitos dos Religiozos, e vem a seI', que per
inillindo Deos, que assim succedesse. o que se seguia
era estnr no Pl1rgatol'io a alma daquelle Irmaõ; e que
quando elle vivendo, e acabando com tai} boa opiniaõ,
e pratica de v.il'tuozo, se via em tanla necessidade, qual
naõ será a dos que vivem com menos resguardo; e que
talvez para nos adverli'!' a tollos, os que somos Religio
zos, o como devemos viver, permiltisse a sua grande
Misel'icol'dia semelhante processo.

231.. Pelos annos de 1720, sendo Guul'diaõ deste
Convento o Irmaõ Ex·diffinidor Pr. JOSCllh de S. Anto
nio, lançou' o habito e COl'daõ a 19nacio da Rocha, ho
mem Pardo, que vivendo alguns vinte e quatro annos
na Bahya neste estado, com o nome de lrmllõ Ignacio,
deixou llella huã grande, e celebrada fama, pelo modo
de vida, que ahi pralicou, conforme a informllçaõ, que
nos dá o Padre Pregador FI'. Antonio de Nazarelh, a
quem pedimos sobre a nallu'alidade do Irmaõ Igoacio
alguã noticia pela que tinhamos de seI' esle [rmaõ nas
cido naquellas partes de Seregippe d~ E1-Rey, donde laõ·
bem o he, e assiste este mesmo Religiozo, nos certifica,
pOl' inquil'içaõ, que mandou fazeI' de Manoel da Uocba,
morador no sertaõ do Piaguy da Praya, Irmaõ do so
bl'edillo Ignacio, e disse. aquelle, eraõ ambos fillros na
turaes de Antonio da Rocha, sendo diversas as Màys;
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porque a do Trmaõ Tgnacio, era Imã Illulh.er Parda, e
fol'1'a, a qual havia sido escrava dos senhores da caza
da Torre, aonde nascera o Irmaõ Iguacio, Disse o
Ulesmo Manoel da Rocha, que seo Irlllaõ 19nacio foy
cazado 110 Jugar do InhãJJupe d'e Sillla,. destricto do
Ille,smo Ser~gjppe d'EI-Rei", e I)ue suppunha naõ' conhe
cera o dito seo Irmaü Ignacio por mu!her a, esta sua;
porque, além de sei' isso fama vulgal', o seo modo lle'
vjl.la o puhlicava assim; pois teve pOl' CQstume' dc~de'

pequeQo levar o mais do tempo do dia, e noite rezando
conUlluamenLe de joelhos com Imã cruz nas maõs; e·
isto mesmo observava depois de ~a1.ado; e só dava
acordo de sy chamado pela mulheI' par<,l lomar alguã
refeiçí,lõ; e esta naõ vinha a ser de carne, ou peixe,
mas só Imã I)equena porçaõ do que no paj~ cham,aõ os
oaturaes Mingáu, que saõ huãs como .papas I'alas, feitas
da mandioca da terra, ou em lugar deste huãs POUCi,ls:
de Beldroégas, cozidas elD t1goa, e sal.

232, A pOIlCOS tempos lhe falleceo a mulher, e ven,..
do-se livre deste laço, deixando a Ribeyra do Inhãbupe,_
se passou á cidade da Bubya, e conseguio o SC1' DonatO'
do Convento, como fica dito.

233. Foya vida do Irmaõ Ignacio, emqllantQ'u sua
pl'.atic,a, e tratamento exterior sempre digna de todo (»

reparo. Nas palavras simpl~x, Olas sempre poucas, e
e(lcamiohadas UQ .qAAe,era d~ peos; buU)j\de, cLesprezi
vcl, e sobre tudo ~~esappgado 40s interesses do /,Dundo ..
Fól'~ do ha»ito, e corç),aõ, que vcs~i;l exL~l'iormenle,
njlõ u~ava de camiza, úe,m outro r,eparo alg,um, a ca
beça descuRerta, . os pés. (~escalços, NJIDCa app.q.r.eceo,
em pl,lbJ.jco, ;DeUl largava das maõs a sua ,cruz. Era
esla forJ]lada de hl,l,à Nam de pOIlCi} gr.oS5ur.ij, algum
tanto ntajs ;aHa que ~ sua pessQa, no Qw d~ quí.l~ tinha
hlllIl !(lequel)o ~ a~o, que fúfJllaSa a .erJ;lz c;le 1\u palmo
com. POUC1.) d.iffe,~nca. D~ p;l,a,ollã gas~va 9 tlf1p po p,c}\iS
Igrejas 2m ouv:~r, ..judar as missas, e ol'~..l'aS ,devoç,@s,



e rezas. Fóra destes exercicios, ou ainda estando nel
les, em qualquer parte, que ouvia tocar o Senhor aos
enfermos, acudia logo, ou fosse de dia, ou de noite, a
qualquer hora desta a acompanha.lo com a sua cruz
nas maõs, entre os que entoavaõ as Ladainhas, que
commummente saõ os rapazes, convidando-os para isto.
Sobre esta sua grande devoçaõ repetil'emos o que foy
nolario lhe aconteceo. Entrou huã manhã em caza dc
Manoel de Oliveira Bessa, Pay do Conego Joseph de
Oliveira Bessa, que aiuda vive, donde costumava hit'
muitas vezes, e alguàs taõbem se agazalhava de noitc
pela charidade, que lhe faziaõ a lhe darem hum pouco
de leyte, e paõ, que era o seo commum sustento, quando
lho davaõ. Trazia o habito todo molhado por haver cho
vido muito aquella manhã, e elle naõ cuidar no reparo
da chuva, que lhe naõ era difficultazo em huã cidade.
Pedio á senhora da caza, era D. J...eonor de Jesus, ir
mã do Pregadol' FI'. Joseph de S. Felix que ao prezellte
vive neste Convento, e comprova com o R. Couego seo
tio este cazo, que lhe desse com que se cobril', em
quanto se enxugava o habito. Mandou-lhe ella dar Illlã
cazaca velba, e esfarrapada, que fõra de seo marido.
Vestio-a o Irmaõ Ignacio, cingio-se com o seo cordaõ,
e assentou-se junto a hum fo~al'eiro de brazas a tomar
calor. Tocou-se a este tempo o Senhor na Sé, de que
eTaõ freguezes os seos hospedes, bemfeitores, e o Irmaõ
Ignacio sem cuidar em mais rou pa para vesti!', sahio
para ma com a sua cruz na maõ, acompanhou o Senhor
com bastante rizo dos menos atten~os; mas com graHoe
edificaçaõ dos mais sizudos, e considerados. Nesta
mesma caza aconteoeo com elle o cazo seguinte. J..evan
tou-se Imã noite fóra do costumado, estanda ja todos
l'ecolhidos, chegou ao quarto donde se agazalhavaõ os
dOllos da caza, e bradou, dizendo, acudissem, que na
caza havia incendio. lnquietarai:i-se todos, c feitas a8
diligencias por varios apor.entos, fovaõ dar em "11m
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mais relirado.. com fugo que ja se hia ateando; atribuin
do-se á virlude do Irmaõ Igna€io o ficarem livres
daquelle perigo, pois só por parlicipaçaõ do céo o podia
saber por ficar o seo aposento mllY distaote do oulro..
e sem commuoicaçaõ entre elles. .

234.• Nunca teve domicilio, nem caza propria, em
que de continno assistisse, passando o resto dos dias, e
das noites pelas de alguãs Pessoas particnlares, e conhe
cidas, como Romeyro, c Peregrino; e se lhe fallavaõ es
tas, pelos alpendres das Igrejas fazia as snas pousadas.
Depois d-ns que fazia nos pl'incipios cm caza dos devotos
assima referidos, foi nos ultimas annos alguãs mais con
tinuadas em huãs cazas que tem no sitio de Nazareth
róra das portas desta cidade o P. Antonio de Brito; don
de lhe linha reservado um apozento para se recolher li

clle, quando, e as horas, que quizesse. Mas, para demons
traçaõ I de que, nem esta queria ter por propria, muitas
vezes a nnõ tomava. Com este modo de vida chegou a
huã Terça-Feira.. desaseis do mez de Junho, do aono
de 17á4., em que, prevendo.. se suppoz, lhe era chegado
o termo dos dias, hindo por noite á caza de huã devota
mulher pOl' nome Maria de Souza, moradora á Fonte
dos Sapateiros no lugar dQ.§ cQrtum_es, lhe pe lU põr
charidade agaza o pOl'tres dias, dizendo se achava mo
lesto e lhe dohia todo o corpo. Quiz a mulher vendo a
fraqueza.. e debilidade, em que estava.. preparar-lhe
gallinha, como a doente, mas elle a impedio, dizendo-llIe
que só lomaria por caldo algum mingáll. Assim chegou
ao outro dia, e logo de manhã pedio confessor.. e junta
mente o viatico, que recebeu de joelhos. Taõbem pedio
a extrema unçaõ, e preparado com todos estes divinos
soccorros, ao terceyro dIa que m'a Quinta-Feira dezoito
do sobredito mez de Junho.. dia consagrado ao Santissi
moSacrameoto, de cujo suavissimo mysterio, foi publico,
e affectuozo devoto, e venerador, pelas tres horas da
tarde entl'egou ao mesmo senhor com osocego dos justos
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o fieu e~pil'ito, fioaudo com o semblante alegre, e como
quel)) se eslava rindo dos enganos do mundo.·

·235. Tres diAS esteve o sep corpo sem se dar á se
pul~Ul'a, por algumas duvidas, que dizem se oifereceraõ
sobre o lugar, ou Igreja donde o havia de sel'; porque,
cemo llUÕ teve Cilza propria, n<;lO} dOUliciHo cerlo, ~uc

cedeu-lhe o qne acontec~ aos que tendo de que naõ fu:
zelli testamento, que para .LI posse dos seus bens, appa
recem mui.Los herdoiros. 4,ssim ao Il'IllaÕ Ignacio, ainda
que naõ possuia bens d'il (ofiuna, e todo o seo lhesOUfO
era o seo corpo, em que se depozitavaõ tantos dotes da
graça infundidos I)a sua alma; todos o queriaõ para si.
Os pardos, por selO elle da sua CÔI'; os Religiozos de
Nossa Senhol'a rlo:Carmo por ser lrmaõ do seo Bentinbo,
os nossos pelo lHlbilo e ~ordaõ déJ ordem, e alhe os da
companhia,.dizemenlraraõ uesta compete~lCia, pela cruz,
qll~ ,trpzia nas maõs. Vl'opoz.,..se ao m. mo Prelado, e re
solv~o .com acertado acordo, qne sendo o seo corpo lodo
o seQ l,hesouro, ~ visto achar-se em predio, ou caza per
tencente ~ 'lOva Fregnezia do SacrameUlo, fosse guar
dado n.a sua Igreja malriz taõbem nova, e assim nella o
fora-ã depozitar. Levaraõ ~ esquife seis RR. sacerdoles
com h~ nUlnerozo concurso do povo, maodan:lo o go
v.ernador geral, huã companhia de soldados com seo cabo
PU,ll ~vitara indiscreta devoçaõ dQ povo, que a porfi\} lhe
qlJeri;:tõ tiPlf em r.atalhos o habito por Reliquias. Arma
raõ-lh~ ~,uf grande, e bem composta eça, e na Se.xta.
Feira ,de manhã dia s~gl;linte ao seo faJ~ecimento se lhe
fe): um í>oJemn.e olieio e Ipissa. De la~de lUl,lndou o Ex..".•
Prelado por Medico~ fazer a costumada vistoria em se
melhantes cazos; e acharaõ o COl'pO flexiyel em todas as
suas par~s movendo-se, ~ dando eSlalos .os <Jedos dos
p~s e maõs. Aesla por or,clem do mesmo Arcebispo, as
siSlio o R. ProU1o~ol' Anton~,() da Costa de Andrade, que
a.ioda h.oje,viveIo ,P. Mestre FI'. Dar~d dos Reys, Reli
giozo Menor, e o}l. Vigario de S. AIl1ol,)io ale})} do Ca.rmo,
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ambos ja fallecidos. Ao dilto P, M. Fr. David, ouvimos
isto mcsmq, que fic"" referido, quando no aono de 1.758,
em que o dito P. Mestre falleceo; e n6s começamos esta
escripta, o consultamos s(}bre ella ; e o mesmó nos diz
laõhem o R. Promotor neste anno de i 762, fallando-lhe
sobre esta mesma materia, accrescentalldo, queeHe éom
suas proprias maõs lbe dobl'ará os dedos das maõs, e
pés, lhe ouvira os estalos, e que estava o co-rpo todo
flexivel e sem sentido algum, e que estava promp(o para
depõr com jUl'ameDto todo o referido f ainda ·que disto
senaõ fez instrumento publico.

236. Havendo-se feito oeste dia da Sexta-Feira o
officio e mais que fica relatado, no sabbado de manhíi
antes de romper o dia, se deo a sepuHtJra ó seo cadaver,
por evitar novo concurso da gente. Ao tempo<, que se
hia fazer esta diligencia do enterro, dizem dera o sino
da torre da Igreja tl'es badaladas, como costumaõ ao
sabhado de manhã, quando se quer enlral' a missa da
Senhora, que se celehra DOS laes dias, e qne roandando
se á torre vel' quem tocara o sino, se' achara a sua pOl'ta
fechada e não havia pessoa algnã da I>al'te de dcntr3. Foi
o seu corpo sepultado ao pé da grade da capelllt-mór,
que serve para o commungatOl'io, e foi o prirneyro, que
na lal Igreja se sepultou; e aqlti f dizem laõbem se fez
certo, hum dilto, que elle alguãs vezes repelira, ~ o ti
nhaõ por variedade do seo discurso, quando se faltava
na lal 19l'eja, qlle de novo se fazia; aml'mando elle, havia
<Ie ser a pedra fundamental daquella Igreja; e pareceqne
foi não no sentido, em que o tomavão os que o ouviaõ,
mas no que se vio de ser o seo corpo o que nas sepul
tllras daquella Igreja, como primeyro havia servir de
fundamento para os mais. Fica esta 19reja na rua, que
charnaõ do passo, a qnal tem principio subindo da Fila

dos Sapateiros pela ladeyra do Carmo, e travessa que
loma a llIaõ esquerda pela parte de sima ao poente,
Nesla l'Ila, se diz taôbem, e foi noto rio aos SetíS vizinhos
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qne morando alli certa moça pobre em companhia de
sua mãy, compadecido da sua pobreza, lhe costum3va
por charidade levar lodos os sabados o Irmaõ Ignacio
de alguãs esmolas, que lhe davaõ, duas patacas. Em hum
destes chegou á janella; porque dentro da caza nunca
entrava; veyo a moça a receber a esmolla, e olhando
para ella o Irmaõ Ignacio, lhe disse, todo turbado t 

Tu naõ estás como eslavas oulro dia, vai te confessa7";
e atirando-lhe dentro com as duas patacas, se voltou,
e naõ repetio mais aquella diligencia. E nós taõbem
deixamos de repetir outros cazos mais dos varios, que
se cootaõ da sua vida; por naõ lermos delles outra cer
teza, do que a voz vaga do povo, no qual ainda per~

manece, especialmente nos que o conheceraõ, a sua boa
fama, e opiniaõ.

(;A.PIT1JLO VI.

Do Hospício da Boa "Viagem no arrebalde da. Bah1Ja.

237. Huã legoa, com ponca differença, distante da
cidade d~ Bahia, junto á ponla, e Forté de Monserrale,
assim chamada, POI' hum hospicio, e capella da Se~

nhora ~om este titulo, da administraçaõ dos RR. PP.
de S. Bento, está o nosso, que se diz da Boa Viagem,
por ser consagrada a sua Igreja a esla Senhora, situado
sobre a coSt3j e salgado da Praya, que da parte do
Norte da cidade vay correndo athe o lugar do hospicio.
Fez data da Lena para elIe, que he toda a que boje eSlá
cercada de bom muro de pedra, e cal, huà devota mu
lher por nome D. Lourença Maria, senhora, e possui
dora das terras de Tapagipe de bayxo, e moradora no
chamado Porto dos Pescadores no mesmo Tapagipe,
por escriptul'U de 19 de Novembro de 1.710, só com
a pensaõ de lhe mandarem dizel" anoualmente siuquo
missas, lres por sua alma, e duas pela de sna filha D.



297

Maria Pereyra de Ne r iras, sendo Guurdiaõ da Bahya
Fl'ey Vicellle das Chagas, Provincial FI'. Estevaõ de S.
Maria e syndico André Nunes de Souto.

238. Por esta mesma Escriptura, cumila, que quan
do foi feita, ja o Convento da Bahia linha ali buã caza,
a qual, diz apropria escriptura, sel'via para guardar a
ferramenla, com"que se tirava a pedra para as obras
do Convento, que se [<lzia de novo, especialmente as tIa
Igreja, a que poucos anilas antes se havia dado princi
pio; e be sem duvida, que para se fazer a tal caza
anles da escriptura, e data da terra foi concedida a li
cença pela mesma Doadora. Na congregaçaõ de 1. 712
se ordenou em meza, levantar a caza de pedra, com so
brado, como se fez, com seo oratorio, e pelo tempu
adiante Igreja em forma de hospicio, com varalldls aos
lados do corpo da Igreja, e tres corredores pequenos em
modo de claustra, pelas duas bandas, e dell'as da ca
pella mÓI', com dez, ou doze cellas pelos sobrados de
5ima, e alguãs no andaI' de bayxo, caza de Portaria,
ReCeilodo, e as mais officinas Il'ecessarias para a for
malidade de Imà caza Religioza, Sachristia com cayxões
do páo prelo, espaldares de talha do mesmo, e almado
de amictos, tauer'naculo de tallHl dourada para o Santo
Christo; forro com paYlleis de molduras douradas, la
valorio de marmor'e e tudo o mais com perfeiçaõ c
adorno.

239. Tem a Igreja tres altares, e no maior com trI
buna, e retabulo dourado tem Jugar a Senhora da Boa
Viagem, titular da caza; e nos dous collateraes, taõoem
com retabulos dourados, no da parte do Evangelho a
Senhora das Necessidades, e no da Epístola o GLoriozo
S. Gonçallo. Atodos se fazem anllualmeute as suas fes
tas com Senhor Exposto, e pregaçaõ. A da Senhora ti
tulall, que he a pl'imeyra, se solemniza na Domioga se
gnillte á fest:} dos Reys, na outra Dominga a da Se
nhora das Necessidac1.es, c a terceyra, que he a do glo...

IABOATAftl. PART. II, VOL. I. as



298

riozo S. Gonç\lllo; til nesta ha procissaõ, em que vay á
Imagem do Santo, para a qual, (que hc no seo dia de
tarde) vay da cidade hum grande concurso de povo, c
temi) Sautg obrado varios prodígios a favol' dos seOi
devotos, e pelos quaes logo desde os principios que alli
se collocou a sna Imagem foi buscado, e sel'Vido COU1

gninde devoç,aõ. Fazem-se estas festas todas a esmolias,
econcufl'eocia dos devotos, e com muita especialidade
dos navegantes a da Senhora da Boa Viagem.. .

2lJ.O. He a capella mÓI' lageada, de pedra marmore
branco, e preto, em forma de alcatifa; tem a capella
huã tl'ibuoa~ ou jallella rasgada em cada um dos ládos,
e a Igreja duas pai' banda, caiu plllpito de talha dom'ada,
ferro do tecto Iizo de boa piutura de perspectiva, grades
da Igréja, e capella de páo preto toro'cado como taõuem
as do choro com nicho, e ol'atorio para o Santo Clll'isto,
de boa talha dour3da, cadeyras em huã só ordem do
mesmo páo preto, com seo orgaã. Está a Igreja e Sa
clll'istia com todo o Ol'l1ato necessal'io e rico, e tudo a
despeza dos Devotos c Bemfcitorcs.

2lJ.1. Assiste neste hospicio hII m Rcligiozo Sacer
dote, com outro compaoheiro; mas sem titulo algum
de Prelatura, e só dependente do Gllardiaõ da cidade,
en~quanto a mandal'-Ihes o sustento nccessario-, e quoti
diano; porque no mais, que toca ao economico, está SIl·

geito á dispoziçaõ dos Provinciaes, e dos que gover
lJaõ 1:\ Provincia.

(jAPITULO "VII.

Da Veneravel Ordem TerlJe1Jra da Pllnitencía do Convento du Bahya.

2lJ.2. Como foy o Convento da Bahya o segundo em
fundaçaõ aos desta Provincia, a mesma sorte coube
taõbem, como filha Slla á Veneravel Ordem TerccYl'a
da Peni.l\.encia, que nelle se erigio. Mas esta l'azaõ de
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secundaria, a naõ priva de outras muitas accesso.riai..
que lhe poetem dai' entre as mais da Provincia alguãs
primazias. Podem ser estas o numero avantajado de
seos Irmaõs, e sem duvida numerozo a respeito das
mnis de todos os outros Conventos; ainda (fue este
excesso, ní\õ he tnnto e1T<~ito da mesma Ordem, como
f!'neto da immensidnde do povo; pois sendo taõ cres
cido o desta capital, assim como dá tanlOs p'.lra os em
penhos do mundo, tnõbem dá muitos pam os empregos
do que he de Deos. Daqui se segue ter taõl.>cm a ordem
hum I.>om, e al.>astndo Patl'imonio: naõ só 'por este-cr~s·

cimento de seos Irmaõs, como por serem muitos deJles
de avultados cabedaes, e haverem fcito grandes doações
á mesma ordem; tanto para suprimento della, como
para obras pias, sll{fragios, esmoJlas para pobres, dotes
para as orphãs e outras semelhantes'de piedade, e zelo
ehristaõ. Daqui vem maIs terem a sua Igreja CUitOmi,
e ricamente ornada, celcbrarem com aooyo, lustre, e
CllstozOS appat'atos a sua Procissaõ de cinza, e tQdas
as mais celel.>ridade& ~nnllaes, qne determina a sua
ordem, e nesta as costl101aõ, por terem separoda,. om.
cial' nella, exccpto o Descendimento da cruz de Sexta
Feyra Maior, que só o fazião em a nossa Igreja. .

2ll3. He, verdade, ( e por naõ faltarmos a esta o ex
pressamos, pois he justo, naõ deixando nós de repetir
em os filhos deitn veneravel ol'dem nesta sua caza, @

que he digno de louvor, callemos aquillo, em que se
tem feito acredores de alguã reprehellsaõ.) He verdade,
que há muitos allllOS a esta parte, tem faltado os Irmaõs
Terceyros a todas as funcçõcs sagl'adas, que costuma
vaõ llaõ celebl"ando ftlstn alguã, nem ainda a da propria
Padroe..yra da sua Igreja. Naõme intrometo ajulgar, se
com raznõ, 011 sem ella; porque sey, que para o do
mun~o há opiniões pal'u tude; mas, como para o dé
Deos naõ pode haver opiniaõ, que por despique de pay
xões paTLiclllares se (Jossa pl'ival' a este Senhol' e ailS
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seos Santos dos cultos, e venerações, que se lhes de
vem, tambem podemos fazeI' opiniaõ que disto teraõ
dado a conta os priocipaes motores, e que a 1H1Ô deixa
raõ de dar, os que sustentaõ, e apoyuõ nquellas lllaxi·
mas. Por estas, e outras particulares razões; e por Daõ
achamlOs em os assentos da Pl'Ovincia alguã de que
constassc o principio e creação da Veneravel Ordem
Terceyra da Penitencia neste Convento, entron o dis~

curso em val'ins ideas sobre este ponto, athc que re
zolvclllos recorrer ao P. Commissal'jo e Vizitador da
mesma ordem o Ir. Ex-Diffillidor FI'. Leonardo da Cou
ceiçaõ, [aliasse aos da sua meza do anno de 1769, no
principio a ver se nos quel'iaõ participar a revista do
livro da sua ordem, e daquelles papeis do seo Arcllivo,
que nos pudessem scrvir de luz, c guia para o que de~

viamos escrever da diUa ordem. Acabou aquella meza,
entrou a outra, no 11111 della nos apprelentou o seo Se~

cretario o lI', Luiz Gomes Coelho hum papel na forma,
em que aqui o trasladamos, sem mudança, 011 aacres
centamento algum; porque nesta parte naõ queremos
dizer mais, nem menos, e só aoode naõ concordar com
algum assento da Província, faremos pelo explicú.. e IIc
o segui lHe.

BREVE NOTIClA.

De alguãs memorias da VeneravelOrdem Tel'ceirrt de
N. S. P. S. Francisco desta cOIZ!J1'egaçaõ da Bahya,
timrlas pela meza no anno de 1. 760.

2M.. A veneravel Ordem Terceyra de N. S. P. S.
Prallcisco des~a congregaçaõ da Bullya, foi cl'eada 110

alloo de '1635 pelo V(;;llCl'avel Padre FI'. Cosme de Saõ
Darniaõ, (de cujas sillgulaI'es vil'llJc1es fará meoçaõ a
chrooica da Religiaõ Serafica deste Brazil), o qual sendo
custodio desta Pl'oviocia,e achando-se na Alagoa do
Sul de Pernambuco, passou a patente da sua fundaçaõ
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cm quatro de Septembro do dito anilO, dirigida ao .Pa
dl'e Gual'lliaõ, que entaõ el'a deste Convento da Bahya
Fr. Manoel Bal)tista de Obidos, e na mesma pateute de
tel'DlillOU alguns Estatutos para o seo governo. Encar
regou a observaucia delles ao P. Pregador Fr. Panta
Icaõ Bautista, passando.lhe patente de pl'imeiro Com
missario da Ordem, o qual exel'ceo o dito cargo athe o
fim do anuo de 1636, no qual entrou o mesmo venera
vel Padre Fi'. Cosme a occupar o mesmo lugar-.

245. Elegeo-se por Parlroeyra da Veneravcl Ordem
Tel'ceyra li glorioza Santa Izabel, Rain!.la de Portugal,
e se collocou no altar de Nossa Senhora da Conceiçaõ
da Igreja velha do Convento dos Religiozos, em quauto
se llaõ fez capella panicular na Illesma Igreja, e em
vinte e oito de Dezembro do mesmo aUllo se fez a pri
meyra festa solemne da Ordem, COlU Vesperas.. Sel'maõ,
MLsa contada, e muzica a tres choros, e assistencias de
todo o lustre.. e governos da cidadc. Foy esLa fundaçaõ
confirmada pelo Summo PonLifice Alexandre SepLimo, e
enriquccida de muilas graças, e indulgencia no seo
Brevo, passado em Roma a treze de Junho de 1.666,
cm o qual coucede aos Irmaõs Terceyros desta vencríl.,.
vclordem indulgencia plenaria no dia da recepQaõ do
habito, e in articulo morLis, e além desLas, outras in
dulgencias e jubileos nos dias de S. Izabel, Saõ Joaõ
EvangelisLa, N. Padre S. Francisco, c oulros. O Santis
simo Padre Clemcnte X, conoerleo outras indulgencias
para a irmandade de Santa Roza de Vilerbo, cuja lma.,.
Rem se acha collocada na Igreja da nossa ol'dem, no 8eo
Breve passado em Roma no anno de 1.674. Tem mais
o aillll' de nosso Padl'e privilegiado com indulgencia ple
nlll'ia, e inteil'a remissuõ da alma... por quem se applica
rem as missas nelle celebradas por Sacerdotes da pri
meyra, e terceira ordem. Tudo, alem das infinitas gra
ças, e indulge~cias geraes por oulros muitos S{\oloS
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e communicaveis a esta.

24.6. A primeyra canonica eleyçaõ, que se fez para a
meza do Govel'Do da Ordem foi em vinLe c tres de De
zembro de1635, e nella sahyo eleylo por Ministl'o o R.
Convgo Francisco Soares Corrêa, e depois lhe sllccede
rai'} as principaes pessoas desLa capiLanh do Brasil, De
zembargadores, Coroneis, MesLres de Campo, e athe o
mesmo Genel'al do Estado Llli~ Cezar de Menezes svr
vio de Ministro nos annos de 1.707, 1.708 e 1709; e já
no anno de 1.673 tinha servido no mesmo lugar o Gover
nador Affonsso Furtado dos Rios e Mendonça.

2h7. No tempo prezente se compõem a meza de treze
Irmaõs professos, os quaes occupaõ os lugares se
guintes: O 1..0 he o Ministro; O 2.° o Vice-MinÍ6tro ;
O 3.° o Secretario; O lI.." o Syn :liro, ou Thesoureiro
do cofre da ordem; O 5.° o Procuradol' Gel'a] ; O 6.° o
Vigario do culLo Divino; O 7.° o Mestre dos Noviços, Oll

enfel'meiro mór; e os seis, que se seguem saõ os consul
tores da meza, os quaes todos se costumaõ occupar no
bom governo, e serviço da ordem, cuja eleyçaõ se pu
blica a qlla·lro do mez de J lllho. Fóra destes Irmaõs se
nomeaõ qwLl'o Thesollreiros dos defunLos, ou recebedo
res dos 3nnuaes, que pagaõ os il'll1aÕS vivos para consig
naçaõ das missas dos defuntos, cujo annual be de mil
duzentos e oitenta cada II'maõ. Nomeaõ-se mais quinze
Zeladores, que servem 'de avizar aos Irmaõs para os

< enterros, encommendações, e mais funcções, e exel'ei
cios da ordem, os qllaes Zeladores se repartem pelos
baiJ'l'os da cidade.

248. Em treze de Janeiro de 1636 detel'minou a
meza fazei' caza de consistorio, pOl' bayxo do dormi·
torio novo do ConvenLo dos Religiozos, cuja deLermina
çaõ ie poz logo por obra, e se coucluhio esta no anno de
16th. No de 1.645, a dons de Fevereyro se ben7.eo, e se
determinou, que nesta caza se fizesse hum altar, que
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taõbem se henzeo.. e se llIe collocou a Imagem de
Chris4.O Senhor nosso; Nesta caza se faziaõ as fazouras,
entradas, c profissões, penitencias, e mais santos exer
cicios da nossa Regra, e estatutos, e taõbem neste mes
mo lugar se dava sepultura aos nossos Irmaõs defuntos.

Correraõ os annos, e no de 1,697 por occaziaõ
du augmento das obras assim da Igreja dos Religiozos,
corno do seo proprio Convento, com as quaes~e occa
zionou grande escllridaõ á dita nossa caza de exerci
cios, de sorte.. queja nella se llaõ podia celebrar o Sa
cro Santo Sacrificio da missa, se assentou fazei' a nossa
propria Igreja, e mais cazas necessarias do nosso ins
tiLulo, e para este oífeito se mandou pelos mestres mais
perilos da cidade fazer plantas, dlls quaes éonferida, e
approvada a melhor pela nossa meza, e taõbem pela do
di01nitorio do Convento em dezoito de Dezembro de 
1701, se rezolveo dar-se principio á obra com toda a
prom pliàaõ,

2ú.9. O dia primeyro do anuo de 1702, em que go
vernava a Igreja de Oeos o santissimo PlIdre Clemente
XI, eo ReYllo de Portugal D. Pedro 2.°, toda a ordem
e Religiaõ Serafica, corno MiJlistro Geral FI'. Luiz de
La Torre, o estado do Brasil D. Joaõ de Lancastro, a
MiLI'a deste Arcebispado o cabido por callza de Sé va
cante, e LI nossa VeneravelOrdem, como Ministro ter
ceyra vez o Coronel Domingos Pires de Cal'valho, foi o
em que se lançou a primeira pedra fundamental da
nossa Igreja da parle do nascente, donde se havia de
terminado, segundo a planta fazer cUlllIal da mesma
Igreja; mas, porque depois se rezolveo faze-la maior
dez palmos, veyo a ficai' debayxo da porta travessa,
que existe do lado direito, que vay para o conedor do
pulpito, cuja pedra, em forma de procissaõ, coll<lcada
aos pés do Menino Deos, em hum andor, se lançou pelas
maõs do R. mo J.>adre visilador Geral FI'. Miguel das Ne
ves, e do R. P. Provincial, FI'. Josiph de S. Calbarina,
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e do Irmaõ Ministl'o o Coronel Domingos Pires ue Cal'.
valho, e pelo Irmaõ Vice-M.ioistro Antonio (le Azevedo
MOl'eyra, e pal'a memorfa se lhe esculpiraõ as pala
vras seguintes.

Si aulem (ztnclamenlum nosl7'wn in cecto esl, acl cm·
tum a!díficemU1'. S. Aug. in Psalm. 1.21.. Anno Dni.
1.702. die l.. a Janua1'ii.

250. Foy esta obra de tanto agrado ao altíssimo,
como devemos entender, e põz nella tanto os olhos o
seo supremo Protector, o Menino Deos, a quem se con·
sagrou, que dentro em hum anno, SillqllO mezes e
vinle e dous dias se via concluida, e se benzeo pelo
R. mo P. Provincial Ft'. André da Conceiçaõ, e disse a
pl'imeil'a missa solemne o R. P. Guardiaõ Fr. Lniz de
Jesus Quaresma com procissaõ e grande festividade no
dia viote e dousdeJunbo de 1703, pondo-se-Ibe o titnlo
domesmo Menino Deos, que a .principiou a fundar. He
esta Igreja de grandeza sufficiente, e bem ordenada ar
chiclectura. Occupa ue frente sessenta e dous palmos, e
de fundo cento e tl'Ínta e sinquo. Tem selte ~lllares, seis
pelos lados, em que se veneraã os Santos ua Ordem; a
saber, nosso Santo Patriarcha, S. Izabel Rainha de Por
tugal, S. Roza de Viterbo, S. Izabel Rainha de Ungl'Ía,
S. Luiz Rey de França. e S. Ivo DOlltOl', No altar mÓI'
se adora a Christo Crucificado, N, P. S. Domiagos, S.
Antonio, e a Pul'Íssima Conceíçaõ da Senhora. Todos
estes altares se achaõ muilo bem ornados, e com lodos
os paramentos necessarios. Nelles se coslumaõ celebrar
annualmente para sima de vinte mH missas, nas quacs
enlraõ as que se dizem pelas obrigações, c encargos lia
ordem, pelas almas dos Irmaõs defuntos, que delel'llli
naõ em seos testamentos se mandem dizer em a nossa
19l'eja. O lecto, e as paredes della estaõ cubertéls todas
de talha dourada, e ricos payneis. Tem hum fOl'mozo
ol'gaõ no meyo do choro, e alhe aproprio fl'Onlispicio
he de pedra enlalhada toda, com grande custo. Da



mesma forma he ornada a SachrisLia, consistorio, caia
de Noviciado, c santuario, nuõ lhe faltando todas HH

officinas necessarias, como são cemiterio; ou carneyro
de abobada pOl' bayxo da capella mór, claustros para a
Vía-Sacra, moradias par.a os serventes, e Sachristaõ;,
caza da fabl'ica-Alegrete com poço, c nora de agoa, c
todas as mais accomlUodações necessarias.

251. Possue esta Venera vel Ol'dern o melhol' ue cen to
e dez coo tos de réis, cujos rendimentos applica na ad·
ministraçaõ de sessenta e nove capellas, que administra
de missas, esmollas, dotes, e outros encargos, que ins
tituiraõ varias defuntos nossos Irmaõs, as quaes capellas,
no anno de 1758 proxirno passado pelo juizo dcllas se
tombaraõ, fazendo-se a cada lluã patrimonio particular
cm propriedades, e dinheiros de juros, Distribue a ordem
anoualmellte por esta cOllla para sima de tres contos de
réis, fazendo celebl'ar pelos seos encargos selte mil tre·
zentas c sinquoenta e oiLo missas, consigna doze, ou treze
dotes, e distribue mais pelos Irrnaõs pobres enfermos,
trezentos e dez mil réis. POl' cada Irmaõ defunto applica
cento e settcnta e oiLo missas, que no decurso do anuo
fazem o numero de siuqno mil pouco mais ou menos,
Pelos Irmaãs vivos taõbem applica pp,rto de duzentas
missas anl1ualrnente;. e pelos Irmaõs defuntos em geral
IlOUCO mais ou menos quinhenléls. Os mais sobejos se
applicaõ ao gasto da Igreja da ol'dem, habitos c tumbas
para os Irmaãs pobres, e tudo se dá conta geral e publi
ca na mesma igreja no dia de qualro de Julho na publi
caçaõ da nova meza,

252. Tem mais .esta Veneravcl Ordem Iluã capella
miaI, com o titulo de S. Miguel, c o Senhol' Jesus da
Via·Sacra, que llella se veneraõ, com S11a Igreja, e cazas
contiguas, e todos os paramentos neccssarios. Foi fun
dada POI' hum virtuozo Irmaõ chamado Francisco Gomes
do Rego, o qual, sendo bomemde negocio, olul'gou,e se
poz a viver espirilllalrneute na mesma caza junto á capeI.
JA80ATA~I. PAIIT. II. VOL. I. 39
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la, e antes da sua morte, no anilo de 1.7l.t.4 fez doaçaõ
á mesma Ol'dem assim da capella, e seos pertencentes,
·como mais, de onze moradas de cazas, que com outras,
que se fol'aõ razendo, tem formado um bom patrilllQnio
á capella, e os seos rendimentos pertencem á mesma
Ordem doada, com obrigaçaõ de mandar dizer annllal
mente selte missas vOlivas, e fazer visitar duas vezes em
cada semana a Santa Via-Sacra por quinze pobres, dano
'do-se-Ihes, para este etreito esmolla, em ordem a perpe
tuar este Santo Exercicio; que foi a intençaõ principal,
e unica do ditlo instiln,idor, cujas disposições cumpre á
risca a mesma Ol'dero, e sel've a mesma capella de caza
de oraçaõ, e penitencia a todos os que se querem empre
gar em taõ santos exercicios.

253. O numero dos Irmaõs vivos, de que esta Vene·
ravel Ordem se compoem, anda ordinariamente em dons

\

mil ponco mais 011 menos; a saber, mil e quinhentos re
sid.entes nesta cidade, e S'uburbios; e quinhenhos, all
zentes, no reconcavo, certões, minas, e em Portugal.

254. Dos defuntos falleceraõ alguns com boa opiniaõ
de virtude; e entre elles se singularizoll huã Irmã fal
lecida -em o anno de 1706, em quatro de Septembro, e
abrindo-se a sepultura no de 1707 em occasiaõ em qne
se andavaõ repartindo com paredes as sepulturas d<\
nossa Igreja, se achou seo corpo sem corrupçaõ inteiro,
no qnal se fez exame antentico pOI' mandado de Bua 1I1.m

•

com assistencia do R. Doutor Vigario-Geral Ignado de
Azevedo, e de dous medicas principaes da cidade, os
Doutores M.iguel Soares Henriques, e Antonio Pinhei~

1'0 de Lemos, e o cirul'giaõ I~uiz Farto, os quaes
résolveraô, com probabilidades medicas, e phisicus, e
attençaõ do clima da tena, e .3 constituiçaõ do corpo,
e a vida da defunta, Sei' aLaI' incorruptibilidade por
cauza miraculoza;. cujo corpo se torno\1 a sepultar no
mesmo jazi~o atho nova rczoluçaô do mesmo sel1hol', ti
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qual a decadencia dos tempos, e o descuido tcm posto.
em esquecimento atIJe Oeos ser. sel'Vido.

255. Os aclos publicos, e funções desta Venerave\.
Ordem saõ os que dispoem a regl'u, e estatutos g'!raes,.
e o de ma;ol' expectaçaõ que costuma be a pl'ocissaõ da
cinza, que se faz na primeyra Quarta..Feira da quaresma.
com lodo o lustre, e grandeza; e por ser Ituã acçaô, que'
dá bl'ado em Ulu'itas parles, faremos della huã breve me
1II00'ia. No anno de 16á9 em desaselte de Fevereyro se
ueo principio a este sanlo costume, pnblicando-se neste
dia o jubileo, e na tarde delle sahio a procissaô da peni
tencia, a qual perdUl'ou, e se faz ao tempo prezente na
forma seguinte. Primeiramente vai a figura do paraizo
terreal, que se demoslra em huã arvore frondoza, com
os pomos pt'ohibidos, e aos lados Adaõ e Eva, nossos pri
meyros pays, com as insignias do seo trabalho, ja despi
dos da primeyra gl'aça, e vestidos de pelles, e delraz del
les o anjo cherubim, lançando-os fóra do paraizo, com,
huã espada de fogo, o qual vay vestido rica, e especi'oza
mente, cubertas as rou.pas de galões finíssimos, peças de
diamantes, e euro balido. Segue-se logo a figura da
mOl'te, com as insignias da brevidade da vida; e depois a
Santa Cruz com as armas da Ordem Serafi-ca, acompa
nllilda de dons anjos com brandões nas maõs. Seguem-se
mais setle fignras, vestidas de 'sacco penitente, com insi
gnias nas maôs, qne declaraõ as virtudes, que reprez-en
laõ, como saô a pellitencia, confissaõ, conLl'i'çaõ, salisfa·
çaõ, obediencia, memoria da morte, e desprezo do mun
do, levando cada Imã dellas adiante de sy um anjo, com·
tal'ja na maõ, e letreiro do seo significado., levande a ul
lima dous pagens mais a1)S lados, com peças de ouro em.
salvas, eoull'os despojos do seo desprc.zo.

256. Segue-se huã fignra á Mourisca" com sua tarja,
em f()fOla de baIldeira, e nes~a escripla a sentença de
morLe dada c(m;ll'a os vinte e tres marLYl'es de Japão,_
nossus ll'maõs, os qnac!! vaõ alrás, em fignras peqne-
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nas, vestidos com os habitas das nossas Ol'uens. e cruzes
nas maõ~ com os alfanges nas partes, em que foraõ mal'
tyrizados, todos pass::ldos com Imã corrente pelo pescoç.o
que leva o algôz mouro na maõ, mostrando IlUã summa
nrrogancia, e deshumanidade. Ao lal10 dos martyres vali
dons anjos com n5 palmas do triunfo, e corôas do mar
tyrio, e atraz do mOlll'O vay o anjo da guarda, vestido
á maneyra de cherubim, com lança na maõ resguardando
aos marty,'es da mayor violencia do tiranDo. J~ogo se
segue outra figura da mesma sorte enriquecida, com
halança n"a maõ, e espada, qne symboliza a J nstiça
Divina.

257. Por hum, e outro lado vaõ os !nuaôs terceyl'os
de nossa Ordem, encorporados com os de Nossa Senhora
do Monte do Carmo, e pelo meyo da proeissaõ vaõ vinte
andores bem ornados, cubertos rle tella de ouro roxa, e
nelles collocados os Santos da Ordem de estatura ordi~

naria, com toela a propriedade e aceyo, e os passos
principaes das suas virtudes. Da mesma sorte vaõ em
llndol'es Christo Senhol' Nosso com a cruz ác; costas, par
ticipando as cllllgas a Nosso Sanlo Padre, e os passos
principaes do mesmo santo patriarcha pertencentes ao
nosso santo instituto. A diante de celda andor vaõ dous
anjos com tarjas, e nelJas escripto o nome do santo, e
virtude, em qne mais se exercitou, e aos lados dos
mesmos andores qnatro tocheiros com tochas acezas,
Por ultimo vay o andor" da Conc~içaõ da Senhora
Padroeira da Ordem Serafica l'iqnissimamente orna
do, e a diante delle dons fermozosanjos. com capelladc
flores, e palmas. Sobre o mesmo andor vaõ os Santos
Dontores, qne defenderaõ a COllceiçaõ Purissima collo
cados de joelhos aos pés da senhora, tudo com a maior
gl'andeza. Segue..se outra figura, que reprezenta a Ordem
Terceil'a da Penitencia, vestida de sayal por cima, en
riqnecida de ouro, e diamantes. Pelos lados fazem corpo
'\8 dilas lI~ezas das Orclens Terceiras Frílnciscana, e Cal'-
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melitana, que por convite annual, e que teve principio
no anno de 1702, nos acompanha em a nossa procissaõ,
e lhe correspondemos acompanhando-a na sua, do en
terro do Senhor. que fazem na Sexta-Feira mayor.
Depois das Ordens, vay a communidade Franciscana,
que por breve npostolico, que para isso teUl sahe com
esta procissaõ, a qual se feixa com o Palio, c debayxo
delle vayo sacerdote com o Santo Lenho. acompanhado
de seis anjos fermozos com incensarios, seis lrmaõscom
lanternas, e oiLo com tochas. Faz a Ordem por sy, e por
desfJeza dos Irmaõs Noviços de gasto nest'l procissaõ
annualmente ao pé de quatro mil cruzarios, supposto qu~

tem proprios os principaes ornatos de que se reveste a
mesma procissaõ, como taõbem tem todo o necessario
para os mais actos da sua observancia. Ii assim temos
dado noticia diminuta de alguãs particularidades da nos-'
8a Velleravel Ordem Terceira; e agora a daremos dos
ministros, e Rn. Commissarios, que a tem governado
uas seguintes:

SERIE 1..~

Dos b'uwõs Minisl1'oS, que tem se,.vido esta VCl1iravel
O,.dern Terccim.

O I.,.
O Ir.
011'.
O Ir.
O Ir.
O Ir.

ANNos.
1635.
1636.
1637.
1638.
1639.
16lJ.O.
1641.
1642.
1643.

O R. Conego Francisco Soares COI'fêa.
O Irmaõ o C:lp. Melchior da Fonceca. 

Naô consta houvesse eleyçaõ.
Antonio Camello.
Manoel de Morgado.
Francisc@ de Castro.
Manoel da Maya.
O R. r. Manoel Cardozo.
Rafael Soares da França.
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16&5.
1646.
1647.
1648.
1649.
1.650.
1651.
1.652.
1.6521.
1654.
1655.
1.656.
1.657.
1.658.
1659.
1660,
1661.
1662.
1663.
1664.
1665.
1666.
1'667.
1.668.
1669.
1670.
1671
1672.
1673.

1674.
1675.
1.676.
1677.

o II',

o Ir,
O Ir.
O Ir,
O Ir,
0]1'.

O Ir.
O II'.
O Ir.
O Ir,
O Ir.
O Ir,
O II'.
O Ir.
O Ir.
O Ir.
0]1'.
O Ir.
O I."
O Ir.
Oh'.
O Ir.
O Ir,
O Ir,
O II',

O h-.
O Ir,
O Ir.
O Ir.
O Ir,·

O Ir,
O Ir.
O Ir.
O Ir,

3to

Manoel da Silva; que servio de secre-
tario 8 annos.

Diogo de Aragaõ Pereyra.
Paulo de Barros.
Me de campo Joaõ de Arahujo. '"
Diogo de Aragaõ Pereyra, 2" vez.
Paulo Antunes Ferreyra.
Cap. Antonio de Souza de Andrade.
Antonio Simaõ de Castro.
Mo, de campo Nicoláo Aranha.
Diogo de Aragaõ Pereyra, 3," vez•..>:

M." de campo Joaõ de Arabujo. 2,· vez.
Cap. Francisco Fernandes.
Joaõ Velho Godinho.
Antonio Alvares Silva.
O mesmo 2.' vez,
M.e de campo Nicoláo de Andl'ade,
BaHhazar de Aragaõ.
Domingos Joaõ.
Francisco Rodrigues Dousim.
O mesmo 2." VtlZ.

M.· de campo Joaõ de Arahujo, 3." vez.
R, Vigario Antonio Corrêa.
Amal'o Machado Borges.
Pedro Borges Pacheco,
Jeronymo Rogeiro:
M.· de campo Nicoláo Aranha. 2." vez.
Cap. Manoel da Costa Camera.
B.ulthazar de Al'agaõ de Arahujo ..,{
Jel'onymo HeDl'iques Tourinho.
Governador do Estado AfIonso Furtado

dos Rios, e Mendonça.
R, Vigario g~l'all\1anoel Antunes.
Cap. Pedro Camello Pereyra de Aragaõ.
Manoel Alvares Milhaõ.
Joaõ de MaLLos de Aguiar. x
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1679. O I.'.
1680. O Ir.
1681. O II'.
1682. O Ir.

1683. O Ir.
168ú. O Ir.
1685. O Ir.
1686. O I.,.

1687. O II'.
1688. O Ir.
1689. O Ir.
1.690. O Ir.
1.691. O Ir.
1692. O Ir.
1.693. O Ir.
1.69ú. O Ir.
1695. O Ir.

1696. O Ir.
1697. O I.,.
1698. O Ir.
1699. O h'.

1.700. O Ir.
1701. O Ir.

1702. O Ir.
1703, O Ir.
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Naõ consta houvesse eleyçaõ.
Egas Nunes Barreto,
Manoel de Oliveira Porto.
O mesmo, 2: vez.
Coronel Pedro Carnel\o Pereyra de

Aragaõ.
R. P. Sebastiaõ da Rocha Barboza.
R. P. Gregorio Antunes.
Cap. Domingos Martins Pereyra.
Coronel Francisco Dias de Avila, senhor -==:..f.-

da Torre.
Antonio Martins de Azevedo.
Joaõ Alvares Fontes.
Cap. Francisco de Al'ahujo e Azevedo.
Antonio Maciel Teixeyra.
Antonio do Rocha Pitta.
Cap. Manoel Telles de Menezes.
Naõ consta houvesse eleyçaõ.
Manoel Alvares Milhaõ. 2.' vez.
Sargento mór Domingos Pires de Car-

valho. La vez.
Antonio de Amorim Correa.
R. Vigario Sebastiaõ Teixeil'u Pinto.
R. Viga rio Antohio Filglleil'a.
R. Vigario Sebastiaõ Teixeira Pinto,

reeleito.
Manoel Ramos Ayres.
Coronel ·Domingos Pires de Carvalho. _ /1

2.' vez, 3,' e lJ,.'

~
Este Irmaõ foi insigne hem-

O feitor da Ordem·, por ena
mesmo. d . b II

O pa éCeo mmtos ~ra a lOS,
mesmo. II d' 1 •e com e a IspelH eo mal~

de viote mil cruzados.
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1705.
1706.
1707.

1708.
1709,
1710.
171.1.
1712.
1713.
1714.
1715.
1716.
1717.
1718.
1. 719.
1720.
1721.
1.722.
1.723.
1.724.
1.725.
1726.
1.727.
1728.
1. 729.

1.730.
1. 731.
1732,
1.733.
1.734.
1735.
1736.
1737.

o Ir.

O II'.
O Ir.
O Ir.
011'.
O Ir.
O Ir.
O Ir.
O Ir.
O II'.
O Ir.
011',
O Ir.
O Ir.
O II'.
O Ir.
O Ir.
O Ir.
O II'.
O Ir.
O Ir.
O II'.
O Ir.

O Ir.
O Ir.
O Ir.
O Ir.
O Ir.
O Ir.
O Ir.
O Ir.
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l
Nesles tres a.uuos llaõ COLlS~

ta houvesse elei<;ões pelo:s
disturbios da Ordem.

Governador do Estado Luiz Cezar de
Menezes.

O mesmo 2." vez.
O mesmo 3.· vez.
Coronel Pedro Barboza Leal.
Cap. mór BalLhazal' Carvalho da Cunha. 7
Domingos Maciel de Britto.
Coronel Joseph de Arahujo Rocha.
Rarael Gomes Abl·eo.
Dr. Joseph de Arahujo Pinto.
O mesmo 2.· vez.
Antonio FCl'l'eil'a Lisboa.
DezembargadorCaetano de Brilo Freyrc.
O mesmo 2" vez.
Jeronymo Jorge.
Ignacio Alvares.
Antonio Velho Maciel.
O mesmo 2.' vez.
O mesmo 3.' vez.
Bento de Magalhães Pereyra.
Manoel Jorge Caçaõ.
Coronel Antonio Alvares Sylva.
O mesmo 2.· vez.
Dezembargador Bernardo de Souza Bs'

trella.
Coronel Simaõ Alvares Santos.
Miguel de Passos Dias.
Coronel Joseph Pires de Carvalho.,
Joaõ Gomes Ribeyro.
Cypriano Machado.
Salvador da Sylva.
Manoel Fernandes da Costa.
Cup. Ambrozio Alvares Pcrcyl'u.



1738. O II'.
1.739: 011'.
174.0. O Ir.
i76-1.. O II',
1742. O II'.

1743. O II'.

t74h.
1745. O II'.

174.6.
17l17. O h'.
1748. O Ir.
1749. O Ir.
1750. O 11'.
1751. O Ir.
1752. O Ir.
1753. O II'.
1754. O Ir.
1755. O Ir.
1756. O II'.
1757. O II'.
1758. O II'.
1759. 011'.
1.760. O Ir.

1761. O I '.

1762. O h'.
1763. 011'.
176h. O 11'.

COí'onc"1 Antonio Alv<lrc, Sylva. 3.' veto
Cap. Vel'issilllo de Freytas.
Manoel da "Fonseca Lisboa.
M.· de campo Joaõ dos Santos Ala.
R. Conego Joseph Ferreyra de Mntlos,

Thesoul'eiro mór da Sé.
O mesmo 2.· vez.
Naõ consta havel' eleyçaõ.
Dezembargador Beroardo de Souza Es·

trella.. 2." vez.
Naõ consta havei' eleyçaô.
Cap. ManoeI Ferreyra da Costa.
Alcayde mór Anselmo Diu:;.
Doutol' Antonio Duarle Sylva.
Antonio de Castl'o.
Antonio Llliz do Vulle.
Thomaz da Sylva I~erraz.

Simaô Pinro de Qlleiróz.
Domingos I...ucas de Aglliur.
Lourenço da Sy va iza.
ManoeI Velho de Leaõ.
Manoel R drigues Rios.
Thornaz da SyJva Fcrrás. 2.' vez.
Ma oeI Dantas Barbosa.
n. Vigario geral Gonçallo de Souza

Falcaõ, cura da Sé.
Joaquim Ignacio da Cruz. Conselheiro

de Estado, Provedor mór da Ribeira.
Pedro' Rodrigues Bandeira. '/
Francisco Teyxeira Alvares.
Joaõ da Costa Braga,

JUOAlAnl. PAlIl. 11. YOL, l. 40
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SEBIE 2.'

Dos M. RR. PP. Commissarios tia VencravelOrdem
Terceira da Penitencia no Convento da Bahya.

ANNOS.
1635. O B. P. Prego
1636. O V. P. Cusl.°

1637. O R. P. Prego
1638. O R. P. Prego
1639. O R. P. Prego
1641. O B. P. M.
1.645. O B. P. Prego
1649. O B. P. M.
1657. O B. P. Prego
1666. O R. P. Prego
1667. O B. P. Prego
1671.. O R. P. Prego
1682. O R. P. Prego

1691. O R. P. Prego
1.703. O R. P. Prego
1707. O R. P. Prego

1708. O R. P. Prego

17H. O R. P. M.

1723. O R. P. Prego

1725. O R. P. Prego

i 735. O Pt. P. M,

FI'. Pantaleaõ Baptista.
FI'. Cosme de S. Damiaõ, fun·

dador da Ordem.
FI'. Manoel Baptista.
FI'. Joaõ de Braga.
FI'. Jacome da Purificaçaô.
FI' Antonio dos Martyres.
FI'. Manoel da Conceiçaõ.
FI'. Daniel de S. Francisco.
1"1'. Jacome da Purificaçaõ.
FI'. Francisco do Oestel'l'o.
FI'. Francisco da Conceiçaõ.
FI'. Joaõ Capistrano.
FI'. Thomllz da Prezenlaçaô,

Ex-custodio.
FI'. Gaspar de S. Anlouio.
FI'. Luiz de Jesus Quaresma.
FI'. Vicenle das Chagas, Ex·

custodio.
FI'. Domingos dos Anjos, Ex

Diffinidor.
FI'. Jeronymo da Resul'I'ci

çaõ, Ex- Diffioidor.
FI'. Vicenle das Chagas, Ex

Custodio.
FI'. Cypriano de S. Ju1í<lÕ,

Ex-Cuslodio.
fI'. Manoel da Resl1l'l'ei~aõ,

Ex·Diffinidol'.
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1738. O R. P. Prego

i739, O R. P. Prego

1745. O R. P. M.

175i.. O R. P. M.
i753. O R. P. M.

1754. O R. P. Prego

Pr. Arceoio da Madre de Oeos,
Pro-Commissario.

Fr. MalHlel das ~tercês, Ex
Diffinidor.

FI'. Joaõ da Prezentaçaõ Cam
pelly.

FI'. Boaventura de S. J()seph.
FI'. Joaõ de Oeos. Pro-Com

missario.
FI'. Leonardo da Conceiçaõ,

Ex- Oiffinidor.

U.....PITULO "VIII.

Sobre a tnateria precedente.

258. Esta he cm SllmOla toda a memoria, que extl'a
bida dos seus livros, e assentos, nos foi communicada
peio secretario da meza da sua ordem do anuo de 1.760,
que assim a ajuntamos aqui na mesma fórma, em que
nos foi conferida, c só lhe faremos agora alguà .explica
çaô ou additamento, ao que falla na tal memoria sobre
alguns pontos precizamemle necessarios. He o primeyro,
em que dizendo tomaraõ elles por protectora da ordem
a Santa Izabel Rainha de Portugal, fôra colJocada a sua
Imagem no altar da Senbora da Conceiçaõ da Igreja Ve
lha do Conv€Uto dos Religiozos, cm quanto se naõ fez
capella particulul' na mesma Igreja. Quem diz, em quanto
sellaõ fez capell~, dá n entender, que depois se fez, e
devia por cOllsequencia explkar quando se fez; e em
que lugar da Igreja Velha, Mas isso qne naõ dectara a
sua memoria, o diz a nossa em hum assento do livro das
ele~rções Capitulares desta provincia, quand() out·I'O dia,
feito 119 Capi,tulo, que eHa eelebr-Ou nesta caza da Bah,-a
3as quatone .de Septembl10 de t65'3, 'l>,iz assim-Assen
tou-se em Il~eza de mmniçaõ, que S43 concedIa liceoc;a
aos nossos Irmaõs Tet'ceiros para.faZet'€ID capeUa á Rai·
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nha Santa Izauelno ("gul' dos confessionarios, peln qnal
poderáõ entear por denll'O para o ROO COllsiRtorio. - E
tel)do elles 'J licença neste allllO de 1653, Ile sem duvidn
que logo I]l'lle, 011 no seguinte levantaraà a tal capelJa;
porqlle conforme ao lugar, e teneno, que occupou, Ilaõ
p\ldia ser obra de gl'ande corpo, e milito CllstO; e assim
o testificaõ algn os Religiozos, que aill(1a hoje vivem neste
mesmo Convento, c a viraõ quando seculares, pois per
maoeceo athe o aono de 1.713, em que se demolio a nos·
sa Igreja antiga para se uzar da nova, qlle neste ditlo
anno estava já feita alhe o cruzeiro; e affirmaõ os taes
Religiozos era a I'eferida capellinha muy peqllena. Nem
podia deixar de ser assim; pois ficava entre as grades
do corpo da nossa Igrel~ Velha, e a Slla poria travessa,
que olhava para o terreyro do collegio e servia como jil
se disse, <le porta pl:incipal, por ficar a Igreja atravessada
com o frontispicio para onde hoje he o alpendre dos mes
mos Terceyros; e sendo a nossa Igreja antiga muy pe
quena naõ podia ser muito grande a capellinha da Sanla
qne lhe ficava entre a porta traves~a, e as suas grades.

259. Neste meyo, e parede da nossa Igreja para a par
te da rua, se abria arco, c 110 seo pequeno vaõ se levan
tou li capellinha da Santa Rainha com a SlIa porta para
a Vh-Sacra da meSlllfl partc, pela qual Via-S~cra pas
savaõ os Irmaõs Terceyros da sua capellinha para a caza
do consistorio, donde tinhaõ alLar do Santo Christo, fa
ziaõ as suas Razo lI'ns, e mais exercicios, servindo-lhes
taõbclU de cemiterio. Ficava este consistorio, 011 caza
por debayxo do dormitorio novo do mesmo Convento
Velho, o qnal dormilorio, pOIlCO antes no ílllllO de 1633,
havia mandado fazei' o veneravel Custodio FI'. Cosme
de S. D.allliaõ, que havia passado a patente para, o esla
belec·i lento dos Irmaõs Terceyros, c o havia mandado
fazer para moradia dos estudantes e mestres, com o titulo
de collegio de S. Boaventura I corno ja em outro lugar se
disse. Deste. ~ vé aiu(h hoje hum !lNlaço'l qne serve (le



3'l7

mOI'ílllia aos escravos do· Convento, e na parede, que
corre pela pal'te da fua, e Ibe serve hoje de muro em
hum ped'lço descnberto, entre o que permanece em pé..
e a caza da nova portaria, no lugar da qual ficava a ca
pella mór da Igreja Velha, se vê ainda algum azulejo, e
o lugar aberto oa pal'ede, que servia de pequeno arma
rio, ou deposito ele algllãs cOllzas que serviaõ para o altar
tio seo consistorio. Naõ consta dos assentos da provincia
o aUDO, em qlle se lhes fez a graça, ou data deste COll
sistorio; mas a memoria prezente que nos deraõ, affir
ma .. que em treze de Janeyro de 1.636 determinou a sua
meza fnel' esta caza, Oll prepara-Ia, porque ja esta va
feita, e se concluhio, benzeo, e collocoll a Imagem dó
Santo Cbristo no seo altar a dous de FevereYI'o de 16lJ.5~

260, Deste consistorio, e pela sua data, como taõ
bem pelo lugar para a capella de S. lzabel .. ho certo se
lhes nuõ pedio, e nem elles deraõ, ou se obrigarilõ a pen
saà alguâ, pois, como dissemos, oada consta dos assentos
ua custodia. Nem he muito, que os uossos Padres se
houvessem para com esles seos Irmaõs com tanta frall
queza, e Iibel'ulidade, em COllzas de menos vulto, quando
depois em allnos ao diante, no de 1.692, lhes fizeraõ
ouh'a doaçaõ de muito mais crescido corpo, e de que se
seguiraõ para os mesmos, que Ih'a fizeraõ as tnrbacões
publicas, e particulares, com tanto escandtilo do povo,
e que ainda boje estaõ brotando, mas só da sua parte,
alguns effeitos dos passados abortos; como foy, darem
lhes toda a telTa. em que boje tem a sua Jgreja, e mais
calas IIccessarias para n ordem como confessaõ na sua
memoria, e tudo POI' pouco mais de nada, como se pode
vel' do termo da meza da Diffilliçaõ dos nossos Padres:
que Ih'a concederaõ ; diz !lssim :-Aos vinte e tres de
Outubro de 1692, * ullaoiOles, e conformes estatllro le
gitimamente congl'egado o Diffioitol'io' com o discl'ipto-

,
• Este termo acha-sc taõbelft a 115.139., n. 3." 00 LiHO. Miscelanc(\ Ol\

actas, e Breves. .
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rio, que sendo cazo, q,ue os Irmaõs da Terceyra Ordem
de N. S. P. S. Francisco, congl·egados neste Convento
da Cidade da Bahya quizessem fazer uova capella, cou
sistorio, claustro, e ruais cazas necessal'Ías para seus
exercicios da banda do Ginipapeiro, que graciozamente
Ib',o permiltiamos, e davamos toda a terra, que lhe ue..
cessario fosse para a parle do Ginipapelro, dos alicerces
que estaõ feitos para dentl'o, com obrigaçaõ e condiçaõ,
que em nenhum tempo abririaõ sepultura nenhnã em o
sef) (llaustro, capella, e mais cazas sem .consentimento
do guardiaõ deste Convento, correspondendo com suas
esmolJas todos, os que se eplerr'arem uas Laes sepuhuras,
a este COIH'ento, como fazem os mais fieis; porque, naõ
he rilzaõ, que sendo ricos, e poderosos, e nós pobl'es e
Dl.eDdigos, nos privem das nossas esmolJas, com que ge
ralmente concorrem lodos os fieis; pois naõ lemo~ outra
cotiza" mais que Q amol' de Oeos. Em fé d@ que fizemos
este lermo, dia mez, e anno til 'supl'a-Naõ consLa o
tempo, que pel'durou a observancia desta determinaçaõ,
e SUppOIlJOS foi em quanto se uaõ coucluhio a sua Igreja,
pois nelJa l'e enlelTaõ os seos II'maõs, dando de esmolia
ao Conveuto pela sepultura de cada hum dous .mil réis.

261, Isto l.Je o que achamos nos assentos da provin
cia sobre estas novas, e antigas fundações dos Irmaõs
Tereeyros; e se elles tem nos seus alguas clarezas mais,
as de\'iaõ expres5ar nesla sua memoria, ou noticia. Na
mesma I)OS parece, que fazeud0 elles alli as dos seos
gas{oOs annuaes, senaõ deviaõ esquecei' do que despeu
diaõ taõbem com a nossa commuuidade, isto he, quanto
costumavaõ dar pelas festas, e outras fuucções, que os
nossos hiaõ fazeI' á sua capella, pOl'que se estes gastos
anDuaes 08 mandavaõ ler COIl,) os mais DO dia da publi·
caça6 da sua Dova me~a .. era justo, que com os outros os
declarassem taõbem nesla sua memoria; e sendo este D
seo eSlillo, e naõ o fazendo agora, he sem dnvida, que
o naõ deixaraõ sem alguã circumslaocb, digna laõbem
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da nossa memol'ia; ou ao menos de noS' darem por este
seo descuido occasiaõ a que a suppoobamos ; e poderia
ser que por naõ declaràrem na tal conta (vay por mais
de vhlte aunos) que naõ fazem festa, ou fuoçaõ algnã da
sua Ordem só por privar a nossa cornrnul1irla le daquellas
esmoHas que lhe costumavaõ dar por ellas; deixavaõ de
repetir as passadas.

262. O que sobre tudo mais appcteciamos, era ver
amplificada a referida memoria desta Veneravel Ordem
Terceyra com o numel'o dos seos Irmaõs de virtude, e
boa fama, que lIe o principal objecto de semelhantes
escriptas; mas se a sua memoria as uaõ dá II quem es
pecialmente competia, ficaremos só com este desejo
ainda que em parle satisfeito com a de huã só irmã sua
que relata.

263. Taõhem devemos explicar mais o que repete a
talmemol'ia na serie dos seos RR. Commissarios, e he,
qne o segundo pela eleyçaõ do anno de 1636 fora o
mesmo Veneravel FI', Cosme de S. Damiaõ, que no ando
antecedente de 1635 havia erigido a sua Ordem sendo
Custodio, Se isto foi assim, e elles fizeraõ a sua eleyçaõ
a 23 de Dezembl'o de 1636, dia, em que se completava
hum aDDO 00 qual haviaõ dado principio a esla sua 01'
dom, e feito a primeh'a eleyçaõ, evidente fica, o que ja
dissemos, e he, que pelos fins do <iono de 1636 havia
chegado o Veneravel Custodio á Bahya do seu degl'edo
pelos ülandezes. Mas isto tem contra sy algumas impli
caueias. A primeira he fazerem elles esta eleyçaõ segun
da em Dezembro, sendo uzo em todas fazerem-se nos
dias antes dos seos Titulares, e sendo a Rainha S. ha-.
hei a:rilular desta Ol'dom logo do seo principio, e o dia
da slla festa em Julho, parece, que neste se devia publi
car a sua eleyçaõ como athe agora costumaõ. Cont-ra Isto
só poderaõ dizer, que seuaõ fez no dia da Santa, mas em
Dozembl'o, porque entaõ completavaoanno da primeira,
e que pelo tempo ndianto hc que viera a emendar o~ta in-"
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congrucncia. Mas ella sempre tem contra sy a praxe
C::O'll1mua de toda a Ordem. Asegunda incongl'Uencia he,
sendo~ que assim fosse feita a tal eleyçaõ em o mez de
Dezembro (1 tempo, que ja na Bahya se achasse restituido
do seo degredo o Padl'e Custodio, elegerem a este pOl'
seo Commissal'io, sendo naquelle tempo o Prelado
muyor; porque ainda que como tal, o vinha a ser taõbem
dos Irmaõs Tel'ceYI'os, naõ era pratica em toda a Ordem
elegerem-se para Com missarias semelhantes Prelados.

26l1.. Por decreto do Senhor Rey D. Jonõ V. passado
em nove de Scplcmbro de 1. 74.á., ordena Sua Magestade
naõ sejuõ mais reeleitos os ministros desta ordem Tel'
ceyra se naõ depois de passados tres annos, POI' ser
assim confol'me em direito, expressa o mesmo decl'clo.
Acha-se registrado a fI. 3Gá. do livro 5. de ordens de
Sua Magestade, que serviu no concelho ultramarino.

§. OUlra ordem como esta expcdio taõbem o mesmo
Senhor para os Terceyros do Convento de S. Antonio
da Villa do RecilIe em Peroambuco, passada em nove
de Março de 17á.7.

V."-PITlJLO IX.
lJe /tua capella de S. Antonio com o titulo da Mouraria tiO Bayrro da

Palma da cidade da Bahya.

265. Naõ perlence esta capella ao regimen da ordem,
lias como da sua creaçaõ sempre se segue para esla
algum credito, e rezulLa em gloria, pl'incipalmente de
hum tal filho seo c Patraõ desta Provincia, como he o
nosso gloriozo Portugucz Santo Antonio, nos pareceo
por este respeito, darmos della neste lugara sua noticia.
Governando este o Vice- Rey I Conde da Sa bugoza,
Vasco Fernandes Cezar.. por devoçaõ sua particulal', c
concordando com ella os moradores do Bayrro da 1)al
ma, no contorno da cidade da Bahya, e fim deHe, junto
á~ Trem, c sitio, que chamaõ do 'forOró, districto da
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Freguezia de Nossa Senhora do Desterro naquelle
tempo, e hoje de S. Anna, e Sacramenlo pela Dova
Igreja, e Matriz, que com este titulo levaotaraõ os an
nos passados de 1750 para cá, se erigio a capella do
glol'iozo S. Aotonio, que chamaraõ da Mouraria. N'o
dia viole e nove de OUlubro do anno de 1.724 se laoçou
no seo alicerce a primeira pedra pelo Vice-Rey, com
assisteucia das principaes pessoas da cidade, beozeo-a
o R. Conego Doulor Antonio Rodrigues Lima, Dezem
bnrgador da Relaçaõ Eeclesiastica, POI' despacho do R.
cabido, de vinte e CO:ltro ue Outubro do mesmo anno
de 1724, em Séde vacante, tendo alcançado primeiro
para se erigir a dita capella Provizaõ do mesmo cabido
de viote e nove de Julho do sobredito aooo, oa qual se
declaraõ as condicções necessarias para o seo efIeito, e
na mesma se expressa tinba ja patrimonio de cem mil
réis a juro, feito com escriplura pelo adjudaote Joseph
Lopes Craveiro. Passados ao no e meyo com ponca dif
ferença, no de 172() a doze de Junho, coocluida a
obra, por despacho do R.100 Arcebispo O. Lui~ Alvares
de Figueiredo, qne havia chegado á Bahya a vinte e
seis de Novembro de 1725, benzeo a capella o B..
Chantre Joaõ Calmon com as ceremonias costumadas,
assislencia do Vice-Rey, e primeiras pessoas, celebraD··
do-se no seguinte dia, que era o do glorioso Santo a
primeira Missa com toda a solemoidade. Pelo mesmo
Vice-Rey Vasco Fernandes Cezar, Mestre de Campo
Joaõ dos Sanlos Ala, e vinte e setle Irmaõs mais da
dilta confraria se acha no seo compromisso termo as
sigoado, e feito na Camara Ecclesiastica a desoito de Ja
neiro de 1.727, com juramento de sllbgeiçaõ ao ordilJa
ri o para tomar contas, vizitar, e o mais por sy ou
pelos seos vizitadores : e por outro lermo de desoito de
Fevereiro do mesmo anno confirmado o tal compro~
misso pelo mesmo ordinario.

~ABO,\TA1II, PART. II. VOL. I.
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266. Tem,callellaõ, a quem paga a Irmandade todos
os annos oilo mill'éis, e Imã pataca por cada missa que
diz aos Domingos, e dias Santos pelos lrmaõs vivos, e
de dez em dez dias hnã coarta de farinha para sustento
do escravo, que varre a Igreja, e entra na conta do
soldo do Santo, que lhe àá EI·Rey pela praça de Alfe
res de Infantaria, cobrando o Procurador de tres em
tres firezes trinta mil réis á coDla, Daõ de entrada os
Irmaõs c-oatro mil réis, e meya pataca annualmente.
Tem os defuntos cada hum doze missas, e bum omeio
3nüual com dez clerigos, e os tres que vaõ ao altar e
muzica, Saõ os juizes os Vices-Reis do Estado; celebra
se a festa no proprio dia do Santo, com a sua Trezena, a
qual fazia com pratica o Conde das Galveas, e tudo o
mais á sua custa.

Fl~l no VOLUMÉ 1.0 DA 2." PARTE.
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l~IVRO II r.
Trala da fundaçaõ de onze Convenlos, com ludo o mais que

a clles diz ordem.

l'unllaçaõ do Convento de S. Antonio da Villa ele Iguaraçit.

267. Foy O terceyro em ordem, que se ftlOdou na
custodia do Brasil, (1588) e o primeyro com o titulo,
e invocaçaõ do nosso gloriozo Portuguez Santo Antonio.
Eainda que acazo disposto assim, naõ deixou de pare
cer com hua bem ajustada ordem; pois sendo a Senhora
a primeira, e especial míiy dos frades menores, devia
ter, como teve o primeyro lugar, e a caza primeyra de
Olinda; e o Serafico Patriarcha, como aquelle, que á
soml)l'a de Maria foi o segundo, se lhe devia o segundo
lugar, como se lhe deo na caza da Bahya~ segunda da
custodia; e por cousequencia a S. Antonio o terceyro,
como o que depois de Francisco e Maria, havia de seI'
o Padroeyro de toda a Provincia. He taõbem este Con
vento, o que naõ te-lO titulo, escriptura, ou clareza
alguã, de quem deo a terra, e fez a sua doaçaõ, e só diz
o cartorio do mesmo Convento, que a instal!cias da Ca
mara, e pessoas principaes da Villa, mandara para ella
o Padr'e custodio FI'. Melchior no anno de 1588 alguns
Religiozos, os quaes escolhendo o sitio, e feito nelle
hum recolhimento, se deo principio á obra, sem mais
clareza do dia, e mez, que alli chegaraõ, e outras cir
cUllstancias, e memorias conducentes.

268. As que cá temos, tiradas das de S. Antonio de
Lisboa, dizem, que voltando da Babya neste mesmo
anilO de 1588 o Padre Custodio, c chegado a Olinda
ali o vieraõ buscaI' logo os camaristas, e principaes pes
soas da villa, rogando-lhe com instancia, lhes quizesse 
fazer laõhcm a grnça de hir, ou mandar mm elles Reli-
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giozos a escolher, c Lomar posse do lugar, que mais
conveniente fosse pUl'a fundarem Convento na sua villa ;
e que acceitando o Padre Custodio a o{ferta, sem dila
çaõ se parLio em companhia dos mesmos camaristas,
escolheo o lugar, e fez a aeceitaçaõ delle, deixando alli
Rcligiozos para cuidarem na obra.

269. Pelo assento dos Gnardiães, assim do livro do
Convento, como do que se guarda 110 Archivo desta PI'O
viucia, se acha, que o Prelado primeyro, com vezes de
Guardiaõ nomeado para alli, foi o lrmaõ Frey Antonio
de Campo Maior, que no principio deste mesmo anDO
de 1588, com ou Lros mais, lia via chegado a est:J cnsLo..
dia e era filho da provincia da Piedadc. E como a sua
nOllleaçaõ para Prelado dcsta caza de Igual'aço. foi feita
pelo Padre Custodio FI'. Melchior, e neste mesmo anDO,
he sem controversia foi elle, assim como Prelado pri
II1cyro, o primeyro Fundador, e o que deo principio. e
dispoz a fabrica, e obra do Convento, que com a boa
vontade, devoçaõ, e csmollas do povo em poucos an
nos se põz em pel'feiçaõ, e concluia, concorrendo para
11 brevidarle o se,' regulado todo Ilclas ideas, e medidas
da santa pobreza, e primitiva reforma, pois no mesmo
cartorio da cnza se diz ~ -He muy pequeno\ c capuchO,
c sobre tudo devoto. - Tudo mostra ainda hoje o se
gundo, que no mesmo lugar pelo discurso do tempo se
levantou, como logo veremos.

270. Está sitnado no fim da rua principal da villa,
em huma meya quebrada, e razo, que faz logo abayxo
da sua Matriz, ficando-lhe o muro da parte debayxo, so
bre as margens do I'io, queja em seo lugar se disse COI'
rendo atbe-li sem nome, como pequeno ribeiro, antes
de chegar á ponte, que do fim da villa dá passagem para
o arrebalde de Saõ SebasLiaõ e caminho para Goayan3,
vindo do Reciffe, com as agoas salgadas, qt~e de maré
chea se eucontraõ 'com as suas C1'esce a rio.. c lama o
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nome de Iguaraçú, pelo motivo, que no mesmo lugar
fica taõbem explicado.

271. Tem a Igreja.. com differença de alguãs, ou das
mais, capella mór com abobeda de tijolo.. arco de pedra
lavrada, e outro da mesma na boca da tribuna, com
throllo de talba dourada.. e tres altares. No maior á parte
direila do Sacrario tem nicho o seo titular Santo Anto
nio. No do cruzeyro á parte do Evangelho a Senhora da
Cooceiçaõ, e no da Epistola o Saoto Patriarcha, e ambos
com sua talha taõbem dourada. Huã varanda por de
tras da capeHa mór, Sachristia, capitulo, e portaria.,
tudo perfeito, e pequeno, como o permiue a capacidade
dos corredores, por bayxo dos quaes ficaõ estas cazas,
Tem o fronlispicio tres arcos de pedra lavrada, sobre
os quaes assenta Imã parte do choro; huã porta ao lado
esquerdo pela qual se entra para a caza da portaria, e
outra ao lado direito, que dá passagem boje para a nova
capella dos Irmaõs Terceyros. Tem seo alpendre, que
começando com a mesma largura do frontispicio, deHe
líIY correndo, e alargando-se á proporçaõ por alguãs
siocoenta braças com seo muro alto p'or Imã, e outra
parte athe a rua, que por diante atravessa, e no fim, P.

meyo do seo largo o cruzeyro da Igreja. Pelo lado di·
reilo sahindo da mesma Igrrja, logo no principio do
sco alpendre, descidos dous 011 tres degraos de pedra
ao enlrar dos arcos do frontispicio, fica no ultimo de
grao a caza da classe para estudantes de fóra, de <JtJe
a seo tempo se dirá.

272. Além de Imã porta que tem o muro pela parte
fronteira á rua, que atravessa pelo fronLispicio da
J~I'eja, pela qual eotraõ os carros, e bestas, que con
duzem as esmollas dos arrebaldes.. tem oulra no fim da
quadra do muro, que desce para o rio pela parte do
nascente, a qual dá entrada ás lenhas, gue se mandaõ
cortar dos mangues para o gasto da cozinba. Junto a
esta no principio <la outra quadra do muro, que pela



326

bayxa do Convento corre sobre a margem do rio cst;i
Imã caza de pedra, e cal, que ao principio servia de la
valorio-,- e hoje de recolher o sal, que se tira de esmoJla
para o Convento na Ilha de Tamaracá, com Imã porta, que
responde ao Convento, c ontra para o rio, com alpen
dre cuberto sobre a margem deste, poyaes de assento,
e no meyo Imã escada com degraos de pedra lavrada,
pela qual se desce, e entra para a agoa; e aqui vaõ
taõbem os Religiozos, quando lhes he necessario tomaI'
seos banhos, porque o rio Ile para isso exceJlente de
maré vazia, ficando em agoa doce, clara, e corrente, de
arêa limpa, e pouco fundo, sem que sejaõ os que nclLe
enlraõ vistos dos moradores da villa. .

~

VAPITULO II.

De alguãl coulal moi, notaveil. que neste Convento aconteceraõ, em quantq
os Olande::el dominaraõ a capitania de Pernambuco,

273. Athe O anno de 1630, quarenta e dous depois
da acceilaçaõ, e principios deste Convento, não acha
mos nelle comm digna de memoria, Mas, succedendo
no sobreditto aooo a invazaõ dos Olandezes na capita
Dia de Pernambuco, e feitos ahsolutos, e tyrannos
senhores da sua c3pital Olinda, queimada esta, e passa
dos para a povoaçaõ do Recilfe, naõ obstante estar
ainda a campanha toda pelos Portllgllezes, começaraõ a
fazer alguãs sahidas, assim por terra, como por mar ás
povoações, e lugares de fora. Foi Imã destas sobre a
Villa de Iguaraçú. Sahiraõ do Reciffe á bocca da nuile
do dia ultimo de Abril do anno de 1602, com mil e qui
nhentos homens, guiados pelo Marnclllco Calahar.. que
desde vinte deste mesmo mez, e alll10 se- havia passado
aos inimigos, e qnando foi pelas nove 1I01'as da manhã
do outro dia, que era o primeyro de Maio, sem serem
sentidos deraõ na povoaçaõ, cel'caraõ· as cazas para que
Aaõ pudessem escapar os que nellas moravaõ,. retiran.do



as suas alfayas, c o mais, que nellas linbaõ, e com
muita facilidade, e sem rezistencia as foraõ saqueando
de tudo, o que nellas havia, e lbes podia servir. As
mulheres só deixavaõ em camizo, despindo-as de tudou
mais, assim as que estavaõ em suas cazas, como as que
acbaraõ na Matriz assistindo á festa, e estas da mesma·
sorte despidas as foraõ recolber á IgI'eja da Mizericor
dia, Desta, como das mais, e da Matriz tiraraõ toda a
parta, vazos sagrados, e ornamentos; e ao coadjutor

I assim revestido, como eslava no altar, para maior des
prezo do Estado Ecc\esiastico, tiraraõ taõbem prezo,
deixando mortas nesta invazaõ trinta pessoas.

274.. Do que em o nosso Cenvento passon repelire
mos assim, como se relata no seo cartorio. - Em dia
de S. Philipe, e Sant:'Ago, do anno de 1632, tendo os
Olandezes lomado o Recitre, estando a campanha ainda
pelos Portuguezes, vieraõ a este ConvenlO estando os
Frades cantando missa, sem terem noticia de que elles
vinhaõ j e huã mulbel', que estava na Igreja, deo vozes,
que vinbaõ Olandezes, o que ouvindo o Frade, que can
lava a missa, com muila pl'essa consumio o Sanctissimo,
que estava no sacrario, e os mais Frades tomando o
vazo, cm que estava, e todos os mais calices, e orna
mentos nas abbas dos babitos, se sabiraõ do Convento;
e chegando os Olandezes acharaõ ainda ao Frade da
missa despindu as vestes sacerdotacs, e o levaraõ comsigo,
e a outro Frade velho, que naõ pode sahir taõ de pressa,
e depois de lhes fazerem muitas afrontas, e outras vexa
ções, e trabalbos os foraõ lauçar nas Iudlas de caslella,

275. Naõ declara este assento, nem o autor do Cas
ll'jolo os nomes desles dous Religiozos; mas o das Me
mOI'ias Dial'ias, disse que hum delles se chamava Fr,
lloavcnllll'a, accresceulando, que naô só foraõ estes
dOllS, mas lodos os que no Convento estavaõ, mandan
do-os lançaI' na Ilha de Tamaracá. e que só levaraõ
para o Recin'c ao Irmaõ FI'. Boaventura, e que dalli o
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mandaraõ lançar nas Ilhas Terceyras. Nós seguimos o
que diz o nosso assento, e he que fo.raõ os prezos só dous
sendo hum o que estava dizendo a missa, e era o Irmaõ
Fr. Boaventura. e o mandaraõ do Reciffe lançar lias
Indias de Caslella, e o velho, que ~c11amos em oull'o

. assento, estava nesta occaziaõ doente, e falleceo Da jor
nada de Iguaraçú athe o Reciffe, pela máo tl'atamelllo,
qne lhe deraõ. E que os mais se retirassem s~bindQ á
pressa do Convento o podiaõ fazer livres do Inimigo
pela porta docarro debayxo, e em alguã canoa das que
o Conveoto costumava ter, e ainda boje tem no porto,
iriaõ ter com o susto á Ilba de Tamal'acá sem poderem
ser vistos pelo inimigo, por ficar estit porta no fim do
muro á margem do rio, e 6er este coberto dos man
gaes gr..andes, e serrados que tem, e naõ haver em
muita distancia das suas margens, desde a ponte da villa
athe á ilha moradores, nem povoado algum, como ainda
ao prezenle o naõ tem, e daUi passado este alvoroço se
tornariaõ a recolher ao Convento, que ainda entaõ naõ
ficou de todo desertado, como adiante veremos; e este
seria o motivo porqlle dizem as taes Memorias Diarias,
que os Olandezes os m3ndaraõ lançar na Ilha de Tama
racá, por equivocaçaõ ou pouca noticia. de quem in
formou deste cazo ao seo autor: pois quando isto acon
teceo no primeyro de Mayo, ainda Duarte de Albu
querque Coelho, senhor, e aooatario da capitania, que
escrevco .aqllellas Memorias, naõ eril chegado él Per
nambuco, que foi pelo mez de Novembro deste mesmo
anuo de 1.632 Cm companhia do Conde de Banbólo.
Nem era muito conveniente aos Olaudezes nesla occa
ziaõ o mandarem lançar estes Rcligiozos na Ilha de
Tamaracá, por<Iue além de estar esta aiuda eulaõ
pelos nossos. e ficai' distante do Porto de Maria Fa
rinha aonde elles baviaõ'saltado em terra para hircm á
povoaçaõ de ,Iguaraçú, a pressa, e susto, com que os
nossos os fizeraõ embarcar, quasi desbaratados, c a fu-
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gir, lIaõ lhes dava conveniellcia para este desvio das
suas embarcações, mais necessarias para o seo trans
porLe. He verdade, que tocando nós já este ponto em
outro lugal', * <lisseulOs isto, que esçrevelll as Memorias
Diarias de mandarcm os OI'Uudezss lançai' os Religiozos
todos, execepto o lrmaõ FI', Boarrentm'a, que tiraraõ
do Convento de Iguaraçú, na )lha de Tamaracá; DIas
fazendo sobl'e o ponto maior rcflexaõ, e reparando taõ D

bem dizer o autor do Castrioto, que estes ReHgiozos
prez()s pelosDlalldezes foraõ só dons, concordando nisto
com a memoria do mesmo Convento, assim o assenta
mos aqui pOl' mais certo, ponderadas as circunstancias,
que ficaõ referidas.

276. Era Guardião da caza o Irmaõ FI'. Pedro da
Purificaçaõ ; e foi o que com os mais subdilos se retira,.
rão ; e não obstante dizer o cartorio desta caza, que elle
o fora athe o capitulo seguinte de 1633, naõ pudemos
com tudo a1cl'iguar, se depois desta sahida do Conven
to, e retit'ados os Olandczes pal'a o Reciffe, se recolhe
raõ logo a elle os Religiozos, -autes til'amos por boa
conjectura, que, VII fossem para a Ilha de Tamaracá,
ou para outra parte, naõ tornaraõ a povoar o dito Con
vento, senaõ alguns annos ao diante; porque fazendo o
Veneravel 1"1'. Cosme de S, Damiaõ o seo capitulo para
o fim do anuo 'tIe 1633, em que acabou de Guardiaõ
desta caza 1"1'. Pedro da Purificaçaõ, que se havia reti
rado com os Frades do Convento, para este senaõ no~

moou 11.0 tal capitulo outro Guurdiaõ, signal evidente de
que eslava a este tempo ainda despovoado; c IiÓ pam
elle €Dusla do mesmo cartorio se nomeou Prelado na
sua Congregaçaõ, c que este Guardiaõ c~meçara o seo
tempo, ou Governo no Prezidio do Al'l'ayal, e que go
vernara tres anDOS, que vem a ser alhe o fiur do anno de
1637, ou Ilrincipios de 1.638. E sendo cel'lo, que o Ar
rayal se entregou ao i1limigo no principio de Juuho d>

, Part.!,a, Iiv. Anlcp., pago 88., num. 72.
aBoArAll.. PAUl". 11. \'OL. I.



330

4:635, hc evidente que Desteanno de trinLa e sinquo com
pouca differença aiuda estava dezerto o Convento de
Iguaraçu, e tlõbem pode ser certo, que entregue o Ar
rayal, c retirados com o povo o Padre Custodio FI'. Coso
me, e os mais dos seos subditos, deixando ficar alguns
para consolaçaõ dos fieis, que senaõ podiaõ, nem em
possivel retirar todos, uns em o Convento da Paraiba,
outros em Pojuca, alguns foraõ tambem com o seo Gu
ardiaõ, que era FI'. Antonio de S.,Paulo, que havia assis
tido athe-H no Arrayal, a I'ezidirem outra vez no Con
vento de Iguaraç-u, e isto no anno de i635.

·277. Confirma-se por certa toda esta conjectura, com
'outro fundamento taõbem certo. Fallando o Author das
Memorias Diarias da prizaõ do Veneravel Custodio FI'.
Cosme de S. Damiaõ peles Olandezes no principio do
anno de lê3t), vindo este Padre das Alagoas na compa
nhia do general D. Luiz de Roxas, como outras vezes
fica dítto, escreve assim: En este liempo {ue prezo et
Pad1'e Fray Cosme de S. Damian, Custodio de tos Des·
calços de S. Francisco; que en compânia dei Maesse
de campo General le parecia iva seguro a vizitar tr'es
cazas suyas, que estavan entre el inimigo, una en la Pa
myba, y las dos en Pernambuco, Garazu, y Pojuca. E
estando, como estava neste anno de 1636 no principio
a cazade Iguaraçú com Religiozos moradores, e Prelado,
e naõ o estando no meyo do anno de 1635, em que se
entregou o Arrayal, pois neste rezidia o Prelado do tal
Convento, evidente fica, qne desde que o roubaraõ
os OJandezes, e deHe sahiraõ os Religiozos em Mayo
de 632, nuõ tornaraõ alli mais senaõ depois da entrega
do Arrayal, e.stando desertado por alguns tres annos.

278. No Convento assistio o sohredito Guardiaõ athe
completar os tres annos, no fim dos quaes, diz o carto
rio da mesma ca·za, lhe succedeu no lugar o Irmaõ Frey
Joaõ da Cruz por postn\açaõ do Convento, sendo ainda
Custodio o mesmo FI'. Cosme de S. Damiaõ. Sendo Pre-



latIo o soIJl'ediUo Fr. Joaõ da Cruz despachou para a
Bahya hum Religiozo leygo por nome FI'. Juuipero de
S, Paulo com cartas ao Veneravel Custodio, e oull'os
Religiozos. Vollou. este lrmaõ da Bahya nos principios
do anilo de 1.639, e foy mal sioado perante os do con
selho, Estes o mandaraõ logo prender e taõbem ilO -Guar
diaõ ; este pelo mandar sem passaportes, suppondo le
varia cartas, e avizos ao GovernadO(' do Estado, contra
os do conselho, e ao leygo pOl' espia. Foraõ levados á
cadêa do Recilfe, e postos a tratos, confessando, que naõ
foi a sua embaixada outra mais que com os Prelados da
Religiaõ a negocios particulares, aprezentando as respos
tas das cartas, que levaraõ, e eraõ totlas de Religiozos,
foraõ sempre condenados â forca, Deste rigor, e injuria,
por pal'ticulares l'espeitos, e empenhos os livrou o conde
de Nassau, Joaõ Mauricio, cOillmutando·lhes os· do con
selho a forca em desterro.

279. Naõ foraõ só estes dons os que padeceraõ esta
peDa; porque tomando daqui motivo os do conselho,
para saUsfaçaõ da má vOhtade, que tinhaõ, como Hereges,
ao Estado Ecclesiastico, mandaraõ recolher todos á 111m
de Tamaracá, aondeentl'e os da Paraiba, Pojllca, e este
de Igual'açú, se diz foraõ por todos trinta e sette. Por
um mez os tiveraO naquella Ilha, (ja a este tempo sugeila
a elles,) prezos, despidos, e maltratados de toda a sorte,
e assim com os dous, que ja tillhaõ no Recilf.e, FI', Joaõ
da Cruz, e o leygo FI', Junipero, os embarcaraõ divi<lidos
em varios navios da sua f!'Ota, que bia para Olanda, e
de caminbo os foraõ lançando pelas Ilhas da Âmel'ica
lIespaohóla, sendo nesta derrota mortos alguns á fome,
e máo tl'atamento, e dos que escapal'aõ com a vida muy
poucos tornal'aõ a esta Custodia. Succedeo tudo isto pele
mez de Julho, e Agosto do anno ja referido de 1.639. E
por isso. o cartorio desta caza de Iguaraçú poem este
acontecimento no governo do sobredito Guardiaõ, Fr.
Joaõ da Cruz, sendo ainda Custodio o Veneravel F1'.
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Cosme, qne c.ompletou o seo omcio a seis de Agosto do
sobrctlíto anno, e o de Olinda o traz em tempo do Cus
todio FI'. Manoel de S. Maria, que succcdeo a FI'. Cosme;
porque 110 mez de JU111O, em que ainda governava o Cus
todio FI'. Cosme, foraõ pr.ezos est6s Religiozos, e no de
Agosto, sendo ja Custodio FI'. Manoel (le S. Maria foraõ
embarcados. Desde esle tempo, athe a total Restauraçaõ
da terra, ficou deserto, e despovoado dos Religiozos este
Convento de Iguaraçú.

Do que maís passou neste Conuento depois da Rcstauraçaõ athe o prczente.

280. Foy esla, como ja oulras vezes se ha ditto, no
anno de 16M a viote e selte de Janeiro, e achando-se
a ella o Padre Custodio FI'. Daniel de S. Francisco, tra
tou logo de reparar os Conventos alhe elltnõ dezertos, e
prepara ·Ios no melhor modo, que permiLia o tempo, e lhe
poz J,>relados, com o titulo de presidentes in eapite alé
a sua cOlIgregaçaõ, que foi em iVlal'ço de 1655. Foraõ
estes Convenlos, o de Olinda, Paraiba, Reciffe, Pojtlca,
e este de Iguaraçu. Aqui poz por Prelado ao Irmaõ FI'.
Pedro de S. Paulo, e na congregaçaõ ja referida ficou
confirmado, e o foi atbe o capitulo seguinte de vinte e
seis de Agosto de 1657. Deste 8nuo atbc o de 1662, em
o qual a vinte e hum de Septembro se celebrou o segull
do capitulo depois de separada esta provincia naõ acha
mos couza de uovo nesta caza; mas sahindo ne te eapi...
tulo por seo Prelado o h. FI'. Euzebio da Expeclaçaõ,
diz o assento dos Guardiães, que entregando a caza
aos 1.8 de Agosto de 1665 nesLe t1'Íenio deixou feita de
novo a Igreja, e varanda. E succedendo-Ihe no lugar
FI'. Francisco da COllceiçaõ, aperfeiçoando esta Igreja
nova, colloc~JU nella o Santissimo em dia de nosso Pa
dre do mesmo anDO de 1.665, em que havia em Agoslo
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tomada a posse.. Assim se fora~ continuando as mais
obras da mesma Igreja, e alguàs ontras athe a congrega
çaõ de selte de Septembl'O de 1686, em a qual sabindo
por Prelado da caza o Ir. confessor }<'r. Daniel da
Assumpçaõ, lançando a abobeda da capella mór abayxo
por defeito.. lhe mandou levantar as paredes sinquo pal
mos mais, como taõbem o arco da ditta capella outros
tantos valmos, e mayor largura, fazendo-se de pe(lra la
vrada; da mesma mandou fazer o arco da bocca da tl'i
buna, Retabtrlo, e novo Sacrario, em o qual se collocon
o Sacramento vespéfa da SenlIora da Conceiçaõ do anno
de 1687, com as mais obras necessarias, e trono para se
expor o Santíssimo, Esta obra do Retabulo de pedra
havia sido ideada pelo Guardiaõ antecedente para a qual
se havia ajustado com o mesmo Pedreiro. deixando para
ella muHa pedra lavrada, Este mesmo Guardiaõ deo prin
cipio á obra dos corredol'es novos, deixando fora da
telTa o alicerce do primeyro.

281. No capitulo de (Iuatorze de Septembro de 1689.,
sabiu POI' Prelado desta caza o Irmilõ confessOl' FI', Ma.
noel de S. Maria, e além de alguãs obras.. qne em seo
tr.ienio se fizeraõ, como foi a caza de pedra e cal sobre
o rio, de que já se disse para o lavatorio, e COlTeo esta
por dispoziçaõ do seo Prezidente FI'. Bernardo de S.
Clara, de quem já escrevemos entre os Religiozos de
vil'lude no Convento de Olinda, á custa de particula
I'es devotos, sem dispendio do Convento, continuou o.
Guardiaõ a dos corredores, deixando hum de todo aca
bado, mOl'ando nelle os Religiozos, com todas as offi
cinas bayxas, e o outro cuberto, assoalhado, e reparti
d:ts as cellas, que tndo se concluhlo pelo seguinte Gnar
diaô, Naô se falia aqui pelos Prelados, que exisliraõ
nesta casa, na quadra, 011 corredor da pal'te do frons·
tispicio d;I Igreja, ou porque este naõ necessitou de re
rOI~llla, ou mais certo, pOl'que o Guardioõ, qlle o mano
(lou fazer, naõ teve o ~lIidado 'dos mais em fazer assento
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desta obra, porque os dous de que aqui se tl'ata [OI"lÕ, O'

que pega da capella mór, e o que deste COITe pela
ilharga da igreja a unir-se com o da parte do frontispi
cio. Tudo isto, e com esta individuaçaõ, que ao pare
cer de alguns será julgada por impea'tinente, nos foi
precizo repetir, por tirar a confuzaõ do que sobre este
novo Convento de Iguaraçú ouvimos relatar a alguns
Religiozos antigos, affirmando fôra o pedreiro Joaõ
Machado Meirelles, que o fizera, e todo á sua custa, c
por isso lhe mandara a esta provincia fazer por sua alma
aquelles mesmos suffragios, que co!tuma pelos seos Re.
ligiozos; e isto mesmo achamos confirmado pelos ter
mos dos livros dos obitos de Olinda, e Reciffe: dizem
assim, com ponca differenca hum do üutro. - Fez-se
o omcio, missa cantada, e os mais sllffragios, que se cus
tumaõ fazer por hum Religiozo, pelo defunto Joaõ Ma
chado Meyrelles, mestre pedl'eyro, conforme a obriga
çaõ, que lhe tinha feito a Provincia por elle fazer o Con
vento de Igual'açú; falleceo depois de ter feito a obra
DO anno de 1.693.-Qnem ler Destes termos que o mes
tre pedreiro Joaõ Machado fizera o Convento de 19ua
raçú-, e que por isso ficou a Provincia obrigada a man
dar-lhe fazer em todas as cazas os mesmos suffragios,
que se costumaõ por hum Religiozo, Daõ pode deixar
de perceber que elle fizera á sua cust3 todo oConvento ~

e daqui se seguio sem duvida a tradição, que ficon entre
os Religiozos de que isto assim rôra. Mas o certo lIe
que Daõ foi tudo assim, porque o contrario consta de
hum assento do Guardiaõ assima FI'. Manoel de S, Ma
ria, <Iue foi o Prelado, em tempo do qual se fez a obra
dos corredores qUÍlsi toda, e diz assim. - Fica o mestre
pedreyro Joaõ Macbado pago de duzentos mil réis, que
era, o que estava o Convento obrigado a dar em di
nbeyro por toda a obra, conforme o seo escripto do
contrato, e obrigaçaõ, que fez, fazendo a obra toda ...
que fez, e tem pa.ra fazer, aos 1.2 Je Dezembro de 1.692,.
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-Daqui se está vendo, que nqõ fez de graça toda a
obra; ainda que no que fez de mais, sempre fez 'muito,
e por isso rnereceo a graça, que nos referidos termos se
aponta. Taõbem he de advertir, que Desta obra, sempre
grande para hum homem, que naõ era de avultados ca
bedaes, o que fez foi sómente o que tocava ao manual de
pedreiro com officiaes proprios, e escravos seos, sem
dispendio nos materiaes, e couduçaõ delles, porque tudo
isto era obl'igado o Convento a por-lhe ao pé da obra,
como consta dos mesmos assentos, que se pagavaõ
estes materiaes, e laõbem a dous carapinas, Manoel Ve
lho de Melto, mestre de obras, e a outro mestre Ma
noel Dias pelo seo trabalbo.

282. Taõbem se nos olferece repetir neste lugar
aquella reOexaõ, que jase fez em a primeira parte fal
lando do Convento de Olinda, e outros de que se apos
sou o Olandez, e dizem as tradi~ões, e alguãs memo
rias antigas ficaraõ destruidos, Imns e outros queimados,
corno se a/lirma, e escrevem as Diarias.dorConvento de
Olinda. Deste, e dos mais já se disse em seo lugar o
que bastava, agora o faremos do de Iguaraçú. Ficou de
zertado pelos Religiozos desde o anno de 1.639, como
ja se disse, que delle liraraõ os ultimos, por alguns
quinze anuos athe o de 1.654 da restauraçaõ, em a qual
achando-se o P. Custodio FI'. Daniel de S. Francisco,
logo nomeou para todos Prezidentes in capite, e lhes deo
subditos para os habitarem, sendo bum dos primeyros
este de 19uaraçú;e be certo, se esliveraõ taõ destruidos
naõ fora assim. lIe verdade, que em quinze, ou mais an
nos, que neste naõ babilamõ Religiozos naõ podia deixar
de ter muita decadencia, e alguãs ruinas ; mas llaõ fo
raõ ellas taes, que pudessem impedir a sua nova habita
çaõ, e sem reforma consideravel; porque, além de naõ
constaI', que a houvesse, mais que em alguns lauços do
muro, que havia cahido, e uaõ no essencial da caza, o
lempo, as Ilecessidade~, e pobreza, em que ficou a terra,
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e a br.ev1dade com que foi outra vez habilado o naõ pct'·
mlttiaõ; mas sendo obra pequena antiga, e mal tratada,
I'eformando~se em alguâs cousas mais nece!lsarias, assim
foraõ vivendo nelle alhe o anno de 1.662, em que, como
fica dillo, se começou pela Igreja a sua nova reedi6ca
çaõ, e se foi seguindo pelo mais dos corredores, e fica
raô concluidos no de 1.693, no qual falleceo o pedl'eiro
Joaõ Machado, como se declara no termo assima.

283. Passadas alguns allDOS, Supposlo estavaõ as
obras do Convento de todo acabadas, como era de bum
só sobl'ado, e os corredores naõ constavaõ de muitas
cellas, serviodo hum deJ1es de caza de noviciado, que
o havia alli desde o aono de 1.661 por diante alhe hoje,
e I,lilõ havendo por esla cauza agazalbos snfficienles para
todos os l\eligiozos de que necessitava o serviço da caza,
no anno de 1705 se doo principio a hum cOl'fedor de
cenlo e sincoenta palmos de comprido, e trinta de largo,
no .fim da quadra, que vem da capella mór, correndo
para o interior da horta á parte do nascenle, o qual
concluído com brev.idade, no principio se pôz· cella
para o mes1Jre, logo caza de N6viciado com alta!' c

. oratorio para se dizer missa, e no fim ouU'a caza ne
ces.saria.

284. O capitulo deste Convento desde o aono de
1.62h por assento da meza de oito de Julho, sendo Cus
todio Fr. A.nlonio de Braga, foi concedido a Geraldo do
Prado Leàõ IJara sepultlll'a sua, e de sua mulher, e bel'·
deyros, e confirmada depois em oito de Janeyro de i 71lJ.
a seo nelo Leonardo do Prado, e Matbeos do Prado
seo primo, com a pensaõ de desuseis mil I'éis por anilo
para ornato do seo allar.
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(;.!l.PITlJLO .".
De alglm, beneficiol feitos aos moradores de 19uaraçú pelos gloriosos

Padroelfros Santos Cosme, c Damiaõ.

285. Desde que os nossos portngezes puzeraõ os pés
em terra nesta de Iguaraçú na sua primeira conquista
pelos aunos de 1.530, começaraõ logo a experimentar li

favor, e patrocínio dos gloriozos Martyrés Santos
Cosme, e Damiaõ seos padroeyros em remuneraçaõ, c
lembrança; porque depois de terem alguns dias antes
tio seo dezembarque varias pelejas no mar, com o Gen
tio, saltando em terra cometleraô a ultima a vinte e selte
de Septembro, em a qual vencidos os Naturaes Indios,
pela victoria se reconheceraõ os nossos devedol'es aos
Santos Martyres, de qnem era o dia, e em ngradeci
mento deste beneficio lhes consagraraõ logo, no melhor
modo, que lhes foi possivel naquelle mesmo lugar da
ultima e maior peleja, Iltlã Igrejinha, que melhorada pe
los tempos adiante passou a matriz da povoaçaõ, que alli
fundaraõ logo, e foi a primeira de toda a capitania de
Pernambuco, Daõ obstante, que a de Olinda sendo a se
gunda, cm quanlo á conquista pelo seo mesmo donala
rio, c senhor, tendo conveniencías de melhor para o
trato, c commercio, passou a capital e logrou o titulo de
cidade. Tambem em quanto ao de villa foi a de Igua
racÍl a primeira que ii de Olinda como em olltro IlIgal'
fica advertido.

286. Correraõ os tempos, e com o decurso, e deca
deneia destes, entrando os Olandezes em Pel'Oambuco,
foi a Villa de Iguaraçú a pl'imeyra, em que por terra
deraõ o assalto, e saque, ja relatado, em detrimento, c
u\trage dos moradores, permittindo-o talvez assim o
Senhol', e os Santos Padroeyros por alguns descuidos,
e faltas dos mesmos colonios naõ deixal'aõ com tudo de
mostrar os Santos Patrões se esqllccíuõ de todo de lhes
acudir, e assim esforçaraõ, como piamente se pode crel',
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-alguns dos mais animozos dos seos moradores, para que
dando pa Retaguarda sobre o inimigo, til'ando-lhes das
maôs li preza, com que Jevaraõ c<ll'l'egados alguns qua
trocentos negros, que para isso trouxeraõ, com morte
de muitos dos Olaudezes, os deixassem des~e modo bem
castigadlJs, .

287. Muito mais o ficaraõ estes Hereges, e inimigos, c
com evidencia clara do seu grande, e poderoso patroci.
nio deixaraõ certo os seos Freguezes os gloriosos luarty
res em outra occasiaõ, Feito ja senhor o inimigo OIande~

da Ilha do Tnmaracú, 'Vizinha á Povoaçaõ de Igl1araçÍl
no nnuo seguinte de 1633, que vendQ accrescentar com
novas fabricas aquellu Povoaçaõ, e faltando-lhes para
-ellas a telha, vieraõ com as suas embarcações pelo Rio
assima busca-la Da de Iguaraçú. E como os templos, e
Igrejas de Deos, eraõ para aquella gente a SUl} U1aior
.abomina~aõ, e nm que primeiro se terminava a sua ira,
tançando escadas ao tecto da Matriz a começaraõ ades·
telhar; mas com taõ contrario elfeilo os seos intentos,
que assim dos que ja estavaõ em sima, pondo màos á
obra, como dQS que hi<lõ a subir pelas esca<Jas, fOl'aõ
cahindo abayx.o, sem snher,-Ilem ver o impulso, que os
lançava; mas só, que era superior; com tanto destroço,
que hUIIS ficavaõ mortos, outros desconjuntados, e os
mais possuidos de snsto, e temor, carregando a toda il
pressa os mortos, e maltratados, se embarcaraõ, desis
tindo elles da empreza, e J'econhecendo os Catholicos, e
mOl'adores sei' tudo elfeilo da Piedade do Senhor, e soc
corro dos seos Santos Martyres, e gloriosos Padroeyros
Cosme, e Damiaõ.

288. Taõbem como medicos especiacs, e Juilllgl'ozos
acudiraõ a todo o povo (ta Slla villa, e destricto nos gl'íln
des. e execrandos males de J>el'OlunbllCo, a que l)clo
violento, e apressado, com que matavaõ, del'aõ o nome
de Bicba. Começaraõ pelos fins do al.mo de 1685 com
algum excesso, e cresceraõ lanlo l'OS dous priUleyroli
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mClCs do seguinle de 1.686, que cauzuraõ as irremedia
veis mortes, de que ja na primeira parte se fez mençaõ.
O que agOl'a só notamos neste lugar he que passando
estes inficionados ares de Pernambuco, ou Reciffe para
Goayanu, Paraiba, e outraf' partes mais, deixaraõ inta·
ctos e izenlos da sua venenoza fuda a todos os lJabilado·
res de Iguaraçú, assim aos da Povoaçaõ, como aos de
fora em todo o seo deslricto, E para que naõ houvesse
duvida sei' tudo devido ao patrocinio, e amparo dos seos
santos medicos, e poderosos defensores, e Padroeyros,
albe duas, ou tres Pessoas, moradores da villa que achun
do·se no Rcciffe naquella tempestade, e retirando-se a
pressa para suas cazas, se acharaõ a poucos dias tocados
deste mal. com remedios faceis ficaraõ livres sem que
se communicasse a outro algum. Naõ ficaraõ laõbem
privados deste privilegio os mOl'adores do Convento,
pois da mesma sOl'te a nenhum delles tocou o Ilestilente
cout!Jl;io.. fallecendo deJle muitos nos uous Comentos (Lo
Rcciffe, e Olinda,

VA.PI'rlJl,o -V.

Favorcs, quc fazem os nOllos ltlonarcha, a este Convento a instancias da
Camara da villa,

289. Pelos annos de 1.717, allendenuo a Camara da
villa á falta de mestres de latim para os filhos dos seos
colonios, e a inconvenieocia, que rezultava a todos e em
alguns a falta' de cabedaes, para lhes assistirem nas
classes publicas de Olinda, e Reciffe, fazendo supplica
aos Pl'elados maiores da Provincia, concordaraõ estes
eUl dar-lhes hum Religiozo capaz para mestre, obrigan
do-se elles a fazer huma caza pal'a classe, a qual com
effeito se fabricou logo no lugar, que fica dilto, e na
Coogl'egaçaõ de dous de Julho de 1.71.8 j se lhe nomeou
mestre, <fue allle o pl'ezente se COllsel'Va. Fez Jogo a ca
mara reprezf'ntaçao a E1- Rei do que se havia obpudo,. e
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mandando-se infol'lllaI' de ludo pelo ouvidor geral da ca·
pilania passou a provizaõ seguinte:

- D. Joaü por graça de Deos Rey de Portugal, c dos
Algarves, d'aquern e d'além, mal' em Africa, senhor de
Guiné, etc. J7açosaber a vós D. Manoel Rolim de Moura,
Governador, e Capilaõ General da Capitania de Pernam
buco, que havendo visto a repl~ezenlaçaõ, que me fizeraõ
os officiaes da camara da Villa de Iguaraçú, em carta de
oito de Septembro de 1718, em que nella lIa'um Con
venlo de Frades Capuchos de Santo Anlonio, e que nelle
se fizera uma caza de classe para ensinarem grammatica
fora da l)ortaria, a qnal fizeraõ os moradores da dina
villa, e SWl jurisdicçaõ á sua cnsla, e osdillos Heligiozos
pllzel'aõ 10gQ huw mestre eifectivo ; e era talo concurso
de estudanles, que louvavaõ aquelles moradores a Ocos
por.lal bem, pois á falla de meslres se perdiaõ muitos
de I'aras habilidades.. porque nem todos podiaõ mandar
seos filhos, ou parentes á cidade de Olinda, o que era
hum bem commum; me pediraõ lhe mandasse assistir
com alguma porçaõ de ajuda de custo para a slla enfer
maria /lO contrato do subsidio das carnes, em que havia
sobl'as: e atleodendo ao que nesta parte iofol'wou o ou
vidol' geral dessa Capitania, houve por bem por rezoluçaõ
de tres deste prezente mez, e aono tomada em eonsulta
do meo conselho ultramarino, de que se dê do contrato
do subsidio das carnes da dita viiia.. em que ha so
bras, vinle mil reis todos os anoos para a enfermal'Ía
dos Religiozos do Convento de S. Antohio, que tem a
dilta villa, com obrigaçaõ de terem hum mestre de la
tim, que ensine grammatica aos filhos dos mOl'adores da
ditta vil\a, e sua jurisdiçaõ. E esta minha real ordem
fareis registai' nos livros da secretaria desse governo,
Provedoria da fazenda, e nas mais partes, a que tocar,
para que a todo o tempo conste, o que nesta pal'te de
termino, accrescentando-se esta addiçaõ na folha eccle
sia lira; e se vos declnra, que peJa sec;relaria de Eslado,
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mando eSCl'ever ao Guardiaõ do ditlo Convellto, eucoOl
mendando-Ihe escolha pal'a mestre do latilll hum fieli
gi{)zo naõ só sciente, mas de tal modeslia, e costumes,
qlle dê exemplo com suas acções, de maneyra, que os
estudantes recebaõ delle taõbem todo o bom ensino' por
lodo o caminho. El-Rei nosso senhor o mandou por
Joaõ Telles da Silva, e Antonio Rodrigues da Costa,
COllselheyros do seo conselho ultramarino, e se passou
POl' dnas vias, Antonio de Lobellos Pereyra a fez em
Lisboa Occidental a dez de Seplembro de mil seUecentos
e vinle e dons. O secretario André Lopes da Lavre a
fez escrever:-Joaõ Telles da Sylva-Antonio Rodrigues
da Costa-Joseph Duarte Cardozo.- .

Depois desta, governando ja o Monarcha Fide·
lissimo D. José 1., a supplícas da mesma Camara, e
honra do gloriozo S. Antonio se conseguio o seguinte
Alvará:

Dom Joseph por gl'aça de Deos Rey de Portugat, e
dos Atgarves, d'aquem, e d'alem, mm' em Afríca, Se
nl101' de Guiné etc. Faço saber a vós o/liciaes da Gamara
da vitta de Iguaraçú, que se vio a vossa carta de vint&
de Mayo do prezente anno, em que me expunheis, que
considera7ldo vós os gmndes favores, e mercês, que este
conset/lo tinha recebido do gtoriozo Santo Antonio Pa
droeyro do Convento dos Retígiozos capuchos dessa
vilta, e que o mesmo Santo em todas as partes dos meos
Reaes Domínios onde Ilá Milicias vence soldos de Ge
nerat, Goronel, e mais postos, peta grande protecçaõ,
que deUe experimentaõ os Portuguezes ; e que, como
IWÕ podeis delferil' a supplica, que vos fizeraõ os dittos
Reli'giozos, em que vos reprezentaraõ, que como nessa
vilta noo f,avia concurrencia de esmoltas bastantes para
asua sustentaçaõ, e paramentos da Igreja, nem Milí
cias, onde pudesse 7'equel'er sotdo para o mesmo Santo,
pretendiaõ, que o alistassem nos livros desse Senado
pam vencer a p7'opina de vinte e selte mit mit "éis, que
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II cada Imm dos vereadores deite se tosluma lIm' a"nua/
mente; me pediei,,: houvesse pm' bem concedét'-vos a per
m~'8'Saõ de poderdes alistm' ao düto Santo nos livros desse
mesmo consel/to para vencer a diUa propina; e alteu·
dendo ás vossas razõet, sobre que tespondemõ os Procu.
radores (Ia minha fazenda, e coroa ~ sou servido pe"níil
tir-vos, por rezolufaõdeoilo do COr1'enle, tomada elntou
sulia do meo conle/llo ullmlUarino, que havendo sobejos
nos bens desse conselho deis esmolta de vinte e selte mil
rdis an"ualmente aos Re/igiozo$ do dillo Santo, com o ti.
tulo de P,'oteclor dessa Gamara. E/-Rey nosso Senho,' o
mandou pelos consel/llcitos do sélJ .conset/w uUmmaritJo
abayxo assignados, e se passou por duas vias. Caetano
Rical'do da Silva a fez e1l& Lisboa a vinte e t,'es de No
vembro de mil e sclte centos e sinquoenta e coutro. O
Secretario Joachim Miguel Osacre o sobcscrevi, Fran
cisco Lopes de Carval/lo : - Diogo Rangel de Almeyda
Castet!o Branco.

Dos Religiozcn, qua.rIe,te Convento completaraõ o cur'o da vida com
opiniaiJ de virtude.

290. He mui escaça a nOlicia, que /lOS deixal'aõ os
antigos dos Religiozos daquetles pl'imeyros tempos que
nesta Cllza coosumarllõ os seos dias com virtude, e boa
fama, e Deste descuido incol'reraõ, e com menos deS
culpa os mais modernos. Desses poucos antigos ja fize
mos a devida memoria do lrmaõ Pr. Antonio dos Mar
tyres primeyro Provincial dos nossos no Brasil. Dos
modernós ue tres. ou qnatro. e com pouca mais indivi·
dUáçaõ do que a da sua boa lama. Foy hum destes o
lrmaõ leygo Fr. Paschoal de 8. JoseplI. Fez ~rofi88aõ

nesta Pl'ovincia a vinte e setle de Mayo de 1.658. como
se acha cm o livro primeiro das id:tdes dos Religiozos ;
mas nos das profissões, se naõ acha o te~mo da SUíI, fi-
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caudo-nos só em memoria, que com il opioiaõ de per
reito Reli~iozo com que viveo, acabou nesta caza aos
vinte de Agosto de i 715.

291. Com alguã mais notada,. porque ja em nossos
tempos, flllleceo neste mesmo Convellto FI'. Cbrysos
tomo do Espirito Santo, Religiozo Sacerdote, e confes
sor. Foy natural da Villa de Botaõ, Freguezia. de S. An
dré de Jazês, Bispado de Coimbra, filho legitimo de
Joaõ de Coceiro, e Maria Pinto, sua mulher. Passou ao
Brasil, e nos sertões de Pernambuco gt1stou alguns au
DOS da melhor idade no manejo dos gados, com outro
companheiro por nome Paschoal Fernandes da Costa na
tural do conselho de Conjurado, Arcebispado de Braga.
Mas naõ achando no inquieto, e laboriozo daquella cul
tura o socego, que appcteciaõ os .seos espiritos, mais in
clinados aos lucros da alma do que aos interesses do
mundo, deixando aque\le modo de vida, buscaraõ no re
til'ado da Religiao outro mais seguro. Neste mesmo
Convento de Igullraçú foraõ recolhido~ ao Noviciado,
depois de acceitos DO de Olinda pelo Provincial fI'.
Cosme do Espirito Saoto, ChrY8ostoOlo Pinto para Frade
do choro, por havCl· tido na slIa adolescencia, o que
da gl'ammatica lhe bastava para aquelle estado, c Pas
clloal Fernandes para leygo. A viote e seis de Julho de
i 715 fizel'aõ ambos aSila profisaaõ, contando ja, assim
hum. como outro os quarenta anuos de idade.

292. Da caza do Noviciado passaraõ ambos para o
Convento de Olinda. O proccdimento, com qlle se 11011

veraõ taoto CIO Noviços, como depois de professos foi
a melhor prova de ser legitima, e verdadeira a sua vo
caçaõ como eraõ em ~lIdo taõ exernplal'es, c ja consLi
luidos em madul'cza do anllOS, aos tI'es p:II'a contro de
professos, dispcllsal'aõ os Prelados com clles, ma,ndalldo
ordenar de Sacerdolc a Fr. Chrysoslomo, e a FI', Pas
elloal tiraraõ da sng.eiçaõ de Meslre, e ambas cnvial'aõ
ús esmolias dos sertões, assim pela necessidade do COII-



vento, como pela confiança da sua diligencia, e serem
os pedidos por aquellas mesmas partes, por ode haviaõ
antes assistido. Duas joroadas destas fez o lrmaõ FI'.
Pascboal com o seo COml)anheiro Frey Chrysostomo em
os anoos de i 721, e i 722. Neste ullimo achando-se de
volta FI', Paschoal do Rozario, que assim se chamou na
p"olissaõ, enfermou gravemente 110 mez de Olllubro, e a
quinze do dito mez, e anno, com a boa opinhõ, que
<lthe-Ii havia conservado, passou á outra vida deixando
fama de virtude, e grande sentimento em seo bom e fiel
companheiro.

293. Ficou este continuando no mesmo exercicio das
snas esmolas athe o anno de i 726, em que mandado para
eHas, disse a' varios Religiozos, que aquella em a ultima,
a que havia de bir. Voltou delia, e querendo o Guardiaõ,
quando foi tempo, que tornasse, se excuzou, com li de
vida humildade, dizendo-lhe, que ja naõ podia, porque
se achava sem forças. Depois de alguàs instancias do
Prelado, achando nclle, sempl'e com humildade, a mes
ma resposta, lhe disse, que visto naõ poder hir á do
sertaõ, fosse a buma das Freguezias da Malta, com a
mesma submissaõ de snbdito, respondeo, que uem a esta
podi~, por seuaõ achar absolutamente capaz. Naõ ad
miLLio o Guardiaõ a disculpa, e elle -coucluhio, que hia
por Ilaõ faltar áobediencia, mas qne advertisse, que ellc
se excusava, porque antevia, que naõ só a naõ havia
poder tirar, mas nem ainda dar-lhe principio. E assim
succedeu; porque chegando por caminho de mais de
doze legoas donde havia começai' a esmolla, taõ enfra
quecido, e mortal se achou, que o hospede o meteo em
lIuma rede,e o veyo trazei' ao Conveuto. Neste seaclKlva
acazo o.cirurgiaõ, que assistia aos Religiozos. e o mandou
logo sangrai', peranle o Prelado. Naõ pareceu nada disto
bem, e mandou logo ao ComDlissario, que se achava DO

Recill'e , pedir-lhe muda, sem explicar o eslado em que
~c achava o Religiozo, c só accresceotando, Daô queria



frades, que lhe OaQ serviaõ para as esmohs. Veyo a obe
diencia, e logo Ih'a intimou o Guardiaõ, estando ja o
Religiozo com duas sangrias. Assim se pôz logo a cami
nho para o Convento de 19uaraçú, sinquo legoas de
jornada, e a pé. Cbegou lã, pedio no outro dia os Sacra
mentos, e ao terceyro, que se coutavaõ vinte e oito de
Agosto do anno de 1.727 se coocJlIhio Imma vida taõ
cansada no seniço da Religiaõ como exemplar aos olhos
do mundo, com creditos de santidade, e nOlada censura
das imprudentes operações, assim do Prelado, que lhe
pedio a muda, como do Commissario, que Ib'a 000 sem
a devida reOexaõ, especialmente para hum Religiozo
conhecido por tal, e semp"e zelozo esmoler.

29ft. Foy profundamente humilde; com buma obe
diencia a mais cega, como se vio DO cazo prezente; tnõ
pobre, que naõ consta~a a sua cella mais que do precizo,
(Iue lhe cobria o corpo, e servia de morlificaçaõ. Pelos
serlões as missas, que dizia, e lhe davaõ por eUas esmola,
as mandava entregar aos syndicos, que por aquellas par
les ba para as remeter ao Convento, com o procedido
dos gados, e outras mais, e foraõ sempre as suas as mais
avantajadas. Pelos mesmos sertões sempre andou a pé,
e nunca de cavallo depois de Religiozo. Recolhido ao
Convento naõ fallava ás commuoidades. Na do Refeito
rio em tudo parco, e fora delle de todo abstinente. Na
do choro, o mais devoto, e aUento. Todas as noites to
mova nelle, a horas, que naõ fosse sentido, buma larga,
e rigoroza disciplina, deixando o lugar salpicado do san
gue que á força dos golpes lhe corria, e variando do
posto, pelo naõ deixal'~ com as repetidas, e encarnadas
rubricas taõ assignalado com estas mortificações activas,
e outras muitas passivas, deixou por sua morte Fr. Cbry
sostomo do .Espirito Santo huma constanle fama de
grande virtude, e de um espirito Religiozo, c perfeito,
e sobre tudo apurado na oflicinu da paciencia.

'4BOATAM. PAUL 11. VOL. I.
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295. Neste Convento viveo muitos annos~ e falleceo
com mais de seLLenta de idade.o Irmaõ leygo FI'. Joseph
de S. Mal'ia. Naõ achamos em livros o termo da sua
profissaõ, mas pelo das idades consta, que a fez nesta
Provincia a vinte, e dous de Julho de 1.681.. Por teste
munho de Religiozos antigos, que ouvimos, se dizia ser
natnral do Reiuo, e lrmaõ bastardo de Paulo Pinto de
Magalhães~ a quem chamaraõ o de Malnfaya, pelo MOI'·
gado deste titulo, que possuhia em a Villa de Amarante.
Sendo mancebo induzido por outros passou ao Brazil,
sem consentimento deste seo Irmaõ~ o qual tendo noticia
da sna derrota, e que se achava nas partes de Pernam
buco, lhe mandou fazer cá alguma assisteneia~ convidan
do-o por vezes a que voltasse á sua companhia, .Mas elle,
ou por capricho de moço, ou porque o céo o guiava por
outro caminho, deixando assim as conveniencias da
t>atria~ -e Parentesco, corno as esperanças do mundo,
buscou as do ceo na Religiaõ dos pobres, pedindo o ha
bito para donato no Convento da Alagou, Depois de al
guns annos neste humilde Estado~ dando nelle mostras
de que naô desrnel'ccia o·de Religio7.o, o admiLiraõ ao
Noviciado, e fez a profissnõ. Dos progressos parliculal'es
da sua vida llaà temos taõbem individuaes noticias, mais
que a v6z commua de que for sempre Religiozo milito
exemplar. O seo primeyro exercicio em os annos mais
robnstos, foi o de esrnolel' pelos sertões~ e freguezias dos
Conventos dondc era morador, sendo este de IgnaraçÍt,
em que fez mais, ou quazi toda a sua rezidencia. Aqui
o nomearaõ PorteYl'o da Congreguçaõ de 1718, por se
achar ja muy cansado para as esmolas; e neste omeio se
occupou, além de exemplar, muy charitativo com os
pobres~ athe a Coogl'egaçaõ de 1730~ em a (IUal por se
achar ~a mllY debilitado de forças~ c carregado de aonos
o aUiviaraõ desta pensaõ. Com esta recolhido de todo ao
Conveoto~ e J.iVI'C dos trabalhos corpol'aes se applieou
aos do espil'ilo~ c devoçaõ, l"oy sempre muy callado~
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recolhido, pobre, e humilde. POl' estas, e oull'as muHas
virtudes, com que edificava a todos, especialmente aos
seculares. e por alguns cazos Dotaveis que diziaõ os mes
mos de lora viraõ acontecer-lhe Das esmolas, que dei
xamos de repelir, por oaõ termos delles outra certeza
mais, que a voz vaga do Povo, mereceo eotre este, cha
marem-lbe taObem.. como ao outro mais antigo de Olinda
FI'. Joseph o Santinho. Com esta boa opioiaõ, e mais
de sioquoenta e selte aunos de Religiozo falleceo no
de i 737 a doze de Novembro.

296. Quando asseolavamos a ui lima regra, do que
assima fica escripto sobre o Irmaõ Fr. Josepll de S.
Maria, recebemos do Padre Guardiaõ do Convento de
Iguaraçú que ao prezente existe, Fr. Luiz do Sacra
mento, com outras noticias, que lhe baviamos pedido
sobre a nova capella dos Terceyros do mesmo Con
venlo, hum papel, ou memoria dada pelo Syndico da.
mesma caza, que ha muitos anoos exercita este minis
terio.. I>essoa viridica, e digna de credito, o qual papel
trasladamos assim, e na mesma fraze que nelle se
contém.

EM NOME DE DEOS, E DA VIRGEM NOSSA'
SENHORA.

Digo, e testifico, que no discurso dos annos, que viveo
o Irmaõ leygo Fr. Josep/~ de Santa Mm'ia.. Religiozo (la
ordem de meo serafico Pad7'e S. Franciseo neste Con
vento de Santo Antonio da villa de Iguaraçú, foi com
muitas demonstrações de huã exemplar vida, mortifi
cada, penitente, e sempre fnu'ito humilde aos Prelados,
e muito maz's exces!livo no se1'víço de sua sagmda Reli
gioõ, no mandado delta sempre C07n muita fidelidade,
promptidaõ.. e excessivo zelo nas esmoltas.. a que o man
davaõ, e as tirava com summo cuidado, e as conduzia
para o COnfJfl71,lo. Nunca aliene/co aos inc07nmodos, e
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tempestades do tempo, cometendo os 10lLges dos ,cami
nhos, e asperezas das Matias, destrictos do seo Con
vento, e sempre de pé, com mais valentia do espirito, do
que o esforço do seo corpo, porque o ~mzia mortificado
de disciplinas, abstinencias, e orações menlaes em todo o
tempo, e em especial, quando se achava no Cunvento.
Achando-me hum dia com o P, Guardiaõ do Convento
Fr, AIvaro da Conceiçaõ, que Deos haja em sua Santa
Gloria, chegou ao mesmo tempo o /1', Joseplt, que vinha
da lUta de Tamaracá, aonde havia hido por mandado
do dilto Guardiaó, e chegando a eite se prostrou de joe
lhos aos seus pés, dando rezaõ de si e do seo regresso, e
foi, que feilll a deligencia a q/te fora mandado. vindo a
embarcar-se ao pOl'tO donde deixara a canoa com o prelo
Salvad01', naó achando o negro, feitas at,quãs diligencias
por eUe, e uaõ apparecendo, por naó faltar ao tempo
para se l'ecollter, se rezotveo meter na ditia canoa, no
p01'to da Ilha, que c!tamaõ o Tóque Tóque, e botando
para fora a canoa para o braço do mal' fundo, eite só,
com ItuTlla teve palha de coqueiro nas maôs por remo se
passou á OLtlra plt1'tC, ao porto dos Mm'cos, terra firme
para a ViUa de Iguamçú, donde disse o dillo Religiozo
deixara amarrada a canoa, para que o P, Guardiaõ a
mandasse ati buscar, Fica este porto dos ilJlarcos distante
huma legoa p01' meU' de travessa do ottll'O porto do Tóque
Tóque da Ilha,. couza, que naõ dez"xou de pm'ecm' pro
digioUt tomar huma legoa de travessia, donde o mm'
sempre está inquieto, e vil' apol'tar dú'eito ao outro e sem
remo para cortar as agoas, e força de braço, que para
~'sso he necessarict, Costumava ter a sua oraçrzô mental
netcctpella mór do Convento, em certas horas da noite, em
I"uma succedeo ao descer da escada da sach1'istia por
se,. já muy velho, tropeçar, e cahir por eua abayxo de
sorte, que {Icudz'raõ alguns Religiozos ao estrepito que fez,
Aell,araõ-no estendido no m/zo, e cuidando estava mor
to,se levantou dizendo naõ sentia motoslia, e lhe achamõ
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peto sangue ltuma canella da perna toda eseatavrada,
mas sem inflamaçolJ, nem foi neeessario appticar.lhe
remedio, e eUe muy ale!Jf'e, e satisfeito, louvando 'Por tudo
sempre li Deos; epor evitar semelll.antes pa.rigos Me pro
ltibiraõ os Prelados o descer abayxo. EstandO' enfermo
neste dillo Convento. vititando-o eu algumas vezes na
sua celta, sempre o acll,8i muito cfmf(Jrme CO'm a vontade
de Deo.f, e nunca queixando-se que lhe doh.ia COtiza

atguma, e no dia do seo faltecimento me naõ aeltei pre
zente e só sim no out,'o dia, em que se deo seo corpo á se
puitura, e me disse IJum Re#giozo de fé, que hindo-lhe
a vesti" outro ltabito, tirando-lhe ó que trazia, e com que
vestido falleceo, estava o seo corpo flexivel, e sentado em
quanto se fez aquelta ceremonia. Muitos moradores desta
villa, e eu com eUes, peta boa fama da sua orande vir
tude fomos assislir ao seo e1lte1'ro, e eneommendaçaõ do
$lO corpo alho se dar á sepultura, e huma pessoa das que as
siJtiraõ me disse, que hindo beijar-lhe os pes, posto ainda no
esqllilfe, e que tocando·lhe coma maõ nos dedos. os achara
movedicos, e esta pessoa, era digna de se lhe dar c1·edito.
Sey, e vi, que muitos de nós lhe tiramos com tezouras pedaços
do habito pela boa opiniaõ, que tínhamos delle, e da sua vir
tude. E naõ atlesto mais por ter ia hoje a memoria ob(uza,
e cotltàr ja os settenta e tres annos de idade, mas o que fica
ditto eu Joaõ Soat"es de Albuquerque o alfirmo comjuramtn
to se hecessario {ar, hoje vínteesinquo deSeptembro de 1762.

297. Pelo Ulez de Mayo do anno de 1736 chegou a
noticia a esta Provincia de que era fallecido nos lugares
Santos de Jerllsale,m o Irmaõ confessor Fr. Joseph de
Jesus Maria, E porque quando de cá sallio, em morador
deste Convento, parece justo façamos deJle aqui a devida
memoria, ainda que em ultimo lugar por uaõ ter nelle
o da sua sepultura. Foy natural da cidade de Seregippe
deI Rey Arcépispado da Bahya filho legitimo de Agosti
nho Pinto, e sua mulher Maria Pereyra. No Convento
de ParaguaçÍl fez li profissaõ elD dez de Junho de 1696.
quando ja coutava os villle e seis anuos de' idade. Estil



350

mostrou o dezengano. com que abraçou o Estade; e o
progrcs~o da vida o comprovou melhol'. Entre os Reti
giozos conhecido POI' virtuozo. e pelos seculares accla
mado por Santo, Por tal o tratavaõ na sua auzeocia.
Foy superior alguns annos em huma das doutrinas, ou
missões, que administra aos lndios esta Provincia, e
da-Ii passou a Mestre de Noviços em o mesmo Convento
de Paraguaçú. Nesta occupaçaõ naõ deixou de ser cen
surado o lSeo espirito, ou genio, pois naõ só com o suave
do exemplo, mas ainda ao rigol' do castigo, queria in
fundir nos discipulos,a virtude, e santidade. Desta nelte
he pregoeiro ainda hoje neste Convento da Bahya o sa·
cristaõ FI'. Francisco da Conceiçaõ, Religiozo leygo, seo
discipulo, pois sem negar o aspero do seo genio, affirma
deJle abonados louvores, que era muyto pobl'e, casto, e
recolhido, fazendo muitos exercicios espirituaes, com
que edificava a todos os Religiozos, especialmente no da
Via Sacra, que frequentava a miudo, e com grande de·
VOÇ3Õ. Nnõ occupou na Provincia mais cargo algum,
porque vendo-se os Prelados maiores obrigados por
supplicas dos R. R. Commissal'ios da terra Santa na
corte de Lisboa a nomearem nesta Provincia alguns
Religiozos para til'arem esmolas pelos Póvos de fóra
para os San·tos lugares, e concorrendo no Irmaõ FI'.
Joseph as condições l'equizilas para este emprego, o
nomearaõ para elle. e roi o primeiro a quem se encar
regou esta diligencia das parLes da Bahya, e nisto se
oecupou por alguns annos com muiLo zelo, e cuidado,
Passados estes havendo entre elle, e o Provincial, que
entaõ existia certas conlroversias sobre o ponto das es
mollas, foi por este coodemnado á pena de carcere. Naõ
levou a bem esta resoluçaõ do Provincial o commissa·
rio da tena Santa, vendo, se castigava bum seo esmol
ler, naõ por descaminhos das esmollas, mas por outros
pontos, e foy alliviado daquclla pena.a iostancia sua, e
roi isto no Convento de Paraguaçú.
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298. Da-li passou a Pernambuco, e entrando neste
tempo o Padre FI'. Carlos Maria de Espeche, Religiozo
capuchinho no exercicio das suas missões naquelle bis
pado, pela boa fama, e opiniaõ, que de FI'. Joseph cor
ria, o pedio aos Prelados para seo companheiro, e aju
dalo nas confissões; o que fez, com muito credito seo, e
pI'oveito dos penitentes. Concluidas as missões se reti
I'OU para o Convento de 19uaraçú, e o Padre FI'. Carlos
passou a Roma. Naquella curia, a rogos, que cá lhe ha
via feito o Irmaõ FI·. Joseph, lhe alcançou de quem lha
podia dar, alegaudo lá para isso, o haver servido com
trabalho e zelo aos lugares Santos a licença para passar
a elles. Alcançada a licença veyo na listas dos morado
res d'aquelles lugares, e que esta Provincia o Wlssasse á
sua custa athe as pal'les de Portugal. Para ali fez via
gem no ailDo de 1.728, e correndo os mais turnos por
aquelles lugares, que para transito dos taes Perigrinos
estaõ determinados, chegou a Chipre, e da-li a Pales
tiUil ; fazendo a assistenci!l costumada antes de entrar
em a Santa Cidade, na de Nazaretb. Ali o fizel'aõ mes
tre de eschóla por ser para isso especial nos charactcres
da penna. Completo o tempo determinado, sahindo de
Nai:areth para Jerusalem com outro Religiozo compa
nheyro, em bum lugar mais dezerlo foraõ accommelidos
dos ordiuarios Salteadores daquelles paizes, e Ilaõ
achando nelles que Lirar, os deixaraõ hh· bem carrega
dos de pancadas. Destas morl'eo a poucos dias o com
panheiro, c elle ficando baslantemente molestado, e
lançando val'ias vezes sanguc pela boca, em Imã destas'
conclllhio os dias de vida com hum anno de assistencia
no Sacr-o Monte Sion, aonde foi sepultado no anno de
17,)5. Estas ultimas uoticias do que lhe aconleceo nos
lugare&.da Palestina, o dá o ll'maõ Lcigo FI'. Luiz de
Padua, que 00 ailnosegllinte de 1.736, foi taõbem áquel
lcs Santos lugares, pOI· hum dos conduelores das snas
c:iUlOllas, e filho desta provincia.
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(J~"'PITIJLO "II.
Da Yeneravel Ordem Terceyra da Penitencia neste Convento.-

299. Muitos annos havia cuidav,(lõ alguns Irmaõs
Terceyros moradores assim na po\'oaçaõ da vma como
nos seos destricoos, os quaes haviaõ tomado o habito
hllns na Ordem Terceyra de Olindo, outros na do Re
cilfe, em que neste de Iguaraçú se estabelecesse laõ
bem a sua veneravel ordem. Assim se foraõ passando
os annos athe () de 1.753, em que resoluto Francisco
Fernandes Cbagas uatural da mesma viUa de Iguaraçú,
omeial de pedl'eyro, e irmaõ terceyro, que havia tomado
o habito da ordem no Convento de.. • •• determinou
edificar etle com ontros ma.s devotos eapella para a sua
veneravel ordem neste Convento, e assim achando-se
nene de vizita o P. Provincial Fr. ManoeI' de Jesus
Maria, a primeyra vez, que exerceo este cargo, lhe fi
zeraõ esta reprezelllaçaõ, a que annuindo elle begnina"
mente, no dia dez de Junho do sobredito anno de 1753,
festa do Espirito Santo, se fez a primeyra eleiçaõ em que
prezidlo o mesmo Provincial, e foi eleito em primeyro
Ministro da ordem o sobredito Ir. Fl'aneisco Fernandes
das Chaga5, e para seo commissario o PI'egador Ir. Ma
noeI de Jesus Maria Neves. Delineada depois a capellu,
voltando da Parayba o mesmo Provincial na segunda
vízita, '110 mez de Novembro do proprio auno benzeo a
primeyra pedra, e se lançou no alicerce da capella mór,
a quinze do dilto mez continuou-sc a obra, e..estando ja
concluída de tod{) no mez de Julho deste aDIto de 1762,
abrio o arco Da parede do corpo da nossa Igreja, á
parte do Evangelho, e a desaseis de Septembro seguinte
benzeo a Igreja o P. Guardiaõ Fr. Luiz do Sacrameuto,
e disse a primeira missa nella o seo cOIDmissario Fr.
André de S. Luiz, ex-leitor de TheoIogia, sendo minis"
lro segunda vez o mesmo Ir. Francisco Fernandes das
Chagas, e Provincial taõbem segunda vez o P. FI'. Ma-



353

DoeI de Jesus Maria. He dedicada a capella ás chagas do
Serafico Patriarcha, e neste dia. se faz a festa, e se pu
blica a sua eleyçaõ.

FUNOAÇAÕ 00 CONVENTO
De Santo Antonio da Cidade da Paraiba.

(j.tl.PI'J.'IJLO T.II.

Principiol delta fundaçaiJ.

300. Havendo ja no principio do anno 1589 con
cluido o Padre Custodio Frey Melchior de S. Catharina
as dispozições necessal'ias para a continuaçaô da caza
de Iguaraçú, que nos fins do anno antecedente havia
acceito, hind.o em Pessoa a esta diligencia.. voltando
para Olinda tratou logo com todo o cuidado em dar sa
tisfaçaõ ás suplicas, que da Paraibn lhe haviaõ á tempos
repetido, o Governador, a Camara, e outras PeSSOl{s
das Priucipaes, anciozos todos de verem fi slla nova Ci
dade authorizada taõbem com Convento, e c!Jza de Fa
milia Religioza, julgando como Çatholicos, e Politicos..
seria assim para o de oeos, e da Igreja, como para o
do Rey.. e da mesma cidade de grande conveniencia o
terem por habitadores aos Frades Menores; pois com
elles, e a sna moradia se incitava o Povo a conconer
COul mais vontade para a Povoaçaõ, e augmento desta
animando-os a assistencia dos Religiozos a lançarem
CÓI'a o temor, c receyo, que lhes cauzava a multidaõ do
Gentio barbnro, c contrario, que ainda habitava por
aquelles arredores, pois a experiencia lhes havia mos
trado, que com o zêlo, vigilancia e doutrina dos Reli
giozos se domesticava melhor ao Rey, e á Igreja esta
Gente, se introl1nzia com mais segurança a paz.. cresciaõ
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com asna ájuda, e commercio as Povoações, se defeu ...
diaõ os Portugllezes, e. habitadores das outras Nações
contrarias, serviaõ para o culLivo da terra, e bem da
Republica, e se propagava a fé em credito da Igl'eja. E
para que tudo isto surtisse melhor elfeito, mais que
outros, discursavaõ os Politicos, c do governo, lhes
podiaõ servir os Frades Menores; pois sem interesses
de fazendas, e possessões, de que o seo Povo se achava
ainda naquelle tempo mllY diminuto, s6 tl'atavaõ, como
pobres, e Religiozos do que era de Deos, e do Rey.

301. Pelo de Castella, o segundo Philipe, e 1. o em
Portugal, governava este Reyno o Cardeal Alberto,
Archi-Onque de Austria, seo sobrinho, seo cunhado, c
depois seo genro. I)este Principe Governadol' do Reyno,
àiz o Author do Relatol'io pl'imeyro, que ja se imprimio
na prirneYl'a pal'te desta chl'onica, tivera o P. Custodio
Fr. Melchior ordem para mallllal' Religiozos assistir na
Paraiba, e cnidar na doutrina dos Indios. Saõ as se
gllintes as palavras ali escriptas: Principiava-se neste
tempo huà Povoaçaõ na Paraiba, term d' El-Rey, á
qual por recado do Ca1'deal Alberto, Governad01' na
cezaõ do Reyno de Portttgal, mandou Religz'ozos assim
para morarem na cidade com os brancos, como taõbem
para doutrinarem, e inst1'uirem em a Santa Fé aos
InrUos. Aqui he de advertir, que trasladando nós fiel
mente do origiual estas palavras pal'a o qne se deo a
imprenta, no que se imprimio estaõ mudadas, pondo-se
donde dizia o - Cardeal Alberto - :em seo lugar - Plli·
lipe Lo naã advertindo, quem o emendou, que neste
tempo govel'llava o Reyno de Portugal por Philipe 1.o

nelle o Cardeal Alberto, e que deste bavia de se\' o \'e
cado, ainda qne a ordem fosse d'EI-Rey. Por esla, e
avizo do Cardeal, por instancia da camara, c Governa
do\', se rezolveo o P. Custodio a faze\' a acceitaçaõ da
offerla.
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302. Pelo mez de Marco do sobrcdito anno de 1589)
temos conjecturas prova~eis se achava ja na Paraiba
o Padre Custodio. Poy recebido com aplallZo cOlllmulll·
do Povo, panícular estimaçaõ, e obsequio da Camara, e
Governador, qlie era aiuda a este tempo Prutuozo BaI'
boza. A todos deixou satisfeitos com o agradavel do
trato, e Relígiozo do pr'oceder. Naõ consta donde fos
sem agazalhados, nem achamos certeza de quaes fossem
os seos companheiros. Com a boa vontade, que ólchou
nos do Governo, e Povo, amOI' e bom tratamento, e
com a noticia certa de ser numeroza a Gentilidade do·
Paiz, pelo fertil, e abundante delle, regado de um dos.
grandes Rios, que desagoaõ Da costa do Brazil, e falta·
de operarios Evangelicos para o cultivo da Fé, sendo O'

zelo das almas deste Gentilismo, e a prüpagaçaõ da ley
EVélngelica nelles o que mais arrebatava o espirito do
Padre Custodio, vendo tinha em taõ dilatado campo fru
ctuoza colheita fez sem repugnancia acceiLaçaõ da of
rerta, Escolheo. se o sitio para a nova fundaçaõ, c he o
mesmo, em qne ao prezentese acha o Convento. Naõ há
escriptura da sua doaçaõ, nem assento, 011 memoria al
guã de quem a fizesse, mais que dizer o cartodo da caza,
que foraõ para ella convidados os Fundadores pela Ca
mara, e Governador da cidade, e he sem duvida, que
este mesmo lh<:s faria a doaçaõ, Nem pode ter isso con·
trat'iedade alguã; porqne ainda quando o dilto Gover
nador viesse, como veyo, só por conquistador da capi
tania para a povoar a ordem d' ElRey.. trazia poderes
para fazer datas, e doações das terras assim conquista
das, como das que se fossem dominando, e com efIeito
se achaõ alguas escriptllras de outras feitas a pessoas
paI'ticulares pelo ditto Capitaõ, e Govel'DadoI'. E n<lõ se
achar esta feita pOI' elle aos Padres Fundadores poderia
ser por descuido dos mesmos a naõ pediren4 corno vi
mos lia caza da Bullya sobra a mudança de hllma ma,
011 pOI' julgaI' o mesmo Governador naõ ser necessaria,
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OU por ontl'o qualqucr motivo, ficando- nos só a ccrteza
de qce foi feita a data do sitio c terras para o Con vento
pelo Governador, e ordem d'EI-Rey.

303. Como era grande o dezejo do povo, e dos que
governavaõ terem Convenlo de Religiozos na sua cidade,
crescendo com o trato, e bom exemplo dos Frades a sua
devoçaõ, naõ faltaraõ taÕbem com boas esmolas concor
rendo os que podiaõ largamente, sendo para tudo hum
grande incentivo o exemplo do~ da camara, e seo Go
vernador; e assim juntos os materiaes oecessarios se
deo principio â obra, se concluhio em breve tempo Imã
caza.. ou recolhimento com doze cellas. claustro, e offi
ciuas.. com seo ol'atol·io. Neste se recolheraõ os Religio
zos, tratando de levantar Igreja, que acabaraõ breve
mente, dedicada ao gloriozo S. Antonio, que se havia
escolhido por Patraõ da Custodia, e era a segunda caza,
que lhe consagravaõ.

30á. Fica em huã meya bayxa, que se forma ao des
cer da cidade no fim da rua principal, que começando
donde acaba a estrada commua, que vem de Pernam
buco, e Goayana, no arrebalde de S. Gonçallo, Igr'ejd
aUliga na qmd depois fundaraõ os Padres Jesuítas o seo
colIegio, vay correndo direila em bastante distancia
athe o nosso Convento. Deste se faz ainda alguã des
cida ao lado esquerdo para o que chamão varadouro,
pOrlo pl'iocipal do Rio, o qual seoaõ vê por alguns altos,
que se levantaõ entre o mesmo rio, e a cidade. Pelo
fronlispicio da Igreja, que olha para a cidade á parte
direita e no fim do alto da povoaçaõ, fica a Igreja Ma
triz, taõbem no fim de outra rlla, que correndo empa
relhada com a principal pela parte do poente vay aca
bar, fazendo travessa na mesma ma direita aonde eha
fllaõ a bayxa. Entre o frontispicio da nossa Igreja, e fim
da rua principal e direita.. atravessa a outra rua, que
busca o laradouro, e corre da mesma sorte a parelhas
com ti principal pela bayxa, e lado do nascente descen·
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do-se desta para ella junto á Mizericordia. Pela parte
do Oeste, e ja pegado pela bayxa aos Mangáes do rio,
corre ô muro, e cerca do Convento, e be das mais am
plas, qne tem as cazas da provincia, pelos motivos, que
ja em outro lugar, e na vida do Veneravel FI'. Cosme
de S. Damiaõ ficaõ expressados. Tem dentro huã fonte
nativa, de boa, e salutifera agoa, a qual brota das en
tranhas duras de Imã pederueyra, e esta com o tempo
se tem averiguado ter principio nas bayxas, e beiras
deste Rio da Paraiba, e entranhando·.se por a terra
dentro corre athe os Arrebaldf:s de Goayana por alguãs
doze legoas, pois em muitas partes nesta grande distan
cia se tem descuberto a mesma, com as qualidades, e
serventia da que se acha na Paraiba. Nesta da cerca do
Convento se tirou, e tira, ainda que ja hoje com algum
trabalbo de desmontar a terra pelos seos altos, toda a
pedra, assim de cantaria, como a mais, que be uecessa
ria a qualquer obra, ou edifício. Consta de varios ban-.
cos, como explicaõ os mestre da arte. Do primeyro, que
se cobria ao principio, e pelas bayxas de pouca telT1,
e em muitas partes descuberto, se tira a pedra tôsca, e
dura de alfenal'Ía, do segundo, outra menos aspera,
mas fone, de que se faz perfeita e forte cal, do terceyro
cabeços para fortalecer as paredes, e do quarto a que
serve para se lavrarem portaes, e outras semelhantes
peças, naõ taõ dura, e aspera, como as primcyras, mas
muito mais alva, solida, e Iiza da ·qual se fazem perfei
tas lavrages. Toda servio de grande conveniellcia, e
menos custo para as obras do Convento, que muito de
pois se le\'antou de novo, tirando-se de dentro da sua
cerca todo o material de pedra, cal, e taõbem o saibro,
que serve em lugar da arêa, e he Imã terra algum tanto
vermelha, que depois de tirada algllã, se segue esta
atIJe se dar com o primeiro banco da pedreira, e tudo
isto se tira dentro do terreno da cerca, sem a molestia
rle o pedil', e comprar fÓl'a. Taõbem he tradicçaõ que
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delHro desta éerr.a se tiron toda a madeil'a para a for
matura do primeYl'o Conventinho, e por muitos annos
a lenha para o gasto commum da caza.

305. Hum anno com panca differença se deteve na
Parahiba o Padre Custodio no cuidado de ordenar, e
dispor aqueJle primeyro recolhimento, e aceitar alguãs
Aldeas do Gentio, como logo se dirá. Da Paraiba voltou
para Olinda aonde o achamos ja no mez de Junho dQ
anno ~eguinte de 1.590. Havia cbegado a este tempo do
Reyno o Irmaõ FI'. Francisco de S. Boaventura; e
vindo taõbem continuado em Custodio o Padre FI'. Mel
chior, fez nomeaçaõ de novos Prelados.. e na junta
delles, que neste mesmo mez, e anno celebrou foi eleyto
para primeyro Prelado da caza da Paraiba o Irmão Frey
Antonio de Campo Maior, qne acabava de o ser da Cilza
de Iguaraçú. Assim como naõ achamos noticia dos Re
ligiozos, que levou cornsigo o P. Custodio quando foi
fazer acceitaçaõ desta caza da Paraiba, taõbem a naã
temos, dos que alli deixou na sua volta .. fazendo as
suas vezes atIJe a ida do primeyro Prelado FI', Antonio
de Campo Maior. Sohre estes principias.. que deixamos
aqui assentados desta caza, se offerece ad~ertir .. que
pondo na taboa das fundações de todas as caz:.lS, que se
imprimio na primeyra parte, esta da Paraiba uo anno
de 1.590.. se deve entender, que o fizemos assim, por
que neste anno teve formalidade de caza com Prelado,
e subditos sendo a sua acceitaçà@, como aqui dizemos
no de 1.5"89.

V.tl.PITULO IX.
Do que se obrou na Paraiba sobre as Aldeas, e Doutr.inas dos lndios.

306. Nos dous Relatorios da Pl'Ímeyra Parte desta
Cbronica fica em bl'eve resumo apontado tudo, o que
sobre a materia das Aldeas, Missões, ou DouU'inas dos
Indios habitadores das terras da Paraiba ohrl\raõ na·
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quelle!l pI'incipios os Frades Menores em ordem á sua
conversaõ á Fé, serviço do Rey, bem do povo, traba
luas, e perseguições, que por elles padeceraõ, o que
tudo alli assentamos pelo assim pedir a ordem, que se
guiamos, e pelos proprios termos, com que o acbamos
escripto; o que agora faremos, he só alguã explicaçaõ,
ou accrescentamento para a sua melhor intelligencia.

307. Feita a acceilaçaõ da caza da Paraiba pelo Pa
dre Custodio FI'. Melchior, e dispostas para ella as cou
zas necessal'Ías, sem que o cuidado destas lhe divertisse
oespirilo para as do bem commllm, tratou de acudir no
provimento de varias aldeas do gentio da terra, que do
mesticados com os Portuguezes dezejavaõ unÍl'-se taõ
bem com a Igreja. Ja para este elfeito haviaõ ,'ecorrido
antes aos Padres da Companhia, que a mais tempo se
achavaõ no paiz e Imã aldea do mesmo Gentio, que cha
mavaõ o BI'aço de Peixe, e naõ querendo admiti-los os
taes Padres, nem tomar sobre si aquellas ovelhas por
tau tos seculos desgat'l'adas do gremio da Igreja, dando
por desculpa, naõ tinhaõ para isso ordem dos seos Pre
lados, vendo elles agora na sua terra os nossos Frades,
concorreraõ todos a pedir o remedio, que tanto dezeja
vaõ. Forflõ estes os pl'Íncipaes de sinquo aldeas da na
çaõ Taboynras, que habitavaõ pelos arrebaldes da
Paraiba, em pouca distancia hllãs das outras, aos quaes
recebeo com agl'ado o Padre Custodio, prollletendo sa
tisfnzer ao seo pedido com a maior brevidade, que pu
desse. Consultou com o Governador, e mais pessoas do
governo, como se daria a isto providencia, e assentado
o que melhor lhes pareceo, e conforme as dispozições,
que trazia o diUo Padre Custodio, ajustadas por elle na
Bahia com o Bispo, e Governador Gel'al do Estado,
pelas ordens Reaes, que sobre isto havia, se encarregou
das sillco aldeas, prometlendu mandar Religiozos para
a soa administl'açaõ e doutrina, quando vollasse a Per
nambuco, porque alli os naõ tinha. Tudo veyo a ter efIeito
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no anuo seguinte de :1.590; porque com a nomeaçaô do
pl'imeyro Pre lado para esta caza o Irmaõ Fr. Antonio
de Campo Mayor, na mesma se escolheraõ os Religiozos
para as aldeas, e com elle vindo á Par:liba, no cuidado,
c lldministraçaõ das taes Aldeas, assim no espiritual,
corno tempol'a!, obraraõ o que nos laes Relatorios fica
por sua ordem expendido.

308. Estas doutrinas, ou aldeas, que conforme ao
parecer dos Governadores, para melbor defêza dos mo
radores, e situaçaõ das suas fazendas e engenhos, se
foraõ mndando de bnns para outros lugares, variando
nos sitios, jádividindo-as,já ajuntando-as, sendo a prin
cipal de todas a chamada da Jacóca, ás beyras do Rio
Guaramame, quatro legoas da cidade, caminho de
Goyaua para os Engenhos, se vieraõ pelos annos ao di
ante no de :1.619 a deixar todas pelos Religiozos Meno
res, entregando-as aos seos ord~oarios, como se disse
em ouh'a parte, pelas cauzas, que ahi se apontaõ, e se
podem ver nos mesmos Relatorios. Destes consta taõ
bem, que acceilas as taes doutrinas, e entrando os Re
ligiozos na sua admioistraçaõ, com esta se seguio em
cl'edilo da Igreja, e gloria de Deos o grande frueto, que
se vio pela propagaçaõ da Fé naquelle Gentilismo, o bem
da Republica, e povo na conservaçaõ da paz entre os
mesmos Gentios, e Portuguezes, servindo a esles de
defeza os já domesticos contra os barbaros Potyguaréz,
o augmento das povoacões e fabrica dos engenhos, e fa
zendas com a sua ajuda; e o serviço do Rey, uaõ só em
todas estas couzas; mas taõbem na fabrica, e operaçaõ
das suas fo1'lalezas, levantando huãs de todo, e aju
dando a aperfeiçoar, e concluir outras, incitados os ln
dios das doutrinas, assistidos, e governados pelos Re
ligiozos, sem paga, ou estipeodio algum da fazenda
d'EI-Rey, e tirando sóostaes Religiozos pelo do mundo,
ambiçaõ dos que governavaõ, e por premio do seo zelo
o verem-se perseguidos dos mãos, ultrajados pelos am-
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biciozos, e malquistos no comrnum, sendo o mais, que
sentiaõ, o diminuir-se entre o Gentio a christalldade,
esfriar-se 110 Po vo a de\'oçaõ ; e quazi no ultimo dezaOl
paro tlldo o que era para o augmellto da Fé, serviço de
Deos, e ainda do Rey. Assim o mastrou o tempo a pou
cos p:lSSOS ; pois deixadas pelos nossos estas dontrinas,
e entrando nellas outros operarias, foi esta mudança
de lauto desprazer, ou illcommodo ao sec Gentio do
mesticado, que bUliS em seguilllento dos ot tros se [0

raõ auzeolando para as brenhas, e sertões, naõ ficando
mais que alguns poucos na já referida da Jacoca. Esta
existe aiuda ao prezente na administraçaõ dos RR. Pa
dres de Saõ Beuto, e naõ alcançamos se eucoutraraõ
esles nella logo que os nossos a deixaraõ, ou se foi oc
cupada primeyro de Sacerdotes Seculares, como parece
o mais certo. Desde o "anuo referido de 1.61.9 por
dianle, em que os nossos Frades deixat'aõ estas Doutri
Das da Paraiba, athe o de 1705 naõ se encarregaraõ de
onlras naquella comarca; mas neste anno assima, sem
nos constar o motivo porque achamos nomeado em o
capitulo Provincial Missionaria para a Aldea dos Cari
riz, chamada assim por ser de Indios desta naçaõ, doze
legoas ao SertaO da Paraiba. Nesta perman~ceraõ os.
nossos athe 1. 724, em que se lhes paz o ultimo Missiona·
rio, passando deste para os Religiozos Capuchinhos Ita
lianos, que athe o prezente saõ os seos Admiuill'adores.
Tiveraõ estes Iudios a sua pl'imeira siluaçaõ, e Aldea
no Sertaõ dos Caril'is, que chamaô de róra, e por iucon
veniencias do sustento, e outras mais, e ficarem em dis
tancia da cidade, além de alguãs trinta legoas, os seos
Missionarias antigos, que erào Sacel'dotes Seculares, os
lt'ansfil'irão p'll'a o lugal' donde agora existe, que por isso
lhe chamaõ os Cat'iriz debayxo, e fica esta sua Aldea
assima do Engenho do Taypú. Naquelles primeiros Ca
riris lem lelTas pl'oprias, que lhes pagaõ fóros. He ao
prezente, que alli rezide há muitos anuos seo Missiona-
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rio o P. Fr. Antonio Maria de Modena, c pOi' sua dis
poziç'aõ, zelo, e cuidado, he esta Imã das Doutrinas do
Brazil a mais bem situada, com cazas de telha, e taypa
em modo de cidadella, e p.'aça fechada; Igreja boa
consagrada á Senhora do Pilar, ricos paramentos,
gente llumeroza, e bem domada, ilssim no politico do
seo governo, como no espiritual, e de Ocos.

~A.PI'''''lJLO x.
ContinuaiJ-se os progressos do Convento, e do que nelle aconteceo pela inw

zaõ do inimigo Olandez neste paiz, com a noticia de dous Recolhimen
tos, ou Oratorios, lJu~ fleHe levantaraü os Relígiozos.

309. Sendo certo, que a primeyra planta desta caza
se foi com o tempo continuando, naõ achamos com
tudo sobre isto conza certa; e só que pelos annos de
1602, sendo aqui Guardiaõ FI'. Fraucisco dos Santos,
e commissal"io das Aldeas jUlltamente, se fizera muita
parte desta caza. A este succedeo FI'. Francisco dOi

Anjos, e parece, que no tempo deste Prelado, que foraó
os tres aonos do Custodio FI'. Leonardo de Jesus a se
gunda vez, se concluio com toda a obra do Convento, e
Igreja; porque eutl'ando. snccessol' deste o Venel'avel
Fof. Cosme de S. Damiaõ, cuidou em f:lzer-Ihe cerca,
como fica <litto, levantando o muro de pedra, e barro;
e he sem duvida, ((ue occupar-se nesta fabrica, foi por
que a do Convento, c Igreja estaria- de todo concluida,
ao menos no que tocava ao material de pedreiros; por
que de outra sorte a naõ largaria aquelle Prelado, para
se occupar em outra menos llecessaria. Deste tempo
athe a restanraçaõ da terra naõ temos couza de nolar
nesta caza mais que as muitas quebras, e rui nas
suas, trabalhos, e perseguições dos Religiozos nella
moradores. Alguãs destas repelimos por mais extenso,
como em proprio lugar, naõ obstante o havermos já
tocado nellas em outra parte. Estando já o intrlJzo
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Olandez scnhoI' da cidade de Olinda desde desaseis de
Fcvereyro de 1630, da povoaçaõ do Reciffe dos pl'i
meyros de Março do mesmo anno, e da Ilha de Tama
racá de 28 de Mayo do anDO seguinte de 1631, (*) foi
sobre a Paraiba a primeyra vez. Deo fundo na sua
barr'a a sinquo de DezembI'o, do mesmo anno, sendo o
seo primeyro intento render o forte, que chamaõ do
Cabedêlo, que serve de defeza á barra, e entrada do.
rio, Dous dias gastou em qezembarcaI' a g~nte de
guerra, e depois de se occupar c9atro em varios com
bates, e assaltos lhe deo o ultimo a onze do mesmo mez..
avançando a fortaleza com, todo o seo poder, que só;
lhe servio de dezengano, pal'<! na mesma noile levantar
o cerco, e embarcar-se para o Reciffe, levandQ de me
nos graude numero de mortos, que qeixou. F;ntre o~

nossos ficou ferido mortalmente o Irmaõ Fr. Manool da
Piedade trespassado pelos pe{tos de balas, -e alab~~·

das, do qual ja em outra parte fallal:nos,. e o faremos.
mais adiante, e falleceo a poucos <Ha8 eom grande sen
Hmento de todos pelas ::,uas singulares prendas, e co
nhecidas vÍl'tudes, c dos cabos, ~ Generaes dos Exe~

citos Portuguezes pelo zelo, e cbal'idade com que assis
tio sempre neste, e em outros semelbanles encontros9
em serviço de Deos, do. ~ey, e da pl,ltria,

31.0. Tres annos, e alguns dias qJé\is baviaõ passa(lo.
depo~s desta pl'imeyra assallad,cl dos Olan<lczcs Da Pa
raíba. quando no mez de outro Dezembro do anDO
de 163l1. volto" alli o inimigo com nova a.rmada, e teod()
com est~ melbof successo, ql:e COI:Q a primeYfa" to
ma<\o o forte <lo Cabedêlo na barra, e o de S. Antonio,
1I\eyo legoa 'pelo rio assima antes.,de cl~)egar a ErOli~a de
Nos~a Senhora da Guil,l da o.utra parte, o qual bavié\õ
leVaUlé\do os n.ossos desde a primeyr~ assaltada~ que o()
Cabedêlo haviaõ dado no aDno de 1.631 ; em viote e

(~) ~lemorias Diaria,.



36[,

quatro do ditto mez de Dezembro eutl'nraõ a cidade, ha·
vendo-se retil'ado della todos os moradores. Era capi
tão, e Governudor a este tempo Antonio de Albuqnel"
que, filho de Jeronymo de Albuquerque, que com este
seo pay havia hido ao Marallhaõ á conquist'l dos Fl'an
cezes, e vendo a cidade cntradn de inimigos, e sem
gente, e ::oldados para a recuperai·... nem ainda pnra se
defender fóra della no arrebalde, e engenho de Manoel
Peres Conêa para onde se havia retirado, rendido o
forte de S. Antonio... aonde se achava de soccorro, '
quando o inimigo entrou a cidade, tomou a derrota do
Cabo de S. Agostinho, aonde l'ezidia o General Mathi3s
de Albuquerque. Com o Governador se retiráraõ muitos
do povo, alguãs pessons particulares, e todos os Religio-
zos moradores do Convento... ficando este ao dezemparo,
e feito ~stalagem dos Hereges inimigos. Era seo Guar·
diaõ FI', Francisco de S. Antonio, eleito no capitulo do
Veneravel Custodio FI', Cosme de S. Damiaõ, celebrado
em Pojuca em 1633. Nesta abominavel desolaçaõ per
maneceo esta caza athe a total restauraçaõ de Pernam
buco alguns vinte annos, ainda que no seo intermeyo,
como logo diremos, assistiraõ nella por pouco tempo
alguns Religiozos.'

31.1. Seis mezes depois de occupada pelos Olandezes
a cidade da Paraiba... succedeo em nove de Junho de 1635
a entrega do nosso arrayal de Paranamerim em Per
nambuco. Entre os Religiozos Menores, que nelIe assis
tiaõ, e fic3raõ taõhem prizioneil'os foi hum o P. FI'.
Luiz da Aununciaçaõ, e sendo os mais degradados para
as Indias da America castelha na, ficou elle absolto desla
pena, e dali se retirou para a Paraih!l ao engenho do
Reys de Francisco Camêlo Valcacer com outros Religio
zos mais, aonde del'aõ pl'incipio a hum Recolhimenlo
com seo oratario, e nelle viveo athe o anno de iMO,
em que no mesmo lugar põz termo aos dias, como ludo
fica escripto'em a vida, que dclle se imprimia ja em a
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primeil'a parle desta Chronica. Os mais Religíozos, que
neste Recolhimento viviaõ, com outros, qlle na mata de
Perllambuco destrito de Olinda fllndaraõ o Recolbi
mento do Mosteirinho, de que já taõbem se escreveo na
mesma chronica, foraõ daquelles, que deilLou o Venera
vel Custodio FI', Cosme de S. Damiaõ, qllaódo tomado o
arrayal pelos inimigos, e feitos senhores da campanha,
se retirou com os mais subditos, e a maior parle do
povo em companhia do General l\Iathhs de Albuquer,..
que á Villa da Alagoa, atlendendo o Venel'avel Custodio
a que ficavaõ desertos os Conventos, ocupados pelos ini
migos, e o povo sem sacerdoles, naõ só Relig10zos, mas
nem ainda seculares; pois athe os mesmos Parochos
das Igrejas os mais delles as haviaõ dezamparado, e
compadecido das necessidades espirituaes ele lanlas al
ID:lS as quiz consolai' com este beneficio á custa de tra
balhos, e perigos dos mesmos Religiozos.

312. Estes da Pal'aiba, ainda que a cidade, e cam
panha estava pelo inimigo, alli foraõ vivendo á sombra
de Francisco Camêlo, o qual supposto se havia retirado
com o Governador Antonio de Albuquerque da Paraiba
buscando o Cabo de S. Agostinho aonde assistia o
nosso General, encontrando-se nas partes da Muribeca,
entl'e o cabo e Recilfe, com o General Segismundo,
que sahia contra o nosso, obri~ou o Olandez a Fran
cisco Camelo, e outros pl'Íncipaes, a que voltassem á
Paraiba para os seos engenbos, e falendas, dando-Ibes
passaportes para seguro das suas pessoas. Nesta confi
ança e conhecimento particular, que tinha com os Re
ligiozos, pois el'a nosso irmaõ TerceÍl'o e SYlldico do
Convento, e especial devoto do P. FI'. Luiz da Annllcia.
çaõ, o buscon este Religiozo, e com alguns mais se re
colheo a sua caza, e Ilella assistiraõ POI' onze mezes, no
fim dos ql1aes se passaraõ ao Recolhimento, que com
sua Igl'ejinha no mesmo lugar levautaraõ.
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313. Neste sagl'ado assistiraõ sem supm'iol', que os
regesse, mas em Religioza e exemplaL' fraternidade, e
beneficio do povo o P. FI'. Luis da Aonunciaçaõ athc o
anilo de 16lJ.O em que falleceo. e os mais atIJe o de 1M2
em que pelo Om chegou á Bahia o Custodio Fr. Fran
cisco das, Neves, ~ fa~endo o seo capitulo, nalle foi no
meado pam PI'01;idenle in capite deste oratoFio Fr.
Frapcisco de S. Bras, e nelle rezidio alhe a coogrega
ça,õ do ,nesmo CustodiQ, feita em sioquo de Janeiro, de
16lJ.5, em a q,.al foi Domeado para U~e succedel' nu lu
gal' o P. Pr. J~con1C da Pul'ificaçaõ, que depois foi
Provinoial, prll1Jey~o d~stes nomes. No sobredilo anilo
de 1645, a tres de Sept~lJIbro se ilcclamou na Paraiba a
empreza da liberdade, a lemp~~ que se havia ja reLirado
da su~ eidade para o forte de Cabedêlo Paulo Linge Go
verl)ador Olundez, neticiozo. da victoria, que dos seos
alcançal'aõ os nossos em tres de Agosto na batalhl\ das
Tabocas, e d,a que eonseglJiI'~õ logo depois Da varge, e
engenho de Anua Paes fia c~za forte, e ceftj/icado da
empreza da liberdade. Polira se dar calor a es,ta na Pa
raiba, n,omeou JO(,lõ Fernandes Vieira, author della,
sempre grande, e memoravel nas ~is.torias por Gove\'
nadore~ daquella capitania a Lôp,o Curado Garro, Je
ronymo de Cadena, e Fl'3ncisco Gomes Moniz. Concar
r~l'aõ todos estes ao lugar de Tibiri, ma~ vendo llaõ ser
aqueUa e,StaDcia conveniente por I'~za, ~ <leS14bl'igad~,

eS~Qlher&õ o, Eugenbo de S. Apdré, c-oall'o legoas da ei
dAde, ás ruarge"s do rio, que era de Jorge Homem
PÜ\lO, e alli se fortaleeellaõ em formq, que mereceo
aquella Estaocia Q; nome, de arrayal.

3~lJ.. Para este se passou taõbeql O P. FI'. J~com~,

que assis.tia no Recolhimento do Reys, com tres com
pa,n,heiros seos, ficancl,o este do Reys por huã vez des
am f)a,.'ijdo , sem que nelle habitas e dalll por diante
Religio1.O algu,Ol. Seis mezes assistiraõ neste de S. An
dré assim os ll'es Governadores.. com a gente de guena,
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que se lhes agregava, como os quatro ReUgiozos, levan
tando taõbem alli caza, e oratorio, naõ lhes falta,ndo,
em que se exercitarem com muito trabalho seo, e bem
do povo. Logo que os nossos fortaleceraõ este arrayal
de S. Andrc, querendo satisfazer a alguãs murmurações
dos seos, e mostrar, que uaõ temia aos Portnguezes, o
Governador Olandez, de que era arguido, despachou,
do Cabedêlo em onze de Septembro deste proprio anno
de 1645, hum grande numero de lanchas com trezentos
soldados, e maior copia de Jndios, com intento de com
bater o nosso arrayal de S. André, mas na voz, e appa
rencia mostl'ando, que era a sua derrota sobre a ci
dade, que ja se achava habitada de varios,co'looios, e
moradores. Nesta consideraçaõ aviza'dos da cidade os
Governadores do arrayal, sahirlro em seo soccorro, com
a maior parte da gente, ficando com mllY pouca para
guarnecei' aquelle prezidio o Governador Francisco Go
mes Moniz. Conheceo este o estral:lgema do inimigo por
pessoas particulares, e que vinha direit() sobre o ar
rayal, e a toda a pressa o sabio a receber com a pouca
gente, que lue havia ficado, encontraode-se ·ambas as
tl'opas na campina do Inhoby, hu.ã legoa antes de chegar
a S. Andl'é. No combate ficaraõ vencidos, e destroça
dos os Olandezes, e postos cm apressada fugida athc o
forte de Cabedêlo por rena, vendo··se cortados a pode
I'em tomar o porto das suas embarcações, deixand(i) no
campo, e retirada seltenta e selte mortos. Aos porltl
guez~s acompanharaõ alguns dos Religiozos, oaõ falkmdo
ás obrigações do seo offieio, sem temor do inimigo, e
ajudados do ceo; porque andando no combate expos-
tos, e sem reparo ás balas, nenhuã os chegou a offen-

. der, st;llldo dos IlOSSOS só sinquo os que morreraõ, .e o
cabo Francisco Leilaõ. Para se_ler -!l0.r .mHagro1.a esta
victoria além do referido favor de ser alcançada com
poucos soldados conlra hum grande nnmero de inimi·
gos, foi fama e voz pliblica, c constante, visto; e pl'ati-
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eado por pessoas fidedignas, que ao tempo deste confli .•
eto, se abl'il'aõ sem maõ de pessoa humana as portas da

, Igreja dos.Gloriozos Martyres Santos Cosme, e Damiaõ,
sita na mesma campina da batalha. Ja em a primeyl'a
parte desta chl'onica fica escripto, que as Imagens des
tes Santos Martyres, que se veneraõ nesta Igreja do In
boby, saõ as mesmas, e as primeyras, que se collocarllõ
na sua Matriz, e Igreja da villa de Iguaraçú, de
donde as transpol'taraõ os devotos fundadores desta
de Inhoby; fazendo-se pelo tempo adiante outl'II8
para a de Iguaraçú. E sendo estes Santos Matyres
particulares defensores daquelle districto, aonde pri
meyro foraõ venerados, como aqui eraõ laõbem com
Especial cnlto, e devoç;tõ dos seos habitadores, era bem
que como Santos, e seos pal'ticulares ::Idvogados os
defendessem, e defendaõ a todo o tempo, e em qual
quer parle.

315. A' guerra se segue eommumente a fome, e
peste, males, que permitte mUÍlas vezes Deos para cas
tigo, 011 para prova do seo povo. Aeste da Paraiba,
como aos de Goayna, e Pernambuco lhes quizdar o Se
nbol' ainda entre a mesma guerra taõbem a peste e lá
virá tempo, em que sentiraõ o da fome. Depois desta
referida victoria, sobreveyo pelos fins do mesmo mez
de Septemb:-o deste propI'io anno de 1645, começando

. pelo districto da Paraiba hum geral cOIHagio a que se
deo o nome de peste, que em menos de quatro mezes
consumio sem I'emedio mais de quinhentas pes:oas.
Delle ficaraõ izentos os Religiozos, mas naõ do traba
lho, que com isto lhes-sobreveio; pois sendo só elles os
Sacerdotes, que uaquellas partes se achavaõ, eraõ os
que discorriaõ pelas pouzadas das gentes, quarteis do .
arrllyal, mOl'adores da cidade, engenhos e fazendas de
fÓl'a, ja administrando a confissaõ, e mais Sacramentos
aos enfermos, ja assistindo aos agonizantes, dando se·
pultura aos mortos, servindo aos mizer<lveis, e PObl'l'S,
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qne eraõ os mais, pedindo esmolas .para os neccssiLa
dos, fazendo rogativas, ordenando procissões, e preccsJl

com que se a placasse a ira de Ocos, alhe que foi servido
o Senhor PÔI' os olhos da sua misericordia em tanta
necessidade, cessando aqllelle mal nos pr'incipios de Oe
zcmbro do mesmo alloo de 1.645.

3f6. Serenado assim o mal, havendo alguns seis
mczes, que no arrayal de S. Anclré se acampava a
nossa gente com os SC(lS tres Governadores, entrando o
allllo de 1646, nos principios delle se repartio esta
gente militai' em dOlls tróços, ou esquadras, Imã ficou
gnarnecendo a mesma estancia de S. André com o Go
vel'Dador Jeronymo de Cadeua, e a outra com I.opo Cu
rado Garro,' e FI'<J111.:isco Gomes Moniz sé recoUJ(~o á
cidade, dando ordem a fortificar-se nella, receando Daõ
tomasse o Olandez, que ainda se achava de posse do
for'le do C'lI>edêlo, a inlfoduzil'-se nella. Com esta gente,
e os seos dous Goveroador('s se reliraraõ taõbem os
quatros Religiozos, e na Cidade se agazalharaõ no Con
vento naõ deixando de acudir, quando lhes era Decessa
rio ás necessidades dos qlle ficavaõ no an·ayal bindo
alli dizer-lhes missa, e a tudo o mais para que eraõ
chama dos.

3'17, Na cidade, e Convenlo assistiraõ OUtl'OS seis
mezes alhe Julho do mesmo anno de 1646, em que che·
gando Segismundo de Olaoda segunda vez no principio
deste anno COIU novos soccorros, inlenlando soberbo, e
vangloriozo conquistar a campanha, ja recuperada pe
los oossos, que desde o primeyro de Janeyro deste pro
prio allno assistiaõ cm o novo arrayal do Bom Jesus da
Val'ge, e linhaõ recluzo o Qlandez Da praça do Recilfe,
delel'lIIinaraõ unir· as forças para lhes poderem melhor
rezislil'. Para este efIeito mandou Joaõ Fernandes Vi
eyra retirar os cubos, e soldadescas, que se achavaõ
aC~IIJI)adas, e repartidas por' varias parles, e taõbem as
de S. André, c cidade da Paraiba com os tres Gover-
aBOATA~I. PA.T. tI. VOL. II. 47
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nadores, e lodo °mais povo daqnelles disll'iclos, que
da primeyra vez scnaõ havia rczo!vido a C'lilc abalo.
Executou-se com brevidade c~ta ordem. c para condu
ct~.l da mizel'avel, e atropelada gCllle se dividia assim
esta como a de guerra em deus esqlladrões, guarnecendo
hum a soldadesca do arrayal dc S. André, c o (lIllro a
que defendia a cidade. A esle acolllpanhou o P. FI'. Ja.
come, com oulro Religiozo, c os dOlls aos de S. André;
cllssim ficoll o Convenlo de todo despovoado de I1eligio
ZOS athe á ullima restallrnçnõ da lerra. Com o Povo da
Paraiba se retiron laõbelll o de GoayaJln, e se foi repar
tindo todo entre Igllaraçú, Olinda, c Vargc nthe o Ponlal
de Nazarclh. Pnra o nl'l'ayal novo du Bom Jesus da
Vargese recoiheo o P. FI'. Jacoll1c com seo companheiro
a hum orawrio, ou caza qlle tlhi se fez; e os ontros dous
companheiros com o Governador Lôpo Curado Gílrro, e
parle da soldadesca /'iC foraõ aquarlell"r á villa de
Olinda. Assim estes qne se rer.o!heraÕ li Olinda como
os do arrtlyal novo da Vargc. Cfllll outros mais que da
Bahya foraõ mandando os Prelados em companhia (los
cabos, e SOCCOITOS, que enviavaõ li PCl'llillllbuco Oj Go
vel'Jladores do Estado, foraõ assisLinl10 aos povos, e sol
dados, reparlidos por loda' as Eslancias pelo largo
tempo de oilo para n·)ve anHOS, QlJC durolJ li guerra
alIJe atolai restauraçaà de Pernambuco, COIllO cm re
ZlJmo fica refcrido em seo Ingar. O quc aqui escl'eve
m05 acenleceo na Paraiba, especialrllcnle 110 que toca
aos nossos Rcligiozos consla de alguns assentos desla
Custodia, e das certidões dos Guvernadores da mesma
Paraiba naqlJe\le tempo, que ja ficaõ lançadas na 1." p.
desta Chrollica.

--~~ ....



ContintlM-se os progressos desta cam depois da restauraçaõ da terra
athe o pre;ente.

318. Restaurada a terra pelos portugnezes em vinte
e setle de Jnneyro ue 16511, c senclo este Convento hum
dos que o~ Ueligíozos haviaõ dczel'lado, lhe paz laõbeUl
(1 1'. Cuslodio FI'. Daniel de S. Francisco na con~rega

çaô, qne fez da BahY:1 no anno seguinte de 1655 por
Prczidcnle in capile ao lrlllaõ FI'. Mauoel dos Martyres.
Ese naõ poz Prelado neste Convento logo que se restau
rou a terra como o fez no do Reciffe, foi sem duvida por
naõ havcr flor aqncllns partes de Pernambuco Religiozos
bastaules parn pro"imcllto destas cazns. l es tn da Pa
raibn se foraõ continuando os seos Prelados alhe o pre
zenle, como taõbelll as obras do Convento, que vemos ~er

lodo fabricado de novo, assim em Igreja, como em cor
reuorrs. Oeste~ naõ temos assento, qnando se lhe desse
principio. Sao de hum só sobrado, e sem demazia de
~ralldcza dos lIlais amplos, e bem proporcionados da
Provincia. Fóra da sua quadra principal, tem outro
corredor sobre sy, o qual pega do fim do que vay ter á
capel1a mór, e dnli busca 'a parte do nascente. A par
dc!\te se fez os annos passados de 1751 p(lr~ 1752 a S3.
christia nova, que atlte cnlaõ era para bayxo do corre
dor, que busca a capella mal'. Está fabricado pela
IIll'Sllla iuéa, e archilectura da que tem o Convento de
ülillda. Fica taõbcm por detrás da capella mOI', com
lIua hoa, c visloza varanda por sima, que occl1pa todo
li vali da mesma Sachl'istia. Para o IlIgal' qlle era da an·
ti~a se passou o quc chamamos caza, ou capella do ca
pilulo, que 110 consngrado á Senhora do Rozal'io, e pelo
interior do antigo sc cstendeo a caza da porlaria, que
tinha aLhe-li o del'eilo de pouco espaçoza; e com estas
1l1lldanças, e novas fabricas se puzeraõ na ultima, e
1ll('!IiOI' pel'fl~içaõ toelas as obras deste Convenlo.
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319. A sua 19rrja he taõbem a de melhor, e mais
ajustada urchitectura de todas as que tcmos, com bons,
e perfeitos retabulos de lribuna, e altares. He taõbem
de payneis o forro do sco teclo com molduras de tulhll,
e boas tarjes da mesma distribuidas pelo pJ'illleyro cor~

nijamento da parede sobre quc assenta o seo forro. He
taõbcm nova esta Igreja e ainda que naõ há assento do
anno, em que se lhe deo principio; sabemos cOllltudo
certamente que pelos de 1718, c seguintes se trabalhava
na sua fabrica. Tem tribunas de talha, assim as do seo
corpo, como as da capella mOI'. O seo fronLispicio he o
mais vistozo, naõ só de toelas as nossas Igrrjas, mlls
ainda dtls que por estas parles se :Ichaô. Está fundado
sobre sinquo arcos de pedra hlvraela, e da mesma saõ
todos os seos cOl'nijameutos, e mais obras, com que se
remata. Tres destes arcos correspondem ao corpo da
Igi'eja, e sobre elles assenta parle do choro. Os outros
dons, que ficaõ aos lados destes, pelo da parte esquerda
se entra para a caza da Portaria, e pelo outro da parle
direita se passa para a capella, e obras da Ordem Ter
ceyra. Fica este fronlispicio correspondente á ·I'na di·
reita da cidade, no fim da qual, e meya descida, em qne
acaba, entre a rua, que atravessa, e o pateo do frontis·
I)icio está o cruzeyro do Convento. He esta obra, naõ
só. de grande vnlto, mas taõbem de vistoza perspectiva,
perfeita, e cnrioza fabrica, tudo de pedra de moldur'a,
em forma oilavada, de alguns vinte palmos de altura em
coatro corpos athe o ultimo, em que assenta a cruz, que
á proporçaõ desta baze, he de allur'a a ella correspon
dente, e da mesma forma oitflVada. Deste cruzeyro,
passada a rua travessa, athe a qnal chegaõ os muros do
Convento por ambos os lados, se faz hlJã espaçoza en
trada de mais de sinquoenta passos de largo, começando
a subil' alguã cOllza para o fl'ontispicio da Igreja. Deste
alhe onde começa aqllella entrada haverá a longitude
de cem passos. Todo este pateo qne começando na lar-
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gura referida vay estreitando athe acahnl' na do frolllis
piciú dei Igreja, ('slá cercado do referido lJluro, bnstan
temenle alio, com slIas voltas, e remrltes por sima, e
duas pyralllides 110 fim de Imã, c outra parle da sua en
trada. He lodtl ladrilhado de lijôlo, e fazendo ao princi
pio hllm degráo de pedra, que corre dil'eito de huã a
ouU'a parte dos muros, e suas pyramides, c depois deste
hum baslante patco, seguem outros degráos tia mesma
pedra, em forma sextavada que fazem P9r todos sette,
com os mesmos pateos, 011 distancias proporcionadas
entre hllns, e ontros atIJe chegar ao frontispicio. Para
esta se sobe por coatro degráos mais em forma de es
cada, fazendo depois destes, que saõ na mesma forma
sextavada, hum pequeno pateo, com seos repartimentos
da mesma pedra lavrada. e tijôlo albe entrar para a
Igreja pelos seos arcos. O mesmo repartimcnto de pe
dl'a lavrada coITe pelos entremeyos de todo o patco, e
seos degl'áos, e com a mesma se orla o pé de todo o
muro por Imã, e outra parte. Pela face deste e-;Laõ
abertas nas paredes de carla bum dos seos lados hnãs,
como capellas, ou altares com seos arcos, e nellas col
locadas as Imagens de Christo naquellas forOlns, que
reprezentaõ os devotos passos da sua Sagrada Pnyxaõ.
Com toda esta fabric:l e architectura se faz esta en
trada da Igreja, e o seo frontispicio muy viSIOZrI, e di
vertida.

320. Foy caza do noviciado desde o anuo de 1.682
alhe o de 1.708. No de 173ft achando-se pelo mez de
Dezembro naquella cidade de vizila o III. "'o Bispo O.
Joseph Fialho, pelo arrecto, que mostrava á nossa fa
milia, e o agradavel, que lhe conciliou este Convellto,
e em especial a sua Igreja se dignou sHgra-la; e no dia
de S. Silveslre, ultimo deste sobredilto mez, e aOIlO,
com as ceremonias costumadas em semelhanles aclos,
assistencia do Governadol', Prelados dos mais Conven
tos, e pessoas prillcipaes, se consagrou este templo.
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ficando por esta especifica e espiritual graça muito mais
celebrado en lre lodos os da provincia,

(jAPI~'.rLO XII.

PelSoas, que elegeraõ ser sepultadas na Igreja deste Convento, e de algun.
particulares bem/eitores.

321. Ntlõ só se aulhol'izaõ, e i1\uslraõ os lemplos, e
Igrejas de Deus pelo material da obra, e especio7.0 da
l'abrica, c sa~rado d<Js suas paredes, laõbem se fazem
celebres, quando chegaõ a ser depozilo de pe:soas no-

.ladas de virtude, c santidade, e laõbem de sugcitos de
maiol' dislinçaõ, e chal'acler illuslre. Para CSl'l nossa
Igreja da Paraiba cnlrar na Jerarchia desles e ser en
tre lodos os da Provincia o mais distinlo, além de seI'
só elle, o que alhe o prezente logra a primazia de c:-lal'
solemnemenle sagrado, e na sua fabrica, e archilelura
o mais especíozo, naõ lhe faltou taõbem o ser depozilo
de pessoas de opiniaõ, e santidade, c escolherem nelle
jazigo aIguãs íIIl1strcs. e pa rlicllla res.

322, N<l capelh maior da Igreja ao pé dos degráos,
porque se sóbe ao seo :l1lar está huã campa de pedra
lavré.lda com brazaõ de armas, e a letra seguinte:

Aquijáz o corpo de Anlom'o Velho Coelho, Governa
dor que foi desla capitania, do conselho de Sua Ma,qes
tade. Falleceo no anno de 1719 a tá de Agoslo, dia de
N, Senhora da Boa-Morle,

Na mesma Igl:eja ao t'nlral' da sua poria principal,
no meyo della está outra campa da mesma pedra, bra
zaõ, c letreiro assim:

Aqui jáz Pedro iUollleiro de Macedo, qtle 1Jm' Govet'
nar mal esta capitania qnel' que lod03 o pizem, e a lodos
pede hum ,Padre Nosso, e Ave-Maria pelo amor de
Deos. 1.7áá,

Alguns dez annos foi este alli Governador, e doze
com ponca dilferença o havia sírio o onlro. Da dilfe-
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rença, ou c1ezigualdede dos lugares, que occupaõ os
corpos destes dous Heróes, e primeyras cabeças da
quella comarca, supponho naõ deixará de fazer: o pru
dente leitor, 110 devoto, ou politico algum reparo. e naõ
sem fundamento, tomando como taes, c seos Gover
nadores para perpetuo jazigo seo, hum o In~ar mais au·
thorizado, o outro o mais inferior; isto se entende em
modo de fallal' ao mundo, que por sagrados naõ mere
cem distinçaõ. Mas se foi como o deixou escripto na
campa do s(:o este segundo pai'a castigo dos dezacertos
da sua governança, dos quaes IHIÕ ficariaõ izentos taõ
bem os claustros, querendo saLisfazel' a alguns queixas
destes, (se he que para ellas lIll'suaõderaõ justa cauza.)
escolheo para satisfaçao dellas aquelle lugal', na sua es
timativa o mais 3batido, assim como o pl'imeiro tomou
ar,uelle mais subido, talvez por premio do credito, e
bom conceito de que lhe e.amos devedores.

323. No cruzeiro ao pé do arco da capella mal' ao
lado do altar da Senhora da COllceiçaõ eslá outra campa
com este inscriplo :

SepulLum de Anlonio dos Sanlos Duarle, {amUiat' do
Sanlo O/licio, Sindico deste ConvenLo. A nno de 1736.

3'2lt.. Nesla meSllla Igreja ao pé das grades fronteira
ao altar da Conceiçaõ pela parte debayxo e arco da ca
pella dos terceyros está Iluá sr~pultllra, qne dizem Ile
a segunda, em a qual foi depozilado o corpo de D. Se
bastianil ele Vascunce\los; e he tradiçaõ constante, e lIaõ
llluyantiga, que hindo abrir-se dahi a lempos para se
entel'l'ar ne\la outro corpo, se achilril o desta mulher
inteiro, e incorrupto, sem cheiro oífensivo, com outros
signaes, qlIe inCll Ica"aõ ser aque\la inr.orru pçaõ mais
pOl' pri\'ile~ios da graça, do que por occurrencias da
natul'eza. Sem se fazcl'ldislo milis a"criguaçDõ, mandou
o PI'elado cubrir de terra outra vez o corpo, ahrindo-se
olllra para o defunto. Nesta sllppoziçaõ se conserva atIJe
hoje esta sepullllrtl, sem que se intcnlass: abril' nlais,
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nem para avel'iguaçaõ da verdade, nem par~ outra ser.
ventia, Daõ sendo poucos os que nesta Igreja se vaõ
sepullar, o que naõ deixa de parecer conza de nota.
Para esta tradiçaõ, além de constante, e moderna me
recer credilos de abonada, e verdadeyra, concorre jun
tamente a boa opiniaõ, com qne viveo, e as operações
virlllozas, em que se exercitava esta mulher. Oella nos
achamos obrigados a fazer alguã memoria mais dilfuza,
porque supposto naõ foi Terceyra da Ordem para pro
fiss<lõ, foi sem duvida filha do Espirito Serafico do
Santo Padre, e Irmã nossa pelo alfecto, devoçaõ, e cha·
ridade, com que amava aos seos filhos, e Imã sua espe
cial bemfeilora.

325. Foy D. Sehastiana de Vasconcellos natLral da
Ilha da Madeyra, filha legitima de Ignacio Ferreira de
Castro, e de O. Maria de Vasconcellos, pessoas nobres,
ricas e J)rincipaes daquelJa Ilha. POI' certa violellcia, que
uzou II justiça com os criados de seos pays, se desgosta
raõ estes de sorte, que vendidos todos os seos bens se
embarcaraõ para Pernambuco, com esta filha ainda sol
teira, e da-li passaraõ ao districto da Paraíba, aonde
fizeraõ assistencia no engenho de Gargahu, distante da
Cidade duas legoas. Alli cazaraõ li sua filha com Joaõ
Mendes de Ahrêo. Era este natural de Pernambuco, no
engenho de Gorjahu debayxo, freguezia de S. Amaro de
Joboataõ da familia dos Velhos, descendentes dos deste
appellido, primeyros povoadores da Ilha de S. Miguel.
Por morte de seos pays, ficando Joaõ Mendes orplwõ,
e de -pouca idade, foi creado em caza de ontro parente, c
em a~I'adecimento deste beneficio, deixando o appellido
de Velho, tomou o de Mendes, e Abreu, do seo bemfei
toro Naõ seguiraõ seos filhos este dictallle, porque tor
naraõ a renovar em sy o Velho, de que se havia esque
cido seo pay, c foraõ elles o Cilpilaõ MOI' Domingos Ve·
lho Barreto, e o Coronel Amaro Velho de Vasconcellos.
Com aquelle seo bemfeilor passou de Pernambuco para
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a Puruiba Joaõ Gomes de Abreo, e tendo bens da for
tuna, e nobreza naõ vulgar, com elle vieraõ a cazar sua
filha os pays de O. Sebastiana, em tudo contraria ao
genio , e cOlldiçaõ destc seo marido. Era cste áspero, e
duro naõ só no tratamento dos escravos, mas taõbem
coo! a proprb mulher. Mas esta, como dotada por Oeos
de huã sofrida paciencia, naõ sonbe nunca, nemainda
levantar vozes contra as semrazôes e imprndencias do
marido. Nesta virtude foy singulal', pois ainda contra 03

famulos de caza se ollviraõ nunca na sua bocca pragas,
maldições, falia I' no demollio, e nem consentir nelles este
mao costullle em sua prezença. Foy taõ amante da ho
nestidade, que nem zombando, queria ouvil' palavras,
contra esta vil'lude. No vestir foi taõ modesta, como
ex.emplar, fazendo com que observassem o mesmo as
suas escravas. Era frequente na sua caza o exercicio da
devoçaõ, sendo huã destas rezar todtls as noites com a
sua familia o Terço da Senhora.

326. Na charidade com os proximos necessitados foi
excessiva, naõ obstante as gl'andes contradições do ma
rido, a qncm temia muito pela aspel'cza de palavras,
com que a tratava. Para lhe canzar menos impaciencia,
sem deh:ar de soccorrel' aos pobres, avizou a estes, que
observassem Imã bandeil'inha branca, quc havia PÔl'
em cel'la varanda da sua caza ; e que assim, qllando
alli a vissem, fossem sem receyo buscar as suas costu
madas esmollas, porque aquelle era o signal de naõ es
taI' cm cnza, quem Lho impedisse. Com os mesmos es
cravos, quc eraõ muitos, foi taõ charitativa que tra
zendo-os o marido ao ganho, succedja muitas vezes nllõ
trazerem o computo do dinheiro conforme os dias; ou
por DUÕ achal'em, que ganhar, ou por neglicencia sua,
ou outra qualquer COUZll, ella pelos livrar do castigo, e
máo tratamento, supria com o dinheyro, que faltava
para a conta, c cra particular da sua agencia. Tanto
mostrou Ocos, que se servia da sua charidade, que

JAnOA'fA~I, I'AUT. 11. VOL. 11. 4s
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além de alguns cazos de menos nota lhe áconteceraõ
dons certamente prodigiozos. Hum foi que tendo o ma
rido em caza certo numero de alqueires de fal'inha ja
medida, sahindo para fora, distribuhio eHa pelos pobres
seis alqueires. Tornou elle ~ara caza, e dando parte á
mulher~ que tinha vendido toda fal'inha, e o comprador
a vinha buscal' no outro dia, ficou ella summamente
turbada; e veJldo~lhe havia faltai' a que tinha repartido
com os pobres~ se rezolveo :1 dizel'.lbe, que cm sua au
zencia vendera seis alqueires" mas que linha o paga..
mento prompto; Ila supposiçaõ, em que elle para isso
a aguardava, Tinha elle a impaciellcia por costume, foi
notavel a que sobreveyo sobre a mnlhCl', acan'etando
para isso a falta de p' Ulvra, em qne ficava com o cam
prador, Vendo eUa a grande lUI'baçaõ do marido, o so
cegou dizendo-lhe que naquella noite trabalharia com
os escravos, e 1I1e daria de manhã os alqueires, que
falt~vaõ; e assim o fez, Chegoli ao outro dia o compra·
dor', medio-se a farinha, e acharaõ a conta certa, sem ser
necessaria a que de noite se havia feito, O outro foi,
que havendo na terra buã gl'ande fome de farinha, mail"
dou o marido ,'h' bastante de fóra, e a reparlio pOl' al
guãs barricas, como prevençaõ, mas em tal forma, que
hum só prato della senaõ po~lia til'a1' sem sei' sentido,
ncmelle se descuidava, quando vinha de fóra em revel'
e examinar se faltava al.gtlã. Como a falta era geral che
gou taõbem ao nosso Convento, e havendo noticia de que
Joaõ Mendes linha bastante, mandon o GlIard.iaõ a hum
Religiozo pedir-Lhe por esmolla a que pudesse sei', Che..
seu este (} tempo, qllle se achava o homem fóra de câza :
fallou á mulhel', e ella 1)I'omplamente lhe mandcHl dar
hum alqueiré. Mas sabendo a gra nde ca IHella do ma
rido, til'6'U o,'I,lqueire de farinha de huã bal'l'ica, que fr
eava ao canto' da caza mais retil'ad,a, julgando, que a'
fazei' o marido a' costnmada revista, quando viesse, nar)
seda em totlasf e poderia ficar aquellu lIH\'is disl3Dbe e
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retirada. Veio .el1e de fora trazendo comsigo a outro
Religiozo do mesmo Convento, que em o caminbo lhe
pedio taõbem esmolia; e prollleUendo dal'-lhe IlUã
quarta de farinha a foi tirar da propria barrica donde
se havia til'ado o alqueire, e a achou cheya como a ha
via deixado, sem senti!' falta alguà,

327. Na capella do capitulo deste Convento qne he
consagrada á Senhora do Rozario, tem sepultura para·
sy, sua mulher, e herdeiros o coronel Gonçallo Rodri
gues de Cl'asto senhol' da .fuzenda de N. S. do SOCCOI'l'O,
por escriptura de 15 de Fevereyro de 1701, donde foi
sepultado fallecendo ulli pelo mezde Dezembro de 1742.
Ficava este capitulo, ou capella na primeira quadra do
claustro ao entrar da portaria á Ulaõ direita. Assim se
conservou athe o anno de i 751.. Neste, fazendo-se,
como fica diUo, a sachristia nova por detras da capel1a
moI', e mudando-se para a antiga a caza do capitnl()
para se alargar por este a da pOI·taria que era mõy es
treita, sendo Guardião segunda vez aqui o pregador Fr.
Antonio de S. Maria Jaboataõ, deo parte desta mu
dança aos herdeiros do sobreditto Gonçallo Rodl'igues
de Crasto a velO se concordavaõ com ella, e naõ pondo
elles embaraço se transferiraõ para a nova capella, e
sepultura os ossos do seo instituidor. Foy nosso irmaõ
da confraternidade, elleito na congregaçaõ de 16 de
Junbo de i 703, e particular bemfeitor do Convento.

~.tl.PI'~lJJ.,O XIII.

Vo, Religiozo" que 'e achaiJ sepultado, ne,te Con\)/lnto e {alleceraõ com
opiniaõ, e{ama de virtude.

328. Entre os Religiozos de virtude, que como es
lrellas deste novo orbe, resplandeceraõ para as parles
do norte, em que a respeito dos maL; está - situado o
Convento da PHraiba, e oelte tiveraõ IIII0s o seo oc-
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Cil7.0 e outros o seo jazigo, naquelles principios da Cus
todia, achamos numerado em a lista, de que ja outras
vezes fizemos memoria, ao Irmaõ FI'. Melchior da Ma
gdalena, sem mnis declaraçaõ alguã, nem das virtudes,
em que flol'eceo, nem do anno em que professou, e de
donde [õra nalural, e só que era (ilho desta Custodia.
No cartorio anltgo, de que taõbemja [aliamos no brevc
calhalogo, que faz dos que falleceraõ na Paraiba, se
poem em primeiro lugaJ.: o h'maô FI'. Melchior da Ma·
gdalena, e taõbem sem lhe assignar o dia, eanno do seo
fallcrimento; mas, como depois deste poem o do h·
mai) FI'. Manoel da Piedade, e sabemos foi o seo tran·
silo no anno de 1631, he signal, de que antes deste
devia sei' o do.ll'maõ FI'. Melchior da Magdalena, c
assim por naó deixarmos de todo sepultada com outras
mais no tllmlllo do esquecimento a sua memoria, lhe
naõ quizemos falMr aqui com esta breve commemol'a
ç:lÕ, ficando o mais a cargo dos que concorreraõ para
este descuido.

329. Outro quasi semelhante encontl'umos com a
memoria do Irmaõ FI'. Manoel dn Piedade, especial
mente flO que diz respeito :is opl'rações da SU'I virtude;
e o pouco, que alcançamos Jlesta parte, se deve mais
aos de fóra, tio que aos nossos. POI' estes só consta da
sua naturalidade, e de alguus cargos, que OCCllpOU na
Custodia. De tudo daremos hllã breve nOlicia. Teve
por patría a villa de Olinda; e fornõ seos pays o capi
tuõ Joaõ Tavares, J}I'irneyro conquistador, e que deo
príllcipío a fuodar a povoação da Paraiba, e sua mulllel'
Constança Dias. Ou movido do propl'Ío genio, 011 inci
tado com o exemplo de seo lrmaõ mais velho FI'. Ber
nardino das Neves, de quem ja se cscrevco em a primeira
parle, e Convento de Olinda, o qual dez allnos antes
Ilavhl professado o nosso institnto no mesmo Convenlo
da sua patria, e vivia com credito, e acceitaçaõ dos Re·
ligio7.os, e Seculares, se, rezolveo em o s~gllir este seo
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Jrm~õ Manoel Tavares. Era Custodio o P. Fr. Rraz de
S. Jeronymo, e notando com o seo elevado espirito o
do pretendente, abonado este com as mostras, que de
sy havia dado seo Irmaõ, sem repugnancia o acceitou,
e admitlio ao gremio dos mais. Com acceitaçaõ univer
sal completou o noviciado, e a treze de Março de 1598
fez a profissaõ, quando completava os dezasete de idade.
Passados os primeyros annos, e ordenado de Sacerdote,
foi admiltido ao segundo curso de artes, que nesta Cus
todia se abrio, sendo Prelado Mayor a segunda vez FI'.
],eonardo de Jesus em 1605. Concluido o curso foi es
colhido para continuar as cadeyras. Doze aunos se pas
saraõ deste estado athe o seguinte, que abrio o P. Cus
todia FI'. Paulo de S. Cathal'ina em 1617, e assim foi
precizo, allenta a falla, que naquelles principios havia
na Custodia de sugeilos para o serviço, e ministerios,
occuparaõ em outros ao Irmaõ FI" Manoel da Piedade,
que assim se chamou na prolissaõ. O de mais importan
da, que neste meyo tempo ~e ofIereceo, foi o vel'em-se
os prelados contrangidos a darem Religiozos para acom·
panharem ao capitaõ Jeronymo de Albuquerqu~, e ao
exercito, que com elle lIia ii lançar da Ilha de S. Luiz
do Maranhaõ aos intruzos Francezes. Para isto foraõ no
meados, o Veneravel Fr. Cosme de S. Damiaõ, e por
seo companheiro FI'. Manoel da Piedade, como em ou
tras partes fica repetido, e na estancia partícula.' da·
qne\la capitania se poderá ver o que alli obraraõ estes
Religiozos, tanto com o exemplar vil·tuozo do seo pro
cedei', CQmo no bem commum do povo catholico e gen
tio da terra em dons nnnos, que com pouca dilfereuça
alli assistiraõ.

330. Com as virtudes, e dotes da gl'aça, que na sua
alma reluziaõ, el'a elle adornado de outras particulares
da natureza, douto, sabio, e Illuy intelligente, e versado
na língoa Brazilica do Gentio. Por isso além de ou tras
varias emprezas, em qne era escolhido para Pregador,
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c interprete desta gente, foi taõbem enviado á ja refe
rida do Mal'anhaõ. Alcançada a primeira victoria dos
l"rancezes em a qual com Imã efficaz, 'e persuasiva pl'a
lioa feita aos Iudios nossos confederados, os animou a
investi I', c accomeltel' aos inimigos, hindo diante delles
cem Imã Imagem de Christo nas maôs. Alcançada a
vicloria, e temendo os Francezes o levantamento do gen
lio da Ilha de S. Luiz, e SlUl cidade, com elies confede·
rados, supondo o'lal gentio, que as pazes dos diUos
Fl'ancezes CO'rll os U9SIIOS redundavaõ em prejuizo, e
capliveiro seo, foi pedido' a :Jeronymo de Albuquerque
pelo Raval'dlC(' Genel'al, e Governador dos Fr:lDcezes o
P. Fr. Manoel da Piedade pela fama, que enlre os mes
ID0S FraDcezes', e g~nHo havia do seo minisler, para ex··
plicar, e pel'suadir aqllella gente que os Francezes nas
suas pazes, e tratados naõ inclubiaõ ao lal gentio nem
os nossos pl'elendiaõ mais, que a cooquista, e cxpulsaõ
dos Fl'ancezes, e pazes com o mesmo gentio; o que
tudo concluio com o dezejado etreito O P. FI'. Manoel da
Piedade, discorrendo cm companhia do Snrgenlo mOI'

Diogo d!'l Campos pelas alde.as da Ilha de S. Luiz mais
vizinhas á cidade, e pCI'suadlndo-lhes com efficacia, e
clareza o dezengano de naõ ser assim o que elles temiaõ,
com o que se accommodou ogentio, ficarnõ satisfeitos os
Prancezes, e acreditada dos mesmos inimigos a virtude,
e capacidade deste Reilgiozo.

331. POI' todo o anno de 1.6t6, ou principios do se
guinte, * se aChaY3 ja retirado do Mal'anhaõ para per
nnmbnco o Padre FI'. Manoel da Piedade, com a grande
molestia, e ll'abalho do tomar elle, e seo companheiro
o Veneravel FI'. Cosme de Saõ Damiaõ a longa distanci!l
de mais de duzentas legoas de terra por caminhos as
pel'os, despidos de povo, e 80 habitados de varias na·

• Defted,o, AlI'laes hi(orir., (lo l\hr~n"" num. 418, Ou na l,a P. desta no
Preamb" pag, 202, n. t89.
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ções de gentios, sem estrada I e vereda cerla ; pois foraÕ"
estes Religiozos, e portuguezes, em cuja companhiá fize
raõ esta jOl"nada, os primeiros, queiovesLigaraõ por terra
este caminho, sem mais provizao, que a que Ibes minis
travaõ as cI'vas que colhiaõ, e animaes que á espin
garda derribavaõ os soldados, e com frechas algn.ns ln ...
dios, que os acompanhavaõj mandad1lJ esta esquadra por
Jeronymo de Albuquerque a pedit' soccorros, e provi
mentós aos Govel'nadores de Pernamhuco, e Babya,
gastando sinquo mezes nesta jornad:.t.

3312. Nos fios do seguinte anno de 1.61.1 havia che
gado taõbem a esta Custodia o Reo PI'elado maior o P.
Fr. Paulo de S. Catharina, patricio, e compatriota de
FI'. Manoel da Piedade; e fazendo à sua junta no pr()
prio anDo, ou principio do seguint ,que naõ temos disto
individual certeza, llella foi nomeado para Guardiaõ do
Convento de S, Antonio de Pojnca o.Irmaõ F.'. Manoel
da Piedade, e o continuou POI' todo o tempo do sobl'c·'
dito Custodio, que faraõ com pouca differença os tres
do seo ~overno. Neste mesmo capitulo do sobredito
Cmaodio FI'. Paulo de S, Catbal'io." se abrio Q terceyro
estudo, e nelle nomeado para lente o I,rmaõ Fl1ey Boa
ventura de S, Thomas, o qual coneluidas os tres annos
da filosofia, fazendo l'eOlmeia da cadeyra, nalla foi
posto pelo novo Custodio Fr. Manoel de Clrristo, q·ue
chegou aqui no principio do aUllo de 162(}, o lrmaõ FI'.
Manoel da Piedade, que acabava de Goardiaõ de Pojuca.
Naõ se aponta a cauia porque, e só diz ô assento que
trata destes Estudos, que entrando Fr, ManDei da Pie
dade em lugar de Fr. Boavelltul'a de S. Tbomas~ o não
acabara taõbem, porque o concluhio Fr. FranciscO' o
Roca, todos filhos da CU8ltodia, doclara o tal assento.,

333, Como os mCliecimentos do mestre FI', MaMeI
da Piedade eraõ de Lanto vulto, lIem podiaõ deixai' de
ser vistos dos superiores, nem se descuidavaõ estes com
asua devida remuDeraçaô., Seis para seU€'; anllos ha"
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viaõ passado da sua pl'imeira PrelalUra, e chegando a
esta Custodia a nomeaçaõ do P. FI'. Antonio dos Anjos
para seo prelado maior nos fins do anno de 1627, fez logo
o seo capiLulo, e nelle escolheo para Guardiaõ do Con
vento de Olinda ao mesLre FI'. Manoel da Piedade. To
mou posse do cargo, e o exerceo com os mesmos credi
tos de Religiozo, e acertos de prudente por quazi tres
annos alhe a quinze de Fevereiro de 1630, em o qual
dia foi entrada, e possuida dos OJandezes a villa de Olinda,
e dezertado pelos Religiozos o seo Convento. Neste as
sallo mostrou o Guardiaõ com alguns dos seos subditos,
que escolheo pela direcçaõ de seo espirito, sendo hum
destes, como ja se advertio em outra parte, o P. Fr. Luiz
da Anllunciaçaõ, o fervoroso, e charitativo delle, acu
dindo com os taes aos lugares de maior perigo, animando
aos POl'tuguezes a pelejarem pela patria, e pela Fé, COIl

tra Her-eges, inimigos da Igreja, e dos natur:.les. Mas,
como os juizos de Deos hiaõ encaminhados pelas suas
justas, e altissimas direcções, ainda que nesta occaziaô
ficou o P. FI'. Manoel da Piedade livre dos grandes peri
gos, em que se achou entre as balas, e arcabuzes contra·
rios; porque o tinha Deos reservado para mais mereci
mento seo. teve sem duvida hum milito grande nesta
occaziaõ, vendo aos seos subditos em tauto aperto, mi
zeria, e nccessid'lde, o seo Convento em poder dos He
reges, e a terra do seo nascimento habitaçaõ de estran
geiros inimigos. Nesta mesma noite se retirou para o
Conven'to do RecifIe com os ruais Religiozos; mas dezam
parado taõbem este dahi a dous dias se passon o P. FI',
Manoel da Piedade para o Convento da Paraiba, theatl'o
que Ibe tinha o Ceo destinado pal'a ultima prova do seo
espirito, e cOl'oa dos seos merecimentos.

3M.. Esta a conseguio a dezoito de Dezembro do se·
guinte anno de 1631, em huã das assaltadas, que 00

forte do Cabedêlo deo o inimigo Ola ndez em onze do
dilto mez, foi passado pelos peitos com Imã alabanla, e
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tirada com força, dando-lhe com ellas outros golpes na
cabeça teod.o nas maõs IlUã Imagem de Chl'isto cruci
ficado, passou dali a 7 dias a sua alma, como piedoza
mente podemos crer, a gozar daqueJle premio, que por
tantas obras de piedade, beneficio dos proximos, e vir
tudes christãs era merecedora. No mesmo convento foi
sepultado pelos Religiozos, e com geral sentimento de
todos. Isto he o que de :Ilguns assentos avulsos desta
Custodia achamos notado da vida, acções, e morte de~te

Religioso. Alguãs destas, e do que toca :l sua boa fama,
e proceder Religioso se acha tudo confirmado com o
tlue delle anda escripto por pessoas alltborisadas e de
credito. Duute de Albuquerque Coelho, Senhor, e
Donatario de Pernambuco, que assistio pessoalmente os
primeyros oito annos á guerra dos Olundezes nesta sua
capitania, diz assim em as Memorias Diarias, que della
escreveo fallando do P. Fr. Manoel da Piedade, morto
pelos inimigos no assalto do Cabedelo: Y Fray Manuet
de la Piedad, de los De3calços Franci.~cano6 de la Pro
vincia de S. Antonio. Este Retigiozo era de grande
exemplo, y vit'wd; porque con ten crucifixo en tas
manos anduvo eu quanto durou esta occasion, eu ella
misma animando, y ·consolando nuestra gente. * Ya se
havia hallado en ta conquista det Maranõn, quando
JC1'onymo de Alhttquerque, Padre dei Govel'nad.or. que
agora era de la Paraíha, ecM det alos Francezes. Con
firma-se mais o que aqui se aponta do Maranhão, com o
que em os novos Annaes daql1ella conquista, ** escreve
o seo gl'ave e veridico aulhol' dizendo assim: Aimmor
tatidade da memoria, que [aõ. hem grangearaõ os dous
Religiozos de S. Antonio P,'. Cosme de S. Damiaõ, e
Fr. Manoel da Piedade com novos creditos das suas
virtudes no constante desprezo dos maiores perigos.

, Mem. Diar., pago 69, ano 1631.

•• Annaes hislor., num. 30i.
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(O que -nesta emprcza do Maranbaõ o'brou o P. Fr. Ma
'noel da Piedade com novos creditos da sua virtnde, o
'naõ repelimos aqni, porque ja fica impresso na 1..' P.
desta Cbronica Da sua propria Estancii:l.

335. A' merecida memoria deste Reli~iozo se seguin
'3 do P. FI'. Luiz da Annunciaçaõ, pelo principio de se
acbarem deposilados no Cemiterio deste Convento os
-seos ossos, mas como de tudo, o que a este Religiozo
pertencia se escreveo na L° P. desta Chronica pelas
razões, que ahi vaõ apontadas, naõ temos necessidade
de o repetir neste lugar, e só declaramos o qne lhe toca
nesta ditta caza da Paraiba por guardaI' em sy uns taes
-despojos, que bem merecem reconciliar aqui a sua ve·
neraçaõ com est3 memoria.

CJA.PIT.rLO XIV.

:Da Veneravel Ordem Terceyra da Penitencia do Convento da Paraibâ.

336. Dos livros, que tem a Ordem Terceyra deste
Convento Daõ consta quando nelle tivesse principio,
como taõ bem se naõ acha sob're isto assen to aIgu m 1I0S

desta Provincia; mas, por ontros particulares se colhe,
que se o naõ leve -Iogo~ qne se findon o mesmo Covcnlo~

naõ se passaraõ muitos .umos; porque do summario,
que tirou por toda a Custodia rI'. Jacome da Pnrificaçaõ
sobre a virtude de alguns Religiozos~ de que ja se deo
noticia em- onU'a parte, consta, que DO de 1668, em
que foy tirado, era naõ só syndico da caza da Paraiba,
-mas taõ -bem seo Irmaõ Terceyr'o Francisco Camêllo
Valcacel'~ mOl'auor no sco Engcnho dos Reys; c setldo
-isto verdade, pois consta por iilslmmenlo jurado, tnõ
bem o deve SCI', que no referido de 1668, hnviaõ jn
mais aDnos~ que naõ só este, mas outros muitos irmãos
-tinha alli a Veneravel Ordem~ e se naõ começaraõ logo
:nos principios da caza, naõ seria muito depois. Fora
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desta certeza, que nos dá aqueHe instrumento de lIa..·
verem Irmaõs Terceyros na caza da Paraiba nos seos·
principios, uaõ se encontra outra mais athe o anno de'
1704, em que se aclla hum assento na lllesma Ordem,
no qual se diz, que aos tres dias do mez de Septembro·
daquelle anuo foi .acordado em Meza se fizesse a capeI/a.
da Ordem, sendo Ministro Joseph Soares, vice-Minis
tro o P. Thomé Gomes, e comUlissario o P. GiJardiaõl
FI'. Bazilio do Sacramento, que neste tempo.. explica o
tal assento.. craõ os Guartliães das cazas os comissarios
da Ordem. Naõ consta porem, quando se lhe desse
principio, nem se dicesse nella a primeyra missa. Ue
consagrada ás chagas do Serafico Pa triarcha, que
tomaraõ POl' titular, c veneraõ no alLal' mór da sua
Capella. He esta de bastante corpo, com arco de talha,
e gl'ades para o da nossa Igreja, á parte do Evangelho.
Tem sachristia por detras da capella mór, e POl' sima
llIlã boa varanda, que lhe serve de consistorio. Para
este se sobe por buã escada pela parte de fora, que res
ponde ao Convento.. c por alli haõ de levantal' ainda a'
sua via sacra a communicar-se com a nOS53, pela qual
entramos para a sua Igreja por IlUã porta travessa, que
para ella dá passagem aos Religiozos, qwmdo vaõ á
assistencia das suas funções.

337. Tem hoje jil concluida a sua caza de exercicios
para a qual se passa da sua sachristia pela parte que
cOlTesponde á cidade. Tem de fundo cent.o e vinte
e seis palmos, e quarenta c selle de largo, e pelo fundo
della, que he subterraneo bum carneyro, ou cemiterio
com dez sepulturas, sinco por cada lado em forma de
capellas, e por sima todo de abobeda com escada de
pedra, que pal'a eI/e désce, e se lhe lançou a prirneyra
00 seo alicerce a vinte de Mayo de 174.8, sendo comis
sario da ordem o Irmaõ Pregador FI'. Müuoel das Cba
gas.. Ministro o R. cura do Taypú Joseph de Andrade
Souza, e viee-Minislro Domingos Baptista de Siqueil'a...



388

338. No anno de 1769 DO dia 19 de Fevereyro se fez
u primeyra procissaõ de cinza desta Ordem.. com qua
torze Andores IilUito bem preparados, sendo comissario
o Mestre Anselmo da Presentaçaõ, Ministro o sargento
mór Nicoláo de Faria Franco, e vice-Ministro o sar
gento mór Jacinto Teyxeira Mendes.

Naõ obstante dizer o assento acima da Meza desta
Veneravel Ordem, que aos tres dias do mez de Sep
tembro de 1704 se acordou entre elles se fizesse a sua
CapeUa.. selIdo comissario o P. Guarrliaõ Fr. Bazilio do
Sacramento, que neste tempo, explica o mesmo termo,
eraõ os Padres Guardiães os comissarios, naõ está este
assento coherentc, com o que achamos depois em o
livro das eleyções desta Provincia, no qual se escreve,
que na congregaçaõ de desaseis de Junho do anno ante·
cedente de 1703 se nomeou o primeyro comissario de
Terceyros para o Convento da Paraiba ao Ir. Fr. Ber
nardo de S. Clal'a; donde se segue, que, qnando por
nlgum acontecimento se uaõ achasse ao termo daquella
sua disposiQaõ o tal comissario Fr. Bernardo, e assis
tisse a elle o Guardiaõ do Convento.. ja o naõ fazia,
como comissario, ainda que no auno antecedente assim
fosse.

FUNDIÇ1Õ DOS CONVENTOS
De S. Francisco da villa da Victoria, e N. S. da Penha.

t:'_"-PI'.I' ULO XV.

Qwem doou, e fel a (.fCC8i'açaõ da caza de S. Francilco da vil/a da Tictoria.

339. Aquella mesma..voz, que chegando de Pernam
buco á Bahya, (01589) chamou desta ao Padre Custodio
Fr. Melchior, levada pela velocidade do tempo ás partes
do Sul, voou daquella capital á villa da VictorÍn, capi
tania do Espirito Santo; porque ainda Das partes mais
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remotas se ouvia o echo da fama dos seos Rcligiozos
progressos para bem dos povos em as novas fundações.
Era ainda vivo a este tempo Vasco Fernandes Coutinho,
segun~o Donatario desta Capitania, o qual tendo noticia
de que Uli Bahya se achava no anno de {587 o Padre
Custodio, e dado alli principio á fundaçaõ daquella caza,
por sy, com os officiaes da camara, e algllás pessoas
particulares das principaes, fizeraõ ao Padre Custodio
a mesma supplica. Foy acceita por elle, e só com a
demora de que de Pernambuco para onde precisamente
havia voltar, ou por sy, ou por sustitutos seos, mandaria
fazer aquella acceitaçaõ, pois lhe falLavaõ na Bahya
Religiozos para o tal emprego.

MO, Voltou para Pernambuco nos fins do anno de
1.588, aonde se achava em Olinda no ultimo de No
vembro, e dalli, antes que sahisse para as partes do
Norte a fazer acceitaçaõ da casa de Iguaraçú, despa
,cbou para a villa da Victoria ao Irmaõ FI'. AutoniQ dos
Martyres, e por seo companheiro a Fr. Antonio das
Chagas, Sacerdote da Provincia da Arrabida, hum dos
sinquo Religiozos, que com Fr. Antonio de CampCl
Maior, foraõ o~ segundos, que passaraõ a esta Custodia
nos seos principios, e haviaõ chegado a ella neste mesmo
anno, alguns mezes antes com prospera vhlgem por ser
o tempo de monções. Chegaraõ á Babya, e dai-li se pas
saraõ logo ao Espirito Santo, aonde cbegaraõ pelo mez
de Janeyro do seguinte anno de 1.589. Na villa foraõ
recebidos geralmente de todos com grande amor, e
charidade, especialmente do R. P. Domingos Pinto,
Vigario, e Ouvidor da vara, e da Senhora, e Gover
nadora da capitania D. Luiza Grinalda, e do seo Ad
junto o capilaõ Miguel de Azeredo, e taõbem de Marcos
de Azeredo, e outras Pessoas nobres, que todos os re~

ceberaõ com agrado, e cada hum os queriaõ em sua
caza para seos hospedes, havendo entre eUes Imã Santa,
e ch~rilaliva contenda; mas prevaleceo a grande de-
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voçaõ de Mal'cos de Azel'edu, que os hospedou na sua
com grande charidade, e mnito amOL', Em caza deste
devoto homem assistiraã algllns mezes, em quanto se
fazia a eleiçaõ do Sitio, e huã caza, ou Recolhimento,
em que passal'aõ a rezidir.

3U. No que neste Recolhimento, ou caza obraraõ
no tempo, que U'elle assistiraõ ba bastante variedade,
assim no cartorio desta Custodia, como nos assentos da
Provincia de Portugal. O que agora escrevemos, he o
que tirado de huãs, e outras memoriaes achamoa estai'
mais conforme, e ajustada com alguns papeis judiciaes,
e escripturas authenticas, que se naõ podem contrariar,
Passados para as cazas, Q'ue se lhes deraõ, os dous'
Religiozos ri', Antonio dos Martyres, e seo compa~

nheiro, ainda que no povo, pessoas principaes, e a Go
vernadora da capitania achavaõ toda a boa vontade,
e acceitaçaõ, com tudo, como ao tempo, que alli che
garaõ era fallecido o Oonatario da tena Vasco Fernan
des Coutinho, que com tanta ancia, e desejo os havia
procurado, e elles naô levavaõ todas as ordens neccs
sarias do Padre Custodio para aquella emfJreza, nem
para se dar a ella principio, em quanto o mesmo Cus
todio se naõ achasse alli pl'esente; no que só foraõ
cuidando os taes Religiozos, foi em fazer a escolha do
sitio para a nova fundaçaõ, e hirem ajuntando para ella
alguns matel'iaes, Mas sobrevindo a este mesmo tempo a·
enfermidade da P. Custodio, de qne ja se deo noticia, e
vendo os Religiozos a sua tardança, ou chamados pOL~

elle para tomaS'informaçaõ do que se havia obrado, pas
saraô ambos da Victoria a Pernambuco. Em Olinda
achamos ao Irmaõ FI', Antonio dos Martyres assignado
em um termo de profissaõ, feita alli pelo mesmo Cus
todio FI', Melchior em onze de Junho de 1590, em que
fazia anno, e meyo, que no mesmo livro está clssigoado
em outra, taõbem (leIo sobredito CII:todio no ultimo de
Novembro do anno de 1588: e porque havendo neste



3-91

anno.. e meyo, que vay entre estas duas outras val'ias~
profissões na caza de Olinda, nellas se naõ assignou o
Ir. FI'. Antonio dos Martyres, este he o indicio mais
evidente, que achamos, de que sendo certo ser este Re
ligiozo hurn dos que foi mandado á villa da Victoria,
chegando aJli pelo mez de J.aoeyro de 1589, como tem
o cartorio daquella caza, e achando-se outra vez no
anno de 1590 POI' Irmaõ em Olinda, he sem duvida..
que, ou chamado do P. Custodio, ou por seo moto pl'O
prio.. lhe fora fallar, vista a sua tardança, e dar-lhe
parte do que na villa da Victoria havia passado sobre a
nova fundaçaõ.. que nella intentavaõ os seos moradores.

342. Com a boa ioformaçaõ, que ao Padre Custodio
deo o Il'maõ FI'. Antonio dos Martyres, sobre o que com
elle.. e seo companheyro baviaõ obrado os moradores
da villa, e a vontade, que mostravaõ de os verem alli
em Convento, e Ulorada perpetua, a grande devoçaõ,
que lhes mostravaõ todos.. e com as novas, e urgentes
supplicas, que agora repetiaõ os principaes do governo..
lIaõ se achando ainda o Padre Custodio com a saude
que desejava par'a os hir pessoalmente consolar, e pôr
com a sua presença a ultima execuçaõ ao seo pedidó,
tornon a despachar os mesmos Religiozos para aquella
villa com patente de Pr-elado do Recolhimento, e ora
torio ao rI'. Antonio d·os Martyres.

M3. Alguãconrllz!lÕ se nos offerece aqui sobre o qne
se acha no cartorio desta Cllstodia, na fnudaçaõ desta
caZtI, e o que deUa escrevem as Memorias da Provincia
de Portugal. Estas I'elataõ, que mandando o P. Custo
dio FI'. Melchiol' voltar.. como fica diuo, a FI'. Antouio
dos MartYl'es para a villa da Victoria, com effeiLo fôra
outra vez; mas, qne pela pobreza d<\ terra, e rallecer
nli este Religiozo.. se naõ pode dai' principio á fundação
do novo Couvento se naõ passados algulls quatro, Oll
sinqllo annos, quando no de 1595 chegou ali o P. Cus
todio FI'. Leonardo de Jesus, successor de Fr. Mel-
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chior; purque vencidas, (dizem as laes memorias) com
a sua assisteocia as difficuldades, que havia para a fun
daçaõ do Convento no lugar escolhido, por ser aspero,
e penedio, se lançara a primeyra pedra no fundamento
das paredes dos seos corredores a vinte e hum de
Março, dia do grande Patriarcba So Bento do sobre
dítlo anno de 1595; e com tanta diligencia, e cuidado
se trabalhou na obra, que quando veyo o segundo de
Agosto do mesmo anno as paredes do Mosteyro estavaõ
engalgadas, e a Igreja em estado, que se disse nel1a a
pimeyra missa, assistindo, e pregando a esla acçaõ de·
vota, e solemne o mesmo Custodio Frei Leonardo de
Jesus.

3M o Que tudo isto aconleces&e, em qtlanto á dila
çaõ, que houve em dar·se principio ã obra do Convento,
diremos logo, o que se nos offerece; mas que o Padre
Custodio FroLeonardo de Jesus assistisse ã funçaõ de
lançar a priU!eyra pedra nos alicerses dos corredores
em vinte e hum de Março de 1595,. e pregasse na pri
meira missa, que se disse na Igreja nova n dous de
Agosto do mesmo aono, certamente naõ podia ser. Por
que nestes proprios mezes de Março e Agosto, e deste
mesmo aODo de 1595 o achamos em Olinda assignado
alli em dous termos de profissões, hum em desaselle de
Março, outro em vinte e hum de Agosto, feitas por el1e '
as profissões, e os termos, e signal da sua propria letra.
Nem desde Junho de 1594, que chegou a Olinda alhe
Abril de 1596 podia passar de Pernambuco ã Vicloria,
e capitania do Espirito Santo; porque no anno, e dez
mezes, que com pouca diffeloenÇ8 correm neste meyo
tempo, o vemos da mesma sorte assignado em oito ter
mos destas profissões, metendo-se entre huãs e outras
dons, tres, e qualro mezes sómente, tempo, em que lhe
era naturalmente impossivel achar-se em Olinda, passar
á Bahya, e Espirito Santo, e tornar á Olinda.
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3l15. Nem aiuda quando quizcssemos dizer, que foi
descuido de quem o escreveo, ou erro da penna, no al
garismo, pondo o anno de 1.595 pelo de 1.596, se podia
isto supprir; porque, em Março des~c anno de 1.596,
ainda estava taõbem em Olinda o Padre Custodio FI'.
J;couatdo de Jesus fazendo outra profissaõ a seis do se
guinte mez de Abril; e só nos dez mezes, que se seguem
deste Abril de 1.596 alhe Janeiro de 1.597, em que a 1.9
fez em Olinda outra profissaõ.. foi o tempo mais largo,
que teve para podei' passai' á Bahya, e ao Espirito Santo;
mas, como nestes dez mezes, ainda que entre neHes o
de Agosto, fica de fóra o de Março.. taõbem não pode
ter lugar o erro do algarismo. Nem de Janeiro de 1.597,
em que estava em Olinda fazendo a 1.9aquella profissaõ..
podia hir á Victoria, e estar lá em Março aos vinte e bum;
porque ao pl'imeyl'o, e setle de Abril estava taõbem
em Olinda fazendo ontl'as duas profissões, com as quaes
neste mesmo anno de 1.597 completou o seo governo,
chegando-lhe a poucos mezes depois de Abril o seo
succelisol' Frei Bras de S, Jeronymo.. acbando na mesma
caza de Olinda ao Custodio FI' Leonardo de Jesus. E
sendo assim evidente, que nos tres annos do seo go
verno naO teve o P. Custodio FI'. Leonardo de Jesus
tempo para passar de Olinda ao Espirito Santo, e estar
ulli especialmente nos mezes de Março, e Agosto de
todos os tres annos; porque como fica mostrado estava
nos taes mezes em Olinda; claro fica, que não podia
assistir nem a lançai' a primeira pedra nos alicerces dos
corredores do Convento da Victoria· no mez de Março
de 1595, nem a pregar na festa, e primeira missa, que
se disse na sua Igreja nova ti dous de Agosto do mesmo
anno.

... .~
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VA.PIT1JLO X "I.

'€ontinu.-se mataria a.pr-ecedente com a fundação do Convento.

3lt6. Ponderadas como assima ficaõ todas as sobre
dittas circunstancias, ao que parece, com ajustado dis
curso, o que se segne he, naõ haver duvida, que na
<Igreja nova ·se disse a primeyra missa a dous de Agosto
de 1595 : DIas que assistisse a esta fuuça<r o Padre Cus
todio Frey Leonardo de Jesns, lIaõ pod ia ser, por se
achar nesse proprio mez no Convento de Olinda das par·
tes de Pernambuco, Sem que a isso se possa pôr duvida
alguã. Taõbem parece couza difficultoza, que a primeira
pedra se lançasse nos alicerces dos corredores a vinte
de Março, e que a dous de Agosto segninte do me..:ffiO
anno assima, não s6 estivessem as paredes dos cOITetio
res do Convento engalgadas, Olas taõbem a Igl'eja con
c10ida e tudo em quatro mezes, couza tlifficil sem duvida
para hum povo de pOl~COS cabedaes, e para huã obra.
que se fazia só de esmoltas do mesmo povo, assim como
pode ser taõbem, que fosse o Padre Custodio Frey J"eo
Dardo de Jesus, o que a vinte e hum de Março do
mesmo anno de 1.595 lhe lançasse nos alicerces a pri
meira pedra, pois neste proprio anno, e mez estava em
Olinda nas partes de Pernambuco. O certo parece sel'o
que diz o cartorio do mesmo Convento sobre esta mate..
ria pelos termos seguintes. Do dia, em que os ditos Re·
ligiozos (em J.aneY1'o ·de 1589) chegaraõ a esta capita
nia, nem dos mezes, que eSlivemõ na caza de Mm'cos de
Azevedo, nem do tempo, que se gastôu no l:ecolldmento,
que fizeraõpara seagazalharem, naõ se acltacouza certa.
O que aqui se trala se colheo de alguãs escriptums. Mas
o certo he que o Convento foi prz'ncipiado no anno de
1591.. E sendo assim, deo principio á obra dos cone
dores o Irmaõ FI'. Antonio dos MarlYI'es.
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M7. Havia este Religiozo, como fica diuo, vindo de
Olinda, m'Indado segunda vez· pelo Custodio Pr. Mel
chior depois do mez de J nnho de 1590, com ordem sua,
visto o naõ' poder ell'e Custodio hir pessoalmente fazer
a accetlaçaÕ', e dur principio <Í' Obl!a do Convento. E
assim logo, que alli cbegolt, em nome do Padre Custo
dio se fez a acceilaçaõ e passou a escriptura da data, a
qual consta deste mesmo cartorio e se acha no arcbivo
do seo Convento, e se a poderamos ver.. com ella tira
ramos alguãs duvida; mas, que atar escriptura fo{)sse
feita, e passada ao Irmaõ Fr. Antouio dos Martyres, e a'
seo companheyro, como aqllelles que reprezenta-vaõ a,
pessoa do seo Custodio, assim ovemos em outra publica',
eautentica, feita a seis do mez de Dezembro do seguinte
anno de 1591., que aHi chegaraõ a segúnda vez, em a
qual a mesma donataria D. Luiza Griooalda, seo Adjunto
Miguel de Azeredo, offi'Ciaes da camera, e R. viga rio da
val'a, fazendo doaçaõ da Ermida· de N. S'enhora da
Pena, assim denominada entaõ e hoje da Penha ao
mesmo Custodio FI'. Melchior, reprezentado no Irmaõ
Fr. Antonio das Marlyres, e seo companheiro, declaraÕ'..
que ja a esLe tempo, havia dado sitio, e fcita doaçaõ
delle no qual ja rnoravaõ no sobreditto anno de 1591,
dizendo assim : Lhe damos si,tio· nesta vilta da Victoria,
onde hora estaõ. E continuando sobre a nova doaçaõ
da Ermida da Penha, dizem mais, declarando a antho- _
ridade, que para acceitaçaõ de semelhantes datas, e
suas escl'ipturas trazia Pr. Anlonia dos Martyres, e seo
companheiro; Pelo qualjulttos nós com o R. Francisco
Dias Pinto, vigarüJ desta villa da Victoria, e ouvidor
da Va7'a nesta capitania nos fomos ao Mosteiro do g/o
riozo Padre S. Francisco, e com muyta ínstancia pedi...
mos aos muz"lo Retigiozos em Cltt'ísto Fr, A ntonio dos
J[artyres, e F,', Antonio das Chagas, quizessem receber a
ditta caza de N. Senhora da Pena, e fazerem nella hu»~

oraturio, pois l/te era taõ devido, e pertoncente pelas ra;zõcs li
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l1Y1Z declaradas; us quaes nos 1'esponde1Ylõ, que elles acei
tariaõ a dt"ta coza pela authoridade, que parcI isso lraziaõ
do dillo Padre Commissario seo pJ"elado,

348. Feita a acceilaçaõ do sitio na forma referid~,

no anno antecedente de 1590, que alli chegaraõ a se
gunda vez, e continuando em ajuntaI' os roateriaes se
lançou a primeira pedra nos corredorEls do Convento,
e se deo principio á obl'a no seguinte anno de 1591 ; c
bem podia ser isto sem difficuldade neste sobl'edillo
anno, ainda que fosse no fim delle, porque estando ja a
seis de Dezembro do mesmo anno os Religiozos mo
rando no seo Recolhimento, ou oratorio, que era o
mosteiro, de que falia a tal escriptnr3, o que se seguiu
.era dar principio ao Convento novo, e pOI' isso; diz o
cariOl'io desta caza, que certamente leve o Convento
principio neste anno de 1591. Eraõ sem duvida as es·
mollas limitadas, e o povo de curtas cabedaes, e assim,
ainda qne com o cuidado, e diligencia dos Religiozos,
adjutorio, e devoçaõ dos moradores, COl'reraõ as obras
com tudo deva~al', A isto se ajuntou fallecer alH no
outro anuo de 1.592 o Irmaõ Pr, Antonio dos Martyres,
principal agente dellas, e com a S\la faHa naõ podiaõ
deixar de a ter taõbem as operações da obra. Succedeo
lhe no lugal', posto pelo mesmo Custodio Pr. Melchior
o Irmaõ Fr. Joaõ de S. Miguel, lllõbem com o titulo de
Prezidente in capite, Com a sua diligencia, e a do seo
companheiró o mesmo Fr. Antonio das Chagas, se foi

ç continuando a fabrica dos cOI'redores alhe o anno de
1594, em que- entrand.o pm' Custodio Pr. Leonardo de
Jesus, na Junta, que fez nomeou para PI'ezidente in ca
pite do mesmo. Recolhimento a Fr. Antonio das Chagas,
que alhe.li havia assistido nelle pol' companheiro dos
mais, No tempo deste prelado, estando ja os corredores
em forma,. se deo principio á Igreja, lançan.do-se nella
a primeira pedra a vinte e hum de Março de 1595, e
dizeod'O.-se a primeira missa a dois de Agosto do pL'O~
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prio auno, c pOl' isso entr1ndo no de 1.597 o ter.ceyro
Custodio FI'. Bras de Saõ Jeronymo, e fazendo asna
junta, nella foi nomeado, FI'. Antonio da Ilha para Pre
lado do Convento ja com o tilulo de Guardiaõ, por ter a
caza a formalidade necessaria de I~reja, e corredores.

3á.9. Assim se foraõ seguindo os Guardiães desta caza,
e continnando no a!Jgmento as suas obras athe o anno
de 1675, no qual separada desta nossa provincia a Cus.
todia do Rio de Janeyro, e passando taõbem a provin
cia, em o numero dos Conventos, que a formaraõ en
trou este da v,illa da Victoria. E assim, o que mais lhe
toca dalli por diante, c'omo de outras particularidades,
por naõ termos denas individual certeza naquelles prin
cipios as deix.amos ao cuidado do seo proprio chronista,
e só daremos agora a que temos dos Religiozos, que
neste mesmo Convento falleceraõ com boa fama antes
da sua separaçaõ.

Vll.PITIJLO ·X"VII.

Dos Religiozos de tnrttule. que tiveraõ sepultura neste Convento.

350. Foy Oprimeiro o Irmaõ FI'. Antonio dos Mal'·
tYl'es, fundador primeiro deste Convento, e taõbem
hum dos primeiros Religiozos, que em companhia do
Custodio FI'. Melchior passaraõ do reino a Pernambuco
a fuudar esta provincia. Era chronista no estado quando
para cá passou; mas ja Religio7.o perfeito na observan
ciu regular, e flor isso esc01hido em tal estado pelo Pa
dre Custodio. Logo, que chegou a Olinda, e houve oc~

caziaõ foy alli ordenada de Sacerdote pelo Bispo D. AIJ~

tonio Barreyros, que no anno de 158G, para oHenta e
setle se achava em vizita d:lqlle\las parles, cerno se'
disse ja no prineipio desta. Taõbem foi feito pregador,.
confo{me a authoridade, que para isso trozia o P. Cus
todio, e lhe era concedida.. pelo·ROl. Padre G.eraI. com
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a fundador, para con ferir este ministerio áque\les Reli·
giozos, que pelas suas virtude&~ e notoria capacidade o
pudesseJIl merecei', aUendeudo sua Rmr á necessidade~

e falta que havia naquelles principios nestas partes de
Operarios Evangelicos. Bem desempenhou Fr. Antonio
dos Mal'lyres este emprego; pois passados só quall'o
para sinquo aouos que assistia na caza de Olio·da, depoifj
que alli chegaraõ, o escolheo o Pr Custodio para o manl
dar á capitaoia do Espidto Samo supril' as· suas vezes~

fazer a acceitaçaõ daque\la caza, e, ser o seo prime)lro
Prehldo~ e Fundador. Nel!a se houve com tanto zelo do
serviço de Deos, e da Religiaõ, que cousumido do Lra·
balbo, e lida da fuodaçaõ de· sua caza, sem cessar no
ministerio da pregaçaõ, e doutrina dos catholicos, e
geotios, no exercicio de coufessar, e todo abstrahido no
bem espiritual dos Povos, consumou com' poucos aonos
de assistencia, nella, e aiuda de Religiaõ os dias de vida,
falleceodo alli no aono de 1.592, com notavel seotimento
de todos, e fama consLante de varaõ virtuozo, Foy cho
rada a sua falla, e sepultado o seu corpo no Oratorio
do mesmo Recolhimento, que lhe servio de jazigo athe
que o novo Conveoto se poz em forma, e para a sua
19l'eja se trasladaraõ os seos ossos. E a esta breve, e
succinLa relaçaõ, com alguã mais, que ja se escreveo na
primeyra parte desta chronica, se reduz tudo. o que
deste Religiozo consta dos assentos primitivos desta
Custodia.

351. AIguã mais extensa se nos olferece em segundo
lugar sobl'e a vida, acções, e morte de FI', Ao tonio de
S. Maria, Religiozo Leygo de profissaõ, mas venerado
com ~cclalDações de virLuozo, e santo. Devemos o pouco,
que delle se dirá a hum quardel'Dinho antigo, sem nome
do AuLhol', merecendo-o sem duvida, ao menos pelo
zelo, que mostrou tel' credito da Religiaõ, de quem era
filho, e da boa fama de seos IrDlaõs, pelo que deste e de
nlguns poucos mais, ainda que sem forma, e estillo, e
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5'6 como memoriaes escr'eveo. Se todos os que disto
tinbaõ obrigaçuõ o continuassem pelo tempo adiante,
naõ ficariaõ tantos sugeilos de fama, e virtude no com
mum catalogo dos Esquecidos.

352. Foy Antonio Anes, que assim se chamava no
seculo, nascido na Freguezia da Fife de S. Catbariua,
termo de Vianna do Arcebispado de Braga, filho legi
timo de Joaue Anes, e de sua mulher Margarida Alves,
naluraes do mesmo lugar. Sendo ja mancebo de mais de
vinle annos passou ao Brasil, e feil'residencia na cidade
da Bahya. Nella, deixando o omcio de pedreiro, que
nos primeyros annos havia aprendido, se applicou ao
estudo da grammalica, (no Seminario da B:.lhya,) diz o
papel, que seguimos, sem declarar qual era este semi
nario. Movido porém de superior impulso, e fazendo
reuuncia do contingente, que pOl' aquelle modo de vida
poderia conseguir, se resolveo a buscar o de Religiozo,
continuando no de pedreyro, que lhe apontou a pri
meyra sorte; e assim, sendo Custodio FI'. Braz de S.
Jerônymo, pedio o habilo, e lhe foi lançada no
Convento da Bahya. fazendo a profissão ao primeyro de
Septembro de 1.602, na madura idade de trinla e tres
annos.

353. Naõ só pelos progressos de seo espirito no bem
da sua alma, e credito da Religiaõ, taõbem para o ser
viço temporal da Custodia naquelJes principios, foi de
grande conveniencia aos Conventos. No da Bahya, onde
professou, e se cuidava nos seos primeyros funda
mentos trabalhou alguns annos nas suas obras, entre a
quaes permanece ainda hoje buã, de que faz especial
memoria, a t(ue seguimos, ser fabricada por elle, e lJe
o poço, ou lavatorio deste Convento, na bayxa junto ao
Brejo, e muro da parte de S. Bento, que servindo-se
albe lIgora delle a caza, DO material, e gastado da obra
pelo tempo, moslra bem o antigo della. Da Babya pas
sou á Paraiba das parles de Pernambuco, e lIjudou a
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fazei' muita parte daquelle Convento; como taõbem
deste do Espirito Santo, e Victoria, para onde o mandou
ullimamente a obediencia.

3M. Com o continuado exercicio de andar entre
maõs com a cal das ostras.. e por pouco resguardo, se
lhe vieraõ a comer parte dos dedos, e apoderando-se o
mal do corpo, veyo a ficar. por todo elle com muitas
chagas, que diziaõ alguns ser o mal, que chamaõ de Saõ
Lazaro, e assim viveo ainda alguns quinze annos, sem
nunca se ouvi!' da su~boca palavra, que soasse a impa
ciencias, nem de queixa, ainda quando sobre o mordaz,
e feyo do achaque, e com medo da sua contagioza natu
reza, via fugir delle aos mais Religiozos, POI' esta canza
lhe prohibiraõ os Prelados o hil' ao choro ás suas de
voções. Para slIprÍl' a falta deste, assim de noite, como
de dia, estava continuamente á pOl'ta do pulpito, e a
huã tribuna da Capella mór para ouvil' as missas, e
omcios Divlnos. Destes do.us lugares, e da sua cella
naõ passava, estando sempre em oraçaõ mental, ou:re
zando pelas contas, e pOl' hum Iivriuho de pal'liculares
meditações, o qual lhe custava a ter nas maõs; porque
alguns poucos dedos, que conservava inteiros, maios
podia dobrar, Nunca teve mais que hllãs contas, as
quaes dizia, lhas tinha .dado sua A.vó; e estas taõ gas·
tadas do tempo, que entravaõ huãs pelas outras. Guar
dava todos os jejuns' da Igreja, e os da Regra, com
outros muitos,da súa devoçaõ. Neste, naõ tomava mais,
que hum ponco de caldo,.misturando-Ihe muitas vezes,
entre os poucos pós de farinha, que lhe lançava, alguns
de cinza. Disto o argulJiaõ os Religiozos, e lho chegaraõ
a prohibÍl', - aml'mando-Ihe, que deste dcstempero lhe
proce'diaõ os males, que scntia; mas elle em lugal' da
cinza, liunca deixou ,de lançar no caldo ngoa fria,
ficando u mais da Ilua commum raçaõ para os Pobres,
de quem se mostrava muy com.padecido.
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355. Entre as muitas vil·tudes, que praticava, foi
taàbem notado nclle o espirito de previzaõ, ou profecia,
dizendo muitas couzas antes em sua vida, que depois
succedcraõ. Destas, diz a memoria que seguim9s e
citamos ao principio, o ex:.pel'imeutaraõ assim Fran
cisco Lopes Macenedo, e o capitaõ Antonio do Ca oto,
nos trabalhos t:lÕ conhecidos, que chegaraõ a padecer,
POI' naõ fazerem o que o servo de Deos lhes persuadia
mnitos tempos antes publicando elles depois da sua
morte com muita pena, mas sem remedio este erro seo,
e o bom conselho deste Religiozo, que naõ seguiraõ,
sentindo ainda hoje, diz a tal memoria, seos filhos, e
descendentes os males, que dalli se lhes seguiraô, e pu
blicando todos a vil·tude de FI'. Antonio.

356. Em o trcslado, que temos de bum instl'llrnenLo
de testemunhas tirado na villa da Victoria por ordem
do vigario da vara Mauricio Ferreyra, a reql1erimento
do P. FI'. Leandro de S. Martinho, comissario dos Con
ventos daquellas partes aos vinte e seLte de Julho de
1683 sobre os Religiozos, que alli falleceraõ com fama
de vi.rtude, nelle depôz a testemunha Aotonio Vieyra
Monterrozo de mais de oitenta annos de idade, fallando
do Irmaõ FI'. Antonio de S. Maria, que o capilaõ Olor
da villa da Victoria, panicular devoto deste Religiozo,
lhe cosLumava mandar todos os dias por charidade hum
pam de vintem; mas, que succedeode matarem hum
homem á porta delle testemunha, ao qual conflicto acu
dio o capitaõ moI', e dizendo-lhe alguns dos que alli se
achavaõ que o matadol' se havia refugiado no Convento,
o que era falso, diz a mesma testemunha, levadu da in
formaçaõ, se fora á portal'ia, querendo á força entrar á
pesqlliza do matador, mas oaõ consentindo nisto os Fra
des, arrebatado da ira, e imprudencia tratou Dlllito mal
de palavras aos Religiozos, e logo naquelle mesmo dia
faltou taõbem com a costumada esmolla ao leygo velho,
e doente. Era porteiro da caza outro lcygo, chamado
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"FI'. Gas~)al' do Rozario-, que taõbem ~el'yia de enfet'
-meiro a FI', Antonio, c hindo levar-lhe alguã I'efeiçuõ ás
'suas horas lhe disse o porteiro, Il'maõ FI', Antonio, ja
"uaõ temos li esmolla de pam, porque brigou o capitaõ
;mol' muito com os nossQs Pndl'es, ao que eIle respondeQ)
<diga-lhe pelo amor de Deos, 011 lhe mande dizer" que se
'Vá desta tCl'ra, porque lhe naõ hade suc<;eder bem) e
:assim foi, diz a mesma testemunha, de qnem he tQd() o
nfel'ido; porque POSSlJilldo este homem mais de trinla
mil cl'uzados, tudo lhe foi lanto ntraz, qlle morreo muito
pdbre, e se teve pai' profecia o dillo do Rcligioz{l) mas
logo houve outro devoto, que lhe illnndava todos os dias
dous paens, conclue a mesma testemunha, Naõ cleclara
ella o nome deste capiLaõ moI', mas pelas circllnstan
ceias do caso deve ser sem duvida este o capital) Antonio
'<10 Canto, do qnal assi[IJil se deixa escripto lIuazi o
'mesmo, til'ado dfl memoria, que segnimos ja apontada,

357. Sobre este-mesmo espiri/o de previzaõ do servo
-de Deos depoem a testemnnha assima, sabia, qne es
l.nndo o Convento Illuy f,,!lo de vinho, e Loda a lerI'i1,
,por cuja cauza se naõ diziaõ missas, dando-se parle
desta falta a {"I'. Antonio, e naõ havendo cm Cilz!l mais
,que meyo frasco delle, respondeo, qne dicessem mis·
'Sas, porque Oeos supriria esta falta logo; e no mesmo
<dia de tarde en11'ou no POflo Imã em barcaçaõ com vi nho
!f)aõ espel'ada, nem costumada vir :lQ tal parlo,

358. Consumiijo do achaque, f,J sendo assis~ido dQ
'Seu bom cOUlpanh!3il'o FI'. Gt!spar, vendo este lhe che
-gava o ultimo Lermo, deo parte ao Prelado da C' ?a para
se lbe administrarem os Sacramentos do Viatico, e Ex/re
Uução. Cheg'Üu o Pl'el'ldo á c~lIi\ do enfermo, c o ncholl
sem aquelle máo cheiro, e aSCQ, qlle untes tinha, seu
tiudo-se lmà fragallciíl tào slIa ve, que eon vidava a não
sahit' della; e aSSi1,l1 a porfia lhe qijeriaõ todos assistir,
como o fizeraõ ath.e a hora, COI que recebidos l.odos os
Sacramentos daquellíl. ultima jo rJlíHI a, cnlregoll na~maõs
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de- Deos suavcmcnte o sco c!'pll'ilo \lO anno de 1633,
quando coulava os secenla e seis de idade .com pouca
dilferença, e naõ achamos o dia, e mez da sua morle-.
TalHo que esta se publicou na villa, houve IlUã notaveL
cOlDllIoçaõ,. e selHímenlo no seo povo, com hum grande·
CODClIl'SO ao seo euterro; e pela milita. devoçaõ; que
lhe linhaõ, lhe levaràõ a maior parte do halJito em re
talhos, sem que os Religiozos o pudessem defender,.
tanto, que por Ilaõ ficar descomposto o cadav-el' foi ne
cessado cnbrilo coni hurb manto; e \laõ se dando por'
satisfeita a devoçnõ da gehte sem levar éomo pOl' reli·
quia álguã prenda sua, naô deixal'sã Imã só· folba das
flores, e ramos, com que se OI'OOU o esquilfe. Nem deilo
xou o Senhor de confirmaI' com milagres, conforme
a (lstimaçaô do vulgo a boa fama, e opiniaõ, que for
Olavaó dos seos mel'ecimentos, pois ao toque e appH·
cação das migalhas do sco· habito, das contas,_ pOI',.
(file retavà, repartidas pOl' varias pessoas e de alguãs.
comas com que haviaã- tocado o seo corpo defunto,.
aconteceraõ val'ios prodigios, naõ só em os raCionaes.
christaõs, tàõbem em os brutos, e animaes.

359. Seis an-nos depois da. sua morte, sendo Guar
diaõ Frei Paulo de S, Antonio, abrindo-se no claustro,
junto á sua outl'a sepultura para hum Religiozo de
Nossa Senhora do Cal'mo, que neste Convento falleceo,
foi fama publica se vio·o COI'pO do Servo de Deos inteiro,.
e incorrupto, e o prelado naõ cOllsentio se iiras'se mais.
tetl'a d~quellà p~rle, mandando pôr por divi1.a da tal
sepnftuI'a huã crlÍz á sua cabe-ceyra. No anno de 1660i
se requereo com instancia ao Prelado maior, que era a
este tempo FI'. Antonio dos Martyres, primeyro Provin
Cial do Brasil, quizesse dai' cODsolaçaõ áquelle pó-vo,
mandando abrÍ1' a sua sepultura ;' mas pelas razões, que',
nestes catos há para o exame 'de semelflantes oecur
reneias, o 1laõ coósentio este prelado; mas nem isto ser"
via de ohSlaculo, para que óaquel1e povo Daõ sela ve'"
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nerado o Servo de Deos, e lido por todos em boa
opiniaõ.

De olltros Religiozos d8virtude que neste Convento estão lepultados.

360. Neste Convento está taõbem sepultado FI'.
Paulo de S, Antonio. Chamou-se em seculal' Paulo Fer
reyra. Nasceo em villa Franca da Ilha de S. Miguel, e
foraõ seos pays Philippe Ferreyra, c Constança Ma
DoeI. No Convento da Bahya lhe lançou o habito FI'.
Bras de S. Jeronymo, terceyro Custodio, e a vinte cio·
quo de Setembro de 1599 fl'z a profissaõ, contendo mais
dos vinte annos de idade. Das suas operações espil'i
tuaes, só temos a noticia de alguãs poucas, que se achaõ
em o summal'io assima referido. Das economicas, o que
traz o cartorio deste mesmo Convento. Este diz que fora
FI'. Paulo de S. Antonio Guardiaõ desta caza os quatro
annos do Custodio FI'. Manoel de S. Maria que começa
['aã em Agosto de 1639' por diante, e que sendo aqui
Guardiaõ mandara fazer o cano de agO:I, que vem ao
Convento, e se reformara a Ermida de N. Senhora da
Pena, se puzeraõ os azulejos da Igl'eja, se fez a sacbris
tia e calçada do caminho. Estas obras, que aqui aponta
o cartorio se fizeraõ em tempo deste Guardiaõ, se de
vem entender emquanto á' I~reja somente, e Sacristia
mas naõ em quanto ao Recolhimento, como logo ve
remos.

361. Concluido no Convento da Victoria o seo tempo
de Guardiaõ, se passou FI'. Paulo de S. Antonio para
a Ermida da Senhora da Pena, ou Penha, a alli em eô
pirituaes exercícios, e no cuidado de ajudar ao seo com
panheiro Prey Frao·cisco da Madre de Deos nos mate-
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riaes necessarios para se dar pl'iucipio a hum Recolhi
mento, ou:Conventinho nesta Ermida da Penha, COll

c1uihio os dias de vida, no anno de 1650, diz a Memo
ria, que seguimos, sem lhe assignar o do mez, em que
falleceo, com gl'ande opiniaõ, e fama de vÍl'tude. Esta
se ach:i comprovada no mesmo instrumento ja referido.
Além do que depuzeraõ outras testemunhas de boa fama
deste Religiozo, e voz commua da sua virtude, disse
Martinho da Morim de Tuvora, pessoa da rep~.blica, e
morador na mesma villa da Victoria havia muitos au
uos, ser publico nella, que sahindo huã noite do choro
o P. FI'. Paulo de S. Antonio, chamou outro Religiozo
para seo companbeiro, e com elle á pressa se embarcara
para a Ermida de Nossa SenllOra da Pena, e perguntan
do-lhe alguns a novidade da pressa, elle respondera,
que hia acndil' a bum desarrancho, que havia na diUa
Ermida, aonde chegando, tivera com a Imagem da Se
nhora alguãs reprezentaçôes amorozas, fallando com
ella, c dizendo-lhe para que consentia, o que lhe faziaõ
e fôra logo ao regaço da diua Imagem, e lhe tirara huã
rata com seos filhos, que tinha parido. Isto, que depoem
esta testemunha.. como voz publica, confirma de vista
Marb de :Lemos, mulher do capilaõ Francisco Garcia
de S. Ago; porque disse que assistindo ella algum
tempo.. na caza da Senhora da Pena com sua familia,
retirada da villa da Victoria por causa das bexigas, su
hi.'a Imã madrngada o Padre FI'. Paulo do seo Convento
da Victoria, e fora- á casa de hum sobrinho della teste
munha, dizendo-lhe fosse com elle á caza da virgem,
como costumava outras vezes.. com lagriOlas nos olhos,
e muy sentido, affirmando-Ihe havia sonhado aquella
noite, estava huã rata com selte filhos no regaço da Se
nhora, e que lhe tinha roido o manto; e que chegando
á caza da vÍl'gem assim o achara, e que ella testemunha
vira o manto roido. Esta mesma testifica sobre o que
disse a antecedenle, das pl'aticas, ou colloquios, que
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com a Imagem da Senhora tinha o P. FI'. Paulo, es
tando ella testemunha na Igl'eja buã menbã, que che
gando o ditto Religiozo ao allar da Senhora, e vendo
tinha o manto orvalhado, lhe pel'guolara elle, POI' onde
havia andado; mas qne ouvindo ella testemunha, que
a· Senhora pela sua Imagem Ibe respondia, não perce
bera o que. Taõbem depoz, que o ditLO Padre. por meyo
da Senhora da Pena, dera repentina sande a dons filhos
seos, concluindo assim e~la, eomo as mais; que fÔl'a
eSle Religiozo sempl'e conbecido, e venerado pOI' sngeilo
de milita, e grande virtude.

3ô2. Com a mesma fama vulgar, e testificada, no
pl'oprio instrnmento assima, viveo muitos anuos, neste
Convento, e taõbem na El'mida da Senhol'a da Pena o
Ir. FI'. Francisco' da Madre de Ueos, Religiozo leygo.
Chamado vulgarmente o enfermeyl'O das contas bran
ca!). Foy natural da Arrifana de Souza, onde teve pOlI
pays a Gaspar Fernandes, e Margarida Fel'Dundes, e
chamava-se 00 seculo Francisco Leal. Aprendeo na pa·
tiria o offici-o de barbeyro, e passando ao Brazil, poz
tenda publioa na cidadeda Bahya. Dalli passau a Pernam~

bllCO.. e sendo Custodio Fl', Panlo de S. Catharilla ().
aceitou paI'a a ordem,. e no Coo·vento de Olinda fez. a
pl'ofissaõ a desasette de Seternlll:o de 1:617, quando ja
con·tava os> vinte. e sette anDOS de idade, confirmando
lteste da appl'OVaçllÔ, a que ja ttaúa de fora de homem
de boa vida, e dado a tud'o, o que' era· de virtude. POI'

esta, e especial-mente <.Ia cbaridade, e alllor do proximo,
que uelle mais realçava, o fizeraõ,enrel'lueiro d<l caza de
Olinda. Neste officio de charidade- se occupou por toda
a sua vida, com muito aproveitame' to do seo e8~'irito.

e consolacaõ dos enfel'tnos, aos q;ua'es naõ' só servio nas
rnoleslias do corpulf mas ajudrava pal1a a. sancte da alll11\,
a tomal'em Colil paciencia ... e conformidade os tl'abalhos
nus doenças, com os seos saudaveis conselhos, e aiuda
ol'élções, como roi noLorio .. O' que sobre isto succcdeo DO.
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Convento de Pojl1ca. Achava-se neBe gravemenle en
fermo, 6 ja sem esperança de vida Fr. Manoel do Roza
rio, Religiozo laõbem leygo, e de conheeida virtude.
Assislia-Ihe por enfermeiro Fr. Francisco, morador a
este tempo na mesma caza. Achavaõ-se na cella do en
fermo varios Religio~os, chamados para o olieio da
agonia, quando o moribundo coo) as lagrimas nos olhos
levantou a!i vozes, pedindo aos que prezenles eslavaõ,
fossem dizeI' a FI'. Francisco, o enfermeiro, o deixasse
hir, e naõ lhe impedisse o favor, que Deos lhe fazii.\ de
(} levar para sy, e gozar da sua gloria, como esperava.
Sahio da cella do enfermo o Sacerdole Fr. Domingos
da Conçeiçaõ, buscou Q enfermeiro, e depois de algllã
diligencia o foi achar em ora~t1õ na capella mOI' d.iante
do Sanlissimo Sacramento. Chegou-se a elle, e COnl

i\lSlaneia lhe-pedio dicesse o qlle fazia, Depois de ·alguã
repugnanaia, lhe disse, eslava pedindo a DeQs, desse
a vida áquelle enfermo, porque era moço, e podia servir
á Religiaõ muitos aonos. POI' isso, accrescentoll o Reli..
giozo, se queixa FI', Manoel, e VQS O)anda pedir o dei
xeis segnir seo caminho, e gozar da bemaventuraoça,
que espera de Deos pela sua mizericordia. Pois se quer
morrer, respondeo o ellfermeiro. vamo-lo ajudar, che
gou á cella dQ enfermo, e lljuoandQ-o com palavras de
espiritual conforlo, e COilsolaçaõ. e confiança verdn
deil'U em Deos, entregou nas maõs do Sonhol' il sua di
tOZll alr;l1a. Este cazo deixou taõ admirados, como satis
feitos da boa opiniaõ, que destas dous Irmaõs seos ha
viaõ cO!lcebido todos os Religio~Qs.

363. TI'azia FI" Francisco da Madrtl de Deos conti
Iluamenle nas Illaõs huãs contas branCl\!', por que reza va.,
e SÓ ao pescoço, quando lhe era precjzo fazer alguma
COUZil; e por isso lhEJ chllmavaõ o enfermeiro das coo..
LílS brancas. De Pel'Dambllco, a rogos seos. o mandou a
obediencia para a capitíluia do Espirito Santo, pela no
ticia, que linha, e dezejo de ver o SanLllario de Nossa
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Senhora da Penha, e lhe concederaõ os Prelados \i4
cenç!:l paraassistirnelle em companhia de Ft', Paulo deS.
Antonio, dequem ja se fez memoria, Eraõ ambos de ele
vado espil'ito, e alli viveraõ alguns annos em continua
dos jejuns, e abstinencia total de Cíll'nes, e se alguã
~ouza disto, ou oulras semelhantes lhes offereciaõ os
devotos, tudo mandavaõ ao Convento da Victoria, legoa
e meya por navegaçaõ de canoas da capellinha da
Penha.

36ft, Assistindo nesta capellinha os dous Religiozos,
naõ foi pequeno o desgosto, que tiveraõ, venrlo, que
daquelle santo lugar quizeraõ remover aos nossos os RR,
Padres da Companhia pelas iDcoherentes razões, que adi
ante se diraõ, Mas vencidos com a verdade os seos leves
fundamentos, entraraõ a persuadir os dous companheiros
aos Prelados da Custodia levantassem alli um convenli·
nho ; e assim ° conseguÍl'aõ. encarl'egando.:.se logo a
ambos o cuidado dos seos materiaes, e em parlículal' a
FI', Francisco da Madre de Oeos, que por morte de sco
companbeiro, neste mesmo tempo, como ja se disse,
ficou com o cuidado, e administraçaô da obra, Na con
gregaçaõ de vinte e hum de Novembro de 1.650 se de
terminou em meza o dar-se principio a esta obra; e por
que conheciaõ os Prelados da Custodia o zelo, e activi
dade para ella do Irmaõ FI'. Francisco da Madre de Oeos,
a veneraçaô, e respeito que tinba entre aquel\e povo,
lhe mandou o P. Custodio FI" Sebastiaõ do Espirito
Santo palente de Prelado da nova caza, que se havia
levantar, e alguns Religiozos para o ajudarem. He ver
dade, que a nomeaçaõ deste Religiozo para Prelado do
sobreditto Recolhimento se naõ acha lançada no livro
das eleyções daquella congregaçaõ, talvez por naõ cau
zar novidade na Custodia, ainda que havia exemplos 110

primitivo estado da Religiaõ, o fazerem-se Pr~lados .. Oll

Guardiães aos Religiozos leygos, Este o foi, c o pl'i
meyro que teve o Recolhimento, e oratorio, ou casa
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da Senhora da Penha; e o que, com o seo zelo, dili
gencia, e devoçaõ do povo grangeado por clle, deo
principio, e em seo tempo se lançou a primeil'a pedra,
em o Conventinho, que naquelle sanluario levanlaraõ os
Prelados desta Província do Brazil, sendo ainda Cus-
todia. .

365. No cuidado da obl'a gaslava os dias; e as no[
tes, em continua oração, di:lllle da Imagem da Senhora
da Penha, tomando taõbcm largas, e rigorozas discipli
nas. O officio divino o fez sempre com os mais Religio~

zos todos os dias. A Salve no fim das horas a mandava
entoar, ea prima noite as Ladainhas, sendo elle, o que
com mais fervor, e devoçaõ assistia a tudo. Para a la
dainha convidava aos Religiozos da villa, quando alli
vinhão, e taõbem para a disciplina, e tudo em honra, ~

louvor da mesma Senhora, fazendo para isso á estes
hospedt:s milita cha.riclade. Nunca sallio fóra daquelle
sanluario, mais qne alhe a praya, e bayxa do monle, e
isto só qnando lhe era forçozo sobre os materiaes par~

a obra do Recolhimenlo. Aqui foi mestre de hum No
viço Pedl'eiro, qlie el'a mestre da obra, e ficou por her
deyro do seo espirito, e devoçaõ daquelle lugar. A. esle
tralou com tanta aspereza em o anoo do Noviciado, e
ainda depois de professo, qlle os mais anligos e apro
veitados no espil'ilO o Dotavaõ de rigorozo. No aooo de
1653, dous com pouca difTerença antes da sua morte lhe
aconteceo, o que ja em olltl'a parle se locou; e o refe
rimos aqui agora, como em proprio lugar. Occupava
ainda alli o de Prelado daq\lelle sanluario, quando lá
foraõ ler terceira vez os Hereges Olandezes de buãs
oáos, que por aqnellas costas andavaõ á pilhagem guia
dos por hum máo portuguez, e por este advertidos das
preciozidades, peças de ouro e prata, e ornamentos
ricos, que liavia naquelle sa nlnario. Foraõ ter a elle ef.Dl
huã madrugada, quando ja o Servo de Oeos com a porta
da Igreja aberta estava poslo de joelhos em oração
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diante da Imagem da Senhora. Sentio o alvoroço dos
soldados, e estrondo das armas sem se mover do lugar,
e postura em que estava. FlIgiraõ alguns dos Religiozos,
sendo prezos outros peles Hereges, com oiLo Escravos,
que trabalhavão nas obras. Entraraõ os Inimigos saque
ando tudo, o que era da Sachristia e alLar, sem fazer
cazo, nem darono ao Servo, nem elle mostrava dar-se
por entendido, do que via. Mas intentando os Hereges
por mãos na Imagem da Senhora pal'a lhe tirarem a coroa
e manto, entaõ lhes disse se abstivessem de tal indecen
cia, nem a tocassem, que elle o faria; e assim com
muitas lagl'Ímas, e grande sentimento da sua alma, til'on
o manto, e coroa da Senhora e a entregou aos pedidos
contrarios. Quiz hum mais atrevido tirar á Sagrada
Imagem hum anel preciozo, que tinha nos dedos, e o
naõ pode conseguir, fazendo diligencia por lhe quebrar
aquelle, em que estava, e ainda a lUesma maõ; mas
nada disto pode conseguir, e assim ja lemerozo desistio

. do empenho. Tirou o portugnez, que com elles hia, dos
braços da Senbora o seo menino, por mais, que o Servo
de Deos lhe requeria, que o deixasse, ou o levassse a
elle taõbem; ao que respondeo, que a elle o deixava,
para acabar aquella obra, que estava muito bonito
tudo; e que ao Menino o levava, para brincar com on
tro, que tinha no Reciffe. A isto tomou o Servo de Deos
com as lagl'imas nos olhos, vai-te embora, e lá verás os
brincos, que te haõ de custar taõ charo; e este será o
ultimo dos atrevimentos dos teos companheiros no Bra·
sil; porque só isto faltava por teos peccados para cas
tigo teo, e dos mais. E parece foi profecia; porque sa·
hindo dalli com esta preza, de ouro, prata, ornamentos,
e esCravos, deixando livres os Religiozos, que haviaõ
prezo, foraõ aportar a Cabo-Frio, na Bahya Fermoza,
e saltando em terra a fazer pl'eza em os gados, que por
aqucllas ribeyras pastavaõ, deraõ sobre elles os Indios,
que os guarda vaõ, e sem colherem algum, com morte
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de' Dmitos se cmbarcaraõ os mais a· toda a pressa ...~
para que em tudo se verificasse o pronostico do Servo'
de Deos, a poucos dias depois de cbegarem estes Piratas
ao porto do Reciffe, foi restaurada a praça de Pernam
buco, com que pagaraõ bem este, e outros desacatos fei··
los ás Igrejas, e Sagradas Imagens.

36l3. Na entrada do Recitfe, e entre~a da sU'a praça
nesta occasiaõ se achou o P. Custodio FI'. Daniel de S.
Francisco, e a elle fOl'aõ restituidos os eSCl'avos que ba
viaõ tirado da caza da Senhora da Peuha os Hereges ini
migos, os quaes o diUo Padre hindo n{) mesmo anno vi·
zitar áquelte sanlu-al'io, levou C'omsigo, e outras· a~fayas,.
ornamentos, e varias esmollas, com que se recuperou o
perdido, e se continuaraõ as obl'as com admiraçaõ dos
mais advertidos, e consolaçaõ de todos os devotos
daquelte santo Iugal', os quaes, conclu~ a memoria,.
que seguimos. - Sabem, e vimõ as maravilhas, que
Deos ueUe obra por intercessaõ do Se,'vo de Deos Fr~

Ped,'o de Palacios, que o fundou, e de seo success01' no
espi1'ito, devoçaõ, e penitencia o b'maõ F,'. Francisco
da Madt'e de Deos, que depois de acablda a sua P,'ela:.
zia, e deixar os Religiozos ja moradores em o novo Con
vento passou desta vida á bemaventurauça com todos oS'
Sac1'amentos da Ig,'eja, deixando taõbem nos Religio
zos, e Seculares saudozos dezejos da sua prezenç«, e
santa conve1'saçaõ, e com o nome, e fama de santo. Fo,!/
sepltltado no claustro do Convento da viUa da Victoria
em desoito de Septembro tie 1.65lJ.•

367. A este se segue a devida memoria de FI'. Si
Ulaõ de S. Boaventura, Religiozo da mesma sorte Ieygo,
de boa fama, e notada vÍl'tude, da qual depoem as mes
mas teslemunhas do processo ja referido, e que vivera
muitos annos neste mesmo Convento com Imã grande
o~i~iaõ de santidade. Gastava as menhãs em ajudar as
missas, e o mais dos dias, e noites em disciplinas, e ora...
çaõ Da Igreja dianle da Imagem da Senhora da Penha,.



onde laôbem assistio alguns 3nllOS. Naõ comia carne,
e era nos jejuns muy abstinente. POI' sua morte lhe tira·
raó do habito muita parte, como reliquias, e ao toque
dellas se obraraõ, mediante o podei' Divino, varias curas,
que pareceraõ milagrozas. Foy POI' noite o seo falleci
mento; e no dia de menhã sahindo do Recolhimento da
Penha para a capellinha da Senhora o seo PI'elado, qne
el'a a este tempo Fr. Antonio dos Santos, ou de Mejaõ
Frio, que foi depois o primeh'o Prelado maior da Cus.
todia do Rio de .Janeyro, quando se erigio; ao entrar este
Religiozo na sobreditta menhã na Igreja da Senhor:1 da
Penha, lhe appareceo hum vulto, no qual se lhe reprezen
tou via a FI'. Simaõ ; e descendo logo aonde estavaõ os
mais companheiros, lhes disse que FI'. Simaõ era falle
cido; e assim com os mais Religiozos subditos, e alguã
cera para o seo omcio se embarcou para a vilJa, e assis·
tio ao enterro de FI'. Simaõ. Naõ temos clareza donde
fosse natural este Beligiozo, nem em que Convento fizes·
se profissão, nem o dia, e anno do seo fallecimento;
mas constando do referido instrumento, pelo que diz
Imã testemuoha, que falleceo no Convento da Victoria,
sendo Guardiaõ da Penha FI'. Antonio de Mejaõ Frio,
sahindo este Religiozo por Prelado da Penha em vinte e
seis de Agosto de 1657, aUle o fim de Novembro de
1.659, segue-se que neste illtermeyo foi o lI'ansito de
FI'. Simaõ de S. Boaventura.

368. De outro FI'. Siml.\õ com o sobrenome do Espi
rito Santo, sem lhe declarai' o estado, que tivera. se de
sa~erdote ou leygo, nem o dia, e anno do seo falleci·
mento, e só que fÔI'a no Convento da Victoria, faz com·
memol'aç;,lõ na primazia sel'afica o seo authol'. E pOI'que
suppomos ser este o mesmo, que ilchamos em llUã noti
oia dada da do Rio de JaneYI'o, a esta nossa provincia,
sobre alguns Religiozos de virtude, na qual diz, quem a
escreveo estas palavras - conheci a Fr. Simanico, o
qual aqui naõ refiro, por V. C. ja te1' notiâa larga da
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sua vida, nesta suppoziçaõ, por concordar () diminutivo
de Simanico, com o que diz a Primazia. - Que sendo
DO COI'PO pequeno, era agigantado no espirito, concor
damos ser este o mesmo, que vivendo sempre humilde,
pobre, e em continua oraçaõ, era cordial, e extrema
damente devoto de Maria Santissima, e assim hindo Ilor
mandado dos superiores ás partes do sul, foi ler ao san
tuario da Penha. Tanto se arrebatou o seo devoto espi
rito no atfecto e veneraçaõ da Senhora por meyo da
quella sua especial e milagroza Imagem, que fazendo a
diligencia possivel conseguio dos Prelados o ficar alli
por assiste, em o seo serviço, e obsequio, athe que so
brevindo-lhe a ultima enfermidade, foi transportado
para o Convento da Victoria, onde falleceo com tanta
opiniaõ de virtude, que movido o povo da fama e voz
publica desta, foi grande o concurso, que houve ao seo
enterro, e com a terra, qlJe levaraõ da sua sepultura,
foi constante recuperaraõ milagrozamente a saude va
rios enfermos, e ainda se consel'vo"u por alguns tempos
adiante esta devoçaõ. Que fora leygo declara o dos Pe
quenos na terra, o que naõ fez na sua Primazia, e na
quel\e diz laõbem, que fallecera pelos annos de 1679.
Quando falleceo este ReJigiozo, hiaõ correndo dous
annos, que desta nossa proviucia estava separada a do
Rio de Janeiro, e como por esta razaõ deixamos de fa
zer memoria de oulros mais POI' fallecerem daquelles
aonos por diante, ainda que haviaõ tomado o habito, e
vivido na obediencia desta, parece deviamos deixaI' taõ
bem esle, pois ainda que viveo da Olesma sorte subdito
desta, veyo a fallecer como os mais na sugeição daquella;
mas como falleceo logo naquelles primeiros annos da
separação, e delle achamos cá alguma nolicia, o que
oaõ havia dos mais, por isso deixamos esses para o seu
proprio 'Chronista, e assim só faUaremos dos que cá
livermos noticia falleceraõ nos Conventos daquellas
partes do Sul antes da separação destas duas Provincias.



369, Com a mesma incerteza do anDO, em que faUe
ceo, mas antes da separaQftõ destas duas Provincias,
achamos, assim no allegado Instrumento, como na Me
moria assima referida a do Irmão Chorista FI'. Gaspar,
por que sem outra mais individual, de que dizerem for
sepullado neste Convento, onde viveo esses poucos
annos, mas com grande opin-ião, e fama de virtuoso ~

pois por seo merecimento cresceo o azeite, que faltava
para a commuoidade, e alumiar ao SanHssimo, que
durou por mais de um anno, aqtlella pouca quantidade
que por ordem natural não bastava para tres dias. Esta
he toda a noticia dos Religiosos de virtude que acha
mos tiverão jazigo neste tempo, athe a separação destas
duas Provincias,

~Jl.PI'I'ULO XIX.

Da Her11lida da Senhora da Ptmha na Capitania do E8pirito Santo.

370. Na vida do servo de Deos Fr, Pedro de Pala
cios, escrípta na La pal'te desta Chronica, se deo de
passagem alguã previa noticia deste Santuario; agora
diremos o mais pelo que toca á nossa Província atbe
o tempo em que della se separou a do Rio de Janeiro.
Não descrevemos o sitio deste singular Santuario, sup
posto t.:mos delle Imã especifica e individual relação e
de toda a sua fabrica, e architelUl'a, Dão só da Igreja, e .
Convento, mas de toda a mais obra, que se acha desde
o pé da sua montanha athe o cume do Penedo, em que
está a Igreja, com as medidas, distancias e artefactos
de toda a machina admiravel de que consta, por que a
deixamos pal'a o Padre Cbronista daquella Provincia,
que o poderá fazer mais acertado com o e1.!1me de vista
do que DÓS pOl' relação ainda que mui exacta, e curiosa.
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371.. Taõbem declaramos já na vida do mesmo servo
do Senhor Fr. Pedro de Palacios, que elle e naõ outro
foi o fundador da primeira Capellinha, e Hermida da
Senhora, com alguãs circunbtancias mais, tiradas' todas
do instrumento publico, e autentico da vida deste Re
ligioso, que no Convento da Victoria se guarda, e te
mos cá o seu transumpto. O mesmo consta da Escrip
tllra pela qual se fez a data desta Hermida aos FI'ades
Menores desta Provincia, sendo ainda Custodia. Adver
timos mais agora, que quando escrevemos na primeira
parte desta Chronica a vida de FI'. Pedro de Palacios,
não tinhamos visto ainda a Chronica da Santa Provin
ci!! da AITabida, a qual vindo á nossa maõ, depois de
impressa a nossa, achamos esta em tudo conforme com
aquella, no que toca a FI'. Pedro de Palacios, e á sua
Hermida da Senhora da Penha. E como em a nossa
deixamos referido, o que depois da morte desle Servo
de Deos se passõu athe que os nossos Religiosos chega
raõ a fuudar Convento na Villa da Victoria, dali por
diante diremos o mais, em quanto a diUa Capella, e
Santuario da Penha esteve na administraçaõ desta nossa
Provincia.

372. Havendo chegado os nossos, como fica dillo, a
fundar Convento na ViIla da Victoria, e tendo-lhe dado
principio no anno de i59f, foi de tanto gosto, e conso
lação para aquelle povo, e séos Govel'uadores, verem
se na posse do que havia muito desejavaõ, que para em
tudo mostrarem a sua boa vontade, lhes fez a Senhora,
e DODataria da Capitania com os mais do Governo doa
çaõ da Hermida da Senhora da Penha, com às clausu
las, e cit'cunstancias, para isso costumadas. Entraraõ
os Prelados da Victoria, sendo o primeiro, e fundador
desta caza, a quem foi feita a doaçaõ da dilla Capella
da Penha, Irmaõ FI'. Antonio dos Martyres ná regen
cia deste Santuario, logo no mesmo anno de 159i,
tendo alli sempre dous, ou mais Religiosos, conforme



julgavaô ser necessal'io, sem título algum de Prelahtl'lJ,
e sugeitos como subditos, que eraõ,. ao Guardiaõ do
Convento da Victoria. Desta hiaõ aJli em os di:js parti
culares fazer as festas da Senhora, e as mais funções
devotas, que se otfereciaõ. Assim se foi conservando, e
sempre com repetidos augmentos, tanto no material do
edificio, como na devoçaõ da Senhora, e seo Santuario,
crescendo taõbem os seos beneficios aos que a ena rc
corriaõ, athe o anno de 1.6!J8. Neste occorreo aos R.R.
Padres da Companhia o discurso de haverem a sy
aquelle 5aotuario, tendo-nos por incapazes deJle, pelas
razões da pobreza, que professamos. Para satisfazer a
estas, e se impedir a iojusta, e ambiciosa transacçaõ,
que intcnlavaõ I,>erante as Justiças, foi preciso aos Pre·
lados appreseotarem em I'Dstmmento -publico a doaçai)
em forma de quem a podia fazer, com as condições, e
requisitos, que em sy contém, e se declaraõ nella, para
que os FI'ades Menores, naõ obstante as limitações da
sua pobreza, possaõ administrar em nome da Sé Apos
tolica semelhantes pensões. Nestes autos se prova com
sene testemunhas, das mais antiga?, e authorizadas das
dnas Villas do Espirito Santo, e Victoria, em como os
Religiosos Menores hlft por cincoenla e oito aooos esta·
vaõ de posse da administraçaõ daqueUa Hermida, cui
dando do seu reparo, augmento, e Culto Divino, com
exemplo, e edificaçaõ dos povos, credito pal'ticular, e
gloria de Deos, como o publicavaõ os continuados pro
digios, e miJagres obrados alli por Virtude Divina, pü'"
der e valimento da Senhora; e por ultimo se appendc
no mesmo Instrumento a Escriptura da sua doaçaõ,
que he a seguinte; -

A Governadora D. Luiza Grinalda, e seo Adjuoto o
Capitaõ Miguel d'e A1.eredo desta Capitania do, Espirito
Santo, 'e officiaes da Camera da Villa da Vict'Oria, e 39

sim os da Camera desta Villa do Espirito S,)Oto da dilta
Capitaoia, que este aOllo de noventa e hum servimos,etc.
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- Fazemos saber aos que esta nossa Cal'la de doaçaõ
virem, que vindo os Muho Reverendos em Christo,
Padres Cápllchos da Sagrada Religiaõ dos Frades Meno
res do Serafico Padre Saõ Francisco da Provincia de
Sanlo Antonio de Portugal, mandados do lrmaõ Padre
Geral Fr. .Franc'ísco Gonzaga, e por ol'dem de Sua 1'1a
gestade a estas partes do Brasil a edificar cazas e Mos.:.
leil'OS para gloria e serviço de Nosso Senbor, e d" sal
vaçaõ das almas, e augmento de nossa Santa Fé Catho
lica, com tilulo de Custodia de Santo Antonio do Brasil
sugeita á mesma Provincia de S. Antonio do Reyno de
Portugal, confirmada por hum Breve Apostolico do Papa
Sixto V de boa memoria; sabendo isto Vasco Fernan
des Coutinho, que Deos tenha na sua gloria, Capitaõ e
Governador, que entaõ era desta Capitania, movido
com santo zelo do Serviço do Senhor, e bem cOlDmum
e allgmenlo espiritual, que com os dittos Religiosos
receberia esta sua Ca pi ta Ll ia; consideran do o [ruclo q\le
faziaõ em as outras partes, onde já estavaõ, com SU!
vida, exemplo e doutrina, ol'açaà e sacrificios, mandou
pedir ao R. P. h. MelclJior de S, CatlJarina, Custodio
da sobreditta Custodia, e Commissario destas partes,
pelo lrmaõ Padre Geral, lhe mandasse Religiosos a esta
Capitall ia para nella fazerem caza, e ha bi tarem, para
que nós taõbem recebessemos delles a mesma doutrina
e exemplo, pela Uluita devoçaõ, que todos temos a esta
Sagrada Religiaõ, oíferecendo-lhe pal'u sua morada a
caza de Nossa Senhora da Pena, silta no termo da.Villa do
Espirito Santo, pOl'respeito de a haver fundado bum Re·
ligiozo da sua Ordem, chamado FI'. Pedro, que alli veyo
coru licença de seos Prelados muitos annos, com muito
ex.emplo de vida, e edificaçaõ do Povo, e alli acabou vir
tuosa e Santamente, e foi sepultado em buma Ermida e
Capella, que a esse tempo tinha feito, e por sua morte
os moradores desta Capitania, por sua devoçaõ, e POl'
respeito do lugar a l'eformaraõ e augmentaraõ, e StlS-

JABOATAM. PAIIT, 11. VOL. 11. !l3



teolaraõ no estado em que hoje está, e sempre com
intento c desejo de a entregar aos Religiosos da ditta
Ordem para nel1a habitarem, e assim o mandaraõ pedir
ao ditto Padre COlDmissal'io; e posto qne eIle eDtaõ lIaõ
pôde inandar Religiosos, POI' arribarem ás Indias, os
que violuõ do ReYllo em Companhia do Goyel'Dador
Geral Francisco Giraldes; ordenou Nosso Senhor,
C6mo depois mandasse Outl'OS para esta capitania para
satisfazer nossos desejos e edificar casa Deila, aos quaes '
recebemos COIU a devoçãO, e charidade, que a tal Reli·
gião devemos; e para melhor nos aproveitarmos de sua
Santa conversaçào, e dontrina, Sacl'ificins Divinos,
omcios, Orações, e mais exercicios, e recebermos o
f}roveito espiritual, que delles pretendemos, lbe damos
sitio Desta Villa da Victoria, oude hora estào, e nós
com elles não menos edificados, qne sa tisfeilos, e con
solados; e de~ejando DÓS corresponder da nossa parte,
e manifestar a gratificação, que devemos, e a razão, qne

( temos de louvar a nosso Senhor pí;la mercê, qne lIOS

fez em nos trazer os oiuos Religiozos a esta terra, e
não se satisfazendo de todo os nossos desejos, e devo
ção com os lermos somente nesta Villa da Victoria, mas
tãobem em a caza de N, Senbora da Pen.a, ja dilla, P0l'
ser lugar muy accoillUlodado, e disposto para fazerem
alli mllitos serviços a nosso Senhor, e para consolação
dos devotos j que ahi c'óncorrem po.. devoção da Senho
ra, e Navegantes, que a ella se vão encomendar, pelo
qual, juntos nós com o muito R. l'..tlncisco Pinto,
Vi'gario desta villa da Victoria, e ouvidor da vara nesta
capitania, nos fomos ao mosteil'o do glorioso P, S.
Francisco, e com Uluyta inslallcia pedimos <lOS Mnito
Religiozos em Christu Padres FI', Antonio dos Mal'ty
res, e FI', Antonio das Chagas, seo companheiro qui
zessem recebeI' a diUa caza de Nossa Senhora da Pena,
e razerem nella hum ol'atorio, pois lhes era tão devido,
e pertencente pelas razões atraz declaradas, os quues
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nos responderão, que el\es aceitarião a diUa casa por
authoridade, que para isso tinhão do diHn Padrecoffi'·
missaria, seo Prelado, da maneira e forma, que elles
podião e segundo sua Regra, c declarações deHa, feitas
pelos Summos Pontifices, especialmente Nicolao lU e
Clemente V, convém a saber, ouro simples que elles
podem ter das cousas o1Tereciftas, e dadas á sua Ordem.
Pelo que, de consentimento dos moradores da ditta
caza de Nossa Senhora que nisto iotervierão, e procu
rarão com os ditos Religiozos a tal acceitação, e de
commnm voto, e parecer de todo o Povo desta villa
da Victoria, que para isso foi junto em camara, todos
os sobredittos jnntos, e cada hum per sy, com todo o
direito, jurisdição, e acção, com que fazer o podemos, '
de boje para sempre damos, e doamos ã sobreditta
ordem e Custodia dos Frades Menores Capuchos de S.
Antonio do Brazil da obediencia da Provincia de S.
Antonio do Reyuo de POI'fugal da ordem do Serafico
Padre São Francisco a ditla caza, e Igreja de N. Se
nhora da Pena. E assim e da maoeyra, que a elles'
podem receber, segundo por elles 1I0S foi declarado,
com toda a fabrica do edificio, que nella está feito~

assim de caza" como de outra qualquer obra de pedra,
cal, tijolo, madeira; e assim tãobem para mais recolbi
mento seo, e para que ao diante Dão sejão molestados, e
devassados com lhe fazerem Roças ao redor daquelle
monte, ou com gados, lhes damos todo o cham, eterra
desde o pé do dilto monte athé o cume, que a outra Pes
soa não fosse primeiro dado. E assim mais todas as agoas,
efontes que uelle há, e todos os mais bens e couzas óÍ ditla
Igreja annexas, obrigadas, e pertencentes. Ma5, porque
osdittos Frades não são capazes poq;ua Regra da proprie
dade e dominio de couza alguã, havemos por bem, e
qneremos qne a tal propl'iedade e dominio de toda's
ellas, logo sej!J traspassado, e de feito traspassamos ao
Summo Pontilicie da Santa Igreja Romana, como est;\

.....'.
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declarado pelos Papas assima dinos, c na fOI'ma que ditlo
he, houvemos esta doaçào por feita, nrme, fixa, e vali
oza de hoje para sempre,. e maudamos deitar, e regis
tar no livro das doações da Camera <.lesta Villa da
Victoda para em todo o tempo se saber de como
lhe foi feita por nós, a qual vay por nós nssignada e
seBada com os sellos que entre nós servem. Dada na
dilla Villa <.la Victoria aos seis dias do mez de Dezembro.
G,asp~r Carvalho, Tabaliào na <litta ViJla da Victoria,
e q~e hora serve de Escrivão da Camer<l em auzencia
do proprietario a fez fJor nosso mnndado. anno de mil
e quinhetos e noventa e hum anunos. Sobredilto Ta.
baliào o escrevi-De Luiza Grinalda-Miguel de Aze
redo-Marcos de A~eredo-Marcos Velozo- Domingos
tuiz-Fra~cisco Pinto-Gaspar de Paiva-.Domingos
Rodrigu66. - Fica registada esta doação no Livro
dos Registos desta Camera da Villa da Vitoria a folhas
viote e quatro e vinte e 'sinquo do ditto livre por

. Gaspal' Carvalho Tabalião, que sirvo na ditLa
Camera, e por verdade a assiguei lOj vi ote de, d.e
zembro de mil e quiuhentos e noventa e hum annos.
-;-Gaspar Carvalho. Confirmação do Prelado; coufirmo
esta data da caza. e Ermida de nossa senhora da Pena
da Capitania do Espil'ito Santo. assim como nella se
contem. aos RR. Padres Capuchos ela Ordem de S.
Francisco, e assim hei por extinguida a confraria da
dilta caza, e a hey por desobrigada para qnietação dqs
Religiozos, e mando, que assim se cumpra, e que
ninguem vá contra eUa sob pena de Excomuohào, ipso fa
ctQ, e'1ue ningucmcQntendacrn cotIzas da dilta caza con
tríl voutade dos diUos Padres sob pena da dilla Excomu
nhão. Dad~ em a Cjdade de S. Sebastyão do Rio de Ja
neiro, sob meo signaJ c selJo, a ette de Março de mil e
quinhentos noventa e dons.

o Administrador.
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o que mais se segue são os termos COlllmllns do Ta
balliào, como assim trasl<ldou os alHos, e esta doaçào,
e a resgislou, etc.

(j.tl.PI~'ULO XX.

Passa a Conve-nto o Sanctuario da Penha, com alguiU noticiai mais
em quanto 'Ia administração desta Provincia.

373. Convenciilos á força da prezente doação os
mal fundados discursos dos que pretendião apossar-se
do Sanctuario da Penha, por conselho dos dous Religi
azos, que nelle assistião a este tempo Fr. Paulo de S.
Antonio, e Fr. Francisco da Madre de Deos, se rezol
verão os Prelados da Custodia a Jevnntal' alli Convento,
e na congregação que na Bahya fez o Custodio Fr.
Sebastião do Espil'ite Santo a vinte e bum de Novembro
de 1650 determinarão em Meza se fizesse na Ermida
da Penha hum Recolhimento de nove cellas para os
Religiozos, duas para hospede', e vara odas com officinas
por bayxo para o que diz o tal assento, foi ja a traça' ,
approvada pelo Diffinitorio, Nesta mesma Meza se de
terminou fo. se o Agente desta obra Fr, Francisco da
Madre de Deos, Religiozo Leygo, para o que Ibe
mandou o P, Custodio Patente de Prelado, e foi o primei
ro, como fica ditto, que teve a nova caza, e primeiro Re
colbimento da Penha.

37á, Logo, que foi encarregada a FI'. Francisco
da Madre de Deos esta diligencia, começou elle, e o
companheit'o FI'. Paulo de S. Antonio com as esmollas
dos Devotos a ajuntar os materiaes para a obra. E snp
posto lhe I'alleceo a este tempo o companheiro, qunndo
foi no seguinte anno de 1651., hindo alli de vizita o
mesmo Custodio se lançou a primeira pedra nos ali-
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~erses; e foi este o primeiro conventinbo, ou Recolhi
mento, em que com forma de communidade começarão
a viver nelle os Reli~iozos, ponrlo alli logo nove, como
diz a Memoria, que ja apontamos na vida deste mesmo
Servo de Deos Fr, Francisco, e concorda com a de·
terminação da Meza assima referida, A Fr, Francisco
primeyro Prelado succedeo o segundo FI', Nicolao de
S, Tbomé, no capitulo de quatorze de Setembro de
1.653, do Custodio Fr, Daniel de S, Francisco, e no
seo tempo, que forão quatro annos, se fez a maior parte
do Convento. Succedeo-Ihe FI', Antonio dos Santos,
govel'Dou perto de tres aonos, e tão bem DO seo tempo
se trabalhou muito naqllellas obras, e no fim foi eleito
em Custodio primeyro da nova Custodia do Rio de
Janeyro, que se el'igio no capitulo do primeiro Provi
vincial 'do Brasil Fr. Antonio dos Martyres, em sinquo
de Novembro de 1.659. Neste capitulo se elegeo para
primeyro Guardião desta caza da Senhora da Penha
a Fr. Maooel dos Martyres, e foi Prelado athe a congre
gação seguinte de quatro de Dezembro de 1.660, em a
qual elegerão para Gnardião a FI', BaILhazar das
Neves, e a este sllccedeo FI', Francisco, a quem chama
vão o Fuudão, Religiozo leygo no capitulo do Segundo

, Provincial Fr. Aleixo rla Madre, de Deos, em vinte
e hum de Septembro de 1.662. E esta he a sede dos
Prelados, e Guardiães desta caza da Senhora da Penha,
desde que teve principio no Irmão leigo Fr. Francisco
da Madre de Oeos alhe FI', Francisco o Fundão, tào
bem leygo, tirada do livro antigo, e primeyro das
eleyções desta Custodia desde a SUlJ independencia da
Provincia de PorLngal. No cartorio desta mesma nossa
Custodia e depois Provincia na Fundação desta caza
da Senhora da Penha, ou Pena, e na lista dos seos
Prelados se não acha a FI', Balthazar das Neves, que
foi o segundo Guardião dep6is de separada esta Pro
vincia, e erecta a CusiLodia do Rio, e em Juga,r deste FI',
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Ballhazar das Neves põe o tal cal'torio a Fr. Francisco
da Madre de Deos, Frade leygo; equivocação sem du
vida de quem fez aquclle assento; por que ouvindo dizer,
que o lal Fl', Francisco, fora Guardião, ou Prelado da
Penha.. e não o achando na lista dos mais Prelados e
vendo n'ella a este ultimo Fr. Francisco Fundão Frade
Leygo.. entencleo ser este aqtlelle e assim lhe pôs o
sobre nome da Madre de Deos. E bem se mostra
deste mesmo assento du cartorio, e sua lista, ser isto
equivocação dcquem escreveo, porque o sobre nome de
Madl'e de Deos.. que lhe assentou está emendado pOl' sima.
que parece quer dizer a emenda FI'. Francisco da
Conceiçào, que seria sem duvida o sobre nome do outro
,Leygo FI" FI'aucisco o Fundão, não advertindo ultima
mente, quem tresladoll aquelle assento, que sendo este
FI', Francisco Fundão eleyto Prelado desta caza no
de 1662, era ja fdllecido desde o de 1654 o outro FI'.
Francisco da Madre de Deos, E esta he toda a noticia
que podemos desta caza da Senhora da Penha desde
que passou a convento no anno de 1650 athe o de 1.662,
como fica referido, E suposto que a separação daquella
Custodia, desta nossa Pl'ovincill foy muitos annos ao
diante no de 1.675, não achamos com LUdo, que cá lia
Pl'ovincia se fizessem mais eleyções de Prelados maio
res, nem menores para a tal Custodia, nem a cauza por
que; e assim aqui paramos tãobem com o mais. que nos
tocava, ao menos nos doze. ou treze annos, que COI'

rem de 1662, que ca se fez a ultima eleyção de Prelados
athe o de 1.675 da sua separação.

375. Desta caza foy especial devoto, e Bemfeitor Sal
vador Correa de Sá e Benevides; Governador que foi
dilas vezes na Cidade do Rio de Janeyro, e tãobem em
Angola. e elllremuneraçào dos seus beneficios feitos assim
a este Sautuario, como a toda a Provincia, no capitulo
de 1.4 de Setembro de 1653. desta nossa Custodia ja
independente da Provincia de Portugal se fez a de tel'lU i-
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pelas gmndes esmoltas, que o Governador Salvador Cm'·
reia de Sá e Benevides faz a toda esta P1'ovincia, e em
especial ao Convento de Nossa Senhora da Penha, além
da cm'ta de confraternidade, que se lhe tem dado, o faze
mos Pad1'oeY1'o do d'iLto Convento de Nossa Senhora para
o qual consignou cem mil 1'eis de esmalta todos os annos,
do que fez escriptura, e está no ca1't01'io de Gaspar de
Carvalho, na cidade do Rio de JaneÍ1'o. A ~arta de
confraternidade, de qne falia o termo assima~ consta
por outro foi p1ssada na congregação antecedente de
vinle e.hllm de Novembro de 1650, no qual se diz assim;
Aceitamos por h'mâo da conft'aternidade a Salvador
Correia de Sá e Benevides, Governador de A ngola, e a
sua molher D. Catharina de Igum'te, e Velasco. Foy
este Salvador Correa de Sá e Benevides, duas vezes
governado!' da -cidade do Rio de J\lneiro. Alli se acha
va a primeira no anno de 16lJ.O, quando nella acclamou
a EI-Rei··D. João o IV, Concluido este governo no de
1.645 passou ao Reino por General da Armada do C@ffi
mercio daquelle anno, e nu de 1650 se achava no Gover
no de Angola, qne havia restaurado das armas de Olanda,
quando nesta Custodia Se lhe conferio a carta da confra
ternidade. De Angola passou segunda vez ao Rio de Ja
neiro por seo governador~ onde se achava no anuo
de 1653, tempo em que se elegeo por Padroeyro deste
convento da Senhora da Penha. Eeste he o especial Bem
feitor, de quem achamos algllã noticia por aquelles
tempos. E he sem duvida que não só este mas todos os
seos Ascendentes, e Goveruadores desta I1\llstre Fami
lia naqllella cidade, forão sempTe mllY especiaes de
votos da Religião e seos particulares Belllfeitol'es; e
por isso não quizelllos faltar' a este pelo que a nós toca,
com esta breve memoria devida á nossa obl'igação e ao
seo amor e zelo.
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376. O que se seguia agora era darmos alguã noticia
dos milagres e prodigios da Senhora da Penba; mas como
destes uaõ temos cá especiaes memorias, e ja demos
aquella, que nos chegou de alguns obrados nos seos
principias. em a nossa primeira parte, deixamos taõbem
este cuidado para o seo proprio chronista.

lJAPI,.,tJLO XXI.

Principias, e primeiros progressos do Conwnto de S. Ântonio da Cidade
do Rio de Janeiro.

377. Já no almo de 1590, em que o Padre Cus
todio FI'. Melchior de S, Calharina fez a aceitação da
caza da Victoria, mandando pal'a ena a FI'. Antonio dos
Marlyres, e seo companheiro FI'. Antonio das Chgas, le
varaà estes Religiozos ordem para ilirem primüil'o á
Cidade do Rio, adonde laõ bem lhe pediaõ fosse, ou
mandasse fazer escôlha, e aceitaçaà de lugar, e sitio
para fnndar convento. Não teve este por então etreito,
ainda que lá chegaraõ aquelles Religiozos, escolberaõ
sitio, e se lhes fez doacçaõ delle; porqne supposto deraô
de tudo parte ao Padre Custodio, e este, pela enfermi
dade, que lhe sobreveyo, naõ pode sahir de Pernam
buco, ficou frnstrado por aqnella vez o dezejo, e boa
Vontade do Povo, que nem por isso deixou de repetil'
as sllpplicas. Por esta cauza, chegando a Olinda, onde
se achava FI'. Leonardo de Jesus, a Domeaçaõ delle para
Custodio do Bra'zil seguuda vez, e fazendo a sua Jllntq
a vinte e dOlJs de outubro de 1.t>06, nella se determinou
fuodal' Convento na cidade do Rio. Para este effeito cãn
cluidos os negocios da Custodia das partes de Pernam
buco, e Bahia, partia para as do sul, e aos vinte d~

Fevereiro do seguinte allDO de 1.607 chegou á cidade do
lABOATAM. PART. II. VOL. II. M



llio de Janeyro, com qnatro Religiozos mais, que es·
colheo pal'a aqnella fnndaçaõ. Foraõ estes o P. M. FI'.
Vicente do Salvauol" FI'. Estevaõ dos Anjos, FI'. Fl'an
"Cisco de Saõ Braz, e FI'. Francisco da CI'IIZ leygo. Na,
·cidade foraõ recebidos com as demonstrações de gosto,
com que espel'avaõ, e recolhidos á santa caza da Mize.
ricordia por algnns mezes. Naõ agradou ao P. Cus
todio o Silio, de que havia feito escôlha FI', Anto
nio dos MartYl'es, e assim fazendo eleyçaõ de olltro,
lhe passou o governador, c CalDara carta de doaçaõ,
a qual trasladamos aqui por alguãs circunstancias, que
contém, e se eotenderaõ pai' ella melhor.

-Martim de Sá Capitaõ, e Governador por sua Ma
gestade nesta cidade de S. Sebasliaõ do Rio de Janeiro,
e olficiaes da Camera do anno prezente etc, Fazemos
saber aos que esta nossa carta de doaçaõ para sempre
virem, qne vindo hora novamente a esta tel'l'<1 o R, P.
FI', Leonardo de .Jesus, Cuslodio desla Cnstodia de S.
Anlonio do Br<lsil dos capuchos da Pl'ovincia de S.
Antonio de Lisboa, com sioquo Religiozos mais para
edificarem caza, assim a nosso requerimento e do mais
Povo desta capilania, como de outros Governadores,
e officiaes ja passados, e achando pal'a o dilo effeito lO
mado o sitio de S. Luzia, de que haviaõ tomado posse os
RR. Padl'es FI'. Antonio dos Martyres, e FI'. Antonio
das Chagas, a quem se passou carta de doaçaõ, para
se fazer o diHo Convento, com a Ermida de S. Luzia, e
cazas pertencentes a ella. E naõ parecendo ao diUo
Padre Custodio o sitio, e lugar conveniente, assim para
seo modo, e recolhimento, como pal'a ficar accommo·
dado ao serviço deSle Povo; nem outro sim oulros
mais, que lhe rol'aô apoDtados, elegendo o siLio, e 111
gal', qne se chama o Oll teiro do Carmo defronle da
V81'Zea, e bairro de Nossa Senhora sobre a lagoa de S.
Antonio, pOI' seI' mais conveniente para o ditlo etTeilo,
e·fir,arem os Religiozos no ditto lugar algum tanto scpa-
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rados, e mais recolhidos, DOS pedio Ibe quize!semo&
fazer doaçaõ do dito sitio, para nelle edificarem caza
do titulo, e invocação de S. Antonio. O que visto, e ()
intento, e zelo, que o diuo Padre Custodio, e mais Re
Iigiozos tem de se accommodarem em parle, e lugar,
que oPovo todo se possa aproveitar com mais facilidade
de sua Religioza couversaçaõ, e doutrina, nos pareceO'
bem fazer-lhe doaçaõ do dillo silio, lanlo, qnanto delle
lhe for necessario, sima do outeiro para asima, como
do pé delle, correndo para buã, e oulra banda, assim
para a de S. Anlonio, como para a de Sai) ,Bento, de
redor do monte. O qual sitio, e oUleiro lhe damos com
todas as pedreiras, e agoas, assim de poços como de
footes, que Delle se acharem, sem qne pessoa alguã,
que tenha parle, eu cham algum, que seja necessal'Ío
pal'a o edificio da dilta caza, e cel'ca e bem della, que·
rendo delle alguã couza ficaremos obrigados a sahir
a isso, e defender a dilta doacçaõ, para que os Relegi
ozos naõ sejaõ sobl'e isso mO'lestados em couza alguã".
Oqnal silio e lugal' lhes damos, e doamos de hoje pan
todo sempre, com todo direito, e jul'isdiçaõ, com que
elles o podem tel', conforme a sua Regl'a, e declarações
della. E por quanto o ditto Padre Cnslodio FI'. Leo·
nal'do de Jesus, nos disse, qne I1aõ ernõ capazes por
sua Regra da propriedade, e domiuio de couza alguã,
qneremos, que a tal propl'iedatle e dominio, assim do
dillo sitio, como das mais couzas adiante, de que nesla
nossa carla se faz mensaõ lrespasse logo, e de feito o
trespassamos em o sumUlO Ponlifice, e Igreja Romaoa,e
do sitio lhe mandaremos passar carta em forma, tanto
qne for demarcado, e oulro sy lhe mandaremos desa
bafar o malo, qne tem perto da varzea, e lhe daremos
IllIã 1\.lIa direita de lrinta palmos, conforme as mais,
que vaô responder da diUa caza com a qlle mais direito
for ao mar, e faremos Imã valia em forma, que a agoa
daalagoa,que fica maispel'lo dodiltositio vá respondei·
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ao mal', c naõ seja prejudicial aos ReJigiozos, que na
dilla caza habitarem. E por que a ditta caza hade ser
da invocaçaõ de Santo Antonio ,e o Padroeyro dos dittos
Religiozos he Saõ FI'tlncisco, cujos filhos saõ, dizendo
I)OS o dito padre Custodio, que Ilaõ era justo, que de
nenhum dos diltos Santos houvesse Igreja, Ermida,
Capella, ou altar ua terra, chamamos para este elfeito
aos Senhores Provizor, Viga rio Geral, e officiaes das
dittas confrarias, como Pessoas, a quem isto mais par
clllarmente pertence, as qllaes ouvidas as ~'azões do
dito Pad.,c Custodio, assim os dillos Senhores provizor,
e vigario Geral de consentimento dos officiaes assim da
confl'aria do Serafico Padre Saõ Francisco, SiLl ada na
Sé desta cidade, como da de S. Antonio, situada na sna
Ermida ao pé do monte, todos juntos deraõ o seo con
sentimento a isto e interpuzeraõ sna authoridade, pela
qual bavemos todos por bem, que de hoje em diante
se tirem e aeabem as ditas confl'arias, e se naõ pos
saõ de novo instituir em nenhuã Igreja da ditta cidade
ainda que seja convento de Religiozos, e os Santos,
e confrarias com as mais couzas anexas, e pertencentes
a ellas se largaraõ aos ditos Religiozos, e de feito de
hoje em diante lhas largamos, e queremos se lhe en
tregue, ficando com tudo a Ermida de Sa nto Anto
nio, tanto que os Religiozos a deixarem e tomem com
modo para se recolher no ditto sitio, qne lhes damos,
reservada, para que o Prelado da lerra, Governador, e
officiaes da Camara ponb91õ nella o Santo, que melhor
lhes parecer, no em que totlos consentimos. e de COlll
mum conformidade demos nisto voto, e parecer, com
outras Pessoas nobres, Prillcipaes da terra, que todos
nisto, vi(lrào e assignaraõ; e esla carta se cUlllpra,e guar
de para sempre; em todo, e pOl' todo, como pai' nos he
declarado. E mandamos, que seja registada em os livros
da Camera desta Cidade, onde as semelbantes se lançaõ,
e registaõ, para em todo o tempo se saber como esta
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doaçaô foi por nós todos feita aos dittos Religiozos.
Dada na dilla Cidade de S. Sebastião, sob nossos sig
Daes, e sellada com o seBo della. - Joaõ de, Anhaia;
Escrivaõ do publico e judicial diante de mim o diuo
Governador a fez por nosso mnndado aos nove dias do
mez de Abril de mil seiscentos e selte.

Está a propria doação, ou o seo Original no Al'chivo
da dilla caza de S. Antonio do Rio de Janeyro, seBada
com o sello da Cidade, e assignada pelo Governador
Martim de Sá, OUiciaes da Cl1mera, e Prinoipaes d,o
Povo.

378. Feita esta escriptura, e tgmada por eUa " posse
do lugar, os Religiozos, que alhe entaô assistiaõ em a
Santa Caza da Misericordia, logo na seguinte Segunda
Feyra, dia da Senhora dos Prazeres se passaraõ para
huãs cazas de Fel'Dando Affonso, pegadas á Ermida de
S. Antonio, por ficarem nelIas mais perto do sitio esco
Ibido, e alli fizeraõ moradia em quanto ao pé do monte,
em que se havia fundar o Convento, se fabricou huã
caza terrea com seo Clanstro, e Igreja lJara onde se
passaraõ dia do Serafico Patl'iarcha daquelle mesmo
anno, dizendo-se nella entaõ a primeira missa.

379. POI' prirneyro Prelado, e Prezidente deste Re
colhimento, põz o Padre Custodio a FI'. Vicente do Sal
vador. Este com o seo grande zêlo, e bom exemplo,
roOlO Religiozo, que el'a de virtude e letras, assim edi
ficava aquelle Povo, e oatl'al1ia, que concorrendo todos
conl as suas esmolias se cieo logo pl'iocipio á ob['" do
Convento. O que p['imeiro se fez foi aplainar o sitio POl'

ser algum tauto apertado, easpero, til'ando-se no mesmo
lugar a pedra para a obra. Nestes preparos se trabalhou
alguns oito mezes athe quatro de Junho de 1608, em'
que achando se alli outra vez de vizita o padre Custodio,
eestando preparado todo o neoessario, se lançou no fqndQ
dos alicerces a pl'imeyra- pedra aos corredores do Cop
VelHo com graade concurso daquelle Povo. Foy COR'
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duzida em huã charola. em a qual hia tão bem R Imagem
do ~Ioriozo Samo Antonio, que se havia escolhido para
Falll'oeyro da caza. Prgavaõ della o Governador, que a
este tempo era já Affonso de Albuquerque, Martim de
Sá seo Antecessor, o R. P. Pedro de Toledo Reytol' do
collegio da Companhia, e o Vigario da Sé Martim Fer
nandes.

380. Pouco tempo depois disto continuou com ali
obras dos cOI'l'edores o P. FI'. Vicen te, que lhe havia
dado principio; parque determinando o P. Custodio
abrir o segundo curso na caza de Olinda. e havendo na
Custodia falta de Mestres, por estar' ainda nos seos prin
cipios. levou cornsigo ao Irmão Fr. Vicente para leytor
daquelle curso. deixando em seu IlIgar por Prelado, e
Prezidente do Oratorio, e Recolhimento a FI'. ESlevaõ
dos Anjos, filho desta mesma Custodia. Este foi conti
nuando com as obras elo Convento neste ultimo anno do
sobreditlo Custodio, e taõbem por todo o tempo do Cus
todio seguinte FI'. Francisco dos Santos. Sendo FI'. Es
tevaõ dos Anjos Prelado deste Recolhimento, diz o
Cartorio da caza. que cOlllinuaudo com as obras dos
cOl'redol'es, se fizera taõbem o muro da parte da alagou
athe a porta do carro.

381.. POI' se fall:}r aqui nesta alagoa, repetÍl'emos o
que ácerca elella diz (I cartorio da mesma caza, fallando
DO seo prÍlllp.yro Prelado Fr. Vicente do Salvadol'.
No tempo em que alli esteve chegaraõ áquella cidade
certos Religiozos Castelhanos da nossa Ordem, que hiaõ
para Buenos Ayres, e andando hum delles, que era
Pregador, passeando, e estudando defl'onle da alagoa,
junto á cerca via a IJUns passal'inhos, que levavaõ de
comer aos filhos, que linhaõ em lJuã arvorezinha, que
estava na ilha da alagoa, a qual sendo pela menhã ficava
defronte da r.aza, e tornando paI' lal'de o Religiozo (10
lug3l', quiz vel' os passarinhos, e olhando pura a mesma
paragem os llaõ vio~ nem a arvore onde estavaô, mas



lIIdo agoa, fl adverpndo bem ".vio, que a a1'vorezinha
estava muito adianle para a parle de Nossa Senhora da
Ajuda; o que bem considerado achou, que a ilha, que
estava 110 meyo da alago:.l se movia de noite para a par te
do mal', e de dia com a vÍl'uçaõ pua a parte de terra
servindo-lhe de vellóls as arvores que tinha,-

382. Aos dous PI'clados, que ficaõ referidos FI'. Vi
cente do Salvador, e 1"1'. Estevaõ dos Anjos se seguio o
terceyro FI'. Antonio da Madre de Oeos o Cal'melita,
ainda com o titulo de Prezidente, eleyto pelo Commis
sario com vezes de Custodio 1"1', Antonio da Estrella,
que governon dous annos. Nestes continuou o Prezi
dente com as obras do Convento, tendo por operario
dellas a FI', Antonio do Rozal'io, Religiozo Leygo, o qual
fez a maiol' parle da pedl'aria, trabalhando sempre com
muito cuidado, e zelo. A FI'. Antonio da Estrella succe
deo no lugar de Custodio FI'. Vicente do Salvador, Fez
em Olinda o seo Capitulo, que foi o primeyro, que com
formalidade teve a Custodia, em 15 de Outubro de
161lJ., e nelle foi eleyto em Guardiaõ pí'imeyro desta
caza, com este titulo, 1"1'. Autonio do Calvario. Partio
logo para a Bahya este Guardiaõ, e dali para o Rio
aonde chegou a dez de Janeyro do auno seguinte de
1615, levando comsigo por Pl'egador U FI'. Man"oel de
S, M.aria, Custodio, que foi taõbem. Quando alli che
garaõ ainda assistiaõ no Recolhimento das cazas terreas
os Religiozos com o seo Prelado; mas dando-se calor,
e pressa á obra dos corredores por se acllarem nas
cazas mal accommodados, com brevidade se acabaraõ
de pel'feiçoar as cellas do conedol' alto da parte do
~horo; e porque a Igreja estava com as paredes no
rueyo, armando-lhe o tecto sobre pilares, ou esteios de
madeYI'a, se passaraõ os Religiozos pal'a o novo coo··
vento em Sabado setle de Fevel'eyro do meSl1:io anilO,
e 110 Domingo seguinte se disse a l>rimeyl'u missa em o
altar UJayol', que se levHlltou no m<?yo do cruzeiro por



nnõ estar ainda acabada n abubada da Cal}ella. Assim,
e com 0 mesmo fervor se foi continuando toda a obra,
de sorle, que em dia oe Nossa Senhora da COllceiçaõ do
segmnte anco de 16'l6 se disse a primeyra missa na Ca·
pella moro A maior parte do madeiramento da Igreja,
e corredores foi obra do Irmaõ Leygo Fr. Jorge de
S. Pedro, e no tempo deste mesmo Guardiaõ se fez o
mur@ do cruzeiro athe a Igreja. Succedell-lhe FI'. Ber
nardino de S. Ago, sendo Custodio FI'. Paulo de Santa
Catharina, e no seo tempo se acabou de todo a Igreja.
Os seos Retabulos mandou f3zer o terceyro Guardiaõ
Fr. Luiz de S. André, sendo CustodiQ Fr. Manoel de
Christo, e a calçada o quarto Guardiaõ Fr, João Bau
lista, que depois foi Custodio. E isto he, o que dos pro
gressos deste Convento nos seos principios, e pelo qne
a nós toca pudemos alcançar.

De hum milagrc do glorio'lo S. Benedicto nestsc Conwnto.

383. No livro Cartorio desta Provincia DO lug:u', em
que trata deste Convento do Rio de Janeyro se acha o
treslado de hum processo de testemunhas, mandadas
tirar pelo Provizor, c Vigario Geral Martim Fernandes
em quatro de Janeyro de 1613, a inslancias do Prelado
da caza sobre hum milagre do gloriozo S, Benedicto,
que por constar tudo o que depoem as testemunhas da
petiçaõ do mesmo Prelado, a trasladamos aqui.-

Fr. Antonio da Madre de Deos, Religiozo Capucho Da
observancia da Ordem do Sel'afico Padre S. Francisco,
estando POI' Presidente na caza de Santo Antonio do Rio
de Janeyr'o nas partes do Brasil, que novamente se faz,
com seos Religiozos ja alta noite, ás oito horas, batendo



buA mulhel" que abayx.o se nomeal'á em sea tel'mo, li
pOI't~ do dilto Convento, com grandes vozes~ dizendo.
lhe abrissem, para pedir ao Santo, a favorecesse diante
do Senhor Deos dos altos Ceos, lhe quizesse dar reme
dio a huã criança de dous annos e meyo de idade, quc
trazia atravessada na garganta huã espiolJa, por catlza
da qual havia botado grande copia de sangue; e trazen
do-lhe hum cordaõ do Padre Saõ Francisco, e pondo·
lbo ao pescoço sem dar de sy acordo, aotes, como'
morta, e desconfiada em alguã maneyra, o levolLllssim
nos braços; e a mãy, que eru sua escrava seguindo a
senhora, que o levava, o deitou comsigo na cama, sem
dar de sy mostras de ser vivo; pedindo com lUdo ao Se
nbor, que dando saude á crÍtlOça lha oíferecia ae seo
serviço, promettendo, além do sobl'edino, huã missa
com huã candêa a S. Bcnedicto de Saõ Fratel, Religiozo
Tapauhuno, professo da Regulai' observancia do Sera
fico Padl'e Saõ Francisco. E ao outro dia pela menhã,
olhando a Senhora para a diUa criança, vendo·a viva,
lhe disse: Louvado seja Nosso Senhor; E' vivo! Res
pondeo o Minino, para sempre. E tornando-lhe a pel'·
gnntar; Quem te sarou? Respondeo, que hum Fradi
Ilbo viera dos Céos, e o sarára. E tornando-lhe a per
gnntar: que Fradinho he esse? Disse. hum meo parente,
pelo que vendo-se taõ grande milagre, I'esuscitando o
Senhor pelos merecimentos do seo servo Imã criança;
Pede, etc.

384. No dia quinze de Dezembro do anno antece
dente de 161.2, em a noite do Sabado para a tel'ceyrél
Dominga do Advento, sllccedeo o caze referido. Para
se aUl'ibuir a merecimentos, e in·t rcessaõ do gloriozo
Saõ Benedicto, naõ bastou só a falia da Innocente Crea
tura, taõbem concorreo, como depuzeraõ as mesmas
testemullhas, o conseluo do Prelado da caza Fr. Antonio
da Madre de Deos, o Cal'melítll, que adverlio á Senuora
e Mãy do Minioo, o encomlllenc\asscUI a S. Benedicto?
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Santo Preto, como eHes, e muito milagrozo, prometeR..
do-lhe mandar dizer huã missa, e Imã véla, como o
·cleclaraõ as mesmas testemunhas. FOI'aõ estas os Se
nhores da Criança Joaõ Henriquez Alemaõ, Mecia de
Cl'asto, sua mulher, Fr. Estevaõ' dos Anjos, FI', Manoel
de Santo Antonio, Sacerdotes, assistentes no mesmo
Recolhimento, e FI', Domingos de Saõ Paulo, Guardiaõ
da caza da Victoria, ~lfe se achava taõbem aHi, e pre
Z'eDtes todos a ver o Enfermo, assim á noite, quando o
levaraõ á Igreja, como no dia de menhã, hindo com
elle já livre de toda a moleslia. A tudo assistiraõ laõ
bem FI'. Francisco da Cl'UZ Religiozo Leygo, e Porteil'o,.
e o Sa·Christaõ FI'. Manoel como o dec\al'aõ as propl'ías
t.eslemuDlJas..

(jJl.P_1'IlLO XX'_I.

lJcn ReligioiOos, que com llpiniall 'de virtude falleceraõ neste ConventO'
nos seo. principio",

385. Entre os Rengíozos de ~i'l'(ude, e boa fama, que
neste Convento, c em quanto na sugeição desta Pro
vincia puzeraõ gloriozo fim aos dias de vida, foi o pri
meiro FI'. Antonio da Madre de Oeos, de quem no
instrumento assima referido fica declarado, era o Prezi·
dente, ou Prelado desta caza, quando succedeo o mi~

lagre de S. Benedicto. A este Rcligiozo chamavlIõ
'Vulgarmente o Carmelita, por haver professado pri~

meyro que o SeTafrco Instituto, o de Nossa Senhora do
Carmo. Deixando este, e abraçando o nosso, se obrigou
a elle'no, Convento de Olinda a onze de Junho de 1.590,
fazendo-lhe solemne p'l'06ssaõ FI', Francisco dos Santos,
»rimeYI'o Prelado da cazfI, e acceilaodo-lbe a passagem
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o Custodio taõbcrn primeyro Fr. Melchior de S. Catha
rina, por Breve Apostolico do Sa ntissimo Padre Sixto V,
como se declal'a no lermo da sua profissaõ. Naõ se
expressa neste a sua naturalidade; Dlas por outros
assl.'utos, consta ser na"Scido na Cidade de Lisboa. Na
estado de Menor mostrou bem a valentia do espirito:,
que o arrebatou para este da altura do Carmello. Lá
nos naõ constou os empregos, que tivesse; nesta Cus...
lodia occupoo o de Guardiaõ por varias vezes, sendo a
terceyra no Hecolbimento desta car:a per dous annos.
Aqui com o exemplar dn vida, agrado do Povo, e deJi
gencia sua se trabalhou, e cresceu muito a obra do Con
vento. Concluida (lsta ultima Prelatura alli, ficou por
rczidente, resplandecendo de continuo em religiozos
augmentos do seo espirito, assim no de Deos, como no
dos proximos, com que se fazia amado de todos. Depois
de viver aqui alguns seLte annos em continua peniten
cia, e ardente oraçaõ, completou felizmente o curse
dos dias a desaselle de Junbo de 1621 ; communicando
lhe o Senhor na morte aplauzos de Santo; porque além
de ficar seo corpo brando, e tratavel, indicios da sua
muita pureza, suou quantidade de agoa, por espaço de
vinte e quatro horas. Movido, por este, e os mais cazos
o Administrador da Cidade Matheos da Costa Aburim,
ou Amorim, como escreve o Author do Agiologio Lusi
tano, de quem be o que agora dizemos, lhe fez dilatar o
enterro, mandando vil' Medicos experimentados, para
fazerem e1.ume no frio cadaver, os quaes jl1lgaraõ por
sobre-natural, o que viaõ, e se admirava. De tudo
mandou taõbem fazer instrumento publico. Este diz o
mesmo Author lho communicara desta Provincia o Pa
dre FI'. Sebastiaõ do Espirito Santo, Custodio, que fo~

della, e hoje (couclue o sobredito Author,) digno vizi'-
tador da de Portugal. '



386. r este Illesmo convento teve sepultura FI'. Frun·
cisco da Cruz, Religiozo Leygo, natural das Ilhas, da
.nobre Geraçat> dos Espinolas, diz buã memoria. Pro
,ressou 110 Convento de Olinda li doze de Março de 1606;
~ he 'Só o que se pode ler do tel'mo do livro, pOI' estar o
mais tudo gasto. Ainda na-õ contava hum anno inteiro
de professo, e foi nomeado pOI' hum dos quatro Compa
nlleiro.:, que levou comsigo o P. Custodio FI'. I_eonardo
de J-eSl!S, quando foi fazer a acceiLa-çaõ, e dar principio
a esta caza do RiQ de Janeyro, sendo este hum dos
primeyros fundadores do Convento, e dos que mais tra
.balharaõ Da sua "fabrica. Para esta hia alguãs vezes pelo
Riu de Cassarabu, e seos destriclos, ~oze legoas da Cio
dade ás esmollas de madeiras para o novo Convento;
por ser naquelle tempo pal'te muy remota, persuadio
a{)s MOl'adores, que eraõ Oluy poucos, fizessem buã Er
mida á S. ll\ntonio, obrigando-se elle a buscar e pedir o
necessario para o altar, calix, ornamentos, e Imagens,
di0endo-lbes, que ainda alli havia de haver um bom
Convento, como se v,io depois; pontue no mesmo lllgar
se fundou o de São Boaventura, e he hum dos melhores
tlaquella Provincia, diz a memoria que seguimos, acres
centando, que nelle se criaõ Noviços com muito recolhi
menLo, e se tem feito Imã grande Povoação, com fre
gl1e~ia mu·y dilatada, e a sua I,greja he dedicada áS.
Antonio, fronleira ·ao mesmo Convento.

387. Do Rio de Janeyro I passou a Pernambuco o
Irmão Fr. Francisco, e alli foi prezo pelos OlaudE'zes~ e
com os mais Religiozos destPI'I'ado para as lodias de
Castella, hindo {rer á Cidade de C:lr~agena. Pas&ou ás
Canarias, dali a POrlugal, e ao Brazil outra vez. Sendo
já de maior idade, e achacozo lornou ao Rio de Janeyro,
e foi ler ,á Cassarabu, onde vio o Convento, que pro
nosticara. Nelle lbe sobreveyo a ulltma enfermidade,
com a qual se retirou para o Convento do Rio, donde
fez dilozo transile para a Patria, com a fama de vil'-



tIlOZO, que na vida havia graugeado. Neste Convento do
Rio viveu ainda desta segunda vez bastantes annos, e
assim como nos mais sempre taõ pobre,- como peni
tente. Todas as uoites tomava IlUã larga e vigoroza dis
ciplina, trazendo continuamente huã cadeya de ferl'o
cingida á carne, e taõ dado á oraçaõ como ao jejum, e
este na Semana Santa o fazia todo a pam e agoa, e na
Sexta feira Mayor ..lhe do pam se .abstinha. De conti
nuo o viaõ derramando lagrimas nestes dias. Antes da
meya noite hia para o choro, e quando lá chegavaõ os
Religiozos já o achavaõ em oraçaõ. Nunca estava oclozo,
e quando naõ tinha serviço da Commuoidade, se occu
pava em armar contas das sementes pretas de certos
Iyrios, que 11a no Bra,zil, e as dava a odas as Pessoas
persuadindo-lhes a devoçaõ do Rozario da Senhora.
Taõbem peJa idea do seo espirito debuxava muitas Ima
gens de Christo Crucificado, que da mesma sorte ~ra

ciozamente repartia pelos devotos. No Convento do Rio
de Jaocyro onde falleceo.em as vesperas do Padl'oeyro
do Convento dice lmvia professado, em treze de Julho
de 1.654, ,diz a memoria ,referida, iObrara mu~tos mila
gres no mar, e Da terra, que vivem na memoria da
quelles Povos, com censUl'U, diz a mesma, do ,grande
descuido, que se ha lido de os não escreverem, e nota·
rem aquelles, a quem isto tocava.

388. De dons Religiozos mais, que neste Couvento
tem jazigo, e acabaraõ com boa memoria, a faz taõbem
delles o AUlhor da Primazia SeraficH, como Saõ FI'.
Lucas da Tl'indade, que diz~ Inllecer.a aqui pelos annos
de 1.665, e Fr. Sebastiaõ dos Martyres em 1666, e que
este fora o primeyro Reli-gioz0, que neste Convento pro
fessoll; e havia recebido a ordem o Veneravel Custodio
FI'. Cosme de S. Damiaõ; e snpposto fallecel'aõ estanno
o Convento unido ainda a esta Provincia, c@mo tomaraõ
obabito daqueHas partes, e naõ temos cá outras parli-
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culares noticias, os deixamos taõbem com os mais para
quem lhe pertencer.

PUNDAÇIO DO CONVENTO
De S. Antonio da Villa do Recilfe

E~I PERNAMBUCO.

()ll.PIT~LO XXI".

Principio, e progru,o' de,ta fundaçaü.

389. Foi este Convento (f606) hum dos ll'es, que
ncceilou FI'. Leonardo de Jesus da segunda vez, que o
elegeo a Provincia de Portugal em Prelado maior desta
Custodia do Brazil. Fez junta em Olinda a vinte e oito
de Outubro de 1606, e nella a iostancias dos Morado
res do lugar, que a este tempo eraõ ainda muy poucos,
e de limilados cabedaes, se fez a acceilaçaõ. Da terra
para o sitio, que foraõ cincoenta e seis braças de tes
tada, começando na ponla da Ilha, que chamavaõ dos
Navios, e he a mesma, em que está o Convento, com
toda a largura de praya a praya, fez a data Marcos AD~

dré em quatorze de Dezembro deste Olesmo anno de
1606. Para se dar principio á obra se fez primeyro
Imã caza com seo Oratorio junto aonde se fundou o
Convento para a parle da Barreta, e para Prezidente,
ou Prelado del1a, com o nome de Recolhimento foi no
meado FI'. Antonio Boaventura, 6Iho da Provincia, ejá
havia sido Guardiaõ de Olinda, e por seos companbei
ros FI'. Bernardino das Neves, Fr. Manoel de S. Antonio
Chorisla, e FI'. Gaspar de S. Antonio, Religiozo Leygo.
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Do dia, e mez, em que se passaraõ para este Recolhi
mento naõ ba clareza, como taõbem a naõ ha de quando
se deo priucipio ao Convento, nem assento algum que
disso trate; e só no dos Guardiães se diz, que sendo
FI'. Bernardino de S. Ago o terceyro, se fez quasi todo
o Convento, e foi Prelado este Religiozo, sendo Com
missario com vezes de Custodio FI'. Antonio da Estrella
pelos annos de 1.61.2 athe 1.61.3.

390. Foy fuudado o Convento com o titulo de S. An
tonio, e hc o quarto com o nome deste Santo Portuguez,
e septimo em ordem ás fundações; mas no lugar da
situaçaõ sempre com regalias a todos os mais, pelo
alegl'e, vistozo, 'divertido, e aprazivel. Para se accres
ceDtar a cerca para a parte da Barreta ,se compraraõ
depois a Manoel Francisco, e Izabel Gomes sua mulher,
por escriptura de 19 de Dezembro de 1627, trinta bra
ças de terra, por preço de noventa mil reis, a qual terra
ja antes desta compra com beneplacito de seos possui
dores, estava incluza na mesma cerca, por não ser sumo
ciente para elIa a da primeyra data; e o que entaõ
pareceo naõ bastar em boa consideraçaõ, se veyo alar
gar depois para as obras dos Irmaõs Terceyros, como
diremos em seo Jogar.

391. Tem bum muito especial entre todos os da Pro
yincia este Convento, pois, a'Jém das que já lhe aponta
mos, be hum dos que logra a singuJaridade de perma
necer ainda agora no mesmo ser em que foi traçado em
o seo pl'incipio, e assim muy conforme ás medidas
regulares do nosso Instituto Reformado, pois sem as
demazias de graude, logra as comodidades. do precizo.
Tem huã quadra perfeita com seo Claustro, e varanda
delle de abobada, e barretes de tijôlo, fixa sobre arcos,
e columnas de pedra lavrada, que sustenlaõ a mesma
varauda, e seo peitoril, com cornija de pedl'a moldada,
e outra Ol'dem de pequenas columnas, em que assenta
o sec telhado, e sobre o qnal cahem as janellas CODveo-



tuaes tio segundo sobrado, e cOl'redor de simu, que
olbaõ para o Gla,uslro, ficando-lbe para o Norte a qua
dra opposla á Igl'eja, que eSlá pan o Sul, com porla
principal ao Nascente" e hum belDordeuado allliportico,
cOrl'espondeule aos sillquo arcos de pedl'a lavrada, tl'es
sobre q1ll0 a,ssenta a pareth~ pl'iucipal (lo FronlÍspiclo, e
dons a-os Jados destes lres, Imm, que dá entl'uda para
a nossa porlaria, da parle do Norte, e outro ao S.ul
p.ara a po.rtal'ia dos Terceyros. Depois desta pa rede
prililleyra dos al'COS, e rrontispicio, COITe outra, em ql!e
está a p-0I'ta principal da Igreja, e acaba no meyo do
choL'O, ficando parte !!leste para denlro da mesma Igreja,
e a outra parte sobre os barreles, e abobadas dos tres
arcos que COl'l'em el1tl'e a parede do frontispicio, e a
d'l porta da Igreja, O vaõ, que fica eoLl'e estas, e as
senta a p.al'le do ChOl'O, se commullica pai' onlros dons
arcos de pelll'a com os que lhe ficaõ aos lados assim da
nossa pOI'tal'ia, como da dos Tel'ceyros, ficando assim
dezembaraçallo lodo o vaõ, que occnpaõ os sinquo ar
cos do rronlispicio. Pelo da parte dos Terceyros se
entra para o seo claustro armado laõbem sobre colum
Das de pedl'a; pelo da parte do Convento se entra para
a nossa portada, e ao lado direito do seo bal'l'ete antes
de enll'al', fica Imã pequena Capellinha de dez palmos
cm quadra, e taõbem de barrete de abobada, Nesta
tem altar com retabulo dourado em seo nicho huã de
vota Imagem da Senhora com 0 apetecido titulo da
Saude, de estufo, e quatro palmos de. alto, muy bus
cada com atrecto c devoçaõ do Povo, que aqui concorre
principalmente a pl'ima noile, e em grande numel'o a
fazer Oraçaô, pagai' os volos, e render as graças de'es
peciaes beneficios, que por meyo desta sua Imagem
alcauçaõ da Senhora, especialmente desde o anno de
1744.. em o qual a diligencias do DOUlol' Juiz de Fora
Joaõ de Souza de Menezes, que pai' particular devocaõ
a esta Senhol;íl, mandou fazer a sua Imagem- nova, Re·



tabulo, nicho dourado, calix, c mais ornamentos neces
sarios para se podel' celebrar O' Sacrificl0 da Missa nesta
Capellinba, como se continua com toda a decencia. Para
tudo applicou este Ministro, por sua devoçaõ bum le~

gado de trezentos mil reis, que entre outros mais dei
xou para obras pias o P. Bernardo NUDes, senhor do
Engenho de Moçupe no districto da villa de Iguaraçú,
com o qual, e alguãs esmollas mais de outras Pes::.oas
taõbem devotas se pÔz na u!Lima perfeiçaõ esta Capel
linba. Nella pelo restante do tempo, que alli assistio
este Ministro, e nos mais annos da sua judicatura de
Ouvidor nas Minas do Sabrá, se disse fluma Missa Se
manaria, porque mandava dar de esmolla duzentos reis
por sna tençaõ em obsequio da Senhora da Saude.

392. Outra Imagem desta mesma Senhora havia
muitos annos tinha nesta Capellinha a sua morada sobre
bum altar de taboa despido de todo o O1'Oato. Esta Ca
pella a mandou fazer Brites Cabral de Mello, Viuva de
Antonio Coelho de Lemos, com licença, que para isso
alcançou do Provincial Fr. Jacome da Purificaçaõ, por
patente sua de doze de Outubro de 1.698, Da qual se lhe
impunba, que para effeito de se enterrar neHa, e seos
Descendentes, depois de feita a Capella, e paramentada
á sua custa, lhe havia fazer data por escl'Íptura de pa
trimonio, que pudesse render pOl' anno dez mil reis.
Fez-se a Escriptura da data, em huãs cazas terreas na
Rua das Cruzes junto ao mesmo Convento; mas a Ca
pella, e Imagem da Senhora, por morte desta doadora,
ficou na forma, que temos ditto. Entrou por herdeyra
de Brites Cabral de Mello sua filha D. Luzia de Souza
Uchôa, e fallecendo taõb('IO em quatro de Agosto de
1729, deixou em seo testamento a verba seguinte 
Declaro, que minha Mãy Brites Cabral de Mello fez
Imã Capella na POl'tal'ia dos Religiozos de S. Antonio
do Recife, pam' PÔ1' nella huâ I mtlgem de LVossa Se
tlhora da Saude, e IIte tinha feito patl'imonio em huã:t'
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cazinhas sitas na Rua das C1'tlZeS, como constard de
kuã escn"ptura, que está no Cartorio de Joaõ de Souza
Nunes; Dectm'o, que não podendo eu em minha vida
pôr a Senhora na dilla Capetta, meos testamenteiros a
p07'aõ, pm'a o que deixo cem mil 1'eís, - Teve a verba
deste testamento o mesmo effeilo, que a primeyra, e
assim permaneceo a Capella DO seo antigo estado athe o
tempo do sobredilo Juiz de rora, que como fica dillo,
não só a prepal'ou na farma referida, mas obrigou fi

Joseph Gomes de Freytas, cazado com D. Brites Maria
de Mello, filha, e neta das sobl'ediuas fundadoras, e
herdeira, a cumprir a verba do testamento de sua so
gra, e tomar a administraçaõ da Ca pella com o seo
encargo pOl' termo, que assiguon em siuquo de Mayo
de '1.750,

DescnVS-Si o interior do convento, Igreja, e outras parlicula"idadu
mais da sua situapaõ,

393. Da Capella da Saude, em que eslava mos, se
entra pela portaria, e no altar, que tem com seo Reta.
bulo e nicho de talha dourada, se vê com toda a decell·
cia, e ornato hl1â devot:! Imagem da Senhora da Pie
dade com o seo defuucto Filho, e nosso Santissimo
Redemptot morto em os braços, e regaço, venerada
com cordial dev.o-çaõ de todos os colonios do lugar,
como o pede o interDecido, e dolorozo do Passo. Da.
portaria passando ao Claustro, logo no meyo da pri
meyra quadra á maõ dircila por arco de pedra lavrada,
c grades com balauslres de torno, se entra no Capitulo,
ou Capella, donde se vê em altar de Retablllo razo, e
pintura de xaraõ dourado, buã Imagem do Serafico



Duutor Saõ BoaventUl'a. Da outra 'parte Oppostll a esta
está o que chamamos pl'opriamente Capitulo, para f)

qual se entra taõbem por arco de pedra lavrada, igual,
e correspondente ao da outra parte de S. Boaventura,
com sua capellinha, lançada para fora do corredor, com
arco de pedra, e abobada de barrete, dedicada á Vir
gem Sanclissima Senhora do Rozario, ~m allar de Re
tabulo, e nicho dourado de boa talha. e todo o mais
aceyo, e ornato para a celebraçaõ do Sacrificio Santís
simo do allar. Aqui em honra da Senhora se canta
todos os Sabados dadas as Ave Marias a sua Salve, com
a mesma Solemnidade, que ja notamos no Capitulo de
Olinda.

39ú. Desta quadra se faz passagem direita pela
porla travessa para o cruzeyro da Igreja, que á pro
porçaõ da obra concorda com o seo corpo. Assim o da
Igreja, como a Capella mor, e sua tribuna está tudo
perfeitamente acabado, com Retabulos, forros e tribu
nas de talhas douradas, e boas pinturas. No altar mor
tem seo asseuto, como titular o nosso Portuguez S. An
tonio, e da outra parte o nosso Padre S. Domingos.
Sobre a cupola do Sacrario, em nicho dourado entre
vidraças, por tres faces apJ.larece a Celeste Pomba, que
mysteriosameute reprezenta a Terceyra Pessoa da Trin
dade Sanctissima, o Divino Espirito Santo, a quem
fazem festa solemne, no dia em que voou do ceo á terra
sobre o collegio Apostolico, Imã luzida, e devota Irman
dade, á imitaçaõ da que em val'Ías partes do Reyno lhe
consagraõ os Natul'aes Islenos seos inventores. Teve
esta aqui principio no anno de 1.7ú5, com novena nos
dias antecedentes ao da festa, em que ba Sermaõ, e
missa solemne, e daõ de esmolia pOl' tudo á communi
dade quarenta mil reis. Nos dous altares do cruzeyro,
ou collateraes, se adora no da parte do Evangelho a
efligie de Maria Sanctissima no admiravel mysterio da
sua Conceiçaõ. No da parte da Epistola a do Serafic8.



Patl'iarcha, nosso Santo Padl'e. Logo ao sahir pela ou
tra porta do Cruzeyro. e via Sacra, que busca a Sa
Christia daqnella parte do Evangelho, e Terceyros,
fronteira á mesma porta, está com arco de pedra, e sua
abobarla de tijôlo, e barrete a capellinha do gloriozo
Prelo S. Benedicto, em seo altar com nicho, e Reta
bulo dourado, a quem serve huã devota, e zeloza Irmao.
dade da lillmilde Gente da côr do Santo, que havendo
muitos annos ja festejavaõ aqui este Bemdito Preto em
huã simples Confraria, no de 1753 se paz em forma com
seo compromisso~ e approvaçaõ da Meza do Diffinitorio
na Congregaçaõ deste sobreditto anno, pelo qual se
assentou festejar o Santo na primeyra oitava da Paschoa
da Resurreiçaõ, com missa solemne, Senhor exposto,
sel'roaõ, e procissaõ de tarde, pelo que daõ de esmolla
viote e sinco mil reis. Tem esta Confraria a pensaõ de
dez missas pelas almas de seos Il'lnaõs Defunctos, que
vaõ buscar em corpo de communidade a suas cazas
em tumba propria para a nossa Igreja, de onde os
levaõ a sepultar na quadra do Clallstro~ em que fica a
Capella de S. Boaventura, em treze Sepulturas, que
naqllella quadra se achaõ, e pelas quaes deraõ de es
molla oitenta mil reis. Vestem-se os Irmaõs de oppa
branca, capuz pardo, e os da Meza por diviza Imã effi
gie do Santo, esculpida em escudo de prata. No altar
do cruzeiro da Igreja á parte da Epistola, que he o do
Santo Patrial'cha, tem elles outra Imagem do seo Santo,
por ficar esta aqui patente ao Povo~ e aonde o seo Ca
pellaó~ e Director lhes diz missa aos Domingos, e dias
,S.aot05, assistido de alguns Irmaõs com suas tochas para
maior culto deste seo Palraõ, e de quem elles se moslraõ
benemerilos filhos.

395; Da Igreja, e Claustro, em que athegora nos
detivemos.. subamos assima, e demos taóbem Imã viita,
ou parlicipemos da qne olferecem aos olhos os seos
corredores. Além da sua quadra perfeita, que ja nota-
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mos, tem Imã boa, e aceada Enfermaria, com 8uOicien
les Retl'eles, e apozentos para os Enfermos, Religiozo,
que lhes assiste, e taõbem para os Famulos, que nella
servem, e os que se vaõ cUI'ar; e no fim IlUà ·varanda
para os convalescentes. Para tudo se levantou bum cor
redor, qne pega do ultimo canto da qnadra, que corre
ao Poente buscando o Palacio das Torres, ou dos Go
vernadores. Foy ao principio de hum só sobrado, e
assim per"maíleceo muitos nnDOS atbe o de 1.750, em
que para maior conveniencia não só dos Enfermos, mas
taõbem dos Moradores, além de se accrescentar no
comprimento, se levantou ontro sobrado, e no andar
deste se formaraõ cellas por huã e outra parte, por ter
largueza para tudo, com boa ordem e commodo. Assim
deste, como de todos os mais corredores da quadra, he
muy alegre, e divertida a sua vista. Pelo lado principal,
e corredor, que fica ao Nascente, e emparelha com o
fronslipicio participa da melhor vista; porque de quazi
toda a Cidade de Olinda, que por ficar ainda que em
distancia de buã legoa, entre o Norte, e Nascente, e
toda estendida pelo alto do monte athe o razo, e bayxa,
que faz para esta parte do Reciffe, daqui se deixa ver
com clara distincçaõ, e o que permilte a longitude, to
dos os seos edificios mayores, e ainda os pequenos;
todas as suas principaes Igrejas, e Conventos, a sua Sé,
Palacio EIJiscopal, e tudo o mais, com aquella distinçaõ,
e clareza, que forma aos olhos, buã perspectiva muy
divertida e agradavel. Daqui se vê, correndo a pare··
lhas, e fallando bum com ontro por entre Iingoas de
area o Rio Beberibe, e as agoas do mar desde Olinda
atbe o Reciffe. Daqui se vê taõbem toda esta Povoaçaõ,
a sua Ponte arruada, e por onde se une aqnella PovlJa
çaõ com esth de S. Antonio, que se deixa taõbem ver
daqui pua o Sul a sna principal Rua desde o nosso athe
o collegio dos Padres da Companhia, sabidas e entradas
dos' seos Pateos, como taõbem as da Poute de huã, e
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outra parte. Deste corredor se deixa ver tudo o que be
mal" desde Olinda ao Norte atbe·o cabo de S. Agosti
nho ao Sul quauto se pôde alcançar com a vista athe os
seos horizontes, com taõ aprazivel divertimento, que de
cada huã das janellas dos seos cubiculos, sem o cuidado
de buscar melhor posto estaõ vendo os Religiozos desde
o Norte athe o Sul, e dar fundo no seo porto qual
quer embarcaçaõ que entra, e sahe, tanto das que vem
de mar em fóra, como das commuas, que pelo Rio do
Beberibe, sobém, e descem da Cidade, Boa Vista, e
ontros porLos. Deste corredor finalmente se deixa ver
tudo o que passa para Palacio. Porque ficando este,
como ja se disse em a primeyra parte, e fuudaçaõ desta
VilIa, na ponta da Ilha, em que está o Convento, e am
bos á margem das agoas do Beberibe, que divide as
duas Povoações do Reciffe, e Santo Antonio, entre bum
caes de pedra, que de Palacio corre athe a ponte, e este
corredor, e frontispicio do Convento, metendo-se entre
este, e o caes só dez, ou doze braças de terreno, he este
a Rua, ou caminho, que dá passagem 3 tudo, e a todos
os que vaõ a Palacio.

396. Pelo conedor segundo, que fica ao Norte, e
corresponde a Palacio, se torna a ver toda a Cidade de
Olinda, e boa parte da Povoaçaõ do Reciffe, e muita
do mal' ao mesmo Norte, Reo porto, e surgidouro de
embarc3ções, Rio Beberibe da Cidade taõbem athe a
ponte do Reciffe, e todo o terreno, que fica entre o
muro do Convento, e o mesmo Palacio, em o qual ter
reno se passaõ as mostras dos Soldados, e fazem os exer
cicios da guerra. No fim deste corredor, como ja nota
mos, pega o da Enfermaria. e este lhe impede o ver-se
daquelle, o que chamaõ Boa Vista. Esta com o seo
ameno, e deliciozo Paiz se deixa ver todo pelo terceyro
corredor a parte do meyo dia, c Poente, com a sua com
prida ponte, pela qual se entra deste Bayrro para o de
Santo Antonio. Deste se vê o Rio Beberibe, que divide
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bum e outl'o Bayrro, o de SanLo Antonio, e Boa Vista f

athe a outra Ponte dos Afogados.. com huã boa parte do
seo terreno.. igual, razo, e dilatado, atbe o mais empi
nado dos montes, e serras, que em naõ muy levantada
competencia, vaõ correndo ao Sertaõ, e fugindo aos
olhos dos que desta parte do Convento, e Povoaçaõ se
divertem com a sua vista. Tudo isto se deixa vel' taõ
bem da varanda, que está sobre a Sa-Christia. Serve
esta varanda de classe aos Estudantes, Collegiaes, e de
Aula pam as concluzões.

397. Fica a Sa-Cluistia por detrás da CapeI/a moI'.
Entra-se para ella por duas portas, cOl'respondentes ás
duas vias Sacras, huã da parte do Convento, outra da
banda dos Tel'ceyros. Tem aos lados, ou cautos duas
Capellas com seos arcos de pedra lavrada, e abobada
de tijôlo ; hl1ã, em que está o lavatorio de marmore,
muy perfeito em obra; outra, que tem hum almario do
páo preto, com suas gavetas commuas para os amictos,
corporaes e bolças, e taõbem para os Missaes. Na pa
rede, que COITe por fora tem no meyo hum arco com
seo vam interior, que serve de Capella á Imagem do
Senbor Crucificado, com altar ao pé, fronLal .. Relabulo..
e nicho, tudo de talba dourada. Serve este altal' taõ
bem para repozitorio dos calices. Tem de hUà, e outra
pal'Le dOlls cayxões para os ornamentos, do mesmo páo .
jacarandá, com gavetas, e molduras luradas, e ferra
gem de douramento; como taõbem he dourado o forro
do tecto, com variedade de quadros, mas sem pintura.
Desta tem hum lanço de payneis logo abayxo do tecto..
e seo forro em todo o circuito das paredes; os quaes a
occupaõ atbe o remate das porlas e jauellas ; deste atbe
o meyo conem as paredes limpas, e do meyo atbe o pa
vimento ornadas de azulejo. Da Sa·Christia passando
outra vez para a Igreja, e Claustro por onde entra
mos, e por onde forçozamente bavemos sabir.. o que
nestas duas partes nos falta ainda que ver, dirá o ca
pitulo seguinte.
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{Jll.PI1'IJLO XXWI.

De algoo, Pelloas d8vota. que 81colherati ,epulturlJI ne'te' conlJento.

398. No plaino da Capella MoI' foi sepultada Izabel
Tavares, Viuva de Manoel de Pinho, com as c1au7.ulas,
que se declaraõ em a segninte verba do seo testamento
- Meo corpo será sepultado na Capella maior do Con
vento de Santo Antonio do Reciffe, e amortatltado no
mesmo habito, e os Religiozos do diuo Convento me
faraõ esmolta dizer todas as missas de corpo prezente, e
me famõ hum o/licio no mesmo dia do meo faltecimento,
podendo sm', e naõ podendo me faraõ tudo em o dia se
guinte, para o que lhe deixo de esmolta as cazas de
sobrado, em que moro, com o quintal, e poço, para que
com o rendimento de seos alugueis, ou vendendo-as,
pondo o dinlleiro a juro, com o rendz"mento do principal
lenhaõ sempre a alampada do Santissimo Sacramento
aceza. E sendo cato, que Deos seja servido, levar-me
pam sy durante esta pramatica de Sua Mage.~tade, que
se entert'em todos em a Penha de Fmnça, peço a meos
testamenteiros, me sepultem meo corpo em hum cayxaó,
e acabada a diUa pramatica, logo sem dilaçaõ, me traraó
meos ossos a sepultar em a dilia Capelta; e peço aos RR.
Padres pelo amor de Deos o appliquem- Rende este
legado todos os annos vinte e oito mil e cento e
trin ta reis.

399, A pragmatica de qne aqui falia a Testadora, foy
aquella ordem dei Rey, que veyo a Pernambuco no
tempo dos males, a que chamaraõ Bicha, para se naõ
sepultarem, os que delles morriaõ, nas Igrejas das Po
voações do Reciffe, e S. Antonio, e fossem a enterrar
lodos os do Bayrro de S. Antonio no terreno da Penha,
que era no Arrebalde da Povoaçaõ, onde está situada
esta Capellinha, e Recolhimento dos Padres Capuchi-
nhos Francezes uaquelle tempo, e hoje Italianos, por
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ser aqllelle lugal' ainua entaõ desl}OVoado, e evitar'-se
assim a communicaçaõ do ar empestado, que das sepul
turas nas Igrejas, se communicava aos Povos; pois
consta foi taõ vehemente o contagio, e tanta a multidaõ,
que deHe falleceo, nas duas Povoações, que passaraõ de
duas mil Pessoas, e hOllve sepultura, em que na mesma
oocaziaõ se lançaraõ, quatl'o e sinco corpos juntos, es
pecialmente nos primeyros dous allnos do seo principio,
que foi pelos fins do de 1.685, e todo o de oitenta e seis,
e ainda no de 1.691 continuava, supposto já com menos
actividade, e estrago. Esta pragmatica se acha l'egis
tada em hum livro antigo da Camara de Olinda, sup
posto, que por descuido de quem o vio, e leo, nos Daõ
dá noticia do anilO, em que se publicou. No de 1.69!.
sendo Governador de Pernambuco o MRrquez de Monte
Belo, Felix Machado de Mendonça, se consultaraõ os Me
dicos, que alli haviaõ, e foi voto do Doutor Joaõ Fer
reyra da Roza, que entre outras precauções praticadas
em semelhantes contagios, se determinassem lugares
separados, e fóra das Povoações do Recife, e Santo An
tonio para sepultura dos que do tal achaque fallecessem.
Se só com o parecer deste Medico, e de outros mais,
como foi taõbem o Doutor Domingos Pereyra da Gama,
aSflistente em Olinda a este tempo e aos Enfermos da
quella Cidade, ambos famozos, e celebrados em Per
nambuco, rezolveo o Governador a publicar a tal Prag
malica, em nome drl Rey, 011 se pam isso houve ordem
especial do MOllarcha, que era elltaõ El Rey D. Pedro
Segundo, o naõ alçamos; e só himos a coucluil', que
tudo isto nos foi precizo averiguai', para vel' se encon
tl'avamos com o anno em que foi feito o testamento de
Izabel Tavares, o que nos fora escuzado, se quem tras
ladou a sua verba, advertira em lhe assignul' o dia, e
anno, em que foi feito. Taõbelll Ilaõ achamos, quando
falleceo esta mulher; mas por outras circUI stanc'as
occurrentes entendemos fOI no anno de 1696 antes do
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mez de Septembro, pois, dos livros das contas deste
Convento, no ultimo deste proprio mez se diz em duas
parcellas.- Pelo que renderaõ as cazas, que a mulher
do Pinho deixou para alumiar o Sacramenlo, emquanto
se não vendemõ ao Cavilaõ Manoel Cameiro.. 3600.
Pelo q~te deixou a mulher do Pinho a este Convento cem
mil reis.- E como anles deste mez de Septembro se
naõ acba no tal livro das contas outro assento sobre
esta materia, e ser o aluguer das cazas de pouco mais
de onze patacas, que he o que podia importar hum mez
com pouca differença, e sendo o ultimo de Seplembro,
o em que se ajnstaraõ estas contas.. evidente fica, que
por todo o mez de Agosto antecedente foi o fallecimeDto
de Izabel Tavar'es. Tudo se confirma melbor, e com
mais clareza por outro assento do mesms livro por estes
termos.- O Syndico Joacltím de Almeida {lco ao Tes
lamenleú'o da mulher do Pinho 1'ecibo dos cern mil reis,
'Que deixou, e das cazas em dous de Seplembro de 1.696.
Evidencia, de que ja no principio deste dillo mez era
fallecida ; e por conseqtlencia em todo o mez de Agosto
antecedente, pois neste, nem em os oatros mais se acha
assento sobre esta materia; e por cODc!uzaõ de tudo
o que fica ditto, que havendo ja quatro anuos pura
-sinquo no de 1696 que haviaõ cessado os males desde
1.691.. ou 92, e com elles a Pragmatica de se enterra
rem na Penha, foi sepultada na Capella Mal' da nossa
Igreja Izabel Tavares, como havia ordenado em seo
testamento. Foy sem duvida esta mulher particular
devota, e bemfeilOra deste Convento, pois dos mesmos
livros consta lhe fizera varias esmollas, e alguãs de bas
tante vulto.

ltC'O. No meyt> do cruzeÍl'o ao pé do arco da Capella
lior está Imã sepultura, ou carneiro, como o traIa a
Memoria, com campa de marll10rc e a inscl'ipçafl se
guinte:
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Sepultura do maio1' peccado1' Bras Mendes do-Cralo-,
SU{t mulhm' Joanna de Otiveira~ e seos E1'deiros. P. N ~

Ave Mm'ia. 1693.
áOL O A\tal' de Nossa Senhora da Conceiçaõ, e sua

Capella foi dado a Melchior Alvares~ morador no Re
cirrc para sepultura sna, e de seos herdeiros, com a ad
ministraçaõ da dilla Capella para sempre, c condiçaõ,
de que elle~ e os dittos seos berdeiros deviaõ prover
sempre o mesmo altar de Retabulo, e tudo o mais que
necessario fosse para nelle se celebrar conforme ao es
tado, e Estatutos da Custodia, e o restaurarem de toda&-
as ruinas~ qne para o tempo futuro nelle pudessem acon
tecer, como o Sagrado Concilio o tem declarado; e para
errei to de tudo apotecou Imã sorte de terras, qu~ houve
por compra a Marcos André, sita da outra banda da
Povoaçaõ do Recilfe, a qual da parte do Sul confina
com cazas de Francisco Gonsalves, e da do Norte com
oulras de Anlonio Dias, e de Leste athe chegar ao Rio,
que divide a dilta Ilha da Povoaçaõ do Recilfe, e da de
10este atue chegar aos mangues do Rio Capibaribe, em
a qual sorte de terras tem feito muitas moradas de
cazas de pedra e cal sobl'adadas, e terreas com muitos
coqueiros, e outras arvores de fmita. Isto se contém·
na Escriptura, feita aos treze de Novembro de 1625.
Ficou elle por Administrador, e seos herdeiros, sendo
Custodio FI'. Antonio de Braga~ e Syndico Domingos
Riheyro. Tem o Convento a pençaõ de cobrir esta Se
pultura no dia de Finados, pôr-lhe quatro velas, e hUID
l'esponso entoado, pelo que recebe o Syndico de esmolla
tres mil reis. Hoje tem esta administraçaõ o Morgado
das Alagoas, villa desta Capitania de Pernambuco.

á02. Com a mesma pensaõ de paramentar, e prover
de tudo, conforme aos mais altares da Igreja, foi dado
o de Nosso Padre Saõ Francisco ao CapiLaõ Joaõ de
Mendonça para sepultura sua, e de seos lJerdeyros, de
que ficaraõ~ elle~ por Administradores~ e em falta d.es-
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tes o Syndico do Convento, como o he nos tempus pre·
zentes; para o que nomeou huã morada de cazas de
dous sobraclos silos na Rua, que chamaõ do Vigario,
na Povoaçaõ do Reciffe, por escl'iptura de sinquo de
Junho de 1656, sendo Custodio FI'. Daniel de S. Frau
cisco. Esta sepultura tem obrigaçaõ taõbp,m o Convento,
de a cobrir, pôr-lhe quatro velas, e bum rúsponso en
toado no dia da Commernoraçaõ Geral dos Fieis De·
flUtoS.

403. Por detrás da CapeUa mar debayxo da tribuna,
tem sua sepultura o Irmaõ Manoel Cardozo da Roza,
Syndico, que foi mnHos annos do Convento, por esmola
que d o de sincoenta mil reis.. e escriptura de dez de
Outubro de 1691. Na quadra do Claustro ao lado da
Igreja se achaõ mais sinquo sepulturas huã com campa
de pedra inteira, e as mais de pequenos quadros, que
só occupaõ os titulos, que gastou o tempo por ficarem
na quadra principal, e passagem commuu, que por ella
se faz da porlaria para Igreja .. e aos que sobem ao Con
vento e seas corredores.

404. Acapella do Capitulo pertence a Manoel de Góes
por escriptura de quatro de Abril de 1.704. Translamos
aqui o que sobre isto diz a verba do testamento com que
falIeceu; porque della consta o que contém a escriJ.lwra,
e nós oara clareza o devemos taõbem dizer. - Declaro,
que meos testamentciros do melhor de minha fazenda
entregaruõ ao syndico dos Heligiozos de S. Antonio sin
quo mil cruzados para elle com pareceI' do R. P. Guar~

diaõ os pôr a jUI'o segnro para rendimento de huã missa
qnotidialla, qne tenho instituido no capitulo do ditto
Convenlo para sempre; e os Religiozos se a quizerem
dizer preferiraõ a todos, e quando naõ lhe accommodar
dizer, o (lillO syndico com parecer do Guardiaõ me
-terá Capcllaõ, que lhe parecer. - Declaro, que tenho
comprado ao P. Guarditlõ.. e mais commullidade
dos Religiozos de S. Francisco deste Convento de
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S. Antonio do Reciffe a Capella do Capitulo do dillo
Convento para nella abrir hum carneyro para sepultura
do meo corpo, e de todos os meos Ascendentes, e Des
cendentes pal'a sempre, e lhes deixo de eSlllo II a, 011 pOl'
compra do ditLo Capitulo duzentos e sincoel1ta mil I'eis
por huma escriptura, que está no cartorio de Ma.Doel
Cardozo.- Declaro que dóte trinta mil reis no rendimen
to de humas cazas de pedra, e cal em chaõs proprios na
Rua do Collegio para paramento do ditto Capitulo meo ;
para o que faço a meo filho o coronel Simaõ de Góes de
Vasconcelos Administr~dor das diUas cazas para dai'
todos os annos ao syndico do dillo Convento a dilta
quantia dotada. E assim mais será obrigado do rendi
mento das diuas cazas o ditlo meo filho cobrir a minha
cóva em dia dos finados todos os annos, com seis vélas
de meya livra, a saber duas no altar, e quatro na cóva,
e dar de esmolla dous mil reis aos Religiozos, cuja admi
nistraçaõ passará aos herdeiros do dilto meo filho, e não
os tendo, passará a administraçaõ ao syndico do Con
vento para que o rendimento das ditas cazas seja para
paramento dá dilto meo Capitulo, e mais necessario,
que os Religiozos disserem. -

UAPITlJLO XXVII.

De alguãs graças feitas pelos sen1lores Reys a este Convento, e do que nelle

passou com a intruzão dos Olandezes em Pernambuco.

405. Por Provisaõ do Térceiro Philippe de Castella,
e segundo em Portugal de vinte e nove de Abril de 1620
mandou este Monarcha se desse a este Convento para
se officiarem as [unções da Igreja, sacrificio do Altar, c
alampada do Santíssimo huma pipa de villho, duas nr··
robas de cera lavrada, hum quarto de azeite e outro de
farinha, pago Ludo na Alfandega da villa, assim como o
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bavia concedido seoAntecessor para o Convento de Olin
da, corno em seo lugar fica diuo. Esta esmolla pelas
razões, que no mesmo lugar ficaõ notadas.. se reduzio a
dinheyro, quantia de noventa mil reis, corno athe o pre
zenle se pagão. Selldo Governador de Pernambuco D.
Lourenço de Almeyda, mllY particular affecto a Sanlo
Anlonio, lhe mandou assentar praça de Tenente da For
taleza da Barra do nome do mesmo Santu, que por elle
comem o soldo, que se lhe paga a quarteis os morado
res deste Convelllo, confirmada esta graça por carla do
Senhor Rey b. Joaõ o V, de trinta de Abril de 1717;
tinha athe entao o Santo a praça de soldado.

406. A desasette do mez de Fevereyro, que foi o se
gundo dia da entrada dos Olandezes em a villa de Olinda
no anno de 1630. havendo se retirado dali para a Po-
voaçaõ do ReciITe o General Mathias de Albuquerque.
vendo naõ podia fm'lificar-se, nem defender-se taõbem
aqui por falla de gente, mandou pôr fogo á Povoaçaõ,
com que se consumio tudo o que neJla havia em terra,
e mar, queimando-se todas as embarcações. qlle se
achavaõ no porto. Desse incendio ficou livre o Convenlo
por estar da olltra parte, no territorio da Ilha, que pelo
mesmo Convento se chamava ja enlaõ de S. Antonio.
Era este bayrro de muy Iimilado Povo, pois fallalldo
nelle as Memorias Diarias desta guerra, dizem assim. 
En una Isla que ltamã de San Antonio, donde havia
un Convento de Descalços Franciscanos, havia mas aUi
algunas cazasde Moradores-Porque a povoaçaõ de mais
concurso era naquelle tempo da parte do ReciITe. - Era
Prelado do Convento nesta tempestade FI'. Llliz da An
nunciaçaõ; filho da Provincia de Portugal. Fazemos este
aditamento da fili'lçaõ da Provincia, por diITerença do
oetro dos proprios nomes, filho desta Custodia, e ja
fôra Diffinidor, e se achava nesta mesma occ3siaõ no
Convento de Olinda, donde foi prezo pelos Olandezes,
como em ontros lugares da 1. P. fica dillO, e na ~lIa pro-

,.
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pria vida. Este Guardiaõ com os seos subditos desertarão
todos a caza do Reciffe ou Santo Antonio, acolbendo-se
os mais delles aos Conventos de fóra, e o GlJardiaõ com
alguns poucos acompanbando ao General Mathias de Al~

bUfJuerqne, se recolbeu com elle ao Arrayal, que levall
taraõ em Paranamerim os Portuguezes, como cm outros
lugares fica repetido, por occurrencias da narraçaõ.

lJ.ü7. Deixado assim o Convento pelos Religiozos,
entral'aõ a poucos dias os Olandezes a Povoaçaõ do Re
cilfe, e S. Antonio. E querendo fortificar-se, e dilatar-se
mais nesta de S. Antonio, e pOl' ser o seo terreno amplo,
levantaraõ qllal'tel, metendo nelle o Convento, e fazendo
hum forte real, lhe deraõ por nome a Fortaleza de Er
nesto, em obsequio, ou lizonja do seo Principe de Oran
ge. Nesta irreverente, e abominavel trasmlltaçaõ, lan
çando fogo, e balas contra os catholicos, como fortaleza
inimiga, ficon aqllella mesma caza, que athe-li lbes servia
de templo, e refugio diante de Deos, e atlIe que o mes
mo Senhor, depois de vinte e quatro annos foi servido
com a extinçaõ destes contra rios, e Hereges, tornar caza
de oraçaõ, e morada Religioza, o que elles haviaõ feito
estalagem dos seos, e quartel de soldados.

lJ.ÜS. No anno de 1.65lJ., que foi o da Restauraçaõ pelo
mez de Janeyro, com o mais Povo entraraõ logo a tomar
posse do Convento os Religiozos, naõ lbes faltando
taõbem, que restaurar nelle ; pois foi só, o que por todo
o tempo dos vinte e quatro annos que no Bl'azil domi
naraõ os Olandezcs, esteve sempre em seo poder, e
naquella prymeyra serventia de [Ol'taleza de El'llesto a
qual os Portngllezes chamavaõ de S. Antonio. Mas das
quebras, ruiDas e desmanchas, com que por força ha via
ficar em taõ largo tempo, e taõ arriscada serventia, Daõ
consta, uem os Prelados, que nel1e elltraraõ, e se I'orllõ
seguindo, ainda que tiveraõ o trabí.lIho de as I'eedific<!\',

, Pago 33 ver!.
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cuidaraõ em fazel' dellas algum assento, quando naõ pal'a
memoria dos vindolll'os ao menos para lembrança do
que lhes havia custado. Foy o P. Custodio FI'. Daniel
de S. Francisco, Prelado maior, o primeiro, que com
alguns Religiozos mais entron logo no Convento, achan·
do-se llé\ restauraçaõ da Praça em companhia do Gene,
ral, e Mestre de campo Joaõ Fernandes Vieyra.

f::A..PI'I' lJLO XX"III.

De alguns beneficias do Santo Titular desta caza. feitos aos seos devotos, com
a noticia de Imã Capella sita no Engenho Velho do Cabo districto de6te
mesmo Convento.

ftOg. Muito teriamos neste Capitulo, que escrever, se
assim como os nossos Santos saõ liberaes da sua protec
çaõ, e beneficios, naõ fosse taõ descuidada, por lhe naõ
chamar ingrata, a nossa correspondencia, ao menos a
daql1elles, a quem pertencia o fazeI' de tantos favol'es
seos a devida memoria. Aque aqui se escreve a deve
mos aos de fora. Diz assim Imã, que nos veyo á rnaõ
dadn por Pessoa Ecclesiastica e fidedigna. He milagre que
se pode autenLicar pOI' haver ainda muitas testemunhas
de vista, o seguinte. -O Padre Francisco de Arahujo
de Carvalho e Gondim nasceu em dia das Chagas de
Nosso Padre S. Francisco. Tendo hum anno de idade,
quebrou pelo embigo, e ambas as vil'ilhas cQm huãs taes
roturas, que pareciaõ disformes. Seos pais o cOI'onel
Manoel de Arahujo de Carvalho, e D. Anna da Fonceea
Gondim, procuraraõ dar-lhe remedio procurando os
ci rurgiões que havia neste Recifl'e. Todos applicaraõ os
seos emplastos, e mezinhas, mas sem fruto. AMay que
era taõ devota, como sabem os Religiozos que assisti
raõ nesLe ConvenLo, e com Nosso Padre tinha particular
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vcneraçaõ, encomendou o filho ao Serafico Palrial'cha,
untando as partes oifendidas com o azeite da nlampada
e fazendo prOlllessa de o pezar tres vezes a cera, e pam,
este para o Refeitodo dos seos filhos, aquella para o seo
Altar, se alcançasse de Deos a saude para o filho. O voto
foi leito em huã sexta-feira, e no sabado pela mauhã se
vio o Menino sem sigual alAum das quebraduras, nem
athe o pt'ezente anoo de 1.756, que coota trinta e
dons de idade sentio mais os eifeitos daquelle achaque;
e os Pays agradecidos ao Sauto lhe cumpriraõ a promes
sa. Succedeu o caso no auno de 1.725. - Esta he a que
toca ao Santo Patriarcha. Vamos agora caIU o nosso
Santo Autuoio.

lt.1.0. Já na primeira parte da nossa Cllronica, tratan
do destas duas Povoações do Reciffe, e Santo Antonio,
entre a discripçaõ do seo sitio entrou, como eouza alli
necessaria a da sua ponte, pela qual se communica huã
com outra. Mas por descuido sem duvida das imprensas
porque naõ achamos outra couza, ficou de fóra, e por
imprimiL' todo o Paragrafo, que tratava desta Ponte; e
com taõ clara percepçaõ desta falta, que ainda o menos
advertido a pode perceber assim como entrar no para
grafo seguinte; pois começando este assim-Por outras
duas pontes-bem mostra, que qllem diz-Por outras
duas- acaba de fallal' em a primeira, ou em IIUà a qual
senaõ acha no para~rafo antecedente. Dizia assim o que
se devia seguir, e faltou. - Por huma ponte de alguàs
cem braças de distancia, e quarenta palmos de largo,
fundada, parte sobl'e grossos pillal'es de pedra, obra do
Olandez, e parte em outros, rabl'icados em fortes esteyos
de madeira incorrnptivel, arruada por ambos os lados
com sessenta e quatro cazas, trinta e duas por banda,
que consta cada huã de sua camera, e loge, com balcaõ
de dez palmos de fundo todas, e tres bl'aças de comprido
loge e caza, obra do incansavel cuidado do seo Gover
nadol' Henrique Luiz, e a despeza do mesmo Povo, se
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'commuDica com o l1tl Reóffc o BaYIT0' de' S. Anllo·Dllo.
Tem a Ponte ao entrar de' ambas, aS· pa'll~es, depoiS' 1II~

11Uã como plala-fórllla com see' lagedo de pednr de ca'll
taria, assentacl'es sobre o paredaõ, que serve d'e mnra'Hlil
'ou cais ás agoas do Rio, dous grandes, c vistosos arcos
'todos da mesma ,cantaria lavrada, e no entremeyo fio
arco, eo' seo remate seos'nichos de pedra de moldura,
em que se veneraõ collocadas huã Imagem da Senhora.
da Conceiçaõ da par,te e entrada do Reci.ffe, buscada
'com a maior devoçaõ de todo aquelle Povo de ambas as
Povoações~ e ai-nda das de fóra, pelos mnitos milagl'es
obrados em seo beneficio, e os publicão as insignias de
quadros, pés, braços, muletas, e ontl'as va'rias penden'
tes, como -troféos da piedade da Senhora por todo o arco,
e pavimeDto deUe. No outre arco da parte de s.. AnLo
nio, e DO' seo nich'O está collocada a Imagem do mesmo
SanLo e taõbem pelo seo amuito a'lguns qlladl'os e ouLras
insignias, que mos'tl'aõ parliculares fa vores féitos aos se(}s
devotos; J!lorque em tuda a parte he milagrozo esLe SaDLo.
Entrando por es~es dons' al'COS, assim de Imã, cemo de
eubra parte, logo ao see pé; e paredaõ d.o Rio começa o
soalhado da ponte, ficaHtio entre os arc@s, e o princi
pio das cb·zas e Rua, hum ,espaço, como de ires braças
limpo" com grades de páo em modo de varanda pelas
faces que cahem sobre as agoas, e banco 1)(:)1' ambas que
servem de assento aos soldados, qne de huã e ontra
parte estaõ de guarda e sentinella, servindo de urma
zem aeS'les as primeiras caziubas de cada huã das qualro
Ruas, e seos principios ao enll'ar, ou por huã ou por
outra parle. Por ambas continuaõ as cazas, e Hua com
vintepalmosde largo, edesaseiscazilihas por banda alhe
o meyo da, pon~e, e alli faz oubrü páleo de alguãs seis
braças de dislanci'a, com os mesm<DS assentos, e varandas
üc grades á margenl, para os que alH se quizerem deter
ou dcscan(;ar. - Todoeste paragrufofa\to\l na impressaõ
da primeir:l parLe, seguindo-se cm lugar deste, o que
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devia sef depois, e he o que tem o num. 298, a Pago lt03
{io Preambulo, que começa como fica ditlo :-P01' outras
duas pontes - naõ se havendo ainda passado a primeira,
e por isso assentamos aqui agora, como em seo lugar
por sei' uecessario fallar em um notavel prodigio do·
nosso Santo Antonio"," collocado na sua Imagem em o
nicho, Oll ol'atario do arco des.taponte f}ara a parte
da Povoaçaõ do nome do Santo-, em que está o seo COD

vento.
Ui. Ao Govel',uadol' Henrique Luiz succedeu' D•.

Marcos de Noronha. Naõ tinha ainda o nicho d'este arco,
da pal'te ·de S. Antonio collocada a Imagem do Santo e
ordenou o Governador D. Marcos, lego qlle tomou a
posse, aMatheos de Gouvêa, homem mercador que mora·
ao pé da mesma ponte desta parte, que tomasse o cui-·
dado de mandar fazei' Imagem do Santo para o nicho,.
COOl@ se fez de pedra, e estufada, e se .collocou neHe.
Pam cofre de alguãsesmollas, que começaraõ a dar os·
passageiros de.votos mandou .este homem fazer buã cai
xinua de madeyra, e a pregou no mesmo arco. Alli se
conservou alhe o tempo do Governador Luiz Joseph.
Correa .de Sá, que succedeu a D. Ma'reos, pelos annos·
de 1750, em que vendào da cubiça, certo soldado que
bl'Otl1 a cai'x"iuha, fazendo-se possuidor de quatro centos
e oitenta reis, que ·tinha dentl'o, mas a tira-los para fóra,
e com elles na maõ, se achou immovel, e todo turbado
e confuzo. Conheceraõ alguns o que passava no cazo, e
empe.nhando forças, e outras diligencias nascidas da
compayx3iõ, nunca foi possivel remover, nem elfeituar
c(}uza alguã em beneficio do pobre homem. lanto como
jsto "mlem ou pezaõ quatro centos e oitenta reis furtados
a Santo Antonio, e talvez em beneficio do mesmo laàraõ.
S@nhe o Govel'Dador do cazo, ,e m<lndou logo· Imã tl'Opa
de Infantaria da sua ~uarda ;fosse buscar o soldado á sua
presença. Chegou a ~ropa, oe dizendo o cabo ao mizcra
vel comprehe~dido, qne o General .0 mandava bnscar~
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imOlediatamente ficou alliviado do pezo, e taõbem dodi
nheiro, que conservava na maõ e o fazia immoveJ. Encor
porou-se na tropa, foi á pl'ezença do General, e depois
de reprehendido por elJe, o mandou recolher á cadeia,
e na primeira monçaõ foi destacado para a Ilha de Fer
nando de Noronha, onde reside athe o presente. Este
cazo relata o mesmo Administrador do oratorio do Santo
e foi notorio no lugar.

lJ.12. Por occasiaõ deste e ser em tudo semelhante a
oull'o succedido na Parahiba, o repetiremos aqui, pois
nos passou o fazer delle memoria, quando tratámos da
que\la caza. Era Syndico Antonio dos Santos Duarte,
de quem já taõbem fallamos alli. Veyo dos Sertões ter
á sua caza hum seo amigo costumado a assistir nella,
qnando alguãs vezes descia abayxo. Trazia comsigo bum
escravo Preto, e vendo este ao Syndico tirar da gaveta
do seo bofete algum dinheiro para gasto do Convento,
deixando Imã manhã aberta por descuido a gaveta, se
foi a ella o tal escravo, meteo a maõ, pegou de huãs
poucas de moedas de prata, e quando as quiz tirar para
fóra com a maô, naõ foi passivei, porque se achou prezo,
e detido sem sabei' quem o impedia. Neste continente
tornando á sala o Syndico, advertido do seo descuido,
achou ao preto daquella sorte; e entrando taõbem o
senhor, na prezença de ambos, naõ só ficou coibido
com o furto nas maõs, mas livre, e dezembaraçado,
reconhecendo todos com espanto, e admiraçaõ os pode
res deS. Antonio. Este cazo mo referia a mim o mesmo
Syndíco, sendo eu alli Gllardiaõ desde o principio do
anno de 17lJ.1 alhe o meyo do outro de 7lt2. Era este
homem, sugeito de credito, e verdade, e na confiança
desta o repetimos.

lJ.13. Tres para quatro légoas da villa do Reciffe de
Pernambuco, caminho direito para a Povoaçaõ do Cabo
;) parte do Sul, e principio do seo districto, ás margens
do Rio Gorjahu está o Engenho Velho, que chamaõ do
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Cabo. Deste foi senhor Joaõ Paes Barreto, a quem cha
maraõ pelo tempo adiante taõbem o Velho por ditferença
do seo primeiro filho do mesmo nome. Se foi este homem
o fundador primeiro deste Engenho, e sua capella, n:lÕ
temos certeza individual, mas só que entre os nove ou
dez, que possuio, foi este o primeiro. e por isso em or
dem aos mais se ficou chamando este, o Engenho Velho;
e assim por consequencia podemos conjetural' foi elle o
seo fundador; porque, ainda que naõ foi dos primeil'os
que passou a Pernambt:co, foi immediato a estes; e naõ
sendo aquelles districtos de fora, como era este do Cabo,
habitados senaõ alguns annos depois do de 1.530, nes
tes entrou Joaõ Paes Barreto, sendo bum dos seos pri
meiros Povoadores, pois quando no de 1.585 chegou a
Olinda o Custodio FI'. Melchior. havia ja muitos annos
era colonio do Cabo Joaõ Paes Barreto, a quem o mesmo
Custodio, fallando nelle, tratava por homem de credito,
eopinião. e dos mais antigos de Pernambuco.

414.. Foy a Capella deste Engenho desde os seos prin
cipios consagrada ao nosso Santo Antonio, e he tradiçaõ
constante, passada de buns a outros senhorios, e aos
seos consanguineos, ser milagrosa a Imagem do Santo,
ou haver ene por esta sua Imagem obrado varios pro
digios, e favores em bem dos seos devotos. Hum dos
mais notaveis, que alli permanece em memoria he, que
quando se fabricava aquelle Engenho, naõ havendo ain
da no lugar Capella, ou Igreja, foi achada entre os matos
logo acima á parte do Poente, em hum meyo alto, que
alJi se forma, a Imagem do Santo, sem se saber, quem no
lugar a havia posto, e só por discurso, e alguã experieo
cia de outros semelhantes. se ficou entendeudo, qne
algum devoto daquelles primeiros que alli chegaraõ a
habitar, teria em sua caza esta Imagem. e sendo como
eraõ varias vezes assaltados pelo Gentio, em alguã de
mayor receyo, temendo ficar vencido e achar o Gentio
em caza a Imagem do Santo, por evitar algum desacato
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-ti foi esconder, .para a buscar passado o perigo; e por
que este com eifeito mocreria 110 assalto, alli ficou a
Imagem alhe este tempo, em que foi achada. Com muita
admiraçaõ~ e alegria a conàuzi'l'aõ para baixo, e naõ a
(1.l1erendo pÔI' emcaza particular, porque logo a vene·
raraõ por pl'Odigioza, a levaraõ da"li meya legoa ,pela
varge ,do Cabo adiante, e a co.llocaraõ em huã capellillha
de Saõ Joseph, ja fabricada no lugar pelos mesmos se
nhorios. No allar da capella a collocar:ao; mas ao oulm
dia alH naõ appareceu. Tornaraõ.ao primeiro posto, e ,lá
foraÓ dar com ella. Outras duas vezes, repeliraõ a mes
ma dilig.encia, de a lellar á capeUinha de S. Joseph,
e outras tau tas succedeu o ,mesmo; e assim desengana
das de que o,Santo havia escolhido para habitaçaõ da
sua 'Imagem aquelle lugarr, nelle fabricaraõ ,logo a sua
capellinha..

lJ.1.5. Feita esta intentou certo Imolrador, p.or ficar em
posto mais aUo, fazer no mesma sitio huàs cazas, mas
d.epois de condu idas, antes que para ellas se passasse
vieraõ abai~l!uem motiv(J, ou cauza ex. te r.ior, que ,se co.
nhecesse; ,ajuizando pa,r isso mesmo alguns mais conside·
rados" que o Santo naõ queria 'DO lugar I'izinhe, outro
mOl'ad0r. I'S~o se vJio depois, pOl:que certa molheI' devota,
.dezen~anad,a ,do mundo, e que ,servia ao Sa,oro .em v.~r,·

rel',e tratalra Igl'eginha"para o (a~er com melheI' commo
do, lev,aIDtt'Ou perto deUa a sua caza,;pa,ra onde foi ,mo,ral'j
mas .co,m pouca pel'sisteoci.a nella, porque a começou a
inquie1lJa;r de noirte lblUim IVU!t0 em forma d·e ermitaõ.. 00010

querendo lança-la para fora; le l1epetiodo este cuidado
pOI' variasve.zes, lembvando-se os mais ao:tigos do pas
·sado.. a advertiraõ déJix,a'sse.a cazi,nha~ e se retirasse ,do
lugar;'o .que Iloge ifez, e a~be o'pre2JeDite fic0u o sirlJio e o
seo alto com a fca,pellilnba :só :do Santo. Nella tem [eito
aos seos devotos var-iGs beneiei@s, q,uuuào o buscaõ oam
fé, e dev.oçaõ..Esba foLaquella Imagem .do Sa:nto~ que
em huã assaltada que P(j)l' alH rderaã os Olao:dezes" ..disse-

(



IDOS ja em a outra parle *, seguindo o Alllh0r da Feira
Mystica de S. Antonio, ** lançou sangue aos golpes,
que lhe deraõ estes hereges. '

ld.6. A' sombra desta milagroza Imagem do nosso
Sanlo, e sem dnvida patrocinado por etle, viveo alguns
sette annos O' servo de Deos o Veneravel FI'. Cosme de
S. Oamiaõ; sendo ainda secular, como fica ditto em sua
vida, vivendo ainda taõbern o fllndador da sna capella
Joaõ Paes Bal'l'eto, o velho. De FI'. Cosme depois de
morto lhe mandou Joaõ Paes Barreto o moço, filho pri
meiro do outro, til'all a copia do seo retrato, qu~ se acha
DO Convento d~ Olinda, em hum painel com molduras
douradas, e ao lado desla Capellinha juuto ao altar se
conservou muitos annos, athe que gasto do tempo por
ser a pintura em pano, e descuido de se .reformar, pas
sado para a sachristia se consumio de todo. Do Santo
porlllguez foi certamente grande VeneradoJ', e mny p'ar~

licular devo,to Joav Paes Barreto o ",eUJO; e o Santo lh'e
pagou este seo atfecto, e boa vontade, naõ só com .os
muitos bens, e ri.quezas da terr;], larga Descendeucia,
mas El1l1itO melhol' para conseguir por meyo do seo pa
trocilnio as muilas vktudes, e gnlças, com que vivendo
taõbem enriquecida a sua alma passon a gozar a felici
(jade eterna aos vinte e bum. do mez fIe Mayo de 161.7,
como assim o escreveo ja neste mez e dia o A~llbor do
Agiologio LuziLa IJO.

tJJl.PI'I.'IlLO XXIX.

Da VeneravelOrdem Terceyra da PenÚencia no Convento do Recitre.

li.17. Muitos 31100S hiaõ correndo. qne os moradores
do Recitfe. e S. Antonio procurava'õ estabeleceI' taõbem
no Convento do Santo a Veneravel Ordem Terceyra da
Penitencia, havendo ja taõbem nas dnas Povoações

.. l'arl. La, Pago 373, Num. 386.
~. l'eiT. 1\fySlic., Pago 181í. )



muitos professos deste Santo Instituto, huns que haviaõ
tomado o habito no Convento de Olinda, e oútros a quem
o lunçavaõ os mesmos Prelados deste Convento. Assim
foruõ pel'munecendo neste bom desejo alhe o anno de
1695, em que entrando por vizitador Geral o P. Fr.
Jacome da Pul'ificaçaõ, Custodio actual, que era, e tinha
naqnellas duas Povoações muitos parentes de estimaçaõ
e valia, movido aos rogos destes, e pai' ser couza tauto
do serviço de Oeos, c bem espiritual daquelle Povo, se
deo principio a estabelecer no Convento esta Veneravcl
Ordem. Aos doze dias do mez de Junho du sobredilo
anno de 1695 juntos os Irmaõs, que nas duas Povoações
havia, e el'aõ por todos trinta e oito, nomeou o Padre
vizilador para ministro ao R. Antonio Alvares Pinto, e
todos os mais Irmaõs de que se compoem a sua Meza.
Neste mesmo dia recebel'aõ o habito cento e setenta e
selte lI'maõs, e secenta e sinquo Irmãs, assistindo a este
acto, por comissaõ do P. vizitador FI'. Luiz da Pnrifi
caçaõ, passante e leytor, que foi do curso que_se abrio
em Olinda no anno ao diante de 1697.

418. No capitulo que fez na Babya, e prezidio o P.
Lorelto, em vinte e seis de Novembro deste proprio
anno de 1.695, e sahio Provincial o sobreditto vizitador
FI'. Jacome da Purificaçaõ, por junta da meza do Diffi
nitorio celebrada aos vinte oito, dous dias depois do ca·
pitulo, foi confirmada a ereçaõ desta Ordem, e nomeado
para seo pl'imeiro Commissal'io no mesmo capitulo o P.
M. Fr. Jeronymo· da Resurreiçaõ, que acabava de ler o
curso de Olinda. Nesta meza dos Padres do Diffioitorio
foi acbada a petiçaõ, que aprezentaraõ nella os novos
Irmaõs Tel'ceyros para poderem fabl'Ícar él sua Capella,
e mais cazas necessarias ao Regular da Ordem conce·
dendo-lhes os Padres da Diffinicaõ toda a tena inc1uza
no muro do ,Convento, que para isso lhes bastasse, só
com a condicçaõ, ou onus de darem para a comunidade
de esmolia dous mil l'e~s por cova, e alcatifa de cada
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bum dos seos Irmaõs, que na sua Capella 011 Cllzas fle
exercicios se enterrarem; o que tudo depois achando·se
ja em Pernambuco o P. Provincial Fr. Jacome DO se
guinte anilo de 1696, se confirmou por Imã escriptura
de nove do mes de Abril deste mesmo aono, assistindo a
ella o diLto Provincial, o syndico do Convento Joaquim
de Alrneyda, o ministro Commissario, e mais Irmaõs da
Meza, e assim, logo a tl'eze de Mayo seguinte do mesmo
anDO se deo priucipio á oora. Benzeo a primeyra pedra
o P. Provincial, com assistencia do Governador da Ca
pitania Caetano de Mello e Castro, que foi o que a lançou
no alicerse, sendo Commissario, c ministro os mesmos.
No meyo da nossa Igreja se abrio o arco para asna.
Pilssados desaseis mezes, no de Septembro a quinze do
ontro anno de 1697, sendo ministro Joaquim de Almey
da, e o mesmo Commissario, estando jáacaballa a Igreja
a belJzeo el\e, e se celebrou logo o Santo Sacrificio da
missa [Jl) altar maior, tomando pOl' titnlal' as chagas do
Santo Patriarcha, qlle so\ellJOizaõ no dia 17 de Setem
bro de manhã com Sennaõ, e de tarde se publíca a
eleyçaõ de ministl'o, c mays Irmaõs da sua meza.

lJ.1.9. Assim, e com li mesma brevidáde se foraõ conti
nnando as mais obras, como hoje se vem, Sacbristia por
detraz da Capei la, Claustro com seo peitoril em todas
as quadras, e dous corredores por cima, um pela parle
do Nascente, e sobre a Ru~, que passa para Palacio,
em o qual tem o seo consistorio com varandas para ella,
e outro sobre a caza dos seus exercicios. Nesta tem
Capella e Altal' consagrado ao Santo Christo com Imã
perfeita Imagem do Senhor na Cl'UZ. POI' hum e ontro
lado do COl'pO desta caza varios nichos ou armarios, em
que cstaõ depositadas todas as Imagens dos seos Santos
que entraõ na Procissaõ de cinza. Nesta se entel'r3Õ os
seos Irmaõs defuntos. Desta caza ao lado da parte do
nosso Convento, entre as grades do seo cruzeiro e Ca"';'

. p'ella se passa para olltl'a caza, na qlJal os aunos passados
JABOAT,uI. PART. II. VOI" II. 59
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fJzeraõ "CapeHa ·com Altar e todo o mais ornato para os
exercicios dos seos Noviços, abrindo o arco de pedra
lavrada para a sahida do seo claustro. Assim esta capel
IiDha como a dos seos exercicios, Sachristia, e Igreja
estaõ com toda a pe,'feiçaõ de Retabu!os, c1ou\,(lmentos,
e mais O1'Oatos pI'eciozos, e ricos que costuma o conhe
cido zelo destes I,'maõs, e bastante patrimonio, que tem
aqui a slla Ordem, Entre este, administ,'a ella a Capelli
Dha, em que se diz missa aos J}rezos da cadêa, instiLuida
por Manoel l"erreyra de Carvalho, Il'maõ Tel'ceyro, com
patrimgnio de val'ios bens de raiz, e pensaõ de sua
missa quotidiana por sua alma, Fica esta Capella no
andar da Rua que vai de Palacio pelo nosso Convento
adiante da parte da maõ direita, ficnn(lo-lhe da outrn
parte a cadeya, entre a qual e n cappllinha corre a Rua,
He pequena, em forma de ol'atol'io, com seu arco, e
pertas, e dentro naõ consta mais, que do Altar para a
celebra çaõ da missa.

lt20. NoallDo de 1720 a quatorze de Fevereyro, senou
Provincinl a primeyra vez FI'. Hilario da Visitaçaõ mi
nistro reeleyt:o Manoel Lopes SanL' Ago, Commissario
Fr, Sel'afim da Porciuncllla, depois de vencidas alguàs
difficuldades, e opposições, entre os da cidade de Olinda
e estes do ReciITe, querendo aquel1es, pelu vizinhança
das Praças embaraçar os do Recitfe, se fez a sua pl'ocis~

saõ de cinza, continuando-se alhe agora, com tooo o
ornato e culto, que pede laõ devota, I'eligioza, e agra
uavel fUDcçaõ.

ll21. Sendo ministro desta Veneravel Ordem Josp.ph
'Peres Campello, que entrou no anno de 1722, e o foi pOI'
quatro annos continuos, movido de zelo, e amor aos
seus I"maõs pobres, e enfermos, intentou fazer hum
hospital para se cnrarem nelle, e com etfeito aleançada
a licença dos Padres do Capitulo de dOlls de Janeyro
de i 723, lh~ deo principio em primeyro de Novembro
dellte mesmo anno. Benzeo a primcyra pedra. o Guardyaõ
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do Convento Fr. Clemente da Natividade, com assis
tencia do Governador Manoel Rolim de M.oura, que a·
lançou no alicerse, levaudo-a em procissaõ os Irmaõs
ministros, que foraõ da Ordem, sendo COUlmissario o
mesmo. Começou-se esta obl'a em forma de corredor,
com varanda para a parte da Rua direita de Palacio, de
IIIll só sobrado, e contiuuou em bastante distancia atlle
o fim das obras dos rjleSlllos Terceyros ; mas querendo
passar adiante, porque embaraçava a vista da varanda
da nossa sachristia, e mais corredol' da pal'te do Poente
para a Povoaçaõ de Santo Antonio, a impediraõ os Pre
lados, do qne desgostozo o ministro, naõ só parou este
com a obra, Illas taõbem os seos successores, com o
designio do seo pl'imeil'o intento, que era a formatura
do hospital; e só serve hoje esta caza para o que elles
querem no andai' de cima; e no de bayxo, e tel'reno qne
corre pela tl'avessa que vay ter á praya do Poente, e do'
Qual principiaõ as Ruas das Cruzes e a do hospital,
fabricaraõ varias cazas, que alugaõ a moradores, aiuda
Que sem serventia pela parte interior pOl' fiCai' dentro
dos muros, e hol'la.-P.or supplica, quefizeraõ os lrmaõs
da Ordem neste Convento alcançaraõ da Sagrada Con
gregaçaõ por rescripto de vinte e tres de Junho de 1.702
graça para poderem lIomear tres Religiosos jdon.eos, e
destes escolherem os Padres do capitulo hum para seo
Comissario. Acha-se no Archivo da Provincia.-

~_il.PI~'IJLO XXX.

De algutlslrmaõs de virtude da VeneraveZ Ordem da Penitencia n8.Ytlr(,;otl
vento do Reciffe.

422. A noticia, que athe aqui temos dado da Venera
ve\ Ordem Terceyra deste Convento de S. Antonio do
Recilfe nos foi participada pelo seo R. P. Mestre Com
missilrio Visitadol' FI'. Joseph de S. Clara Mello, manda-
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da lirar por ol'dem sua, e da meza t deste anilo de 1762,
e exlrahida pelo secretario delIa Gousalo Nunes da
Fonseca; pois em os livros da Provincia pouco achamos
sobre ella. Com a prezeute que fica assentada nos veyo
taõbem a de alguns lrmaõs da mesma Ordem, uolados
de virtude, e na fé, e confiança da verdade da meza da
sua Ordem que a Ulandou tirar do seo secretal'io, que a
escreveu, e P. M. Commissario, que a approvou a es
crevemos aqui, sem diminniçaõ, on acrescentamento
na substancia da sna narrativa, evitando só algnàs l'e
petições menos necessarias, como o fizemos taõbem no
mais que fica escl'ipto da mesma Ordem, e seguindo a
dos auuos, em que professaraõ, como o traz a sua
narraçaô.

423. Eutre os cento e seltenta e seLte Irmaõs, que
logo tomaraõ o habito da Veuer3vel Ordem no mesmo
dia da sua ereçaõ neste Convento do Recitre, foi o lrmaõ
Manoel Fernandes Mello. Era natural de Valongo, Fre
guezia de S. Mamede, termo da Maya, Bispado do Porto.
A quatorze ele Julho do segninte anuo de 1.696, fez a
profissaõ. Foi sempre muito amante da sua Ordem, e
observantissimo de todos os actos, e preceitos della,
sem faltar ás razouras, confessando-se e COlllll1ullO'ando
naõ só uestes dias, mas em todas os que saô de jubileo
da diUa Ordem. Era cuidadozo assistente dos 11'lllaÕS
pobres, e enfermos, lIaõ dr.ixalldo nunca de acolllllanhal'
nos enterros de todos os Irmaõs, como taõbem aos dos
pobres da confraria das SJntas Almas, da qual era 11'
maõ. Foy Mordomo moI' da Santa Caza da Mi!'wl'icordia
tirando todas as sextas feiras esmoHas [H'los fiei para
soccorl'O dos prezos encarcerados. T~õbelll foi assistl-'nte
da cougregaçaõ do collegio dos Padres da COlllpallhia,
hindo alli aos domingos, e dias sentos aos exercidos, que
se fazem, em honra da Senhora, como taõbem ás Vi<ls
Sacras da Ordem aos domingos de tarde, ás segundas,
quartas, e sextas feiras. Era lrmaõ do Santíssimo, acom-



panbando-o sempre.. que sahia aos enfermos. E assim
com estas, e outras obras de bom cbristaõ, e huma vida
exemplar, a completou com todos os Sacramentos da
Igreja aos vinte e hum de Septembro de 1.741. Foy II'
maõ da meza da Ordem, e seo secretario.

!J.24, Aeste se seguio oa entrada da Ordem, o sl'gllndo
anuo da sua ereçaõ, tomando o habito em 9 de Df'zem
bro de 1.696, e professaodo a 12 de Janeyro dp 1698 o
Ir. Antonio M:}rtins Sant'Ago, natllral da Fregllt'zia de
Sant'Ago de Aldrêo, termo da villa de Barcellos Arce
bispado de Braga. Foy grande observador dos actos
communs da sua Ordem, razouras, disciplinas e todol' os
mais, que nella se exercitaõ.. naõ faltando ás absolvições
e jubileos nos dias determinados. Foy IrOlaõ da mela,
e vigario do culto Divino seis anoos, com muito zelo,
assistindo dentro da mesma Ordem. Nella fez muitos
concertos á sua custa, e outras obras mais para oruato
da Capella. Alli linha lodos os dias horas determinadas
para a oraçaõ mental, levantando-se antes de amanheceI'
odia, athe locar a pl'imeyra missa, que bia ouvir. A Via
Sacra foi um dos seos mais estimados exercícios, cor
rendo-a nos domingos de tarde, com o seo Com missa
rio, e mais Irlllaõs em communidade pela que está plan
tada fora dos claustros, e dentro destes particularmeute
nas segundas, quartas, e sextas feiras. Cuidava muito
das suas cruzes, refazendo-as de alguma quebrn.. ou
prejuizo. Para evitar este intentou, que fossem de lUal'

more, e assim danrio esmolJas para buãs, e pedindo a
outros Il'maõs taõbem devotos concorressem para as
mais, se manclaraõ vir do Reyno de pedra marmore com
suas peauhas, ou pila5tras da mesma, e se assentaraõ
sobre ü parede do cais do Rio, que corre de palaeio
pelo nosso CODvenlo, e Terceyros alguii couza adiante;
Taõhelll assistia nns flomingos, e dias Santos de mnnhã
na Capella da Congregaçaõ do collegio a cantar o omeio
da Senbora, dando alguas esmolias para o seo ornato,
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e foi prrfeito da mesma Congregaçaõ. A mesma assisten·
cia fazia de tarde á:; praticas costumadas no oratol'io de
S. Philipe Néri. Era devolissimo dos lugares Santos de
Jerus<dem. I)a slla fazenda mandou para Lisboa á ordem
do Commissario Geral daquelles lugares duzentos mil
reis para se porem a juro, como se pozeraõ I)aril este
elfeito. Foy SUlUlUamente charilath'o com os pobres,
fazendo-lhes quotidianas esmollas, e no dia de sabado
com mais liberulidade a todos quantos viol.laõ á sua
pOI'ta. Taõbem era bemfeitor especial do collegio da
companhia, fazendo elle e tl'es companbeil'os mais o
gasto ::Innllal de huma pl'imeyra dominga do mez. com
o Senhor expo to, para aquelle Santo jubileo. Estando
de cama da ultima enfermidade, de que falleceo, todo
o seo sentido tinha posto na devoçaõ da Via Sacra, repe·
tindo coutiuuadarnente em vozes atlas, - Vamos correi'
a Via Sacra -, querendo-se levantai' arrebatado deste
fervol'. Assim o fez em huâ occasiaõ poudo.se de joelhos
em terra, sem que o im!)edisse a gl'ande fraqueza e de·
bilidade corporal, em que ja se achava, estando-lhe
assisligdo dous Religiozos da Companhia, os quaes
pegando c1elle o tornaraõ li encorporar na cama, e com
a repetiçaõ das Illesmas palavras entregoll a Deos o seo

. e"pirilo em hllã sexla feira de tarde, treze de Abl'i1 de
1. 7á6,a tempo que lhe passava pela pol'la a procissaõ cha·
mada do Triunfo, qne fazem na villa os Irmaõs Tercey
ros de Nossa Senhora do Carmo, em a qual se faz publica
ostentaç::tõ da Via Sücra do Senhor. Vistas estas circums·
taneia:;, exclamou com admiraçaõ o P. Francisco Buytra·
go, que era hum nos Religiozos da Companbia assistentes,
dizendo. - Sem duvida, que a mol'le he da cor da viua.

b25. Com a ffip.sma opiniaõ de homem de virtude e
dotado de mais de huã santa simplicidade, viveo exel'·
citando-se sempre em todas as operações da Ordem
desde que neUa professou em onze d~ Abril de 1.71.7 o
Irmaõ Jozeph RibeÍl'o Lima, natural de Viana, freguezia



á71

de S, Mamede de Averim, Arcebispado de Braga, Naõ
só assistia, e acompanhava a todos os ll'maõs da Ordem,
taõbem aos pobres, que enterr~va a Irmandade das
Santas Almas, donde era seo Ii'maõ, carregando a tumba
e convidando para isso a outros Irmaõs. Era continuo
no exercido da Via Sacra, e milito charital.ivo com os
pobres, fazendo-lhes do que era seu grandes esmoi tas,
além das que para os mesmos pedia pelos fieis. Acom
panhava ao Santissimo todas as vezes que sahia aos eo
fermos; e nestes santos, e piedozos exercicios gastava
os dias, e completou os da vida com boa opioiaõ, e todos
os Sacramentos aos dons de Julho de 1.731.

á.26. Nn seguimento ~estes mostrou sedl'maõ, e bene
merilo filho desta Veneravel OrdeDl~ David da Costa de
Arahnjo, natural da fregnezia de S. Mada do Redofinho
termo dn villa da Povoa, conselho de Lanhoso, comarca
de Guimarães, Arcebispado de Braga; Em onze de Julho
de t 723 fez a profissaõ da Ordem, vestindo o seo habito
descnberto. Foy rnuy observante de todos os seus pre
ceitos, e exercicios, naõ faltando a elles, com hnã vida
muyexemplar. Tratava com grande charidade aos 11'
maõs pobres, e enfermos, adquirindo para elles esmolLas
assim da Ordem, como dos mesmos fieis~ e taõhem do
seo proprio. Tirava todos os dias pelas portas dos mo
radores esmaltas para as mais necessitadas almas do
Purgatorio, tomando bulias pOI' ellas, e taõbem pelas
dos nossos Irmaõs defuntos; e sendo thesoureiro da Ir
mandade das Santas Almas, com maior charidade enter
rava os pobres. Assistiu todos os domingos, e dias Santos
ás praticas, e oraçaõ mental D1 Igl'eja de S. Philipe
Neri. Dos seos proprios bens supria as recolhidas, e por
morte lhes deixou Imã morada de cazas e outra á Irman
dade do SentlOr Bom Jesus dos Passos, repal'lindo assim
todos os seos bens em obras pias, beneficio da pobrez:.t,
e por amor de Oeos, no qual, e com boa opiniaõ acabou
a vida em oito de Março de 1755,
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á27. No de {757 a desoito de Fevereyro falleceo com
opiniaõ de huã vida exemvlar, e santa simplicidade
Gabriel Tey).cil'<1 da Silva, natural da villa de S. Maria
de Via, conselho de Basto, comarca de Guimarães, Ar
cebispado de Braga, professo nesta Veneravel Ol'dem
em qnatorze de Outubro de 1.725. Foy hum verdadeiro
filho della, e seo regular observador, assistillilo a todos
os seos actos, razouras, jubileos, e Vias Sacras, e sem
pre em hum continuo fervor de oraçaõ mental; DaO
faltando taõbem a esta, e ás praticas commllas dos
Pad,'es de S. Philipe Neri. Naõ só acompanhava aos
nossos I"maôs defuntos, mas a todos os que serviaõ nas
outras eonfrarias. de que era [rmaõ, e cOlltinuildamente
aos das Santas Almas, na qual foi procurador perpetno
carregando a tumba aos seos homlwos, enterrandu a
tod03 os pobres pelo amOl' de Oeos, e socorrendo aos
vivos com suas esmolas. Semp"c acompanhou o Santis
simo aos enfermos, levando a CI'UZ da sua I,'mandade.
Os domingos, e dias santos de manhã gastava na Ca
pella da Congregaçaõ do collegio, rezando o officio da
Senhora; e consta que pel'severou casto por toda a vida.

lJ.28 O Irmaõ Jost'ph Rodrigues de S. Antonio he o
ultimo da Memoria, que nos apl'ezentou a meza desta
Velleravel Ordem. Nella professou a nove de Julho
de 1.730, como filho seo, sendo Aatural da fl'eguezia de
Sant' Ago de Oliveyra, conselho de Lanhozo, Arcebispa.
do de Braga. Foy sempre de vida exemplar. e ajustado
proceder, glla rdando com toda a pontualidade os pre
ceitos da sua Regra, observante dos seos espidtllaes
exercicios de raZOllras, absolvições. jubileos e todos os
mais actos regulares da Ordem. Nella foi seo procurador,
Ir'maõ 011 diflinidor da meza, e depois vigario do Culto
Divino por dezoito anllos athe o seo fallecimento, com
faCilidade, que pua esta cootinuaçaõ alcançou do ROI.
Padre geral, assistindo todo este tempo recolhido aos
claustros da Ol'dem, com grande zelo, e fervor da sua
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conservaçaõ, e augmelllo, mandando fazer muitos con~

certos e outras obras mais, á sua custa para ornamento
da Capella. Levantava-se de madrugada para as suas
particulares devoções, e entre dia, e noite tinha duas
horas de ol'açaõ mental. Foy grande devoto da Via Sacra
correndo-a todos os dias por dentro dos claustros da
dila Ordem, e mandou vir á sua custa cruzes de azulejos
para as paredes. Com os pobres foi muy notoria a sua
charidade, acudindo-lhes com esmoltas; naõ só aos que
a elle vinhaõ, mas aonde sabia de alguns mais necessi
tados, e recolhidos; além das que dava todos os dias
aos que vinhaõ pedir pal'a as Almas. Servio de prefeito
na congrega'çaõ do collegio, assistindo nos dias de domio
gos, e santos ao olieio da Senhora. Por sua morte deixou
tudo o de que era possuidor para se repartir em obras
pias, e falleceo com todos os Sacramen.tos, administrados
pelos Religiozos, entrc~ando seo corpo ao Senho r em
doze de Novembro de 17QO, a tempo, que na Santa Via
Sacrll, que se corre dentro dos claustros se cantava o
Senhor Dcos mizericordia, qne todos liveraõ pOl' presa~

gio feliz da belllaventurança da sua alma.
lJ.29. A estes ajuntamos a memoria de hum Il'maõ

sacerdote, filho da mesma Ordem, a qual nos commu
nicou pessoa ecclesiastica de letras, e noticias, e zeloza
do credito destes Irmaõs; diz elle assim: O Padre
Simaô Nunes Coelho, Irrnaõ da Terceyra Ordem do .
Recilfe. nasceu uo lugar de Pojuca, filho de Simaõ Alva
res de Souza, e Izabel Coelho Macbado, e ordenou-se
de Sacerdote. Foy virlllozo, muito penitente, humilde,
e charitativo. Macerava o corpo com cilicios, disciplinas
e jejuns rigol'ozos. Foy muito devoto das ai mas. Todos
os dias as doze horas sahia com a cabeça exposta aos
rigores do sol pedindo pelas portas dos moradores es
mollos paJ'a missas das que eslavaõ no purgalorio. 'Teve
o dom de profecia, e a graça de couhecer os segredos
do coração. A Manoel Aranha, homem de negocio no
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Reciffe, disse o dia, em que havia chegar hum seo navio
que suppunha perdido na viagem de Angola. Dando ao
l)adre Fuaõ doze registros de pergaminho para dizel'
duas missas pelas almas ao mesmo tempo~ que o c1eri~o

com a boca Ibe significava dize-Ias, propoz na vontade
dizel' IlUã~ e o servo de Deos o :lrguhio, declarando-lhe
o segredo do seo coraçaõ. Com out/'o,que ajustando dizer
dez disse quatro sllccedeo o mesmo. Na oraçaô gastava
todo o tempo, que lhe restava 1I0S exercicios da chari
dade. Naõ uzava de camiza; a sua cama era IlUã taboa
de sinco palmos de comprido~ e pOl' cabeceyra hum
cêpo do páo ferro, Appetecia alIl'ontas, que recebia com
alegre semblante. Guardava perpetuo silencio, e só fal
lava, qllando a necessidade, ou charidatle o obrigava.
Naõ consenlia~ qne na sua pl'ezença se dicesse palaVl'a~

que o{Iendesse ao proxirno. Na enfermidade ultima, que
foi acompanhada de intensas dores se mostrou com muita
conformidade, e paciencia. Fallcceo placidamente em
vinte de Dezembro de 1. 741., e foi sepultado na Igreja
da Congl'e~açaõ do oratol'io de S, Philipe Neri. Morava
fora das portas do Recilfe, na I'ua que fica pal'a a parte
do mar.

SERIE :1.-

Dos 11'lnaõs Ministl'os, que tem servido nesta Veneravet
01'dem Tel'ceYl'a.

Annos

1.695. O Ir. O R. P. Antonio Alvares PilHO.
1.696. O II'. O mesmo.
1697. O Ir. Joaquim de Almeida Catanho.
1.698. O Ir. Antonio Fernandes de Maltos.

e foi qnatro annos contínuos,



1737. O Ir.
i 738. O Ir.
1741. O Ir.
i744. O II'.
1747.011'.
1.748. O II'.
1749. O Ir.
i750. O Ir.
i751. O Ir.
1752. O Ir.
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1.702. O I.'. Joaõ Balltista Campellv.
1.70~. O II'. Joaquim de Almeida Catanho.
i704. O Ir. Miguel Correa Gomes.
1.705. O !t.. Manoel de Souza Teyxcira.
i 706. O II'. Joaã Barbos!} Pereyra.
i707. O II'. Antonio Rodrigues Campello.
i 708. O II'. Antonio Gómes FreYI'e.
i709. O lI'. O R. P. Antonio da Costa Carneyro.
i71.0. O II'. Joaõ Barbosa Pel'eyra. 2 .. vez'.
i7H. O Ir. Simaõ Ribeyro Ribas.
1.71.2. O Ir. _Fl'3ncisco Gonsalves da Sylva..
i71.3. O II'. Manoel Matheos de Oliveyra.
1.71.4. O Ir. M. decampo D. Francisco de Souza.
1.7i5. O Ir. Antonio da Costa e Souza.
17i6. O Ir. Ántanio de Almeyda Villa Nova.
1717. O II'. Joaõ Baulista Campelly. 2 ..· vez,.
i718. O Ir. e foi tres annos.
i721.. O Ir. Manoel Garcia George.
1.722. O II'. Joseph Peres Ca fi] pelo I foi 4 annos.
i 726. O k Domingos GonçaIves Reys, 2 annos.
1728. O Ir. R. P. Bento de Souza Coelllo.
i729. 011'. Manoel Pereyra Bal'l'ozo.. 2 annos.
1731.. O Ir. M. de campo Joaõ da Molta.
i 732. O Ir. Joseph Rodrigues Pereyra, 2 anilas.
1734. O II'. Christovaõ de Freitas Guimarães,

tres annos.
Manoel Alvares Ferreyra.
Bento de Bessa Barboza, 3 annos.
Leonel da Gaia Campos, 3 annos.
Antonio Dias Ferreyra, 3 annos.
Jorge Carreyra de Miranda.
Joseph Vieyra de Azevedo.
Antonio Teyxeira de Moraes.
Manoel Aranha da Fonseca.
Joaõ da Costa Monteiro.
Manoel Gibeyro de Oliveira.



1753. O Ir.
1754. O Ir.
~ 755. O Ir.
1.756. O II'.
1.757. O II'.
1758. O Ir.
1759. O Ir.
i760. O Ir.
1. 761. O Ir.
1762. O Ir.
176:>. O Ir.
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Domingos Marques.
Luiz da Cunha.
Thomas Correa dos Santos.

R. P. Antonio Alvares de Brilto.
Luiz Pereyra Viana,
Joseph Rodrigues.
Bento Soares de Souza.
Francisco Rodrigues da Silva Praça.
Pedro Marques de Arahujo.
Joaõ Marques da Cruz.
Joaõ Rebêlo da Cosla.

Dos RR. PP. Commissarios desta Venet'avel 01'dem
Terceyra.

Annos

1695. O R. P. M. FI'. Jeronymo da Resurreiçaõ.
1697. O R. P. Prego FI'. Manoel das Chagas.
1699. O R. P. Prego 1"1' Milario da VisiLaçaõ.
1700. OR. P. Prego FI'. Jeronymo da Resurreiçaõ.
1703. O R. P. M. FI'. Luiz da PUl'ificaçaõ.
1705. O R. P. Prego FI'. Autonio de S. Clara.
1706. OR. P. Prego 1"1'. Joaõ do Nascimento.
1707. O R. P. Prego 1"1'. Amaro da Visitaçaõ.
i?09. O R. P. Prego Fr. Joaõ da Natividade.
171.2. O R. P. Prego FI'. André da Annunciaçaõ.
1714. O R. P. Prego FI'. Vel'issimo ela Madl'e de Deos.
171.7. O R. P. Prego 1"1'. Manoel da Trindade.
1718. O R. P. Prego FI'. Sel'afim da Porciuncula.
1726. O R. P. Prego FI'. Antonio de Padua.
1729. O R. P. Prego FI'. AI'cenio da Madre de Deos.
1732. O R. P. Prego FI'. Joseph do Paraíso.
1743. O R. P. M. 1"1'. Joseph de S. Clara Mello.



FUNDAÇAÕ DO CONVENTO

DE S. ANTONIO DE POJUCA.

VA.PI'J.'lJLO XXXI.

Principio, e progresso desta fundaçaõ.

4.30. Doze legoas com pouca ditrerença do Reciffe de
Pernambuco, e alguãs seis distante do Cabo de S. Agosli.
nho,eontras tantas adiante da Povoaçaõ de S. Antonio do
Cabo entre o Sul, e Oeste tem o seo assento a Povoaçaõ
de Saõ Mignel de Pojuca. He freguezia collada dl:lsde os
seos principias e das mais antigas da Capit:llIia. Foraõ
e saõ aiuda hoje os seos colonios da principal gente da
tel'ra, dos quaes se conservaõ vai'ios ramos dos seos illus
tres povoadores, vindos da parte do Reyno, como Achio
lis, Rolins, Cavalcantes.. Albuqllerques, Lacerdas,
Mouras, e outros mais, com estes enlaçados. O Povo
he numeroso; porqne o terreno he fertil de muitos, e
grandes engenhos de assucal', e todas as mais lavouras
de terra. A Povoaçaõ, quando nella entraraõ os Olan
dezes, pelos annos de 1639,.era de bastantes vizinhos,
com nlgllâs ruas, assim no alto della, corno na bayxa,
ficando· lhe a matriz no principio da rí.la principal para
a parte do Norte em um plaina donde começa a fazei"
algllã descida pela mesma rua ao Sul athe li estrada real
Da sobreditta bayxa. Muitos annos depois da restaura
çaà da terra permaneceu neste mesmo estado, e ainda
em nossos tempos alcançamos Religiozos, que davaõ
noti.cia do que dizemos, e viraõ. na rua pl'incipal da Po
voaçaõ alguãs lojas de mercadores de fazendas dos secos,
e molhados; mas o tempo, que conforme as suas tem
pestades allgmenta huãs couzas, e diminue ontl'as.. assim
o fez com esta, que ao prezente se acha com poncos



vizinhos dos menos abasktdos, pOl'que os senhores de
engenhos, e lavradores assistem por fÓI'a nas snas fazeo
dar" e só em as funcções da semana Santa, e alguãs
particulares festas aparecem poncos; porque alem de
outres inconvenientes, nem cazas proprias tem na Po
voaçaà para a sua residencia, como as conservavaõ para
isso os seos ascendentes e antepassados.

431. Pela devoçaõ de alguns delles foraõ pedidos os
Religiozos menores para fundarem alli Convento. Era
Custodio FI'. Antonio da Estrella; e feita a acceitaçaõ da
offerta mandou para ella a FI'. Antonio deS, Boaventura,
FI'. Simaõ da Assumpçaõ confessores. e FI'. Antonio dos
Anjos chorista. O P. FI'. Manoel de S. Maria no carto
rio, que fez para esta c,·,stodia, sendo seo prelado maiol'
pelos annos de 1640. diz, que pOl' pI'elado destes Reli·
giozos, e primeiro fundador da caza de Pojuca, fôra o
Irmaõ do dito Padre FI'. Francisco dos galltos, o que
certamente Ilaõ podia ser; e nem assim o assentara nesle
lugar, se se lembrasse, que em outro nesta mesma JUDla
do Cuslodio FI'. Antonio da Estrella o bavia posto pOl'
Guul'diaõ, como o era actualmente do Convento da Parai
ba. E se acazo foi agora a esta empreza de Pojuca, seria
somente para escolher, e delinear a planta como ja o
notamos no mesmo Convento da Paraiba por outra se
melhante equivocaçaõ.

432. Aqui foraõ recebidos, e agaz;\Ihados em hnãs
cazas de Joaõ Dias de Lyra, siLas na b3yxa ao pé da Po·
voaçaõ; Das quaes levantaraõ oratorio para dizerem
missa, e celebrarem os oficios Divinos. Nestas assistiraõ
alguns mezes cuidando DO qne era necessario para efl'eilo
da uova fuudaçaõ; mas por certos respeitos, diz o cal'·
todo desta caza, sem ap9ntal' qllaes elles fossem, larga·
raõ estas cazas e S\3 recolheraõ ao Convento de Olinda
donde haviaõ sahido, a tempo, que se achava das parles
da Bahya o Padl'e Custodio FI'. Antonio da Estl'ella. A
este succedeu FI'. Leonardo de Jesus.. segunda vez, que
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se achava de merada na mesma Olinda. Fezjunta a vinte
e oito de Outubro do anno seguinte de 1606; e por
novas supplicas dos mesmos Pl'incipaes do lugal' se
tornou a acceitar esta fundaçaõ. Foraõ nomeados para
ella FI'. Antonio da Ilha por Prelado, e por companhei
ros FI'. Joaõ da Esperança, pregador, FI'. Melchior da
Magdalena sacerdote, e FI'. Joaõ da Magdalena chorista.
Deraõ-Ihe cazas para assistir no alLo da Povoaçaõ, jun
to ao lugar determiuado·pr.I'a o Convento, e nellas se
fez buã Igreja de taypa, em fOl'ma de recolhimento.
Neste assistiraõ os ReligiozlJs, cuidando nos materiaes
para a obra, athe seis de JaneYl'o de 1608, dia de Reys,
em que achando-se a esta fUllcçaõ o P. Custodio, neste
dia pela l1lcnhã se lançou nos alicerses dos conedores a
primeyra pedra, ·como se acha declarado em o principio
do livro das profissões desta C~lZa, dizendo- Lembrança
do dia em que se botou a primeyra pedra em o alicerse
deste Convento de S. Antonio, que se fez nesta Povoa
çaõ de S. Mignel de Pojuca, a qual pedra tronxeraõ
quatro homens, com snas vestias brancas em IlUã pa
diola de dentro da Igreja donde os Frades diziaõ missa.
Os homens, que a trOllxcraõ foraà Antonio Ribeyro de
Lacerda, e seo lTmaõ Cosme Dias da Fonceca, e seo
cunhado D. Jeronymo de Moura, e Fel'l1aõ Rodrigues
de Castro. Esta penl'a foi em procissaõ com a Imagem
de S. Antonio sobre ella e depois de cheg~r ao altcel'se
a benzeo o custodio FI'. Leonardo .de Jesus e dicel'aõ as
ladainhas; e acabadas ellas a puzeraõ no alicerse e foi
assenlada pelo pedreiro Miguel Ramos; e Antonio Ri
beyro de Lacerda a@ assentar da pedra botou no alicerse
ao longo della obra de dez cruzados, em patacas, as
quaes recebeo o diUo pedreil'o. Os que ajudarélõ a
assentar a pedra foi o dito Antonio Ribcyl'o de Lacerda,
e Vicente Gonçalves, e Manoel Gonçalves Olinda, e foi
isto em hum domingo dia de Reys seis de Jancyl'o
de 1.608 a11110S, e hOl'1ve missa çantada, que a oontou o
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P. Vigario Sebasliaõ Rodl'igues na Igreja do oratorio dos
Frades. Era 1608.

433. Com tal cuidado dos Religiozos, vontade, e
adjutorio dos moradores se trabalhou nesta obra, que a
ponco mais de dous annos, sendo custodio Fr. Francisco
dos Sanlos.. que chegou ao Brasil no de 1609, estava feita
a Igrpja, e duas quadras dos corredores, hnã da sachris
lia ao poente, e outra do refeitorio ao Sul; de sorte que
uo tempo deste sobreditto custodio se passaraõ os Re
ligiozos para o novo Convento. Foy seo pI'imeyro Prelado
e agente cias obras, como ja se disse, Fr. Antonio da Ilha
com taõ boa fama, e credito seo nesta Prelazia, qne nella
o conservaraõ por oito annos continuos desde o de 1606
que alli foi posto pelo cnstodio Fr. Leonardo de Jesus
ulhe o de 161lJ., em que entrando Fr. ViceQte do Salvadol'
elegeu para segundo, ja com o litulo de Guardiaõ, a Fr,
Domingos de S. Paulo, e neste capitulo, que foi o pri
meyro em forma na custodia, sahio por bum dos seos
cliffillidores taõbem primeyros o Irmaõ FI'. Antonio da
Ilha, que acabava de Prelado deste Convento.

!!3!!. Naõ tem dilferença na architeclura, fab1'Íc~ e
corpo da obra, assim nos arcos do fronlispicio, Igreja,
capella moI', claustro, e corredores do oull'o do Rccj[e;
porque foruQ traçados, emquanlo ao de pedl'eil'o pelo
mestre Manoel Gonsalves Olinda, que assistia ás obras
de bum e outro, e por isso confol'mes em tudo ao mate
rial da obra, e ajustados taõbern nas regularidades da
grandeza, ou machina, sem dernazia, como naquelles
pl'incipios se ordenavaõ as nossas cazas pelos seos pri
meyros fundadores, e instituto da pobreza. Está situado
no fim da rua alta da povoaçaõ, qu~ começa da matriz
com alguã pouca descida alhe o Convento. Deste, que
fica ao Sul corre a rua pela parte do Nascente, e seu
frontispicio atl\e a bayxa, e estrada geral donde taõbem
ha rua. Pela que COfl'ea pai' do fl'OOtispicio, e he só a que
lia para a l>ayxa se sobe para o seo alpcllrlre, llnõ direita·
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mente pal'a elle, por ter hum alcanLillado, e muralha a
par da rua, para ~e poder fundar sobre ellc o largo da
alpeodl'e; mas sobem os que vem da bayxa por huns
degráos de pedra ao lodo do mesmo alpendre, e assim
estes da bayxa, como os que descem da Povoaçaõ eotraõ
todos pelo lado esquerdo, e arco do frontispicio; que
fica em travessa pOl' boyxo do choro.

435. Da bayx.a do Convento caminho do poente, a
pouca distancia, corre o rio eom o mesmo nome da
Povoaç.lõ, e de largura de vinte brllças com lJouca dilfe
reuç3. As suas agoas saõ apP1'ovadas pelos medicos
conforme as experiencias, que dellas tem feito, pelas
mais salutiferas dos baubos em varias enfermidades.
Correm por arêas claras, ainda que em partes c<?ll1 poços
fuudos, em as mais se entra por ellas atbe os joelhos, e
cinta, conforme querem os que alli os vaõ tomar, ou pOL'
remedi01 ou divel'limento. Pelo inverno he caudalozo,
e violento, e com as suas cheas innnda todas as terras
bayxas por onde cone, e naõ dá passagem nestes dilu
vios sem embarcações de canoas, ou jangadas, e quando
saõ maiores chegaõ ao muro da bayxa do Convento.
Nesta mesma bayxa da parte do interior do muro no
principio do alto, que começa a subir para o Convento
está a caza do poço, que dá a agoa para a serventia
COmm113, e ao lado deste pel!! parle de "Cillla corre pOl'
huã levada, que se abrio, ou~ra agoa encaminhada e
trazida da parte de fora de huã pouca, que nasce ao pé
do monte da Povoaçaõ da lDesma parle do Poente, com
a qual se rega a horla junto ao poço na mesma bayxa.
Aque se hade beber se vai buscal' ao rio.

JABOATA&1. PART. 11. VOL. II. 61
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CJA.PITlJLO XXXII.

lJo guo le passoi' neite ConlJento com a entrada dos Olandexel e de aly"n.
lalJore, do ,eo Santo titular,

4â6. Havendo coocluido o anno e meyo de Gual'diaõ
desta caza FI'. Luiz de S. André eleyLo na congregaçaõ
ou junta do Veneravel custodio Pr, Cosme de S. Oamiaõ
que a este tempo foi prezo e desLerrado pelos Olalldezcs,
vendo-se alguns Religiozos, que ainda l'esidiaõ no Con
vento, sem Prelado legiLimo, pOl' posLulaçaõ sua os Pa
dres da meza elegel'aõ para Prclado a FI', Pantuleaõ de
·S. Catharina, e com elle foruõ vivendo aLhe o anno
de 1639. NtlSLe eSLando ja desde o de 1635 rciLOS os
Olaudezes absolutos senhores de Loda a campanha pela
entrega do arrayal portl1guezde Pal'anumerim, enlraraõ
a discorr~l', e saquear por varias parLes do puiz, clJegau
do â Povoaçaõ de Pojuca no referido aouo de 1639. Do
Convento tiraraõ os Religiozos que alli rezidiaõ, e se
naõ quizcraõ, ou poderaõ retirar; e remetidos para as
cadeas do ReciO"c, (oraO com outros mais deSLelT:ldos
para as Inllias de Castella, DesLe Lempo aLhc o do Cus
todio FI', Francisco das Neves, que enLroll pelos fins do
anno de 1642, ficou o Convento dezcrtado de lodo, e
feito como os mais morada de hereges, e quartel de sol
dados. Fez capitulo o P. CusLodio na Buhya, c nelle roi
Domeado para presidente in capile para hum ol'atol'io,
que no mesmo capitulo se ol'denoll hOIl vcsse cm Pojuca
a FI'. Jacome da Purificaçaõ; pOl'que SlIppOStO, diz o
mesmo cal'torio da caza, estava a campanha toda pelos
Olaudezes l e elles senhores do Con vento, com Ludo
deixaraõ a Igreja para os Frades dizerem nella missa, e
moravaõ estes em huãs cazas terreas na Povoacaõ, NesLa
forma assistio FI'. Jacome com alguns neJjgi~zos nesle
oralol'io atIJe o anno de 1645, em o qual fazendo cOllgre
gaçaõ o sobrediLo CusLodio mandou a esle Religiozo para
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presidente in capile (lo outra oratorio do engenho de
Francisco Camello na Parahiba, como ja se disse, e neste
de Pojuca poz por Prelado a FI'. Antonio da Cruz. Deste
tempo por diante feitos ja os Portuguezes outra vez se
nhores da campanha, dando-se principio á empreza da.
liberdade, retirados os Olandezes de Pojuca tomaraõ Olf.

Religiozos a posse do Convento, e foral). continuando os
scos Guardiães athe a total restanraçaõ da oorra.

lJ.37. Antes desta, e assistindo os Olandezes na Po
voaçaõ naõ s6 fizeraõ do Convento a sua estalagem. mas
taõbem estrebaria dos seos cavallos, acomtnodando-os
pelas quadras do claustro cm suas manged.ouras. Sobre
isto foi tradiçaõ vulgar, entre Religiozos, e Seculares'
duqnelles tempos, passando de huns a outros athe o
prezetlle, que alguãs vezes viraõ os mesmos hereges a
um Frade, que elles nàõ cooheciaõ, nem era dos assis
tentes na Povoaçaõ, o qual com huã vara enxotava os
cavallos do claustro pela portaria fora, e os hia levando
pela rna a bayxo, e postos na estrada, que tOOla para o
Reciffe os hia fusligando por clla quasi Imã legoa adiante~

Isto se repetio por aJguâs vezes, naõ sem pasmo, ou es
panto dos hereges; porque, vendo aquella, ao parece~

delles, ouzadia do Frade, nenhum se atreveo nunca a
snhil'-Ihe ao encoótro, e tuI-vez pOl' nafl conhecel'em o
FI'ade, que viaõ, enlendessem reprezentava oulro, que
naõ ignora riaõ ser Sa nto Antonio em toda a parte temido
de hereges, e ja em outras reverenciado de semelhantes
brutos. -

lJ.38. Por este tempo com pouca ditrerenÇ3, em o lugar
do Meil'épe, al'rebalde da Povoaçaõ, succedeu, que hum
soldado Portnguez alli 1ll0radOl' se achava bastantelrieote
vexado do demonio. Ja lhe appal'ecia em forma vizivel,
e incitando-o a que se enforcasse. Outras vezes o inten
tava fazer o mesmo demonio, avançando a quere-lo
SUlfOCUI'; mas invocando o homem a S. Antonio, de quem
81'a PUl'liclllal' devoto, se uuzentava o inimigo. Em Imã



occasiaõ se encontrou este homem com hnm Rcligiozo
nosso, e communicando-Ihe este temor, e receyo, com
qne andava, lhe rieo o Religiozo cm hum papel escriptas
cel'las palavras.. ou oraçaõ, advertinde-Ihe, que as rezas
se, 011 a, r1icesse na occasiaõ daquelles encontros, por
que com ellas sel'ia livre para sempre daqnella tribul:)
çaõ; e assim Foi, porque dulli pOI' diante li oaõ sentio
mais. Foy o homem ao Convenlo êl proclIl'al' aquelle Re·
ligiozo, e enlrando primeiro na Igrt'ja a fazer oraçaõ,
reparoll para a Imagem do Santo no seo Altar', c reco
nhecendo ser o mesmo, que lhe havia apparecido, deo
vozes, acndiraõ alguns Religiozos, e elle depôz perante
todos o cazo, e que o Frade era aquelle mesmo, que
estava no Altar, o Glorioso Santo Anlonio.

lt.39. Todo o reFerido consta de uma memoria escri·
pta 00 livro cartorio desle Convento, c se conForma com
esta outra, que se acha no carlorio da caza do mesmo
Santo da villa de Iguaraçu, que repetimos com os pro
prios termos do seo 3ulhor: -Em o anno de 1660,
estando ja restauruáa a terra pelos Porluguezes, succe·
deo hum cazo notavel em este Convento de S, Antonio
de 19uamçu, o qual foi, que estando /wã mulata ande
moniada, que morava pe1'to do diuo Convento, e por mais
eX01'cis11l0s que lhe fizeraõ. nunca lhe poderaõ lançar o
demonio fóm, e vieraõ pedi?' a este Convento hum Reli
giozo, que lho lançasse fóra. lv/andou o Prelado lá /tum
Frade o qual chegando aonde estava a endemoniarirt,.
começou tUa a g1'itar dizendo, que aqlle/le Frade a Ma
lançar fóra da sua caza ~ e assim foi. que tanto que o
Frade lhe disse cert,g,s palavras saMo [o,r;o o demom~o

fóra da mulata. Es.lílS palavrasdeoS. Anlonio n hUUlsol·
dado em os Meirepes do Pojuca, apparecendo-Ihe na figu
ra, e forma, queestá em nossoConvento de Pojuca, como
o conFessou, e declarou o dillo soldndo, o qual andava
muy attriblllado do demonio, que lhe apparecia vizivel·
mente, e o quel'ia afognl', P. chamando muitas vezes por
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Santo Antonio, como está diUo, lhe deo estas palavras
escriptas, que as dicesse ao demonio, quando lhe appa
recesse, e dizendo-lhas, nunca mais lhe appa-receo, nem
lhe fez mal algum. Estas pêllavras cstaõ escriptas em o
cartol'io do Convento de Pojuca em memoria deste mi
lagre, qne fez o Santo. Assim foi, que alli estiveraõ
muitos anllos atlle o de 1726, que sendo Prelado Mayul'
desta Provincia hum Padre escrupu\ozo em IDateria de
milagres, e tendo cá por dentro dos nossos claustros
lleligio7.os Doutos, qne lhe podiaõ tirar este escrupulo,
o foi consultar com o P. Reytor do collegio do Reciffe,
devendo fazer disto maior escrupnlo; e por resoluçaõ, e
doutrina sua, arrancou do livro cartoJ'Ío do Convento
as folhas em qne estavaõ escriptas estas palavras, que
osmais antepassados seos consel'varaõ por tantos allnos.

440. Por occaziaõ dpste cazo repeliremos outro acon
tecimento no mesmo tempo, pois dclle re7.ll11a sem du
vida gloria ao nosso Santo titulaI' eles ta caza em credito
de hum filho seo contra juizos lemerarios, c errados, e
ainda em confusaõ dos proprios hereges e o tran:lada
mos assim como está no cal'torio deste Convento. 
No tempo, em que os Olandezes occupavaõ esta terra de
Pe1'nambuco, succedeu lleste Convento de S, Antonio
de Pojuca hum cazo nolavet, o qual foi, que estava nesta
{t'eguezza Imã moça endemoniada; dizendo o demonio,
que estava netta que naõ havia sahir daquette corpo sem
.o lança,' deite fora Imm Religiozo nosso chamado P",
Pantaliaõ de S. Catharina, que era morador deste Con
vento; vieraõ logo a busca-lo, e pedimõ ao Guardiaõ, que
era F,.. Luiz de S, André, que mandou lá aqueite Fmde
o qual naõ eslava no Convmto, que andava ao pedido
das esmoltas, mas o Gum'diaõ lhe mandou ,'ecado, que
de lá fosse aquetta diligencia e o ReUgiozo obedecendo,
partio togo; e naõ podendo chegm' naquette dia aonde
17Iomva a çnfe1'ma, tomou agazat/w em caza de huãs mlJ,
lIteres devollls da Ordem; o que sabendo o senhor drl
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caza onde assislia a doente, começou a mm'lJlUl'ar do
Retigiozo, que dormim em caza daquellas mutl.el'es; eo
demonio, que estava no corpo da enferma, lhe disse que
em hum homem máo e maticiozo ; p01'que aquelle Frade
m'a bom, e Vil'ltlOZO, que óxalá fora eUe como era o Fra
de, Chegando devois o dillo Frade pela men/lã adonde
eslava a enferma e mandando ao demotlio, que sahisse
daquelte corpo saMo logo. Porém dahi a algum tempo
tornou a enlmr na diUa moça, dizendo que o tO"nasse a
levar àqueUe Frade para o lançar dali fOJ'a. Levaraõ II

endemoniada a este nosso Convento, e estando na Igreja
achando-se prezentes alguns dos Olandetes, que estavaõ
de guarda. começou o de'tnonio a faltar a lingoa Olan
deta pela boca da moça, e a dizer aos Olandetes os peco
cados, que elte..~ tin/wiJ commellido cá no Brazil, e na
sua te1ora, de qlle eltes ficaraõ muy admirados, edisseraõ
que sem duvida alguã aqltelle era o diabo. Depois dislo
veyo o Frade á Igreja, e perguntando-lhe, porque tor
nam a e1Jtmr naquetle cOJ'po? lhe "espondeo, que torna·
ra a entra1' pelo pouco cazo, que se fizera aaquelta obra
de Deos, e lhe naõ pediraõ sinal para°p01'em em memoria
no Altar de Nossa Sellll,ora; °que ouvindo ° Religiozo.
disse que pois assim em saMsse logo fora daquelte C01'pO

e désse signal; e logo .1 moça lançou pela boca hum amt
de azeviche que .-epoz no altar ,te Nossa Senhora dIA Concei
caõ em memor-ia deste milagre, e o demonio sa!lio (ora da"
quelfe corpo. e nunca mais tornou a eUe, e os Olandezes dali
por diante tiveraõ grande venernçaõ, e respeito ao. 1WSSO'~

Retigiozos. - Da singela narraçaõ deste cnzo parece
se estaõ percebenrlo com toda a evidencia as breves
notas, que ao principio ficaõ feitas.
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UA.PITlJLO XXXIII.

De alguãs graças (eitas a este Convento pelos senhoru Bey,. e O!Itros parti
culare, Bern{eitore,.

Mi. Agraça que fez ao Convento deOlioda o Bey Phi
lipe de Castella, pl'imeiro de Portugal, a requerimento do
custodio FI'. Melchior de S. Oatharina, quando passou
a fundar Conventos ao Bl'azil de buã' pipa de vinho, duas
arrobas de cera lavrada, bum quarto de azeite, e outro
de farinha, foi ampliada depois por seo filbo o segundo
Pbilippe neste Beyoo, por pl'ovisaõ sua de viote e nove
de Abril de 1.620 taõbem para este ConvenLO de Pojuca
que pelas razõesja em outro lugar apoutadas no de Olin
da, se reduzio tudo a dinheil'o em quantia de noventa
milrets, que se cobl'aõ como ol'diuaria todos os annos
no almoxal'ifado de Pernambuco.

h42. Deste Convento foraõ particulares devotos, e
beOlfeitores os priucipaes colonios do pail:, e senbores dos 1

seos melhores engenhos, como pessoas das mais nobres,
e abastadas da terra. Entre estes ouvimos fazer memoria
de alguns, e dizerem aos nossos antigos Padres, qne elles
fizeraõ a sua custa todo o Con\'cuto, sem nisto intervi
rem os Religiozos; e que acahado, e provido de todo o
necessario, lho eOlregaraõ achando providas as officinas
de tudo o que para sustento era precizo; e que quando
~elos tempos ao diante hiao ao Convento, tinhaõ o cui
dado de ver as taes afficinas se lhe faltava algnã couza.
Mas ainda que isto naõ fosse tudo assim emquanto á fa
brica malerial do Convento; porque sempre esta correo
pelo cuidado dos Religiozos, e esmolias de todo o povo,
lIe sem duvida que os seos Principaes, sempre concor
I'CI'aõ com largas coDlribuições para se concluir a obra;
sendo os mais a\'anlajados, e distintos nesta concurrencia
Antonio Ribeiro de Lacerda, aquelJe famoso heróe, que
no pril1.lciro combate dado pelos nossos no Forte de Al'-
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neslo, ouCollveulo de S. Autonio do Recio'e, armado em
fortal~za pelos Olandezes, a vinte e quatro de Março de
1630, sendo passado pelos peitos de huà bala da artilba
ria inimiga,acabon a poucos dias christà, e varollilm~nte.

Era este bomem seuhor de hum engenho, e outl'as fazen·
das nesta fregnezia, filho de outro Antonio Ribeiro de
Lacerda, '1110 havia sido Prov~dol' da Fiuellda Relll em
Pernambuco autes dos Olandezes, da il\ustre familia dos
Lacerdas, e de sua mulher D. Maria Pereira ConLiuho,
natural de Tancos, e da sua primeira nobreza. Foy ca
sado este de quem [aliamos, com D. Izabel de Moura,
filha legitima de D. Philippe de Moura, Governador que
foi de Oliuda, ou Pernambuco, dos Mouras de Portugal,
e Castella, e de sua mulher D. Genebra Cavalcante, fi
lha de Pbilippe Cavalcante fidalgt

'
Florentino, e de sua

esposa O. Calhariua de Albuquerque. filha esta natural
de D. Maria rio Espirito Santo Arco Verde, Princeza dos
Tobayaras, Gentio Priucipal do Brasil, e Oliuda, e de
Jeronymo de Albuqerque, irmaõ de O. Brites de Albu
querque, mulher de Dnarle Coelho Pereira, senhor e
dOllalario da Capitania de Pernambuco.

443. Cosme Dias da Fonceca foi laõbem hum dos
grandes Bemf~itores deste Convento, era senhor de dous
eugenhos Irmaõ do sobredilo Antouio Ribeiro de Lacerda
e cazado com O. Mecia de MOUl'él, filha do mesmo D.
Philippe de Moura, e Irmã de O. Izabel de Moura, mu
lher de seo Irmaõ Anlonio Ribeiro de L3cerda.

444. A estes succedeo na devoçaõ Francisco Dias
Delgado, homem nobre, natural da cidade do Porto,
cazado em Pernambuco com O. Cathal'ina Morena, dos
Principaes da terra. A estes se deo o Altal', ou Capella
da Senhora da Conceiçaõ para serem seos Padroeiros,
elles e seos successores, e terem .'llli sepultura, para o
que apolecaraõ o sitio da praya, chamado o Porto das
Gallinhas com as terras a elle anexas, conservando lIel
las sempre trinta vaccas parideiras por escrip!ura publica
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e a pensaõ de se lhe mandarem dize1' duas missas sema··
lia rias por suas almas, e paramentarem elles o altar con·
forme aos mais, ficando 1)01' administradores da Capella
os herdeiros, que lhe fossem succedendo, e por procu
radores para cobrarem, e fazerem cumprir estas obriga
ções os syndicos, que se fossem seguindo no Convento.
Neste e no seo ti I'chivo senaõ acha mais que o traslado da
verba do testamento desta insLiluiçaõ, em a qual se de
clara todo o referido; mas com o grande descuido de
se naõ escrever neste treslado o dia, e era, em que foi
feito o tallestamento; nem mandarem tresladar a escri
ptura, como o mesmo instituidor ordena nesta verba do
seo testamenlo, se dessem os trestados da lal escriplura
que fossem necessarios, uem se aponta o canorio, cm
que foi lançada. He administrador desta Capella o coro
nel regente, ou commandante da freguezia Francisco de
Mcllo de Albuquerque, pOl' morte de seo Irmaõ mais
velho, O coronel regente Antonio ele Alb~.querque Ma··
ranhaõ, follecido no mez de Maio deste anno de 1763.

Da Capella do Santo Cht'isto deste Convento de Pojuca.

445. Ao lado da Igreja á parte da Epistola com seo
arcu de pedra lavrada na parede principal logo ao pé
das grades, está r'lbl'icada a Capella do Senhor, chamado
vulgarmente, o Santo Christo de Pojuca. He hum dos
santuarios da maior venel'açaõ, e o mais buscado das
parles de Pernambuco, pois das mais remotas delle, e
ainda das outras Capitanias, aque\les que pelas grandes
distancias, naõ podem chegar pe soalrneute a cumprir
as suas romagens, e votos aos pés do Senhor pOl' esta
sua Sagrada Imagem, llaõ faltaõ com as devidas offerlas,
e particulares esmollas, nem o Senhor por ellas em lhes
dai' os justos despachos ás suas supplicas, c pelições,

JABO,\T.Ul. l'ART. 11. VOL. 11. 62
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Assim o eslaõ publicando, 'como tl'oféos da sua grande
misericordia, e piedade as mortalhas dos quasi defuntos
ou ja julgados por mortos, as muletas dos aleijados,
os pés e braços dos enfermos, pendentes das pal'edes da
sua Capella. Do dia, mez, c anno, em que nest'l se lan
çou a primeira pedra consta do assento seguinte :
Lembrança do dia, em que se botou a primeim pedra
'em o alicerse da Capella do Bom Jesus, que se fez neste
Convento de S. Antonio em a Povoaçaõ de S. Miguel de
Pojuca, aqual pedra foi conduzida por coatro sacerdotes
seculares, em Imã padióla da Capella alhe o dilto ali·
·cel'se. Os Clerigos foraõ os Padres Francisco Dias Tei..
xeira, Manoel Alvares Pereira, Antonio Pereira, c Fran.
cisco Martins. Esta pedra foi em procissaõ com a
Imagem do Menino Jesus sobre elln ; e depois de chegar
ao alicerse a benzi eu FI'. Mathells da Presentaçaõ,
sendo Guardiaõ do ditto Convento, e d sseraà as J:Hlai
Dhas, e acabadas eLas a puzeraõ 110 aliccrse, e foi assen
tada pelo pedreiro PaDtílleaõ da Silva; e o Cap. Fran
cisco Dias Delgado ao assentar da pedra botoll no alicerce
ao longo da pedra dez mil reis em moedas de seBos os
quaes recebeo o dilto Pedreiro. Os l)Ue botaraõ a pedra
em bayxo fui eu FI'. Matbeos da Pl'esentaçaõ, e o Cap.
Francisco Dias Delgado; e foi isto em hum domingo
quatro de Novembro de 1663, e houve missa cantada
pelos mesmos Re1igiozos em a nossa Capl'lla sendo Viga.
rio Provincial FI'. Gerardo dos Sanlos.-

ltft6. POI' outro assento do mesmo livro consta qne
aos quatorze mezes c dez dias depois que se dco priuei
pio á fabrica desla Cu pella, estando ja perfeita, e acabada
de todo, se collocou nella a Sagrada Imagem do Senuor;
diz assim: - Lembrança do dia, em que se collocou o
Bom Jesns em li sua Capella, que foi a 1ft de Septembro
de 1.665, dia da Exallaçaõ lIa Cruz cm huã segunda feira.
Veyo em prociss~õ da Matriz para esle Convento carre
gando o Andor oilo Rcligiozos Sacel'llotes. Cantou li
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missa em a mesma Capella o Irrnaõ PI'egadur FI'. Ber
nardo da Encaruu'çaõ, scndo Commissario Provincial do
lrmaõ FI'. Aleyxo da Madre de Oeos, c pregou o Ir. FI'.
Daniel de S. Francisco, Mcstre de Tbeologia, e P. da
Pl'ovincia, sendo Guardyuõ deste Convento de Poj,uca o
11'. Pr'eg. FI'. Matheos da Presentaçaõ.

447. Da priucipio, e motivos, que l:H>uve para a fun
daçaõ desta Capella nM temos cousa autentica, nem ain-
da assento particular, mais que huã tradiçaõ constante,
consel'Vada enlre os da família dos Albuquerques M.ara
nhões, por seo antecessor Mathias de Albuquerque Ma
ranhnõ, filho segundo de Jeronymo de Albuquerque con
quistador do Maranhaõ, de que tomou elle, e seos des
cendentes estc appellido. Foy este Jeronymo de Albu- 'f.
querque Maranhaõ cazado com O. Catharina Pinheiro,
como dizem huns, ou Feyo, conforme tcm o Tbeatro
Gencalogico *; filha de Antonio P-inheiro Feyo, natural
do Beyno, o qual foi taõbem no Maranhaõ pOI' feitor da
armada, em que foi seo genro .Teronymo de Albuquerque,
e de Leonol' Guardes, ou Gil'aldes, natural da varge de
Pernambuco, onde viveraõ seos pays Francisco Carva
lho de Andradc, e Maria Tavares Guardes, senhores do
engenho dc S. Paulo, dos quaes tambem foraõ filhas e
irmãs da sobreditta Leonor Guardes, D. Ignacia Guar
des, mulhel' de Joaõ Paes Bal'l'eto, instituidor do mor
gado do Cabo, e outra mais mulher de Braz Barbal!lo,
que for3õ avós maternos do Mestre de Campo Luiz Bar
balho Bezerra, hem fallado nas guel'l'as de Pernambuco,
contra Holalldezes.

4h8. Era Jel'onymo de Albuquerque Maranhaõ, de
quem himos fallando, filbo natural do primeyro Jeronymo
de Albuquerque, que veyo a Pernambuco com seu
cunhado Duarte Coelho Pereira, a fundar aquella Capi
tania de que el'3 senhor, e donatario, no anno de 1.530.
Este Jeronymo de Albuquel'que, aotes que cazasse com
D. Philipa de Mello, filha de Chl'istovaõ de Mello, leve

Arvore 223.



D. Maria do Espil'ito Santo Arco Verde, Princrza dos
Tobayarás, Gentio do Pl'incipal, que habitava o Monte
de Olinda, entre outros filhos bastardos ao sobreditto
Jel'onymo de Albuquerque Maranhaõ, pay de Mathias
de Albuqllerque Maranhaõ, e tronco dos Maranhões, e
Alhuqnerques, que aindó1 hoje vivem por var'ias partes
do Brazil, e p<ll'ticularmeute no IlIgar de Cnnhaú, tel'nlO
da Capitania do Rio Grande enll'e a da Paraiba, e Ceará;
e nesta Povoaçaõ de Pojuca ao prezcnte Fl'ancisco de
Mello de AIbuq uerque, irmaõ de An tonio de AI hnquer
que Maranhaõ, de quem já acima fallamos, e descenden·
tes de Mathias de AI buqllel'que Ma ranhaõ, que de Cun halÍ,
donde seo pay Jeronyrno de Albuquerque Maranhaõ teve
as suas propriedades, e fazendas, e se COllservaõ ainda
em alguns de seos descendentes, passou a viver em
Pernambuco. Deste Mathias de Albuquerque Maranhaõ,
e de Maria Vellez, mulher. solteira, natural de Biscaya,
foi filho taõbem natural Antonio de Albuquerque, o q••al
a vinte e nove de Agosto de 1.660 professou neste Con
vento de Pojuca para Frade leygo, chamando-se FI'.
Antonio de S. Maria, em idade de vinte annos, como
consta tudo do termo da sua profissaõ, e taõbem consta
por tradiçaõ conservada entre seos parentes, qne
hindo Mathias de Albuquerque á corte de Lisboa sobre
pertenções particulares, doude se achava pelos aunos
de 1638, ou 39, tivera alli este filho; mas se o trouxe
comsigo, quando voltou, naõ consta, porque taõbellllJuõ
sabem dizer ao certo o tempo, em qne na corle se

. deteve. O que IH1Õ tem duvida he, qne no anno de if,56
se achava MaLhias de Albuquerque Maranhtlõ no Rio de
Janeiro, c seri:! talvez da volla da Corte de Lisboa.
Taõbem he certo, que a 1.7 de Outubro de 1657 estava
na cidade ela Par2iba, aonde neste dia tomoll posse do
governo daqllella capitania, como consta do livl'o da
Camara da mesma cidade, a foI. 52. pOI' pateilte da
Rainha Regente D. l ..lIiza, mulher deI Rei D. Joaõ IV.
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passada em Lisboa a 21 de Agosto de 1656, e governou
atIJc 1663. Tudo isto he certo pelos referidos documcD
tos. Que neste nnno de 1656 se achasse Mathias de Alhu
querque 110 Rio de JaneYl'o donde cazou com D. hahel
da Camara, natural daqnella cidade, consla de oulra
enrta da mesma Rainha Regente, feiln em 19 de Dezem
bro do sohreditto anilo de 1656, pela qual ordenava a
li ditla Rainha a Joaõ Fel'llnndes Vieira, governador,
que era da Paraiba, que para eífeito de passar para
Angola por seo govemador o diLLo Joaõ Pcrna odes Vieira
naõ se achando ainda na Paraíha Matllias de Albuquer
que vindo do Rio de Janeyro, (diz a mesma carLa), que
Joaõ Fernandes Vieira entregasse o governo da Paraiba
ao Mestl'e de C3mpo Antonio Dias Cardozo athe a volta
de Mtllhias de Albuquerque, o que tndo assim se execu
lou; porque Joaõ Pernanrles Vieira ('ntregou o governo
a Antonio Dias Cardozo em 19 de Agosto de 1657, como
consta do mesmo livro daqllella Camara, a foI. lt.ü; e
Antonio Dias Cardozo o entrego II a Malhias de Albu
qnerque a 17 de Outubro de 1657, como fica dillo.

ált.9. Sendo tudo isto assim certo, o que tem agora a
lradiçaõ fundada nestes principios he o seguintc. Pro
fessou neste Convento de Pojuca o Ir. 'Ieygo FI'. Antouio
de S. Maria, filho de Mathias dc Alhuquerque M3runhaõ,
e ficando alli por morador o mandaraõ os Prelildos es
p:lOar anicho do choro, ernque estava a Imagem do Santo
CIJl'isto, e neste cuidado por estar a Imagem ja carco
mida do caruncho se despregou dos cravos, c cahindo
no sobrado, ou pavimento do choro se fez em pedaços.
Sollresallado do repente, c sem nnis discurso do que o
que Ibe offerecia o medo do castigo, sesahio do Con ven Io,
e foi ter á caza de seo tio o capitaõ FI'ancisco Dias Del
gado, senhor do engenho do trapir.he em distancia de
hum quarto de legoa. Este qne era nosso Irmaõ da con
fraternidade, e particula!' hemfeitol' da caza o trouxe
nos Prelados" prometendo mnndar vir do Reyno outra
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Imagem. Para esta fez. recommendaçaõ ao sec procura
dor, mas elle esquecendo-se de a manda r fazer, esta ndo a

. frota daquelle anno em vesperas de partir para Pernam
buco, se foi ter com o tal procurador hum homem delle
naõ conhecido, perguntando-lhe se qneria alguã Ima
gem do Santo Christo. Entaõ lhe veio ã me.moria a re
commendaçüü, que linha, e ordenou -ao homem lhe
trouxesse a Imagem; e ainda que vendo-a achou ser
grande e fóra das medidas, que lhe mandarüõ por Daõ
mostrar o seo descuido a aceitou. Quiz ajustar o preço;
mas ° que a lI'azia lhe disse, ficasse com ella athe o
outro dia, e uaõ vollou mais, nem pôde vit' em conhe w

cimento do tal homem por alguãs diligencias, que para
isso fez. Cbegou a Imagem ao Convento, e visto excedei'
as medidas do nicho do choro pela sua gl'a[llleza, que he
de llUà perfeita, e bem disposta estatura de homem, e
affirmaõ, os que ja viraõ a do Senhor Bom Jesus de
Bouças. parecerem em fonuatura semelhantes, se obri·
gou o mesmo, que a mandou vir a dai' outra proporcio
nada para o choro, como o fez detel'mioando jUlltllmentL
fabricar á sua custa a Capella para a Sagrada Imagem,
que logo entenderaõ ser prodigioza. Outra maravilha
su(~cede(l tnõbem; porque querendo fazer a Cruz, sem
se husI'ar de pl'opozilo, se achou llUã arvore taõbcm
dbp(lsta com ha~tea, e I'amos, que servindo estes de
braços. se fez a Cruz inteira, c lRã porporcionada qne a
serem postiços os braços, naõ ficara taõbem disposta, e
perfeita,

ft50. [sto lle ludo o que por conslante tradiçaõ, cou
firllJada Ci:lO.l o mais, que consta dos assentos acima
referidos, achamos sohre o principio, e instiluiçaõ desta
Capclla Naõ assi~uoll para ella rendas, nem ficou por
seo P,!dl'oeyro o sobl'edilto funclador, porque a esle
tempo ja havia escolhido a da Senhora da COllceiçaõ,
como acima se disse. Assim se conservou athe o anilO
de i 700, em que na Congregaçaõ de 21 de l:luio se acha
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hum assento feito pelos Padres da meza aos 26 daquelle
mez, e anno, o qual diz assim :-Advertio-se aqui taõ
bem, que o capitulo Pl'ovincial concedeo a Capella do
Bom Jesus do Convento de Pojuca a Joaõ de Novalbas,
ea seos herdeit"os para perpetua morada de seos corpos
com Obl"igaçaõ, que fizeraõ os dittos de darem cem mil
reis todos os annos para ornato, e mais couzas necessa
rias da dilla Capella, para o que apotecaraõ quatro mil
cruzados encabeçando-os no engenho, e tl'rras de Sibiró
de Riba para rendimento dos cem mil reis todos os
30nos.-0 que athe o prezente naõ teve etreito. Celebra
se a festa do Senuor Santo Christo ao primeiro do anno, '
dia do nome de Jesus; está pregada na sua Cruz a Sa
grada imagem com quatro cravos. He a Cruz inleiriça,
como fica dillo. e por novo exame, ou revista, que de
prezente sç fez, por instancia nossa, se acha ser assim.

. tJ.tl.PI~'IJLO XXXV.

Dos Religiozos, que neste Convento falleceraiJ com opiniaü de virtude, e do
mais, que lhe pertence.

lt51. Foy um destes FI'. Gaspal" de S. Antonio, a
quem nesta Custodia chamavaõ o Primogenito. por ser
o primeiro, que uella tomou o habito, e nesta casa põz
termo aos dias com opiniaõ de virtude, e Religiozo
perfeito. No seculo, diz huã memoria que logo a apon
taremos, foi pessoa nobre, natural das CachoeYl'as,
junto a Alenquer". Passou á Afdea com EI-Rei D. Sebas
tiaõ e depois no Brasilllo anno de 1585. Neste mesmo
baviaõ chegado a Olinda os Padres rUlldadores, e assis
tindo estes ainda no seo oratorio junto á Santa Caza da
Mizel'icordia, neste lançou o habito o P. Custodio Fr.
Melchior li Fr. Gaspar para religinzo leygo aos desaseis
de Septemuro-, diz a memoria que seguimos, e passados
os Rcligiozos para a caza da Senhora das Neves a quatro
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de OUlul>t'O deste propl'io anuo, nella continuou o seo
noviciado, fazendo a profissaõ vespera do Nascimento
do Senhor do atlllO seguinte de 1586, sem assignat' a
tal memoria porque se dilatou esla mais de tres mezes i
nem nós l!l'a podemos descol>l'il'; porque nelle naã ha
termo de profissaõ, nem oulra clareza alguã; o que aqui
fica ditto e couliuu:l1'emos ainda, o tiramos de hum
caderno pequeno de vinte paginas, em o qual ja dissemos
se achaõ escriplas, ou -apontadas as vidas de dez Reli·
giozos de virLude daquelles primitivos tempos, dosqu1es
hienos dando a mesma memoria pelos Conventos a que
lhes loca; sendo o primeiro destes FI', Gaspal' de S, An
lonio. Poy na Religiaõ hum exactissimo exemplar de
todas as Vil'Ludes, como quem a havia seguido ja desen
ganado das inconsLancias do mundo. Na pobreza foi
siugulm'; e na abslincucia laô rigorozo que assim na
quaresma da Igreja, como nas da ~lOssa Santa Hegra, Lt'es
dias da semana naô gastava de Outl'O manjar, mais que
de Imã pouca de farinha da tel'l'a ; e o mesmo guardava

- em os jejuns particulares da Slla devoçaõ; e naô deixava
de ser isto de grande repal'o por ser conhecido de pou- •
cas forças. e de compleiçaõ fraca. Sendo sujeilo pralico
em todas as virllldes, na da sanla oraçaô foi laõ conLinuo
que gasLava nel\as muitas horas do dia, e outras da
noite, e sempl'c com as maôs levanLadas, sem se apro
veitar de encosto algum ainda depois de Illuito velho, e
cheyo de chagas, c outros achaques, Alem dos olfieios
humildes da Ordem, o seo mais ordinario foi o de hor
telaõ, cm que se occupou athe a morte, cuidando naõ
só das hortaliças para a comlUunidade; lias com par
ticular disvélo das Oores, e ervas cheYl'ozas para o culLo
lJivino, de que elle mesmo linha o cuidado, colhendo·as
e applicando-as á Igreja, e Altares. Foy devotissiUlo do
mysterio inefavei do Nascimento de Chl'isto, fazend,o
lla(IUelles dias, alem das Sll::\S particulares devoções
algum passo de Deos Menino em BelcUl, para mover aoS
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Religiozos a maiol' atrecto a este mysterio ; e ulli llle
dizia elle alguns louvores, e fazia suas devotas l'epresen·
tações, ainda depois de muito velho com noventa e tres
'UIDOS de idade, e cincoenta de habito, estando os ulti
mos por morador deste Convento; nelle falleceo no
de 1.635, com aqueHa opiniaõ de virtuozo, e perfeito,
que lhe haviaõ adquirido a sua illnocenle vida, e boas
obras.

á52. A's deste Religiozo se seguiaõ as de FI'. Manoel
do Rosario laõbem leygo lJor profissaõ, e fallecido uesta
mesma caza. Mas como deste naõ achamos outra noticia
fóra da qne ja se deo na vida de 1"... Francisco da Madre
de Deos, o Contas brancas, para ahi remetemos o leytor,
que pelo pouco qne lá se diz delle, poderá colher o mais,
e o muito, que o descuido dos nossos nos tirou da me
moria, e naõ só deste senaõ de outros muitos, autes, e
depois deHe.

§. 1.. Na Congregaçaõ de 1.6 de Junho de 1.703 se
nomeou o primeiro Commissario de Terceyros para este
Convento. Se antes disto baviaã ja alli alguns ![,{llaõs
desta Veneravel Ordem dirigidos pelos Prelados, e Guar
diàes da caza naõ temos certeza. Tomaraõ por tilular ao
Gloriozo S. Roque, e a sua Imagem se aclla collocada
no Altar do Senhor Santo Chl'isto, sem mais acto algum
da sua Ordem que tomarem habitos, professarem.. faze
rem eleyçl1õ de ministro, e mais otficios.. e celebrarem
a festa do seo Santo titular no antro dia depois, que se
solcmoiza a do Senhol' Santo Christo, por ser esta a
occasiaõ de maior concurso de gente no lugJI'.

§. 2. Taõbem ha neste Convento classe de gramma
tica para os filhos dos seculares.. para o que se nomeou
o primeiro mestre no Capitulo Provincial de trinta de
Dezembro de 1.719, sem estipendio algum, e só a bene
ficio do povo.

JABOATAM. PART. 11. VOL. 11. ti3
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VA.PI'J.'ULO XXX"VI.

De hum Alvará Regio para se continuarem as fundações de Conventos nelto
Custodia.

653. Dominando o Reyno de Portugal Philippe, nelle
Terceyro, e Quarto em Castella, a instancias do Cus
todio FI'. Manoel de Christo, eleito na Provincia 110

Capitulo, que ella celebrou em S, Antonio de Lisboa
a :16 de Novembro de 1.619; logo que chegou ao Brazil
no anno seguinte, auendendo a haverem-se passado
mais de doze annos, qne nesta custodia se naõ continua·
vaõ as fundações por alguns respeitos, ou duvidas par
ticulares, sendo os Religiozos buscados, e pedidos de
varias partes pelos pov(>s para algumas fundações, reco r
reo o Padre Custodio a Sua Magestade, e foi passada
pelo ditto Senhor o seguinte:

ALVARA.'

En EI- t1ci faço saóer aos que este alvará virem que o
Custodio, e mais Religiozos da Custodia de S. Antonio
do Estado do Brazil, me euviaraõ dizer por sua petiçaõ,
que no dillo Estado linhaõ silllados alguns Conventos
com muito proveito das almas, e augmento da Religiaõ
Cbrislã,e por assim seI' havia muitos povos,que lhe pediaõ
fizessem Outl'OS de novo por a terra ser muy grande, e
háver nel1a muita gente, que muitas vezes pela distancia
das Igrejas deixavaõ de ouvir missa, e coufe5sar-se por
carecerem de quem lhes administrasse os Sacl'amentos,
tantas vezes quantas eraõ necessarias, o que principal
mente, e de prezente pediaõ os moradores do Recoucavo
da Bahya, e os da Villa de S. Panlo, e outras Capita
nias; pelo que pediaZí lhes desse licença para poclerem
edificar os dillos Conventos, e nas mais partes doude
fossem requeridos; pois era em taõ grande serviço de
Deos, Nosso Senhor, e proveito das almas: e visto seo
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requerimento, e informaçaõ que se houve pelo douh)l'
Arrouso Garcia Tinôco dezembal'gador da casa da supli
caçaõ, que o foi na relaçaõ do Estado do Brazil, e o que
dena constou; Hey por bem delles fazer mercê de lhes
dai' licença para poderem edificar os dillos Conventos
assim no Reconcavo da Bahya, e villa de S. Paulo e
uas mais parles, que lhes parecer onde lhes for reque
rido, como pedem, consentindo nisso as camaras, com
declaraçaõ, que daraõ conta ao governador do Estado
do Brazil, qne bOl'a he, e ao diante for das Capitanias,
e sitios donde quizerem edificai' os dillos Conventos; e
sem sna licença, e aprovaçaõ o naõ poderaõ fazer, e a
seos superiores encarrego muito, que enviem áquelle
Estado Religiozos de letras, e satisfaçaõ, e taes, quaes se
requel'em para o ministerio da conversaõ das almas.
Pelo que mando ao governadol' do Estado do Brazil que
hora he, e ao diante for, chanceller, e dezembargador
da I'elaçaõ delle, e mais juizes, e justiça, officiaes, e
pessoas, a que o conhecimento disto pertencer, cumpraõ
este alvará inteiramente, como nelle se contém; o qual
será registado nos livros da dilta Relaçaõ, e mais partes
necessarias, e valerá como carta sem embargo da orde
uaçaõ em contrario, Pedralvez o fez em Lisboa a viote
e oito de Novembl'o de mil seiscentos e vinte e quatro.
-Ma noel Fagundes. o fez escrever.

Rey.
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FUNDACAQ nos CONVENTOS
Das Villas de Sercgipe do Conde, Serenhanhcm, Santos, c Saõ Paulo.

V.tYÀ.JPJ{'JrlJLO XXXVII.

Principio, e progresso do Convento de Sercgippe do Conde.

454. Sendo Custodio Fr. Paulo de S. CaUHlrillu
pelos alluos de 1618, por uaõ perder a occaziaõ.. qne
lhe oífereciaõ alguãs pessoas devotas para fuuúar Con
vento nas pnrles de Seregippe do Conde.. mandou Reli
giozos para esse efTeito. Por Prelado, ou agente da obra
foi FI'. Manoel do Espirito Sanlo, e por seos companhei
ros FI'. Urbano da Porciuncula sacerdote, FI'. Pedro
da Purilicac;aõ e Pr, Manoel de S. Maria chorista, Fr. Gas
par Carapinn, e FI'. Francisco d;) Cruz, Frades leygos. No
lugar de Marapé, huã legoa dislante da Villa boje, e
aonde está agora o Convento, ao nascente, e á margem
das agoas do mar da enseada da Bahya, deraõ principio
a hum Recolhimento de taypa, e madeiras, pegado á
Capella do engenho, da qual sé serviaõ para dizer missa
e outras funções regulares. Alli assisLiraõ dous anilas
com pouca di(ferenç~, alIJe que chegando no anilo
de 1620 o Custodio Fl'. Mouoel de Chrl'to, de Pernam
buco, mandou ordem a estes Religiozos, para que dei
xando aquelle hospicio, se recolhessem ao Convento da
Bahya, o que logo se executou. As cOtizas que aponta
o cal'torio desta mesma caza para a tal resoluçaõ do
Prelado da Custodia, as llaõ repeliremos pelas julgar
mos por frívolas e mais dicLadas por alguã payxaõ par
ticular, do que de outro justificado discurso.

LJ55. Retirados deste luga r os Religiozos para a Bahya
com bastante desconsôlo dos devotos, moradores, e&te
os acompanhou sem perdel'em a esperança alguns dez
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nnnos athe o de '1629, ultimo do Custodio" FI', Antonio
dos Anjos, que nLLendendü ás suas repetidàs supplicas,
acceitou a nova fllndaçaõ pal'a o lugar donde agora se
adIU. He este o alto que faz a terra sobre a barra, que
chamaõ de Seregippe do Conde, á parte do nascente.
Para a <lo Convento fez dorl(~aõ por escriptul'n de
deste mesmo anno de 1629 Gaspnr Pinto dos Reys, e
sua mulher D. Izabel Fernandes, de cento e quarenta e
tres braças de tena. Achaõ-se ainda hoje fora do cerco
do Conventa os marcos da terra desta dala, mais a que
corre entre estes marcos, e o mUl'O, ou cel'ca occllpada
com cazas, e quintaes de Olltl'OS moradores da villn, sem
pagarem foros, nem escriptlll'a, ou clareza alguã dos
syndicos, que as venderaõ, ou lhes derao licençn, e fa
clllJade pnra uzarem delJa. Para dar principio á funda
çaõ mandou o Padre Custoúio por Prelado FI'. Fl'llllcisco
de Lisboa Pregador, e por companheiros FI'. Pedro da
Purificaçaõ confesso I', Fr. Manoel do Porto sacerdote,
Pr. Luiz de Viana chorista, 'FI'. Jorge de S. Pedro, e
FI'. Francisco o logico Frades leygos, Havia no sitio,
que este era o nome, que tinha aquelle lugar, e pelo que
era conhecido, e este conservou por muitos tempos,
aiuda depois de haver nelle o Convento, chamando-se
o sitio. de S. Fmncisco; havia nelle ullã caza com seos
coqueiros, e alguãs arvores de fruitas, Estava arrendado
este sitio pelo doador; e pagas as belllfeiLorias ao ren
deiro pelo syodico dos Religiozos, nella se recolheraõ,
Com a brevidade possivel, e ajuda de nlguDs devotos se
deu principio a hum Recolhimento, com sua Igrejinba,
sacuristia, e alguãs cellas, no tempo deste primeyro
PI'clado, que forilã tres annos desde a Congregaçaõ do
Custodio sobredito Ft'. Antonio dos Anjos athe a do seo
successol' Fi'. Simaõ de S. Anlonio, Nesta entrou por
segundo Prelndo FI'. Joaõ da Assumpçaõ, e no alloo e
meyo athe o capitulo futuro de FI', Cosme de S. Damiaõ
em 1M3 acabou o Recolhimento, e fez muita parte do
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muro. Neste capitulo entrou pOl' terceiro Prelado FI',
Gaspal' da Conceiçaõ, e naõ consta conlinuasse a obra
no seo tempo, que foraõ lres annos, ou foi muy pouco
o que fez. Succedeu-Ille FI'. Manoel da CI'UZ, quarto
PreJarlo no tempo do lDesmo Custodio FI'. Cosme, e nos
dous annos, 011 mais do seo goveI'Do, se acabou o muro,
e reformou parte do que havia cahido. Entrou por quinto
Prelado FI'. MunoeJ das Neves, com o Custodio FI'. Ma·
noel de S. Maria, pelo meyo do anno de 1639, e hindo
em pessoa o P. Custodio neste mesmo anno no sitio de
S. FI'ancisco de Seregippe do Conde, com a sua as&is
tencia se traçou a oura, e deo principio ao novo Conven
to; e uo aono e meyo do sobreditto Prelado se fez pal'te
da Capella mor, e se encheo a maior parle dos alicerces
dos corredores. A este succedeu em sexto lugar FI'.
Vicente de S. Maria Da congregaçaã deste mesmo Cus
todio. Foy Prelado quasi tres annos alhe o capitulo
futuro, e Deste tempo se acabou a CapeHa mór, o
dormitorio da, sachristia, parte do outro, e as pal'edes
da Igreja. Foy o septimo Prelado FI'. BalLhazal' de S.
Antonio eleyto no capitulo do Custodio Fr. Fl'ancisco das
Neves, e o foi athe a sua congregaçaõ, e neste tempo se
conlinuaraõ as obras da Igreja e cOI'redores; daqui por
dianle naõ achamos mais assento ou clareza alguà sobre
as obras desta caza, nem quando se concluiraõ, e
passaraõ para o Convento novo os seos Religiozos. Mas
como uo livro antigo das eleyções, na lisla dos Prelados
desla caza se diz assim: Guardiaõ para a caza nova de
Seregippe do conde, vimos a concluir, que quando se
elegeo este Prelado, que foi no capiLulo de 2lJ. de Feve
reiro de 16lJ.9, estava ja o Convenlo de todo acabado,
e que no tempo do anteceSSOl' deste Guardiaõ se passaraõ
os Religiozos para o novo Convento. Este, ou estivesse
ja acabado de lodo, ou se fosse pelo tempo adiante .aper
feiçoando, com algum accrescentamento, como foi o de
bum meyo corredor fora da quadra commU3 p!Jra a
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parte do nascente, com varanda no fim, be o mesmo
que ainda existe, menos a Igreja qne foi necessario
accresceota-la por sei' rnuy pequena no corpo, e assim
se lançou este abaixo, e no anno de 171.8 a quinze de
Fevereiro se lhe deitou a primeira pedra nos alicerces,
ese foi continuando athe vinte e cinco de Março de 1.722
que se cantou a primeyra missa no choro. Este pelo
Guardiaõ seguinte se lançou mais para fora, formando
se o frontispicio sobre cinco arcos, tres, que correspon
de ao corpo da Igreja, sobre os quaes assenta parte (lo
choro, e os dons, hum que dá entrada para as obras
dos Terceyros, outro para a noss.a portaria, e todos de
pedra lavrada. Tem 3ntiportico bastante, com muro
íllto, e huã boa portada para a parte da rua.

fJA.PIT"lJLO .XXXVIII.

FIU memoria· de hum Religiozo ãc virtude, e de hum lrmaõ donato, com
a da Ycneravel Ordem TeTceyra. da Penitencia deste Convento.

456, Nelle viveo muitos annos e qnazi todos os que
teve de Religiaõ FI'. Antonio do Sacramento, sacerdote
confessor, El'a na tural da mesma villa I e neste pro prio
Convellto da sua pau'ia recebeo o habito, e fez a profis
saõ 3 trinta e hum de Agosto de 1.70ã, quando contava
ja os vinte e oilo annos de idade. Toda a que gastou
dentro dos c1austl'os foi sempl'e em serviço da Religiaõ,
e sem cuidados de m\ludar, e só de obedecer; muy
exemplar assim fóra, como dentro. Jejuava a pam, e
agoa todas as quartas, sextas, e sahbados, ainda andan
do por fora mau1ado pela obedJencia. Sendo ja de set
tenta annos hum Gnardyaõ o fazia hir ao choro, e por
naô poder estar em pé pOl' ser muy achacado de pernas
e incharem assim muito, lhe mandou pôr hum bal'lqui
nho razo para assistÍl' nelle assentado, e lev3'va isto com
muita pacieucia; e sem duvida lhe apl'Oveilaria mais
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flagédo do Prelado, do que as disciplinas, e jejuns que
llle miuistrava a direcçaõ do seo espil'ilo. Este entregou
ao Sr.nhol' com paz, e socego, e todos os Sacramentos
a treze de Septembl'o de 1. 750, deixando de sy boa fama.

ft57. Com out1'a naõ menos celebrada, viveo taõbelll
muitos anilas por este mesmo tempo, e acabou neste
Convento o Ir. donato Marco~ de S. Antonio. Era. par·
elo por nascimento, e h'lVia sido cazado. Livre deste
jugo, se reGolheo ao Convento, c lhe lançaraõ o habito,
e cordão depois de algllãs instancias, e allendendo ao
seo rccto procedcl' athe-li. Assim viveo sempre com bom
e~em pIo; sendo sim pies, humilde, e serviçal; e nesta
parle taõ officiozo, e inclinado, que tinua par consola
I,:aõ, e recebia pOl' mercê o servil' a todos os Religiozos,
e e pecialrucnte aos Il'lllaÕS Choristas, vindo a ser elle
o cozinheiro perpetuo, tomando a seo cargo a semana,
que tocava a cada hum, e assim taõbem os mais oficias
da humildade; com maiol' gosto, e de que fazia grande
:lpreço" e com muita alegria acceitava, era manda·lo o
Pl'ezidente da caza, ou o Prelado despir com os mesmos
Choristas, e receber com elles os açoutes das varas. Fal
leceo neste Convento na caza dos mesmos Chol'istas,
em dia de Imã grande tempestade de cl1uva, relampagos,
e trovões, entregando o espirita ao seo creador ao mes
mo passo em que retumbava hum dos mayores trovões
daquellnempestade; e naõ só foy este o ultimo" como
taõbem com elle cessou repeutinameDle a tormenta, se·
renou o aI', e ficou o dia taõ claro, e alegre, como se
)jada houvera athe-li, do que se naõ deixou de fazeI' en
tre todos grande reparo, e tel' por cousa Superior, e de
rnysterio, corno suppuzeraõ muitos em abono, felicida
de" e descauço eterno da alma deste simples, e devoto
lrmaõ.

458. Tem este Convento ordem TerceYl'a da Peni
tencia, e estn a slla Capella com arco para o COl'pO da
nossa Igreja á parte do leste, e pelo terreno do muro,
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que corre sobre as margens das agoas da Enseada, que
vem da Bahya. He de bastante capacidade esta sna Cu
pella, com hum só altar.. CID que está collocada a Ima
gem da glorioza Santa Izahd Rainha de Ungria.. que he
a sua titular, e a quem celebraõ festa DO seo dia, e fa
zem a publicaçaõ das suas eleições. Tem Sacbristia,
casas de exercicios, e outras mais de que usa esta VeDe
1'3vel Ordem. Mas quando se- deo principio, e se con·
cluiraõ estas suas obras, nem como se llJe fez pelo Con
vento a data, e CODcessaõ para eHas, nem quando alli
teve principio esta sua Ordem, temos noticia ainda que
a pedimos aos da sua Mesa; e só nos deraõ por resposta,
naõ haver assento, que disto tratasse; por que os livros,
on livro antigo, qne o podia-declarar, hnvia desapare
cido, que lhe del'u consnmo cel'to Ministro da Ordem
por suas particulares razões. 00 nosso, .que trata das
eleyções Capitulares desta Província só consta t~õbem,

qne na congregaçaõ de 22 de Mayo de 1700 se nomeou
pal'a ella o primeyro commíssario de Terceyros, e se an
tes disto os havia alli, el'U só cm quanto a tornarem o
babilo, e professarem nas mãos dos Prelados do Con
vento, sem mais ontra furmalidade de ordem.

(j..: PI'.rULO XXXIaX.

l'ringipio, e progressos do Convento de S. Francisco da il/a de Sere
nhanhem.

459. No principio do anilo de 1630, ultimo do cus
to(Ho FI'. Antonio dos Anjos, foraõ acceitas.. e despacha
das as petições, e snpplicas dos Moradores da VilIa Fer
moza de Serenbanbem para se fundar nella taõbem Con
venlo. Fica ao Sul de Pernambuco algnãs quinze legoas,
e cinquo adiante do Convento de Pojuca. Para Prelad9
do Recolhimento.. que se devia fazer, e delinear as obras
da Ilova fundaçaõ, foi escolhido FI'. Bernardino de S•

.rA1l0ATA~1. PART. II. VOL. II. 6\
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Ago pOl' tel' destas operações algllã intelligencia. Deraõ· .
lhe por companheiros FI'. Joaõ de S. Francisco, Prega
dor, FI'. Salvador do Nascimento, Sacerdote, FI'. AUlo
nio de S. Francisco, Leygo, e FI'. Pedro de S. Maria,
t"õbem I ..eygo, e cnrpillleÍl'o. Fez a doaçaõ do Sitio para
o Convento nas bay~as do Outeyro, e fim da Povoaçaõ
ii beyra do Rio, D. Magdalena Pinbeyra, Vinva de Phi~

lippe de Albuquerque, por escriptura i1e seBe de Mayo
deste mesmo anilo de 1630; e no seguinte de 631 a 17
de Julho, por outra escriptura, consta, que Lopo Soa
res seo filho, fizera doaçaõ, ou dezistellcia do fôro, qne
tinha sobl'e este Silio Velho do Convenlo, e hr~ara a
pretençaõ, que tinha no que lhe tocava nas terras do
Sitio novo para onde se qu.eria mudar a fUlldaçaõ. Para
'este effeito a mesma Doadora por oulra esc.riplnra de
vinte de Janeyro de 1.633 ampliou mais a data do Sitio
Velho melenfio nella esle novo; qne ficava mais para o
,alto, e fim da Rua da Villa para se mudar para elle o
Convento, que he o propl'io donde estú, e foy fUlldado,
ficando o primeiro Recolhimento, ou caza prillleyra, 'que
he o que nestas escripturas, e doações. se chama COIl

vento mais para a bayxa, que desce para o Rio.
460. Deslas Escripturas, e datas o que se colhe, he,

-que pela primeyra fizeraõ o seo Recolhilllento aquelles
Religiozos ao descer do alto donde agora está o Convento
-em hum eyo razo, qlle alli se forma antes da hayxa, e
beyrada do Rio; mas vendo depois naõ ficar alli bem si
tuado, se conseguio a data das prelenções, que tinba
Lopo Soares, como Erdeyro de Sua Mãy, tanto ao Ingar
do Sitio Velho, como ao novo para haver de se mudar
para este o Convento; e com esta cOllcessaõ, ou dezis
tencia do filbo, fez a Mày doadora a outra data incluin
do nesta ambos os Silios. Nem se segue, que por dize
rem estas escl'iptura5 ultimas, que se faziaõ a§ suas da
tas em razaõ de se mudar o Convento, do Sitio Velho
para o novo, fosse isto por haver já Convento feito na-
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queIJe pl'imeyro Sitio, porqll,e isto naõ podia ser no bre
ve espasso de dez mezes, que he o qne vay com panca
dilferença da priweyra á licgullda data, nem ainda no de
Ires anHOS, que saõ os que correm da primeyra de 1.030
athe a nltima de 633. Estes Conventos novo, e velho,
de que fallaõ as taes cscripluras, o velho era o Recolhi
mento, 011 cazas donde assistiaõ os Religiozos, e o novo
era o Convento, que se queria fundar. Quando a este se
deo principio, nem quando se coocluhio, e em·que tem
po se passaraõ os Religiozos para elle, como taõbem no
que toca á sua Igreja, e outras particularidades mais
desta caza naõ achamos assento, ou clareza alguã, e es
ta falta a naõ experimentamos só neste, senaõ em todos
os mais destas partes de Pernambuco, e Bahya, que por
estes tempos se foraõ fuodando para o diante como o
mostrará o discurso da historia.

461.. Para o descuido dos mais nesta materia, naõ
sey se occorrerá desculpa, para o que vemos neste
naõ deixa de apparecel' huã muy IIrgente, e notoria, e
foi esta a mesma occurrencia do tempo, em que se deo
principio, e devia continuar a obra. Começou-se esta
no anoo já referido de 1.630, pelo mez de Mayo, a tem
po, em que já desde Fevereyro estava o Olandez Senhor
de Olinda, e Recilfe; e SllppoStO recluzo ainda nestas
duas praças, ficando-lhes taõ Vizinha a deSerenhanbem;
os Povos inlJuielOS, e persegui rios com lévas de gentes,
soccorros de dinheiros, e mantimentos, naõ só era isto
cauza sufficieute para a frouxidaõ, e impossibilidáde dos
Moradores, para a ajuda, e concurso das esmolas, e se
continnarem as obras do Convento, mas ainda nos mes
mos Religiozos para as procurarem! J.l0is a pouco tem
po ao diante se viraõ taõbern obrigados a deixar o Con
vento, e retirar-se para a Bahya com @ mais Povo, e
Religiozos dos outros Conventos. Assim se executou aos
quatro para cinco anDOS, que se havia dado principio a
esta fundaçaõ; e sem duvida, que por estes embaraços
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devia estar ainda muito pouco 3vantajada a sua obra.
Desde o anno da retirada, que foi no de 1635 athe o de
-1.637, em que foi restituido do seo desterro o Custodio
FI'. Cosme de S. Damiaõ, esteve taõbem o Convento de
todo dezertado; mas neste mesmo anilo lhe pôz o Vene
ravel Custodio por Prelado a FI'. Vicente de S. Maria,
com alguns. Religiozos dispersos, que ao Convento se
haviaõ acolhido, e nelle assistiraõ atbe o de 1639, em
o qual assim estes, corno osdos mais Conventos daquel
las partes de Pernambuco foraõ prezos, e desterrados
para as Indias do Occideute, e ficou outra vez o Conven
to soUtario athe o anno de 1649. Neste estando já a cam
panha outra vez pelos Porluguezes, e o Inimigo recluzo
na Praça de Pernambuco~ se pôz outra vez Guardiaõ no
Convento, e foraõ couLinuando alhe o aono de 1654,
que de lodo foi restaurada a terra.

462. Que estes movimentos do Povo, e inquielaçaõ
dos Religiozos fossem alguã cauza pa.ra a falta destas
noticias podia passar athe o anno da Restanraçaõ; mas
dahi por diante naõ pode deixar de seI' descuido CUlp;l
vel, ainda quando estamos na certeza, que do tempo
da Restauraçaõ por diante se fez toda a obra do Con
vento na forma, em que hoje está; por que alem de naõ
permiltir aquella occurrencia de lemp'o com guerras,
pobrezas, e oppressões dos Povos, e estar o Convenlo
dezerto por vezes, semelhaules obras; esta por si o eslá
mostrando, pois assim lia maleria, como na forma naõ
inculca tanta antiguidade. O certo he, que dando-se
pl'Íncipio ã fUlldaçaõ deste Convento no mesmo 3noo,
em que entron o Olandez em Pernambuco, com as cir
cunstancias, que ficaõ referidas, o qne mais se podia fa
zer naquelles principios foi mudar o Recolhimento pl'i
meyro do Sitio Velho para o novo, com melhor forma, e
que neste farão vivendo os Religiozos athe depois da
ReSlaul'açaõ; e que, depois desta se tratou do novo Coo
vento.
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VAPITlJLO XL.

Proseguc a mesma materia com a bnve noticia de hum Religiozo de virtu
de, c (mtras mais pertencentes a esta casa.

li.63. He O Convento com a sua Igrejól assim nG cor
po, como na archilectura pela mesma idea dos outros
dous do Reciffe, e Pojuca. Tem o fronlispicio sobre tres
arcos de pedra lavrada pela parte dianteira, e bum por
cada lado, ficando sobre estes huma parte do choro. He
o Altal' muyol' da Igreja do Serafico Patriarcha, como
seo Titular, com tbrono, e tribnna dourada. Nos dous
do Cruzeyro', que taõbem saà de talba, e douramento,
está á parte do Evangelho a Senhora da Conceiçaõ, e no
da parte da Epistola o Glor!ozo Santo Antonio. No cor
po da Igreja á parte do Evangelho se fez pelos annos
passados de 1.755 buã Capella lançada para fóra com seo
altar, em que se collocou Imã Imagem, muy perfeita, e
devota do Senhor Crucificado com o titulo do Santo
Clll'isto das Necessidades, de que sem duvida parece se
agl'adou muito este Senhor, pois tem acudido a alguns
dos seos Fieis, que a elle correm por meyo desta sua
Veneranda Imagem, corno he notorio, e se vaõ repetin
do pela bondade do mesmo Senhor. Dos'que temos cer
teza individual repeliremos hum por mais notavel; re
ferindo taõbem primeiro o principio desta Sagrada Ima
gem, e o fundamento para a sua collocaçaõ nesta Capel
la. Era esta Imagem a mesma, que desde o principio
deste Convento estava collocada no Oratorio, ou Nicho
do seo choro, e tem a estatura perfeita de.homem. Ha
via tempos taõbem, qüe esta mesma era a que servia
para o acto do Descendimento, por estaI' a propria para
elle d.esconcertada. AssimconLinuou athe o referido an
no de 1.755, em que sendo o Ir. Gonfessor FI'. Ao·Lonio
de S. Maria Magdalena, Guardiaõ, por se achar esta
Imagem bastantementc dãnificada, a mandou renovar,
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no modo melhor, que pôde ser; e ficou muy perfeita, naõ
lhe occorrendo ainda athe enlaô mais, que torna-la a
collocar em o proprio nicho do choro, mandando cou
cel'tar taõbelll pal'a o Descendimento a que servia an
tes, como se execulou. Estando já esta Imagem do cho
ro quazi prepal'uda, succedeo o cazo seguinte. Chegou â
portaria Manoel Soares, bomem Pardo, filho de outro
taõbern Pardo POI' nome Domingos, a quem chamavaõ
vulgarmente o Mingóte, famulo que foi do mesmo Con
vento, e se havia libertado, o qual filho hia por. dous au
nos eSlava totalmente cégo do mal de gõtta serena. Veyo
este '.nfermo guiado por outro seo Irmaõ, ambos mora·
dores da Vil\a, mandaraõ chamar á porta o P. Guar
diaõ, e lançando-se a seos pés o cégo pedia com muitos
rogos lhe fizesse exorcismos s@bre os olhos, porque, di
zia elle.. suspeitava lhe tinhaõ dado feitiços em hum en
genho, donde quando enfermou do ~ch'aque trabalhava
por omeial ele açucaro E recuzou-se o Guardiaõ de lhe
applicar exorcismos, e sem ter premeditado a reposta,
lhe OCCOfl'eo, dizer-lhe, que se qlleria sarar daquella
molestia se pegasse com o Santo Christo das Necessida
des. Esle titulo que deo ao Senhor, foi vindo-lhe de.
repente á memoria a Imagem do Senhor, que havia
mandado concel'lar, concorrendo para isto taõbem as
gl'andes necessidades, que haviaõ naql1ella occaziaõ de
mauLim(~ntos, especialmente da farinha da terra, e vi
nhaõ das mais parles de Pernambuco para aquellas de
SerenlJanhem o:; póvos a busca-la, que alli a ha sem
pre com ablludancia por ser aqllelle terreno pela fres
cura das muitas agoas, c varges que tem, o mais fertil
daquella Caritauia. Com estes ·pensamentos, disse o
Guardiaõ ao Enfermo, se pegasse com o Senhor Santo
Chl'isLo das Necessidades, fazendo-lhe alguã promessa,
ou voto, conforme a sua possibilidade, que elle lhe da
ria hnã reliqlti~ sua, com a qual esperava, se tivesse ell.e
Fé, havia conseguir a Saude, que dezejava; e voltando
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para a cella lhe trouxe buns poucos de pós, que se ha
viaõ tirado de algl1ãs partes da Sagl'ada Imagem, que
estavaõ carcomidas do caruncho, e disse ao Enfermo,
que chegando á caza os lançasse em huã pouca de agoa,
e lavasse com ella os olhos. Assim o fez o Enfermo,
promettendo mandal' dizer Imã missa ao Senhol' Bom
Jesus das Necessidades. Deitou-se a descaoçar aquella
noite, e ao levantar-se da cama a outro dia se achou li
vre da cegueira, e com a vista taõ perfeita, corno a ti
nha de antes. Partio logo ao Convento a relatar o mila
gre, que o Senhor Bom Jesus das Necessidades IHlvia
obrado com elle, render-lhe as graças, e satisfazer a
promessa das missas, ficando sempre reconhecido á
grClnde mizericordia deste Senhor.

ú.6lJ. Este cazo, ou milClgre se reduzio a hum pequeno
quadro ou paynel de pintura, e se collocoll para me
moria na sua Capella; a qual rezolveo O GlIal'diaõ fazer,
visto o milagre do Senhor; e se escolheo para ella o lu
gar já declarado na parede do corpo da Igreja á parte
do Evangelho, por haver já alli hum arco de pedra la
vrada, mandado fazer pelos Irmaõs de S. Benedicto com
o projecto de levantarem no lugar Capella para o seo
Santo, o que nnõ linha sortido etreito pela sua indigen
cia; e naõ chegarem as esmollas da· sua confraria para
aquelles gastos. Na vespera de Santo Antonio do anno
de 1.755 se collocou a Sagl'ada Imagem do Bom Jesus
na sua Capella; servindo o mesmo dia do Santo, e a sua
festa pal'a a Solemnidade do Senhor, Assim passou sem
mais festa, ou Solemnidade particular athe o principio
de 1.761., ultimo dos tres annos, que alli foi laõbem
Guardiaõ o II', Pregador FI', Arnaldo de S. Quiteria,
em que crescendo li devoçaõ desta Sagrada Imagem pelo
repelido das suas maravilhas, offerecendo-se para fazer
a sua festa todos os annos, como Juiz perpetuD Manoel
de Barros, Senhor de Engenho da Agoa Fria, determi
nou este Prelado para ~lIa o dia de Reys; e neste ditto
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dia daquelle 311no de.1.761 se celebrou a primeyra com
Sel'maõ, e Senhor Exposto, e se tem continuado athe o
prezenle. Oá o sobl'edito Juiz todos os annos para a fes
ta doze mil I'éis. Par:a a mesma festa tem concorrido
do aono ele 176'1 para o prezeote com hl1ã esmolla de
coatro mil I'éis pOl' anDo o DoutOl' Joaõ Bernardo GOIl
zaga, que hoje se acha na Relaçaõ da Babia pOl' De
zembargador, e Entcodente, por particulal' devoçaõ,
sendo ouvidor de Pernambuco, hindo em Corrciçilõ á
Villa de Sercnhanhem, e ouvindo alli o's milagres, e ma
ravilhas do Senhor por meyo desta sua Segrada Imagem.
Todo o referido o escrevemos por infol'maçaõ veridica,
que nos deraõ os mesmos Guardiães, que foraü daquella
caza, no tempo, em que estas sueeerleraõ, e se aehaã ao
prezente nesta da Bahya por Diffinidores aetuaes.

ll65. No altnr desta Capella está eollocarla a Imagem
de S. Benedicto, a supplicas dos seos Irmaõs os Pretos,
por haverem sido elles os que mandaraõ fazer o arco de
pedra InVl'ada, qne agora servio para a ~esma Capella.
TinlJaõ athe entaõ esta Imagem no altar de S. Antonio.
Naõ achamos certeza de quando aqui tivesse principio
a sna irmandade. Fa,zem a festa na pl'imelra oitava do
Espirito Sauto.

ll66. Neste Convento põz termo aos dias de vida no
de vinte e hum de Novembro de 1710, com sincoenta e
sinco aonos de habito, Fr. André da Prezentaçaõ, Reli
giozo Leygo. Chamou-se no seenlo André Duarte, natu
ral da Freguezia de S. Joaõ de Souto ua Cidade de Bra
ga. No Couvento de Pojuca fez profissaõ a vinte e sinco
de Mayo de 1656, e viveo sempre como homem dezen
gauado das inconstaocias do mundo, e Religiozo adver
tido das obrigações do Estado. De todas foi sempre ob
servantissimo.. pobre, humilde, e penitente; e nesta parle
taõ rigorozo para com sigo, sendo para os mais pio, e
afIavel, que foi conceito entre os Religiozos, que as suas
muitas, e asperas penitencias foraõ hl1ã grande cauza
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para lhe ul)l'essal'em a mOI'te, que alguns dias antes
disse ao Padre Guardiaõ havia ser em dia de Nossa Se
nhora da Presel1t~çaõ; por que disse elle, que nascêra
em huã quinta Feyra dia da Presentaçaõ da Senhora, e
que em outra quinta Feyra da mesma festividade profes
sara, e que em a mesma Festa da Preselltaçaõ da Se
nhora havia morrer; e assim succedeo, merecendo sem
duvida da piedade desta Senhora, de quem foi sempre
cordialissimo devoto, tanto favor. Foy a sua enfermi
dade huã grande, e aguda febl'e, cauzada de hUlll cilic:o
de Sedenho, e huà corda do mesmo chea de nós, que
trazia cingido á raiz da carne, e entranhado no corpo,
apostemaraõ as chagas, ao que naõ poderaõ aproveitar
os remedios.

!L67. Foraõ notalias por admiraveis, varias circuns
tancias do seo fallecimento; por que o corpo ficou U'ata
vel, e bl'Ulldo; davaõ estálos os dedos se os moviaõ, pa
recendo estar vivo na CÔI' do rosto, e sem os communs
effeitos da corl'upçaõ. Taõbem se lIotou, que abrindo-se
a sepultura para o eadaver, suppondo-se das mais anti
gas, e commuas se aehou llaô se haver enterrado ainda
neIla outro COqlO. Feitas as exequias, ao tempo que o
queriaõ levar á sepultura, chegou o R. Agostinho Ca
bral, Vigario da Villa, sujeito de letras, e apropinquan
do-se ao corpo com reverencia, e devoçaõ cortou do
habito, que o cobria hum retalho, e pondo-o sobre Q. bra
ço esquerdo, que pOl' muitos dias tinha com grande dor
sem o mover, no mesmo ponto se via livre de toda quei
xa, o que logo publicou, louvando em altas vozes a Oeos
em o seo Servo. Tres habitas lhe vestiraõ, e todos os le
varaô em retalhos, obrando o Senhor com elles varias
prodigios, dos quaes s6 ficou entre os vivos esta memo
I'ia avulsa, e o assento delles no arehivo do descuido.

468. Na Coogl'egaçaõ de 22 de Mayo de 1.700 se no
meou o primeiro commissario de Terceyros pal'a este
Convento, a rogos de alguns Irmaõs, que com o dezejo
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de se alistarem nesta Santa, e Veneravel Ordem, lia..
viaõ tomado o seo habilo, e feito profissaõ. huns no Con
vento do Recife, e outros n1S maõs dos Guardiães des
ta mesma caza. Tomaraõ por Titulai' da sua congl'e
gaçaõ as Chagas do Serafico Palriarcha; mas athe o pre
sente naõ tem Capella, nem fizeraõ acto, ou funçaõ al
guã publica mais que a de receherem os habitas, e faze
rem profissões aquelles que para isso os move a sua de·
voçaõ. Dos seos Irmaõs Terceyros de virtude só temos
'notícia de que pelos annos passados de 1753 se viera
enterrar ao Convento hum chamado Amador ... que fal
lecera eHl Quinta Feyra mayor daquelle anno, e se lhe
deo sepultura no Sabbado Santo, na tcrceyra, que COI'

re da pia de agoa benta pal'u a parede, ao entrai' da
Igreja á Illaõ direita. com assistencia de muitos dos
seos irmaõs, que se achavaõ na ViIla ás funções da Se
mana Santa, notando todos. que havendo tres dias do
seo falecimento, cstava o corpo flexivel, e sem fetido
algum. Passados depois alguns dous annos, abrindo-se
esta sepultura para outro defunto. se achou o corpo in
teiro, e da mesma sorte, que nella se havia lançado,
Tornou-se a cobrir de terra, ficando mais cel'la, ou con·
firmada a boa opiniaõ, com que·sempre viveo no eslado
de solteiro, e fama de sujeito de virtude, em hum Sitio,
ou lugar retirado da Povoaçaõ, e commercio da mais
Gente,

469. No Capitulo de vinte e oito de Dezembro de
1.743 se nomeou o primeiro Mestre de Grammalica pa
ra os Fílhos dos Moradores, allendendo os Prelados ás
representações que lhes faziaõ a camara da Villa. e Pes
soas principaes. e devotas, e a falLn. que havia de qucm
os ensinasse, e os descommodos que se seglliaõ. e im
possibilidades pal'a os manclarem aos estudos dóS Pra
ças de Pernambuco; nem se poderem sustentar Mestres
pagos na Villa, o que fazem os Religiozos athe o prc'
zente sem eslipcndio algum do Povo, 011 da Camara.



51.5

UA.PI'I'tJLO XLI.

Principio, e fundaçaõ do Convento de S. A.ntonio da "filla de Santos, COln

a memoria do Custodio Fr. Joaõ Bautista nelle sepultado.

lJ.70. Achand'o, se o Custodio FI'. Munoel de S. Maria
no Rio de Jancyro, aonde havia anibado aos vinte c
dous de Dezembro do anno de 1.638 da viagem de -Lis
boa para o Brazil, e sendo-lhe alli reprezentada a gran
de vontade, que tinhaõ os moradores da Villa de Santos
de terem nelIa taõbem Convento nosso, tendo agora oc
casiaõ de fazer por sy esta diligencia, e por uaõ serem
as monções convenientes de voltar logo para a Babya,
partio a este negocio sabindo da Cidade do Rio de Ja
neyro a nove deste mez do seguinte anno de 1.ô39, e a
16 do mesmo Janeyro chegou a Santos. E como os de
S. Paulo lhe pediaõ taõbem fundaçaõ, fez viagem para
alli logo ao outro dia. Dous gastou no caminho, 'quatro
em S. Paulo, tempo, que lhe bastou para ver os Sitios,
que Ihc offereciaõ. e escolhido, o qu~ melhor lhe pare,·
eeo, vollOl: a Santos, e feitas as mesmas diligencias,
com brevidade, passou outra vez ao Rio de Janeyro, e'
da-li á Bahya aonde chegou aos vinte e U'es de Junho
dcsle mesmo anno de 1639. A seis de Agosto fez Capi
lul0, e oelle fOl'Uõ acceitas as duas cazas de Santos, e
Saà Paulo; aquella por ficar em porto de ma-r, e conve
niente para nella se,recolherem os Religi~zos, que d'e
viaõ passar á de S. Paulo, que era pela razaõ de maior
eOllclIrrencia de Povo, li fllndaçaõ de mais importancia.
No mesmo Capitulo se nomeou Prelado para a nova
flllldaçaõ de Santos a FI'. Pedro de S. Paulo, que se
achava Prezideute da caza do Rio de Janeyro. Para este
Convenlo do Rio partio da Bahya o Padre Custodio, e
nelle se achavOl já peJo mez de Dezembro deste proprio
anno de 1639, depois de feito o seo CapitQlo. A desoito
de Janeyro do seguinle anDO de 1.6lJ.O se embarcou para.
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Santos aonde aportou a vinle e cinco do dilo mez com
o Prelado para aquella fun<laçaõ, e por companheiros
deste Fr. Manoel dos Santos, Confessor, FI'. Francisco
de Coimbra. Pregadol'. FI'. Bel'nardillo ua Purificaçaõ,
Sacerdote, FI'. Tbomé da Madre de Deos, FI'. Oomin
g')S dos Anjos, e FI'. Antonio de S. Joseph, Irmaõs Ley
gos. Na Villa foraõ agazalhados na Hcrmida de Nossa
Senhora do Desterro, que era de Bartholomeo Ferllan
des Mnrraõ, na qual assistiraõ atue vespera de S. Anto
nio, dia, em que se passaraõ para o seo Recolhimento,
por eslar já capaz para poderem os Religiozos assi 'til'
nelle, sendo os seos Operarios, e Mestres da obra os Ir
maõs Leygos FI', Tllomé da Madre de Oeos, e FI'. Do
mingos dos Anjos, que nelle trabalharaõ com cuidado, e
zelo, e ajuda dos Moradores.

471. Para a fundaçaõ do Convento fez a Camara da
Villa hui'i Escriptnra ao Custodio FI'. Manoel de S. Ma
ria, pela qual se obrigava a dar-lhe o Sitio que elle es
colhesse, e a pagar a tena a seos donos, e nesta coo
fonuidade se fez a acceitaçaõ. Mas escolhido pelo Cus
todio o tal Sitio, se ac\lou terem nelle parte tres, 011

. quatro prelendentes, Joaõ Barboza, Bartholomeo Fer
nandes Mnrraõ, Philippe PereYI'a, e outro mais, que to
dos por sua devoçaõ vieraõ al:.trgar o que lhes tocava,
de que se fizeraõ duas escriptur(ls, huà por F'ilippe Pe
reyra, da parte, que corre longo ao Ribeyro, e pelos
outros da outra parle onde vem a agoa para o Sitio, e
Convento. .

472. Havendo-se passado para o novo Recolhimento
os Religiozos "espera de S. Antonio do referido anno
de 1640, e conlinuando o seo Prelado alhe o Capitulo
seguinte elo Custodio FI'. Francisco das Neves DOS fins
do aono de 1642, deixou perreito, e aca1JlJuo o lal Re
colhimento, abef'los os alicerces para o Convento novo,
os da Igreja já fora, e alfle a cornija as paredes da Ca
pella ~or com bastante material para a contiDuaçaõ da
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obra, que DÓS nqui taõbem deixamos por naõ termos
outra mais noticia della em os assentos desta Custodia;
e s6 accrescenlaõ eHes, qne este Prelado deixara na
quella Villa muito bom nome por ser Reli~iozo eXt'm
pIai:, e proceder bem. e o mesmo dizem do seu Succe"
SOl', e se~undo Prelado FI'. Manoel dos Martyres.

473, Tilõbem nos assentos desta Provincia naõ acha
mos memoria dos Religiozos que neste Convento flore··
ceraõ com fama de virtude, e nelle fossem sepultados,
mais, que a do P. Custodio FI'. Joaã Bautista. 00 que
obrou DO officio de Custodio, já se acha iml'lresso na
Estancia destes da pl'imeyra parte, o que agora se ac
cre, centa h~ o que toca as operações Religiozas do seo
espirito. com outras mais de que se naõ fez assento na
quella Eslancia. Sendo Custodio FI'. Antonio de Braga
no Capillllo, que celebrou pelos fins do anno de 1.62á, o
fez Guarcliaã da caza do Rio de Janeyro. e o foi em to
do o sro teqlpo, e nelte com o bom exemplo, com que
edificou a todos, aperfeiçoou taõbem muito o material
daquella caza, mandando fazer a calçada pela qual se só·
be para o Convento. Passados alguns anDOS foi esco
lhido pelo Venel'avel Custodio Fr. Cosme de S. Oamiaõ
para seo Secretario. Com elle sahio da A'lagoa do Sul
para Pernambuco em companhia do Gen~ral O. Luiz de
Roxas, e no encontro, que este teve com os Olaodezes
na Malta Redonda junto a Porto do Calvo elD 18 de Ja
neyro de 1.636, morto o General, e vencidos os nossos,
foi preso pelos inimigos FI'. Joaõ Baptista com o seo
Custodio, e hUIll Irmaõ Chorista, e levados ás Cadeas do
Reciffe foi embarcado em hum Navio, e remetido pelo~

Hereges á Olauda. aos do seo Conselho Geral, derrota
em que gastou alguns setle mezes; e assim nesta. como
no mais tempo, em que esteve preso no Reciffe, e Sere
nhaohem, como fica diLto na vida do Veneravel Custo
dio, despido, maltratado, padecendo fomes, e sedes,
com outros opprobrios, que costuma semelhante Gellte.
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De Olanda absollo, e livre pelos do Conselho, passou a
Lisboa. AIIi se achava já pelo mez de Agosto de 1.637,
e fazendo a sua congregaçaõ o Provincial FI'. Antonio
da Natividade nella foi nomeado para commissario do
Maranhaõ. Mas o Senhor, que o queria apurar mais, e
mais na fragoa dos trabalhos, permíttio fosse o Navio,
que o conduzia nesta viagem, pl'esa dos Mouros de Ar
gel, para onde o levaraõ captivo, Mais de quinhentos
destes, e Christaõs, todos se achavaõ em buãs cazas de
baubos, aos qnaes lhe coube por sorte fazer taõbem
companhia, AlIi assistia por alguos dous aonos, com
grande utilidade espiritual das almas daquelles mizera
veis, aos qunes com suas pregações, confessando-os, e
dizendo-lhes missa todos os dias os animava na pacien
cia, c soífrimeuto, que deviaõ ter pela fé, amor, e ley
de Deos.

l.t.7!J.. Anuas haviaõ passado bastantes, que a A-rgel
naõ hiaõ, ou chegalaõ as Redempções, e conheceodo
este Religiozo o grande perigo, !l que estavaõ expostas
as almas de tantos Catholicos, alcançou do seo Patraõ
licença para vir a Espanha sobre o seo resgate, e da
quelles Caplivos. Chegou á prezença do Rey, que era
entaõ Philippe o ú.o e 3.' em Portugal, que attendendo
ao seo justo. e [)iedozo requerimento, com brevidade
mandou este MOllarcha aos Religiozos Mercenarios com
a Redempçaõ, assim para FI'. Joaõ Bautista, como para
os mais, que no seo Captivciro h~via deixado. Nesta
mesma occaziaõ' a dil igencias suas foi resga tada, e trou·
xe a Portugal huã Sacralissima Imagem de Christo Cru
dficado. que boje se Venera no Convento do Carmo de
Lisboa com o titulo do Bom Jesus. Voltou este Religiozo
para o Bl'azil, e estando moradol' no Convento da Ba
hyu, foi feito Guardiaõ desta caza por renuncia do Ex
Diffinidor FI'. Antonio de S. Clara, na congregaçaõ do
Custodio FI', Francisco das Neves, de sinco de Janeyro
de 16ú5. Na occupaçaõ deste cargo, que exel'ceo atIJe
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Fevereyl'o de 1.64.9, chegou a esta Custodia o Breve da
sua independellcia, e vindo nelle nomeado em primeyro
lugar FI'. Joaõ Balltista para seo Custodio, tomou no
mesmo Convento a posse, e a vinte e quatro do mesmo
mez, e anilo celebrou o seu Capítulo, com as mais ope
rações Regulares, qne na sua Esta ncia ficaõ referif!as.
Neste emprego se houve, como nos mais com todas as
circunstancias de Religiozo perfeito, Prelado Observan~

tissimo, e exacto do puro, e litlerul ela nossa Santa Re
gl'a, e em gráo taô superior, que por fugir aos perigos,
e costas do Sul, infestadas por estes tempos dos Hel'e
ges, e Inimigos Olandezes, que occupavaõ Pel'Oambuco,
vindo por terra da Babya athe a Villa de S. Paulo.. lJoje
Cidade, que saõ mais de trezentas legoas, sendo já de
idade de seltenta annos, naõ quiz admiLir, tendo para
isso mgente, e conhecida necessidade, o alivio de fazer,
nem ainda alguãs poucas jornadas de cavallo, mas sem
pre a pé, edificando assim a todos com este, e outros
exercicios de mortificaçaQ, piedade, e singeleza do seo
natural, seotlo em todas as suas acções devoto, e humil
de, e sobre tudo vigilante do allgmento, e reformaçaõ
do Serafico Instituto, que professara. Com todas estas
moleslias, e trabalhos, chegou ao Convento da Capi
tania de Saõ Paulo, e passando. a este da Viii" de San
tos o encontrou aqui a morte, carregado de annos c
cheyo de merecimentãs aos trese de Janeyro de 1.650,
naõ tendo ainda completo o primeyro anno do seo of
ficio.

UilP.~·ULO XLII.

Fundaçaõ, e principios do Convento de S. Francisco, e S. Domingos da Ci.
dade de S. Paulo, ainda entaõ Vil/a.

475. No Capitlllo antecedente fica ditto, que hindo
no anuo de 1639 o Custodio FI'. Manoe I de S. Maria á
Villa cl.~ S. Paulo, escolhera, e acceitara o Sino, que
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lhe offereceraõ os MOI'adores para fundar nelle Conven
to, e que voltando á Babya, no Capitulo, que alli cele
brou a seis de Agosto deste mesmo anno se fez com a
de Santos a acceilaçaõ deste de S, Paulo, Foy escolhido
para seo Prelado, com titulo de Vigal'io,"Ou Prezidente
in Capile, e voto em Capitulo o Mestre FI', Francisco
dos Santos, sendo morador no Convento do Rio de Ja
neyro, :-Ne&ta mesma caza do Rio' se achava outra .vez
de volta da Bahya o mesmo Custodio pelo mez- de De
zembro deste sobr.edillo anno de 1.639, e da-Ii despa.
chou a desoito do sobredillo mez a Frey Francisco dos
Santos para S, Paulo aonde chegou a sinco de Janeyl'o
do seguinte anno de 1640 a dar principio áCJllella fUII
daçaã. Levou por companlleiros FI< Manoel dos Mal'ty
res, e FI'. Salvador do. Nascimento, Confessores, FI'.
Pedro da Piedacie, e FI', Joaõ da Luz, Sacerdotes, FI',
Simaõ do Salvador, e FI', Joseph de S. Antonio, Leygos.
Na Villa foraõ agazalhados em tluàs cazas junlo á Er
mida de S. Antonio, e nesta hiaõ dizer missa. P, minis
trar as Sacramentos da penitencia, e comlllllnhaõ aos
(levotos, que a elles corriaõ, com grande proveito, e
edificaçaõ do Povo, Nestas cazas assistiraõ athe vespe
ra de S. Antonio deste mesmo anno de 16ll0, dia em
que se passaraõ para o Recolhimento, que haviaõ feito,
e tinhuõ dado principio aos desaselte de Abril do mes
mo anno, com \l diligencia do Padre Custodio, que o ha
vil delineado, e se achava alli a este tempo, e com o
tl'abalho, e agencia de FI'. Simaõ do Salvador, que o fez,
diz o Cal'lorio, e com a ajuda, qne para isso deraõ al
guns dos Mtlrador~s, e Povo da Villa,

476. A todos estes se avantajou muito anli.cipada.
-mente, e com particular devoçaõ.e Iiberalirlade, mos
trando nisto o grande desejo, que lillh~ de ver aos Re
Iigiozos na Villa, de que era Parocho, I)ara cOéldjutores
seos, () R. Padre Mnnoel Nunes; pois certificaria pelo
Padre Custodio, qnando alli esteve a. primeyra vez, e



escolheo o Silio, de que no Capilulo, qne vinha celebrar
á Babya se eifeituava aquellla fundaçaõ, e maodaria pa·
ra ella os Religiozos oecessarios, incitou este devoto Vi·
gal'Ío a alguns dos seos Fregllezes, a que mandassem,
como fizel'aõ, suas esmollas de carnes, farinhas, e ou
tras semelhantes á 8abya, para que com o procedido
delias se preparassem os Religiozos, do que lbes fosse
necessario para o seo transporte; e o meSlllO Viga rio de
outros semelhantes empregos por sua conta mandou dai'
duzentos mil reis. Tudo isto chegou á Bahya pelo meyo
do referido anno de 1639, e pouco depois de havei' che
gado taõbem a ella do Rio de Ja-neyro o P. Custodio; .c
na occaziaõ em que no pOl'tO da lDesma Bahya se acha
va, dado fundo, a armad'J do Conde da Torre, que tra
zia o soccol'ro malogrado pal'a a Restauraçaõ de Per
nambuco, e na companhia da qual armada sahi~a do
Reyno o Padre Custodio, como já se disse em outra par
le.,Pol' ordem do General foi tomada a elllbarcaçaõ, que
trazia estas conductas para suslento da soldadesca da
Armada, e custou muito, e repetidas diligeucias ao Pa
dre Custodio para se arrecadar o procedido dellas; com
este se compl'al'aõ alguãs cOllsas mais nccessarias para
o provimento da nova caza, como ol'uamentos, calices,
sino, alguns livros, dez quilllaes de feITO, burel, pano
de linho, e oulras miudezas, que tudo foi a salvamento
a Saõ Paulo, na segu Ilda jornada, que para lá fez o P.
Custodio a dar principio áquella fUlldaçaõ.

477. Da oura, uem dos seos progressos temos cá ou
lra noticia mais, de que cbegando á Bahya no anno de
16li2 o Cuslodio FI'. Francisco das Neves, successor de
FI'. Manoel de S. Maria, e lJindo no seguinle anno de
1643 a S. Paulo, naõ achando o pl'imeyro Sitio conve
niente por fallo de agoa, mudou a caza para o lugar
Olld~ agora se acha, dando-lhe o lilulo de S. Francisco,
e S. Domiugos, que ficou consenando, pelo de Santo
Antonio, que tinha primeyl'o, sendo evidencia esta mu-
lAnOATA~I, PAIIT. 11, VOL, II. 66
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dança da caza, de que athe este aono se naõ havia dado
prinCipio ao novo Convento. Taõbem he sem duvida ser
a cauza principal, e originaria desta dilaçaõ as grandes
alterações, e controversias, que neste mesmo tempo se
moveraô entre o Povo da Villa, e os Padl'es da Compa
nhia, que haviajá annos linhaõ alli I'ezidencia, entre as
qllaes se envolveraõ taõbem os nossos, especialmente o
Prelado do Recolhimcnto FI'. Francisco dos Sanlos, cul~

paodo-o o Reytor da Residcllcia de S. Paulo, e princi
palmenle o P. Fl'ancisco Pires da mesma Rezidencia,
que fÔl'a FI'. Francisco tios Santos gl'ande parte, e con
correra com a camel'a, e Povo da Villa para lançarem
róra de S. Paulo aos diltos Padres da Companhia, como
com elfeito os lançaraõ pelo mez de Septembro do anno
de 164.0; pelo que, e livrar-se das call1mnias, e falsas
imposturas, que lhe acuOllllavaõ os laes Padres, foi pre
ciso renunciar FI', Francisco dos Santos a Prelatnra, e
passar ao Reyno, de donde voltou livre, e os Pacll'es da
Companhia naõ tornaraõ a Saõ Paulo senaõ dahi a mui·
tos annos depois de esquecillas aqucllas conll'oversias.

lI.78. Nasceraõ estas enlre o Povo da Villa de S. Pan
10, e as Ul1is Villas athe a Cidade do Rio de Juneyl'o,
sobre a publicaçaõ de huãs letra, ou Provizaõ do IlIns·
tl'issill1o COlleClOI' Alexandl'e Callíll'iane pela qual inno
vava hll~l Bulia do Smo P. Paulo 3., passada para as Iu
dias de Espanha, e Reyno do Perú a iostancia do Im
perador Cados V, sobre a izençaõ dos InLlios, e sua Ii
herdade, allegando agora os diltCls Padres da Companhia
para o mesmo eifeito nestas do Brazil algllãs prcmissas
falsas. Teve o Povo de S. Paulo. e a lia camal'a a no
ticia de que os dittos Padres intentavaõ publicar estas
letras lia sua Villa, como o hav'iaõ feito em Santo:;, e
Rio de Janeyro clanrleslilwrncntc, depois de ter a ca
maríl, e lJovo pedido vista das taes lell'as perante o Ad·
ministrador Pedro ffomem Albernas, e o vizitadol' dos
diltos Padres, que se achava !lO Hio de Janeyl'o, com o
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seo Reytor, e Procul'ador assignado termo com a Ca
mara da Cidade de se nnõ publicarem, em quanto se fa
zia o recurso á Sé Apostolica..Com este temor, tendo
faltado taõbcm o Reytor de S. Paulo o P. Nicoláo Bo
telho a outro tenno, que linha assignado naquel\a Ca
mara com os mais PI'eludos. e o Vigado Manoel Nunes,
de se naõ publicarem alli; e por conselho dos diLtos Pa··
dres começai' o Gentio a amotinar-se contra os Morado·
res, foyo Povo com a Camam ao seo collegio, e violen
tamente obrigaraõ aos taes Padres a sahirem todos delle,
e retil'arem·se p3ra o Rio de Janeyro. Daqui rezullaraõ
queixas, e cOlltroversias, que duraraõ pOl' bastantes an
nos, naõ só dos J?adres contra o Povo, Ulas taõbem con
tra os nossos, e e5peclalmente contra o P. Fr. Francis
co dos Santos com papeis, arrezoados, criticas, e dicte·
rios, que no Rio de Janeyro publicou o P. Francisco
Pires contra Fr. Francisco dos Santos, que o obrigou
passar ao Reyno. como fica dillo. Taõbem com novos
recursos pelo seo Procurador de Roma Pyrrho Gerardo
alcançuraõ os dittos Padres do Il'maõ Christovaõ Vid
Illar Auditor da Curia Romana commissaõ de 31 de Ja
neyro de 1.6li5 para o Nuncio de Portugal Jeronymo
Batalino. e este pOl' outra cOlllmissaõ sua, delegada ao
Administrador do Rio de Janeyro Antonio de Mariz Lou
I'eyro de 28 de Mayo de 1.6li6, mandou declill'al' por
Excomungados todos, os que concorreraõ para a expu}
saõ dos Padres, de que os nossos appeHaraõ por Mayo
de 16li.9, e n'Jõ achamos mais noticia deste pleito, ou da
sua conclllzaõ, que suppomos se findou aqui.



-l~IVRO IV.
Fica a Custodia do Brasil independente da Provineia de S. Antonio de

Portugal. Fundaõ selte Conventos. Aeceitaõ-se dous, com outras parlicu
latidàdes athe a suo tolal separaçaõ.

()64.PITULO I.

Trata-se, e he conseguida a independencia de,tlJ Custodia.

!J.79. Neste de 'l6á9 se hiaõ completando sessenta e
qltatro annos, que esta Custodia do Brazil tivera no de
1585 o seo principio na caza de Olinda. Compunha-se
o seo corpo Ecooomico de doze Conventos, com toda a
formali'llnde regular; e havendo já ue antes considerado
maduramente os Padres do Governo, e Olhos da mesma
Custodia, os grandes descommodos, que se seguiaõ, e
baviaõ experimentado no decurso de tantos annos em
passarem .para o Brazil da Provincia de Portugal os Pre
lados Maiores, e outros Réligiozos mais, e tornarem de
cá parà a Provincia, com perigos de mal', despezas, e
ooU'as semelhantes occurl'encias, havendo já na Custo
dia Sugeilos naõ só cm nnmero slllliciente, mas em le
tras, virt'ude, e capacidade para se podei' govel'oar sem
outros de róra, recon'C1'aõ pela Sllí\ independencia, e se
paraçaõ ao ROl.· Padre Geral Fr, Joaõ de Nnpoles, que
se achava em Roma, e rôru eleito em Ministro de toda
a Ol'àem 00 Cí.lpitulo Geral de Toledo de tres de Junho
de 1645, sendo Procurador da Custodia FI'. Pantãleaõ
Baulista, mandado pOl' ella a esle e1TeiLo, Passou a Por
tugal, e Castella este Religiozo, e dalli á halia, e che
gando a Roma, alcançou do Padre Gera).. Patente sua
para n independellcin dn Custodia, passada no Convento
de Ara Creli a doze de Abril do nnno de mil seis centos
e qunrenla e selle, como logo veremos. Com esta Patente
recorreo Fr. Paotaleaõ no Sumo Pootifice IUllocencio
Decimo, e por Breve seo de desoito do mesmo mez de
Abril, e anno refel'ido de 1647, Ibe foi confirmada a
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graça da iudependencia. E assim este Breve de sua San
tidade, como a Patente do Rm.o Padre Geral inserta, e
junta nellc, foi apprezentado ao Jniz Referendario da
Camara Apostolica, que de tudo deo fé, e fez antentico
aos vinle e dons do mez de Septembro do anno seguinte
de mil seis centos, e quarenta e oito, como se guarda
no Ar.chivo desla nossa Provincia, escriplo em Imã fo
lha de pergllminho, com seno pen(lente de maça ver
mellJa, inc1uzo em buã caixa de tlandes redondo, na
forma segu inte:

-Prosper Catrarellus, Prothonotarius Apostolicus,
Ulriusque Secretat'ire Smi Dni nostri Papre Referellda
rius, ncc nou Curire Causarum Camerre Apostolicre Ge
neralis Auditor, Romanre Cul'ire Jlldex Ordinarills, sen
tenliarulll qlloque, et causal'nm, tam in eadem Romana
euria, quam exlra eam latal'um, et -litlerarnm Appos
tolicarum qllarlllllcumque Uoiversalis, el merus Exequ
101' ab eodem Smo Duo nostro Pa pa specialiler eleclns,
et deplllatus, Uoiversis, et singulis RR. DD. Abbatibus,
Priol'ibus, Prreposilis, Deeanis, Diaconis, Archidiacouis,
Scholasticis, Cantoribus, Thes3urariis, Sa-Christis, tam
Calhedralium, quam Collegiatal'um Ecc1esiarl.llll Cuno
nieis, Parochialiumque Recloribus, Pleb:wis, U. Ple
banis, Curalis, et non Curatis, Creterisque Presbyte
ris, et clericis, Notariis, et Tabellionibus publicis qui
buscumque, iIlique, vel illis, cui, vel quiblls prresentes
nostl're IíUel're obstensre fllerin t, seu quomodolibet prre
senlabuntUl', salutem in Doo, et noslris hujuscemodi,
imo verius Api>OSlOlicis firmiter obedire mandatis. No
vCl'itis coram Nobis pro parte, et a-d instanliam Adm.
R, D. Fratris Joannis Baplistre Ordinis MinorulU Slri
ctioris Observanlire, Prredicaloris Theologi, et Custodis
Cuslodire Divi Antonii Brasilieusis, pal'licul:ll'es compa
ritas, at que exhibitas ruisse IiUel'as Appostolicas Smi
D. noslri PP. Inuocentis Papae DeciOli, Divina Provi
denlia sub Anoulo Piscatoris de more expedilíls se-
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queutis tenol'is, Videlicet; A tergo,- Dileclo Filio PaLri
Fl'atri Joanni Baplistre, Prredicalol'Í, CusLodi Custodire
Divi Antonii Brasiliensis - lulus vel'o -lnllocenlius
EpiscOPIlS, Servlls Sel'Vorlllb Dei. Ad perpetuam rei me~
moriaO). Dilectis in Christo '111iis Provincialibus Mi
nislris, ClIslotlibus, OilfillÍloribus, aliisque Superio
ribus, el Fratribus Ulliversis, et singlllis Custodire Divi
Alltonii Frau'uUl Miuol'um slricll'oris o1.lservanlire Bra
silieusis Salutem, el Apostolicam benediclionem. Cir
cunspecla sedis Appostolicre begnillitas salutis Operibus
set).lper intenta ad ca prrecipue sure solicÍludillis slu
dillID cOllverlil, per qure Religionis statns at.que iute
gritas conservetur; et opiLulanle Altíssimo augealUl', el
snb placid}.l personre ipsre jllxla suam proressionem
tranquillitale qlliescanl ad sednlaUl in humilitatis spiri
tum reddere 1)0 miDO valea IIt ra IDlllalu m. Pervcnil sane
ad audiemiam noslram quod qllldem Fratl'es Provincire
Brasilicllsis preoitus llon observeut cODstituliones Pon
tificius, q-lIre in lLalia, Gallia, et Hispania' observanlUl',
et prrerlicLi Fratres diversis coloribus se excusanl, quu·
tenu ad allres eoru'Ul oon pel'vt:'nit. Hinc esl, qllod di·
lecLlIs filias Fralel' Joallues de Napoli, totius ol'dillis
Fralrum Minof'ulTI de Ohsel'vanlia Minislel' Generalis
pel' snas Pateot('~ liUel'as ordioavit, pl'oul uberius in
illis contineLur, qllartU~t lenor est, qui seqllitor.-Fl'a
leI' Joallnes de Napoli lotills ol'dinis Frall'Um Minol'lIlll
sel'uphici Palris nostri Francisci lVI.inistel' Genel'alis, et
sel'VlIs. Dilectis nosLl'is i Ll Ch I'Íslo Pall'ibus, el F.'a tl'i bus
Ulliversis Superiol'iblls, ct Subdilis Custodire nostrre
Divi Anlonii Brasilieosis Salutem in Domino sem pileI'
nam. Cum ·pel· VesLruITI Palrem Fl'ull'em Palllaleonem
Baptistam, Prredicatol'em, et filium ipsius Custodice,
Gubernium et regimen ejusdem CusLodire nobis repre·
sentatum, exposÍlllrnque I'uissel, el vidells etiam quan
tum ex olficio nostro ad effectum Palerlllllll inclinare
0pPol'lebat, tum ad consolationem Religi OSOl'nlll, cl
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conscieocias sedandas, tum ad execlllionem Bullarum
Appostolícarllm io favorem Custodiarum Fralrum Re
formatorllm, qure noois particulari CUI'a, et obligalione
ad prospemlll illal'um guberllilllO, ul pel'fectio, et refor
matio Evangelicre normre ci'escat in dics tam ad Deo
serviendllm, quam ad Re-gulam observandam plurimum
commendaot atlendere, ordinamus proinde per pl're
sentes COllstitutiones Summorum Ponlificum Clemenlis
VLI, Gl'egorii XIII, Clementis VIII, Pauli V, et Ul'ba
ni VIll, eorurnque ordinationês ipsis Fralribus Refor
malis in Cuslodiis degenlibus concessas, iu eo quod pos
sibile fuerit integre, et immediate observari prout a
SOlO Dno oosll'o Innoceutio X est confirma tum ultra
qúod Custos sit eleetus in ipsa CusLodia per suos PI'O
prios vocales, scilicet per Discretos, et Gual'diunos, ut
in Cuslodiis lLalire, Francire, et aliarum pal'liuDl ante
quam fnissent iu Provinciis ereclre fieri soleoat, in quo
Capitulo cnstodialiler per ipsos vocales quatuor Discl'cti
eligantur, qui eandem aULhoritatem ill ipsa Custodia,
et Capitulo habeant, quam Diffinitores in Provinciis, ut
simul cum Custode, et Prreside capituli Guardianos, et
alia omnia ad regimen, et guberniulll perlinenlia instí
tnent, sicul á prrediclis surnrnis Ponlificions esl sanci

·tum, et delermiuatum, prrecedenle sempel' commissa-
rii VisitaLOris Visilatione, qni eril de una ex Provillciis
Reformalis, qure sunt in RegnCl>' POrlugalire per Nos,
nut per nostram commissionem commissario Genel'ali
Reglli, qui pro tempore fuerit ordinalum, ut hoc modo
certiorcs simus qu.orumculllque in allgmentnm Religio
ois obsel'vantire, aut relaxalionis fllcril au nostrasf{ue
perveniat alll'es, qllod Summi Ponlifices multum consi
dernl'ur:Jt, et prre oClllis habnel'unt, qnapl'opler cum
pl'imum nUllc l)otitiam, et cogniLiouem illius Religiosre
Cllstouire Fralrllm nostrornm Reformalorurn habeamus,
el Bl'evia AppOslolica execulioni manrlalltUI', ad letigia
cvilunda, ct rneHorem voli panpertalis observaoliam coo
sitlcratis considcl'ündis, nostra pl'Opl'iu in hac parte au-
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thorilate utentes, Te Patl'em Fratrem J03nnem BapLis~.

tam, Theologum, et ejusdem Custodire Filium de cujus
vil'tule, ReJigione, pl'lldentia, et in tractando Fl'atrum
regimine plurimum in Domino coofidimus, teoore prre
scnlium pro' hac vice designo, et eligo in Custodem su
pradictre Custodire Divi Antonii BI'8siliensis, cui do, et
concedo plelluriam aulhol'ilatem in utroque foro ad re
geudum, et gubel'uall(}um sU)Jl'adictam Custodiam pel'
lrieuniulll eaouemmet qllam habuerunt, et habent omnes
l)atres Custooes creLel'arum Custodiarum nostri ol'dinis,
sicul á prreuiclis .summis Ponlificibus ,esl couceSSUIlI, et
Ul plus in lali miuislel'io fungelldo mereal'is, pl'recipimus
tibi per Sanclam obedienliam qualeuus munus a nobis
illjuuctum tibi accipias gubel'lIium, ac in omnibus, sicut
decet, illud adimplel'e excitaris, q.uod ut facilius, et
})l'omptius i1luu llccipere possis, et valeas, in vil'tute
Sanctre obedientire, et sub prena Excommunieationis la
tre sellteutire, oec noa pl'ivationis voeis activ~, et pas
sivre, et aliis prellis ~ll'bill'io nos'LI'o infligenuis omniblls,
el. sjngulis praedictre 1I0strre Custodire Patribus, et Fra
lI'ibus prrecipimus, ul libi tam quam legitime Pl'relato
suo in omuibus ebediaot, et 4~areant, deinde io Dis
cretos, qui libi in congl'ega~ionibus. et electionibus
existallt, nomino, et eligo Patl'es FI'. Antonium a S..Cla~
ra, FI', Emmunuelem a Cl'Uoe, F,I'. Jerou'ymum a S. Ca·
lhari1la, ct Fr. Fl'UllCiscum a Sa,llctis, de qU.Üirum vir
lute, et I'elig.ione optimum habeo lesLimooium, et tibi,
et eis llostl'am concedimus a<ulho,ri(alem, Ifacnlt:ltemque
hnpal'limul', ut LI bi primllm has Iiltel'as .llOstl'as l'ecepe·
l'ilis, pl'fficede.ntc in tolam ,Custodiam per Cuslodem Vi·
sitaLione, congreganles ves iu al:iq'llQ Convenlll, qui op
:f}tll'lllniol' videbitul', ·congl~egatiollem o.el.ebrelis, qUal'
habeat vim cUípituli, in qua pro uno quoque. ConvenlU
Gual'dillDUIll eLiga'lis, et temlpus comp.uLehlr tam pro
omcio Custodia!IJus, ;quam lHl0 mUJlere Discl'elofuOl,
~l GllanHanonllD á die cdebrationis hUjiUS congrega-
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lionis usque ad lres annos continuos senatis nostrís
statulís Generalibus nuperrime edilis ad Províncias, et
Custodias U1tramootaoas, et in media trienii concedo
vobis autborilatem celebrandi congregationem interme
diarn, ut Generalia statuta dispouunt, cum pel' ipsa
Brevia Apostolica Custodes habeut eandem authori
latem in Sllas Custodias, et Fralres, quam Ministri Pro
vinciales in suas Provincias, eL Fratres. Et ut nulla sit
defeclio io executionem rnandatorum Apostolicorum
ob distantiam inter Nos, et supl'adictam pl'c.ediclam Cus
todiam, te ex bac vita decedente, (quod Deus averlat,)
ant aliqua occasione absente a Supradicla Custodia.. 00

mino, et eligo in Custodelll Successol'em Palrem FI'.
Sebastiun'lllll a Spil'ilU Sancto, Prc.edicaLOrem, et in Dis
cretos loco decedentium evita, aut abseiltium á pl'~di

eta Custodia PP. FI'. Gasparem á COllceplione, FI'. Au
tonium á Martyribus, FI'. Ludoviculll a Rosario: et FI'.
Emrnaollelem á Conceptiollê, succed-elldo primus primo
laco deccdentillm, et sic de cc.elel'is, qui habeant ia suo
muoere, el oficioeliam eandem authoritatem, lam quam
legitime elecli. Datum Rornre io nosll'o Coaveotu Ara
erelilaoo duodecima meosis Aprilis millesimi sex.cen·
tesimi quadragesimi seplimi.-Nos igitur ut hujusmodi
prrefacli P. Joannis de Napoli lotius Ordinis Fratrtlm
Mioorum Seraphici Sancli Patris Fl'uncisci pl'reinserlre
lillerre omniuque, et singula me is contenta, qllre pro
salubri ordiois, et profe sorUaI eOl'umJem l'egirnine (e··
liciteI' dirigenter pel'acta suot.. rouoris oblioeant, fil'~

mitatem, ne de earum Viribus. á quoquam in postel'um
hresitetul', seel perpetuo, et inviolabiliter obSel'venllll',
litleras pneinsertas, et in eis contenta omnia, et siu
gula secutorum, ac secuta, et secutura ex eis vim omlli
bus, et siogulis Capitibus, ac in illis contenlis CIUllSltiis
preoarum adiectiooib~lS, seotenliarnm fulmiouliooibus,
et ioilaotibus decrelis, prout suprascl'iplis prohibetur,
cl mandatllr. authoritate Apostolica, et ex certa scienlia
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apPI'obamus, eL confirmamus', et prrefetis scripti patro
cinio communimus; suppleules omnes, et singulos de
feclUs, quanlllmcumque substaoliales, si qui forsao in
tervenerint in eisdem, districlius inhibendo Ven. Fratri
uostro Episcopo, Decano, et Cantori CivitaLis Bl·asilien.
sis, et DilecLis filiis Administratori, aut ejus Vicario Ge~

nerali Civitatis Divi Sebastiani FIllVii Januarii, qui
omnes,et Sillguli habeant eamdem potestatem sub inter
dicti ingresslls Ecclesire, et suspensionis a rcgilOine, el
administralione suarum Ecclesiarum, et Pal'ochialíuill
Ecclesiarum Rectoribus, et aliis quibuscurnque pr<Edi
ctre Direcesis Brasilicnsis ordinariis in parlihns iIlis
constilutis sub Excommllnicatiouis lalre selltenLire, et
privaliouis earumdem Parochialium Eccl~siarull1, et
omnilllU aliol'um benificiorum Ecclesiarulll, qure obli
Deot, Ilec inhabilitatis ad iIIa, et alia in posleruOl obti
Denda prenis mandamlls, quatentls qmelibet eorllmdem,
qui desnper fueril requisitus iu pnemissis omnibus, et
singulis nobis exposilis faciat uutboritale nostra in sua
civitate Direcesis, aut pal'libus ejusdem Direcesis Dilecti
filii Ilostl'i Ministri Generalis prredicti pl'reinsertas IiL
leras, et ill eis contenta, quoad earnmdem tenorem in
omnibus, et per omnia per quoscumque illviolabililer
observari atlthorita te nostra appella Lione pos t posita
compescendo, invocando etiam ad hoc, si opus fuerit,
auxiliurn brachii srecularis, DOIl obstantibus constitlllio
nibus, et ordinalioniblls APOSlolicis, juramento, coofil'
malione Apostolica, vel qllavis alia firmitate roboratis,
conlral'iis quibuscumque. Nu1li ergo omoino hominum
liceal ballc'paginam nostram approbationis, confirma
tionis, constitutionis, ordinalionis, statuli, decreli, COIl
cessionis infringere, vel ei ausu lemerario contrariare;
si quis autem hoc allentarc prreslllDpsel'iL,illl1ignationem
ornoipoLentis Dei, ac Beatol'lllll Petri, et Pauli Aposto
10rllDl ejus se noverit incllrsul'ullJ. DalUDl Bomre apud
Sanctllal PeLrnDl AllIIO lncarnalionis Dominicre i6ú7,
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i8 mellsis Aprilis, Ponlificalus antem noslri anno tel'
Lio.-loco-Allnuli Piseatoris.-Et Iicet eredam.us prre·
insel'las Aposlolieas litteras fore neminem, quin sit om·
niuo, el ad unguem observatul'us, nilJilomious aliquando
expedire ut in prremissis judiciali fuleialur mioisterio
proillde ad Nos reelll'sum LJabilum, postulatumque fuis
se, qualenus sibi io prremissis de opportuao jUl'is re
medio providere dignaremllr: Nos igilUl' Prospel' Caf
farelllls, Audi lol', et J udex prredietlls, altenden les peti
liouem hujusmodi fore justam, rationique consonam,
qllodqlle justa pelenli, Don est denegaudus assenllUS,
ideo vobis omnihus, et siuglllis sllpradiclis, et vestrum
cuilibet io solidum commillimus, et in virtute Saoetre
obedielltire mandamus qualeous statim visis, et recepLis
prreseolibus, et postquam vigol'e pl'reSeotiulD fuel'itis
requisi li, seu aIiq uisveslrum requisi tus fuerit ex parte
lIostra, imo verius Apostolica (I'uthoritate prreinserlas
ApostoJicas Iilteras Admodum R. P, Frall'i Proviociali,
RR. Palribus Commissario, seu commissariis, Diffioilo
ribus, creterisque Priol'ibus, et Frall'Íbus. Ordiois prre
dicti Provincial S. AntonH, ae omoibus, et singulis in
exeeulioue pl'reseLltillm Domiualldis, et eogllominandis
cujus vis Sl'HuS, gracJus, Qrdinis, Conditiooisve flleriut
ioLimelis, iusinuelis, nOlifieelis, ae ad eorllm .notitiam
detluealis, eosdem mOllealis, et requiraLis primo, se
cundo, tertio, et pel'emptorie pl'out Nos monemns, et
requil'imus per prresentes, quatenus infra sex diet'llm
spalium, quorum dUlos pro primo, duos pro secundo, et
l'eliquos duos dies pro tertio, ultimo, et peremptor.ío
termino, ae Canoniea monilione assiguetis, et assignare
cllrelis, Pl'oul Nos eisdem assignamus per prresentessub
mille (\uealorulD auri de Camara loeis piis arbítrio no&tro
af}plicalldol'lllll, et pro iIIis mandati exequlllivi, et in
juris subsidilllll suspensionis a Divinis, interdicli Eeele
siasLlci, et ingl'essus eeclesire, et I'espeetive Exeommu
nicaliouis, aliisque EceLesiasLici-s scntentiis, censuris;
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ct preois debeaot, et quilibel ipsorllm debeat realiter, et
cum elfectu prreiosertas Apostolicas Iitteras in omni
bus, et per omoia prout iu eis coutinetlll', et habetur
observasse, aHendisse, et adimplevisse, ac de Iite totali
plenaric, et omnimodre e"ecutioni demandasse, et pro
vero, et reali execlllionis hlljusmodi etrectu nllllum irn
llcdiUlentum, sive rnolesliam dicto R, P, FI', Joanoi Ba
ptistre instanti supra administratione dictre Cl1stodire D.
Alltonii Bl'usiliensis iUll1lissc, dictisqlle lilleris Apos
tolicis juxtn illarum sedem, et tenol'ern pal'uisse... et
obedivisse, observariquc, atlendi ... adimpleri, exeeu
tiooi dernaodal'i. seque ad hoc, et alia omoia in proces~

sum causae, et callsarum LllIjuslllodi tam principuliter,
(Iuam incidenter conjllnclim, separatilll, cl in olidum,
aote, et post litem contestatam dedl1cenda, supradielas;
et alias ob causas, et l'atiooes, si, et cum opus fuerit de
dl1cendas. et ostendenclas omnibus viis. jUl'isque, el fa
cti remediis necessuríis, ct oppo"ttluis aSll'ingi, arcl3ri,
cogi, et compelli, el mandatull1 de obsel'vauflo... ac alilld
quodcumque desnper necessarillm, et oppo luntlm
deccrui, et relaxari, jl1sque, et jn. tilia fieri, et admi
nisll'ari, ntque oUlne jus, omncqlle remedium dieto
Domino instanti utilius, et expeditills deouci, benefieilllll
que jl1ris, el nobile officium judieis implorari, praemis
saque, eI nlia omoia deslIper necessa ria, elopporllllHl,
sic, et alias omui meliori modo contra fieri. et intel'poni
vid isse, et audi visse, expeosasque refccisse. pl'aesen
tibnsque omnino paruisse, el siquidem dedllxisse; et
insupcr inhibenlis, praecipiatis, et mandetis, prollt Nos
inhibemlls, praecipimus, et malldamllS eisdem sic mo
niUs, et mOllendis, Universisql1e, et singlllis DD. JlI
dicibus Ecc1esiasticis, Sueculal'ibl1s, Ordioaríis, Extra·
ordioariis; Commissariis, Delegalis, Subtlelegatis, Cae·
teris qne Jnslitiae Ministris, oe, visis, et I'eceptis prnc·
sentiblls, sub eisdem Ecclesiasticis :-enlenliis, censuris,
et poenis andeant, seu praesumant, nec ipsorum ali-
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quis audeat, sen pI'oesumat iD, et super praemissis, et
illorum causa, et occasioDe contra formam, tenorem,
et dispositionem praeinsertarum lillerarum Apostolica
rum, et praeseDtium nostrorum dictum DomiDum In
staDtem molestare, vexare, pel'turbare, aut impedire,
nec molestari, vexari, perturbari, ·ant impediri faciat iD
judicio, nec extra, tacite, vel per se directe, ,el indi-,
recte, aut aliter quomodolibet quicquam aclare, seu
iDnovare per se, vel alium, seu alios, quovis sub prae
textu, iDgenio, causa, vel quae sito colore, quod si se
cus factum f:.erit, nitra poeDarum praedictarum incur
SUS, declarationem, ad quam omoino procedemus, id
tOlUU} justitia mediante. Alioquio prima die juridica
immediate sequeoti compareant Romae in judicio legi
time em'um oobis, seu oostro iofrascripto io Civilibus
cansis locoteoeote causam eorum gratia minis allega
tnr.i, et jnsti tiae complemeotuOl coosecuturi. Certifi
cantes eosdem, quod si"to dicto monitorii termino com
paruerint, sive non, Nos nihilomions, seu dictlls 00
miDus locotenens noster ad ulteriora J uris. et facti re
media procedemus, sive procedet, justilia mediante.
AblSolutiooem vera praemissorum nobis, vel Superiori
nostro tanlummodo reservamus. ln quorum omnium, et
siDglllol'U11l (idem praesentes (ieri, sigillique oostri,
qllu io similibus utimur, impressione muniri:· ac per
infl'ascl'iplllm oostrnm locotenentern, et Curiae nostrae
infradicti Notarii sllbscribi fecirnus, et mandavimns.
Dntu m Romae ex cerlibus nostris Anno Domini Millesimo,
sexcentesimo quadl'agesimo octavo, in dictione prima,
die vero vigesima secunda Mcnsis Septembris; sedente
Smo Dno nostro Doo InDocentio, Papa Decimo, anno
sui Pontificatus quinto..... Adrianus Gallus Causarum
Curiae Camarae Apostolicae Notarills.

480. Chegou este Breve, e PateDte do Rm.· Padre
Geral a esta Custodia quasi ao mesmo tempo, que li

eIla havia aportado da Provincia de Portugal o CIIStO-
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dio Fr. Gabriel do Espirito Santo; e supposto tomou a
pos&e do governo, naõ fez Capilulo, Otl lJomeaçaõ de
Prelados, impedidQ pelas sobredictas letras, e Breve
Apostolico. Por virtude deste, e coofirmaçaõ, que nelle
fazia o Saoctissimo Padre Innocencio X do que na sua
Patente determinava o Rm.· Padre Geral Pr. Joaõ de
Napoles, que era a iodependencia d~sta Custodia do
Brazil da Provincia de S. Antonio de Portugal, e no
meaçaõ de Custodio, e Varlres Discretos, ou Diffinido.
res para podenUll por sy, e sem lpais recurso á Provin
cia fazerem os seos Capitulos, e congregações, e nomea
rem os mais Prelados. Tomou posse do governo da Cus
todia 1"1'. Joaõ Baulista, nomeado na Patente de sua
Rma em.primeyro lugar para Custodio, e com os mais
Padres taõbem nomeados, celebrou o seo prime)'ro Ca
pitulo em vinle e quatro de Fevereyro de 1.6&.9. Neste
se fiztlraõ alguãs determinações em ordem ao novo go
verno, como taõbem a acceitaçaõ pam se fundarem
duas cazas mais, e com estas ficava a Cnstodia com
quatorze, numero sufficiente para a sua indepeodencia,
e ainda para podei' passar a Provincia, como outras
mais da Ordem.

481.. Pur estas, e outras razões, recorrendo outra
vez os Padres da Custodia pelo mesmo seo Procurador
Fr. Pantaleaõ Buutista ao Capitulo Geral celebrado em
Roma no Convento de Ara Caeli em 27 de Mayo de 1.651,
em que sahio por Ministro· de toda a Ordem o Rm.· FI' ~
Pedro Manero, da Provincia, e Reyno de Aragaõ, neHe
foi ~etermiDado passasse esta Custodia do Brazil a no
va Provincia, alcançando-se taübem pal'a isso benepla
cito da Sé Apostolica. Aesta se recorre.o a tempo, qne
nella por parte dos oppostos se haviaõ representado va
rias razões de contral'iedade, pelas quaes alcançaraõ
outras letras da mesma Sé Apostolica, em que determi
nava Sua Santidade se tornasse a vir esta Custodia do
Brazil a Provincia de Portugal.
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h82. Quando cá chegaraõ á Custodia estas noticias,
já eHa estava para celebrar o seo terceyro Capitulo al
guns sette para oito annos depois do primeyro da sua
independencia. Mas he sem duvida, que por todo este
tempo foi a tal materia bem controvertida na Curia de
Lisboa, de onde passou para a de Roma; porque che
gando no anuo de 1657 pelo mez de Junho á Bahya o
P. FI'. Pantaleaõ Bautista, que co~o se disse llavia bido
a Roma sobl'e este negocio, e trazia Patentes do Rm,o
Padre FI', Pedro Manero> Ministro Geral da Ordem pa
ra vizitar, pre~idir, e poder ser eleito em Custodio 00
Capitulo, que se seguia, e era o terceyro, como disse-_
mos, antes que com os Padres da Meza entrassem ao
acto deste Capitulo, se fez para todos hum termo, do
qual consta o que fica dillo, e só trasladamos aqui o
que pertence a este ponto da cootroversia, e he o se
glliute:

-Huã concordancia, em que assignou todo o Diffini
torio em como nenhum delles tinha passado papel al
gum contra a erecçaõ desta Provincia, nem dado pro
cllraçaõ li FI', Aleyxo da Madre de Deos para cm nome
delles pl'OCUl'a1' o contrario; com que se mostra ser tu
do, quanto o dilto FI'. Aleyxo por lã aprezenta falso, e
sllbrepticio. .

6.83, Depois desta acçaõ, que foi no dia antes, no ou
tro, em que se celebrou o Capitulo, que foi a 26 de
Agosto de 1657, estando já em aclo congregados em
Meza fizeraõ as seguintes declarações. que se achaõ em
o mesmo termo do Capitulo: ~ Qepois de feito o Ser
maõ mandou o IrDlnõ Visitador FI', Pantaleaõ Bautista
ler o Decreto feito em Capitulo Geral da erecçaõ desta
nossa Proviocin.- Huã cel'tidaõ muy autentica por
dous Notarios Apostolicos do estado, em que ficava a
cauza sobl'edilla em Lisbo-a acerca da coutl'ariedade,
que nos raziaõ dons R'eligiozos mal affectos, sem algum
poder, ou jurisdiçaõ, bum por nome FI'. Ródrigo. de S.
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Mada, outro FI'. Bel'Dudo de S. BoaventUl'a, os quacs
solicitaraõ a hum Clerigo naturalmente inquieto, chama·
do Pedro Gomes de Figueiredo, e o fizeraõ nomear Juiz
delegado pelo Deam de Braga, sem que pude se ter ef
feito a tal deJegaçaõ, ainda que fosse verda1iriro o po
.der do Delegante, com u qual certidaõ foi COfllll~cido

por nullo tudo quanto os contrarios tinl1ao fulminado.

FUNDAÇAÕ DOS CONVENTOS
De ParaguaçO, e CUS8T8bu.

€'~PI'I'ULO II.

Prinoipios, e progressol do Convento de Paragua,r..

ú8lJ.. No CapiLulo, que fez o primeyro Custodio inde
pendente, FI'. Joaõ Bautista em vinte e quatro de Fe
vereyro de 1.6ú9, foi determinada fi acceitaçaõ de fUD
dar Convento no lugar de Paraguaçú, como pedem os
Moradores da freguezia, (diz hum assento da Meza deste
Capitulo, e se escolhel'aõ dos 'dous Sitios, que otferece o
P. Pedro Garcia, qual seja o mais conveniente). Des
tes dous Sitios sabemos ser hum o mesmo, em que está
o Convento. Do outro ha algllã noticia, ou tradiçaõ; foi
humlug.u· mais a bay"<.o, junto ao que chamaõ Pontal ás
maq~ens do mesmo Rio. Alli levantaraõ o seo Recolhi·
mi nto os Religiozos Fundadores. Foraõ elles o P. Dif
finidol' actual FI'. Antonio de S. Clara, FI'. Pacifico de
Jesus., Sacerdote, ~ FI'. Jorge, Religiozo Leygo. Daqui
passados poncos tempos intentaraõ os Religiozos trans·
ferir esta fundaçaõ para o lugar de Maracogipe, por ai·
guàs razões nrgentes, sendo a pl'incipal ficarem todas
as Povoações da outra parle do Rio, e seI' forçozo pas
sar a ellas naõ só aos pedidos commtls, mas ainda ao
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'1uotidiano das carnes, e todo o precizo para a vivenda,
atravessar mais de huã e duas tegoas de mar com o de
ler sempre canoas promptas, e preparadas, e grandes
perigos nos tempos de inverno, e tempestades. Naõ cheio
garaõ com tudo á ulLima resoluçaõj porque os divertio,
eembaraçou o ditto Padre Pedro Garcia.. que os havia
introduzido alli, promettendo-Ibes annuaes, e avanta
jadas esmollas; mas sem o total cumprimento deBas; e
assim fical'aõ continuando os Religiozos no Recolhi'"
menta do mesmo Sitio, ou mais propriamente caza, com
altar.. em que diziaõ Missa sem forma alguã regular de
communidade, e Prelado desde o Capitulo acima do
Custodio FI'. Joaõ Bautista, de 1649 atbe o dia 14 de
Septembro de 1653, que se nomeou para elle o prillley
1'0 Prelado com tituJo de Guardiaõ, ejá com Prezidente;
porque os mais.. que alli foraõ assistir, declara o mes··
mo cartorio d:l caza, foraõ sem titulo algum, e só a go
vernar, ou cuidar das obras, e eraõ estes Diffinidol'es
actuaes, como foi o primeyro FI'. Antonio de S. Clara.. o
segnndo FI'. Gaspal' da Conceiçaõ, e o terceyro FI'.
Francisco dos Santos, que eráõ os Diffioidores, ou Dis
cretos do sobreditto Custodio FI'. Joaõ Bautista. Des
pois destes foi taõbem assistir á mesma obra fI'. Manoel
das Neves, confessor, e ainda sem titulo algum de Pre
lado. Ese estes biaõ s6 como Agentes das obras, e naõ
como Prelados; he sem duvida, que naõ havia alH mais
que alguã caza, sem outra forma regular. Neste meyo
tempo entre o anno de '1649, e o de' 1.653, que saõ
quatro annos, com pouca differença, he sem duvida, que
naõ conseguindo os Religiozos o mudarem-se para a
Povoaçaõ de Maracogipe, nem acharem conveniencia
naquelle prirneyro Sitio do Pontal para Convento, o dei
xaraõ, e foraõ dar principio a Recolhimento em fol'Ul'l
no segundo.. que he este, em que hoje está fundado; e
assim havendo neste já forma de caza no sobredilto an
no de 1.653, entrando por Custodio Fr. Daniel de S.
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Frao.cisco, se nomeou para ID segundo Recolhimento por
prillJe~ro Prelad'O, e já €om LitulID de Guardraõ a Fr.
Mauro das Chagas, e Daõ se I'he daFia tat titulo se DUÕ
hou'VeI:U caza regular. Confirma-se 'por certo- este dis
curso, por quanto no seguinte anno de 165á nos fins de
Abril achamos enlraraõ dOllS Noviços, a tomaro habito
neste Recolhimento, o que naõ podia ser se Daõ esti
vesse com todas as formalidades de ca~a regnlar; e nem
isto podia ser na primeyra caza ,Puoto ao PODtal; por
que fallando nos cIDrredores. e Igreja do Convento novo
'O mesmo cariorio, diz.. que no anno de 1658 se lançou
a pedra Da Igreja nova, que agora se fllZ, e corredores.
sem mais alguã declara~aõ .. evidencia de que era esta
DQ mesmo Sitio, em que estava o Recolhimento, e que
estava no m~smo Sitio da nova Igreja; porque a lIaõ
ser assim ha veria mais algllã clareza, e· accrescenLara..
a Igreja nova, que agora se faz em tal. 011 tal SitiQ.

á85. Nesta se lançou a primeyra pedra, e dormito
rios do CODvenlo no sobredilto anno de 1658 ti quatro
de Fevereyrol, sendo Custodio FI'. Pantaleaõ Bautista, e
Prelado da caza UI'. Angelo do Nascimento. levando-a
em char@lla quatro Sacerdotes, e hum grande concurso
-dag P.rincipaes Pessoas da FI'eguezia. Para dispor a plan
ta, e fazer' esUa SOlcUlllidade foi alli o P. M. Fl'. Daniel
de S. Francisco, que havia acabad,o de Cuslodio; e naõ
achamos Dotici<l' de quando se aeabal'aõ eslas obras, e
se passal'aõ os Religiozos para o Convento novo.

á86,. FicílI este a margem das aguas do Rio Para·
gU3Ç1Í:, que na língoa do Gentio, que foi o que lhe deo
·este OIDme.. quer dizer, Rio, @u mar grande, o qual no
me deraõ elr~es especialmente a esta parte sobre que es
tá (') Convento; pois correndo estas agoas, que saõ as
mesmas salgadas da grande enseada da Bahya. desde a
barra, que clHfrnaõ de Pal'aguaçú donde começa a es
treilar cem a distancia de hum tiro de canhaõ mais 011

menos por algllãs seis legoas alhc a ponla da Ilha.. que
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charnaõ dos Francezes~ a qual começa eotl'e os dous
Engenllos o novo da parte do Sul, e o velho ao Norte
por eotre os quaes passa o Rio, e acaba a tal Ilha em
alguã ponca distancia junto á boca, ou ~ago das agoas
de Maracogipe, da parte do Ptlcnte, e da outra do nas
cente com a mesma distancia anles de cbegm' ao Con
vento, no fim desta começa a alargar, !lindo pela parte
do Con vento costa direita, e pela d@ Poente fazendo
huà como Enseada, ou Saco athe a Villa de Maracogipe,
e eQtre esta, e o Convento mais de duas legoas de mar;
e estreitando alguã couza por aquella mesma costa atbe
o porto, ou barra da Cachoeyra, fica entre esta, e o
Convento blln boa legoa; e por isso, a respeito do mais
Rio, cbarnavaõ a este aqui-Mar grande, ou .Paraguaçú,
o seu Gentio.

!J87. Dista este Péll'agnuçú, ou Mar gl'ande doze ~e

goas da Cidade da Bahia, seis athe a bana deS'1le ~Pa~:a

guaçu, e seis da sua barra athe o lugar do Convento.
Correm athe aqui entre o Sul, e Oeste; e buscaõ o Oest'e
do Coo vento para cima, estreitando ou tra vez, e fazen
do hum Sacco de algllãs seis ou selte legoas de compTi
do; na qual distancia, por llllã e outra parte entraõ nel
le alguãs correntes de POUC3S agoa . Saõ as snas mar
gens pelas do Nascente, em que fica o Convento, delle
para cim'l, depois de passadas duas legoas, razas de
bom terreno de canas, chamadas as Varges do Iguápe
de tres e quatro legoas, tanto em lal'gura, como em dis
tancia, nas quaes se achaõ bons Engenhos de fazer açu
cal'; e da outra parte do Poente, e para cima da barra
da Cachoeyra, e Engenho da Ponta, mais altas, e empi
nadas~ nas quaes se lavraõ grandes fahricas de Roças, e
outras lavouras da terra.

ú88. Da barra da Cachoeyra ao Poente, correm as
agoas ao Oeste, continuando o Rio com a mesma largu
I'a da bana, que será outro tiro de canbaõ com pouca
differença mais ou menos, por duas legoas, athe a Vil-
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ln, e de lá para cima alguãs tres ou quatl'o estreilando
se athe a bocca do q.ne lhe dá o nome, e vem das parles
do Sertaõ de poucas agoas, e s6 de inverno traz algllãs
inundações. Está a Villa á margem do mesmo Rio ao
Nascente, em hum estreito razo, e naõ muy estendido
pela Praya, sendo toda a mais terra levantada, e mon
tnoza. Tem boas cazas de pedra e cal, e muitas de· so
brados, com alguns quinhentos vizinhos, Igreja Matriz,
Convenlo do Carmo Observante, e hum hospicio, ou
hospital de Religiozos de S. Joaõ de Deos. He de bas
tante commercio, por ser porto aonde vem tel' os qne
trataõ em negocios das Minas do ouro, e dá entrada ás
emharcações commuas do Reeoncavo, Hllã legoa depois
de subida a ladeira, ou alto, que lhe fica eminente ao
nascer do Sol, caminhando por hum dilatado piaino se
acha o Seminario de Belem, fnndaçaõ dos Padres da
Companhia.

489, Tomando ao Convento, está este como já se
disse, ás margens das agoas do Paraguaçú, á parle do
Nascente, em meyo razo, que al1i faz a costa, e he o
mais amplo, qne se acha por aquelJa parte desde a sua
barra, porque toda a mais costa he de oileiros empina
dos, e agrestes. Ao pé de bum naõ mllY alto está esta
hayxa, cercadu por hum e ontro lado de seos mangaes,
que entraõ basLantemenLe pela terra, e só pelas costas
do Convento, e pane do empinado com a terr3 limpa.
Quando alli fomos Noviço pelos annos de i 7'L7 naõ ha
via no lugal' mais que dous ou tl'es cazebres de Pesca··
dores, e o Hospital, de que logo diremos; hoje haverá
huã duzia de cazas de alguns pobres, que vivem á som
bra do Convento. Naõ tem vista algnã para a parLe de
terra, por ser toda dezerta, e montuoza; a melhor que
tem ue a do Rio. Naõ se descobre do Conve.nto Povoa
çaõ, ou edificio algum mais que da outra banda da bar
ra da Cachoeyra em distancia de mais de legoa; o Enge
nho, que já se disse eha mado da Ponta, e isto confuza-
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mente. O Povo de f6ra naõ deixa de ser devoto, talvez
que pela falta de communicaçaõ, que tem com os Reli
giozos. Só por duas funções de Igreja se ajuntaõ alguns
á assistencia dellas; pelo Jubileo da Porciuncula, e Se
mana Santa, fazendo a sua morada, e assistencia nas
mesmas embarcações, em que vem, excepto algum par
ticular, que se agazalha no Convento.

4.90. He este perfeito, e regular sem demazia. Fóra
da quadra commua tem hum corredor bastante, que sa
be sobre o Rio, e cellas por huã, e outra parte, com va
randa no fim já sobre a agoa. E como para esta faz o
terreno alguã descida para bayxo deste corredor, se des
ce por huã escada para outro, que taõbem ha nelle al
guãs ce\las, e a caza necessaria sobre a mesma agoa, fi
cando sobre esta a varanda de cima, que be o melhor,
e todo divertimento, que tem os Religiozos nesta caza.
De lá se naõ sabe por terra, porque alem de naõ baver
povoado pelas costas, e alto~ dos montes, todo o com
mercio assim para as esmollas, como para outra qual
quer necessidade, he por mar em canôas. Naõ tem agoa
dentro do muro, mais que a grossa, e saloba de hum
poço no mais bayxo do mesmo muro, e junto ao Rio, e
Cais da Praya, entre o Convento, e porto do desernbal'
que. A que se bade beber, se vai buscar fóra, a huã pe
quena fonte, mas boa, e clara, que brota entre pedras,
e arêas ao pé do monte em pouca distancia do muro do
Convento, e porta, que chamaõ do carro. Já algnã vez

·se trouxe esta agoa a caza, e tanque da cozinha por bi
cas de páos. sem muito trabalho; e grande cooveoiencia
pela curiozidade, e zelo de certo Prelado; o que se de
via fazer perpetuo sem custo excessivo pOl' arcos de ti
jolo, e canos do mesmo, pois a distancia naõ hc muita,
e a altura pouca. Hoje apenas vem alguã, e pouco lim
pa por bum rêgo, que se fez pela terra, e só serve para
o cultivo da horta por onde passa, e sabe f61'a outra vez;
que antes disto era necessario carrega-la ás costas do



poço bayxo, como a carregaõ ,todos os dias para a coo
zinha, e gasto da caza; e muitas vezes a VllÕ buscar taã
bem pal'a bebe!' á fonte de fóra os Irmaõs Noviços.

lJ.9i. Para creaçaõ destes, e caza clonde bebessem a
primeyra doutrina da Religiaõ, parece intimou Deos ao
espiri to dos Prelados acceitassem a fundaçaõ desta caza,
como propria para principiantes, e Religiozos, pelas
cirCllnstancias, que ficaõ referidas, e especialmente pelo
solitario, e apartado da communicaçaõ de gentes; pois
logo, que no lugar segundo se pôz em forma o seo Re
colhimento. e aoles ainda, que 00 Convento novo se
lançasse a pl'Ímeyra pedra, no anDO de 1658, já desde o
de 165lJ. 00 fim de Abril entraraõ Noviços oeste Reco
lhimento, e se foraõ continuando atbe o prezente.

lJ.92. Tem a Igl'eja o frontispicio sobre tres arcos pa·
ra a parte do Poente, e bem á margem das agoas do
Rio, para.o qual se desce por a~gllns deg;láos de tijôlo
com seos patcos entre meyo. atbe o cais aonde desem
barcaõ os que p~r aqueJla parte querem subi!' à Igreja,
que os que tomaõ outros pOl'tos mais abayxo, elltruõ
pelo arco do lado esqltel'do, e por bayxo do choro, por
onde passaõ á Igreja pela porta principal, ou para o
CODvellLO pelo outro arco do lado dil'eito, em que está
a Portaria. O mais interior assim dos Claustros, como
da Igreja he pela ordem commua das nossas cazas. Na
Capella mal' em sepultltra taõbem commua foi entert'a'
do o P. Ped 1'0 Garcia; naõ porque esta fosse a sua ul
tima dispoziçuõ; porque ele~e() para descanço do corpo
asna Capella do Engenho Velho, em que assistia, mas
naõ se achando nella capacidade para isso, por estar a
terra brotando muita agoa, pois esLã sobl'e a margem do
Rio, o levaraõ ao Convento. Para este deixou por lega
do todos os annos sincoenta arrobas de açuçar, on o
mesmo em dinheiro, o que hã muitos aonos se naõ sa
tisfaz, por voltas, e diminuições, que tem havido 110S

bens encapellados.
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GAPI,.ULO _U.
, ",

Dos R8ligio~os" quOi neste Convento completaraõ o curso da 'Vida com oflinia8
de t1if,tu~.

!J.93,. Dos antigos, e primeiI:os Daõ DOS deixnraõ os
daquelles ~empos noticia nlgu'ã; dos modernos as pau.
cas, que temos saõ as prirneyrns ele FI'. Joaõ de Oeos,
Religiozo Sacerdote, natural da Babya. No mesmo Con
vente da sua Palria fez a profissaõ aos quatro de Agosto
de 1655. Naõ occupou na Provincia lugar algum de Pre
latura; porque sem duvida o quiz Oeos na Religiaõ mais
para servir, do que para ser sel'vido, como verdadeiro
imitador da doutrina do Evangelho, ensinada por Chris
to, seguida por Francisco, e recomendada por este San
to Patrinrcha naõ só aos Prelados e Superiores, mas a
todos aquelles. que na sua Ordem se alistassem, e ql1i
zessem fazer-se .filhos seos legitimas. Hum destes foí FI'.
Joaõ de Oeos, pois dezembaraçado por beneficias do
Céo, dos cuidados de mandar, todo se OCCUPOll nos em
pregos de servir, e pÜJr modo muy dilferente do que na
Religiaõ se costuma praticar. He commum entre nós
occuparem-se os Religiozos em serviço das communi
dades,' tanto dentro dos Claustros, nos do Chôro, Ora
çaõ-, e outros mais da Santa humildade, como' por fóra
em os pedidos Coufol'me ao nosso instituto. t\ FI'. Joaõ
de Oeos naõ o quíz o Senhor., de quem elle pelo sobre
nome, já parece ora todo, para tudo o que l@cava a es
te serviço, sem duvida porquo como el'a seo o ql1iz li
vrar daquelles perigos, a que pela distracçaõ dos exer
cicius de pedir pela portas, e trato entre Seculares an..
daõ expostos os que vagaõ POI' fóra, e que só o queria
para aquetle trabalho de dentro, em que andasse o seo
espírito mais seguro. Ordenou-se de sacerdo~e este Re
ligiozo, e quando foi tempo o mandou o Guordinõ de
certo COD"ento ao pedido das fari'nbas, e outr~s seme-



lbantes. Feita a diligencia se recolheo ao Convento com
buà esmolla muy limitada. Inquirio o Guardiaõ a cau
za, e foi certificado, que à esmolla foi pouca, nai} por
qne a deixasse de tiraI' pelos lugares, e Moradores, co
mo se costumava com diligencia, bom exemplo, e cre
dilO de Religiozo; mas, quI:' fora assim, porque aquella
farinba, que lhe davaõ os Bemfeitores, se naõ toda, ao
menos buã boa parte della a reparlia o Esmoller aonde
achava necessidade, e mizeria. Se isto succedeo s6 por
esta vez, que o mandaraõ a pedir, ou se bouve OUlra
repetiçaõ, naõ o alcançamos; o que ficou pOl' certo foi,
que nem este GLlal'diaõ, nem outro algum mandou mais
a FI'. Joaõ de Oeos a pedido de esmollas. Quem mere
ceria mais censura neste cazo; se FI'. Joaõ de Oeos em
repartir com os pobr'es, o que por muitas razões era dos
pobres, ou se aquelle Guardiaõ em privar aos pobres
do que era seo, tirando a este Religiozo de pedir para
pobres, entendo, que só o podel'a julgar, quem naõ fOI'
possuido da meslOa paixaõ daquelle Prelado.

49ft. Pelo dictame deste guiados os mais ficou FI'.
Joaõ de Oeos absolto de toda a censura, que lhe podia
callir pelos desperdicios das esmollas dos pobres, e só
IIJe encarregavaõ de porta a fÓl'a alguã outl'a couza em
que naõ pudessem estes ter lugar, vivendo quasi sem
pre no interior dos Conventos, occupado todo nos exer
cicios do Choro, Oraçaõ, disciplinas, jejuns, e outros
particulares do seI) espirito, nos interiores, e Claustros
dos Conventos. Foy este de Paraguaçú, em que fez a
maior assistencia, em quanto lhe durou a vida. Em to
da ella foi sempre Religiozo exemplar, pobre, bumilde,
e em todas as mais virtudes, conhecido por varaõ per
feito. Com esta mesma fama, e boa opiniaõ completou
os dias aos vinte e tres de Mayo de 1720, com alguns
oitenta e quatro de idade, e sessenta e cinco de Reli
giaõ. Oelle ouvimos alguãs couzas, alem das que vimos,
sendo alli Noviço pelos annos de 1717, e em oito me-



zes mais que assistimos na mesma caza, depois de pro..
resso, Para demonstraçaõ deste bom conceito, que ad,
qllirio em vida~ e deixou por sua morte, naÕ só entre
seos irmaõs, mas laõbem pelos estranhos, repetil'ei, "O

que me certificou hum destes o Alferes Manoel Antunes
de Carvalho, natural das par~es do Reyno, e morador
nesta Cidade da Bahya, e conta neste anno de 1762, oi
tenta de idade, e vem todos os dias a este ConveDto~

Este diz, e está prompto para o depô.' com juramento,
se necessario fosse, que assistindo elle em 1.7U. em Pa
raguuçú por Agente das madeYl'as dei' Rey, e llindo au
Convento muitas vezes ajudar a missa a FI'. Joaõ de
Ocos, lhe dizia este Religiozo, que se visse, que elle nos
Memeotos se dilatava muito lhe puxasse pela casula
quando fosse tempo; e affirmu o homem, que alguãs ve
zes reparava vê-lo nos taes Mementos, como que se es
tava rindo, e com Imã grande alegria; e outras vezes lhe
via cahir as lagl'imas dos olhos com suma tristeza. No
acto deste Sacro-Santo, e tremendo Sacrificio era em
gl'allc1c maueyra atlento, celebt'audo Ilaõ só com muita
pel'feiçaõ, mas com a devida pauza, e vagar, a ..!lue os
Ouvintes, e Acotilos tinbaõ por im pel'tinencia. Se esles
lhe oaõ respoodiaõ clara, e distinctameute ao Psalmo do
intl'oilo os fazia repetir, e se naõ parava com a Missa,
mandando tocar a ontro AcolHo.

495. Taõbem afirma o sobreditto homem ouvira no
mesmo lugar de Paruguaçú, por ser alli couzu praticada
que vindo este Religiozo do Arrebalde de Nagé à obe
diencia dos Prelados, (pol'que de licença pal'liculal' nun
ca sahio fora,) em huã canôa com o Negro Manoel, a
quem chamavaõ o Mandu, escravo do Convento, que ao
atravessar do Engeuho da Ponta para o Convento se
virou a canôa com hnã refrega do Sul, e que o Padre
se fôra ao fllUdo, e o Preto depois de tornaI' a compor
a canôa, se lançou de mergulho a buscar o Padre, e o
achara no fundo sentado Da arêa, com muito socego, e
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o seo l)l;eviario na maO, e que tendo-o já em cima da
canôa, lhe pergunlara o que fazia alli sentado, e lhe
respóndeo, estava espel'.mdo, que vazasse a maré para
hir para o Engenho da Ponta; pOl'que do lugal', em que
estavaõ, que he huã corôtl, qne alli fazem as agoas, de
maré vazia se vay com pouca, e sobrearêus para aquelle
Engenho, e que o Padre sabira da agoa enxuto em toda
u roupa, e o breviario da mesma sorte sem se molhar.

496: FI'. Bel'llurdo da Conceiçaõ, Religiozo Leygo,
he o Segundo, e taõbem ultimo, que neste Convento vi
veo sempre, e ne1le põz termo á vida com huã notavel,
e celebrada fama de gl'ande virtude. Era natural da Cio
dade da Bahya, no Bayrro de S. Bento, filho de Gaspar
de Andrade Reys, e 19uacia Gomes da Assumpçaõ, sua
mulher, e cbamava-se Bernal'llo.da Sylva Barreto. Foy
a sua vocaçaõ pal'a a Ordem na mais tIol'ente, e viçoza
idade; porque quando contava os vinte é dons atlnos;
aiuda hoje he vulgar entre Religiozos, e Seculares SCl'

movida de acontecimento, Oll cazo notavel; mas qual es
te fosse uaõ ficou dislo cel'teZ::l, e só, qne acontecido eu
tre elle, eoutro amigo Sf)O, ambos mancebos (la mes
ma idade, e dados a todos os divertimentos da vida
solta, e licencioza. Conheceo-se a mudança nelles; por
que ao mesmo tempo, e repenlil1nmente a começaraà a
mostrar no desprezo, e tratamento das Pessoas; no re
tiro das funções costumadas, com as quaes dando athe
li, que notar a quem os conbecia; já lhes serviaõ mais
de edificaçaõ, do que de escandalo, athe que passado ai·
gum pouco tempo, Francisco de Mendonça Mar, que
era o companheiro, vestido de huã s6 tunica grossa, e
desprezivel, se auzentoll da Cidade, sem se saber o I'U

mo, que seguira, e foi ter pelos Sertões às margens do
Rio de S. Francisco, donde descllbrio, ou lhe mostrou
o Céo àquella Lapa, hoje Santuario de voto, em o qual
viv.eo alguns annos occullO, e secular, e ordenado de
pois em Sacerdote com o nome de Francisco da Sole-
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dade alli acabou com boa opinia<>; e Bernnrdo da Sylva
Bafl'eto, seguindo outro caminho naõ taõ inculto, e di
latado, llIas lllais segul'o, e conhecido sobre as beyras
das agoas do Paraguaçú, em outl'O Santuario, muy pa
recido á La-pa peio retirado, alli vestido em sacco, e ci
licio.. viveo, e aC!lbou com fama notoria de perfeito Re
ligiozo. Para este fez profissaõ a oito de Dezembl'o de
1.699, com vinte e tres nonos de idade já completos.
Naõ-explicou nunca qual fosse a causa desta sua conver
saõ, mas só, que para o estado, que devia escolher, mo
vido por ella, assim elIe, como o companheyro, lançaraõ
sortes, seguindo cada hum a que lhe sahio; o compa
nheiro de buscar a Soledade, a que se acolheo, e elIe a
Religiaõ, em a qual professou. Nella mostrou sempl'e,
que a abraçara, como sujeito desenganado das falIa
cias, e enredos do mundo. Nelle havia tido alguã appli
caçaõ a arte da Medicina, e nella se mostrou logo taõ
pratico, e avaDt::ljado em alguãs curas feitas no Conven
to a Religiozos, e Escravos, que correndo a fama co
meçou a sei' buscado dos Povos circumvizinl1os. Satis
faziaõ-se estes ao principio, os que naõ podiaõ vil' pes
soalmente com pedirem ns suas receitas, ou li sua as
sistencia, e vizitas. Pelo bom effeilo, que coma appli
caçaõ dos seos remedios experirnentavaõ commumente
todos, crescendo a mulLidaõ dos Enfel'mos, por naõ ha
veI' por aquelles contornos Medicos, nem Cirurgiões.. e
Ilaõ podendo elle ucudir p0r fóra, nem haver no Sitio
cazas.. c agazalhos sufficientes, em que se pudessem re
colheI' os mais perig,ozos, a instancias dos devotos, e
Pessoas Pl'incipaes, e consentimento dos Prelados Maio
res, em bem dos Pl'oximos, determin"raõ, que da parte
de fMa do muro, se fabricasse, a dispendio dos mesmos
Póvos, IllIã caza, 0\1 Enfermaria, a que se deo o nome
de hospital, aonde se I'ecol!liaõ lodos aquelles, que pa·
deciuõ moles tias mais per[gozas, e nelle se sustenlavaõ
á sua custa os que tinhaõ com que; e_por charidade Ofh
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pobres, e necessitados; e a todos se applicavaõ medica
mentos de Imã botica' muy especial, que sem dispendio
do Convento, e com as esmoJlas dos Fieis devotos se
havia ordenado, dando-se a todos taõbem de esmolla,
e por charidade.

6.97. Neste hospital naõ só se curavaõ os Enfermos
de fóra, mas taõbem alguns Religiozos,' especialmente

_dos ouLros Conventos, por naõ haver neste de Par~ua

çú, caza particular de Enfermaria, e no hospital se Cll

ravaõ sem dispendio algum dos Couventos; e nem este
de Paraguaçú gastava conza a)guâ de botica, e sustento
com os seos doentes, porque atheõ comer lhe vinha fei
to da cozinha do hospit:lJ. A este se foraõ taõbem curar
alguns Religiozos de outras Familias, e da mesma sOl'te
sem dispendio delles. Assim, e com hum graneIe credito
deste Religiozo, se foi consel'vando o hospital por alguns
anDOS. Mas, como uuuca faltaõ entre os homens juizos
discordes, e aos quacs tudo o que naõ he obra sua, naõ
merece approvaçaõ, assim succedeo a FI" Bernardo pe
lo discurso do tempo com este seo hospital. Acumula
vaõ-Ihe, que na assistencia, ou continuaçaõ que fnzia
Delle, el'a guiado só pelo seo dictame, e propria vonta
de, e CODU'a a dos PI'elados, sendo cerlo que se €:Stes o
Daõ consentissem, e lhe naõ dessem.a licença, llaõ só
naõ continuaria naqueJla obra, nem ainda lhe daria
principio. Em tudo consentiraõ, e consenti.aõ os Prela
dos, mais ou menos voluntarios; alguns allendendo ao
bem commum, e por naõ faltarem aos ,'eqllerimenLOs, e
petições dos Póvos e Pessoas Principaes, de quem vi
vem os FI'ades Menores dependentes; pois com as suas
esmollas, e -SOCCOITOS nos mantemos entre elles; nem
era esta obra a primeyra, e sem exemplo em a nossa
Ordem. Naõ attendendo porém a tudo isto certo Provin
cial, logo que entrou no cargo mandou recolher do hos
pilai para o Convento a FI'. Bernardo; e elle sem repli.
ca, no mesmo ponto, em que pelo Guardiaõ da caza se
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lhe intimou a obediencia se recolheo ao Convento. Foy
isto nos principias do anDO de 1.726, e continuando-lhe
as molestias, que havia tempos o apertavaõ de fraquezas
corporaes, e outras no seguinte de 1.727 aos cinco de
Septembro pelas oito horas da noite completou o curso
da vida com aquella boa opiniaõ, que sempre conservou
nos Claustros, e com repetidas acclamações de virtude
em vozes do Povo. Por sua morte, naõ bavendo no lu
gar Medico, on Cirnrgiaõ, nem Religiozo desta. Arte,
que assistisse aos Enfermos, se tran!lferio o hospital
para a Villa da Cachoeyra, donde existe hoje, e de pos
se delie os Religiozos de S. Joaõ de Deos, devendo-se.
sempre o fructo deste bem commum ao zelo, e espirito
de FI'. Bernardo, s~o primeyro instituidor.

498. Do que neste hospital, em quanto neHe assistio
FI'. Bernardo, aCODteceo em curas de Enfermos naõ dei
xou de mostrar o Céo, o quanto era esta obra elo agra
do de Deos, e credito da virtude deste Religiozo. Foraõ
muitos os cazos, em que tudo isto se deo a conhecer, e
naõ fallaõ ainda boje Pessoas, que assim o affirmaõ,
tanlo Religiozos, como Seculares. Alguã supplica fize
mos a hum dos nossos Padres Provinciaes pal'a ma miar
fazer sobre isto diligencia em forma, que nos pudesse
servir de antentica para melbor confirmaçaõ do que se
acha na vaga voz do Povo, mas sem effeito. E assim só
repetiremo~ o seguinte. O Padre Diffinidor FI'. Ludo
vico da Purificaçaõ, de quem nesta Cbrouica já fizemos
alguã memoria pela merecer em os soccorros, que pa
ra ella nos tem dado de alguãs noticias, tiradas a dili
gencia sua dos Cartorios das Camaras de Olinda, Igua
raçú, e Reciffe: Sendo Religiozo moderno, assistio por
alguns annos desde os fins de Novembro de 1.723 ~tbe

os principios de Agosto de 1.727 no Convento de Para
guaçú, para onde se recolheo por ordem dos Prelados
a curar-se de molestia grave que padecia, e da qual,
abayxo de Deos, confessa dever a Fr. Bernardo o alivio,
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e remedio della. Para isto lhe foi precizo assistir alguns
tempos no mesmo hospital, e além de outl'OS, que refe
re ver, e p.'ezenciar alli, foi o seguinte C1ZO, escripto de
sua letra, e l;;igna1.

499. Huã Donzélla de Ascendentes Nobres no - Re·
concavo de Paraguaçú, orpllã de Pay, com desoito pa
ra vinte annos de idade, acompanhada da vinva sua
Mãy, veyo qlleixoza de huã como espinha carnal na ul
tima pal'te do nariz, consultai' ao II'. FI'. Bernal'do, e
sem que a molestia iudicassc malignidade alguã, rezol·

\veo o Religiozo, que a Enferma devia ser curada no
hospital. Alli ficou ella acompanhada âe sua Mãy, e a
molestia, que antes dos remedios naõ parecia grave,
agravou-se de tal sorte com as mezinhas, que a EnFerma
perdeo de todo o nariz, mostrando na applicaçaõ dos
remedios, e seos contrarios elfeitos, que caminhava
apressada para a morte. Vio-se o Religiozo obrigado a
noticiar á Enferma o perigo,da vida, e a necessidade,
que linba de preparar-se para o ultimo tranzito; e entrou
a fallar-lhe em semelhantes termos: Senhora, a sua En
fermidade naõ me parece ser só a cauza dos estragos,
que estou vendo na sua Pessoa; os remedias, que .eu

. tenho applicado á molestia, cada hum delles por sy só
era efficllz para a cnra della, e oaõ obstante a sua virtu
de, estou vendo que tudo saõ meyos precipitados pal'a a
morte; por esta cauza, prezumo havei' em Vm. alguã cul.
pa, que Deos com tanta evidencia está castigando; cons
ta-me, que obriga porjustiça aoSeohol' F. seo Parente,
a que caze com Vm. Póde ser, que nesta materia, pro
ceda sem justiça; outra cul pa l1aõ con idero em Vm.,
porque a modestia .. as acções, palavras, e o seo viver
neste hospital mostraô, que lJe Angelica a sua vida; pe
lo que meta a maõ na sua consciencia; e quando em lU
do esteja justificada, dispooha-se sempre pára receber
os Santos Sacramentos, como quem está acabando
vida.
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500. Assim que a Enferma ouvio este avizo do Céo,
respondeo a elle por este modo. Ah meo Padre, que as
sim mesOJo heI Nunca eu tive com meo Parente F. tra
tamento algum, nem intento de cazar. Litigo com elle
esta materia persuadida de meos Parentes para me uti
lizar dos bens que elle possue, de que eu sou indigente;
pOI'ém como Deos tanto ás claras me está pondo no ros
to a fealdade da minha culpa, estou muito prompta pa
ra receber os Santos Sacramentos, e já de agora peço a
minha Mãy faça vir aqui hum Tabelliaõ para dezistir na
sua prezença da demanda, que trago com este meo Pa
rente, e se Deos me conservar a vida, faço voto de vi
ver sempre DOllzella, e a V. P. peço me alcance o ser
Terceyra de S. Francisco do habito descnberto admi
tindo-me perpetuamente por Enfermeyra deste hospital.
Com a bl'evidade possivel fez a May da Enferma vir bnm
Tabelliaõ da Villa da Cachoeyra, e feito por elle escl'Íp
tura da dezistencia da de-manda, e recebido o viatico
pela Enferma, voltou esta da morte para a vida acelera
damente, recobrando o nariz de sorte, que muito ape
nas na ponta delle ficou hum leve signal do que pade
ceo. Elll satisfaçaõ dos votos que fez, pOI' commissaõ da
Veneravel Ordem Terceyra da Penitencia da Cidade da
Bahya, no mesmo hospital recebeo o habito_ descuberto
de Terceyra, estando eu prezente, diz o P. FI'. Ludovi
co, e os mais Religiozos destinados para esta acçaõ. Só
o voto de Enfermeira naõ teve effeito, por repugnancia
do Irmaõ FI'. Bernardo, e assim se foi a viver em com
panhia de sua May; conclue o sobreditto Padre na sua
Relaçaõ.

50'1. Neste hospital se foi a curar, e assistio algum
tempo, o P. M. Joaõ Honorato, que depois foi Proviu
cial da Companhia do BI'azi!, de molestia grave, e dizia
muitas vezes estava promplo para dar testemunho em
forma de varios cazos que vio, e prezenciou alli sobre a
vil'lude de FI'. Bernardo, e de aIguãs curas, a que o diLlo
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Padre chamava milagrozas obradas por elIe, formando
. muitDs elogios em abono, e credito de FI'. Bernardo.

502. Foy Religiozo além dos dotes· sobreuaturaes da
, alma, com que edificava a todos no humilde, pacifico,

pobre, penitente, e ainda no aspecto exterior da Pes
soa, enriquecido de outl'as muitas graças da natureza.
No choro, e communidades entoou sempre em quanto
teve forças, as vozes de ti pie, e quinta com suavidade,
e graça devota, em todas as cantol'ias.. e as lições dos
Omcios Divinos nas mayores solemnidades. Nos cbara
cteres da penna foi singular,. de que se acbaõ muHas es
criptas DOS livros cartodos do Convento, e na Igreja, e
Saehrislia varias tabuletas de SacI'as, Lavabos, Evan
~elhos de S. Joaõ, e outras com characteres á imilaçaõ
dos da pl'enta, perfeitissimos debuxos, e ramagens sin
gulares; taõbem com a mesma penDa formava rezi tos,
e estampas de vistoza perspectiva, e sem defeito da Ar
te, como se vê ainda em alguàs laminas, que appareceOl,
e tudo isto, que era de penna o fazia no joelho sobre o
qual punha huã tabuleta em que assentava o papel. De
barro, ou madeira taõbem fabricava Imagens perfeitas.
A' imitaçaõ de buãs palas, com que se cobrem os C~Ii

ces no Sacrificio da missa, feitas de maça, e estampa,
com ramos levantados, qne por cá appareceraõ pelos
annos de 1717, vinJas do Reyno, fez elle oull'as sem
diffel'ença na materia, e obra. Taõbem fez o Calis de
prata para o Oratorio do seo bospital. Entendia de Re
logios grandes, e dos pequenos de algibeil'a, e os con
certava. Foy bom Cir~rgiaõ, e Medico, e insigne pulsis·
ta. Entendia bastantemente da chimica, da Algebl'a, e
da botaoica. Foy finalmente o Ir. FI'. Bernardo, hum
sujeito que com todas estas, e outl'as mais graças da
natureza, e adquiridlls, leve laõbem a de saber aperfei
çoaI' todas com a continuada operaçaõ, e ex.ercicio del
las, sem se dar tempo, em que se naõ achasse occupa·
do em alguã; o que só ~astava, para qne quando naõ
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tivesse aquellas outras da graça, com que mostl'QU ser
dotada a sua alma, e celebrado por virtuozo, sempl1e
merecia Imã recommendavel, celebrada, e devida me
moria.

~A.PI'''lJLO IV.
Do lrmaã Donato Francisco das Chagas.

503. Neste Conveoto viveo muitos anilas, e nelle
completou o curso dos dias, com mais de oitenta de
idad'e, o Il'maõ Donato Francisco das Chagas. Era na
tural das parles do Reyno, e Daõ consta de que Cidade,
Villa, ou lugar, nem de seos Pays, e em qne se occupou
nos primeyros aonos. Sendo já homem de. robustas for
ças, se aliston POI' soldado de cavallo nas guerras, que
Carlos tercey.'o depois Imperador de Alemanha moveo
a Philippe V, sobre a corô3 de Espanha, e nesta Jicen
cioza vida, se sabe pelo assim manifestai' hUlll seo eom
panbeiró, conservou sempre a piedadc, e temor de Oeos,
virtudes, que raras vezes se achaã em hum soldado. Po
rem corno o seo espirito era mais inclinado á paz do que
á guerra, e conbecendo que mais aproveitado ficaria
este rcnunciando o serviço dos Reys da terra pelo do
Céo, deh.ou a campanba, e se embarcou para o Bl'azil.
Foy cá o seo primeyro modo c1e vida, anual' em huã bal'
ca de Engenho, no Reconcavo da Babya, naã por ma
reante della, mas por fiel dos fruclos, e efl'eitos da terra,
que nella se reconduziaõ, e tul era já neste tempo, e o
seo proceder, e ajustado modo, que os Moradores dos
portos com quem comlDullicava, o linbaõ por sujeito,
naõ só de verdade, mas de virtude, e temente a Oeos,
e tanto que o mesmo Senhor do Engenho, a quem ser
via naquella barea, deixou por morle em seu testa
mento, que se nas suas contas houvesse alguã duvida,
se estivesse pelo que nelJas declarasse o seo Agente Fran
cisco. Por falta deste, considerando com maior reflexão
que Daõ tirava deste commercio os lncros, que elJe IIp-

lAllOATAlII. PARI'. lI.VOL. II. 70
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petecia, que era empregar-se todo em o serviço daquelle
Senhor, que só sabe pagai'; aos seos Sel'vos, deixando
aquelle modo de vida, tomou o habito de Donato no
hospicio dos Religiozos Capuchinhos da Cidade da Ba
hya. AlIi assistindo na Portaria,'e occupando-se em
Olltl'OS officios de humildade, perseverou pouco tempo,
porque.. como os Religiozos eraõ Fraucezes e os desta
Naçaõ seguiaõ a Philippe Y; c -os Portuguezes as de
Carlos llI, os mandaraõ os nossos Heys retirar para suas
terras, dando-se o hospicio aos Capuchinhos Italianos,
que athe o prezente nelte existem.

5üá. Vendo-se o II'. Francisco só, e despedido da
quelles companheh'os, que tauto amava, nelll por isso
deixou o habito de Donato, c se ajuntou ao cOlllmissario
de Jenlsalem, que el".1 elltaõ Religiozo desta Provincia,
e mandado por elle tirou alguãs esmollas para os Santos
Lugares da Palestina, hav(~ndo-~e neste modo de vida
com tal zelo, e taõ incansavel rliligellcia, que fet muitos
serviços a Deos naquella obra taõ mel'itoria, desempe
nhando o conceito, que todos haviaõ feito na sua vir
tude. e adquirindo para ella novos creditos. Achando-se
já com mais de sessenta anllos.. e alg',lOs acbaques, sen
do-lhe o mais molesto o de duas quebraduras, e naõ po
denél.o por cnusa dellas rezistir ao trabalho, e caminhos
de tan.tas legoas, que sempre tomou de pé. se recolileo
a este Convento, sendo recebido pelo Prelado e Reli
giozos, que já o conheciaõ com muito gosto. Morou sem
pre em hum pequeno retrete, que ficava entre a parede
da Igreja, e Claustro do Convento. De tal sorte se co
meçou logo a exercitar em todo o genero de virtudes,
que servia de veneraçaõ aos Seculares, de exemplo aos
Noviços, e aos mesmos Religiozos de edificaçaõ. Em se
abrindo a Sachristia era o pl'imciro, que entrava a aju
dar as Missas athe as nove horas, ou se ac.'1barem todas
com IlIlã taõ Santa elllulaç:lõ, que qnnndo acabava huã,
t.:hegando a tempo que o Sacerdote já estava revestiJo,
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e AcolHo CeI'to, dispensava a este da occup:tçaõ, com
lanto, qne ouvi~se a Missa. Em hum Domingo de Ramos
topando-se com hum Religiozo na Via-Sacra, lhe disse;
Graças a Deos, que tenho ajudado hoje oito Missas,
Depois que enlrou no Convento assistia sempre â.re
pal'liçaõ da cSlJlolla comlllua dos pobres, ou ajuda-ndo
ao Porleiro por devoçaõ, ou Da falla deste fazendo as
suas vezes, com muita charidade, e paciencia. Huã só
vez ao dia tomara refeiçaõ das comlDuas da communi
diide, excepto á Sexla feh'a, que se contentava só com a
farinha da terra, que serve de pam, e o mais que lbe
cabia repartia sempre em tres porções, hl.â maior, ou
tra menOI', e ouU'a mais inferior. A maior rezel'vava
para dar a hum pobre, a menor comia elle; na"õ sendo
em Sexta feira, porque taõbem a dava aos pobres, e a
lerceyra era par'a hum gáto, que havia criadó, para
alimpar a Igreja e Claustros de alguns insectos immun
dos, e para espantar, (como elle dizia,raos Ratos, que
naõ viessem ao azeile da Alampada,

505, Desta tratava com muita diligencia, cuidando
em a ter sempre com boa luz, em reverencia do Santis
simo Sacramento, de quem era temente veneradol', Le
vado desle zêlo, aconleceu que em huã occasiaõ hindo
a alevanla-l'a i1epois de a ter preparado, c querendo se
guraI' a corda na escapula, como era já velho, e tre
mulo, se lhe sollou das maõs, e veyo ao pllvimento da
Igreja, fazendo-se o vidro em pedaços. De tudo deo
logo parle ao Guarcliaõ, pedindo-lhe outro vidro, acu
zaudo-se de tonto, c pouco advertido em segUl'al' a cor
da da alampada, Recebeo o vidro, e posto em seo lugar,
puxa pelo cordel, e quando imaginava te-lo já seguro
no ferro, corre outra vez abayxo, e quebra-se o vidro.
Com maior aflliçaõ voltou a dar parte ao Prelado. Via
esle a turbaçaõ do pobre velho, e dando-lhe 0utl'0 vidro,
lhe disse; Para snprimento da alampada, se consel'
vavaõ estes dons vidros; o primeyro já está quebrado
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Irmaõ Francisco.. quebre taõbem este, e veja o como
nade conservar a luz diante do Santissimo. Recebido
com esLa advertencia o segundo, prepara ouLra vez a
alampada, e cuidando ter segur:il no ferro a corda, des
c~ Lerceyra vez abaixo, e o virtro (aqui agora o cazo)
~ maneyra de buã roda, corre, 011 róla pelo pavimento
Qa Capella athe o 31t31' de S. Luiz, que lie o do Cru
~ey"o da par~e da Epistola, e parou 00 meyo junto ao
degráo porque se sóbe a elle, volLando para maior nota,
a esféra da bocca para baixo, e o fundo para cima, io
teiro.. e sem lezaõ algllã. Naõ esperava e Irmaõ Frélo
cisco esta sorte, e já banhado em lagrimas, de descon
solo, foi a recolher o vidro, que supunha quebrado, e o
achou totalmente inteiro, e trocando em jubilo as lagl'i
mas, tomou o vidro nas maõs, e sahindo com elle pela
porta dQ Cruzeyro para o Claustro, alli tl,POll cazllal-.
mente CO!!l o lrmaõ Fr. Ludovico, que no Convento se
achava, comQ já se disse, sobre o hospital a cural'-se
nelle, a quem comruunieou o FI'. Francisco este caso,
que logo se parlicipou aos mais, e tido pur todos em mi·
raclllozo; pois o COlll'ervar-se iuLdro hum vidro, qne
cahio de certa altura, foi hum dos prltdi~ios, que já
respeitou a Igreja, entre os do nosso Porlu!!Uf>z S. An
tonio: A. b alto vas~'s vit1'ei (ragilitas non (rangilw·.

506. ',ra continuo na Oraçaõ mental, de dia, e de
noite. Ncstn dormia somente tres horas, e. lilndo ás onze
já acorúndo, e ás vezes unLes. Partia logo para a Ca
pella a cuidai' da alampada, e punha-se cm ol'açaõ nlhe
o Relogio daI' signal para a llleyn noite, e era o melhol'
despertador que tinha o Sacrislaõ para as matinas. A
estRs assistia junLo ao pé do primey"o degráo do altar
mór, c o mais do tempo de joelhos; e aCélbadas ellas
continuava na mesma oraçaõ aLhe as tres horas, tempo
CID que os Religio,zos estavaõ já recolhidos todos, e pas
~!,\D~O á Igreja abayxo do choro, tomava Imã rigoroza
disCipliJl~, a qual acabad~ cOQti.\uava na oraçaõ alhe ao
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romper da alva, e o mais tempo que se passa athe o
abrir das portas o gastólVa em rezar pelas contas Aora
çaô das tres da madrugada por diante a hia ter muitas
vezes diante de buã Imagem de Nossa Senhora, de pa i
Dei, que estava na parede da escada antiga, ao descer
para a Sacristia, e ainda hoje se conserva, em a que de
novo se fez. !\qui de joelhos, e com os braços em cruz,
() acbava o Sacbristaõ todas ás vezes, que á estas taes
horas lhe era forçozo descer á Sachristia, ou Capella!
Assim o certifica o Ir. Pregador, FI'. Manoel de S. Ma
ria Itaparica, que sendo alli chorista e Sachristaõ, o vira
muitas vezes, e que pel'guotando por huã que boras
eraõ, elle naõ respondera; e que nem nesta, nem em as
mais deu de si acordo, ou movimento algum.

507. Era em summo gráo humilde; de sorte, que re
verenciava naõ só aos Religiozos Sacerdotes, Ulas aos
Leygos, e aos mesmos Noviços. Para prova do que basta
o cazo, que refere o Religiozo acima passara em sua pre-

. zeoça. Hum Sabbado depois de se bavpr ento9do a La
dainha, certo Religiozo de poucos annos, e menos cODsi
deraçaõ, foi á Portaria, e deteve-se a conversar com al
gllãs Pessoas Secul~res. Era tempo de fecbar a pol'ta,
e o II'DHlÕ Francisco que fazra as vezes do Porteiro, se
poz em pé sem dizer palavra com as chaves na maõdando
mudameute a entender o que queria. Naõ se moveo com
isto o Religiozo, e coutinuou com a sua impertinente
pratica. Como já passava a horll costumada se chegou
mais a elle o POl'leiro, e com toda a brandura, e sub
missaõ lhe disse; Padre, he tempo de fechar a porIa.
Irritou-se em grande maneyra o Frade, e com palavras
asperas, e desabridas o tratou mal, ebamando-lbe Bar
badaõ etc. (Conservou sempre as barbas cl'escidas, de
pois que tomou o habito dos Padres Ba,'barlinhos:) Cal
lou-se o Il'maõ Francisco, e tanto que f~choll a porla,
sem mais dilaçaõ foi á cella do Religiozo, e prostrando
se-lhe aos pés, lhe pedio perdoasse pelo amor de Oeos
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a turbaçaõ, que lhe havia dado. Por varias noites de
pois das oito horas, que era o tempo, em que repou
zava, succedeo d8l' alguãs vozes, e gemidos tristes,
acudiaõ alguns Religiozos, e o achavaõ no chaõ deitado
junto á pobre tarimba, em que dormia, c perguntan
do-lhe o que tinha, respondeo sempre, que de nada se
queixava; daqui vinhaõ a fazer juizo, que eraõ impetos,
e máos tI'atamentos dos demonios, naõ podendo soffrel'
a sua muita virtude.

508. Desta se naõ deixUl'UÕ perceber ontros mais no
torios actos, e signaes do que os que ficaõ referidos,
sendo a causa o seo grande recolhimento, e fazer a sua
babitaçaõ em hUlll lugar fóra da commuoicaçaõ dos Re
ligiozos, e' como entaypado entre duas paredes, e sem
tratamento algum com seculares, e ainda dentro muy
poucas vezes fallava, e isso sendo perguntado, e só o
viaõ oa Igreja, ou Sacristia. Falleceo com hllã morte
correspondente á vida, abraçado com hum Crucifixo, na
el'a do Senhor de 1. 730. POI' testemunho do 'seo confes
sor, guardou inteiramente a castidade por toda a vida,
pa ra que lhe lJaõ faltasse taõbem esta Aogelica vÍ!'tllde.
Sua Sepultura está proxima ao Cemiterio commum dos
Religiozos da pane da Igreja, e ainda se naõ abl'Ío atIJe
o prezente.

Vl~PI~'UL.o v.
De alguns casaI dignos de nota, succedidos. ou que dizem ordem

a este Convento,

509. Naõ só tem obrigaçaõ os qne escrevem Ctll'O
uicHs de relatar casos e acontecimentos prosper'os, mas
taôbem os infelizes, aquelles para o exemplo e imiwçaõ,
e estes para o escarmeoto; especialmente oaqllillo, qne
toca a obediencia, e conformaçaõ com a vontade dos
Prelados, que sempre se deve entender saõ goveroados
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por Supel'ior deslino; excepto, quando sem cautella, ou
rebnço se conhece em alguns Supedores payxaõ desor·
denada nas suas determinações, ainda que o Religiozo
sempre obedecendo obra corno tal, e tem, se assim re
signadamente obedecer, maiOl' merecimento; assim como
o perderá, se sem causa legitima, consegui!' a licença
violentando aos Prelados pam ella por este, ou aquelle
principio. O caso o<lã sey se comprehende alguã couza
disto, seja pela parte que for. Desta Provincia foi filho
FI'. Braz de S. Maria, natural de S. Paulo districto das
Minas Geraes, e professo nos Conventos daquellas partes
do Rio de Janeyro. Na separaçaõ destas duas Provincias
ficou incorporado nesta da Babya aonde se achava a
este tempo morador. Consta ser natural do lugar refe
rido, porque assim o testificaõ alguns Religiozos anti
gos, entre os quaes foi hum o Irmaõ FI'. Marcos de S.
Paulo, donde era taõbem natural, e nós conhecemos
ainda, e falleceo no Convento da Parabyba em 1738, e
dizia este sei' FI'. Braz seo tio, e repetia delle o que hi
mos a dizer. Neste Convento de Paraguaçú foy a sua
mayor assistencia. Depois de alguns anoos, por dez con
tÍnnos esteve sem pedir licença, naõ fallando nem com
muoicando com Religiozo, ou pessoa algllã. Celebrava
missa todos os dias assi tindo sempre ao choro, e actos
de commuoidade. Depois de acabadn a reza do choro,
alli ficava de joelhos muitas horas; recolhia-se á cella, e
da mesma sorte estava quasi sempre de joelhos detl'az
da porta. Passados os dez aooos, fallou eutaõ pedindo
com muita instancia Iicent;a para bir á Patria, e ver aos
seos, sendo já a este tempo velho, e alcorcovado. Duvi
daraã os Prelados ao principio em lha conceder pelos
annos que tinha, e distancia graode da jornada. Mas
elle tanto iosistio e teimou, que vieraõ a conceder-Ihe~

mais por importunados, que por vontade; e principal
menle por evitarem alguã loucura, ou mania, a quejul
gavaõ bia caminhando FI'. Brez. Alcançada a licença, e
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tomarla a beDçaõ, sem mais viatico, uem vestuario que
o habito qne trazia veslido, o mllnto ans hombros, e o
breviario debayxo do braço, se poz a caminbo. Embar
cou-se para a Cacboey,'a, aonde mandou fazer hum bor
da') de ferro á maoeyra de espêlo, e dali passando á
parle do POI'nle, e lugal' da Moritiba, principio do ca"
mioho das Minas, e Saõ Pao-Io, continuou a sua viagem,
~on den'ota. e lal foi ella, que nunca mais se soube qual
fos e o terlllO della, nem o fim que teve, e foi isto DOS
}Jrilll'lpills do anno de 1.699. Passados dons anno~, e
cOl'I'ellllo já o ll'rreyro que era o de 1.702 pelo mez de
Novelllbru chegaraõ á Villa da Cachoeyra, ainda na
qOI'lIe t(-'mpo Povoaçaõ, certos Passageiros, e dali mano
daraõ eoll'pgar a f'l'le Convenlo de Paraguaçú um manlo
de Rellgiozo, dizendo, que em cel'la altUl'a do seo ca·
minho, rhpgando a IlIlã Alagôa a refazer·se de agoa, á
margem ddla haviitÕ aeltado aquelle manto. Visto este
pelos Reliv;iozos conhecoraõ ser o do Irmaõ FI'. Braz,
fqrmaudo lodos conceito, ou discurso, que bindo sem
duvida por alli de caminbo este Reli~iozo, e chegando
taõbem à lal Alagôa a refazpr·se de agoa, o tragaraõ as
Sucnrynbas, ou cobras, e monstros das agoas, de que
era fama, havia muitas naquelle lago. Esle o discurso
dos homens; o certo foi que elle naõ chegou a Saõ Paulo,
nem appal'eceo em Olltl'3 parte; e só Deos sabe o fim
que teve e o principio porque.

51.0. Ao Hospital deste Convento se foi curai' de mo'"
lestia grave, e da qual veyo a morrei' hum Escravo do
Convento da Bahya por nome Domingos, chamado da
Proruraçaõ, Preto vindo das costas da Africa, de bom
genio~ e inclinaçaõ. Conhecido por mortal o achaque o
avizQu o 1J', FI'. Bernardo, que era necessario dispor-se
com os Sacramentos da Igreja, Conformou-se o Escravo
com a noticia, e depois de recebei' o Santissimo Viatico,
disse ao ditlo FI', Bernanlo estas palavras, conforme as
temos em l1u,ã memoria: Senhor Padre, eu em toda a
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minha vida sempre ouvi missa nos Domingos, e mais
dias de preceito, e taõbem nos de Semana, em que o
serviço mB dava lugar, mas sempre com este etfeilo, "Que
en via o Padre desde que principiava a Missa athe que
principiava as palavras da coosagraçaõ da hostia; e tanto
que a missa chegava a este ponto, delle athe o Padre
consumir' o Calis, já eu naõ 'via nada no altar. O mesmo
era quando o Padre dava a commllllhaõ na missa, ou
fóra del1a, via eu o Padre athe tirar o Santissimo do
Sacrario, de entaõ athe o Padre fechar outra vez o Sa· 
erario naõ via eu mais conza algllã; assim foi em toda a
minha vida; e assim foi agora, que receby o viatico. AI
gnãs vezes manifestei isto aos mais da minha CÔl' preta;
e pelo que me respondem só em mim passa o que tenho
manifestado. Eu na minha terra fui Escravo de hum ho··
mem, que naõ era Portnguez, fallava outra Iingoa. Ven
deu-me este ól hUID Portuguez naquellas partes, c por
este Portuguez fui enviado a esta Bahya, e lIella me
eompral'aõ os Padres de S. Francisco. A vida do pri
meyro Senhor era ditferente da do Portugnez, a quem
elle me vendeo; porque a deste era como a dos mora··
dores desta terra; mas a do primeyro naõ; porque este
naõ se confessava, nem commungava; IIUÕ ouvia missa,
nem entrava nas Igrejas; nas Sex.tas feiras, e Sabbados
sempl'e comia came, e nos seos costumes era muito
dilferente dos Moradores desta terra. Naõ me lembra
que elle me mandasse baptizar, e estou certo, que 110

poder de VV. PP., e do segundo Senhor taõbem naõ fui
baptisado, e taõbem conheço, que o primeyro que tive
era Herege; porq'ue já eu sey, que alguns Hereges na
vegaõ taõbem pelas partes donde eu nasci. -Por tudo
isto conside.ro, que eu naõ sou ainda baptizado, e que
tudo o que me acontece procede da faHa deste Sacra
mento. Pelo que eu eston no fim da vida, peço á V. P.
que me mamIe baptizar para me ver livre deste temor,
em que tenho vivido.
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:5H. No-Lempo em que isto aconteceo achava-se taõ~

\bem Enfermo no Hosp,itaJ o P. M. Pr. Francisco das
'Chagas, que depois passou á Proyiocia do Rio de Ja
'neyl'O, e foi lá Provincial; com este cQnferio Fr. Ber
nardo a materia, e se resolveo que o ~scravo fosse bap
tizado, conforme o determina a Igreji, e lhe administrou
'este Sacramento o mesmo Padre Mestre. Confessou-se
depo.is, recebeo na missa o via tico pelo sobrediUo Padre,
e taõbem a Santa Unçaõ, e assim acabou a vida, lou
vando a Deos, por lhe conceder na hora da morte ver a
hostia, e calis consagrados, e ao Sacerdote, em todo o
Sacrificio da missa, deixando-nos em tu(\o isto em qne
louvar sempre a Providf!ncia, e Misericol'dia de Deos.

512. Por virtude desta Altissimn Providencia, em
que o Seraficoi Patriaroha sempre confiou, e com a qual
instituhio a sua ordem, e obrou em beneficio dos homens
tantos prodigios; repetiremos aqui hum conhecido por
1al, e ~o seo proprio dia do anno de 1725. Neste, entre
118 oito e uove boras dn Illanhã, navegava da parle do
19nápe pela vêa da agoa da bnnda do Convento, IJllà
lancha carregad'íl ue canas para o Engenho da Ponta,
fronteiro ao mesmo Convento, em distancia de huã
grande leg~a ao Poente na burra da Cacliocyra. O in
,teoto üe segurai' na enchente a entrada, e porto do Eu
genho obrigou aos mareantcs a seguir no resto da va
zante a vaFeda dapartedo Convento. Odia estava claro,
e ao tempo em que a embarcaçaõ cmparelhava com o
canto do muro da pal'te do Hospital, entron huã trovoada
com tanta rorça, e repente, que viradas asvellas para o
rnndo, e a quilha para a fiÔl' da agoa, apenas poôel'aõ os,
pretos que a governavaõ, apparerer montados sobre a
mesma q-uill~êl. Os Religioz@s do Convento, e as Pessoas
do Reeoncavo, qne haviaõ ooneorrido para a Solcmni
elade do S,a,nto Patriarcha, os mais' delles viraõ o nau·
{rag,io, e eada hum com aHel'adas vozes clamava por
qnem acudisse aos Naufragantes. Com eifeito I'oraõ estes
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soccorridl)s, e bem defr'onte da vllrailda do Convento..
por onde corre a véa da agoa os rece"beraõ em Imã canôa ..
e transportados par'a o mesmo Convento. Foy a embar
caçaõ correndo pela vêa da agoa e vazante-da mare para
li parte do Engenho Velho, hllã legoa abayxo do Con
vento. Depõís de concluída a Solelllllidade, no mesmo
dia ordenou o Guardiaõ aos Naufragados fossem por
terra alhe o Engenho Velho veí' se achavaõ vesLigios da
embarcaçaõ. ou da slla carga; e voltaraõ com a noticia,"
de que estava encalhada defronte do Engenbo Velbo na
mesma forma, em que naufragou, só com o pano, e em
lugar que o poderaõ despir delie.

513. Reconduzido o velame para o Convento, foi este
embarcado em buã canôa com os Escra vos da El:Dbar
caçaõ, e por hum Religiozo enviou o Gual'diaõ tudo ao
Coronel Manoel de Araujo, Senhor do Engenho da Ponta,
com a noticia do naurragio, e com a certeza de acon
tecer sem culpa dos Escravos. Passou esta canôa do
Convento para o Engenho na reponta da maré; e ponco
depois de esquipada, appal'eceo vindo do Engenho Ve
lho pela parte da Ilha do Sodré, ou dos Francezes de
que já se fallou, huã embarcaçaõ em arvore secca di
reita semp.'e pela vêa da agoa, sem remeyros, nem pes
soa algllã dentro della. Ao passar esta pela ditta Ilha,
asselllaraô os Religiozos, que da varanda do mar a es
tavaõ vendo, era"a mesma naufragada, e desejozos de
ver o fim daqllelle, que já tinhaõ por prodigio, perse
veraraõ em olhal' para ella, e'viraõ, que atravessando a
bocca da barra da CachoeYl'a, foi entrar dir'eita no porto
do Engenho da Ponta. Entroua embar'caçaõ no seo porto
estando ainda com o COl'Ouel Manocl de Araujo o Reli
giozo, que transportou os Escravos, e velame, e voltou
com a noticia, confirmando-se em todos hum taõ no..
taveI prodigio.
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(;,&,PITlJLO VI.
Fundaçaõ c principias do Convento de S. lJoaventura de CassaraM.

514. Foy acceita a fundaçaõ desta caza,' j'lIntamente
com a de Paraguaçú pelo sobl'editto Custodio FI'. Joaõ
Bautista, no mesmo Capitulo de 2lt- de .Fevereyro
'de 1649. Para lhe dar pl'incipio foi nomeado logo FI'.
Gerardo dos Santos, como Prelado com voto em Capi
tulo, e pOI' seo companheiro Fr. Francisco, o crespo.
Começaraõ hum Recolhimento, e nelle rezidio o tal Pre
lado athe o Capitulo do Custodio FI'. Daniel de S. Fran
cisco de 1lt- de Septembro de 1.653, em que foi eleito
para segundo Prelado FI'. Manoel de S. Joseph, Coo
fessOl'. Aeste snccedeo o tel'.ceyro, já com titulo de
Gnardiaõ FI'. Antonio do Rozario, Pregador athe oCa.
pitulo do primeyro Proviocial FI'. Antonio dos Martyres,
em o qll'll elegeraõ POI' Guardiaõ a FI'. Gonçallo da
Conceiçaõ. E esta he toda a noticia, que desta caza nos
dá o Cartorio desta Custodia, e Provincia; e assim dei
xamos o mais que lhe toca para quem lhe pertence.

FUNDAÇAÕ DO CONVENTO
De S. Antonio da Villa do Cayru.

Principias desta fundaçaõ.

515. Entrando no cargo de Custodio, por morte de
1"1'. Joaõ Balltista, FI'. SebaSLiaõ do Espirito SaDto no
mez.de Janeyro de 1650, entre as prirneyras dispozições
do seo governo, foi huã rnaudar á Villa do Cayrú a FI'.
Gaspar da Conceiçaõ, Diffiuidol' actual, com FI'. Fran
cisco de Lisboa, Pregador, e FI'. Joaõ da Conceiçaõ,
Leygo, por companheiros a fazer acceitaçaõ de fundar
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taõbem alli Convento, como pediaõ os Moradores da
terra. Na ViIla assistia este Religiozo athe os principios
de Novembro do me~mo anno, em que deixando o cui
dado de dar principio a hum Recolhimento aos compa
nheiros voltou á BHhya para assisti I' á congregaçaõ, que
celebrou o diuo Custodio a vinle e hum do sobreditto
mez, e anDo, e 'Desta foi nomeado para primeyro Supe
rior do Recolhimento qne se havia levantar FI'. Sebas
tiaõ dos MartYl'es. Foy Prelado alguns tres annos athe o
Capitulo do Custodio FI'. Daniel de S. Francisco de 14.
de Septembro de 1653, e nesta sua Prelatura se deo
principio ao Recolhimento, depois de passada a Escrip
tura para a data da terra, que a fez Bento Salvador, e

'sua mulher Izabel Gomes, em vinte e sinco de Dezembro
do seguinte anno de 1654., sendo Syndico Antonio de
Ceiros Caroeyro, Governador aa ViIla de Nossa Senhora
do Rozario do Cayrú, accrescenta o Cartorio desta caza,
havendo gasto os Religiozos mais de hum anno nestas
preparações. Pal'a os omeios Divinos assim antes, como
depois de acabado o Recolhimento, se servir~õ da Igre
jinba de S. Antonio, que no mesolo lugar haviaõ levan
tado os Moradol'es, e feilo taõbem data della aos Reli
giozos, junlo a qual se levantou o Recolhimento, e se
serviraõ della, em quanto se naõ fez a outra nova. A
esta, diz o Cartorio da Provincia, e hum assento da
mesma caza, deo principio o Guardiaõ FI'. Miguel da
Conceiçaõ, fazendo-a de pedra e cal. expressaõ que
mostra ser a pi'irneyra de taipa, e que a prirneyra pedra
a lançou FI'. Daniel de S. Francisco, Mestre na Sagrada
Theologia, e Custodio Provindal, que entaõ era em vinle
e cinco de Agosto de 1.654, diz o assento. o que naõ ex
plica o Cartorio.

516. Taõhem temos certeza de qne estes Religiozos
Fundadores naõ roraõ os primeyl'os que alli chegal'uõ;
naõ só na ViIla, mas taõbem pelos seos districlos da
terra firme; porque já de annos antes, o. haviaõ feito
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outros aos commus pedidos das esmollas para o Con
vento da Bahya. ~aõ ronsta isto das nossas memorias;
mas de hum livrinho de maõ, que já citamos em oull'os
lugares da prillleyra Pélrte. escriptn por Pessoa natural
daqllelle Paiz. se p.xJ)I'eSMaô estas. e outras circunstan
cias, as quaes naô só confirlllaõ o que aqui eSCI'evemos,
lIIas servem de muito cl'etlito aos nossoS, e mostraõ a
grande devoçaô, e piedaoe (taquelle Povo, do qual, e
dos Religiozos fallando [) seo Ulhor, diz assim: Lá
/laveis aC/tar ainda (rtO Paiz do lJayrú.) muitos da des·
cer,dencia, e dow1'irta daqueltagrande MaU'ona, e maior
sel'va do Senhor, Anlonia de Padua de Goes, symlJoto -t

da Chat'idadf., e amor ao proximõ, e logo d entrada en
contrareis com os Fradinltos do glO1'iozo Serafico Saõ
F1'flncisco. que andaõ á esmolta, e piles vos encaminha
rap, e in{ormamõ desta verdade, e de que estando já
mtlY diminltlos seos cabedaes, (isto he do Povo da ten'a,
de quem aqui (atia o Author,) pelas razões, que atraz
ficao rlúlas; ainda os animou sua notavel piedade e de
voçaô. a chama-los e agazalha-los na era do Senhor
de 1.649, em a sua Vilta, dando-lhes a Igreia do gto
riozo Santo AnLOnin para hospicio, e morada de seo es
piritual P"y, ficando amhos apozentados em o mesmo
altar, que na con{ormidade e ohediencia, se vê o primor
dos bons fil/tO,'. l!. quam (!lO ,'evez se pratica hoie no
mundo esta tiraõ, E pat'a agazalho do Servo de Oeos
{:lhricaraõ logo Sf.OS humildes dormitorios, tomando
muito a seo cargo o sustenta-los com snas esmoltas, e com
o am01', e ternura de suas almas, e sinceras vontades
lrabatltando cada hum delles por se avantaim' nas mos·
lms de mui01' devoçaõ em todas as pertenças ao Divino
Culto. Alguãs vezes tenho !tido áquella Vil/a, depois de
OJ'nada com aquelle ramal/tete de myn'ha, e notava dos
Servos do Senh01' a Clausum, vel'dadeim pobreza, hu
mildade, e paâencia, emfim Imm vivo 1'elrato do SC1'a
fim Franâsco, e em seos Esmotteres, e lJemfeítores feitos
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aeos Donatos, e naõ sei st diga seos co~inheiros, que a
tudo ob1'iga a Charidade, quando he verdadeira, e naõ
supposta, ou composta de ingredietltes de humanos res~

peitos.
V.&PITULO "VIII.

Progrcssos destc Convento, edo mais, que lhe toca athe oprennte.

517. O que fica relatado, he tudo, o que sobre os
principios, e uinda continuaçaô e obras deste Convento
pudemos descubrir, pois no seo Cartorio se naõ aclla
assento algum de qoando se deo a elle pl'incipio, quando
se acabou, e passaraõ para elle os Religiozos, nem
quando se disse a primeyru missa na sua Igreja nova.
Por detraz da Capell:} Olor se fez os annos passados
de 1.750 para cá a Sacristia, com varanda por cima,
obra perfeita. Tem tresallares como as mais, e pártc do
choro sobre lres arcos ete pedra lavrada, que formaõ a
perspectiva do froutispicio. No Claustro tem a Capella
do Capitulo, consagrada à SeiJhora com o titulo do Ro
zario, em altar bem ornado, como toda. a Capella, e se
festeja todos os annos com Sermaõ e missa solem"1le.

518. Está situado qnllsi no fim da Rua principal, que
começa na bayxa, e porto das embarcações, e acaba no
pa teo do fron lispicio, que fica ao nascente, á parte di
reita da Rua, em pouca distancia da Matriz para a qual
continua algum ponco mais a mesma Rua, e alli acaba,
naõ bavendo em toda a Ilha mais caza on Sitio fÓl'a da
Povoaçaô, pai' ser o seo terreno aspero, e fragozo. He
Ilabit:tçaõ de alguns Moradores de pouco negocio; por
que os de mais posses rezidem pela terra firme, aonde
tem as suas fazendas e lavouras, e só por festas, e ou
tras occlIl'rencias, passaõ á Villa. aonde alguns tem ca
zas proprias para estas funções, as qnaes naõ faltaõ
ainda hoje, especialmente às de Semana Santa, e orago,
e taõbem às do Sel'afico Patriarcha, e S. Antonio, se~
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guindo o exemplo dos seos Antepassados. que muito se,
eSlUel'avaõ no que pertencia ao Culto Di VlDO, e seos
Santos, como taõbem com as suas esmollas, naõ só aos
Religiozos; mas ainda aos pobres da Villa. Repetiremos
o que sobre isto continua o mesmo Author já allegado.
-E assim mais notava eu, (diz elte,) hum fervor gmnde
assim nos I~omens, como nas muthe1'es, em a freq'l.ten
cia dos Divinos Sacramentos, assim em seo amado Con··
vento, cllmo em a sua Parockiat; onde vi mais, que to
das as lardes dos Domingos, se ajunlllvaõ muilos de
vOlOS com seo cuidadozo PaslO1', e cm altas vozes rezavaõ
o le"ÇO da Senhora, sua Divina Padroeyra, cantando.
Via, e notava mais, que naõ impedia as esmoltas, que
fadaõ aos seos Frades, a terem os mais pobres taõbem a
sua certa, e infaUivet; naõ lidando aquetlas piedolas Ma
tronas, (para mais comprazer a seos maridos, e viverem
conformes em huã mesma vontade,) que em preparar
em suas fazendas o com que I~aviaõ ~OCC01'1'er os seos po
bres da Vilta; e quando a eUa kiaõ, e vdõ ás suas festas
principaes do anno, que saõ oito, ou dez, tevavaõ e Jevaõ
ainda hoje canôas carregadas de farinha, peixe, (:a1'ne,
mariscos, tegumes, fruitas, e o maz's, de que Deos t/les
dá para repartirem, e contentarem aos que já as esperaõ,
como por amorozas Mãys; com oque ficava eu assaz com·
pungt'do, e touvando ao Senhor, trazia á mem01'ia as
Pautas, Eusloquios, e outras Santas Malronasdaquetlas
mais douradas Eras.

519. Entre estas, podia ter taijbem lugar, e bem me
recido Aolonia de Padn'! de Goes. Fazemos-Ih':l aqui
esta memoria, naõ por'que fosse Irmã Terceyra nossa,
nem ainda sepultada em a nossa] greja, pois quando falo
leceo, naõ tínhamos ainda alli Convento, mas nchamos
ser-lhe devida pelo' particular' affecto á nossa ontem, e
graude devoçaõ e charidade, com que tratava aos Reli
giozos, que andavaõ aos pedidos, naó só na Comarca dos
I1héos, aonde primeyro assistio com seos Pays, mas
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taõbem, e principalmente nesta do Cayrú, para onde
depois se passaraõ. Este affecto e devoçaõ á Ordem, o
herdou ella dos sobredittos seos Pays, que bem o mos
traraõ em o ~ome que lhe deraõ de Antonia de Padua,
antepondo naõ só o de Antonio como proprio, mas taõ
bem o de Padua, como cognome ao dfÚioes, ue tra
zia herdado de seos Dobres Ascendentes em a Cidade de
Lisboa. Alli nasceo fjlha primeyra de Ga.s.I@...Lde Arau'o.
natural da Villa de Arcos, parte de Vianna ou Ponte de
Lima da nobre familia dos Aralljos, e de sua mulher Ca
tharina de Goes, que tiuha por Patl'ia a Cidade de
Lisboa, aonde tiveraõ taõbem o segundo filho Simaõ de
Araujo de Goes. Com estes d9us fructos da sua fecundi
iIããe, e por razões, que D:jÕ explica o Author referido
desta noticia, deixando a Palria se passaraõ ao Brazil
pelos aonos de 1.563, e foraõ aportar á Capitania dos
llhéos, ou Saõ Jorge, a tempo que aquellas terras se coo
meçavaõ a povoai', e já tloresciaõ com bons lucros, e
melhores esperanças aos seus habitadores. Aqui lhe nas
ceraõ mais quatro fi! hos, que foraõ Francisca de Araujo,
Maria de Goes, Clara de Goes, e Jorge de Araujo de
Goes. A todos estes souberaõ seos piedozos Pays dou
trinar com o seo bom exemplo, e a todos deraõ estado
com honra e fazenda, que a quem serve a Deos em ver
dade, ejustiça, uaõ falta este Senhor com os bens da
terra, de que furaõ abastados os Pays, e os filhos, me
recendo todos grandes elogios, diz o que nos dá esta no
ticia. Acommodaàos os filhos, levou Deos para sy a Ca
thariua de Goes, Mãy de Antonia de Padua, e da qual se
cOOlaõ muitas, e grandes couzas para se louvai' a Deos,
diz o seo Author. O consorte Gaspar de Araujo, ven
do-se dezembaraçado do jugo do Matrimonio, e acom
modados os filhos, passou dos Ilhéos para a Bahiu, pre
tendendo ser admillido á Sociedade dos Padres Jesuítas.
Achou nelles ao principio alguã repugnancia, mas naõ
dezistindo do seo intento, e sem fazer caso dos pundo-
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nores do munuo, para melhOl' merecer o que pretendia,
e mostrar, que naõ era fingida a sua vontade, os come
çou a servir de portas a fóra, e ás suas costas e bom·
bras, carregava os pótes de agoa, e feixes de lenba, e os
vinba trazer á Portal'ia dos Padres; o que vendo elles
continuar sem rebuço de fingimento, o admiltiraõ a sy, e
recolbel'aõ para dentro, lançando-lhe a ROlJpêta, e com
ella fallecêo, cheio de acclamações de homem perfeito,
e desenganado,

520. Entre as filhas a. quem deraõ estado foi a pri
meyra Antonia de Padua de Goes. Coube-lhe por con
·sorte Domingos da Fonseca Saraiva, o primeyro dos se
gundos Povoadores das telTas fil'mes do Cayrú. Era filho
de Diogo Affonso da Veyga, e segundo Neto daquelle
.grande Fr-ancisco da Fonseca Saraiva, Senhol' da Villa
de Trancozo. No districto da mesma Villa dos llhéos,
assentou caza, e com o bom dote que lhe deraõ, c seos
-avanços, fabricou hum Engenho real de agoa, com grande
numero de Escravos Prelos, e muitos ludios serviçaes.
Por Patraõ escolheraõ os dons consortes ao Serafico Pa
triarcha dos Pobres, e fabricaraõ hnã Capella, 011 Igre
jinba, muy bem ornada, aonde collocaraõ com a do
Santo Padre a Imagem do gl'Unde Portngllez Santo An
tonio, dos qnaes eraõ particulares devotos, fazendo-lhes
todos os annos as suas festas, e recebendo por paga deste
'5eo catholico zelo, e vida ajustada, naõ só abundantes
fruelos da terl'a, taõbem o de dez filhos, tres varões,e selte
femeas, que a lodos crearaõ em Santo temol' de Deos.
Vinte annos fizeraõ rezidencia neste lugal' dos Ilhéos, no
fim dos quaes foi forçozo (leixa-Io pelas contiuuas inva
zões do Gentio, e os obri~araõ a largar o Engenho, e
fazendas, passando-se para a terra firme do Cayrú,
aonde fabricaraõ novas fai'.endas, e crescendo alli o Povo
e alliança de outros sujeitos, assim POI' cazamentos das
filhas, como de outras Pes~oas do Reyno, que haviaõ
passado á Balda, a quem os Governadores foruõ fazeudo
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de Republica, escollleraõ cómo já se disse em seo lugar.
a Ilha chamada Cayrú, ou Aracajurú, levantando nella'
VilIa; e além da Igreja Matriz, consagrada á Senhora do
Rozario, fabricaraõ taõbem a Capellinha de S. Antonio.
que depois se deo aos nossos Frades, quando alli foraõ'
fundar Convento.

521.. Naõ nos declara o Author destas noticias, o lu
gat' em que na terra firme fabricaraõ as suas vivendas
Domingos da Fonseca Saraiva, e sua consorte Antonia
ele Padoa de Goes; mas que esta se empregou sempre
cm obt'as de charidade para com os proximos. Sobre
isto, diz a memoria que seguimos, que em huã occasiaõ
tivera seo marido escrupulo de que se havia demaziado
em certa esmolla consideravel, de que a chegou a' ar
guir; mas ella se desculpava, de que naõ fôra CODll

aquelle excesso, que eBe prezumia; e conhecendo nas
palavras do marido, se naõ dava por satisfeito das suas
razões, mandara por huã Serva da caza, pôr ao fogo buã
grande pasta de fert'o, que diziaõ os seos, fôra IlUã en
xada, e depois de estar da côr do mesmo fogo, pondo
se de joelhos diante do marido, e estendendo as palmas
das maõs, mandou a Escrava lhe lançasse neBas aquella.
abrazada lamina, que trazia em Imà aspa, dizendo ella
para o Mat'ido.-Senltor F. assim como o que dizeis hc'
verdade, assim abraze estas maõs este ardente ferro. -E.
o teve nellas largo tempo. Com esta vista se prostrou taõ·
bem o Marido a seos pés, pedindo-lhe perdaõ pelo amor
de Deos; pois tinha bem justificada a sua ·verdade, com
a ionocencia das suas maõs entre o fogo daquella ar
dente chama.

522. Tendo já acommodadas as duas primeyras ti;..
lhas, Catharina, e Mariana de Goes com bonrozo estado.
querendo o Senhor dar mais que merecer á sua Serva lhe
tirou o Marido, dando-lhe com isto occaziaõ a que se
empt'egasse sem embaraços, toda em o seo serviço;. e: .
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conhecendo ella este favor, se deo dali em diante a todo
o genero de mOI'tificaçaõ, jejuns, cilicios, e disciplinas,
que eraõ as suas melhores iguarias, temperadas com la
grílllas e jaculatorias, que saõ o desafogo de corações
abrazados em amol' de Oeos, sem se divertir em dar es
tado ás outras duas filhas, creadas ao molde das primey
raso Concorreo taõbem gostoza em os despozorios de
outros dous filhos, bons discipulos da sua doutl'ina, e
grandes Mestres da politica, e governo da sua Republica.
Foraõ estes Simaõ, e Antonio, e aquellas SuzaDa, e
Francisca, levando Deos para sy aos mais em estado
de innocencia; e assim ficou dezembaraçada da carga, e
obrigações, empregando-se só nas da sua alma.

VAPTIJLO IX.

ConclUB a momoria da S61'tJa de D80. Afltonia de Padua, com a de dou.
lrmaã. S80S.

523. Alcancei já, (vai proseguindo o AUlhor desta
Memoria,) a esta grande Matrona, e maior Serva de
Deos, em huã cama em que o Senhor a teve, purgando,
ou apurando por desoilo annos entrevada, e quasi mOl'ta
da cilltura para bayxo alhe os pés, e admirei sempre ver
espirito taõ vivo em corpo taõ morLo, e mOl'Lificado de
dores, que como por mercê de Deos, me fizesse, (diz
elle,) familiar de sua caza, notava bem suas pias, e de
votas acções. Daquella cama, e em tal esLado, provia
tudo o que era necessal'io. Primeyrameute para cura, e
sustento dos Enfermos pobres, que buscavaõ o seo am
paro, noticiozos da sua estremada Charidade, para os
qoaes tinba em sua cftza recolhimento separado, sem
faltar taõbem com a esmolla ao pedinte, e com o soc
corro a muitos particulares. Dali, como de cadeyra, en
sinava lodos os dias de manhã a doulrina aos familiares,
e serventes da caza, e para os de portas a fóra elegia
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Ministro cuidadozo, provendo juntamente no castigo
dos seos erros com fraternal temperança. de sorte que
dizia, (ácerca da sua doutl'ina, hum en~raçado dizi
dor,) que athe os Papagayos da caza de Antonia de Pa
dua. sabiaõ rezai', e s6 nisto dizia bem. porque ueHa se
Daõ ouviaõ mais que documentos de doutrina Chrislã,
exbortações, e clamores ao Céo.

524. Tinba escolbidos para seos Advogados, e espe
ciaes Patronos aos gloriozos S. Francisco, S. Anlonio, e
o Serafico Doclor S. Boavenlura. A lodos celebrava a
sua festa nos seus dias. e tinba em seo Oratorio os seos
Retratos. Daquella cama. e naquelle estado se fazia con
duzir em buã cadeyra á Igreja em lodos os Domingos,
Dias Santos, e festas para ouvir os Sermões, missa, con·
fessar-se, e commungar. Todos os dias de manhã gas
lava como espaço de meya hora. na doutrina da fami·
lia, declarando-lhe neHa os lugares, e passos mais es·
euros, para cnmprimento das tres vil'tudes, Fé, Espe
rança, e Charidade, e mais preceitos da Igreja. Isto aca
bado despedia os Netos que lhe assistiaõ para as Esco·
las, os Escravos a seos omcios e tl'abalhos, e as Nelas,
que ali hiaõ tomar taõbem suas lições, rezavaõ com eHa
o Rozario da Senhora, e acabado o oíIereciaõ diante da
sua [magem, que taõbem tinba no seo Oratorio, e dali
as occupava com a mais familia de caza, huãs a cozer,
outras a fiar; porque naqllelle tempo, aiuda se nnõ pra
ticavaõ as relidas para camizas, gravatas, e outros en
feites, com que o Demouio tem feito aos mizel'aveis dos
homens, e mulheres bogios do tempo. Postas nos seos
trabalhos, e almofadas, lhes hia lendo taõbem a devota
Mestl'a, alguàs partes do livl'o.-Jardim espiritual, de
sorte qúe fosse ouvida de todas, e lhes explicava nlgllàs
passagens, que disso necessitavaõ, O lempo, que desles
espirituaes empregos lhe sobrava, o hia eHa divertindo
taõbem em cozeI', e remendar as camizas dos seos Ne
tinbos, contando historias das vidas dos Santos, da Pai-
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Orações particulares, das qliaes (diz o mesmo Authof,
que era hum daqllelles seos Netos) me ensinou huã, a
que ella chamava a Mãy das Orações, e be a seguinte.
Fazei-me, Senhor, aquelte que vós quereis, que eu seja, e
dai-me tudo o que quereis, que vos eu peça, apartai de
mim tudo o que de vós me póde apartar, para I~om'a, (f

gloria vossa. Amen Jesus. Gloria Patri, ele., repetida
esta deprecaçaõ por tres vezes.

525. Naõ só era buscada est3 boa mulher por pobres
para soccorro das suas necessidades, e mizerias; taõ
bem o começou a ser pelo decurso do tempo para cura,
e remedio de enfermidades eachaques corporaes, de que
alguãs pareceraõ certamente milagrozas. Em certa oe
caziaõ, notey, (diz o que nos dá esta noticia, ) que le
vando á sua prezença hum Menino, quazi moribundo,
por causa de eorrupçaõ que tinha nas partes inferiores
Secretas, e já lhe alcançava as Virilhas, e barriga, naô
fez mais que toma-lo dos braços da la5timada Mãy, dei
tando-o naquelle seo morto regaço, e mandar por hum
dos iíeos Netos, fosse á Igreja que alli estava perto, e
lhe trouxesse dos pós, que cahiaõ sobre o altar de buã
Imagem da Senhora, já carcomida do tempo; e chegaudo
elles, alimpou as feridas ao doente, como pode, e as
cobrio com aquelles pós, dizendo.-Senhora minha,
cumi este menino; porque naõ vá sua Mãy desconsolada.
-Couza foi maravilhoza, que sem ontro humano me
dicamento, levou a Mãy o filho saõ em breves dias.

526. Já me naõ admiro, (continua o Relator destes
casos, trazeudo aqui á memoria o outro, que já repe
timos em seo lugar, por elle mesmo apontado, e aeoo
teceo em tempos que vivia esta mulher;) de que rega
lasse o Céo com Divinos descantes o Povo deste Paiz
por muitos annos, pois a exemplos, e persuazôes suas,
eraõ quasi todos seguidores do seo espil'ito, devotos,
recatados, esmoleres, tementes a Oeos, amigos da jos-



575

tiça e verdade, reverentes aó Estado Ecclesiastico, e
Regular. Tudo bebiaõ, e beberaõ por muitos allnos
desta fonte; porque neHa achavaõ tudo; pois alem do
que fica ditto, e o mais que podiamos dizer, tratou sem
pre esta humilde Sern de Deos com notavel, e profun
dissima reverencia, acatamento, e igual amor a todo o
Sacerdote, e Religiozo, e assim mereceo ser taõbem
delles buscada, e assistida. Athe o Excellente e Vene
ravel Prelado, e Bispo D. Marcos Teixeira, de Saudoza
memoria, hindo a crismal' áquella Villa, a vizitou muy
familiarmente, assim pela boa informaçaõ de suas raras
virtudes, como pela razaõ de parentesco chegado, que
contrahia com o seo defunto Espozo; e concorreo para
etfeitllar-se o cazamento de huã sua Neta, que o mesmo
Bispo recebeo, e assistio ás suas bodas, sendo isto muito
aotes della entrevar, que foi pelos annos de 1622 com
ponca differença.

527. Compadecido já o Senhor do que padecia a sua
Serva, conformada sempre com a sua vontade, parece,
que a noticiou de ser chegada o tempo de a levar ao des
canço dos seos escolhidos; porque em hllã manhã me
chamou, diz o Escriptor referido, e depois de me latlçal'
a bençaõ, como fazia a todos, me disse mandasse cha
mar a seos filhos e filhas, para se despedir delles; por
que entendia era chegado o termo da partida; equepri·
meyro fizesse conduzir os Frades de N. S. S. Francisco,
(saõ palavras sua~, diz o mesmo Author) qlie andavaõ
pela Villa ás suas esmollas. e que o fizesse com diligen
cia. Vieraõ IlUns, e outros que ella recebeo; aos fillJos
com caricia e ternura, e aos Servos de Deos, com a cos
tumada veneraçaõ, pedindo-llJes os Sacramentos, que
com extrema devoçaõ, e alegre semblante recebeo ba
nhada em lagl'imas. Exhortou aos Filhos e Netos, reco
mendando-lhes o serviço, e amor de Oeos, c de suh
SaOlissimll Mãy, sem haver novidade, ou allel'açaõ de
dor, ncm outra mudança na sua ordinaria dispoziçaõ,
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e estando em seo perfeito juizo, com que sé achava, tao
sciente em toda~ as materias tocantes ao espirito, e bom
governo da sua muita familia; e assim creyo, (diz elle.)
que 860S docuroéotos me infundit'uõ a ouzaciia de escre
ver estas regras, e declarar nellas a vel'dade do que
sinto, e vi; porque naõ tive oulra Eschola mais que a
do A, B, C.

528. Ao oulro dia, depois de sacramentada, qne foi
a hum Sabbado pela manhã, se despedio de todos os
prezentes, lançando-lbes a hençaõ, e pedio aos Reli
giozos, que pelo amor de Oeos lhe assistissem com suas
SaDtas adverlencias, e lhe rezassem o omcio da agonia,
a que ella ajudava; e em meyo disto. maudou a hum
Neto qne muito amava, subisse á cama, e a sustentasse
pelas costas, porque esteve sempre assentada. fallando
muya ponto, e alegre. E porque vio duas filbas suas
sentadas na mesma cama, lhes disse: Jesus. filhas, sede
mais attentas, levantai-vos, e dai lugar a essa Senhora.
Levantaraõ..se ellas; reparamos todos para aque\la parte,
e naõ vimos aquella Senhora, que por sem duvida tive
mos e julgamos, quem poderia ser. Ditas estas palavras,
assim assentada, depois de se benzer, mandou com hum
pequeno bocêjo o espirito, a quem lho havia emprestado
por tempo de oitenta e dous annos, que se contaraõ do
seo nascimento, athe o de 1643, em que falJeceo. Foy
seo corpo levado a sepultar á Villa, na qual seofficial'3õ
sllas exequias com o amor e sentimento, que se lhe de
via, depozitando-o em a Capella moI' da sua Parochia, e
choradas suas Saudades POI' cento e desaseis Filhos,
Netos, e Bisnetos seos, que juntos com os de seos dons
Irmaõs, e quatro Irmas, podem hoje povoar hum novo
Mundo.

529. Desta foi Irmaõ segundo Simeaõ de Araujo de
Goes, como fica ditto. Depois de havei' tornarlo a Lis
boa a negocios de seo Pay, veyo a cazar na Bahya, com
Pessoa d.e sua qualidade, c neste eSlado viveo dando
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~empre moslt'as de que era frulo daquelle tronco, em
temor ~ amor de Deos, já desde o de solteiro~ notando
se-lhe desde entaõ Imã rapa continencia, e a mesma
sendo cazado. De sua nnica consorte teve viote bapti
zadoR, dos quaes, doze homens de capa e espada, e hum
Religiozo da Companhia, e duas filhas cazadas com PJul
tiplicidade de Netos e Uisnetos, entre o decurso de no
venta aonos, que contou de sua vida, para o fim da qual
qnerendo mostrar o Senhor, que os havia gastado bem,
parece lhe quiz conceder o dom de previzaõ; pOl'que
alguns tempos antes da sua J]lort.e, di.ss~ a de hum filhO
seo em o mesmo dia em que sucç~.dera esta na fronteira
de POl'lugal, e retirada do cerco de Badajos, para onde
se havia passado a servir á EI-Rey, depois de haver oc
cu pado oesta praça o posto de Capitaõ de Inrant~riíl,

com o habito de Christo, dizendo affirmativamente a sua
mnlher; Encomendemos a Oeos a alma de nosso filhq
Francisco de Goes, que he fallecido. Em outra occaziaõ
bindo da sua fazenda para a Cidade, deixando nella hum
Escravo de estima doente, disse passados alguns dias aos
filhos; encomendemos. a Oeos a alma de F. que esta
noite falleceo; o que tude assim havia succedido, e por
aqui se póde bem entender qual seria o sujeito, a quem
Deos assim ilIustrava,

530. Da outra ll'mã Clara de Goes, taõbem alcanc~i,

diz o mesmo, ainda de vista, e conheci cazada com h"m
Tbomé Lobato de Pedro-zo, de qnem teve filhos; taõ ~bs

tinente. e taõ inimiga de toda a vaidade do Mundo, c
dos 8eos regálos, que me constou, no cabo de largos al}
nos que a conheci, era o seo oJ'dinario sustento quaes"
quer ervas cozidas ~em sal, e o seo trato a este respeitq
era todo buma figura da mais recolhida Religioza, e
humilde penitente, que se pudesse considerar, e ~ssim

acabou taõbem o curso de seos largos annos, com Roa
opinlaõ. Nem foi meDOS a com que os haviaõ conc1l1idQ
as outras duas Irmãs, quejá naõ alcancei, diz Q nlesmq
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AUlhor; mas conclue, que todos os filhos daquelle bom,
e penitente Velho, Gaspar de Araujo, mostraraõ ser
fructo de semelhaule trouco; e assim muitas vezes, diz
eIle, vi nomear a esta Geraçaõ, POI' alguus Religiozos
antigos, e Pessoas antigas taõbem, e de qU!llidade e cre·
dilo pela geraçaõ dos Servos de Ocos, e particulares
bemfeiLOres·dos mesmos Religiozos.

{;APITULO X.

Dos Religiozos que neste Convento falleceraõ com boa opiniaõ, 8 do mai,
que a e/la pertence,

531.. Neste Convento viveo muitos annos athe o de
i 707, em que u vinte de Outubro falleceo, FI', Fran
cisco da Esperança, Religiozo no Estado Leygo, Naõ
achamos aoude professasse, nem de qne parle fosse ua
tural. Foy de huã vida mnito exemplar, e dado a lodas
as virtudes, e ua da Sanla Obedieucia, e pobreza obser·
vantissimo. Oseo habito era tudo remendado, escolhendo
para vestir dos que deinvaõ os Religiozos o mais velho,
e poido. Fóra dos actos do Refeitorio naõ tomava refei
çaõ alguã, Todo o seo exercicio, depois de satisfeitas as
pensões da communidade, e as du seo espirito, era fazei'
cilicios de arames, dando·os aos Religiozos, e a quem
lhos pedia por rezas para as almas, das quaes era par·
tículal' devoto e bemfeitor, dezejaudo que o fossem to
dos. Falleceo em idade provecta, pedindo os Santos Sa
cramentos para aquella hora, naõ tendo mais tempo de
enfermo, que este precizo para se preparar com os Di
vinos soccorros para aquella ultima jornada,

532, A mesma fez neste p,'oprio Convento a quatorze
de Junho de 1732, FI'. Antonio de S, Juliaõ, Rcligiozo
taõbem Leygo, e de huã vida em tudo perfeita, Profes
sou esta no .Convento de Igu3raçú a sellc de Março
de 1666, sendo natnral de MoreYl'a, lermo de Ponte de
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Lima, Da idade de vinte anllOS, e com oltenla e seis de
vida a completou. Além das vil'tudes commua&, que
p,'aticou, foi dotado de naõ fallar nunca no Demonio;
aiuda ní.lquelles assaltos da natureza, que por repenti
1I0S saõ cuslozos a reprimir, como foi vin~o em bnã oc
caziaõ em canôa com varios materiaes para o Convento,
virando-se esta por culpa dos Preto~, que a governa
vaõ; o que disse foi, valha-le Deos; depois' de surgir elle
laõbem, como por milagre de bayxo da canôa, e das
llgoas. Por testemunho do confessor, que lhe assistio na
Dlol'te, cousla conservar a pureza da Castida-de desde
que nascpo.

533. A este COllvento chegou de vizila certo Provin
cial, e entre os reparos que fez foi ver o pouco que so·
bra\'a da communidade do Refeitoria, para os pobres,
vio mais lançar ao Sol, quantidade de peixe secco, que
se recolhia ao Convento de lJUã camboa que linha. Disse
ao Guardiaõ mandasse repartir com os pobres todo
aquelle peixe; o que elle ní.lõ fez; e succedeo que na
quelle dia, nem nos outl'OS seguintes veyo mais peixe
fresco da cam boa. O que viSIO mandou o Provincial, sa
bendo que o Guardiaõ o naõ havia feito, repartir com
os pobres o peixe que havia secco, e logo no mesmo dia
veyo da camboa quantidade do fresco, e se foi conti
nuando da mesma sorle dali por dianle. Bom documento
para Prelados mesquinbos com os subditos, e pobres, e
taõbem para os que confiados na Providencia, sem pas
sar a desperdícios, llaõ fallaõ com o necessario aos sub
dilos, e o devido aos pobl'es.

534.. Attendendo alguãs das principaes Pessoas com
a Camara desta ViIla do Cayl'ú, e o seo Ouvidor I. que
elltaõ era Manoel Botelho Carneyro a indigencia, e po
breza do Convento, assim para a sustentaçaij dos Reli
giozos, como do ornato, e culto DiviDO" fizeraõ a Sua
Magestade o Senhor Rey D. Pedro II, pelos aonos de
1695, seudo Provincial o P. FI'. Jacome da PurifiC:8çaõ..
a seguinte supplica.
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SENHOR.
-Os oIDciaes da Camara, Ouvidor da Justiça, e Vi·

gario da Igreja Matriz desta ViIla do Cayrú, Capitania
da Bahya de todos os Santos nos Estados do Brasil, re
prezen'taõ a V. A. como leaes Vassallos as inconvenien
das, que em todo o seo districto, e taõbem nas Viiias do
Cnmamu, Boypéba, e Ilhéos, padecel'aõ por falta de Mi·
nistros, e operarios necessarios nestas remotas Regiões
-se se extinguisse o Convento de S. .~utol1io do Cayrú
de Religiozos Capuchos, que ha muiLos annos na dilta
"ma do Ca'jrú se edificou, pela sum ma po b.·eza, e mi
zeria de toda a terra, e naõ haver "ella outra lavoura,
mais que a de fal'juha de páo, e essa mesma atenuada
por cansa da invazaõ, que os Indios os anDOS passados
fizeraõ em todo o seo districto, com que fical'aõ os Mo
radores impossibi1iLados de poder SOCCOITer aos dillos
Religiozos Capuchos, I)em poderem dar ajuda para le
vantarem o Convento que todo cahio por terra, naõ fi·
cando mais, que a Igreja em pé, e nella se recolhem os
dittos Religiozos, que ao prezente tem o Convento, as·
sistindo utllle vinte Religiozos nos tempos passados, ado
ministrando os Sacramentos, e pregando a palavra de
'Deos; e Daõ havendo nestas quatro ViIlas nenhum Con
vento de algulís das Sagradas Religiões; e estes Religio
zo~ Capuchos faltan do destas partes, se atenua raO de todo
as dillas Villas; pOl' quanto n experiencia tem mostrado,
que nas partes onde estes Religiozos estaô, se augrnentaõ
08 Povos, no serviço de Oeos, e devoçaõ, recebem grau..
de fruto. e V. A, servido Da obediencia de seos Vas
saHos, sem mais interesse, que o referido, pelo que

Pedem a V. A. prosu'ados a seos pés, queira soc
correr com sua gl'undeza o clilto Convento com a es
rooHa ordinaria, que se dá na Cidade da Bahya aos Con
ventos \lIas mais Religiões, de huã pipa de vinho, deus
barris de azeite, tres arrobas de cêra, e huâ quartola de
Carlnha do Reyno para o Santo Sacrificio da Missa, e
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alumiarem o Sanlissimo Sacramento do Altar em 'Cada
bum anno, que para o mais sustento do Convento os Re
Jigiozos se accommodaõ como pobres com a mizeria da
terra, visto nella naõ haver gado, mais que algum peixe
e a farinha de páo em todo o discurso do anDO: no que
receberaõ esmolla, e Mercê.

535. Naõ se acha nos livros deste Convento o des
pacho desta supplica, mas be certo, foi bem aceita de
S. Mag. pois por outra Provizaõ slla de 22 de Fevereiro
de 1701., diz assim~Visto ser acabado o tempodesioGo
annos, porque fui servido mandar dar ao Convento da
Villa do Cayrú trinta mil réis de ordinaria cada anoo~

para azeite, vinho, e cêra para o culto Divino, hey por
bem se continue aos dittos Religiozos por outros sinco
annos, o dar-se-Ihes os mesmos trinta mil réis, que já
liveraõ cada anno, etc. No de i 704 sendo Viga rio Pro
vincialo P. FI'. Cosme do Espirito Santo, se fez nova
supplica, em 4 de Mayo para se continuar esta ordinaria
sem limitaçaõ de tempo. Chegou a Lisboa quando estava
com o Governo a Rainha da Gran Bretanha Infanta de
Portugal, mandou esta Senhora informar-se do Prove
dOI' MoI' da Bahya Francisco Lamber~o, por cal'ta que
lhe escreveu em selte de Outubro do sobreditto anno
de 1. 704. Quando chegou a lJortugal esta informaçaõ naõ
achamos: mas tomando a posse do Reyuo o Senhor D.
Joaõ V, nos fins do anno de 1706 em 9 de Dezembro,
logo no seguinte de 1707 em 21. de Março mandou pas
sar Provizaõ para se continuar a ordinaria dos trinta
mil réis perpetuamente, como alhe agora se executa.
Acha-se l'egistada esta Provizaõ no liv. 5. 0 dos Regis
tros da Secl'etaria do Estado do Brazil, a que toca a
foI. 1.0, em onze de J unbo de 1.707.

536. Ha neste Convento Ordem Terceyra, Quando
teve alli principio naõ acbamos certeza; mas do livro
das eleyções desta Provincia consla, que Da congrega
I}aõ de 16 de Junllo de 1.703 se nomeou para ella o Pl'i:·
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meyro commissal'io. De a sua Titular Santa Roza de
Viterbo, collocada em o altar de huã pequena Capella,
que tem no corpo da Igreja, fronteira ao pulpiLo, para a
qual se eotra pelo seo arco, e porla com grades oa mes
ma parede do corpo da Igreja. Tem esta Capellinha a
hum lado outra porta por onde sabem para a sua caza
de exercios, sobre a qual fica hum sobrado, que llJc
serve de Consistorio pOl' detraz da mesma Capellinha.

537. Taõbem ha oelle classe de Grammatica para os
filhos dos Seculares. e se nomeou para esles o primeyro
Mestl'e na congregaçaõ de h de Julho de 1718, sem es.
tipendio algum, e só allelldendo os Prelado~ ao bem, e
necessidade dos Póvos •

FUNDAGAO DOS CONVENTOS
Da Ilha Grande, VlIla do Itanhanbem, Seregipe del'Rey, e Ilha de

Saõ Sebaslinõ,' .

tJAP....·ULO XI.

Principio do Convento da Ilha Grande.

538. Na mesma congregaçaõ, que fez na Bahya' o
Custodio FI'. Sebastiaõ do EspÍl'ito Santo, se acceiloll
taõbem o fllndar Convento na Ilha Grande, partes do
Sul do Rio de Jaoeyro. Para effeilo desta, logo que no
mez de Janeyro do mesmo anno de 1650, tomou posse
do governo da Custodia, estando ainda no Convento do
Rio de Janeyro, onde era Guardiaõ. despachou dali a
FI'. Pantaleaõ de S. Catharilla com FI'. Manoel dos An
jos Religiozo Leygo, para verem o Sitio, que otrereciaõ
os Moradores. e ordem, que se fosse conveniente, fi
zessem estes Religiozos a acceitaçaõ, e dessem principio
ao Recolhimento. Assim se executou, e na referida CaD

gregaçaõ, estando já o Recolhimento capaz, se !tomeou
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para seo primeyro Prelado, ao Pregador Fr. Cosme da
Piedade, e assim se foraõ continuando os mais, que por
todos foraõ quatro alhe o Capitulo do primeyro Provin
cial FI'. Antonio dos Marlyres. Neste se fez o quinto
Guardiaõ para este Convento; e como no mesmo Capi
tulo se determinou fossem levantados em Custodia os
Conventos, que ficavaõ por aquellas parles do Snl, sen
do hnm destes o de que tl'alamos, delle naõ temos outra
noticia mais do que esta breve, que fica referida, e ser
consagrado a S. Bernardino de Sena.

UJl.PITIJLO· XII.

Prin6lpio do Convento da yt/la de ltanhanhem.

539. Com a mesma IH'evidade, e falta de noticia, 11
damos taõbem do Convento de Nossa Senhora da Con- .
ceiçaõ da Villa de ltanhanht>m. Foy acceito pelo Custo
dio FI'. Daniel de S. Prancisco, no Capitulo que fez em
o Convento da Bahya a fft. de Seplernbro de 1.653, de
terminando-se neste fosse o tilesm9 Custodio em Pessoa
Da vizita, que fizesse por aquellas partes, ver o lugar,
que lhe olfel'eciaõ os Moradores, e parecendo-lhe con
veniente o acceitasse. Assim o fez, e se deo principio a
bum Recolhimento junto á Ermida da Senhora da Con
ceiçaõ, que laõbern se deo aos Religiozos. Mas isto naõ
teve effeilo neste, nem em o seguinte anno de f65ft., por
que feito o seo Capitulo, como se disse, a 14 de Septem
bl'O de 1653, panio o P. Custodio nos fins deste mesmo
anno para as partes de Pel'Dambnco, e chegando alli
pelo mez de Janeyro de 165ft., em o qual a 27 deste mez
se achou na Restauraçaõ, e entrada da Praça de Per
nambuco, alli foi pl'ecizo detel'-se todo o anno em pro
ver, e accommodar os Conveln05, qne o Inimigo, athe
,iii havia occupado, no que se deteve athe o principio do
iluno seguinte de 1.655. N9ste voltou para a Bullya, e feita



58li

8 sua cougregaçaõ nesta, nomeou o P. Custodio para
Prelado, e fundador do novo Convento de Itanbanhem,
a 1"1'. Melchior de S. FI'ancisco, e pOl' seos compa
nheiros a FI'. Eslevaõ dos Reys, e 'FI'. Antonio da Puri·
ficaçaÕ. Estes deraõ principio, e concluiraõ o Recolhi
mento, e governou FI'. Melchior de S. Francisco, ou do
Porto como vulgal'mente era chamado, atIJe o Capilulo
seguinte de Fr. P:tntaleaõ Baptista de 26 de Agosto de
1657, e neste se nomeou por segundo Prelado a FI'. An.
tonio da Puri6caçaõ. e o foi atIJe o Capitulo do primeyro
Provincial Fr. A.ntonio dos Martyres de sinco de No··
vembro de 1.659, e com a Greçaõ da sobreditta Custodia
do Rio de Janeyro neste Capitulo nos fa\laraõ laõbem
as mais Dolicii,ls dos progressos. desta caza, naõ só em
quanto ao material della, mas taõhem das operações vir
tuozas de alguns Religiozos, que aht tloreceraõ atl1e a
sua separaçaõ desta Provincia. Só no archivo desta te
mos IlUã copia tirada de hum instrumento, que se for··
mon por ordem do Administrador Matheos da Costa
Aborirn, de 14 de Janeyro de 1612, ainda antes que alli
fossem fuodal' os nossos Religiozos, no qual se achaõ
justificados muitos, e grandes mllagl'es da Senhora da
Conceiçaõ deste Oratorio, ou Igreja de ItaohaobE:m, e
ontros muitos, e admiraveis protligios obrados por esta

~'" mesma Senhora, se acbaõ taõbem copiados neste Ar
chivo de hum livro que se guarda no Archi\'o daquella
caza da Senilora, e Convento seo, depois que os nossos
alli entr:lraõ, tirados em 20 de Abril de i689 pelQ Guar·
diaõ FI'. Francisco do Desterro, e assignados com elle
em testemunho de verdade Fr. Franclsco da Madre de
Deos, Diffioidor actual, e quatl'o Rcligiozos mais, abi
moradores. Oestes, e do mais que pertencer a el'ita caza,
e Sanctuario, COIl) os Religiozos de virtude, qne nelle
Ooreceraõ, poderá fazer extensa, e ,individqal Memoria
o P. Chronista daqllclla Provincia.·
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U..'i.:PITIJLU XIII.

Principio, e prlJgrellos do Con-vento da Cidade de Seregipe DeZ Rey atll'
o pre:zento.

54.0. No Capitulo de vinte e seis de Agosto de 1.657,
em que entrou o ultimo Custodió FI'. Pantaleaõ Baptista,
se determinou acceitassem tres fundações, que de novo
se offel'eciaõ, sendo huã dellas a da Cidade de Seregipe
Dei Rey, a que se deo o titulo do Bom Jesus. Foraõ
mandados logo a dar-lhe principio FI'. Luiz do Rozario
Diffinidor actual, e bum Irmaõ Leygo, de quem nos nuõ
dizem o nome. Deraõ principio a hum Recolhimento
com sua Igrejinha no lu'gal' escolhido, do qual fez depois
a doaçaõ o Sal'gento moI' Bernardo Currêa Leytaõ, e
sua mulllel' Victoria de Souza, por escriptura de 29 de

-Janeyro de 1659. Neste mesmo anno pelos fins de Junho
falleceo alli o Diffinidor FI'. Luiz do Rozario, e foi se-o
pullado na propl'ia Igrejinha do seo Recolhimento. No
sobl'edino anno a sinco de Novembro, se fez o Capitulo
em que separada de todo esta PI'ovincia da de Portugal
foi feito POI' Breve Apost6lico Provincial primeyro FI'.
Antonio dos Martyres, e para Prelado taõbem pri'meyro
do Recolhimento novo, FI'. Sebastiaõ dos Manyres, e
assim se fOl'aõ continuaudo os maisathe o anilo de 1693,
em o qual a doze de Septembro sen-do Provincial Fr.
Estevaõ de S. Mal'ia, se lançou a primeyra pedra para o
Convento novo, o qual, e a sua Igreja lIaõ está aínda
hoje de todo acabada pela indigeocia, e pobl'eza da
terra. No anno de 1.730 a tres de Março, foy feita a es
criptul'a de bum pedaço d~ terra, para augmentar a
cerca, da qual havia já m/Jitos aonos estava o Convento
de posse, por André Pinto de Souza, com a pensaõ só
de se maudar dizer huã missa pela alma de ÍVIaria de
Souza, de quem o tal André Piuto houve,a terra.
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M.i. Dos Religiozos de virtude, que houve neste
'Convento athe os fins do seculo passado, nos naõ dei
xaraõ os seos contemporaneos noticia. No prezente sa
bemos falleceo alli no anno de 17"29 a 16 de Septembro
·0 Pregadol' FI', Damaso de Jesus. Consta do livro das
idades dos Religiozos professara nesta Pl'ovincia a seis
de Janeyro de 1669, mas nos das profissões se naõ acha
em algum delles o termo da sua, e assim naO temos cel'
teza donde fosse natlll'al. Em Religiozo foi observantis
simo dos preceitos da Regra; pois consta que andando
muitos annos ás esmollas dos gados pelos Sertões do
districto do Convento da Bahya, donde foi morador al
guns annos, nunca se aproveitou, uem aiuda Das
mayores necessidades, de montar a cavallo, andando
sempre a pé por asperos caminhos, e compridas jor
nadas. Naõ foi menos observante da Santa pobreza. As
sistindo nos ultimos annos, que naõ foraõ poucos neste
Convento de Seregipe Dei Rey, das missas que IlJe 01'
fereciaõ os devotos, com licença dos Prelados, se entl'e
gavaõ ao Syndico as esmollas dellas. Com o procedido
destas, e outras particulares, que taõbem lhe davaõ
Pessoas devotas, e licença dos mesmos Prelados, man
dou fazer tres Imagens do Senhor, todas de estatura
perfeita de homem, huã para o Altal' mÓI' do Bom Jesus,
titular da caza, e a sua festa se celebra no dia da Exal
taçaô da Santa Cruz, a tres de Mayo; a outra foi do Se
nhor Crucificadu para o nicho do choro; e a terceyra
para o aclo do Descendimento. Nunca deixou de tomar
por noile IlUà disciplina; e quando naO era na 19reja
com a communidade, o fazia na cella a pl'ima noite. COIU

estas, e outras operações mais do seo espirito o entre
gou ao Senhor com sessenta e hum anDOS de habito, e
fama constante de bom, e perfeito Religiozo.

542. Com a mesma, .e sillcoenta e seis de Religiaü
.falleceo aqui no anilo de 1748, a dons de Mayo o Innaõ
FI'. Joaõ da Madl'e da Conceiçaõ do estado Leygo. Taõ-
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bem nos uaõ consta donde fosse natural, nem o COO"
vento em que professou, e só que fui nesta Provincia a
2ft de Abril do anno de 1694. Alem das virtudes, que
praticou o seo espirito, e o bom exemplo, com que edi
ficou a todos, foi especial, e alfectuozo devoto da Se
obom no purissimo Mysterio (h sua Conceiçaõ. Para
desafogo deste seo alfecto, vendo que o Convento pela
indigencia que tem, naõ podia dourar o retabulo, e talhá
do Altal' desta Senhora, com licença dos Prelados, e es
mollas pal'Ucul<lres de assucar, que pedio, e tirou peles
devotos la vradores, e Senhores dos Engenhos, de quem
era estimado pelo seo Religiozo, e exemplar proceder,
se fez o doul'amento de todo o Retabulo, e Imã pel'feita
Imngem da mesma Senhora, com outras alfayas mais
para ornato do seo altar.

543. Enlre os devotos, que muito o veneravaõ con
tava-se por especial seo, hum F. da Veyga, que oaqueUa·
Cidade advoga aiuda ao prezente de letrado, Muitas ve
zes pedia esle ao Religiozo, que o encomendasse a Deos,
e á Seuhora da Conceiçaõ. Dizia-lhe o Reli~iozo, que
sim; mas, que era necessario fizesse elle taõbem para o
mel'ecer da sua parte, e dizia-lhe isto por alguã fama,
que havia; andava o bomem mal encaminhado. C'mn ef
feito, emendou-se por algum lempo daquelle erro, no
qual tornou a C3bir. A outro dia hindo vizitar o 'Reli
giozo, lue disse este;, Vm. naõ está hoje, como estava
honlem; e o homem conhecendo sobre que assentava o
dillo, naô teve outro desvio mólis, que confessar ao Re
ligiozo a verdade, e a culpa a hum confessor. Desle caso
dá testemunho o P. Ex.-Custodio FI'. Reynaldo de S.
Izabel, que snccedera sendo elle 31H Guardiaõ pelos ao
nos de 1732; e taõbem o confirma o P. Ex-Diffinidor FI'.
JO<lÔ de Jesus Maria, que o mesmo homem Ibe contara
assim. Este mesmo homem enfermon gravemente depois,
e sendo advertido, se preparasse para morrer, respon
dia qne sim, em quanto ao p.reparo; mas que em quanto.
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ao morrer, esperava em Deos naõ ser daqueJla Enfer
midade; por quanto lhe bavia diHo FI'. Joaõ, que da
qllella naõ havia morrer; e assim foi. Com estas, e ou
tras demonstrações da virtude, com que era conhecido
nesta vida, passou á outl'a, aonde por ellas receberia o
devido premio.

5ãã. No mesmo anno em que se deo principio ao Re·
colhimento- dos pl'imeyl'os Fundadores, diz o cartorio
desta caza, o teve taõbem nella a Ordem Terceyra da
Penitencia, mas isto naõ consta do livro antigo das eley
ções; e se foy assim eraõ sem duvida os mesmos Pre
lados locaes os seos commissarios, e o foraõ atbe o Ca
pitulo de trinta e hum de Dezembro de 1. 707, em que
se lhe nomeou o primeyro comissario. Fazem alli a sua
Procissaõ de cinza, para a qual em o cal'torio desta
caza se fez termo a quatro de Outubro de 1.715, sendo
seo comissario o Pregador FI', Amuro do Vizitaçaõ, Mi
nistro da Ordem Manoel Gonçalves BOUÇilS, e Provin
cial a segunda vez FI'. Cosme do Espirito Santo.

5ã5. Taõbem no Capitulo celebrado na Babya a
trinta de Dezembro de 1. 71.9, sabindo por Provincial a
primeyra vez Fr. Milario da VizilaçaQ, a instancia dos
Moradores, se nomeou para primeyro Mestre de Gram
matica aos Seculares o Pregadol' Fr, Antonio de Naza
relh, o que albe agora se continua em beneficio do Povo,
e sem estipendio algum.
. 5ã6, Noõ deixaremos de repetir por u\lilllo, hum mi
lagl'e do nosso Souto Anlonio taõbem em beneficio dos
seos Devolos. Fugio ao Coronel Domingos Dias Coelho,
morador nos distt'ictos desta Cidade de Seregype Dei
Rey bum Prelo, escravo seo, levando em sua compa
nbia duas Pretas, escravas taõbem de outros Senhores.
Com eslas se foi arranchar no centro dos Sertões da
Jacoca, aoude viveo alguns annos fóra de todo o com
111e.rcio de outra gente; ao principio com o que lhe da-
V<lÕ Q campo, os matos, e os Rios do Vazabarl'is; e ao
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depois com roças, e 'lavouras que plantava, vestindo-se
elle, e as concubinas, com os filhos que delias aU; teve
de pelles de veados, que apanhava em fójos, e á {recha.
e os curtia. Valeo-se o Senhor, depois de outras dili
gencias sem effeito, de S. Autonio. Eis que apparece ao
Negro hum Frade lá nesse recondito em que se achava,
e com voz reprehensiva lhe pergunta: Negro, que fazes
aqui? Respondeo elle, que estava alli por naõ se atrever
com o ser\'.Íço do Senbor, que o naõ deixava descançar.
Seja assim ou naõ, disse o Frade, vai-te embora daqui;
e em quanto o Negro se naõ põz a caminho, o Frade o
naõ -Ial'gou, pondo-se-Ihe sempre adiante, e repelindo;
Negro, vai-te daqui. Veyo emfim o Negro, e o Frade
adiante delle athe á caza do homem, de quem era Imã
das Pretas, que entregou; e detendo-se aHi algum tem
po, foi avizo ao Capitaõ do (:ampo, que o prendeo, e
entr:egou a seo Senhor, como taõbem a ontra Negra, a
quem pertencia, fazendo Santo Antonio este beneficio a1>
seo devoto, e sendo taõbem a causa de se livrarem as
almas destes mizeraveis escravos das continuas culpas
em que cahiaõ.

U1I.PIT"lJLO XI".

Principio do Convento de Nossa Senhora do Amparo da Ilha d6 S. Sebas
tiaõ no Rio de Janeyro•

. 547. Na vizita que fez aos Conventos das partes do
Sul, e Rio d~ Janeyro, o Custodio Fr. Pantaleaõ Bap
tista, no anno de 1658, vindo de volta foi ter á Ilha de
S. Sebasliaõ, a requerimento dos Moradores della, e sa
tisfazendo-lhes as vontades que tinhaõ de edificarc.~m
caza aos nossos Religiozos naqueJla Ilba~ feita a accei
taçqõ, deixou logo alli dous Religiozos, dos quaes se naõ
declaraõ os seos nomes em o cartorio desta Provincia; e
estes deraõ logo principio a hum Recolbimento com sec
Oratol'io, e titulo de Nossa Senhora do Amparo; e cbe-
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gaodo á Babya o sobreditto Custodio, celebrou congre
gaçaõ o ComeDlo de Seregype do Conde a 1.9 de Mar
ço do seguinte allUO de 1.659, e nesta se confirmou a
acceitaçaõ a cima, mas oella se lhe uaõ nomeou Pre
lado, e só se'declara, que feita a tal acceitaçaõ Da forma
referida pelo sobredilto Custodio, lhe tinha el1~ lã dei
xado Religiozos para esse elfeito. O cartorio desta Pro
,vincia fallando nesta caza, diz que o primcyro Prellldo,
que se lhe põz foy Fr. Martinho da PrezentaçaO, eleito
no Capitulo do primeyro Pro'incial, Fr. Antonio dos
Martyres, que se seguia ao ultimo Custodio Fr. Pan
taleaO Baptista, que fez esta acceitaçaõ, e que o tal Pre
lado governou_athe a congregaçaO do sobreditto Pro~

vindal, e nesta lhe succedeo Fr. Domingos de S. André,
e he toda a noticia que achamos desta caza, em quanto
pertencente a esta nossa Provincia.

e'J o_e II .,



LIVRO V.
He confirmada em Provincia a Custodia do Brazilj celebra o seo primp-yro

Capitulo. Principios do Custodia do Rio de Janeyro, passa taõbem a Pro
vincia. Conventos, com que fica cada huil. Concluem-se as duas funda
ções principiadas, com outras noticias.

UA.PI'rlJLO I.

He confirmada em Prouincia a Cmtodia do Bnuil.

548. Depois dos dez annos e quazi dez mezes, que
esta Custodia do Brazil. alcançado o Breve da sua 10
dependencia, e celebrado como talo seo primeyro Ca
pitulo, cuidava taõbem eID passar a Provincia; porque
be natural appetencia nos Filhos lograrem as preroga
tivas de seos Pays; c foi sempre grande gloria para os
Pays verem filhos semelhantes a si, e igualados comsigo
em prerogativas; depois de tantos cuidados, assim desta
filha, como daquella Mày, e accomlDodando-se a Máy
com os augmentos da Filha; porque o buscar esta as
suas melhoras naõ era fazer-se indigna da sua benevo
leucia; chegou a lograr o titulo de Provincia á imitaçaõ
daquella. que lhe havia dado o ser na caza de Olinda
em o anno de 1585.. quando hia a coutar os seltenta e
quatro do seo pl'incipio. Pelos fins do anno de 1659 che·
garaõ a Pernambuco as leu'as Apostollcas, pelas quaes
era confirmada em uova Provincia esta Custodia.. sen
do passadas em Roma hum anuo e quatro mezes antes.
Na côrte de Lisboa as havia recebido FI'. Philippe de S.
Ago.. que havia ficado por Procurador desta causaem lu
gal' de Fr. Pautaleaõ Baptista.. que se recolheo a esta
Custodia por seo Vizitador, como fica ditto; e POI' tres
vias passadas na mesma Cu ria Romana, duas reconbe
cidas al1i, e refereudadas por seos' competentes Miuis-

'. tros; e a terceyra em Lisboa. Esta se acha já appensa
no fim da primeYl'a parte das outras doas. Trasladamos
a1lui huã como em lugar proprio, e l1e a seguiute:-
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ALEXANDER Pp. VII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Ex commissi uobis divinitus Pastoralis Officii debito
ad ea pl'OpeDsis studiis jugitur inteodimus per qure Re
gulurium Persooarum, qure relicto sreculo Dei obsequiis
sub slInvi arctioris Religionis jugo se se maociparuDt,
slalui, et felici direclioDi CODsulilur, ut secllndulD ordi
Dum suol'um lnstituta gratum Allissimo ilUpendentes
famulatlllD, prospei'ioribus iu dies in via Dorniui PI'O

ficiant increweotis. Nuper siquidem oomioe dileclorum
filiorum Fratl'um Custodi:e Bl'asilire Ordini:; Fl'alrum
Minorum Sancli Fraocisci de Observanlia Reformatorum
Nuncupatorum Nobis expositum fuit, quod alias post
quam die XIV Allgusli MDCXLVII, quo lemporc, quon
dam Joanues de Napoli diêli ordiuis Minbter Gene
ralis erat, ad ejllsdem Joannis iuslanliílm Custodia pre
diela a Provinci:t Saocli Autooii Regoi Porlugalire ejlls.
dem ordinis iongissimi mariLimi itioeris, qllo Cu.lodia
hlljllsmodi á Regno prredicto distat, aliisque illcoLllmo
dis~ occurrendi ergo per qll;1sdam lillP,ras Apostolic3S
in simili forma Brevis expeditas, separata, et subiude
iotra breve tempus aliquot cooventibus aucta fuel'at, iu
Capitulo Geuerali rnemorati ordinis de aono MOCLI, in
hac alma Urbe celebrato, stabililum fuit, ut CusLodia
bujuSlUOdiJ reservato tamen hUjllS SaocLre sedis beue
placito, io Dovam Provinciam dicLi ordinis erigel'etur;
sed id propter oonDullas oppositiooes, seu objectioues aà
efIectum deduci hactenus non potuit; qllinimo á quadam
privata persoDa alire litterre in forma Brevis similitel' ex
pedictre super reoDione ejusdem Custodire cum Provin
cia prredicta ab eadem sede impetratre fuerunt: Cum au
tem SiCllt eadem expositio subjuugebal, OPPOsilioues,
seu .objectiones prrediclre jam cesseut, et Fl'aLl'eS dictre
Proviucire Saucli Autouii Capitulal'iLer cougl:egati, juri,
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quod supra Custo·dia prredicta prretendere poteraot, re
Dnntiavel'int, Conventusqlle ejusdem Custodire, qui
post illgressum Hrereticorum in Brasiliam extiocti fuisse
prretendebantllr, illis inde eg,'essis septerndecim nume
ro, qui numerum Convelltllum noonullarum" Provincia
.l'um Ordinis prredicti excedit, restituti fueriot: ellmque
"si dieta Custodia io lIovam Provioeiam juxta eonsensum
ei rei á prredieto Capitulo Generali, ut prremitLitUl' prres·
titurn, iei nemini prrejudicinrn, sed maximarn prospero
Convelltuum ipsillS Custodire gubel'Dio utilitatem sit a1
laturnm: Nobis propterea dieti exponentes bumiliter
supplicari fecerunt, ut sibi .ln prremissis opportl)n~ pro
videre, et ut iofra indulgere de ben ignita te Apostolica
digoaremllr, Nos igilur specialem eisdem Exponenlibus
gralum faccre volentes, et eorum singulares Personas á
quibusvis Exeommllllicalioois, suspensionis, et iotel'
dicti, aliisque Ecclesiasticis senlentils, censuris, et pce
Ilis a jure, vel ab homine, qlluvis occllsione, et causa
latis, si quibus, quomodoJibet illnodatre existun!, ad
ejfecturn prresenliulll dUlltaxat conseq"uendllm, harum
serie absolventes, et absolntas fure censentes, hujus
modi slIpplicatiooibus inclio<tti, Custodiam Bl'asilire hu
jusmodi, ejusque Conventn a dieta Provincia Saneli An
tooii Regni prredicti AlIthol'ilate Apostolica, tenol'e prre
seotillm perpeluo sepal'amns, et dismembl'arnus, ne
ipsam Custodiam, et ejus Conventus pl'redietos, sic se
paratos, et dismembratos in novam Provillciam Ordinis
pl'red icti cu m om ni bus, et siogulis p,'reeminentiis, et
gl'atiis, qllibus alire ejnsdem ordiois Provincire frui et
gaudere solout, et possuot, ae debent, AlIthoritate Apos
toliea, et teool'e pr<:efactis iLidem perpetuo erigimlls, et
iu titllimus. Decel'nentes easdem prresentes lilteras
semper firmas, validas, et effieaces existel'e, et fore,
suosque plellarios, et integros ejfeetns sortiri, et obti
nere, ae il'l'itum, et inane, si secus super bis áquoquam
qllavis a li thori tate, seieu ter, vel ignorall ter CDU ligerit
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atLefllal'ij non obstaotibus pl'remissis, ae consLitulio
nibus, at ordioalioni~us Apostolicis, necnon quatenus
opus sit, Ordinis, Pl'ovincire, Custodi<p, et Convenluum
hujusmodi, a1iisque quibusvis; etiam juramento, con
firmatione Apostolica, vel quavis firmilate alia roboralis,
.slatutis, el conslleLudioibus, privihigiis quoque, indul
,tis, et lilleris Apostolicis in cOlltrarium pl'remissorurn,
quomodolibet concessis, confil'matis, et innovatis. Qui·
bus omnibus, et singulis illol'um tenores prresen libus
pro plene, et sufficienLel' expl'essis, et ad vel'buUl iuser~

tis llaaentes, illis alias in suo robore peL'lllansul'is ad
prremissarnm effectum hac vice-duntaxat specialiter, ct
expresse derogamus, creteris'que contrariis quibusClllll
que. Batllm Romre apud Sanctam Mariam Maiorem, sllb
unnulo Piscatol'is die XXIV. AugusLi MDCLVll, Ponti
ficaLus noslri anno terlio.-SumpLum ex minula origi
nali Breviulll Secretorum Sanctissimi DOlllini nostl'i
AlexandJ~i Papre Septimo co.llaLum concordal.-G. Gual
terius.

Loeus + Annuli PiseaLoris.

lu Dei no mine. Amen. Prresenti publico Instru
mento Visuris ubique pateat evidenter, cL uotum sit,
quod anno ab ejusdcw DOlllini nostri JeslI Chrisli Nati·
viLaLc millesiUlo scxceulesimo quinquagcsimo septimo.
ludicLionc deci lUa, die vera duodecilllu meusis Seplern
bris, PonLificalus uulem Sunclissimi in Cllristo Patris,
et Domini noslri Pap::c Alexandl'i Pp. ViL .. retro seri
pta copié. Brevis APOSlOlici sub Auuulo Piscaloris expe
dicli per me Nolarium infrascriptulll de verbo ad verbum
esuo pl'opl'io ol'igiuali milli exhibilO ex.Lracla fuit, qure
poslea per me diligenler collaLiouala originalc illius Ex
hibenli restitui: lu qUOl'lllll fidem, ele. DalulU Romre iu
olicio meo elc, llis die. et anno supradiclis.

lLa esL. MlIlills Gui<.liolus.
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Nos Odoardus Veccht'iallius, Prolhollotarius Apos·
tolicus, U-lrillsque Secl'elarire Sanctissimi Domini nostl'i
Papre l1eferentlarius, necnon Clll'ire cansarllm Camerre
Apostolicre Gcneralis Auditor, Romaoreqlle Curial Ju
dex Ordinarius etc. Fidem facimus, et atlestamur Sll
pradictllm Domillum Mutium Guidiotnm de pl'remissis
roga tum fuisse, et esse flde dignllm Curire noslrre Nota
rium, ejusque SCl'ipluris tam publicis, quam privatis ln
judicio, et exlra, sem per adhibitam fuisse, et depllta
tam indubiam atlhiberi lidem. ln fidem. Datllm hac die
decima secunda Seplembris 1.657.

Olimpiades Petrnvius, Notarius. +
Ego Geol'gius Peyxôto da Guerra, Clericus Ikacba

rensis Direcesis, publicus Aposlolica tlulhorilate Notarius
in hac Curia Romana, certifico, el lidem f,leiO cognos
cere ln forma subscriptiones, publicam, et privatam ad
calcem BI'évis retl'oscl'Ípti positas esse Mulii Guidiotti,
Cnrire callsarum camerre Aposl.olicre NOlarii, fideles,
ct legales, et ut lalis omnibus suis scl'ipluris, et inslrll
mentis semper indubia adhibetur fides in judicio, et ex
tra. Bt cliam fidem faeio cognoscere in fOl'ma sigillum al
terius fidei infra positum esse 111mi Doi Auditoris Ge
neralis Camerre Apostolicre; et in lidem vcritatis hanc
reci, meis publica, et privala subsignationibus cOI'l'obo.
ratam. Romre 1lJ. Septembl'is i657,

+ Gregol'Íus Peixôlo da Guerra.

ManoeI Monteiro da Sylva, publ'ico Notaria Aposto
Iico, approvado pelo Ordinario, na forma do Sagrado
Coucilio Tridenlino nesta Côrte e Cidade de Lisboa, mo
rador, Certifico, que hoje doze dias do mez de Março de
mil seis centos e sincoenla e oito, fui ao Convento de S.
Antunio dos Capucllos extra muros desta Cidade de Lis
boa, e estando ahi o M. R. P. FI'. Simaõ da Natividade..
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Ministro Provincial da ditta Provinda de S. Antonio
deste Reyno de Portugal, e a requerimen to do P. FI'.
Philippe de Sant'Ago, ReJigiozo da Ordem de S. Anto
nio da Provincia do Brazil, residente nesta Cidade de
Lishoa, prezentei e intimei ao ditto M. R. P. Provin
cialo Breve de sua Sanlidade o Papa Alexandre Sepli
mo, nosso Senbor, hora na Igl'eja de Deos Presidente,

"inserto no transumplo acima, e atraz escriplo, o qual per
si leo, e entendeo; e depois de assim o ler, respondeo a
mim Notario, que já nos tres ullimos Capitulos Proviu
craes, qne se celebral'aõ nesta Provincia de S. Antonio
de Portugal se fizera deixâçnõ da Província de S. Anto
llio do Brazil, em confirmaçaõ do seo Breve de separa
çaõ, e bem assim se dezistira de todo o di reito, e ac
çaõ, que esta dilta Provincia tivesse á do Brazil; em
tanto, que mandando-se por Procurador á Guda Ro
mana ao P. FI'. Pasr..hoal, se lhe ordenou, naõ tratasse
couza alguã no tocante á separaçaõ da dilla Previncia
do Brazil; e ainda que "elle, sem para isso ter ordem,
ilJltes contra a que se lhe deo, alcançara Breve para que
se revogara o da separaçaõ, sobre que pendia legilio de
que era juiz o R. Dontol' Henriqne de Souza SeI'l'aõ, De
zembargador da Relaçaõ Ecclesía~licéJ da Côl'le de Lis
boa, de que eu Notario era Escrivaõ, nos quaes elle M.
R. P. Provincial tinha feito lermo de confil'maçaõ do
Breve de separaçaõ, c revogaçaõ do Breve em contra
rio, e de novo o ratificava, e appl'ovavJ; e em revmeD
cia de sua SalJtidade, e Santa Sé Apostolica, em seo no
me, e de sua Provincia, a quem somente tocava a utili
dade, ou prejuizo da ditta sepal'açaõ.. e assim punha este
Breve na sua cabeça, e naõ tinha duvida algnã ã sepa
raçaõ, e confil'luaçaõ da diLta PI'oviocia de S. Antonio
do Brllzil, na forma em que se continha oeste ditlo Bre
~e. ao qual elO todo, e por todo obedecia no melhor
modo, via, e forma, em que pode faze-lo, de que maD
dOI1 continuar este termo, que assigoou comigo Notario
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no dilto Convento, e o selIou com o sello menor do seo
officio no ditto dia, mez, e anno ut &upra. Manoel Mon
teyro da Sylva, Notario Apostotico o escrevi. +

Aqui assignado o Pt·ovincial. + Aqui o Nota-rio. +

. Sobre este ponto da independencia, sepàraçaõ, e con
firmaçaõ desta Provincia, pal'ece naõ ser necessa1'Ío di~·

zer-se mais; pois além de outl'as razões particulares,
tudo o que IJOI' extenso se podia expor, se deixa bem
percehel' do que em rezumo se contem no Breve de sua
Santidade, e resposta do P. Provincial de S. Antonio de
Li. boa. e s6 quç nesta controvel'sia se consumiraõ al
guns dez annos desde o da sua independencia cá, no
de 1.6lt.9, albe o de 1.659.. em que taõbem cá foi o seo
esta belecimento em Provincia. Com o Breve referido vi
nhaõ mais outras letras do Hevereodissimo P. Geral
confirmadas pelo mesmo S. Padre Alexandre VII, e
nellas nomeados para Vizítador, e Prezidente do Capi-
tulo FI'. Aleyxo da Madre de Deos. para Provincial FI'.
Antonio dos Martyres, para Cuslodio o mesmo FI'.
Aleyxo, para Diffillidores, FI'. Pantaleaõ Baptista, que
acabava de Custodio, FI'. Luiz do Rozario, que taõbem
foi Oiffiuidor no mesmo Capilulo passado, FI'. Joaõ da
Cruz, e FI'. Bernardino da Purificaçaõ. Naõ achamos
DOS livros desta Provincia e seo cartorio, estas letras,
e Breve; mas consta assim de hum assento, que se fez
antes do acto Capíllllal', qne diz assim~-Em os sinco
do mez de Novemhro de 1.659, antes que fizessem(,s Ca
pitulo, por morte do Irmaõ -FI'. Pantaleaõ Baptista, e
FI'. Luiz do Uozario Oiffinidores nomeados em Roma
para esta Província, fOl'aõ subrogados em Oiffinidores o
Ir. FI'. Antonio de S. Clara, e FI'. Jeronymo de S. Ca
tharina, a qual subrogaçaõ foi feita segundo o Breve da
Ilomerlçaõ do -'enhor Papa Alexandre VII, que fez pam
esta Provincia; e por tanto foi a ditta 5ubrogaçaõ ap-
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provada por todos os que assignamos no fim dos assen
tos, e logo os diuos Dilfinidores subrogados com os do 115

nomeados em Roma Pr. Joaã da Cruz, e FI'. Bernar
dino da Purificaçaõ, juntos todos com o Ir. Provincial
FI'. Antonio dos Martyres, e o lt'rnaã Vizilador Pr.
Aleyxo da Madre de Deos, demos principio ás eleyções
Capitulares.

Princípios da Custodia do Rio de JaneJlro; Conventos da sua jurísdíçaü,
160S primeyros Prelados, e passa taübom a ProlJíncia.

5lJ.9. Entre as couzas de mais nota, que neste primcy
1'0 Capitulo da Provincia do Brazil novamente erecta,
se determinaraã, foi confirmarem os Padres da Meza a
rezolllçaõ, que já se tomara no Capitulo antecedente,
do ultimo Custodio FI'. Pantaleaõ Baptista, dé que se
formasse IlUã Custodia dos Conventos das partes do Sul,
e Rio de Janeyro, pelas razões que se apontaõ no termo
que para isso se fez nesse mesmo Capitulo ultimo desta
Custodia, dizendo asssim. -Propoz o 11'. Fr. Panta~

teaõ Baptista o quam necessaJ'io era dar-se principio a
outra Provincz"a, considerado bem o muito u'abatho, que
os Provinciaes podem ter, sendo sempre huã só, que, ou
se hade faltar na extensaõ de se naõ augmentar. em mais
Conventos, ou naõ poder ser vizitada pelo mesmo [J1'elado
como a obrigaçaõ o pede; pelo que foi determinado 1J01'

todo o Di/linitorio houvesse huã Custodü sujeita a esta
P'l'ovincia, e que fossem os Conventos para elta, desde o
Espirito Santo'pam as mais partes do Sul com o titulo
da 1mmaculada Conceiçaõ da Virgem Senh07'a nossa,
para o que t1'ouxe já o diuo Ir. Fr. Pantaleaõ Baptista
Vizitad01', Concessaõ do nosso Rm. o P. Geral; e que o
diuo 11'. Frey Pantaleaõ Baptista, que entrou por Cus
todio, na primeyra vizila que fizer ás parles do Szet, dis·
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porá o modo~ com que a ditla Custodia se nade gover·
ria", 6 de tudo se dará pm'te ao N. Rrn.· em Capitulo, ou
congregaçaõ Geml.-lsto be tudo, quanto sobre a nova
Custodia se rezolveo neste ultimo Capitulo; nem acba
mos se fallasse mais nesta materia atbe o Capitulo se
guinte, em que estamos do primeyl'o Provincial. Neste,
como confirmaçaõ do que no passado se bavia re401 vido,
em quanto á nova Custodia se diz assim.-Assenta-se
mais em Meza de Diffiniçaõ, como neste diuo Capitulo
se signalaraõ ce,'tos Conventos da pm·te do Sul, para se
1YJm Custodia semp"e sujeila a esta Provincia~ os quae,..
Conventos saõ os que aqui vaõ nomeados, e fazem o nu
11181'0 de nove.

CONVENTOS
Com que se edgio a Custodia do Rio de Janeyro.

1. S. Antonio da Cidade do Rio de Janeyro.
2. N. P. S. Francisco da Villa da Victoria no Espi-

rito Santo.
3. N. S. da Penba no mesmo districto.
4.. S. Boaventura do Cassal'abú.
5. S. Bernardino da Ilha Grande.
6. S. Antonio da Villa de Santos.
']. N. P. S. Francisco da VilIu d~ S. Paulo, boje

Cidade.
8. N. Senhora da Conceiçaõ da Villa de Ilanbanbem.
9. N. Senhol'a do Amparo da llha de S. Sebqsliaõ.

550, Nomeados os Cunventos para a nova CQstodia,
continua o assento da Meza dizendo.-Deu-se a esta
Custodia o titulo da Immaculada Conceiçaõ da Virgem
Sen/w1'fj, Nossa, e foi fez"la com au,thoridade, e licença do
Bminentissimo Cardeal nosso Protector Fmncisco Bm'
banno, que tem as vezes de sua Santidade; e a Patente,
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em que nos dá esta licença fica -guat'dada no Arcltivo
deste Convento de Nossa Senhora das Neves.-E mais
adiante dez assim.-Elegemos para Custodio, e Prelado
maior pam a dilla Custodia ao b'. F1'. Antonio dos
Santos, Pregador.-Guardia~ do Rio de Janeyro o Ir.
F1'. Gerardo dos Santos.-Do Convento de S. Boaven
tura de CassaraM, o Ir. F1'. Gonçalo da Conceiçaõ.
De Nossa Senhora da Penha, o Ir. Fr. Manoel dos
Mm'tyres.-Isto he o que consta do livro das eleyções;
se obrou nestes dous Capitulos primoyl'o da P,'ovincia,
e ultimo da Custodia, sobre esta do Rio. de Jaueyro.
Consta mais do mesmo livro, que na congl'egaçaõ se
gninte do primeyro Capitulo da Provincia, 56 se clege
raà dons Guardiães para a nova Custodia, hnm pal'a o
Convento da Cidade do Rio de JalleYI'o, outro para o da
Penha do Espirito Santo. Celebl'ou-se o segundo Capi
tulo desta mesma Provincia, em que foi seo Provincial
Fl'. Aley'ío da Madre de Deos, e taõbem por Breve
Apostolico, e nelle se aGha, foi nomeado para Custodio
taõbem segundo das partes do Su I, FI'. Sebastiaõ dos
Martyres, e dons Dilfinidores para a mesma Custodia,
FI'. Gaspal~de S. Loul'euço, e FI'. Francisco do Monte
Alverne, como taõbem se elegel'aõ outl'OS uons no pl'i
meyro Capitulo, em que se erigio a diUa Custodia, que
foraã FI'. Luiz do Nascimento, e FI'. Masseu de S. An
tonio. Taõbem neste segundo CapiLulo desta PI'ovincia,
se elegeraõ s6 doús Gnardiães para aquellas panes; e
daqui por diante athe o anno de 1.677, em que chegou
a esta Provincia o Bl'eve de sua Santidade pelo qual era
a Custodia do Sul, e Rio de Janeyro elevada á Pl'ovin
cia, cOl'l'eodo Deste intermeyo mais de .doze anuos, Ilaõ
se acha no tal livro das eleyções, nem em Outl'O 'algum
se nomeassem mais Custodios para :tquellas partes, uem
clareza, ou indicio algum, que disto dê a razaõ: e só,
que no sobredilto anno de 1.677, chegara a e. ta Provill
da, huã Patente do Rm.· Padre Gel'a\ FI". Joseph Xi-
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meoes Samalliego, passada em llolDa no Convento de
Ara-Ca!1i em 1.i de Junho de '1676, cm a qual dava parte
sna Rm." ao Provinchl desta Provincia, em como por
Breve do Senhor Papa Ionocencio X, de 15 de Julho
de 1.675, que começa.-Pastoralis officii, era elevada
a Provincia, e separada desta a Custodia do Rio de Ja
neYI'o: pelo que ordenava sua Rm." aos Religiozos desla
Provincia, que se achavaõ destas parles, e quizessem
ficar nelIa, o pudessem fazer, e os que quizessem passar
para a do Rio de Janeyro, o fizessem taõbcm, para o que
lhes concedia o termo de bum aono desde o dia da pu
blicaçaõ das sobredittas letras, declarando nellas sua
Rm. a, que o mesmo concedia taõbem por outra Patente
sua, aos que se achavaõ das partes da nova Provincia da
COllceiçaõ do Sul, e quizesselll passar pua esta de S.
Antonio; e assim o executaraõ alguns de huã, e outra
parte, fazendo disso termo, como ordenav~1 sua RID. a

551.. Isto be tudo O que consta dos assentos rlesta
Provincia passou entre ella, e a Custodia do Rio de Ja
neyro pelo espaço de quasi vinte annos desde o de 1657,
em que no Capitulo do ultimo Custodio FI'. Pautaleaõ
Baptista se determinou dar-lbe principio, athe o de
1.677, que cá chegou o Breve da sua elevaçaõ taõbern a
Provinda. Naõ deixaremos com tudo de repetir o que
por tradiçaõ ouvimos entre Religiozos antigos, e o re
feriaõ, como couza digna de reparo, e naõ praticada
em semelhantes dependencias .ou divisões, e foi diziaõ
elles, o grande gosto, e satisfaçaõ, com qne assim dos
Prelados maiores desta Provincia, como de todos os Re·
Iigiozos della, foi taõ celebrada, como era àpetecida esta
sepaJ'açaõ, pelos grandes descommodos, trabalhos e
perigos, que de passarem assim subditos, como Prelados
de huãs a outras panes se experimentavaõ a cada pa 80

par mares, que só se n:lvegaõ em monções, e essas nun
ca cel'tus, e semllre com sustos, haveudo-se padecido
laslimozos naufragios, além de outros gl'andes inconve-
JAUOATA~I. 1'.UlT. II, VOL. II. 76
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'nientes; e por se verem livres de taes, e tantos descom
modos, foi notavel e commnm o gozo, e prazer em todos
'os Ueligiozos, c-hegando a festejar-se esta separaçaô
com ap-lauzos de lllmioarias, e repiques, por todos os
'Conventos desta Provincia, donde se desmembrava a
'outra. Tirados para aquella, os que já se numcraraô,
'ficou esta nossa com os treze seguintes:

CONVENTOS

'Com que 'ficou esta Provincia.

Va, partes de Pernambuco.

i. N. Senhora das Neves da Cidade de Olinda.
2. S. Antonio da Villa de Igllaraçú.
3. S. Antonio da Cidade da Paraiba.
4. S. Antonio da V,illa do RecifIe.
5. S. Antonio da Povoaçaõ de Pojllca.
6. S. Francisco da VilIa de Serenhanhem.
7. S. Maria Magdalena da Villa da Alagoa.
8. N. Senllol'a da Porciuncula lia Villa do Penedo.

Das partes da Bahya.

L S. Francisco da Cidade da Bahya.
2. S. Francisco da Villa de Seregippe do Conde.
3. S. Antonio do Lugal' de Paragllaçú.
4, S. Antonio da Villa do Cayní.
5. O Bom Jesus da Cidade de Scregippe Dei Rey.
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FUNDACAÔ DOS CONVENr-OS
Das '\filias do Penedo, e Alagôa.

().-l.PI~'lJLO III..

Do Convento do Penedo, com o que lhe di:::. Ordem desde a lua funddafaõ
athe o prezenú.

552. Já no Capitulo do Custodio Fr. Panlaleaõ Bap
tista de 26, de Agosto de 1.657, se havia determinado
fazer acceitaçaõ da caza, que pediaõ os Moradores da
Villa do Penedo, sobre as margens do Rio de Saõ Fran
cisco da pal·te de Pernambuco; e na congregaçaõ do
dilto Custodio de 19 de Março de 1.659, por assento
consta se mandaraõ· Religiozos para esse etreito, sendo
hum delles fr. Luiz da Vizitaçaõ, nomeado ahi para
Prelado do Recolllimento, e Omtorio, que se levan
tasse. Alli rczitliraõ estes Religiozos, sem daI' principio
ao tal Recolhimento atbe que enll'Oll por eroviocial FI'.
Anto!lio dos Martyres em 5 de Novembro do mesmo an
no de '1.659, o qual s'lhindo a vizila no seguinte anno de
1660, de Pernambuco chegou ao Penedo, e com a sua
prezeoça se fez pOl' elle a escolba do Sitio, e pe'\a Ca
mera a Escl'iptul'a da data em 31. de Julho do sobre
diuo anno de 1660, e deixando alli os mesmos Reli
giozos, que alhe entaõ assistiaõ em huãs cazas commuas,
se deo principio ao Recolhimenlo. Começou-se este dia
das chagas do Sel'afico Padre, desasetLe de Septembro
do mesmo anno, e aos selte para oito mezes no de Abril
do s~guinle de 1661, estando já concluida hllã Igreji
nha, a qual se benzeo a dez do ditLo mez.. que foi em
Domingo de Ramos, neJla se disse nesse dia a primeyra
missa, e se fizeraõ todos os mais Offieios Divinos da Se
mana Santa, com a solemnidade devida, e costumada; e
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na quinta e Sexta feira, esteve o SellhOl' Exposto, e se
prcgaraõ os Sermões do Mandato, e Descendimento,
sendo Prelado primeyro deste Oratorio. Fr. Angelo do
Nascimento, que se nomeou para elle na congregaçaõ
de quatro de Dezembro de 166(\ do sobreditto Provio
cial primeyro Fr. Antonio dos Martyres.

553. No seguinte anno de 1.661, estando de todo aca
bado o Recolhimento se passaraõ da caza, em que as
sistiaõ para eHe os Religiozos a 29 de Novembro, ves
pera do Apostolo Santo André, e no dia de Paschoa do
ontro anno de 1.662, estando já preparado na Igrejinha
hum Sacrario, se coIlocou neHe o Santissimo. Passados
vinte aunos de habitaçaõ neste primitivo Recolhimento
se deo principio 30 Convento novo, como hoje existe,
lançando-se no seo alicerce a prirneyra pedl'a a quatro
de Outubro de 1.682, e a dous de Fevereyro de 1689
acabada a ClIpella Mór, se llisse nella a primeYl'a missa,
e em Março de 1.696 se passaraõ os Religio10s para os
novos dormitorios. Foy fnndada esta caza com o titulo
de Santa Maria dos Anjos, ou Nossa Senhora da Por
cinllcllla, e a dous de Agosto se celebra a sua festa. De
pois de alguns annos bastantes, querendo-:.e formar no
frontispicio da Igreja hum alpendre para melhor entra
da, e alargar-se mais, deo o Capilaõ moI' Antonio Tey·
xefl'a Barboza, e sua muI heI' D. Catharina CamcHo,
vinte e sinco braças de ten'a por escriplura de doze de
Novembl'o de 1716. No de 1722 se deo principio á Sa
christia nova por detraz da Capella MÓI', e assim pelo
tempo adiante se fOl'aõ continuando as obras, tanto da
Igreja, como do Convento, que ainda hoje naõ estaõ de
lodo acabadas.

55h. Tem congl'egaçaõ da Ol'dem TerceYl'a da Peni
tencia, a qual teve alli principio no anno de 1709, em
que na congregaçaõ de 29 de Junho, se lhe nomeon o
pl'imeyl'o commissario.
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555. Taõbem em beneficio do Povo, e sem estipen
dio <llgum, no Capitulo de trinta de Dezembro de 1719
se poz neste Convento hum Religiozo para ensinar gram
malica aos Filhos dos Moradores, o que se COlIsel'Va
atbe o prezente.

VA.PIT"ULO IV.

Pri'!cipios. e progrelsos do Canvento da Villa da Alagoa.

556. Muito antes que a petiçaõ do Povo, e Camera
desta Villa determinassem os Prelados fundar nella Coo-·
vento, bavia o Veneravel Custodio FI'. Cosme de Saõ
Damiaõ, desde os principios de Agosto de 1.635, dado
alli pl'incipio a hum Recolhimento, com seo Oratorio
para rezidencia sua, e dos Religiozos, que com elle, e o
mais Povo se haviaõ retirado de Pernambuco pela guer
ra dos Olandezes, depois que estes se apoderáraõ, e fi
zeraõ dominallles de toda a campanha. Neste Recolhi
mento, 011 caza com Oratorio, rezidio o Veneravel Pre
lado com alguns dos seos snbditos escolhidos por elle,
e repartidos os mais pelos Conventos das partes da Ba
bya, alhe o principio de Janeyro do seguinte anno de
1.636, em o qual, deixando alli os mais, elle com dons
companheiros, como fica dillo em outro lugar, se parlio
pal'a Pernambuco com o General D. Luiz de Róxas, co
mo taõbem já se disse. Prezo pelos Olandezes neste
mesmo tempo o Veneravel Custodio, e uaõ havendo no
ticia delle, se reliraraõ da Alagôa os Religiozos, que
alH haviaõ ficado, naõ chegando a assistir um anno na
ql1elle Recolhimento, passando laõbem para as cazas da
Bahya; e assim ficou no Povo da Alagôa frustrado por
entaõ o dezejo que tinhaõ de ver taõbem Convento dos
nossos 0'1 sua VilIa, titulo com qne a havia condeco
rado o seo Donatario Dnarte de Albuquerque Coelho,
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neste mesmo anDO de '1.636, em que estas couzas biaõ
acontecendo; retirado nella taõbem, e dando-Ibe pOl' ti
tular a glorioza Magdalena, hospeda de Christo, com
que se ficou chamando a Villa da Magdalena. Mas, naõ
dezistindo aquelles Moradores desta sna boa vontade,
logo que se cODcluio a Restauraçaõ de Pernambuco,
nos anDos seguintes de '1.657 fizeraõ ao Prelado maior
da Custodia, que era a este tempo FI'. Pantaleaõ Bap
tista, a petiçaõ seguillte, que trasladamos aqui, porqlle
deJla constaõ alguâs particularidades mais, além das
que ficaõ referidas:

-Os MOl'adores desta VilJa de S. Maria Magdaleoa
da Alagõa do Sul, c Norte, que elles estaõ em posse ha
muitos al100S dos Conventos de S. Francisco, e S. An
tonio da ViJla de Marim, lhes fazerem charidade mandar
dOlls Religiozos assistir ás quaresmas, e mais dias dos
Oragos nesta Villa. pelas esmollas que lhes hiaõ em ca
da barco para o sustento dos Religiozos delle; e quando
se tomou a Villa de Marim se retiráraõ os Religiozos
para esta Alagôa, aonde situaraõ hum Recolhimento, no
qual estiveraõ, em quanto se Ilaõ rompeo a campanha,
com tençaõ de se naõ tirar mais da Alagôa, e Sitio don
de o tinhaõ; e como a campanha se rompeo, e o Inimigo
a senhorou, se retirar::lõ para a Bahya; e o Provincial,
que entaõ era será fallecido, com que ficnõ fl'llstradas
suas espel'anç/ls da promessa, que lhes tinha feito: PeI(}
que pede esta Camara, e Povo lhes faça Charidade de
os restituir a snn pdsse antiga, e dar cumprimento á
palaVl'8 dada de seo Antecessor ele mandar levantar Mos
teiro no lugar donde esteve, ou onde melhol' lhe pare··
cer para sua consolaç:tõ.-O vigario Antonio Vieira.
O Juiz Gonçalo Ferreira. - O Alcaide mor, Gabriel de
Souza. -O Vereador, Antonio da Costa.-O ProcU
rador, Antonio do COlltO Caldeyra.

557. Foy despachada esta petiçaõ no Capitulo de 26
de Agosto de 1657 pelo Custodio Fr. Pantaleaõ Bap-
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tista, c feito uclle assento de que assim esta, como as
que fizeraõ as Camaras, e Póvos de Scregipe dei Rey, e
Penedo el'aõ taõbem despachadas. E com effeito, diz o
tal assento, se acudio logo com Religiozos para darem
principio ao que se pedia. Taõbem recorreo logo o P.
Custodio ao cabido da Babya, em Sé Vacante, por morte
do seo primeyro Bispo D. Pedro Fernandes Sardinha,
para a licença destas fundações, a qual concedida em 22
de Agosto do seguinte anno, logo na congregaçaõ se
guinte, que fez em o Convento de Seregipe do Conde a
19 de Muyo de 1659, mandou para ellas Religiozos ue
cessados, como já se disse das mais, e foraõ para esta
da Alagoa, FI'. Joaõ da Luz, com outro, do qual se naõ
expressa o nome. AIli rezidiraõ estes Religiozos desde a
congregacaõ sobredilta, atbe a seguinte do primeyro
Provincial FI'. Antonio dos Mal'tyres de qUí\tro de De
zembro de 1.660, em que se nomeou, com titulo de
Prelado, que naõ liveraõ os outros a FI'. Pedro de S.
Paulo, o qual tendo dado principio ao Recoll.1imeoto,
adoeceo logo, e fez renuncia do cargo, e em seo lugar
foi poslo FI'. Boaventura do Rozario. Este tendo a obra
do Recolhimento já em boa forma, na Semana Santa
do anno de 1662 em quinta feil'a mayor, se canlou neHe
a pdmeyra missa, e se expoz taõbem o Senhor. Nesta
obra do Recolhimento, se continuou sem duvida de va
gar athe quatro de Outubro do mesmo anno, em que
estando já perfeito de todo, se collocou o Santissimo no
Sacrario da sua Igrejinha.

558. Nesta, e seo Recoll1imento foraõ rezidindo os
Heligiozos por alguns desaseis annos mais, com pouca
commodidade, e sem rezoluçaõ de nova fabrica de COft
vento, por Daõ terem data, nem Escriptura alguà do Si
tio, e terras delle, pois só o haviaà fundado por consen
timento, e graça da Irmandade da Conceiçaõ da Matriz,
u quem pertencia. Mas sendo forçozo o dar-se forma
ao novo Conven{o, e havendo passado para aCamara
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ua Villa o Sitio, e lugar, com consentimento desta se
deo principio á obl'a, lançando-se a [Jrimeyra pedra no
alicerce dos corredores a quatro ue Outubro de 1684, e
ainda sem escriptura do Sitio, a qual passou depois a
Camara, a seis de Dezembro deste mesmo anno. Com a
obra dos corredores se cuidou taõbem na da Igreja; e
estando a Capella Mór já acabada no principio do anilO
de 1689, se disse a primeyra Missa nella, a 25 de Mar
ço, e em dous de Julho de 1692 se abrira<í os alicerces
para o mais corpo da Igreja, no mesmo lugar da peque
na, e antiga. Em 1719 se começou hum corredor fóra
dos da quadra, que pega da cozinha para a Alagoa; e lIO
de 1723 se fez o peitoril sobre o Claustro, com o qual
se põz termo ás obras principaes.do Convento. Está si
tuado lIO mesmo lugar do Re~lbimento no fim das ruas
àa Villa, á parte do Norte, na bayxa sobre as margens
da Alagoa, com muro de pedra e cal, ficando-lhe a porta
que chamaõ do carro, junto á praya, e combro da arêa,
que por ella corre.

559. No altar maior tem lugar no meyo, e ao pé do
throno, a Imagem da Santa Magdalena, como lilular
desta caza; sendo taõbem a Padrocyra da ViIla; ao lado
direito a do Serafico Patriarcha, e no da parte esqnerda
a do glol'Íozo Santo Antonio. Nos dous do Cruzeiro está
no da parle da Epistola o Simulacro da Senhora da COD

ceiçaõ, e o da mesma Senhora com titulo do Desterro
da parte do Evangelho, em o qual estaõ collocadas laõ
bem as Imagens, que reprezentaõ este passo de Jesus
Menino, e S. Joseph. Nelle tem sepultura Ignacio Vieyra,
e sua mulher Mecia Barboza, e seos herdeiros por es
criptura de 27 de Dezembro de 1660, lendo ornado o
alta I' de todo o oecessario, e assigna Jlfl0 renda pu ra o
diante no renúimento de meia legoa de terra, oitenla
vacas pal'ideiras, e hum Escravo, o quê depois se co
mutou em 25 arrobas de açucal' no Engenho, que le
vaotaraõ na dilta terra os pl'oprielarios.
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560. Desta mesma parte do Evangelho no corpo da
Igreja está buâ Capella com arco na parede pela pai'te
de dentro por onde se entra. Foy feita por Joaõ de
Araujo de Lima, e seo ll'lnaõ o P. Domingos de Araujo
de Lima para neHa se entel'l'arem, e selJs Ascendentes,
e Descendentes. No seo altar estaõ collocadas as duas
)ma~ens dos Santos, de qllem estes devotos tinhaõ os
nomes; o Grande Baptista S. Joaõ, c o Patriarcba Saõ
Domingos. Fez-lhes o Cobvent9 a data por escriptura
de 1.4 de Fevereyro de 1.709, bYPoLecaudo elles (\OIlS

mil cruzados a juro, para ornato, e paramentos da ditla
Capella. '

UAPI'I'IJI..O V.

Faz memoria de hum Religiozu ÚJygo de virtudll, e outms mais
pertencentes a esta ca::a.

561. Nesta viveo muitos annos, e nella l'alleceo a
ooze de Novembro de 1. 709 com fama de virtude, Fr.
André de Santa Anna, Religiozo Leygo de pl'ofissaõ. Ha
via feito esta no Convento de Pojuca, aos vinte e seis
de Julho de 1.662, em idade de desanove para vinte an
ilas. Foy filho legitimo de Joaõ Francisco, e Justa GOIl
çalves sua mulher, naturaes da Freguezia de Agoas
S:llltas, e nella moradores, entre Douro e Minho, Bis
pado do Porto. Contava settenta e sette annos quando
falleceo das onze horas para o meyo dia, em hum Sub
bado. Estando os Religiozos em commnnidade do Re
feitorio, e com elle na cella, (porque naõ tem o Con
vento Enfermaria,) eados Gomes, homem secular,
mnito seo devoto; a este disse, que quando os Religiozos
sahissem da comrnullidade os chamasse~ que era tempo.
Havia-se sacramentado nos dias antes. Sahindo o homem
da cella, ouvio estando já da parle de fÓI'<I, que o En
fermo dizia, em voz, que elle percebeo. -Que que1'ent
aqui estes soldados? Pam fóra, que cá naõ /la que (ttzC1'.
Chegados os Religiozos, e recebido o Sacl'alllcnto da
Ullçaõ, fez com socego da alma, o lllliml) termo ua vida.
NeslC mesmo dia de manhã, diz o Ir. Ley~o FI'. Manoel
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de S..Luiz. que aiuda vive, e havia mais de dtlze annos
morava com eHe neste mesmo Convento, em buã ceHa
junto á sua, que hindo eHe para fóra á ordem do Pre
Jado, ao despedi-l'-se deHe, lbe disse, a Deos, que me
naõ hude vêr mais; e replicando o IrUJuõ. que pela tarde
·voltava, lhe torDOU a dizer o illesmo; e assim slIccedeo;
.porque tendo lá, aonde estava~ nOlicia de que era raHe
-cido. partindo logo I)al'a o Convento, quando chegou
pela tarde ás tres horas, já o ·haviaõ sepultado, que por
evitar o concurso das Gentes, anticiparaõ os Religiozos
o seo enterro. Foy o ultimo ucbaque, b\lã erysipella,
que pOl' lhe lIaõ applicar remedio algum, tendo abafada a
perna com bum cobertor de lã, sem o manifestar, lhe
apodreceo, e gangrenou, c foi a causa da sua morte.
Antes -desta pedio, que o enterrassem debaixo da pia da
agoa bentu na porIa, que entra do Claustro para o Cru
·z,'yro da Igreja; porque ainda a este tempo naõ estava
'0 Claustro feito; c dilcndo-lhe bum Religiozo, que o ha·
viaõ enterrar na Capella Mór, replicou que naõ, porque
estava ladril11ada de uovo, e naô era bem fosse abi, por
naõ causar na obra algum detrimento. Foy com tudo se·
pultado na mesma Capella Mór para a parle do Evan
gelho; e notou o Religiozo, que a cobrio, que foi o
mesmo FI'. Manoel de Saõ Luiz, Pedreyro. que sobeja
raõ dous tijólos dos mesm,os, que estavaõ assentados
aules no proprio Ladrilho.

562. Este mesmo Religiozo dá testemunho, que eu
trando Imã vez, como costumava outras muitas, na cel1a
de FI'. André, o achara em Q.raçaô, e bastanlcmente le
vantado no ar. Nunca trouxe cbapéo, nem cubertura ai·
gllã na cabeça, ou no mayor ardor do Sol, ou em chuva
mais tempestlloza, sendo calvo; e dizia, que a nossa ca-

1beça era huã ollicilla de calol', e que se esse se reprimia
com cubertura naà podia vaporar, e repercutia a causal'

lalguà molestia. Foy sempre muito pobre, casto, e hu
milde, com todas as mais virludes de hum perfeito, e
verdadeyl'o Religiozo. Teve o dom de saber operar to·
dos os ollicios, especialmente de pintor. carpillteiro. e
ourives, e tudo com perfeiçaõ; e naõ menos se lllostra\'a
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pratico em militas scicncias, porql1~, se o experimen"·
tavaõ, ao menos por modo, que elle o llaõ percebesse, o
acbavaO' Filosopho, Theologo, e Escripturario. Tudo isto
ouvimos a alguns Religiozos, que com elle communi
cal'aõj e especialmenle hindo em Imã occ:Jsiaõ a este
Convento da Alngoa, a lomar ordens com o Senhor Bis
po O. Manoel Alvares da Cosla, que elllaõ se acbava na·
quella Villa, relirado por caUSl dos lUUlU1l0S, e levantes
em Pel'llambuco, o Ir. FI'. Francisco das Cllagas, que
entaõ era Passanle, e depois Leytor de hum curso na
Bélhya, e oulro no Rio de Jaoeyro. acaso travou con
versa com esle Religiozo, e pela nOlicia que tinha se foi'
inll'omettendo em eerta ques'laõ de Filosophia, e o achou
oella laõ prompto, como se a tivera diclado. Naõ foi
menos nOlavel, qne a sua vida de Religiozo, a vocaçaõ
para eJla. Viéra do Reyno á Bahya em hum Navio de
Frola; e volLando esla para Lisbôa, Da altura de Per
nambuco, com llllã grande lormenla se perderaõ alguns,
sendo hum delles o seOj nesle aperto fez voto, ou pro
messa a Oeos de que se escapasse com vida, deixar
aqllella, e ser Religiozo Leygo. Escapando elle s6 do
Il'iufrngio, cnmprio tnõbem logo a promessa. AcceHo
para Leygo o mandaraõ lomar o habito ao Convento de·
Pojuca. Alli lhe pergunlaraõ os Heligiozos, que omeio
linba, e respondeu-lhes que sabia todos, Celebraraõ o
dillo por galantaria, e dando-lhe hum carvaõ, lbe dis
seraõ debllxasse alli alguã couzaj e com brevidade, e de
zelllharaço pintou na parede da porlaria da parte de
dentro IlIIã Imagem do Seratko Palrial'cha com toda a
perfeiçaõ da 2rle, a qual alli perseverou pOl' muitos ao
nos; e desde aqueHe primeyro do Noviciado athe o ul
timo da vida conservou taõbem com repetidos actos de
virlude a perfeiçaõ de Religiezo, que professou pelo
habito.

563. Ha taõbem neste Convento classe de Gramma
lica para os Filhos dos Moradores, em beneficio seo, e
sem eSlipendio algum, e leve principio no anno de 1719,
nomeando-se no Capitulo de trinta de Dezembro da-
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que\le allllO o seo primeyro Mestre, e se continua athe
o prezellte.

56!l. Repetin~mos por fim bum caso, que poderá ser
vil', 011 ele divertimento aos ociozos, ou de edificaçaõ aos
mais considerados. Ha poucos annos foi das plll'tes da
Bahya para e5te Convento da Alagôa por seo Guardiaõ
certo Religiozo. Assim como alli chegou, ou para diver
tillleuto do trabalho do governo, ou para experiencias
de huã escopeta, que levou comsigo, entrou a dar fogo
nos gatos, que havin na caza, e seria talvez em despique
de alguã cêa, que lhe haveriaõ tirado á ligeireza da
Mnha. Matou hum, ou dous, Olas nos outros foi tal a
advertencia do seo natural inslincto, que naõ apareceraõ
mais de dia, nem ainda de noite aonde o Guardiaõ os
pudesse vêr. Entre estes foi mais notado hum, que cos
tumava vir varias vezes no dia a tomar a sua raçaõ á
cella do Irmaõ Fr. Manol:'1 da Cruz, Religiozo velho,
com a circunstancia, que naõ apparecendo dalli por
diante em todo o dia, nem no Convento, nem em parte
aonde fosse visto; co~n tudo, tanto que era noite, e o
Guardiaõ estava recolbido, sahia o'gáto do seo cscon
drijo, vinha á cella do seo bemfeitor, tOlllélva a raçaõ,
c se retirava athe o antro dia ás mesmas horas; e assim
o continuou paI' todo o tempo do tal Prelado, que foi por
anno e meyo. O mais notavel deste caso foi, que no dia
de manhã" em que o Guarcliaõ despedido do Convento
se foi embarcar em Imã ci;lnõa na praya ú porta do carro
do mesmo Convento.. entl'ou nelle este gálo com alguns
mais, e naõ torna raõ ti. salli r, nem a éscondel'-se.

UA,PITlJLO "VI.

Da Yeneravel Ordem Terceyra deste Convento, com a noticia de alguns dos
,çeos lrmaãs de boa fama em virtude.

565. No Capitulo Provincial de 30 de Dezembro de
11'H9 se nomeon o primeyro commissal'io de Terceyros
para este Convento; e achando-se uelle ue vizita no se
guinte anno o P. Provincial FI'. Hilario da Vizit!lçaõ, se
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eJ'jgio alli a ordem, fazendo-se a quatorze de Julho a
sua primeyra eleyçaõ, na qual foi nomeado taõbem pri
meyro Ministro o P. Domingos de Araujo Lima. Toma
raõ por titular as Chagas do Serafico Padre; llJas athe o
prezenle "aõ fazem funçaõ publica de Igreja, nem tem
Capella parlicular, e só em hum meyo corredol' que le
vanlaraõ por detraz do Sitio, aoude tem lançado lia an
nos os alicerces para a sua Capetla, formaraõ no sobrado
hum pequeno consistorio, e no andar de bayxo buã caza
com altar aonde fazem os seos e"ercicios, e guardaõ os
preparos para a sua Pl'ocissaõ de Cinza, que teve alli
principio 00 anno de 1.751.

566. Por noticia que nos deraõ pessoas particulares,
de que, nesta Veneravel Ordem houveraõ alguns Irmaõs
que nella floreceraõ com mostras de virtude; pedimos
(listo infol'maçaõ ao Prelado do Convento neste anno
passado de 1. 762, e nos remelteo hum pa pel, que tras
ladamos fielmente a sua Ilarraçaõ; porque O<lÕ queremos
nesta parte dizer mais, nem menos do que fomos infor
mados, e be o seguinte.

567. A Irmã Catbarinn Paes Landim, 01\ das Chagas,
foi uatural desta Villa das Alagoas, filha de Manoel
Laodim, e de sna mulher Catharina Paes. Avinle e nove
de Outubro de 1689 cazou com Antonio de Azevedo
Castro, natural do Arcebispado de Braga, o qual foy sindico do
COllvento. Depois de cazada entrou na Ordem Terceyra a
quinze de Julho de 1720, e professou a vinte e quatro de Agosto
de 1721. No estado de cazada viveo sempre em boa paz, e uniaõ
com seo marido. mas nunca faltando ás obrigações de Cbristã;
ouvindo missa, naõ só os dias de preceito, mas em todos os do
anno; e assim mesmo frequentava os Santos Sacramentos, e of
(icios Divinos; e nas funções da Ordem nunca teve falta volun-.
Laria. Naõ teve filhos; mas teve huã 1\1ulatinba, filha de llUã sua
Escrava, a quem criou com o recato de filha propria, e quando
teve capacidade a forrou, e calOU com hum Pardo olicial de
Alfaiate. e Barbeyro, por nome Antonio dos SanLos, que ainda.
hoje vive muy honrada, e Christãmente com a dinaslla mulher,
que se chama Margarida Rodrigues. Nas adversidades e traba
lhos de que foi muito combatida pelos desmanchos do marido,
foy pacientissima, e tanto que só lhe estranhava as ofIensas de
Oeos, e naõ a sua propria, sentindo mais a perdiçaõ de sua a1
ma, do que a da fazenda. Quando o marido se empregava mais



61ft

em mundanas vaidades, eUa se bia dezapegando com maior cui
dado do mundo, despojando-se das roupas, que tinha mais lus
trozas, e de preço, repartindo-as por alguãs parentas pobres,
ficando só com hum manto de sarja, e saya de baeta por me
lhor gala, e compostura. Naõ contente ainda com isto aspirou a
vestir o habito penitente da Tercpyra Ordem descuberto, no
que experimentou alguã difficuldade por repugnanda da parte
.do marido; e em huã occasiaõ, que lhe estranhou mais o tal de
zejo, ella lhe respondeo, que ainda o havia ver feito hermitaõ;
e assim o vio; porque houve tempo, em que o mesmo marido se
vestio de hermitaõ, e neste estado morreo; e talvez, que pelas
Orações da mulher se compadeceria delle a mizericordia do
Senhor.

568. Antes disto lhe cumprio Deos o dezejo, movendo a VOD
tade do marido, para lbe conceder a líceDca, muitas vezes in
tentada; e com grande jubilo, e consolaçaõ da sua alma, VC.itio
o habito de ~rosso, e aSllero burel, o qual trouxe o restante da
vida, que naõ foraõ poucos annos, sempre immediato á carne,
sem mais outra vestidura, que os panos da honestidadc. Com a
mudança do habiLo fez huã tal em sy, que athe o cognome mu
dou, querendo ser tratada só por Calh arina das Chagas. Nunca
mais uzou de calçado, e só trazia huns tamancos, ou sócos; e
muitas vezes andava totalmente descalça, em particular pela
quaresma, e alguns dias do anuo; e tinha hum chapéo branco
para alguã viagem mais distante. Oseo sustento mais ordinario
eraõ frutas, ervas, e legumes, sem algum concerto, ou adubo, e
de carne e peyxe OIuy pouco. Jejuava o Advento, e Quaresma,
ás Sextas feiras do anno; 8 se em alguá cahia o Natal do Senhor
taõbem jejuava. Na Quinta, e Sexta feira da Semana Santa, só
comia hum certo numero de folbas de Limoeiro, ou Larangeira,
sem mais couza alguã. Naõ poupava o seo corpo a outras mor
tificações; porque ás segundas, ás quartas, e Sextas feiras do
anno se açoutava com disciplin<ls de ferro; e na Quaresma os
mais dos dias. Taõbern trazia cilício o mais do tempo, e tanto,
que na ullima enfermidade, de que falleceo, lhe arrancaraõ
hum, com que estava cingida. Athe huá Cruz de Prata, que tra
zia ao pescoço com varias reliquias; pela parte que encostava
ao corpo, esla~'a cravada de espinhos agudos. l\1ora\'a em huã
Ollaria, e nella trabalh':l\'a com huãs negras velhas, fazendo ti
jólos IjOí suas maõs para ajuda de sustenlar-se a sy, e principal
mente as mesmas Escravas.

569. O tempo, que lhe sobrava desles trabalhos o gastava
quasi todo em oraçaõ mental, ou vocal, diante de hUUl Oratorio.
que tinha, e nelle collocada a Imagem de Christo Crucificado, e
oulra do Menino Jesus, de quem era devotissima. Taõbem tinha
no mesmo Oratorio, que era muito bom e perfeito, as Sagradas
Imagens da Senbora da Conceiçaõ, do Serafico Padre S. Fran-
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cisco, de S. Anlonio, e a de S. l'heresa. Tinha mais hum paynel
bom, e grande do Senhor dos Passos, que mandou buscar á Ba
lIya para armar bum PaflSO no dia da Procissaõ, q ue se faz na
VilIa, o qual ainda hoje se conserva bom, servindo na mesma
funçaõ. Junto ao Oratorio tinha hulU estrado, e este lhe servia
de calDa por noiLe, e por cabeceyra hum lijôlo coberto com
algum pano, e sem OUlra mais coberlura para o corpo, que o
habilo, que trazia vestido. Asua caza era de taypa cuberla de
palha; 11a qual pegando huã vez o fogo, chamou ella os vizinhos,
que lhe acodissem, dizendo, que se o Oratorio se queimasse,
laõbem ella; e posta de joelhos diante delle, chegando o fogo á
parede do quarto, em que estava o Oratorio, por sy mesmo se
foi apagando, de sorle, que quando cbegou a gente de fóra a
acudir-lhe, estava quasi exlinclo.

570. Fazenuo IlUã viagem nos ultimos annos que vivia, se
perdeo em os malOs do caminho, e uelles passou solitaria a
noiLe, athe o oulro dia; depois disto se conheceo neHa alguã
falta, ou modo de demencia, a qual lhe nciÕ causava oulro ef
feilo, mais que fugir alguãs vezes de caza para os malos aonde
estava alguãs vezes dous e tres dias; mas sendo procurada, a tra
ziaõ para caza sem rezistencia, nem dizer palavra em contrario;
e pergunlada, qual era o seo comer aquelles dias, que alH es
tava, respondeo, que buã mulher formozissima, que trazia bum
~lcnino, que naõ havia cuuza mais linda, lhe dava alguãs frutas;
eque taõbem a del'endi:t de hum caõ graude, e negro, que a in
tentava llIorder. Nenhuã oUlra faHa se achou nella em toda a
sua vida, anles sempre continuon athe a morte nos seos costu
mados exercicios espiriLuaes, seudo que os annos que foraõ mais
de seLtenla, a obrigassem a afrouxar na aspereza de alguns.

571. Acommelleu-a finalmente a ultima enfermidade, a que
chamaraõ bexigas pintas, por huã a modo de roza, que lhe acha
raõ nas costas, e conhecendo ella que morria, pedio os Santos
Sacramento., e os recebeo com lodos os signaes de boa <':bristã,
e uo ullimo de Outubro do anno de 1748 puz termo á vida com
huã lal morle, que foy invejada de todos. Todo o referido alfir
maõ muitas Pessoas, que a conheceraõ e trataraõ; e mais parti
cularmenle o sobl'edillo Antonio dos Santos e sua mnlher, que
como esta foi sua Escrava, e lhe devia obrigações de filha, sem
pre com o marido a serviraõ, e acompanharaõ athe a morte, e
11aõ duvidaõ jurar, se necessario fôr, o que fica ditto, e todos os
que a conheceraõ, aOirmaõ fõra mulher muito virtuoza, e pe
nitenle.

572. AIrmã Cosma da Sylva Pereira taõbem foi nalnral das
Alagõas. Seos Pays foraõ Joaõ Domingues, e sua mulher Dioni
zia da Sylva. Cazou aos \'iute e quatro de Novembro de 1685
com Manoel 'l'eyxeira Homem. Enlrou na Ordem Terceyra a
oito de Dezembro de 1720, e a desoilo do mesmo mez do se-
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guinte anno,. professou, e viveo com fama de muito vil'luoza, e
boa ChrisLã, mas n<lõ consta em particular" quaes eraõ os seos
exercicios espiriLuaes. Falleceo a quatro de l\layo de 1744; e
dizem que se achara oseo corpo incorrupto; e seria talvez por
se aurir a sepulLura por erro, antes de passar hum armo. Acha
do que foi o corpo inteiro, se deo parte ao p~ .comissario, que
sem mais averiguaçaõ mandou cobrir de terra a sepultura, e
o corp.o; porém alllrmaõ ainda alguns Irmaõs, que se acl!araõ
pI'ezentes, naõ lançava de sy máo cheyro, e outros dizem, que
o exalav~ bom; Dcaudo tudo em opiniões, e assim o repetimos
sem accrescentamento.

573. As duas Irmãs l\laria. de Castro, e Beatriz da Costa, na
tUI'aes da mesma Villa da Alagoa, e filhas de l\lanoel Gomes Pe
reira, e de sqa mulhel' Cosma Carneyra, tomaraõ o habiLo de
Beatas, sendo Guardiaõ o P. Pregador 1<'1'. l\lanoel de S. Anto
nio, o Mouco, no anno de 1708; e depois bospedando-se em sua
caza certo Religiozo Carmelita, as I)ersuadio, a que deixados os
cordões de S. Francisco, uzassem soure os mesmos habitos, que
naõ eraõ de burel de corrêas, e Escapularios da Ordem do Car
-mo, que cbamaõ Observantes, aonde foraõ Terceyras O restaute
da vida, e jazem sepultadas na Igreja daqueUes Padres. Mas bc
certo, que em todo o tempo viveraõ em huã mesma caza muito
exemplares, e com edificaçaõ de todos, e ainda hoje vivem Pes
soas, que as conbeceraõ, e affirmaõ foraõ muito honestas e vil'
tuozas.

574. O Irmaõ Leygo FI'. Manoel de S. Luiz, offieial de Pe
dreiro, que assiste no Convento da Alagoa ha mais de siucoenta
annos, affirma, que depois das diUas irmãs se passarem para
Terceyras do Carmo, ainda quizeraõ fazer doaçaõ de huãs Es
cravas que possubiaõ ao nosso Convento, com obrigaçaõ de lhe
darem buã raçaõ em quanto vivas, o que naõ teve effeilo; por
que o Guardiaõ, que era da caza o P. FI'. Euzebio dos Prazeres,
naõ quiz acceitar a doaçaõ, dizendo-lhes, que POl' sua morte a
poderiaõ fazer, se quizessem; mas, que sem isso, o Convento
lbes daria a raçaõ como se fez em quanto viveraõ; mas por
morte dellas foraõ as Escravas para o Carmo.

FI;\l DO VOLUME 2. 0 DA 2.' PARTE.
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LIVRO VI.
FUNDAÇÃO DO MOSTEIRO

De S. Clara do Desterro na Cidade da HabJ8.

U,&PITlJLO PRIlJIEIRU.
Origem, 8 principio de.ta fundafaõ.

575. Assim como em o Céo da Religiaõ dos Mel;lo
res, e na sua primeyra ordem foi Antonio aquelle lumi
nozo Astro, ou luzido Sol, a quem depois seguiraõ tan
tos, e taõ resplandecentes Planetas; taõbem no mesmo
Céo desta Religiaõ, e Da sua segunda ordem foi a glo
rioza Santa Clara outra nova conste\laçaõ, * taõ Clara,
como ella mesmo, e taõ Inzente, como Clara, a quem
seguiraõ no Céo das Virgens Seraficas. como a seo Pla
neta Superior, tantas, e taõ Juminozas EstrelJas, e filhas
snas. E pois neste nosso novo, e Serafico Orbe do Brazil
temos visto os Planetas da primeira Ordem, que segui.
raõ o Sol de Antouio, he justo vl'jamos taõbem as Es
trellas, que na segunda seguiraõ a sua Santa Madre
Clara, como a celeste Astro maior deste segundo Céo das
Virgeos.

576. Desde que este 8erafico Orbe do Brazil se vio
alumiado com Astros da primeira Ordem, filhos, e Re
ligiozos Menores de S. Antonio, que taoto estimaraõ os

• ~ovum sJdus emi~itj Clll)dor iluci~ IIPl/lIJ,ujl. ln ej, OQic.
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seos habitadores, assim das partes de Pernambuco, e
Rio de Janeyro, e especialmente os da Bahya, deze
javaõ taõbem ver illuslradas estas Esfel'as, por Es
trellas da segunda Ordem de Santa Clara; para que
assim como em o Céo de Antonio viaõ collocados a
muitos de seos filhos Val'ões~ pudessem ver taõbem re
colhidas no Ceo de Clara, a algllãs de suas filhas Don
zellas.

577. No empenho de verem logrado este seo dezejo
recorreraõ varias vezes aos nossos Monarchas a Ca
mara, e Principaes Pessoas da Cidade da Babya, gas
tando-se nestes requerimentos e supplicas, mais de trinta
annos, desde a primeira, que se fez ao Senbor Rey D.
Joaõ o IV, no de 16lJ.lJ., athe a ultima no de 1676 ao
Senhor D. Pedro II, e naõ sendo admittida aquella pri
meira. Tudo iremos vendo pelas cal'tas, e respostas dos
mesmos Monarchas.

CARTA DEL REY.

- Officiaes da Camal'~ da Cidade do Salvador.
Eu El Rey vos envio muito sandar. Havendo man

dado vel', o que pelo conselho ultramariilO se me con
sultou a cerca do que escrevesles em carla de treze de
Septembro do anno de 1. 6lJ.lJ. , sobre a pretençaõ, que a
mesma Cidade liuha para lhe baver de conceder licença
de se poder erigir nella llUm Mosteiro de Religiozas:
naõ fui servido deferir a este requerimenlo por alguãs
razões e difficuldades, .que se consideraraõ, e me foraõ
prezentes; de que vos avizo para que o tenhaes enten
dido. Escripta em Lisboa a treze da Julho de 1.6lJ.6. E
eu o Secretario Affonço de Banos Cllminha, o fiz es
crever••

Rey.

• Liv, 1." do Reg. da Camara da lIohya a foI. 18.
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5'78. Deste anno athe o de 1.665 naõ achamos couza
autentica pela qual conste se fallasse mais neste reque
rimento, como taõbem quaes fossem as razões, e diffi
culdades que se reprezentaraõ a El Rey por aquelles a
quem Sua Magestade commelteo a informaçaõ deste ne- '
gocio. Mas, no referido aono de 1665, governando o
Reyno o Seohor D. Affonço VI, em beneficio do Povo
da Bahya, e a novos requerimentos da sua Camara, e
Pessoas Principaes, foi passada a prezente

PROVIZÃO REAL.

- Eu EI Rey faço saber, aos que esta minha Provi
zão virem, que tendo respeilo ao que por muitas vezes
me tem reprezentado os officiaes da Camara da Cidade
do Salvador, Bahya de todos os Santos, Nobreza, e Povo
delta, sobre lhes haver de conceder licença para fun
darem naquella Cidade hum Mosteiro de Religiozas, em
que possaõ recolher filhas daquelles meos Vassallos taõ
bencmeritos, que com tanto zelo, quizerem escolher o
estado de Religiaõ. o que muitas athe agora deixaraõ de
Fizer pelo receio de virem a este Reyno, em razaõ do
perigo da viagem, e pela falta de cabedaes, e despezas
grandes, que para isso necessariamente se haviaõ de
fazeI', e outros inconvenientes, quese me reprczentaraõ.
Tendo eu a tudo consideraçaõ, e 30S muitos, e bons
serviços que tem feito a esta Corôa Das guel'ras daquelle
Estado por espaço de muitos annos, com perda de vidas,
fazendas, e despezas consideraveis, e ser aquella Cidade
a primeira, que nas conquistas acclamou a El Rey meo
Senhor, c Pay, que Santa gloria baja, aveotejando-se
nos tributos que se lhe tem lançado, como bons c fieis
Vassallos: E visto taõbem as diligencias, que precede
raõ nesta materia pelos Tribunaes, e Ministros aonde a
mandei ver; Hey por bem, e me praz de conceder li
cença, eomo por esta concedo aos Officiaes dll Camara
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da ditta Cidade do Salvador, e aos Moradores delia para
que na mesma Cidad.e possaõ fundar á sua custa hum
Mosteiro de Religiozas, cujo numero de véo preto naõ
passará de sincoenta, que sejaõ da observancia de S.
Francisco, sem serem da primeira Regra, as quaes se
raõ sujeitas, e governadas pelo ardinario da Bahya, em
razaõ do prejuizo, que se segue de o serem por Reli",
giozos; o qual Mosteiro poderá ter de dote oito mil cru
zados de renda em fóros de cazas, fazendas, e curraes
de gado, que tiverem Sitio, e terra propria, e naõ pas
sará nunca desta quantia, nem se admiUirá sobre isto
requerimento algum; e esta mercê lhes faço com decla
raçaõ, que dos bens que tiver, e possuir o ditto Mos
teiro, pagará sempre os dizimas devidos, sem para isso
se valer de privilegio algum, e que esta commissaõ naõ
servirá de exemplo para as mais Capitanias daquelle Es
tado poderem pedir outra semelhante; porque no diuo
Mosteiro se poderaõ accommodar as pretenções de
todos. Pelo que, mando ao meo Vice-Rey, e Capitaõ
Geral do dilto Estado do Brazil, e a todos os mais Mi
nistros delle de Jllstiça, e Fazenda, Officiaes, e Pessoas
a que pertencer, cumpraõ e guardem esta minba Pro
vizaõ, e a façaõ cumprir e guardar muito inteiramente,
como nella se contém, sem embargo de quaesquer Pro
vizões, Leys, ou ordenações que baja em contrario, que
todas por esta vez hey por derogadas, ainda que sejaê
de qualidade, que dellas 5e deva fazer expressa mençaõ;
a qual Provizaõ se registará nos livros da Secretaria do
ditto Estado, nos da Camara da Babya, e nas mais
partes aonde for necessario, e valerá como carta, posto
que o seo etreito baja de durar mais de hum anno, sem
embargo da Ordenaçaõ &c. PasclJoal de Azevedo a fez
em Lisboa a 6 de Julho de 1665. O secretario Manoel
Barreto de Sam Payo a fiz escrever.

Rey.
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579. Naõ só coocedeo El Rey esta licença para se
fundar na Bahya Mosteiro de Religiozas de S. Clara,
taõbem a instancias dos mesmos impetrantes lbes otor··
gou, e permittio que o tal Mosteyro se pudesse fundar
na Igreja de Nossa Senbora do Desterro, como consta
da seguinte

PROVIZÃO REAL.

- Eu El Rey faço saber aos que esta minha Provizaõ
virem, que eu fui servido conceder licença aos officiaes
da Camara, Nobreza, e Povo da Cidade do Salvador, Ba
hya de todos os Santos para fazerem hum Mosteiro de
Religioza& na ditta Cidade, e me pedirem agora lhes
concedesse a Ermida de Nossa Senhora do Desterro
para nella fundarem o ditlo Mosteiro, por estar para
isso em lugar muito accommodado, e se baver feito
com as esmollas daquelle Povo: Tendo a tudo respeito,
e á informaçaõ, que sobre isso se tomon do conde Vizo
Rey do Brazil: Hey por bem, e me praz de conceder aos
diUos officiaes da Camara, Nobreza, e Povo da ditta Ci
dade da Bahya, a licença que pedem para que possaõ
fundar o Mosteiro de Religiozas, que lhes tenho conce
dido, que haja naquella Cidade no Sitio da Igreja de
Nossa Senhora do Desterro, por ser o lugar mais de
cente e'accommodado, que ha em toda aquella' Cidade
para vivenda, e clausura das Religiozas que RelIa haõ
de assistir: Pelo que, mando ao meo Vizo-Rey, e Capi
taõ Geral do Estado do Brazil, e a todos os mais Minis
tros de J usliça e Fazenda delle, a que pertencer, cumpraõ
esta Provizaõ, e a façaõ muy inteiramente cumprir, e
guardar, como nella se contém, sem duvida alguã, a
qual valerá &c. Paschoal de Azevedo a fez em Lisboa a
selte de Fevereyro de 1.665. O Secretario Manoel Bar
reto de Sam Payo a fiz escrever.

Rey.
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580. Esta Provizaõ, como se vê, foi passada a' sette
de Fevereyro de 1.665 antes da outra, que já trasla
damos de seis de Julbo do mesmo anno de 1.665; e pelo
que nesta, que acabamos de escrever se contém, e diz
Sua Magestade: Que fora servido de conceder licença
aos Camaristas, Nobreza, e Povo da" Babya para fun
darem bum Mosteiro de Religiozas na sua Cidade;-e o
torna a repetir mais abayxo:-Que possaõ fundar o

"Mosteit'o de Religiozas, que lhes tenho concedIdo,
mostra, que já antes daquella do mez de Julho, e desta
do mez de Fevereyro, havia passado outra pal'a a mes
ma fundaçaõ; mas como naõ achamos nos livros da Ca
mara, nem nos do mesmo Mosteiro aquella primeira,
escrevemos aqui, como ta I a que fica tL'esladada, e pela
qual se concede a fundaçaõ do Mosteiro na Cidade, sem
explicar fosse este na Ermida do Desterro.

581.. Com esta ordem dei Rey para se fuudar Mos
teiro de Religiozas de San ta Clara na Babya, e ser este
na Capellinba do Desterro, lhe deraõ principio os Mo
radores, e Camara no anno de 1.665. Consta ser neste
anno o principio da tal fundaçaõ, de huns Autosjudiciaes
entre os lrmaõs da Igreja da Saude, e o Arcebispo, nos
quaes em hum dos seos Artigos se dizassim:-Proval'á,
e consta da Pl'ovizaõ de Sua Magestade, cuja copia se
ajunta reprezentar-se ao ditto Senhor, em que o Con
vento do Desterro das Religiozas de Santa Clara foi
fundado no anno de 1.665 na Igreja do Desterro.-Estes
termos - Foy fundado -naõ querem dizel' absol.utamente,
que DO tal anno fosse concluida, e completa a fUlldaçaõ
do Mosteiro; mas s6, que Deste anno se lhe deo princi
pio; porqne, ainda seis annos ao diante no de 1.671.,
como consta de huã Escriptura da mesma Camara, de
que logo se fará mençaõ, dizem os taes Camaristas, que
o seo Senado estava fundando, hum Mosteiro para
Freyras aonde está a Igreja de Nossa Senhora do Des
terro. E foi sem duvida muy vagoroza, e dilatada esta
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fúndaçaõ; pois outros seis anllos ao diante, no de 1677,
quando á Ballya chegaraõ do Reyno as Religiozas Fun
dadoras, estava ainda taõ diminuta, e taõ pouco adian
tada, que pat':} uavel' de entrarem ncl1a as quatro Reli
giozas3e duas Moças, foi necessario deterem-se a bordo
do Navio alguns dez dias3 como adiante se verá, em
quan to se prepara vaõ os quartos con vcn ien tes para os
seos agaza lhos.

582. He sem duvida, que naõ foi o estar a este tempo
a obra do hospicio taõ atrazada, descuido, e falta de
cabedaes nos seos Agentes; mas foi a total causa para se
lIaõ continuar nella com maior cuidad03 os vagares, que
se entromelleraõ entre as supplicas da Camara, e des
pachos da Côrte; servindo taõbem para dilatar est':ls as
oppozições3 e empenhos de Pessoas particulares, e Re
Iigiozos de outras ordens, huns para fundarem Con
vento para sy, outros para Freyras suas, no lug-ar, c
Cilpellinua do Desterro.

583. Foraõ os primeiros Uo empenho de fnndar Cou
vento para sy na Capellinha do De~terro os RU. PP.
Carmelitas Descalços, já pelos annos de 1663, e em
tempo do Senhor Rey D. Aífonso VI, cnidavaõ neste
empenho, como consta de huã cana do mesmo SCllUOI.'
escripta ao Senado da Caillara, e dizia assim:

- Officiaes da Camara da Cidade do Sal vauor Bahya
de todos os Santos. Eu EI Rey vos envio muito saudar.
Os Padroeyros da Ermida de Nossa Senhora do DesteITo
dessa Cidade Antonio de Araujo, e Francisco Hodl'igucs
Braga me fizeraõ a petiçaõ, cuja copia com esta vos
mando remeltel'~ assignada por Manoel Barreto de Salh
Payo3 Secretario do meo couseluo ultramarino. pedin
do-me lhes concedesse licença para os Heligiozos Cal'
melitas Descalço5 podCl'em fazer hospicio na dilta Er
milla, que elles Padroeyros llle querem dUI' por sua
devoçaõ, visto naõ poderem possuir bens de raiz, e vi
verem de esmollus; e porque aqui se naõ póde deferir
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ajustadame'nle a este requerimento, me pareceo eoco·
mendar-vos, que tomando sobre est'l materia as infor
mações necessarias me informeis de tudo, o que se re
fere na diLta petiçaõ, e se se olferecer algum inconve·
niente neste negocio, de que se me haja de dar conta,
para com noticia de ludo o mandar rezolver, como mais
convier a meo serviço, e assim o mando taõl>em ordenar
ao Conele Vice-Rey desse Estado. de que vos avizo. para
que o tenhaes entendido. Escripla em Lisboa a 28 de
Septembro de 1663.

RlY·

584. Foy taõ aClivo nos tues Padres este empenho,
'e servio de lanto embaraço para a flllH.laçaõ de Reli·
giozas de Santa Clara, que naõ ob5taDte as Provizôes
'Reaes para ser da sua ordem, e na mesma Ermida do
,Oesterro, foi necessar'io a iustancius dos seos PI'ocul'a
'dores na Côrte fazercm os Padres Thcrczios desisten
'cia da sua preLençaõ, como se mostra pela seguinte
'carla do mesmo Rey D. Alfonso VI.

-Juizes, Vereadores, e l)rocuradorcs da CalDara da
'Cidade da Bahya de todos os Santos: Eu 1,1 Rey vos
envio muito saudar. Na Embarcaçaõ de Domingos Qua
I'esma enviaõ os Religiozos Carmclitds Descalços li

'quatl'o Sacerdotes, e dons lrmaõs a fundai' o hospicio
nessa Cidade) para que lhe concedi licença a peliçaõ
vossa; e porque elles tem dezistido para o 1I0VO Con
vento de Religiozas da pretençaõ, que tinbaõ á Ermida
de Nossa Senhora do Desterro, e será justo, que cm
lugar daquelle Sitio se lhe dê outro accommodado á sua
vivenda; vos encommeudo procureis se lhes dê o ,que
parecer conveniente; porque estes Religiozos por sna
virtude :;aô merecedores de todo o favor; e cn terei cou
tenLamenlo de vós lho fuzel'des nislo, e em tudo. Es
cripLa em Lisboa a 25 de Junho de 1665,

Rey.
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585. Os ontl'l)S Pretendentes a fundar na mesma Ga
pe\linha, e lugar do Oestel'l'o Recolhimcnto para Reli
giozas da Slla Ordem foraõ os l)adres Agostinhos Des
calços. Por parte destes se achava na Bahya em o anno
de 1.676 o P. FI'. Antonio da Penha de França com au
thoridade do seo R. Viga rio Geral Apostolico FI'. Manoel
da Conceiçaõ. afim de alcançar da Camara, e senado o
poderem edificar Mosteiro para Religiozas suas no refe
rido lugar; e com effeilo o conseguio, como consta de
Imã cscriptura, e concordata da mesma Camara, e va
rias Pessoas Principaes da terra, rei~a aos vinte e hum
de Agosto do sobreditto anilo de 1.676, e se acha regis
tada nu livro 13 das vereações a foI. H'7, E foi o em
penbo destes Religiozos com IlItm tal excesso, que ainda
depois de alcançada a ultima Ol'dem deI Rey o Senhor
D, Pedro II e breve Ponlificio taõbem ultimo, para Re
ligiozas de S. Clara, de que logo se farã mençaõ, e es
tanelo já embarcadas as Fundadoras no Porto de Lisboa,
houveraõ embargos dos taes Padres, e foi precizo man
dar El Rey, sabissem sem embargo para a fundaçaõ da
Bahya as sobredillas Religiozas, havendo-se consumido
nestas depeodeocias bastantes despezas. por parte dos
Procuradores da Bahya na Côrte,

586. Nem se póde negai' o serem causa concurrente
para tudo isto os Camaristas da Bahya, assim o.s deste
anno de 1676, que acceitar'aõ a supplica do R. P, A
gostinho FI'. Antonio da Penha de França, para Reli
gio7.as da sua Ordem no Oesterro, como os outl'OS 00i
ciaes da mesma Camara dos anllos antecedentes de 1663,
qne haviaõ feito a concordata com os PP. Therezios
para fundal'em no mesmo lugar Convento para sy; pois
assim IlUns, como outrõs Camaristas naõ podiaõ .igno
rar, o que haviaõ tratado os seos Antecessores, e as
Ordens Reaes, que se haviaõ alcançado em ordem a ser
o lugar, e Capellinha do Desterro para Freyras de S•

.elal':!. Eslas, c outras semelhantes occurrencias foraõ
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sem duvicla hastante causa para estar a obra do hospi
cio, qnando á Bahya cbegaraõ as Religiozas Fundadoras,
lnõ pouco augmenlada, havendo-se-Ihe tantos annos
nntes dndo principio.

587. A este tempo, que com as primeiras Ordens
Reaes se cleo principio no anno de 1.665 a fundar na
Ermida da Senhora do Desterro hospicio para Freyras
de Santa Clarfl, haviaõ taõbem os mesmos Pretendentes
recorrido c\ Sé Apostolica; e snpposto que o Breve para
alaI concessnõ chegou á Bahya alguns annos depois no
de 1670, na confiançll de que sua Snntidade consentiria
benignamente na supplica; nlcançadas, como se alcnnça
raõ as Ordens Reaes, lhe deraõ principio no referido anno
de 1.665. Foy passado este Breve a 1.3 de Mayo de 1.669,
sendo Pontifice Clemente IX, no segundo anno do seo
Pontificado. Acha-se no Archivo deste Mosteiro. Delle
só trasladamos aqueJlas clausulas, que para o intento
nos podem servir, e no mesmo Idioma, Portugtlez, em
o qual está transverlido pelo Notario Apostolico, qne o
traoscreveo, e copiou do proprio Originnl Latino; vaõ
as clausnlas:

- Porque pouco tempo ha, nos fizernõ dar a en
tender os amados filhos Officiaes do Senado, e Cidadões
da Cidade da Bahya de todos os Santos no Brazil, que
naõ lJavendo em todo o seo Estado Mosteiro algum de
Freyras; que vindo a Portu~al antes deste tempo alguãs
Donzellas daquellas partes com dezejo de serem Reli
giozns, algmis foraõ captivas pelos Piratas Iufieis, e
outras pelo naufragio, que no mnr tiveraõ, fit::araõ afo
gachs, se determinaraõ elles snpplicantes para se evitar
l<lntos perigos, c se tirarem outras muitas difficnldades,
a erigirem, e fundarem de novo na mesma Cidade, hum
Mosteiro para cincoenta Freyras com Abbadeç:l, ou
Prioreça trienal, as quaes gnardem a segnnda Regra de
Saõ Francisco, chamadas Urbanas, e tragaõ véo negro,
e estejaõ snjciLas á jnrisdiçaõ. rio ordinario do Bra~iI ..
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com a assignaçaõ de oito mil 'c1'llzados de renda annuaes.
-E que possaõ ser admiltidas no mesmo Mosteiro tantas
Freyras conversas, quantas pedir a razaõ, e parecer
conveniente. E as de véo negro paguem por cada Imã
dellns respectivamente o dote, e esmolla dotaI de seis
centos mil réis; porém as conversas somente a metade
do dote, ou esmolla dotaI cada Imã ao mesmo respeito.
Mas para o serviço das mesmas Frcyras e Mosteiro, haõ
de entrar, e ficar nelle quinze criadas; e nenhuma Freyra
possa ter Escrava que a eHa particularmente sirva. E
para assignarem a Regra no novo Mosteiro sobredilto,
e para instruirem as Religiozas delle na vida, disciplina
e costumes regulares vaõ para elle quatro Frey,'as de al
gum Mosteiro existente no Reyno de Portugal, ou dos
Algarves, e sujeitas á jurisdiçaõ do ordinario; e as que
por sua vontade, e serviço de Deos quizerem l1ir, e por
tempo de seis annos somente.-Além disto os mesmos
supplicantes quizeraõ, que nos fosse humildemente pe
dido, que nas couzas acima referidas, fossem os servido
de prover em tempo, e permittir com benignidade Apos
tolica, que ellas, como abayxo, se façaõ. Por tanto, a
tençaõ com que a Sé Episcopal do Brazil está de prc
zente vaga, commettemos, e mandamos pelo prezente
breve, que sendo verdadeiras as couzas relatadas, e de
pois flue vos constar estar de todo acabada a fabrica dQ
tal Mosteiro com as officinas, e mais cOllzas necessarias
para a c1ausnra, e que se tem assignado verdadeira, e
effectivamente ao mesmo Mosteiro renda segura e livre,
com a qual se possa alimentar commodamente o numero
acima referido de Freyras, procedaes, conforme vosso
arbitrio e cODsciencia, com nossa authoridade Apostolica
para a ditta ereçaõ, e fUDdaçaõ, que se pede com as con
dições acima referidas.
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VAPI'I'ULft II.

Prosegue a mesma materia com novas S1:Jpplicas aos. nollos -blonarcha,.,
e d SJ Apostolica.

588. Na Côrte de Lisboa recebeo o Breve I'eferido de
sua Santidade Sebastiaõ de Brito de Castro Procurador
Geral do Estado da Ballya no anno de 16.6,9, em que o
tal Breve foi passado; e neste mesmo anno, ou tendo já
alcançado o Breve, ou havendo recorrido pOl' elle á Sé
Apostolica, rep.elio taõhem novas supplicas ao Senhor
D. Pedro, que a esle lempo era já Principe Regente,
para confirmaçaõ dos Alvarás. e Ordens, que se ba viaõ
alcançado do Senhol' D, Atfonso VI, para a fuodaçaõ
do novo Mosteiro, que se pretendia, * ainda que se oaõ
conseguio do Principe o despacho desta supplica senaô
alguns anuas ao dianle no de 1676, sendo já Rey. Taõ
bem remelLeo o mesmo Proclll'ador para a Rahya aos
seos constiluinles, o proprio Breve para que provessem
sobre a clausula nelle conleuda, de que para e1feilo da
tal concessaõ, e serem transferidas para o novo Mos
teiro as Freyras Fundadoras, deviaõ tel' assignado, e
segura a apontada renda dos oiLo mil cruzados. Daqui
rezulLou com o grande dezejo que tinhaõ os Prlncipaes
do Povo, e Senado da Bahya de alcançal'em a transaçaõ
das Religiozas Fundadoras do Reyno para o Brazil, fa
zerem Imã escriptlll'u, e ebrigaçaõ de oilO mil cruzados
em cada hum anno para dote, e sustentaçaõ das taes Re
Jigiozas, que viessem fuodal' Mosteiro, e das que fossem
entrando, em quanto naà houvesse o nllmel'O dellas; que
bastassem com os seos dOles a suprir a tal qllantia dos
oito mil cruzados, qlle se obrigavaõ elles, e seos succes
sores a pagar das rendas da mesma Camara, tomand()
para sy o Senado o tilulo de Fundador e Padroeyro do
novo Convento. Foy passada esta Escriptnra e doaçaõ,

• BeIJem, Chron" Parlo <i, foi. 7, num,1lS.
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a05 14 de Mayo de f67f, e a remelteraõ ao seo Procu.
rador na Côrte para com ella continuar nos mais reque
rimentos assim á Magestade, como á Sé Apostolica. Mas
a tal doaçaõ naõ teve effeito, como consta de huã cla
reza, ou nota, que ao pé della se acha feita pelo Arce
bispo D. FI'. Manoel da Resurreiçaõ e da sua propria
letra e signal, diz assim:

IVaõ teve elfeüo esta Esc1'iptura; por quanto o Senado
da Camara faltou ás condições delta, naõ coneor'rendo
com dinheiro algum, nem para a fundaçaõ e obra do
Convento, nem para os oito mil cruzados, taxados pam
sustento das Religiozas, com o que se desvaneceo o Pa ..
droado, que pelas dilias fundações e dotaçaõ p,'etendia,
e se fundou o Convento com Esmoltas, que deraã as PesO.
soas, que nelte p,'etendiaõ recolher suas filhas eparcntas,
e com dinheiro de concertos de legitimas entre os Pays
das Relz"giozas, e o Mosteiro, e se sustentaõ com a renda
que tem ,'ezultado dos juros dos doles das mesmas Reli
giozas, com o que he livre do Pad1'oado o dilio Con
vento; e assim foi desde o seo principio; e pam que
conste em todo o tempo esta verdade, Eu FI'. Manoel da
Resurreiçaõ, Arcebispo deste Estado, e ordinario do
ditio Convento, a quem immediatamente he sujeito, fiz
de minha propria letra esta lembr:mça. Bahya em o 1...
de Agosto de f689.

F,'. M. Arcebispo.

589. Taõbem recorreo o mesmo Procurador á Sé
Apostolica por novo Breve, e supplemento llelle, de al
guãs duvidas, que se offereceraõ sobre o passado; por
quanto neHe concedia sua Santidade, que as Freyras
Fuudadoras fossem tiradas, consentindo eHas, de algum
Convento de Santa Clara sujeito ao ordinario, e de hum
só, que se achava em Portugal, que era o de Santa
Martha, naõ havia Religioza alguã, que quizesse expor
se aos perigos do mar, com outl'as circunstancias mais,
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corno consta do mesmo BI'evc, que se alcançou~ sendo
já Pontifice o Santissimo Padre Clemente X.. e he o se·
guinte, do qual se achaõ dnas copias autenticas neste
Mosteiro, llUã em latim, e outra em Portuguez; e he a
que aqui Lra:Jadamos.

CLEMENTE Pp. X.

Para fuLura memoria desLa graça. Pouco tempo ha,
que os amados filhos o Senado, Vereadores, e mais of.
ficiaes da Camara da Cidade da Bahya de todos os Sau··
tos no Brazil, fizeraõ que se nos declare, que havendo
mandado o Papa Clemente nono nosso Predecessor de
glorioza memoria, POI' huãs letras suas expedidas em
forma semelhante de Breve aos lI'eze dias de Mayo de
mil seiscentos e secenLa e nove, que se erija, e insLiLua
para sempre na mesma Cidade hum MosLeiro de Freyras
debayxo da segunda Regra de'Saõ Francisco, chamada
das Urbanas, e sob a jurisdiçaõ do ordinario do Brazil,
que pelo Lempo adiante fór; e para que se provesse a
tempo a direçaõ do dillo novo Mosteil'o, e de suas
Freyras, e a illstruçaõ na disciplina, e costumes da Re
gra, liavendo concedido facu Idade para serem transfe
ridas de algum outro Mosteiro sujeito á jurisdiçaõ do
ordinario, que esteja no Reyno de Portugal, ou dos Al
garves para o novo acima declarado pOl' caminho di·
reito~ e sem alguã diversam para outras partes, quatro
Freyras, que por sua idade, prudencia e zelo, sejaõ ha
beis para introduzil' no tal novo Mosteiro a disciplina
regulaI', sendo com Ludo para isso necessario o seo con·
sentimento dellas.. e do ordinario o lugar, aCLlmpa
nbando ás Senhoras Nobres, (e podeildo-se commoda
mente fazer,) suas mais cllegadas PaI'eotas, de tal modo
que estas Laes freyras habitassem no dilto novo Mos
teiro por espaço sómenle de seis annos, se conforme ao
arbiLrio do ditto ordinul'Ío do Bruzil, este tanlo tempo
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pedisse a inlroduçaõ da disciplina regular, como mais
largamente d'outro mOdo se contém em as dittas letras:
Mas, como em Portugal escassamente, antes na ver
dade, nem ainda escassamente se pódem achar Freyras
Fundadoras e Instituidoras, que queiraõ tomar para o
Brazil hum caminho taõ comprido, e cheio de tantos
incommodos, difficuldades e pCl'igos, pelo qual hajaõ de
tornar acabados os seis annos; e na Cidade de Lisboa,
donde partem as Náos que vaõ para o Brazil, e nas Pro
vincias cbamadas de Riba-Tejo, e Alem-Tejo, mais che
gadas á ditta Cidade, se acha hum só Mosteiro de Frey
ras de Santa Martha da urdem de Saõ Francisco, su
jeito á jllrisdiçaõ do ordiuarin, e nenhuã Freyra deste
tal Convento queira hir pal'a o Brazil; porém em outros
de Freyras d~ mesma Ordem, sujeitas ao governo, e re
gimento dos Frades della, muitos dos quaes Mosteiros
saõ bem reformados, naõ faltaõ Freyras em grande nu
mero, que estaõ aparelhadas para irem para o Brazil
pam etIeito de dirigirem, e insfruirem o novo Mosteiro,
e snas Freyras, dezejaõ muito elles snpplicantes, que
lhes demos provimentu, e permissaõ a tempo, (como
abayxQ) nas sobredittas couzas: Portanto, querendo
nós favorecer seos dezejos neste particular, quanLo com
o Senhor podemos, e absolvendo Da forma deste Bl'eve,
suas singulares Pessoas, e julgando, que devem ser ab
solvidos de quaesquer sentenças, censuras, e penas Ec
c1esiasticas de Excommuubaõ, suspensaõ. e Interdicto,
e de ouu'as impost:ls por direito, ou ab homine., em
qualquer occasiaõ, ou por qualquer cansa, se em alguã
deltas tem de Qualquel' modo incorrido, pal'u bem de
conseguirem sómente o e1feito deste Breve: Inclinados
Nós ás petições, que humildemente nos foraõ feitas em
seo nome delles sobre este negocio, de conselho dos Ve
nel'aveis Cal'deaes da Sanla Igreja Romana, nossos Ir
maõs, a cujo cargo esLaõ os negocios, e cousulLações
dos Bispos, e dos Regulares, pel'miltimos com aulbori-
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dadc Apostolica pelo tlIeor deste Breve, que sejaõ le
vadas dos Mosleiros sujeitos aos Frades da Ordem de

. Saõ Francisco, as taes FreYI'as, que haõ de ser transfe·,
ri4as. de modo que preceda seo consentimento deltas,
e habitem no novo Mosteiro por tempo de dez annos, se
estes, por arbitrio do ordinario do lugar, se reputarem
necessarios para se intl'oduzir e estabelecer a disci
plina regulai', ficando taõbem sempre salva nas sobre
dittas couzas a authoridélde da congl'egaçaõ dos mesmos
Cardeaes, naõ obstante as sobre<1itlas leu'as de Cle
mente nosso Predecessor, e outras ordenações, e cons
tituições Apostolicas; e laõbem quanto seja necessario
os Eslatulos, e costumes da dilta ol'dem, e de seos Mos
teiros, ainda que sejaõ corroborados com juramento,
confirmaçaõ Apostolica, ou com qualquer outra firmeza,
e taõbem os privilegios pcrmittidos, e as letras Aposto.
licas de qualquer modo eoncedicias, confirmadas, e io
novadas em contrario do referUo, as quaes todas, e
cada huã del1as, os theores das quacs tendo Nós ueste
prezente Breve por expressos, plena ria, c suficiente
mente insertos de verbo ad vel'bum, especial, e expres
samente derogamos, e quaesquer outras contrarias por
esta vez sómente, para o etl'eito das couzas sobrediltas,
ficando ellas com tudo em sua fOI'ça. Dada cm Roma
junto a Santa Maria Maiol', sob o Anilei do Pescador aos
vinte de Outubro de mil seiscentos e seLteota e dous
annos, 00 terceYI'o do LlOSSO POllliticado. J. G. S. Lu
sio.-Lugar do Sello +.

Aqual·tl'aduçaõ do Bl'eve Original Apostolico por
my Antonio Freyre ue Siqueira, Notado Apostolico
nesta Côrte e Cidade de Lisboa, approvado pelo ol'di
nario della, e descripto no Archivo da CllI"ia Romana,
fielmente feita, sendo por my, e o Notario inrra Es·
cripto, com o mesmo Breve original conferida, a acha
mos verdadeiramente concordante com elle no sentido
formal das palavras Latinas, que se contém no ditlo



BI'eve, a que me I'eporto; e pai' assim sei', se lhe deve
dar a ella em juizo, c fóra delle tanto credito, como ao
Original, se fosse aprezentado. Em fé do que assignei de
meos sigllaes costumados publico e razo, que taes sab.
Rogatus, cE requisitus. Em Lisboa 110 nltimo dia de De
zembro de mil seiscentos e settenta e sinco. Traduzido,
e cODrerido com o Original por my + Notario Apos.
tolico.

Antonio FreYl'e de Siqueira~

Receby a Bulia Original.

Lniz Gonsalves Costa.

590. Com este Breve de sua Santidade para serem
extrahidas as ReJigiozas Fundadoras de algum Mosteiro
de S. Clara, sujeito á jurisdiçaõ dos Prelados, e supe
riores de Saõ Francisco, repetindo Sebastiaõ de Brito e
Castro as suas supplicas ao mesmo Principe O. Pedro,
já ~ este tempo corôauo Rey, depois de ouvidos em con·
sulta todos os Tribunaes, alcançou hnm Alvará seo de
nove de Janeiro de 1.676, com as declarações seguintes:
-Que os Officiaes da Camara da ditta Cidade do Sal
vador, e seos Moradores podessem fundar á sua custa
hum Mosteiro de Religiozas da observaDcia de Saõ Fran
cisco, cnjo numero naõ excederia o de sincoenta, e sem
sel'em da primeira Regra de Santa Clal'a; as quaes se
riaõ sujeitas ao ordinal'i'o, eque só tivessem de dote oito
mil cl'lIzados, como renda estabelecida em fõros de
cazas, fazendas &c., e Daõ passaria nunca desta quantia.

591. Esta Ordem do Senhor Rey D. Pedro II, se
naõ' acha registada nas Camaras da Bahya Secular, e
Ecclesiastica, nem ainda no Archivo do Mosteiro, como
taõbem se naõ acha outro Breve do mesmo Pontifice
Clemente X· *, o qual Breve diz o R. Chronista dos Al
garves, tralando desta materia, fôra passado a 28 de

• BeJlem, 4. Parte, foi. 7, n. 16.
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Outubro de 1675, como taõbem do mesmo Author he
a noticia da sobredita Ordem do Senhor Rey D. Pedro II,
de que trasladamos as clausulas acima referidas *. Da
Ordem deI Rey naõ se nos o[erecp. alguã dnvida, e só
jul~amos seria descuido de a mandarem para a Bahya
os seos Procuradores, por se entendei' estavaõ já outras
que cOlltinhaõ o mesmo. Do segundo Bl'eve se pode com
fundamento formar duvida; porque além de ser escu
zado, dizendo-se alli, que fOl'a expedido em 28 de Ou
tubro de 1.675 póde ser seja este o mesmo, que aqui
fica trasladado, pois ainda qne a sua data foi em Roma
no anno de 1672, asna publicaçaõ, e autentica na
Côrte de Lisboa foi neste mesmo anno de 1675. Mas, ou
fosse este primeiro, ou outro segundo, com elle e a so
breditta Ordem Real se conseguio o que dirá o se
guinte~

U.ti.PI1'lJLO III.

Otrerecem·se Religioza, do Convenf~ de S. Clara de Evora para Fundadora
do Mosteiro da Bahya, para onde soo transportadaJ.

592. Com a Ordem dei Rey sobreditta para a nova
fundaçaõ do Convento de Freyras na Bahya, e Breve de
S. Santidade para serem extrahidas de qualquer Mos
teiro de S. Clara, sujeito aos superiores de S. Francisco,
as Religiozas para elle Fundadoras, chegou ao Mosteiro
de S. Clara de Evora pelo seo Procurador Sebastiaõ de
BriLto e Castro esta noticia, e logo se offereceraõ' para
o t..l emprego quatro Religiozas. Para este effeito se al
cançon taõbem licença, como determinavaõ as letras
Apostolicas, do M. R. P. Provincial, que entaõ era
FI'. Joaõ dos Prazeres, e foi ao diante Bispo de Angra.
Voluntariamente se offereceraõ as Madres, Soror Mar
garida da Columna, ou de Mendonça, Soror Luiza de S.

• Ibi~ 15.
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Jozeph da Gama, Soror D. Jeronyma do Presepio Ar
náo, e Soror Maria de S. Raymundo.

593. Foy sem duvida esta buã acçaõ de grande cre
dito, e gloria para as Pessoas, e Espirito destas Reli
giozas; pois sendo muitas, as que se procuraraõ de ou
tros Mosteiros das Provincias de Portugal, só no Con
vento de Evora se acharaij as que quizessem largar a
caza propria, expondo-se a passar ao Brazil, com tantos
inconvenientes e perigos, só a6m de dilatarem o Insti
tuto da slIa Santa Madre Clara; sem duvida lembradas
de que esta nova fundaçaõ em taõ remotas partes era
muito do agrado de Deos; pois constava no mesmo Con
vento de Evora, fora aotes disto revelada a huã Reli
gioza de boa, e ajustada vida; e por isso cbegando a
aquelle Convento a noticia de que o Procurador da Ba
hya, buscava Religioias para o emprego de novas Fun
dadoras, foraõ muitas as que se otrereceraõ; e atbe a
mesma Abbadeça o fez, com buã resoluçaõ muito firme,
que naõ foi acceita pelo imp:~dimento do seo cargo, lo
grando só o dezejo da sua vontade. e Espirito as quatro
que ficaõ referidas.

594. Foi notavelo desapego, com que se expuzeraõ
a largar o seo Mosteiro, muito á custa da saudade das
suas Irmãs, que interpondo-lhes por impedimento o me
morial de repetidas lagrimas, a naõ ser Deos, o que
lhes movia os corações, seria difficultozo o seu egresso.
Com o mesmo desembaraço largáraõ suas tenças, e o
amor da Patria e Parentes, por seguirem o destino da
Providencia; querendo com isto ensinar a todas as mais,
que se excuzáraõ que sem buã resoluçaõ firme se naõ
conseguem emprezas difficullozas. Foy nomeado pejo
mesmo Provincial para conductor o P. Fr. Francisco
do Desterro, filho da mesma Provincia dos Algarves, e
Custodio, que foi nesta do Brazil, e a elle se entregáraõ
para acompanba-Ias atbe o novo Mosteiro da Babya.
I..ogo, que chegaraõ a I..isboa fo,raõ depozitadas em
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vinte e hum de Novembro de 1.676 00 Recolhimento de
S. Apolonia, hoje Mosteiro Clausurado, e mnito Reli
giozo; e nelle foraõ assistidas, e as suas criadas de tudo
o que lhes era precizo a e'ípensas de Sehastiaõ de Brito
e Castro, por conta dos seos constituintes. Deu a cada
huã cem mil réis para as suas roupas e miudezas, cor
rendo tudo o mais do embarque por conta do mesmo
Procurador, que com maõ larga as proveo do necessa
rio para o seo tratamento.

595. As mesmas Religiozas se compro(Delleraõ entl'e
sy nos empregos, que haviaõ de ter em o oovo Mosteil'(),
e subordinadas ao Prelado Diocezano se elegeraõ em
Abbadeça a Madl'e Soror Margarida da Columoa; Viga
ria da caza a Madre Soror Jel'ooyma do Prezepio; Por
teira a Madre Soror Luiza de Saõ Josepb, e Escrivã a
Madre Soro I' Maria de S. Rayml.indo *. Esta eleyçaõ fi
zeraõ e assignaraõ no mesmo Recolbimento de S. Apo
10nia, em 1.2 de Janeyro e 1677, segundo o estilo e
pratica da Ol'dem, com a cnodiçaõ de principiarem o
seo governo trienal o dia, em que tomassem a posse da
caza, ba vendo-o assim por bem o seo novo Prelado, que
com effeito foraõ por elle confirmadas em seos omcios.
Detel'minou-se a viagem para o Brazil das Religiozas
com a decencia na sua accommodaçaõ; porque no mes
mo Navio se lhes armou com boa idéa, roda, rálo, ll'i
buna com seo altar para ouvirem missa.. e o mais que
podia ser decencia a huãs Religiozas, Espozas de Christo.
Do mesmo Mosteiro de Evora, lrouxeraõ taõbem duas
Moças, chamadas Catbarina de S. Bento, e Maria do
Espirito Santo; a esta"ultima cbama ;0 Anthor referido,
Anua da Prezentaçaõ, as qnaes no seo tanto, diz elle,
oaõ desmereciaõ a mesma opioiaõ das Religiozas, como
imitadoras do seo espirito. O das Religiozas deste Mos
teiro, conclue o mesmo, foi sempre muito exemplar,

.. Bellem Ib., Pag, 8., num. 18,
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pois dentro de sy, sendo Claustraes, liveraõ reforma
doras, sem as hir buscar fóra, quando por Bulia de
Paulo III passaraõ a observancia. Deste sabiraõ refor
madoras para outros. Para o de S. Clara de Elvas a
Madre Soror Isabel da Cosla; e para o de Ara CreU de
Alcacere a Madre Soror Izabel de MeJlo, com compa
nheiras; e agora estas para Fundadoras do de Santa
Clara da Bahya.

UA.PITlILO IT.

Chegaã á BaMa ai ReligioJaI Fundadoras.

596. Vencidas as difficuldades, que ainda depois de
embarcadas se offereceraõ por parte dos Oppositores,
com ordem especial dei Rey sahiraõ da Barra de Lisboa
no principio do anno de 1.677. Naõ achamos declarado
o dia da sua partida, e só, que com prospel'u viagem
chegaraõ ao porto da Bahya aos vinle e nove de Abril
deste dilto anDO. E porque sobre o seo desembarque, e
accommodaçaõ em terra, bouveraõ alguãs controversias
entl'e a Camara, e c:.Ibido, que governava a Igreja em
sede vacanle, trasladamos aqni huã certidaõ, ou papel
feilo pelos Officiaes da Camara, por conler alguãs par
ticularidades sobl'e a pl'e~enle maleria, e he oseguinte:

- Aos vinle e nove dias do mez e Abril de 1.677
annos, Desta Cidade do Salvador, Bahya de todos os
Santos, Das cazas da Camara della, estando pl'ezentes o
Juiz Ordinario, o Coronel Pedl'o CaOlello Pereyra de \
Aragaõ, e os Vereadores, Juiz do Povo, e Misteres, e a
Nobreza desla Cidade, que acudio dos que foraõ cha
mados; e taõbem foraõ chamatJos o R. Provizor, e o R.
Vigario Geral, pelo Tabelliaõ Sebasliaõ de Torres, para
se acharem nesta junta, e l'eso!uçaõ, que se devia tomar
sobre o desembarque das Religiozas Fundadoras, que
chegáraõ hoje ao porto desta Cidade na Não Capitania
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da Companhia Geral, de que he cabo Joaõ Rodrigues de
Siqueira, em companhia do 8. P. Fr. Fl'ancisco do Des- \
terro, seo Confessor e Capellaõ, e sendo·lbe dado o ditlo
recado, rl'sponderaõ ao ditlo Tabelliaõ, que baviaõ pri
meiro dar parte aos Capitulares, que costumaõ despa
cbar; e que já elles tinbaõ sido chamados em outra
Junta, que se fizera neste senado sobre a mesma mate
ria, com a nova, que viera em os primeiros Navios que
chegaraõ da companhia da frota, da vinda das Religiozas
Fundadoras, na qual se determinara que fossem as
diUas Religiozas para as cazas do Mestre de Campo An
tonio Guedes de Brilto, em quanto se acabava o hospi
cio do Mosteiro de Nossa Senhora do Desterro; e para
isso se elegera logo uniformemente o Tenente de Mestre
de Campo General Sebastiaõ de Araujo Lima, e o ll. Vi
gario Geral, Joaõ Camello Pimentel para disporem o
reparo da Clausura no intre, que se naõ elegia Sitio con
veniente, e preparado com a Clausura necessaria, con
forme o Breve, e que naõ tornavaô segunda vez a ou
tra conferencia sobre este particular, porque estava de
terminado já o que convinha, E sendo ouvida a diua
resposta, tratando do negocio, que importava pelo dilto
Juiz, foi proposto, que aquella primeira Junta, de que
se naõ fez termo, fora feita sem etles Officiaes da Ca
mara: Visto o Brevé de sua Santidade da fundaçaõ do
Mosteiro, e provizaõ de Sua Magestade de seis de Julho
de :1665, em que soa Alteza foi servido mandH, que o
MOliteiro'se fundasse na Igreja de Nossa Senbora do Des
terro a petiçaõ deste Senado, e mais Nobreza, e Povo
desta Cidade, por ser fabricada com a despeza deste
mesmo Povo; e pelas mais convenicncias, que se repre·
zentilraQ ao dilto Senhor, e informaçaõ que foi servido
mandar fazer pelo Conde de Obidos, Vice- Rey que foy
deste ~stado. E sendo o Bre e de sua Santidade, e Pro
vizaõ de sua AILeza, e considerando com maduro con
selho, que aquel1:l primeira conferencia, em que os
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dillos Provizor e Viga rio Geral fundavaõ suas respostas
além de naõ passar assim, como as elles proferi'aõ; por
que naõ veyo em consideraçaõ delIes Officiaes da Ca
mara, nem Nobreza o haverem de buscar Sitio novo
para a fundaçaõ do Mosteil'o, quando tinhaõ o do Des
terro com todas, e as maiores conveuiencias necessa
rias, com o hospicio, que com pouca despeza, e em bre
ves dias fica capaz para logo se podererq recolhei' uelJe
as Fundadoras~ e tudo o qne alli há vai melhol' de se..
ceuta mil cruzados, que sahio deste Povo~ dil~taudo'se

com o Mosteiro naquelle Sitio, a .Cidade, e naõ estrei
tando-se os edificios della com o Mosteiro·, que a res
posta dos dinos Provizor~ e Vigario Geral insinuaõ na
eleyçaõ de outro novo Sitio, que se entende nesta Cidade,
ser opiniaõ de alguns particulares no de Nossa Senhora
da Ajuda, em que he necessario tomai' tres I1h1S de ca
zas das que tem esta Cidade das principaes) e hade
custar o Sitio sómente melhor de noventa mil cruzados
e sem as qualidade's do Sitio do Desterro de muita lal'·
gueza, planicie, agoa boa de beber, sem custar a este
Povo e Senado hum real. Encontl'ava taõbem o Breve de
sua Santidade, e Provizaõ de sua Alteza; porque o Pl'in
cipe Nosso Senhor mandava no Desterro se fizesse,
como se tinha feito, e já estava por sentença do R. Vi
gario Geral seo Antecessor, erecto MosLeiro, como
Juiz de Sua Santidade, no qual se mandava que as Re
Iigiozas Fundadoras se recolhessem em Mosteiro entre
muros, e que lIaõ ficassem vendo as Ruas, o qne nas
cazas do Mestre de Campo Antonio Guedes de BriUo
se naõ podia observar~ porque estavaõ entre duas Ruas
muilO frequenladas~ e se vem de todas as janellas das
dittas cazas, ás quaes estaõ contigllas oUU'as cazas de
varandas, e varios Moradores, e naõ era convenienle,
nem decente á Clausura Religioza~ e para a obr'a, que
necessitaõ as diuas cazas, para baver de se fazeI' nellas
alguã Clausura era necessario mais de lrezeolos mil réis ,
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como disseraõ alguãs Pessoas scientes na arte, de quem
eUes Officiaes da Camara se informaraõ; e que D8Õ po
diaõ fazer a Clausura necessaria nellas em menos de dous
mezes; e que no Desterro Se podia fazer dentro em oilo
dias de serviço; e sendo taõbem visto, e examinado hum
e outro lugar pelo ditto R. P. Fr. Francisco do Des
terro, sendo prezentes elles Officiaes da Camara nas
cazas do Mestre,de Campo Antonio Guedes de Briuo,
lhes rlisse que de nenhum modo convinha accommodar
as Religiozas uellas pelas razões referidas; e logo se ró
ra ao Desterro, aonde tornou, dizendo a elles Officiaes
da Camara, que alli sómente convinha accommoda-lasj
porque com poucos dias de trabalho se podia fechar a
Clausura; e as -mesmas Religiozas Fundadoras, na vi
zila que elles Otliciaes da Camara lhe fizeraõ bojo, logo
lbes disseraõ, que para o Desterro querhõ hir; porque
naõ querjaõ cazas onde estivessem ás janellas, rexas, e
gelozias delias sobre as Ruas, e sobre isto mandaraõ fa
zer vistorias pelo ditlo seo Capellaõ e Confessor, que a
fez na forma referida; com que todos uniformemeute
votaraõ e rezolveraõ, cllloformando-se com o Breve de
Sua Santidade, e Provizaõ de sua Alleza que no Desterro
-se recolhessem, e pelas conveniencias que am tem, que
DO lermo se 'referem, que saõ muito notorias a todo
este Povo, de qne se fez este termo, em que todos as
signar3õ, em que assignou taõbem o Tabelliaõ Sebas~

tiaõ de Torres, que deo sua fé do recado, que levou do
Senado aos dittos Provizor, e Vigario Geral, e resposta,
<Iue delles trouxe. E eu Joaõ de Couros Carneiro, Escri
vaõ da Camara o escrevi. -Pedro Camelln Pereira de
Aragaõ.-Antonio Viey 'a Came lo. -Baltllazar de Vns
coneellos e A!buquerque.-GonslllJo Pereyra de Me-
..JJe~e.!i.-Joaõ da Costa Peyxoto.-Jaointho Ferreyra
Feyo.:......Joaõ Rodrigues.-Pedro Garcia de Araujo.
Francisco Gil de Araujo.-Manocl Teyxeira de Car
valho.-Francisco Ferreyra de Andrade.-JonÕ da Syl-



va Vieyra.-Marcos de Bitallc8urt.-Belchior da Fon
seca Saraiva Diase Moreira.-Domingos Dias.-Manoel
de Oliveyra Porto.-!oaõ de Goes de Araujo.-Sebas
tiàO de Torres.- oaõ de Matos de Aguiar.

597. Com esta rezolnçaõ da Camara de serem as Re.
ligiozas Fundadoras recebidas da Não Capitania, em que
vinbaõ para o Recolhimento do Desterro, dez dias mais
foi precizo se demorassem a bordo em quanto se prepa
rava o essencial da Clausura., que RUp'osto como fica
dilto, alguns aonos antes lhe ba,viaõ dado ~rincipio; as
occnrreucias do tempo fizeraõ com que se tivesse arrou .
xado na obra. Por ordem dos Governadores, que a e!te
tempo eraõ o Chancheller Agostinho de Azevedo Mon
teiro.. o Mestre de Campo mais antigo Maaoel .ie Aze
vedo, e o Juiz mais Velbo, Antonio Guedes ~e Bt'ilo,
por morte do Governador Geral, Alfonso Furtado de
Mendonça, fallecido desde vinle e selte de Novembro
de 1675, e a requerimento da Camara, foraõ obrigados
lodos os officiaes de Pedl'eyros e Carapinas, a concor
rerem para a obra, e naquelle& dias se concluiraõ no
melhor modo, os agazalhos e Cl1usura, com as officinas
e vivendas necessarias.

598. Com hum grande jubilo do Povo, acompanba
mento dos Priucipaes, assim Ecclesiasticos, como Se
culares, foraõ extrahidas da Não de Guerra.. e com bon
ras milital/es acompanhadas atbe o seo Recolhimento.
Deste tomaraõ posse, que lha deo o R. Cabido, Sede Va
cante, por morte do Bispo O. Estevaõ dos Santos, que
passou desta vida em seis de Julbo de 1.672. Foy esta
posse aos noye de Mayo do IDesmo aDDO de i,677. Para
a forma Regular, foraõ confirmadas nos mesmos cargos
em que como já se isse, se haviaõ comprtlmetLido es
tando ainda em Lisboa no Recolbimento de S. ApoloDia
cam o additamento, de que a Madre Soror Jerooyma
do Prezepio, que era a Vigaria do Cboro fosse junta
mente Mestra das No,iças; e a Madre Soror Luiza de
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S. Joseph, Porteira, fosse juntamente Sachristã Mór; e
todas com patentes do mesmo cabido, como vimos em
hum livro da eamara Ecclesiastica, passadas estas pa
tentes a quatorze deste mez de Mayo, e anDO referido
de 1677.

~A..PIT1JLO V.

Continua a mesma materia com alguiJ individoopaü maior, conforme
,e acha Blcripto em o Cartorio deite MOlteiro.

599. O que athe aqui fica escripto se tirou dos livros
da Cama n Ecclesiastica e Secular da Bahya, e taõbem
do livr ' ,ti orio deste Mosteiro, que trata da sua fnn
daçaõ; e como neste tal livro se acha buã narraçaõ de
tudo bto com alguãs circunstancias individuaes perten
centes a esta mesma historia, escriptas pela Madre Soror
Maria de S. Raymundo, huã das quatro Fuudadoras
deste Mosteiro, e foi nelle Escrivã algnns annos pri
meiros, por lhe naõ tirarmos a gloria deste trabalho, e
o credito da sua capacidade (' zelo, o trasladamos aqui,
assim como ella deixou escripto, e he o seguinte:

MEMORIAS

Dos' Principias, e nova fundaçaõ do Mosteiro de. S. Clara
da Cidade da Dahya.

600. Admiraveis sào as dispozições da Divina Pro
videncia em dirigir os meyos para o fim que intenta para
gloria sua, e bem das almas, fazendo mnitas vezes ca
minho para conseguir o que pretendem, daquillo mesmo,
fine em sua estimaçaõ pare,ce a acazo. Deixa·se isto co
nhecer no modo, eom qne no Mosteiro de nossa Madre
S~nta Clara da Ciaade de Evora moveo a varias Reli
p,iozas o quererem passar '\0 Brazil a' fundarem Con-
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vento, aonde as ·Donzellas daquelle Estado se pudessem
sacrificar a Deos, e sepuhar-se em vida. Via-se o Es
tado do Brazil já muy povoado, acbavaõ-se nelle muitas
Oonzellas, qne tocadas de luz superior dezejavaõ dar
de maõ ao mundo, e servir a Oeos; mas este fervor, e
dezejo de servir ao Senhor esfriava em buãs o temor, e
perigo dos mares, que para isso baviaõ de passar; e em
ontras a falta de cabedal para navegarem, e para se re
colherem, com que as menos vinhaõ a ser as que a todo
risco buscavaõ Mosteiro em Portugal. Considerando
todos estes inconvenientes o Senado da Bahya, com zelo
do bem commum alcançou licença do Principe Regente
do Reyno para fundar Mosteiro de Religiozas em sua Ci
dade, e impetrou taõbem para este elfeito Breve do Sum
mo Pontifice Clemente X, por força do qual mandou a
seo Procurador em Lisboa, que entaõ era o Capitaõ Se
bastiaõ de Briuo e Castro, natural do mesmo Estado,
que dos Mosteiros della de melhor Reforma, buscasse
alguãs Religiozas, que quizessem v.ir fundar á Bahya.
Tinha o ditto Procurador feito alguãs diligencias\ mas
sem frncto e proveito algum, por se naõ ajustarem nem
as Religiozas, nem o Procurador. Succedeo pois, ,que
sendo o M. R. P. FI'. Francisco do Desterro, Religiozo
de N. P. S. Francisco do Desterro, Commissal'io dos
Terceyros em Evora, veyo ao nosso Convento da mesma
Cidade a huã funçaõ das Irmãs Terceyras, que por ra
zaõ do seo officio lhe pertencia, e acabada ella, fallaado
o diUo Religiozo com a M. Abbadeça, que entaõ presi
dia a R. M. D. Brites de Menezes, veyo o R. Commis
sario a [aliar dos tragicos successos da sna vida, dos
martyrios, e penas, que experimentara no captiveiro de
Berberia, e como da pratica de buã couza se deduzem
muitas, veyo pelo discurso della a declarar ser elle na
tural da Bahya, e a explicar a aneia e dezejo, que na sua
terrll havia de ter Mosteiro de Religiozas, e as diligen
cias que na Côrte fazia para isso seo Procurador. Estas
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palavras dittas aeazo pelo R. Commissario acceoderaô
no Convento tal fogo do amor, e serviço de Deos, que
logo muitas se começaraõ a otIerecer para dar princi
pio a esta fuodaçaõ á custa de todos os perigos, que ex
perimentaõ os que navegaõ. Contente o R. Commissa
rio com o fervor, que nas Religiozas via de quererem
ser as Fundadoras da Bahya, deo logo parte ao Procu·
rador da mercê, que Deos fazia ao Brazil, em se lbe or·
ferecerem para a fundaçaõ, Religiozas de bum Con
vento taõ observante, como o de Santa Clara de Evora.
Aproveitou-se o Procurador da occaziaõ, e dentro em
selte mezes ajustou, e conseguio o que pretendia para
seo intento. Entre todas as Pretendentes cahio a sorte
em quatro Religiozas, a saber; a R. M. Soro Margarida
da Colomoa, a M. Soro Hieronyma do Prezepio, a M.
Soro Luiza de S. Joseph, e a M. Soro Maria de S. Ray
mundo, que ainda que com menos annos na idade, foi a
que com maior valor rezistio ás batarias de seos Paren
tes, que a dissuadiaõ, chegando para o mesmo fim a el
perimentar prizões, e ootros máos, tratos, que lhe denô.
Ordenou-se pois a jornada, qu.e do nosso CODVeltto ha
viamos fazer para Lisboa nesta forma. J untaraõ-se as
Religiozas do Convento com cruz alçada em corpo de
commuDidade, e acompanhando-nos caolavaõ entre la
grimas e saudades o Te Deum Laudamus. Cbegadas á
Portaria do Convento com este acompanhameolo, achá·
mos nella fO R. P. Commissario, deputado para nosso
Confessor, e hum seo companheiro, que logo entoaraõ o
ltinerario; ln "iam paci8; acbamos laõbem o Procu
rador, e o Capilaõ Carlos de Sepulveda, que nos espe
ravaõ com tres liteiras, em que nos baviaõ de comboyar
alhe J..isboa; em buã das quaes entrou a R. M. Soro
Margarida da Co)uwna, e eu SOl'. Maria de S. Ray
mundo, na segunda a M. SOl'. Luiza de S. Joseph, e a
M. Soro Jeronyma do Prezepio, e Cathario3 de S. Beoto
e Maria do Espirito Santo, sujeitas de exemplo, que para
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serviço do Convento h'ouxemos~ Principiamos viagem
a8 sette horas do dia em bum Domingo, que se'conta.
raõ oito de Novembro de 1.676 annos, mostrando oCéo,
que aprovava nossa viagem, poi~ amanheeenda este
dia com excessochuvozo, tanto que partimos se sus
penderaõ as agoas. Com a nossa despedida ficaraõ as
Religiozas entendendo ser cumprida a profecia de buã
Santa Religioza anliga daquelle Mosteiro, que por tra
diçaõ se conservava nelle, chamadaSor. Paula de Jesus,
dizendo, que do tal Convento haviaõ sabir Religiozas a
fundar em o Brazil; e nós que ,inbamos. nos animava
mos com a tal profecia, esperando que Ocos nosso Senbor
DOS havia de lrazer a salvameDlo para sermos os ins- ~

trumentos de obra tanto do seo serviço.
601. A primeira jornada que fizemos depois que sa

himos da Cidade de Evora, foi atbe Monte Mor o novo.
AlIi nos recolhemos em buã pobre Igreja, cuja invoca
çaõ era Saõ Lazaro; e para o Coo nos dar a conhecer,
que a suspensaõ das agoas fora beneficio que nos fizera,
tanto que DOS recolhemos em a tal Igreja, começou a
chover continuadameote alhe o dia seguinte, esperando
que partissemos para parar, como com etreito parou
tanlo, que partimos para as Vendas Novas, lugar para
onde terminamos a segunda jornada; e chegando nl)S
recolhemos na estalagem, e passamos a noite com o. re
colbimento que foi possivel ao lugar, e que deviamos a
Religiozas, e filhas de N. Madre S. Clara. Vindo o dia,
nos puzemos a caminho para a Villa de Aldêa Gallega, e
aqui nos recolhemos em Estallagem, tempo de vinte e
quatro horas, com o recolhimento que na primeira ti
vemos, e chegando o Barganlim, que de Lisboa DOS

\nlla buscar com a preparaçaõ decenle a Religiozas,
,guimos viagem ás tres horas ante meDhã, e ás seis

surgimos em o Cais dos Religiozos de . • . . . . filhos
de N. Pay, o Serafico P. S. Francisco, os quaes DOS es
tavaõ esperando com cruz alçada, e toda a communidade
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c em sua prezença nos recolhemos á carroça, que para
isso tio11aõ em aqllelle lugar; os nossos conductores n05
guiaraõ ao Recolhimento de S. Apollooia aonde' assis
tiaõ huãs Beatas de profissaõ, sem mais Regras, que
aquellas que o seo espirilo e devoçaõ lhes tinba ditado,
para naquella clausura caminhal'em para o Céo. Aqui
nos detivemos tres mezes e meyo, em quanto a fróta,
que nos havia conduzir se preparava. Naõ gastavamos o
tempo ociozamente, purque animadas com o exemplo de
taõ devotas Religiozas, lhe pagamos a boa hospedagem
com lhes dar as lições necessarias para rezarem bem o
OOicio Divino, e todos os mais documentos, que para a
clausura e vida Religioza se reqlleriaõ, segundo temos
nas Regras de nossa Madre S. Clara.

602. Aprestadas finalmente as Náos despedindo-nos
de nossas devotas Recolhidas com as demonstrações

,de quem passava de hum mundo para outro novo; nos
embarcamos na Capitania pOl' nome S. Francisco Xa
vier~ em a qual se preparou a Camara em a form=! de
hUIll Convento abreviado, e clauzura; pois nella havia
gráde, confessionario, e bum loculorio, que servia de
Ministra para a cooduçaõ do que nos era conveniente,
e em nós os exercicios, e observancia da nossa Regra.
E chegada a Quaresma Ibe demos pl'incipio com o que
se uza em os nossos Conventos, tendo todos os Domin
gos Sel'maô. Pela Semana Santa se fizeraõ com toda a
possivel devoçaõ os OOieios Divinos, segundo o tempo.
e lugar permittia; e na Quinta Feira se armou bum li
mitado sepulcbro para aquel\e Senhor, que para nos
fazer bem naõ despreza qualquer lugar por pequeno qn'
seja. Com estes, e outros exercicios Religiozos se dir
110U Deos Nosso Senhol' de nos trazer a Salvamer
Regia esta Náo e toda a Fróta, que vinha por cábo Jl
Rodrigues de Siqueira, que foi taõ favol'ecido da fOI

tuna, que sem lhe faltar Navio algum se recolheu nesta
Bahya em viote e nove de Abril, dia de S. Pcdl'O Mal'-
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tyr em a era de 1677; e surgimos ás nove horas da
manhã com o contento que tanto dezejavamos, e Jogo
coocorreraõ a bordo a dar-nos as boas vindas os Gover
nadores deste Arcebispado, que governavaõ com a juris
diçaõ do Arcebispo, que entaõ era D, Gaspar Barata, e
seguiraõ-se logo os Governadores desta Praça, que go
vernavaõ por fallecimento do Governador Alfonso Fur
tado de Mendonça; e a estes o Senado da Camal'a, nosso
Padroeyro com muitos dos Cidadaõs desta Cidade. Naõ
fallaraõ á mesma cortezania os Prelados de todas as Re
ligiões, Clero, e o mais lustre deste Povo, por terem
conse~uido o que havia tantos annos dezejavaõ.

603. Tinha o Senado preparado hum Hospicio em a
Igreja de N, Senhora do Desterro para nos recolhermos
nelle, e hindo os Governadores deste Arcebispado a vi
zita-Io, o acharaõ com iosufficiencia de nelle se poderem
recolher. Determinou-se, que no em quanto se faziaõ
as obras convenientes, se fOI'01asse buã forma de clan
zUl'a em huã das mais Ilobres cazas desta Cidade, junto
á Igreja de N. Senhora da Ajuda, aonde nos podessemos
recolher em qnanto se dav:l forma ao Hospicio. Tendo
nós esta noticia, fizemos avizo ao Senado, como nossos
Padroeyros, em como nos nuõ podiamos recolher em
parte alguã, que Ilaõ fosse a do Hospicio nomeado, se
gundo o nosso Breve. Determinou-se pelo Senado, que
com toda a diligencia e despeza, se abreviassem as
obras convenientes, aonde nos podessemos recolher,
com qne nos foi forçozo estar embal'cadas dez dias. No
ultimo delles de tarde se preparou tudo, quanto era con
veniente pal'a desembarcarmos. Chegadas ao Sitio onde
desembarcamos, acompanhadas de grande quantidade \
le embucações, com grande numero de Pessoas de
;dos os listados, com todo o festivo, que se dezejou.

Naõ fallaraõ as Náos do mar, as fortalezas da terra com
os estl'ondos de sllas artilherias, que de tudo se com
punha Imà grande festividade, e desembarcadas nos es-
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peravaõ bom grande acompanhamento com as cadeiras
"llocessarias das mais luzidas da terra, em que nos com·
'boyaraõ atlle á Cathedral desta Cidade, aonde estava o
R. Cabido encorporado, e cruz alçada, e entoaraõ logo
'o Te Deum Lat,damus. Taõbem o Senado nosso Padro
'eyro com Pallio, repartidas as varas pelos mais Nobres
Cidadaõs, e recolhidas nós tlebayxo delle ao entrar do
portal nos receberaõ quatro Matronas, as mais nobres
'desta Cidade, e nos foraõ acompanhando athe á Capella
110 Senhor, aonde assistia a Irmandade com paramentos
muito ricos, e dadas as graças ao Senhor, logo fomos
'conduzidas com todo o acompanhamento e Matronas,
·athe chegarmos ao hospicio, aonde nos recolhemos ás
'Oito horas da noite em razaõ da distancia do caminho, e
muito concurso' da gente, e antes de nos recolhermos
ao hospicio entramos na Igreja, onde fizemos Oraçaõ á
Virgem, e a Nosso P. S. l"rancisco, e a Nossa M. Santa
'Clara, e nos fomos recolher ao hospicio aonde o R. Pro
"izor, o Oout!!r Antonio de Faria Leitaõ, Mestre Es.
ehola nesta, Cathedral entregou as chaves á nossa M. A'b
badeça SOl'. Maugarida da Columna, e com elle se des
pedio todo o concurso, que nos havia acompanhado.

60ft.. Tomamos posse do nosso hospieio. hora feliz
mente pal'a nós, vendo-nos com o descanço do cuidado,
e infortunio dos mares, t em o dia seguinte principiamos
logo a exercer as obrigações da Regra de nossa Reli
giaõ, sendo-nos a mais penoza o assis ir ao Omcio Di
ViDO em o choro ás horas terminadas, po,' sermos só
mente quatro; mas como o Demonio tin a já princi
piado a guer1'3 contra a nova fundaçaõ desle Mosteirp
fazia loJeia as diligencias para a perlUl'DaçaÕ do servO
de Oeos. Tempo de dez mezes vivemos sós as tIIl'
Fundador s com as Serventes, que do Reyno nos aCl
panharaõ com poucas esperanças de se receberem Rei
giozas; anles cresciaõ as ditlicllldades, a que o InimigQ
cOlllmum Daô faltava com slIas diligencias, bavendo



657.

grandes cODtl'Oversias em, os nossos- Pndroeyros, e or
dens do Arcebispo D. Gaspal' Barata de Mendonça, e
alguns Ministros da Relaçaõ deste Estado; com que estas
cootroversias eraõ as que perturbavaõ· os elfeitos, a que
haviamos vindo, e oceaziaõ, ri que vivessemos com gran
de desconsolaçaõ; mas como os intentos eraõ dirigidos
ao serviço de Deos, venceraõ-se todas as difficuldades, e
houve principio, e licença do Senhor Arcebispo nomeado
para se recolherem alguns sujeitos dos muitos que pre
teodiaõ; e para este effeito commetleo sua jurisdiçaõ
aos quatro Governadores deste Arcebispado, os quaes
fizeraõ todas as diligencias lIeGessarias, conforme as Re
gras da nossa Religiaõ.

605. Fol'aõ as primeiras a quem se-lançou o habito,
e vimos conseguido o nosso taõ graode dezejo, por ha
ver corrido taõ dilatado tempo, vivendo nós taõ solita
rias, como fica referido, D. Martha Borges da F-rança,
filha legitima de Salvador Corrêa Vasqueaoes, e sua mu
lher D. Margarida da França Corte Real. Era natural
desta Cidade, de 28 aouos. Acompanhou-a sua Irmã le
gititna, natural do Rio de J1aneiro para onde seos Pays
tiohaõ passado, chamada D. Leooor, e nomearaõ-se,
esta Leonor de Jesus, e a oull'a Mat'lha de Christo; era
D. Leooor de idade de desa:;sette anoos, e se veyo a
criar em os exercicios da· nossa Religiaõ. Foy este dia
taõ celebrado pal'a 06s e· para o Povo, o de vinte e oito
de Janeyro de 1678, dia· em que ao Iuimigo Infernal se
lhe frustráraõ suas taõ repelidas diligencias.

606. Aberta Já a POI'l" do Céo de Nossa M. Santa
Clul'a neste seo Mosteiro da B'atly.a,_ e entl'ado por ella
estas duas filhas sllas; e estando deliberadas outras mais
a fazer o mesmo ingresso; Sendo para as aga'Zalhar muy
falta de apozentos a caza, se determinou dar principio
e coulioual' com as obras. Em viole e dous de Outubro
de 1..679, ás dez horas da manhã, tendo precedido missa.
cantada, Sermaõ que pregou o Doutor Fr. Marcos do



658

Desterro, que era liaquelle lempo Abbade actual do Pa
tl'iarcha S. Bento, se fez a funçaõ. Assistiraõ os nossos
Padroeyl'os, o Governador Roque da Costa Barreto. e
muita parle da nobl'eza. e Povo desla Cidade, e naõ [al
taraõ Desta funçaõ os Prelados de Iodas as Religiões.
Lançou ii pedra primeira desla fundaçaõ o Governador;
foi levada ao lugar pOI· quatro sujeilos, que para isso se
elegeraõ, o Deaõ desta Santa Sé, o Doulor Pedro Cor
deiro de Espinoza, o Conego Francisco Pereyra, o Oe
zemb. e ouvidor do Civel o DOUl. oaõ de Goes de Ara
hujo, o Dezemb. e ouvidor do crime õ DOIII. ChriSlovaõ

~ oe Burgos e Conlreir'as; benzeo-a com todas as ceremo
nias que a Igreja determina, o R. Bispo de Saõ Tbomé,
(Iue nesta occasiaõ se achou nesla Cidade, D. Bernardo
Luzarle de S. Maria. Feita esta diligencia, se vai corlti
nuaodo a obra com grande cuidado, e em breve nos ve
remos com mais conveniencias para as Religiozas pl'e
zenles. e as que se forai) logo seguindo.

607. No mesmo dia desla solemnidade 22 de Ou
tubro de 1.679, lançamos o habito a D. Ursula de Vas
concellos, e tomou por nome Ursula da Conceiçaõ, filba
legitima de Francisco de Vasconcellos e Albuquerque, e
de sua mulher D. AOlonia Lobo, nalural desta Cidade,
de idade de viote e seis annos, e com ella lançamos taã·
bem os habitos a UrsuJa de Aguiar, e lomou por nome
Ursula das Virgens, e sna Irmã Catharina de Goes, e
tomou por nome Catharina do Sacramento, de idade de
quatorze annos, oaluraes desla Cidade, plhas legilimas
de Joaõ de Aguiar Villas Boas. e de sua' mulher Calha- '
rina de Goes. Em 2"3 de OUlobro do mesmo anno, lan-.
çamos o habito a D. Maria de Bulhões. e mudou o nome
em Maria de Jesus, Dona Viuva do Cap. Manoel da
Costa da Camara, de idad~ de trinta e tres aonos, na
tural desla Cidade, filha legilima do Tenente General da
Arlilheria, Luiz Gomes de Bulbões, e de sua mulher
,O. ~nlonia d(l. Almeida; com ena em o Dlesmo dia lao-,
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çamos os lIabitos a duas filbas suas, cllamadas D. Luiza
de Bulhões.. e tomou Luiza oe S. Antonio, de idade de
:lll. anllOS, e sua Irmã D. Maria da Camara, e chamou
se Maria de S. Bernardo de idade de doze anuos. Em
2ll. do ditlo mez e anno, lançamos o habito a Jerooyma
Coelho, e chamou-se JeronYllla da Gloria, de idade de
vinte e sioco anuos, filha legitima de Francisco Pereyra
Porto, e de sua mulher Catharina de Oliveyra, e com
ella lançamos o habito a Igoacia Tbeodora de Azevedo,
ou do Sacramento. Em 25 do ditlo mez e anilO, lan
çamos o habito a Maria da Cruz; elD 26 do mesmo mez
e anno, lançamos o llabito a'Joanoa do Espirito Santo;
e em 28 do diLto mez e anno, laoç:wlOs o habito a D. ' yet<
Maria Francisca, 011 Maria de S. Clara, 61ha legitimaCO/i~
de Rodrigo de Argôlo Lobo Barros, e de sua mulher D. I
lzabel Pereyra de Magalhães, esta, e as mais acima na
turaes da Bahya; e com ella lançamos o ha'bito a Joanna
Paclleco, que se chamou do Desterro, natural do Rio de
S. Francisco, VilIa do Penedo partes de Pernambuco,
filha legitima de Domingos Cazado, e de sua mulller
Maria Marques Pacheca.

608. Recebidas as Religiozas nomeadas, que como se
deixa ver, fazem o numero de quatorze; exceptuando as
duas primeiras, em 28 de Janeiro de 1678, as outras
que eraõ doze, tomarao todas o habito dentro em seis
para setle dias, desde 22 de Outubro athe 28 do ditlo
mez, do anno de 1679, com que se mostra naõ ser sem
fructo, e bem do Povo a fundaçaõ deste MosteiI·o. E co
mo segundo os Estatutos da nossa Regra se devia eleger
Mestra de Noviças para lhes assistir com as instruções,
e documentos, com que se criao as que devem ser ver
dadeiras filhas de tal Mày, foi feita eleyçaõ pelas Reli
giozas. e o R. Provizor em a M. Soro Maria de S. Ray
mundo, por nella conCOITerem as partes, e sufficiencia
necessarias para o ditlo cargo, no qual assistio e exer
ceo tres anDOS e meyo, COOl o cuidado e vigilaucia de
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verdadeira filba de Nossa M. S. Clara, e as começou a
instruir na disciplina Religioza, vencendo seo zelo os
achaques que a perseguiaõ, só por dar á Religiaõ em
cada hu~ das Noviças, hum retrato e exemplar de Reli
giozas. A estas Noviças se lhes dilataraõ as suas profis
sões além do anno costumado, seis mezes mais, com
novas ordens do Arcebispo D. Gaspar Barata, ainda re
sidente na Côrte de Lisboa, que mandava aos seos Go
vernadores cá naõ admitlissem as taes Noviças á pro
fissaõ, sem que primeiro o Senado da CalDal'a lhes con
signasse as renrlas, que havia promettido; e com esta
ordem começou o Inimigo Infernal a continuar nova
guerra c perlurbaçaõ, contra as inclinações e dezejos,
assim das Fundadoras, Mestra e Noviças, pois viaõ se
lhe dilatavaõ suas profissões; e vendo-se as Noviças em
taes termos, se foraõ apl'ezentar á M. Abbadeça, reque-
rendo-lhe, que tinhaõ completo o seo anoo de Novi
ciado na forma dos Institutos da Religiaõ, e passado

/ avante seis mezes, que as professasse, ou mandasse
para caza de seos Pays; o que vendo a M. Abbadeça, e
ser justo o seo requerimento, consultou aos sujeitos mais

- Doutos desta Cidade, propondo-lhes o caso, os quaes re-
olveraõ, que a profissaõ naõ era acto de jurisrliçaõ, mas

sómenle o da entrada, e que bem e seguramente as po
dia professar; e com elIeito as professou em viote e
dous de Abril do aono de 1681.. Esl'JS profissões oaõ,
qnizernõ os Governadores do Arcebispado havei' por
valiozas, segundo as ordens que liohaõ do diUo Arce
bispo; mas antes intentarólõ proceder contra as Fun
dadoras e Preladas, tendo já dado pl'incipio com alguãs
notificações. Como a cansa era tanto do serviço de Deos,
acudio o Senhor com suas altissimas dispozições, e pelos
meyos de que o dillo Arcebispo por molestias corpo
raes fizesse renuncia da dignidade, e em bl'eve sua Al
teza, que Deos Guarde, o Senhor O. Pedro fez eleyçaõ
em o IIIm. o e Rm. o D. Fr. Joai} da Madre de Deos, ne-
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ligiozo de tantas prendas, lelras-e virtudes, que tinha já
occupado todos os cargos, e maiores da sua Religiaõ de
S. Francisco da Cidade e Côrte de Lisboa, Pregador
ilctual da Capella, com a fama que seos meritos publicaõ,
diUa maior para este Convento dar-nos Deos Prelado,
filho de nosso proprio Pay. Logo, que mandou tomar
posse, taõbem mandou se tratassem de tirar de opiniões
as nossas professas com fazer I'atificaçàes dellas, a que
nós obedecemos, como. suas humildes e obedientes sub
ditas.

609. Vencidas estas difficuldades, havendo·se pas
sado quasi dous annos sem se receberem Noviças, se1
lançou o habito em 27 de Mayo de 1.681 a D. Izabel de
Britto, ou da Fé, filha legitima do Cap. M el de Car
valho, e de sua mulher D. María de Britto. E havendo
se meltido em meyo outros dons aunos com pouca dir
ferença, em oito de Abril de 1683, lançamos o habito a
n. Antonia de Goes, chamada depois, de Jesus, a qual
ficou viuva, por fallecimento de Manoel Pereyra Pinto,
com quem foi cazada tempo de hum anno sómente; sendo
ambos de pouca idade, e de quem naQ houve filhos; e
herdada de muita fazenda podendo fazer eleyçaõ de novo
estado de cazada, em termo de tres dias, depois da
morte do dilto seo marhlo, levada do grande zelo, e es
pirito de servir a Deos, deixando caza, família e fazenda,
veyo a este Convento, n pedir a quizessemos recolher, e
lançar o habito; e conhecendo nós era este acto inspi- ",...
raçaà Divina, a recolhemos e lançamos o habito. Vendo ~;.
ella o amor com que a (Ibraçamos, e haver Deste COO- t.~ '.
vento falta de chol'o, pelo tempo oaõ ter dado lugar a . '
que se houvesse feito, em razaõ' de que se trata s6meote -
de continuar com a obra dos dormitorios pela falta que V
delles temos, applicou da sna fazenda, dez mH cruzados
para a fundaçaõ dos dons choros alto e bayxo na forma
dos mais dos nossos Conventos, ao qual em breve se lbe
darâ fim, para qne com mais alivio possamos observar
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as regras da nossa Religiaõ; por quanto o em que hoje
e~ercemos he muy limitado para o numero das Reli
giozas que já temos. Em 26 de Agosto ele 1683 se re
colberaõ neste Convento, com licença do Senhor Arce
bispo nosso Prelado, D, Fr. Joaõ da Madre de Ocos,
sinco filhas legitimas de Manoel de Oliveira Porto, e de
sua mulher Maria da Sylva. das quaes lançamos o ha-
bito a quatro. por terem as idades competentes, e pela I':
naõ ter a mais moça, ficou pllpilla. Seo Pay applicou
para as obras dos Dormitorios vinte mil cruzados, Deste •
mez de Agosto de 1683 athe 25 de Março do seguinte \
anDo de 1684. lançamos o habito a oito Noviças mais,
que com as outl'as já referidas desde a primeira em 28
de Janey"o de 1678 athe esta de 25 de Março de 1684
por tempo de sinco al1nos e quasi dous mezes, fazem o
numero de viote e nove Religiozas.

610. No seguinte mez de Abril a sette do sobredito
311no de 1684 vindo a este Mosteiro o Exm.o Arcebispo
D. FI'. Joaõ da Madre de Deos a fazer nova eleyçaõ,
reelegeo outra vez as mesmas Religiozas Fundadoras,
que haviaõ sido eleytas em 14 de Mayo de 1677 pelo
cabido Sede Vacante como se disse em seo lugar, e go
vel'Oaraõ mais por esta segunda eleyçaõ athe o anno de
1686, em que se retiraraõ as Fundadoras para o Reyno.
Atbe aqui o que consta das memorias, que deixou es
criptas a M. SOl'. Maria de S. Raymundo, huã das qua
tro Fundadoras deste Mosteiro.

UA.PITtJLO "VI.

Recolhem-IS ao 100 Mo.teiro de Eoora as Religio:ras Fundadoral.

6H. Havendo já as Religiozas Fundadoras. que sa
hiraõ do Mosteiro de Evora para este da Bahya, com os
ioDuxos do seo espirito, e vigol'es das suas virtudes,
instruido e iIlustrado como Astros do Céo antigo de Clara
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as Estrellás deste novo do Brazil da mesma Santa Madl'e.
e tendo gasto neste curso e decurso quasi dez anllOS, de..
terminaraõ voltar outra vez do occazo, aonde se acbavaõ

,; para o Oriente donde ha viaõ sahido. Para este eífeito re
COl'rel'aõ assim as tuesmas Fundadoras, como o Senado
da Camara a Sua Magestade, o Senhor Rey D, Pedro,
que havida primeiro informaçaõ dó Arcebispo, e Gover
nadol' do Estado, satisfez as suas petições, Tudo consta
das seguintes cartas. e ordens do mesmo Monarcha.

CARTA DEL REl',

-R. em Chl'isto P.· D. Frey Joáô da M. de Oeos, M·
cebispo da Bahya. Amigo. Eu El Rey vos envio muito
saudai'; como aquelle de cujo virtuozo accl'esceotamélito
milito me prazeria, Por haver concedido licença ás Re
ligiozas, que foraõ fundar nessa Cidade o Mosteiro de
Santa Glara pai'a virem para o Reyno j'ecolber-se ell1 seu
COllveu lo, pelo que ellas me reprezental'aõ de terem já
feito a fundaçaõ; e pelo que taõbem me escrevestes, e
o Mnrquez das Minas, Governadol' Geral desse Estado;
e Officiaes da Gamara de estar a dilta fundaçaõ em
grande p(';rfeiçaô, e se acharem bem doutrinadas llS

outras Religiozas, e mUitas dellas com capacidade de
poderem govel'llar: Mando ordenaI' aos dillos Otliciaes
da Gamara dessa Cidade, Que lhes dem tudo o que lIIes
for necessario, assim pal'a o bom comUlodo do agazarlo
de suas Pessoas, como de matalotagem, e apresto de
que necessitaõ para a viagem. E vos ellcolllmendo, que
o façaes assim executar, para qne estáS Rcligiozas uai)
experimentem a menor falta na jornada. E nesta con
formidade o maudo encommendar ao dillo Mal'qllez das
Minas, de que vos avizo para que o tenhaes eutendido.
Escripta em Lisboa a 6 de Fevereyl'o de 1686.

Rey.
JABOÀT.AM. PART. II. VOL. lh. 8.t



- Olficiaes da Camara da Cidade da Ballya. Eu
El Rey vos envi-o muito saudar. Por !ll}wer concedido
licença ás Religiozas, que foraõ fundar nessa Cidade .()
Mosteiro de S. Clara, para virem para o Reyno reco
lher.se em seo Convento, pelo que ellas me reprezen
taraõ de terem já feito a fundaçaõ, e pelo qne taõbem
me escrevestes, e o Marquez das Minas Governadol'
Geral desse Estado. e Arcebispo da Bahya, de estar a
dilta fundaçaô em grande perfeiçaõ, e se acharem bem
dou trinadas as outras Religiozas, c muitas delias com
capacidade de poderem governar: Vos ordeno, que llJes
deis tudo o que lhes [01' necessario, assim para o bom
agazalho de suas Pessoas, como de matalotagem e
apl'esto, de que neccssiLaõ para a viagem. Escripta em
Lisboa a 6 de Feve~'eyro de 1.686.

Rey.

61.2. Chegaraõ á Bahya na fr6ta deste anno de 1.686
-as sobredittas ordens dei Rey, e na mesma fróta que
partia para o l\eyno pelo Il1CZ de Julho do proprio anilO,
se embarcaraõ as Religiozas Fundadoras, como consta
do termo, que se acha no livro cartorio deste Mosteiro
pela form~ s~guilJtc:- Aos 1.6 dias do mez de Julho de
1.686 neste Convel,llo dG N. M. Santa Clara do Desterro
da Cidade da BahY~l, por se elllbarcarem na fróta, que
partia para Lisboa a M. Abbadeça ·Sor. Margal'ida da
Columna, e a R. W. Vigaria Soro Jerollyma do Preze
pio. e as mais Rcligiozas Fundadoras, assistindo por
ordem do Rm." Cabido, sede v<lcante, o R. Chantre
Hrancisco Pereyra seo Prezidente, com o R. Conego
EJ:a-n-e-iscJ da MoLLa Pimentel, Secretario do dilto Ca
bido, e por aSSls.tçntcs, o IL Vigal'io desta Parochia, o
Dout. Estevaõ de Mallos, e o R. P. Oout. Fernaà de
_G~es e_Barros, na forma dos Estatutos da nossa Sagrada
Religiaõ, feitas as ceremonias neccssal'ias, ha venll0 de
zistido do mais tCill po, a R. Me. Abbadcça Soror Mal'ga-
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rida da Colllmnat e a Vigaria da caza, o qual ainda lhe
faltava para o ioleiro cumprimento dos lres aonos, em
que foi reelegida pelo lllm.o Senuol' Dom FI'. Joaõ da
Mad I'e de Deos, cha ngo-se prezelJ Les dezaseis Religiozas
professas, qne tiohaõ já os seis aõiiõs, que dispo.em o-S
nossos Estatutos para volal' em semelbanles eleyções,
vOlando todas canonicamente, levtJu para Abbadeça bum
volo a M. Ursula das Virgens, e a M. SOl'. Martha de
Christo quinze, pelos quaes ficO'u cleyta canonieamellte ~

por Abbad.eça deste nosso Convento por tres annos
comJ!)lelos, na forma dos nossos Estalutos.

613. Da viagem que fizer:lõ alIJe Lisl>oa naõ acbamos
nolicia individual, e s6 que entraraõ no seo Convento
de Evora em Oilo de Novembro * do nno seguinte de
1687, em que faziaõ Fiez annos completos, que no mes
mo dia oilO do ditlo mez de Novembro de 1677 haviaõ
s<\Jhido da pl'Opl'lO Convento para a nova fundaçaõ. Esta
se foi coUliDltando na Bahya com gl'allde augmento, as
sim no que tocava á fabrica material do Convellto, como
em o numero das R~ligiozas. Desle daremos conta em
seo lugar. No mesmo anno de 1686, em que no mez de
Ju\110 se embal'cul'aõ para o Reyno as Funda.doras,. se
põz a obra dos €-º!,!,cdol'es em termos, que logo cor vinle
de Dezembro do mesmo anno se passaraõ as Religiozas
pum elles. Consla do' assenlo seguiote:- Em 20 de Oe'"
zembro de 1686 annos em huã Sexta feira vespera de
S. TIJomé de larde, de ois de vizilado o quarto novo
pelos RB. Deam Alldré Gomes Caveh':)-,-e -o Cbantre
Francisco Pereira, de ordem do R. Cabido, sede va
canle, e...<1p.provada a sufficiellcia delle,com grande rego-

I) zijo, lUD)inaria.:reoül.~ mostras de alegl'ia" pas5amos
para elle, repal'lidas as cellas pelas Religiozas, as quaes
anles de hiFem as mandaraõ ornar; e em buã tarde, em
communidade juúta, as haviamos hido ver; e para COD5-

• San~uat, Marian, Tbm, 9. Pago 2<t,



lal" se fez este assento na liahya, aos &c. E cu Soror
Maria de Jesus, Escl'ivã do Convento o escrevi.-- SOl'.
Manha de Chl'isto, Abbadeça.

614. Quando se concluhio a obra dos dous choros,

Ialto e ~ayxo, oaõ consta, ruas be certo saõ os mesmos,
que uinda hoje servem, e se formaraõ da parla principal
aa greja para diante, e sobre elles huã caza, em que
está lançado o forro do choro de cimaj e por cima de
toda esta obra está levantado,o ~.!U!liraDte, o qual fioa
olhando dh'eito para o corredor principal do nosso Con~

vento, que vay do Nasoenle para o Poente. Esta obra
do Mirante, Choros e Igreja, he só li que permanece
sem mudança, por quanto a dos corredores, ou qnadra
do Mosteiro, POI' ficar pUl'a a parle do Poente, e Sei'

pelo vel'uõ rnny callida, e lIaõ ter os agazalhos bastantes
ao numero das Religiozas e mais Pessoas aggregadas, se
rnudaraõ pelos anilas de • . • . por diante, e fizeraõ
outros novos para a parte do Nascente, com buã quadra
bastantemellle estendida, pelo rneyo da qual atravessa·
outro corredor, ficando a quadra com dous Claustros.

615. Taõbem em qnanto ao numero das Religiozas,
foi em tal augmento desde este anno de 1.686, em que
sahiraõ da Bahy& as Fundadoras, qne dons annos
adiante uo de 1688 já se achava completo o de sinco
~nta de vé-9 preto, e foi precizo reconel' ao Rey sobre
este pal;ticular, como consta da resposta, que a isto deo
S\ Magestacle o SCI1hol' {\ey D. Pedro II pela pl'ezeote

CARTA DEL RBY.
I

-Officiaes da Cillllal'a da Cidade da Bahya. Eu EI Rey
:vos envio muilo saudar. Vendo o que me escrevestes

If em carta de doze de Agoslo do anDO passado ácerca de En
.)l haveI' ooncedido a esses Moradores a fundaçal) do Con-

vento de Sallta Clara com o Dumel'O de siucoeota Reli
~~de véo~~~~.f.-vil!1e e sinco!le véo~, que
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laõbem craõ Religiozas, mas como naõ tinhaõ volo, naõ
houvera aliJe o prezenle mulher. alguã, qne intentasse
algum destes lugares, e eatava completo o numero das
sincoenta de véo prelo; e porque ficaraõ muitas Pessoas
Dobres, filhas dos Cidadaõs, que me serviraõ ~o.!recur:
so para entrarem, me pedieis que os vinte e sinco lu
gares de veo branco se commutassem, em que fossem
todos de véo preto: Me pareceo dizer-vos, que naõ tem
lugar o vosso requerimento. Escripta em Lisboa a 26 de
Novembro de 1689.

Rey.

ü16. Esta ordem do Senhor Rey O, Pedro II de que
o mesmo Senhor faz aqui mençaõ na sua carta para se
rem as Religiozas de véo preto sincoenta, e vinte e sinco
de véo branco, que be a mesma que já citamos em outro
lugar, e como ahi dissemos, naõ se acha nos livros das
Camaras da Bahya, nem 00 Mosteiro das su as Religio
zas, nem o AUlhor que a apoota, e diz fMa passada a
nove de Janeyro de 1676 *, que taõbem já referimos nas
Clausulas que alJi apouta, fa7. mençaõ destas vinte e sioco
de véo branco, e só das siocoenla de véo pl'eto, Mns naõ
obstanle naô asseutir o sobreditto Mouarcha á supplica
acima da Camara da Bahya, pal'a os vinle e sinco luga- I ((O d.J.._
res de véo branco passarem a véo preto; hoje se aChaõ

11J

I i..J.F
naõ só estes vinte e sinco lugares, mas outros mais to- ~ ~ I
dos de véo preto. O como isto passou o Daõ alcançamos;
melhor se verá por huã conta, que neste anno de 1.764
se dá a Sua Magestade pelo Prelado ordiuario deste
Mosteiro. Nella se diz assim:-Com o numero de sin
coenta Religiozas de véo preto, e viute e siuco de véo
brauco; porém ao prezénte se acha o ditto Mosteiro com
o numero de noventa e sinco Freyras de véo preto, e
sómeule hum lugar de véo branco. Este excesso naõ foi ...M

possivel averiguar-se com toda a certeza donde D~sceo;

• ~eliem, ibi,
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porque sómeole consta, que a diminuiçaõ dos lugares de
véo branco teve o seo pl'i'ndl)iO' em recol'rerem á Sé
Apostolica pam professarem de' véo preto aqoellas que
tinbaõ entrado em o numero das de véo branco, e que
os lugares, que accresceraõ ao ditto Dumero de sinco
enta, nasceria de terem concedido os Senhores Reys al
guns' lugares extranumerarios a instancia de Pessoas
particuhres para DeJles recolherem suas filhas, as quaes
graças,. ainda que vÍohaõ com a clausula de entrarem
nos primeiros lugares do numero de sineo.enta, que va
gassem, parece que se naõ observou esta condiçaõ, e
,vor isso se acba o Mosteiro com noventa e quatro Reli-

. giozas de véo pl'eto, e Imã Noviça no lugar de véo fJran-
') co, e hum tugar de véo preto, que está prezentemente

vago. Tem_e3te~Mosteiro cento e trinta e duas cellas.
além das precizas officinas do mesmo Mosteiro; mas nem
pai' isso tem as Religiozas todas cellas, por serem só
mente oitenta e quatro as que servem para ellas; porque
as mais se occupaõ, huâs com as Sp,rvas e Recolhidas, e
outras saõ rezervadas para nellas se guardarem as fa-
bricas da 19reja~ Choro e Sacristia, Destes rendimentos
que fazem o computo de seUl' contos seltecentos e trinta

. e sinco mil oitocentos e settenta réis, se sllstentaõ as
~n'~ Religiozas, e vinte e seis Servas da Communidade; por

,iY' quanto vinte e tres Recolhidas, duas Edllcandas e sette
I acostadas ao serviço do choro, e cento e oitentae quatro

Servas pal'licufares, e trinta e sinco encostos taõbem
particulares" que I'ezidem dentro da Clausura, se susteo
taã aquellas á sua custa, e estas á custa de suas Se
nhoras.

j
()API~'lJLO "VII.

Dá noticia da Capellinha do Desterro avnde StJ funàuu o Recolhimento
para as Religiozas.

617. Em a Capellinba aonde se fuodou para as Re
ligiozas o seo Mosteiro, consagrada á Senhora CQ.ID o ti-
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lu}to do Desterro peito reliil'ado do lugar.. Pelos aTIDOS I
de 1627, foi ed.ificada PO'l' alguãs Pessoas devotAs na-I
qU1lUe mesmo lugar. -e lComo l'eedifieaçaõ de outra mais
ant~ga, qu~ oom o tempo se acbava de todo arruinada,
e leve principio esta primeira e antiga oa forma seguinte.
Havendo-se dado principio á fuodaçaõ da Cidade do
Salvador BalJya de todos os Santos pelo Govel'Dador pri
meiro della, eseo Fundador Thomé de Souza, no anoo
de 15lt.9 00 mesmo lugal' em que se acha; no de 1558
entrou por lierceiro Goveroador, Mendo ou Mem de Sá,
porque o segundo depDis de Thomé de Souza, foi Duarte
da Costa. No segundo amlO deste, qye era o de 1560 se
erigio no lugar do Desterro por buns. devotos da Se
nhora huã Ermida, e llella collocaraõ as Sagradas Ima
gens d'e Jesus, Maria, e Joseph, todas de "ulto, e como
se costumaõ esmllpit' na jornada e fuga do Egypto. Foy
esta primeiril CapeUinha, fabricada de ta boas e coberta
de foluas de palma, que as havia em abuudancia 00

Bayrro vizinho ao Desterro, que por isso aiuda hoje se
chama aquelle o da PaIUl<l, e tem hospicio dedicado taõ
bem á Senhora com esL~ titulo, e he da administraçaõ
dos Padres Agostinhos Descalços, a que deraõ principio
llO anno de 1693, '

618. Já em outro lugnr se disse, que estando o nosso
Convento Leste ao Oeste com o Collegio da Companhia,
fi{mva da mesma sorte com o nosso, o Mosteit'o de Santa ;-
Clar:l, Agora diremos, q<lle ao Leste do Mosteiro de S. ~
Clara fica o celebl'ado Dique, que tendo o seo principio sv ..9-...
nas bayxas do Forte de S. Pedro da parte da terra, oc- \ G~";
cupa líuã comprida distancia, cercando todo o conlí- ~
nente da Cidade. He este Diqne todo de agoa doce com
largnra de hum Ncu de cunhaõ, mais ou menos em al-
gllãs partes, fundo ~bscuro e medonho. Em distanoia
de qllasi meya legoa onde chamaõ aFonte d<ls Pedras, e
passando alguã.conza adiante do Destel'ro, acaba o seo
bojo, e daM papa bayxo desagllaõ por Imã p'eql1ena cor-
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rente as suáS aguas. Naõ cl'Ía pescado de uenhuã eSllc-
cie; e só se deixaõ ver nelle ainda hoje alguns dós qne
chamaõ Jacarés, monstros aqnalicos, e taõbem das Su
cUI'uyubas, especie de cobras, e taõbem alguãs Gyboyas,
outra especie de cobras, que mais habitaõ em terra do
que na agoa, em a qnal continuamente moraõ as Sueu-
ruyubas. .

619, El'aõ nos princípios; em que alli se fliodoll a
Capellinha, que fica no ruo, ou plaioo do aHo; que
desce ao Leste para este Dique, e por ser lugar naõ ha
bitado ainda chamado o Desterro, esles animaes; espe
cialmente as Gyboyas, que andaõ taõbem pOl' terra, e
mais continuamente. além de atrevidos e VOI'llzes, COI

grande numero; sendo ainda todos aquelles arrebaldes
de expessas maltas e intl'incadas brenhas, e supposto
que já bastantemente cortadas e batidas, naõ era o que
bastava para se afugentarem de todo. estes nocivos
monstros, e assim pelos casos ôlcolHecidos aos que por
alli chegavaõ, e os perigos a que se viaõ algllãs vezes ex
postos; os que visitavaõ a Capellinha, se foi afrouxando
e perdendo de sorte a devoçaõ, que a deixaraõ ao des
amparo, e poucos annos adiante já se naõ atrevia a bh'
pOl' lá Pessoa alguã, ou por devoçaõ, ou por onlro qual
quel' motivo, que lIaõ fosse pl'eparada com armaSt que
a podessem defender dos assaltos destes animaes. No
de t567, sette annos depois da erecçaõ da Capellinha,
que foi como Oca diuo 110 de 1560, sendo ainda Gover
nadol' do Estado o sobreditto Mem de Sá, succedeo hir
tel' ao lugal' certo homem, talvez guiado por disposiçaõ
da mesma Senhora. Ria este a Cavallo, chegou á CapeI"
linha, e, ou pela noticia que já tivesse della, ou por cu
riosidade de ver o que dentro havia, se apeou, eachadas
no seo altar as Sagl'adas Imagens, ajoelhaudo fez a sua
Oraçaõ. Sahio para rÓI"a, e antes de montar oulra vez,
se assentou a descé:loçar huUl pouco á porta da mesma
19rejinlwt e ahi l'ccostado, dizem; adormecera. Mas a
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dor 'é o sustO o despertou logo achando-se enlaçado
pelo meio do corpo de buã grande coJjra, Neste aperto,
quê por instantes ~rescia a mais, implorando o auxilio
da Sédtiora, se lembrou de fiua rata que trazia, tirou
della, e dando-lhe hum golpe pela garganta, como diz
a tradiçãO, ou mais certo.. como em Outl'OS casos seme·
lhantes o tem mosu'ado a experiencia, pelo espinIJaço ..
se via livre dos aperlllxos, que (j Ilião sufrocando, e a
cobta mo.'ta. Reodeo as gl'açás á Seohol'a, por auxilio
de quem reconheceo Ler livrado com vida, e accommo
dada sobre o cavallo á lUlmstrllosa serpenLe, entrou
com ella pela r)l'aça da Cidade, acclamando o milagrp.
que havia recebidd da Seohol'a do Desterro.

620, nicemos assilna que o homem tirando da faca
que leva.yà com sigo.. degolára a serpente, como diz a
tl'adiçaõ, !lu quem escl'eveu primeiro este cazo ; ou como
a experienCia o tem mostrado, e nós aqui dizemos,
dando-lhe o golpe pelo espinhaço; c assim o tornamos
a repetir, como mais certo. Porque, ainda que estes
animaes tenhaõ huã pelle muy dOl'a, aspera e grossa,
isto be, para as poderem ferir fÓI'a destas occa'siões, em
que fazem as soas prezas, pOl' estarem com esta pene
rugada, encolhida.. e na sua comna e natural situaçaõ ;
luas, qmtndo se acbaõ no actual exercicio de segura['em
as prezaS.. como se estiraõ muito, e pllxaõ pela pelle..
licando esta Iiza, e (leigada, qualquel' golpe, que rece
bem, com a força que estaõ fazendo, esta as faz táõ
bem estallar por aquella parte por onde as ferem. As
sim o tem mostrãdo a experiencia e repetiremos bum

. cazo, que ainda que o naõ vimos, foi publico e notorio
em hum lugar de Pernambuco.. e o ouvimos alguãs ve
zes repelir. Mas antes, que o vejamos he precizo ad
vertir. que o auctor desla historia, que he o do Sautll
ario Mariano, e a repete conforme a iuformaçaõ, ~ue

IAIOÁTAllI, PART, II, VOL m. BIS
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·àella Ule [o-i dada *, diz que o homem se vio cingido e
cercado de buã grande Gyboy~, ou SllcuruYllba,-su
.pondo, queo mesmo he Sucuruyuba, que Gyboya ; o que
naõ he. p.orque as Sucur.uyubas, além deserem de maior
comprimento, e grossura, pois ba alguãs, que tem cinco
braças.. e mais de comprido, e a este respeito á gros
sura, a sua babitaçaõ be somente dentro dos lagos,
e agoas reprezadas e fundas, e nunca sabem a terra,
porque sobre esta se naõ podem mover, e quando
muilo pelos lamaçaes e charcos, que ficaõ á beira dos
lagos, e fundos onde· vivem, mas as Giboyas saõ de
menos comprimento de duas athe trez braços, e a este
respeito a grossura. E suposto entraõ laõbem pelas
agoas, e charcos, a sua comua vivenda he em terra, e
assim vem a ser dilferentes as Gyboyas das Sucuruyubas,
e só concordaõ no modo de colher, e tragar as suas
prezas, e por consequencia disto, la:) bem ficá evidente
ser a cobra, que avançou a esse homem na Capellinha
do Desterro naõ das Sucuruyubas, que havia, e ainda
llOje a~ ha no chamado Dique de que faliamos, por que
estas oaõ podiaõ sabil', da agoa, .e subir ao alto do
Dester.ro, que he um pedaço de caminho duro, e secco
de alguas duzentas braças de distancia; e só podia ser
a cobra do cazo das outras Gyboyas, que andaõ por
terra, c taõbem nas agoas do Brejo, que corre entre o
nosso Convento, e o Desterro, pois deste para o tal
Brejo he menos a distancia, que pouco passará de cin
coellta braças, e como no modo de fazerem as suas
prezas naõ tem dilferença as Gyboyas das Surucuyubas,
destas be o cazo que !limos a referÍL',

621. Certo bomem daquelles de róra .. em PerDa m·
buco, faJt~ndo-lhe !luã besta do seo serviço, e teudo
experieucia, que se esta Ilaõ estava furtada bavia bir
pelo meio dia beber a buã lagoa, aonde o costumavaõ

• Tom, 9, pago 18.
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os outros animaes, que past:.Jvão por aquelles campos,.
por naõ haver no deslricto outra agoa, se foi pôr alli li:
espia aquellas bOI'as. Foraõ clIegando os animaes, e de
pois de estal'em na diligencia .da bebida muitos delles,
de repente se espantaraã alguns, e lançando a correr,
reparou o bomem, que o naô podia executar hum gar
rote daquelle rebanlIo, porque dando alguns passos
de corrida, ficou logo, como relido, e que o puxavaõ
para trnz, e o detinhaõ. Vio mais ao mesmo tempo,.
que huã grande Sucuruyuba o linha seglll'o com a bóca,
e dentes pelo espiDbaço. Reparou, e viu m:lis, que a
cobra linba a ponta da cauda preza a buã pequena
ar.vore, mais forte, que estava Da agoa da m'esma lagoa,
donde se segurava pua pod'er arrastar e trazer para si
o garrote. Vio taõbem, que faz1!Ddo essa força para:
con'er, ou fugil', se hia a· cobra estirando athé· ficar'
na grossura de um bom calabre, e não podendo esta
estirar-se mais, taõbem o boy Daõ podia ma.is correr
uem hir; adiante e assim ella se tomava outra vez a lIir
encollIendo, e engrossando, e a trazer por força o
garrote para sy, sem que elle se pudesse desenvencilhar
da boca e dentes da cobra, que tinha sobre o espinhaço,
e tanlo quê o via junto a sy se deixava estar quieta
algum espaço de tempo, sem puxar pelo boy. Elle
parecendo-lhe ver-se aliviado da carga tornava a re
petit' a carreyra, e ella outra vez a estender-se; e nesta
contenda se detiveraõ albé que ultimamente tendo ja a
cobra o boy bastantemeDte cauçado, e timido, quando
o vio junto a sy, lal'gou de improvizo a cauda de donde
a tinha segura, e metendo-a por debaixo da barriga do
boy, lhe deo buã volta, em redondo, e logo outra, de
sorte, que naõ podendo ene soster-se em pé, cabio em
terra, e ella estirando-se cada vez mais, e apertando as
voltas o linha ja quasi morto, o que vendo o bomem,
sahio da emboscada, tirou buã faca, que levava; por
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que PQl' aquelles matos, ~ lugar~s naõ il.\)d~Q QS seos
l1abiladores sem esta, e éJ ~llj1 ~scppêta, tleu-lhe um
golpe em huli das voltafii, P~}a qual e~talQI.l logo, e ficou
morta, Com esta ~xp~rlencia diflS€lQlos, que ~ais faci!
s.erii;l a ~ste homem do D~.!iterro m&tar ~quel\e monstro
com o golpe ija f~oa pela pelle da volta cpm que ella o
cif.cnl~va, e lhe apertilva p corpo, gg que fellinno-~ pela
garganta, naõ 50 por esta l'8zaõ da experiencia, como.
por qne o golpe melhor, e mi;\is facilmente lho podia
Ellle dar Quque\l.a parte, que o apflrtava, pois lbe podia
Gheg~r ~<Hn a maô, do que Da garg~Ma, que pelo com
prjmento da cOQI!a por força. lhe havia ficar IDais dis
tante, e tao bem pOI' que ti lUesma e~pel'iencia o tem
mostrado, que ainda sem receberem golpe algum,
sendo .o animal, qll~ prende/ll qe grqQc,les /pl'ças rebeu
taõ ás yezes pelo ~spinhaço. Assim o ou vimos referir
PQr pessoa de cr~dito, e fidedigna sllcqedeo Das p<lrtes
da Ralria, e seo R~CODCé}VO, que ás marg9ns de outro
lpgo preQdendQ buã destas SurQcuYI~bas bu~ Teuro,
por ser ~ste mui robusto, e forte, e nÇlõ meqos a cobra,
est'J -na CQJltenda de o segurar esLalQl) pelo espiDhaço,
e ficou o Touro livre, e sem ell<;t recflber golpe, ou fe~

vida ~Iguã, mor~a.

622, Taõbem suppomos, visto tocar-se nesta !nate
ri.a, de/)cj;lra saber o cupioso, que disto nap tive!' noti
cia, o CGrpo d~pQis d.e nlort~, ~ preza, a eOJDem, e se
furtaõ CQ/.ll ella .esles rnon~lr0~? A·rn~sma eXPElriencia
o t~lJI mostrado; e h~, que depois de,~orto o animal
com os aper.lulos, .que lhe QqÕ, com os mesmQ& lhes
vaõ amolgando! e alIlaçando os OSSOf!i, e depois o Qom~

çaõ & lamber, e bQnjfal' todo de hQ,ã baQa, 011 lllJmor,
qlle lanQaõ pela ·boec.n, como sab;lõ, e' estSln<},9 assim
preparado, a vaõ l'}ugolindQ int~iro, principiando pelos
pés, se.pdo bor, p~ra que a cabe~a pela aqnaçaõ, 011

:xifres, que Daq. podem amolgar, lhes fi'qije f9ru dfl
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boeca, e ellas por se Daõ poderem assim mover com
tanto pezo dentro, alli fiaaõ alguas vezes á margem das
agoas onde habitaõ atlté lhes apodvecer o animal no
bu'xo! Nem faça admiraçaõ, ou duvida, que hum corpo
taõ grosso, como o de hum boy, ou oQtfo semelbante,
lbes caiba no lentre; por que estes monstros, assim
como se estiraõ, e fazem á maneira de um eal!lbFe, tlU

amarra. quando prendem. e querem segurar os anima
es, assim para os engolir, se encurtaõ, e alargaõ quanta
lbes ba necessario, para os accomodar dentro de sy,
ficando taõ curtas, e largas no ventre, como o másmo cor
po doanimal, que tem engolido. Sobre estas Sucuruyubas
diremos outro caso, que neste anno de 1763 succedeo
ás margens do já fallado Dique ao descel' do Desterro
á parte do leste. Estando Imã manhã ás ma'Fgens deste
Dique, e fim delle, abaix.o do Desterro, no lugar, que
cl1amaõ Fonte das Pedras, por huã de boa agoa, de que
bebe muita Gente da Cidade, e he porto de Lanndei
ras, que para o seo offieio se aproveitaõ desta agoa, por
ser clal'a, e muita, e ha alli COpCUI'SO de Gente a toda
a bora, via hum destes, com quem fallamos, e viraõ
outros, que chegando huã besta á beira da agoa a beber
della, huã destas Sueuruyubas lhe lanQou botEl á oabeça,
e segurando-a com a boca, e dentes a puxava para den
tro da agoa. Fez a besta força para se retirar pUXlJodo
pela cobra, mas esta tendo a cauda segura em uma ar..
vore, das que ha alli pela margem, tirou pela besta
com tal força, que a levou de mergulho', para o fu.odo
da agoa, e nem besta, ncm ~obra apareceraõ mais,
partieipando deste espectaeulo a maior parte dos que
por alli se acbavaõ.

623. Fallando nestes monstros, ou serp~nte5 o novo
Auetor dps RaridaJ}es da Natnreza,-di~ *, Que aquelle

.. Pago 1'19, e sego
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seu bafo, e melhor disséra bába, ou saliva, com que
lambem; e untaõ o corpo do animal, que colhem, tem
virtude occulta para lhe quebrar, ou amollecer os ossos
e o poderem engolir assim inteiro, Mas he certo naõ
ser isto assim; pois além de naõ conslar por outros
principios desta occulta virtude, . a expel'iencia moslra
taõbem, que a tel' a lal saliva ou bafo aquella virtude,
era escuzaào o tomarem estas cobras o trabalbo de
hirem primeiro apertando, e dando arroxos com as
suas voltas por todo o COl'pO do animal para com ellas
o desconjuntarem, e lhe ficar mais faci! ao engolir, e
tragar inteiro, servindo-lhe somente a baba, ou saliva
e naõ bafo, como de sabaõ, e escl)rregadiço para llle
entrar mais faci! pela boca, e garganta j e juntamente
por que a ter a tal virtude essa baba, e saliva, assim
como com ella lhe amolecessem, e quebrassem os ossos,
taõbem o fariaõ nos boys aos xifl'es e armaçaõ da
cabeça; o que naõ succede j porque esses ficaõ inteiros,
como o mostra a experiencia, por naõ poderem ellas
com as voltas, e apel'lUxos fazerem I) mesmo aos xifres
da cabeça, como o fazem aos ossos do corpo; e seria
taõbembaldada a diligencia de lhe darem primeiro os
apertuxos por todo ocorpo, 'e maçando-lhes os ossos; se
para isso tivesse virtude a saliva com que unlaõ depois;
mostrando assim ser só esta necessaria para a facilidade
de o engolirem melhor, e esta!le a verdade ensinada
pela experieocia.

62lJ.. Nem pode fazer duvida o prendel'em estas
cobras os animaes por qualquer parle qne os colhem
com tal segurança, q1le naõ bastem as forças de algum,
por mais vigoroso, que seja, como os Novilhos, e
Touros, para se livrarem dellas; porque como já se
vio, e tem feito anatomia, e experiellcia nellas pelo
decurso do tempo, tem a bocca Daõ só mui larga, e
rasgada, lU;JS o queixo debaixo difi'ereute dos outros
animaes, por que sendo nos mais inteiro, nas taes
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cobras parece inteiro quando estaõ com a bocca fecha
da ; mas quando a abrem para prender outro animal,
se alarga este qu~ixo de bayxo pela parte do beiço fi
cando como dividido em dous e assim estes, como o
d.e cima tem quatro ordens, ou andainas de dentes,. e
os da parte de fóra saõ grandes, largos por baixo, muy
agudos pelas pontas, e destas athe o meyo farpados, e
voltadas as pontas para trás, a modo de anzoes, de
sorte, que aquillo que prendem, o naõ largaõ, e quanto
mais puxaõ os animaes, que ferraõ, mais seguros fi
caô; por que mais entraõ.. e se firmaõ os dentes nelles.

625. Esta experiencia, ou anatomia do queixo a
fez por curiosidade o Sr. FI', Luiz de Padua, Religiozo
Leigo desta Provincia, andando por ordem dos Prela
dos ás esmolias dos sertões do Piáuhy de .cima, e villa
da Moucha. Nesta diligencia ao passar as margens de
Imns grandes lagos.. e lamaçaes de agoas, bum cam, que
o acompanbava se desviou algum tanto para aquelh
parte, e a poucos pa~sos o ouviraõ gritar, como que o
mallratavaõ.. c chegando a ver o que el'a, o acharaõ
morto na bocca de buã Sucuruyuba, que fóra do lago
mayor estava naqueUa margem, e Jamaçal, em agoa,
que a naõ chegava a cobrit' e como ellas se naõ movem
com ligeireza cm PQuca ago.a, deu lugar, a que um Iu
dio com outro Preto, que acompanhavaõ ao Padre a
matassem, e cortando-lhe a cabeça teve o Religiozo a
curiosidade de fazer~lhe na bocca a refer.ida vistoria, e
diz que tinha ella alguãs qnatro braças de comprido, e
a esta proporçaõ a grossura. Os que andaõ por seme
lhantes lugares e lbes he precizo atravessar estes lagos,
para saberem se nelles lJabitllõ estas cobras, ou sel'
pentes, em chegando á margem delles, disparaõ huã
arma de fogo r' POI' que citas ao mesmo tempo, que ou
vem o estouro, COI'l'cspoodern, dando hnm ~rande urro,
lançando a cabeça fóra da agoa; e assim se conhece
facilmente onde as ha.
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626. Tem mais que se notar Destes monstros e be~

que morto, e accomod do no ventre o touro, besta, ou
outro qualquer semelllnn e, e corpulento, naõ só ficaõ
com elles alli embu. adas, e sem se poderem mover;
ma.s aprodecendo o animal, que dentro tem, °aprodecem
t3õbem clláS, porque suffocadas com a máchina mor
rem, e consllllli<.hs as cai'nes de hum e outro, tornaõ as
tues Serpentes a reviver; e esla nova vida a lomaõ, naõ
só,estas, mas toda a especie de cobra, qne mataõ e naõ
cortaõ. e pal'tem pelo Ineyo, por que fioando inteÍl'a
a medulla, ou nervo, que corre pelo interior do espi
llhaço, depois que aprodecem, e se gastaõ as carnes,
com ontra, que lhe cria a natureza, torôaõ á nova vida.
Assim se tem visto em muitas, e nas Sucurllyubas, que
tomada a preza ficaõ com ella á margem dos lagos; que
uas oUlras, que a cal'l'egaõ para o fundo da agóa sê Daõ
póde ver o que lá paSS:l, e só por conjectura, ou dis
CUI'50 que será o mesmo.

627. Entre as especies destas cobras, ou Monstros
tragadores, e vorazes entraõ as que chamaõ cobras de
vea€lo, por serem estes animaes d seo mais apetecido
mllojar, uinda que se sustentaõ, e tragaõ tudo o que he
vivente. Saõ da mesma grandeza das Gyboyas 8 com
estas as confundem alguns. ainda que saõ dellas diffe
renles; pois tiS Gyboyas babitaõ, e mOl'aõ já na agoa, e
mais na terra, mas as de veado só moraõ na terra, e
pelas agoas quando lbe lIe precizo passar de Imã para
outra situaçaõ; e so no modo das suas prezas tem seme
lhança com as Gyboyas, e Sucuruyubas estc'lS de veadol

oDestas referiremos taõbem o que se lia visto. Neste
convento da Bahya ao tempo qne isto escrevemos, assiste
de morada, e be collegial theologo o Sr. FI'. Joachim
de S. Anoa, natural doo Rio de Saõ Francisco. Este
repetio diante de mim, e ontros Religiozos mais, qne
sendo secular, e hindo alguãs vezes, como Moço, com
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o"tro compaulJeiro ao divertimento da caça pelos
matos da'quelle districto; em lJufi occasiaõ, chegando
a certo lugar, viràõ huns poucos de matos de fresco
bé.tidos, como que bouvera por elles alguã esgrima, e
logo mais adiante acharaõ huà cobra destas, a qual ti
nha prezo pelo vasio com os dentes, e bocca a hum
veado, e a cauda segura a Imã arvore competente, e
qne o veado puxaudo pela cobra para fugir, ella se esti
rava adelgaçando-se em quanto podia, e nRõ podendo
mais IJarava o veado, e ella dabi a pouco o hia outra vez
puxando para sy, o qual estava játaõ cançado, que tinha
a bocca aberla, a lingua de f6ra, e os olhos esbugalha
dos, como o que se via em tal aperto. Esta bulha se
havia começado no outro lugar, que primeiro viraõ
nelle os matos balidos, e por naõ seguI'al' nelles bem a
cauda a CObl'U em alguã arvore, a veyo o veado arras
tando athe li, onde a póde melhor segurar.' Nesta ma
taraõ a cobra, e taõbem o veado, que custou depois de
morto, a tirar-lho dos dentes; por que os tem eslas da
mesma fórma, que as Gyboyas, e Sncnruyuhas. Tinha
esta cobra de duas para tres braças, com a grossura
com petente.

628. Em outra occasiaõ, refere este mesmo Religi
ozo, tornando aos mesmos matos, como o repetia alguãs
vezes com o seo companheiro, acharaõ outra deslas
cobras, já com o veado no buxo por alguns dias, c elJe
taõ grosso como o mesmo veado, e sem se poder mover;
paz-lhe o companheil'o um pé sobre o ventre, e eulaõ
deo ella alguàs mostras de se querer mover, mas naõ
pôde; melheo-Ihe a ponta de huã faca no buxo, que
parecia hum ôdrc, c rebentou logo, fazendo com a força
do que tiuha dentro, huã rasgadura, como de hum palmo,
lançando por ella hum grande fetido do animal pôdre,
que tinha em sy.

1ABOAl'AftI' PART. II, 'XOL, 111. 86
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(;...PIT1JLO VIII.

1'9r ~casiaõ 40 tq.M rer~rit/.{J'1"entnJ.q-se (J capelli1JhfJ do Desterro, com
Q mais athe o presente.

629. MortQ assim, coroo se diz, aquelle falai monslro,
ou cobra no lugar do Oesteno, depois de admirado na
praça díl G-dada. o prodigio, aLtribuiudo-se lodo ao po
der da SeQ!lqra, em recoohecimenlo deste, lhe lil'aL'IlÕ
a pe)\~, e çnpya de varios ingredien les, e a na valha, ou
fa.Cil pa b()c~, jl foraõ pendQrar, por lroféo da marnvi
lb& pas paredes da Igreji~h'.l, onde permaneceo mui
tos anllQS, emql}antu o Lempo, e o descuido a naõ con
&umi.raõ. Cmn o nOlorio do cazo acendendo-se no Povo
çpm ,DQ.VOS alfecLos a devoçaõ, e culto á Senbora do
Desterro, se tratol1 com todo o cuidado, em que se re
nl;>yasse a s.na capellioha. A 1llsLancias e exemplo do
Governador, q~le era aindiJ o sobreoiLo Mem de Sá,
CQncQrrQndo os mAis ahal'tados da Cidade, se mandou
alimpar todo o tQl'reElo dos Qlntos, que o cohrjaõ, c
danõ \l§silo, e alvergne áqQelles anilllaes, cllidando-se
logo na reedificaçaõ da capelinha da Senhora, que se
I~V~l)toll de pedra, e cal po ja re[erido anuo d~ 1.567,
e no lIHlsmO lugar da prinleyra, e be a mesma, que ao
presente fudste, com o aCOl'escenLamenLo de cboros,
miráte, e c~p.ellª moI'. Eporque nuõ sllccedesse nesta,
O qAle na oulra, o mesmo Governador, mandou fal>L'icar
logo alli huàs cazas para quando lá fosse assistir uel\as,
e a sep, e~eLl1plo o fOl'PÕ fazendo t<\Õbem muitas das
Principi;les Pessoas, e se foi dihlLando de sorte a ba
bita~<\õ, ql1e fiQOLl sendo Bairro, e pelo tempo a diante
come hoje se vê, uoido por Ruas, e c3zarias com a
mesma Cidnde,

630. Grandes foraõ os desejos deste Governador,
de que naquelle mesmo lugar, e capellinha se edifi
casse MosLeiro para Religiozas, que nelle louvassem



681 ~Lfi1\
lJ}

perpetuamente a Deos, e a Senhora dOi Desterro; fez as
diligencias, que lhe foraõ possiveis,; diz G Auctbor
destas noticias, para que est:.! sua devota, e piedoza I

incliDaçaõ tivesse .etreito;· e uaõ o podendl!> c(j)nseguiF
em sua vida, o deixou recomendado ácamara da, Qidad~:
E taõ confiado parece estava, que a SenhOra do Dester
ro havia ser assim servida, (continúao mesmo AUlhor,)
neste lugar por almas ReHgli3zas, que por sua morlle na
mesma Cidarfe no anuo de 1572, deixou ao P. l\eytot
do collegio da Bahya mil cruzados em deposito, para que
assim que chegassem alli Religtozas a tomar pósse da
caza lhos mandasse entl'egar j como com elJeilo se éxe
cutou, hindo logo o Padre, que tiàquella occasiaõ·~is'"

tia por Reytor, quando ahi cllegaraõ as Religiozas Fun
dadoras, fazer-lhes a eBtrega do dinheiro, com a deülélJ
raçaõ de quem o havia deixado. Assim o testificou, con
clue o tal Aucthor, que he o do,Santuario Mariano *, fal
lando neste cazo, huã compaflbEiira das Madres fundado'"
ras deste Mosteiro da Babya, que vive no Mosteiro de
S. Clara de Evoró, diz elle, ainda neste anDO dé 1.705,
a qual disse, que esses mil'cruzados se depositarao logO';
para se dar com elles principio ás obras do seo fiovo
Mosteiro.

631.. Logo que no referido anl10 de 1567 se refoi"'
mon a capellioha do Desterro, levanraraõ 0'8 Devoto&
huã confraria á mesma Senhora, a qual existe aLbe o
prezente. Celebraõ a Eua festa com selte dias de nóve
na, on settenal'io sobre a fuga do Egypto, e começaõ
na Segunda-Feira depois da Oominga Infra oclavá da
Epifania, havendó sermaã todos oS dias, no primeiroJ
quarto, e selimo de manllã e tarde, os de tarde dirigíd~

ao Menino Deos na fuga, e os de manhã no primeiro diá
á Senbora do Desterro, no' quarto a S. Josep-b l , e no
setimo ao ('egresso do EgyplO. Para a festa destes dias

• Tom, 9, fol. 19,
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concorrem as Religiozas com asna assislencia e mu
zica, sendo ellas as que á custa de seus Pays, ou Paren
tes, como Juizas, daõ os Sermões, e o mais para
o cnllo Divino, e obsequio da Senhora, corno Sua
Padroeyra, e Titular. Fora deste, celebra o seo capel
laõ todos os Sabhados missa com assistencia de algu ns
Irmãos com tocbas, e vestidos de oppas vermelhas, e
huã como murça branca, Naõ obstante o haver o senado
da Bahya dado pl'incipio no anno de 1665 ao Recolhi
mento do Desterro para Religiozas, com tudo no aLlDO
de 1.673 foi erecta a capella em Parochia, ou cm'ado,
sendo o seo primeiro cura o DoutOl' Feruaõ de Goes; e
dahi a seis annos no 1.679, passon a vigararia collada,

I
e foi o Pai'ocho primeiro o R. Estevaõ de Matos, que

I della tomou posse em Mayo do seguinte anoo de 1.680,
e falleceo ahi a 1.6 de Janeil'O de 1.699, como se lé em

\ a pédra da campa, qlle foi da Slla Sepultura, e serve
, hoje de degráo á porla da Igreja da parte de fora.

632. Atlendendo o Arcebispo da Bahya D. Luiz Al
ves' de [o'igueredo, a alguns descommodos que se se-

~ guiraõ entre as funções· Parochiaes com as do Mostei
ro, fez supplica a Sua Magestade o Senhor D. Joaõ V,
para se transferil' a Parocbia do Desterro para a Igreja
(fJ Sautle no mesmo districto, como consta de buã carta
escripta ao Arcebispo pelo mesmo Seubor, e he a
seguinte-

Dom Joaõ por gl'aça de Deos, fiey de POI'tngal, e
dos Algarves, dáquem, e dalém Melr em Africa, enhor
de Guiné &c, comoGovernaclor, e perpetuo administra
dor, que sou do Mestl'(ldo, cavallaria, e ordem de Nosso
Senbor Jesus Christo: Faço saber a Vós Arcebispo da
Babya do meo conselho, que no meo Tribunal da Meza
da ~oD8ciencia, e ordens se vio a carta, que por clle me
destes, em que me I'epl'ezentastes haver-se f~nllado no
anno de 1.665 o convento das Religiozas de Santa Clara
dessa Cidade na IgI'eja do Destel'l'o da mesma, e que
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em o anno de 1.679 havia sido erecta em Parochia a
mesma Igreja do Desterro, servindo ella de Convento,
e Parocbial; e por estes motivos considera veis grandes
inconvenientes ao serviço de Deos, e cumprimento das
obrigações Parochiaes, e Religiozus, que regularmente
se perturbaõ huãs com as outl'as, naõ se satisfazendo
com a devida inteireza,e por quel'erçles applicar prompto
remedia a esta desordem, e se evitar perturbações, vos
pareoer conveniente transferir-se a Parochia da dilta
Igreja do Desterro para outra de Nossa Senhora da
Saude, por se achar dentro dos limites da Freguezia, e
esta sel' apministrada por huã confraria da mesma Se
nhora, me pedires vos concedesse licença para a diHa
transaçaõ: O que visto, e o mais, que me reprezenlaes,
hey por bem ordenar-vos, ouvireis por escripto aos
confrades desta capella de Nossa Senhora da Saude,
para onde prelendeisfazer mudança, e com a resposta,
que derem me dareis conta pelo sobredito Tribunal pOl'
muõ de Feliciano Veiho Oldemberg, meo escrivaõ da
camara do Mestl'ado da ordem de Cbrislo. EI-Rei N. Se
nhor o mandou pelos D D. &c. Eu Manoel Alvares de
Araujo. escrivaõ actnal a subscrevi, e me Qssignei.

633, Seguodo esta ordém dei-Rei o 111m. Arcebispo
a mandou iutimar aos I.'maõ5 da confraria da Saulle em
i 7 de Fevereiro de i 735 por virtude da qual vieraõ
elles com em bargo ao I'eqnel'imeu lo do Arcebispo,
entre os quaes foi uma verba do testamento do Funda
dor da mesma capella o Tenente Coronel Manoel Ramos
Parente, na qual dizia-Declaro, que os Administrado
res futuros da dita Igreja nunca consentil'aõ por modo
alguUl, nem por nenhum titulo, que seja, se tome a
dita Igreja para servir de Freguezia, ou Convento de
Religiozos alguns, etc. Estes embal'gos os mandou o
Arcebispo actuar em dous de Outubro de i 735, anno
refel'ido,. e de tal cauza Daõ achamos outra noticia; mas
he certo, que naõ sortiraõ effeito, porquanto, porque
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no anuo de 17lJ.6 passou a Parochiá do Desterro para a
Igreja da Saode, e sem dn vida seria por Decreto es
pecial do mesmo Rey. Na Igreja da Saude re:z.idio a
Pal'ochia atbeo anDO de 1752, no qua.l a oilo de Setem
bro, estando já em termos de se celebl'arem os ofieios
Divinos em a nova Igreja de Santa Anna é Sacramento,
se disse neUa a primeira mi sa, ficando aq'ui entre o
Desterro, e Palma, em lugal' conveniente, pOl' que no
meyo do Destricto, e Povoado, que pertence á sua juris
diçaõ, (o que llaõ tinha na Saude, por estar no fim dó
tal destricto,) e muito conveniente a nova tuudaçaõ para
os Parochos,. viatico, e Of1Çáõ dos enrerulOs.

VIDA, E MORTE, E BOA FAMA., QUE DEIXO-U
DE SI A SERVA DE D'E053, AM." SOROR VICTORIA

DA ENCARNACÃO..

Patria. nasciltWrlto, e aTroçoo da Serva de Deo~ atlle- o estada d,e

Religio~a,

63lJ.. Entl1e as lumiloozas Estrellas, que nesta palite
meridi~nal de Serafico Orb"e do Brazil, e Emporio da
Bahya, em q-ue pred~Hnioa e têm assento, e caza aquelle
celestre Astro, Sl~mpre no·vo' e·11I lllzimeo'bos, e aquella
luz ~audida~ e apurada sempre em resplenrlQres, a glo ..
rioza ViJ'rrem, e musu'e Malriafcha Sanla Clara, foi
Imã, e llil1tno e p <thnn, (wm(i)\ veràa.deyrai fillta sua e
serva! de De0S a I !arlJ'lf' Soror VicU&ria. da Eoaal'oaçaõ.
Desta \Iwetl'avel Ih~higi(j7)a já se acha escrip'ta ai SU& vida,
e impl1essll' em R~IDH, há lDaÍlS de' quarenta annos no, de
1720-" em lw bhvlünll'O de oHavo, pel(J\ H'lm. Arcabispo
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da Babya, D. Seba~tiaõ ionteyro da Vide, e assim 'só
tomamos agora o trabalho de a trasladar, ou transcre
ver aqui Da mesma forma; e isto por varias razões,
sendo a primeyra, o oaõ termos prezunçaõ de o fazer,
nem com melhor rethorica, nem mais apurado discur
SQ, e taõbem, porque dos lues livrinhos se achaõ já
hoje mui poucos; e como pequenos, e avulsos, se po
dem perder I e acabar-se com elles a sua memoria, e
nesta Chronica, como de m1yoI' corpo, e em lugar proprio
poderá ter mais larga duraçao e cbegar á nOlicia de to
dos. O que só faremos aqui de mais sem lhe mudar a
sustancia, he, repartilla em capitulos. seguiodo a for
ma. e methodo, que se pratica nas chronicas, começan
do pelo exordio do seo AucLhor.

635. Escrevemos na vida de buã Victoria, repetidas e
importunas batalhas, havidas com os mais poderozos,
e continuos Inimigos, alcanç,;lUdo delles sempre os mais
gloriozos triumphos, com os quaes he de crer piamente
se achar'ia coroada na gloria por vencedora; porque cos
tuma Deos nosso Senhor, conforme diz Saô Paulo, como
justo Juiz dar de justiça a coroa a quem sabe valeroza
mente batalhar, e veDcer o Mundo, o Diabo, e a Carne,
COlllO fez a Madre Victoria oro todo o discurso da Slla

vida, como se mostrará do que aqui dizemos, e nos
constou das diligenci<lS, que mandamos fazer, e teste
mnnhos de Pess.oas dignas de todo o credito.

636. Nasceo esta Religioz~ aos seis de Março do aODO

de mil seis centos e secenta e hum, na grande e po
puloza cidade do Salvador, Bahya de Todos os Santos,
Melropoli, e corte do Brazil. para qne esta America
Meridional, de huà, e outra parte, oriental e occidental
igualmente se jacte glorioza. e aplaudida. Aoccidental
por d<\r no jardim Dominicano huã puríssima Roza. que·
rida Espoza de Christo, q1le triunfou dos espinhos, ou
acleos das paixões com o fogo do Amor Divino, e esta
por offerecel' em o Serafico Campo ao Senbor dos exer-
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citos Imã singular V~ctoria, que com a vara de fumo de
huã vida penitente, e fervol'oza oraçaõ. desbaratou, e
venceu ao Principe das trevas, reciprocando-se estes
dois Emporios Americanos de Lima, e da Babya em dar
Rozas triunfantes, e victorias odoriferas.

(

637, Foraõ seos paes Bal'tholomeo Nabo Correa,
valerozo capitaõ de Infantaria paga, e Dona Luiza Bi·
xarxe, insigne Mnrooa, ambos nobres por gel'nçaõ, e
muito mais pelas virtudes, com que se ajustáraõ ás leis
do Santo Matrimonio, de cujos virtuozos, e louva\'eis
procedimentos se conservaõ uesta nobilissima cidade
muito vivas as lembranças, elfeitos particulares da Di
vina Providencia fazer eterna a memoria dos justos,
para cOlTecçaõ dos máos, e mais faci! imitaçaü dos
bons, tendo exemplos, que seguir, Do casto matrimonio
colheraõ estes bons cazados sinco fructos, hum varaõ,
e quatro femeas, dos qnaes escolheu Deos Nos o Senhor
para a sua gloria ainda mais da metade, levando-os na
infancia, para que sem duvida fossem lograr a felici
dade eterna, e em premio da resignaçaõ ClJristã, com
que seos Paes se sabiaõ conformar com a sua Divina
vontade, lhes deixou para cotlsolaçaõ duas filhas, as
quaes elles criaraõcom tal devoçaõ, e recolhimento, que
em toda a cidade foi notorio, ta nto assim, que vulgar
mente se comparava a caza do capitaõ Bartolomeo
Nabo Correa com a clauzura do mais Religiozo Convento

\

de Freyras Capuchas. porque nunca lhe vil'aõ porta, Oll

janella aberta, Grande documento para os Paes de fa
mílias, tendo por certo, que tanto perigo COITem as
mulhel'es vendo, como sendo vistas, pois pelas janellas
dos sentidos entraõ as distracções dos cuidados.

638. Na Cathedral da Bahya com o Santo Bantismo
lhe foi posto o mysteriozo nome de Victoria, como feliz
vaticinio dns militas, que havia de alcançar do Demonio
o qual receiozo dellas procurou, quanto lhe foi pel'mit
tido difficu1tar os meyos por onde podia sel' vencido
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do Estado R,eligiozo, de tal sorte se desafeiçoou .delle a
nossa Victoria, que \laõ tendo ainda idade competente
para o escolher, teve valor para o regeitar, e dizer n seo
Pay clara e rezolutamente ; Que primeiro, e com mais
facilidade lhe cortaria a cabeça do que consentir ella,
nem escolher tal estado, resoluçaõ esta, que IiÓ =tem
desculpa nos verdes annos, em que costumaõ ser erra
das as mais dellas. Admirado, e senticlo o Pay desta
intrepida, e uaà esperada pratica em tlÕ tenros annos,
buscou logo o seo confessor o R. P. Joaõ de Payva,
Religiozo da Companhia de Jesus, bem conhecido nesta
terra por' excellentes virtudes, a quem pedia amic~o, e
desconsolado, depois de referir-lhe, o qi.1e CO(ll a Filha
tinha passado, que a encomendasse a Oeos. O bom Pa
dre o consolou, e aleotoll, dizendo· lhe veria brevp.
mente cumpridos os dezejos, que tinha de que sua filba
fosse Freyra, porque naõ somente seria ReligiQ~a, mas
buã grande Religioza; fiado sem du vida na bondade Di
viDa, que sempre com mão liberal nos eoucede mais dQ
lhe pedimos, se he para nosso proveito. .'

639. O successo mostrou bem a verdade desta pro
messa ; porque logo começou Oeos Nosso Senhol' a dis
por-lhe o animo, e a inclinar-lhe a vontade com huns
meyos taõ suaves, que totalmeute a renderaõ, e foraõ
elles por sonhos, como ella ao dp.pois sendo Reli~iofta,

contava a suas irmãs com santa simplicidade, (mnito
parecida a do Santo Joseph com sens ll'mãos,) dizeotlo
lhes, que sendo D.JeniDa sonhava, que lhe apparecia O
Menino Jesus, com sua san tissima May, e lhe mostravaõ
buãs tIores muito bellas, e cbeirozas e pedindo-lhe al
guãs lhe respondia o Menino; Que se queria daquellas
flores as fosse colher ao campo do DestelTo, p01'q'Ue ld
as havia com abundancia; verdade, que já a EliQooro
escreveo S. Jeronimo" dizendo-lhe, quI" no Desterro
abundaõ as flores do Menillo Jesus. Ao que ella respon-
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deo; Pois com essa condiçaõ, eu as escuso. Tal era a
aversaõ, que tfllha ao convento do Dest~Fro', aonde seu
Pay intentava, que fosse Religioia ! Tal o empenho do'
Demonio em dissnaclilla, ainda na ternnra daquella
idade. Naõ bastando este primeyro, e brando toque
da maõ ,Divina, se'seguio o seguódo, o qual a Serva de
Deos coutava com a mesma sinceridade, qne o primeiro,'
dizendo, que em outra occasiaõ sonhara, que em com
panhia ·do Menino Jesus andava por bUIll campo colLJen.l
do flores, e o Menino a levava por caminho que ella. naõ
sabia, e que advertindo guiava para o Desterro, lhe di
zia ella ; Meu Menino para o De,<:le1To, nada, ide vós se
quereis, mas eu naõ, e dizendo isto fugia de cnrreyra
para caza.

6lJ.O. Porém vendo a Divina bondade, que ainda Vic~

toria se naõ dava p'OI' entendiua com Wõ continuados
avizos, e que por sua'pouea idade; 011 pdl' falt<í de dis
curso naõ fazia nelles a re'Oexaõ que mereciaõ, Il tOCOII
com mais pezada maõ, posto que em sonho taõbem~

mas naõ de Oores, como os dOlls aotecedentes mas de
assombros, e medos, para fazer el)l sen animo maior
impressaõ, como antigamente slIccedeo a NablÍcodo
nosor com a arvore sonhada. 'Sollhou em IllIã noite Vio
toria, que navegava em ·huã Náo graude e em compa
nhia de mllitos Passageiros, dos qUlle& alguns sentados
em sima da coberta soprando-lhe vento guiemo, e fa ...
voravel proseguiaõ alegres, e contentes sua vingem, e
outros,entl'e os quaes se achava taõhem a nossa Vicloria
metidos de baixo da cobél'ta, e· ql1asi submergidos
em agoa fetida, e corrupta,' (como costuma !;er,a 'que se
tira da Areia dn bomba,) esperavaõ, e témiaõ allmorte
por instantes. E pergllD~tando eHa" sem saber a quem,
n cauza da desigualdade de huns, e outrós Navegantes,
lhe foi respondido; (seria sem l1uvida pelo seo Anjo da
guarda que qual outro D,lniel lhe interpretou o sonho),
que nos que estavaõ em 'simà da cobel'la se reprezcuta-

, 1 "~



vaõ os Religiozos, que alegres .sempre, e contentes pela
paz, e socego da b(~a consciencia naveg.aõ na possante
Náo dai Religiaõ o tempesluozo mar do mundo ao porto
da gloria. oE nos que debaixo da coberta temiaõ o nau
fragio se significa vaõ os Mund~nos, que engolfados no
turvo e fetido lodo de suas culpas, como desavenlurados
baixéis se vaõ"pollco a pOlleo submergindd no mar da
morte,' e abismo de penas Lnf.ernaes, Nos ultimos paro
cismos da vida se·acLiava assim Victoria. quando des
pertou daquelle borrorozo sonho; e toda banhada em
suores fl'ios~ arrependida huma, e muitas. vezes do seo
obstinado propozito ; 'pedio á'Divina Magestade perdaõ,
propondo firmemente embarcal'-s.e, na segura Náo da
R.eligiaõ, para evilar o mizeravel naufragio, que lhe
prono&ticava o triste, e rünesto sonbo, de que se via
livre..

'( Uil,PI1'lJLO X.
'(

Rfltr.a. 1"içtoria no Mosteiro. de S. Clara, faz profí.saõ oom notam,
" progressos do sso espirito.

"

I ,6ú1. Na·.diligente prestéza com que se executaõ os
bons propoziloS perante Deos, consiste a melhor prova
de serem vel'dadeyros, e como taes bem aceitos do mes
mo enhol',l Logo Da manhã seguinte a este ulLimo so
nból, ou mystel'íoza vizaõ, com resoluçaõ intrepida, (pelo
que L~nha de ma.is acerl'lda do que a primeyra, em naõ
admiLlir o estado Religiozo), pedio Victol'ia, instante
mente prostrada aos pés de seo Pay, que assim a ella
C61n.O la Isua Irmã as I'ecolhesse no Mosteyro de S.
Clara, com' a rpaY9r brevidade, que lhe fosse possivel.
'Ventll,vo7Ja' alOla, qne tlssilll sabe obedecer ás Divinas
inspitrações, ainda sonhadas! Muito se alegl'ou' .0 bom
Pay, vendo taõ·repentina mudança. em sua filha, consi
derando nella a poderoza mão do Altissimo; e depois de
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ab'raçal-a ~ozozo, qual outro Pay ao filho pI'odigo, que
'Via ,'estlscitado, a quem Victoria se havia parecido, se
não no Iicenciozo da vida no apartado da suá recta; e
santa direcção. pedindo affectllozamente a Oeos confir
masse o qne tinha começado. E assim aproveitando.se
de taO opporluno tempo, e conhecendo, como capitão
experto, que este se não recuperava Imã vez perdido,
tratou logo com toda a diligencia, o discreto Puy da
entrada de Suas filhas, a qual com etreito se conseguio
em vinte' e ~ove do Septembro do anno de mil e seis
centos e oitenta e seis pelas seHe horas da manhã, mos
trando nesle madrugaI' o fervorozo desejo de servir a
Deos diligentes, e em uada parecerem Servas ociozas;
e neste mesmo dia se vestirão do humilde, e penitente
habito da May de tantas Virgens, a glorioza, e nunca
assaz 10llvada Virgem Santa Clara, a pezar de Lucifer,
antigo desprezadol' dos habitos humildes, que submet
tido agora aos pés do invicto Principe S. Miguel, a
quem era o dia dedicado, paga os orgulhos da Soberba,
com' que de prezou (} humilde Habito da natUl'eza hu
mana, quando com elle se lLte reprezenlou vestido O
Verbo Etel'llo para nosso remedio.
" 6h2. Começou a Madl'e Victoria, e proseguio com
Lal fervor o seo Noviciado, que deo logo mostras evi
dentes da alta perfeiçaõ, a que aspirava o seo mais que
cOlllwum agigantado espü'i!o, por ser nella iucansavel o
uzo continuo das virtudes, exercitando-as com taõ Re
l1giozo primol', que mais parecia antiga professora del
las, do que moderoa Noviça, naõ deixando passar i08
tun{e, em que se fosse perguntada, o que fa:tia, naõ
p'Udesse dizer com verdade; Que eSlava servindo a Deos
Nosso Senhor, e tralando de sua satvaçaõ; taõ albeia
andna de outros quaesquer mundanos pensamentos. E
com 1'8zaõ; pOI'que, se tauta diligencia se poem em traba
lhar pela verdade, quanta se deverá pôr em trabalhar
-pela eternidade. Com taes mostras de aproveitamento
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completou Viclol'ia o seo Noviciado, aos trinta' de Sep
tembro doseguiote anno; maspol'devoçaõ especial, em
que a acompanlJou sua Irmã mais velha a Madre Soror
Maria da Conceiçaõ, qujz ,professar, como o fizeraõ am
bas a vinte e hum de Outubro, rlia das Onze Mil Vir"
gens, festejadas na Cidade. da Babya com alegre, e pom
poza celebridade, despozando-se com Christo na terra
pelos votos solemnes no mesmo dia, em que no Céo pelo
gloriozo martyrio l se tinhaõ despozado com o mesmo Se.,
nbor eslas prudentes Onze Mil Virgens, como querendo
as nossas Noviças accrescentar o oumero, quanto lhes
foi possivel, fazendo de sy mesmas Sacrificio. Assistio o
a(faclllozo,Pny oom a Nobreza da terra á pro6ssaõ das
Filhas; e para total complemento da Solemnidade ;)s
sistio taÔbem O Divino Espozo destas Almas puras, por
seo Amor sacrificadas, com a Nobreza do Céo com que
sempre s~ aconpauha no Divinissimo Sacramento, Na
Solemnidade desta festa pregou engenhozameute, como
sempre costumava, e o moslloaõ .s~ escriptos já im
pressos, O M. R. P. M. FI'. Euzebio de Mattos, Religi-.
azo da antiga, ' e sempre esclat'ecida FamiJia carmeli
tana observante.

6h3. Foy riquissimo o tbesourot de virtudes, que 00

seo Novioiado adquirio a Madre Victoria da Encarnaçaõ
para todo o decurso da sua vida, sem que jamais :l

dispensass~ nos fervores de Noviça aI eslado de pt'ofes
sa, e como quem sabia, que 'oao he possivel estar seguro
o edificio a que falta o fundamento, nem haver virtude
solida e perfeita, faltando a humildade; nesta fez muito
particular estudo.. e era a soa mimoza, e,regalada vir
tude. Tinha taõ bayxu conceito de sy, que naO podia
ouvir uem bua minima palavra em seo louvor, por lhe
uaO servir esta de minomr em algum modo a iosaciavel
sede, que tinha de opprobrios, invejando a seo Divino
Espozo II sorte que conÍ1 rm\! Jeremias, lbe coube de ser
farto delles. 'Frequentemente se da\'a a sy mesma o nome
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(

de len'a;. o perguntada'em certa occtlziaõ porque se bor
rifa\!31 com-, tanta agoa benta, como tinha de costume;
r.es!pondeo.'com modesta, I e religioza galanteria; Que Ip
fazia pQ'F..lregar aqueltu, ~err(Z, que eslava muy seca. E
neste conheeimento do PI'Opl'i(i),lSer, escreve S.Jeronimo,
cQllsiste a pellfeiçaõ desta virtude. ,Muito se ma nifestava'
taõbem.:esta sua humildade nos officios baixos, que exel··
citava.IVarria os dnrmitorios, cozinha e quintaes; e

( ajuntando. cisco,l em,que desaobria pre~iozas pedras,
I com que c(I)wprava o Reino do eéo, o le\lav.a á cabeça
\ em cestos para o'lançar fóra. 'Alimpava os canos- reco-

[

lhendO' dêlles o Jodo com ,suas pl'oprias mãos taõ. con~
tente~ e alegre, col1lo. se 'nunca em sna vida, se,tillera
visto. em maiores limpezas. Levantava-se de màdruga.,
da, como -solicita, mas Ílaõ turUada Martha a àjndarla8,
Moças na oozinha em Lodos os seus' ministerios, empre-'
ga[Jdo~e de melhor. v.ontade naqlJelles, em que sentia'
maior .I'épugnaooia. Bem".se' gudia ') dll Madre VJictotia,
nestà:·oecé.\úaõ dizer,. 01~me8mo que disse a./Rainha. D.
CaUiarina, ~endo na cozinha. do ffelfgiozo. éODveoto da
Madre de DéosrélÍl lLisboa,' a·.[)onallClemencia , que an
tes de ser Religioza era Senhora da notavel Villa de
Arronches, toda cheya de tisnaduf13s,.e mascarrhs, como
suoc0cle ~rtliDl)riamente, a.q lJem serve cm tal officin(l.,.
cbamou,* Ra.inl!a ás suas' Damas, e lbes disse: Olhai

. para 'la -Senhora de Arronches qual está! a/firm(hl)os,
que nunca me pareceo mais bellfll, elormozaj que,c,gora.
Mas. que muito se ,agradasse tan lo da humiluade li .Rai'"
nha da\terrll, quando a Rainha .dos CéQs, e AQjos COD

fessa I DO. seo Divino Canlico da Magnificat,~que na sua
humildade puzera Deos os olhos, e os agl1ados~ I

.6álJ.. Desta capital~ 011 pr/nci paI virtlldellnascia.dal'
se a Madre. Victoria 'muito com as mais humildes,se&~

vindóJ e'comendo igualmente com ellas" ~ alhe com os
brut.os uzava esta mesma lhaneza, e sjp1plicidade-; por
que· em certa occaziaõ a acbaraõ na cozinha .oomendo
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com hum caô em! hllm mesmo llrato. Exemplo" queo:se
em seos tempos alcançara a Cabauéa, teria Q1ais 'que a1
legar a Ohristo para 'a naõ excluir' d~'seos Divinos'fa
vores, os quaes entaõ mais"segllrameDte, se alcançáô';
qnando a humildade do coraçaõ 'se deixa taõbem veu
nas ·acções '6xt611iores, >l5em que por ellas se proculle O·

aplauzo ' vulgar; por.que procurar este; l'e set ,humildO'
interiormente naõ pode seq, porém;' quando I as, acções
hnmildes 'no exterior: concordaõ, óom a humildàde ,d<J
coraçaõ, 'que tauto nos encomme'nda Clfristo Senhor
Nosso, pondo-se a sy mesmo. IJor n0580 exemplar, re..
zulta desta concordia taõ suave· :trmonia, qne I enleva
e arreoata as allenções' do ,mesmp Oeos.· Em buã
carla, que escreveo a 'Ruslico, diz S. Jeronymo, que a
verdadeyra humildade naÕJ se,prov-al nas palav.ras, nem
DOS gestos" se ',Daõ 'l1al ~acieL1cia': R' que. bem' provou'
Victoria com,la slI5l pacreocia 'la sua humildade '/)\He 'a·
virtude da' paciencla genuina I'rmã'da'humildatle, 'e 'soa
inseparavel companheira,' de tal sorte, que nuncal'lse
:lcllará buã sem outra; e naó podia a Madre Victoria,
sendo taõ humilde, deixar de' seri [jaciente, I como quem
tanto desejara 'conformar-se com -:seo' Divino Espozo,
perfeitissimo exemplar della, e como" quem sabia muito
bem, que com esta laõ l'ecommendada virtudeflse coibem
seguramente os fl'uotoB1da·sl olltro's ,e .se pOSBue à tl'I1'O"

quillh:lade 'da pl'0pria:alma, 6\\pot esf 'oouza\\a oaó 'VIio
mll1'ca pessoa algu'ã oom o mhis.minimo.sig-nal de\'impii
ciencia, como, se lJatllralrnente .carecem do intsciv.(\I\\ e
t1esconbecera a paixaõ da :ira mostrando'sempre''Ilo ex·
lerior, o socego interior 'do seu espiritG; qnal hUlDiRe...
logio bem apontado. que no ~ndlce exterior manifesta o
compassado, e uuifO'rme movimento' de suas' iD-leniores
rodas. . " ' \' Pt 11"1,, ,. III

6lJ.5. A quem violando as leis 'da charml\del a alfeo....
dia com alguãs palavras de opprobl'it)~e 'dt}spreZOjl'espoJi
dia com toda 'a mallRidaõ;, Vá, minha Irmã 11 M' par



diante, que ainda 1100 diz ,tudo. E com semelhante hu
mildade respondia.a qualquer dmt Moças, 'ou Escravas
qu'e com menos ajustadas palavras lhe fa1tavaõ ao de
vido'respeito, ou oom alguã acçaõ indecoroza, .como
lhe succedeo em huma oocaziaõ sendo Provizora ; paiI!
estando repartindo a carne para as que naõ vaõ á eommu
nidade; chegou huã Escrava li taUlar a 'raçaÕ' pal'a sua
Senhora, e dando.lha, a naõ ql1iz a Escrava acceilar, e
atirando com ella furiozamente sucedeu dar em hl1à
fllce ,da dill 'Madre Victoria Provisôra tal pancada, por
estar com a cabaça bayxa, que logo se lhe fez naõ ver
melha por afr.ontada, mas. preta por indignamente fe
I'ida, As pessoas, que estavaõ prezentes se indignaraõ
milito contra a inadvertida Escrava; mas a paciente,
e virtuoza Provizora sem queixal'ese, nem altcral'-se,
disse com toda a mausidaõ: Isto que vem a ser? Assim
succede. E atou hum lenço. aquelles dias, em qnanto,
troute.a face agravada; mas quautd"mais o lenço enco
bria o agravo da face, mais descobria os finos quilates
da paciencia no soifrimeoto de hllã taõ grave injuria,
feita por huã vil Escrava, como notou Aristoteles escre
vendo das virtudes. Sobre isto lhe disse Imã Religioza
antiga se queixasse á Prelada, para que se desse á Es
crava' o merecido castigo; mas ella respoudeo: Que
casta de oara !te a minha, ou que vem a se,' isto para
queixar-me? Diferente pararaõ as minhas culpas á face
de meu creador, e mat's eUe se naõ queixou nunca de
quem o tratou taõ mal. Ob resposta digna de andar
sempre na memoria! Oh perfeita e glorioza paciencia I
Perfeita; porqlle naõ cousiste somente na tolerancia
do mal que se recebe, se naõ em amar, desculpando, a
quem ofi'ende; glorioza, por que be grande a gloria de
quem podendo de qualquer modo satisfazer-se da inju
ria, recllza por paciencia todo o genel'o de satisfaçaõ.
Nesta rórma sofria as injurias, que se lhe faziaõ, corno
se (laõ foraõ a ella feitas, praticando a doutrina de S,



, ..-, ...

P.~p}o".)e;m.qu,~,}lq~l~psi~a". que f~ ,pacieuc~a(pop>(be ~~ ...
Ç.i~i\m\\Dt~lrn.eçes~ i~ jp:ar,a ,calhe ~PS10S. flluctos; d-J&~oul.,

tr~~ vir~~df!,st q,ue;.~e.m ella &Cilria.q· iJlfplptj(era,s. ,. ,; I
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CAPITULO XI.'
l. ., I' I • d

I lU' ./ DIU muiflts, 1) f'igoro:as penitencia. da iMaIlr6 Victoria.

,
•. l , • J I' ) t', . •

,6lJ.6.' O~C'lP~Ddo ,O tempo.oesteS.Salllos exercicios,;e
SUpOD~q. de ~y tinlla gr~o4es. pecçados ,s~ tra.l.~,va c!Hn
os ma,s peQitenles r.igores... D~baixo dos vestidos. com·
m!lDs de,ReÜg~oza: I ll',azia R~ aS~~l1o.s cilicios da p~ni
t~~cjar' e na,õ só se ab&ljnba ,dos manlimeptos, que 110:
diaõ parecei' regalQ, ·mas taõ,beQl daquelles, g~le .po
dera aqmiljr sem delicia. I\lé~ do A<,I venlo, Quares
ma, Vigilias, do Sellh,or" da Yirgem Santissima, }e qos
Santos, nas ql1alilS todas comia sentada em lerr.a, ,QU de
jo~l.bos~ e plll,itas vezfils p~d.i.Jldo por ,esmola" Q,que ,Qfl';
yja comer, jejupa' taõb~m a Quaresma <.J,e S. Miguell
iodás ~IS. Sextas-feiras dO),lllllO, e trez dias,d,a ~emanfl a
Pa,9, . ;c ago,!-, a\nda ... que a~juãS vezes ~dmi~t'~ IJnqs.t~e.s
dias h.nãser~as ;D;lal. guizadas, e insípidas, ,entendendo,
como he' certo, que ordinariamente a abstioencia, lei ~
virtud~.qnalaõ o,s,ann,os" o peccado, e a gul~.cpn~,QIQ~m

os dias.: N'lõ .s~( ~.atisfazendo ain~íl com as sobrffdit~

abstinep.cias, Jlz~va dos mais aspel:os rigores. Nas S~ (
tas~feiras corria.c)e uQite ...a Via(Sacra 09m hqã, peza~a
Cruz :;IS costas, e Q.uã co.roa . de espinhos na cabeça, e
em c~da hl~ã d~s .Est.açõ.«;ls , tQO\a,va huã J,aJ:ga disci1plina \
qu~ muitas ~ z.es durava mais de meya nora, e no ~m r
descarr:egar-~I ~m seo virg~nal rosto, I um.. chuveiro de
botetadas taõ cl'l\ei.~, 9,ue, lhe ,incbFaõ" .e(fl.e,negriaõ ,as
,(àces, as, qllaes ff,o dia sMQin~e at~v..a ~om, um lf1g~o
par~, ass,im éncobl'ir aq,uelJe l~vid.o tumor, pngindo, dor I
de dentes, o que nunca p,~deceo çrp toda slla.~ida".Que I

88
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'traças Daõ btlsca, ' e acha a verdadeira bumildade para
disfarçar, e encobrir tudo aquillu, que pode redundár
em louvor proprio' Mas entaõ toma Deos Nosso Senbor
por sua conta manifestaI-o, para maior gloria sua, e
,conruzaõ dos peccadores.

647. Era muilas vezes precizo cayar as paredes dil
choro, pOl' se acharem' matizadas de sangue. Em hum
dia da Circumcizaõ do Senhor se achou nelle taõ co
pioza efl'uzaõ de sangue, que depois de o recolherem,
la1arem, e esfregarem o pavimento, Daõ se pôde e'xlin,
~uir a nodoa, e foi preciso vir hum Carapina cepilhar o
'infecto das taboas. Indo certas Religiozas Imà madru
gada ao choro a acharaõ alimpando com grande pressa
·e fadiga o sangue que nelle havia derramado pela cruel
disciplina, que tomara aqllella Doile, admirando-se as
·que isto vil'aO naõ só da temeridade, com que se disci
plinava, mas da hu'mildade com que andando descalça,
lllimpava, e esfregava com panos molhados o lugar, em
·q·ue tomara aquella rigorosa sangria, sf'guiodo o conse
lho de S. JeroDimo, que he, ser Sanlo, e n:tõ o parecer;
e daqui procede, que os Justos procuraõ occulLal' as
suas virtudes, como se foraõ vicias, em contl'apoziçaõ'
dos peccadores, que se jactaõ dos vicios, como se [oraõ
'Virtudell.

648. A alguãs l\eligiosas referio hum secular, que
passando de noite em certa occasiaõ por JUDto ao choro
do Coo'vento, e ouvindo os golpes de huã rigoroza dis
ciplina, que Delle se tomava, parara suspenso e atonito,
athe que cessando a disciplina, qne durou bum largo
espaço de tempo, disse comsigo; He possivel, que buà
delicada Donzella se esteja disciplinando com tanto
rigor I e eu mizera vel peccador naõ só naõ faço outro
tanto, se DUÕ que ainda vou offender a Deos! Naõ será
assim por certo; e dizendo i'!;;lo voltou para caza com
proposito firme de emendar a vida, Divulgou-se entre
3S Religiozas este cazo, assenlaraõ todas seI' a discipli-



nante a Madre Victoria, que ás taes ~oras costomaVlr.
fazer taõ exactas penitencias, Bem se pode chamar esta,
glorioza Victoria, pois para ella, precedeo taõ sanguino
lento certame, Ainda que com grande cautela as enco-.
bria, bem se suspeitava, e depois de seo fa'lecimento se
soube com certeza, que uzava de varios geoeros de dis
ciplinas; lJuãs de 60 com pontas molestissimas, outras I

de cordas de viola, outras 6oalme.nte de couro cru,.
que ella mesmo torcia, e que depois das- de ferro, .de
que taõbem uzava, aturavaõ mais os rigores, com que \
as exerci.tava. Muy semelhantes a estas alfaias eraõ as
dos cilicios, com que amigia seo virginal, e delicado
corpo. Entre os mais instrumentos da sua penite)lcia,
se Ibe achou huma como tenaz de f~rro com dénles,
com qne parecese despertava no temgo da oraçaõ, ou
quando por alguã urgente callza naõ podia acompanhar
i! commllDidade nas Disciplinas da ordem. ~.qual alma I
Santa, guarnecida de escudos se segurava co~ estas
armas .de toda a invazaõ dos inimigos,

V."PI'I.'lILO XII.

Da 'tia .o1'Q{JClÕ, 6 outro. exeroício, dcwoto"

6lJ.9. Ao exercicios de taõ rigol'ozas penitencias cos
tumava a Madre Victoria ajuntar o da Oraçaô fervoro
za, huãs vezes em publico, quando por falta de Sol, ou
chuva se temia a carencia dos fructos da terra, instí
lt\indo procissões de penitencia com lice.nça da Prelada,
nas qua.es ella sempre reprez~ntava a' figura da mais
devota, e penitente, outras vezes, e quasi sempre, era
a. sua 9raçaõ em particular, na qual se enlevaNa o seo
espirito, cOllhecendo, que para com Deos he o mais
grato obsequio, e para a propl'ia alma a mais poderoza
arma para venc~r os Inimigos, como cI.aramente .se vio
na Ol'açaô de M.oyses contra Amaleç, que s.ó com ella
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era; ve o'c'itl°, e sem eWa cO~lleçaval a ser' vencedor, e 'por
ser A.uialec re})l'ezentaçaõ do Demotlio, pem"eDteíldia\ a
Madr'e: Vict9ria, que com a suà devota Oraçaõ o ven
ceria't:lélitodd: !ssim passava a Doilé1em vigilias'Dúo se
re'colllendo'tauto 'para dO'rmir,' quaDro para se 'fflorti'fi
clfrl, e eDtaÕ"se~recostava em liuã dura:taboa'~' dura para
o ci(}r~o, conlyet:li~1llé palra aallna ; porquê quanto maJis
a~pera~lelhbmilde li calma! de,\:iuã ~spoz1a de Clírlsto'diz
o lcard'eâl HUgo, lau\ltj mai's ilOseparavel a Couifjaóhia"do
)JIVirib Espozor; néllai'u'aõ tómava descanço, se naõ
qli,/nda o' de velbq,l:iENr~i'zia () sono; 'eJe'ra ·ta"õ HIDtratJo~
q~e' D'/lã 'exded1la o/tempo' de dua", ou tl'ez horas ~'e
claHá éth ore-ve,l' mas pl'edza refeiça'õ ao corpo, gas
lá\tli i _o'l'es!roJ rlà n'oit'e, que sempre ei'u" à maior parte
dellaL(!n'i "()' éHoto~ velàndb' como' t'ocba· aceza no arndl'
Divíhó~ diMnté do r Saoti'SsHilq Sacl;aIUle'n~o; já com" os
J:Wa~o~ 'em !cruz,' como oufrb Móy'ses, já p'rostrãd1a' por
lena, 'chmo ülll'lsto S~Dhor Nosso no' Horto, j'á eri:i aI':
guã outra de~'ota postura', ~ depois! Ue' largà ora áõ,
corria, ora a Via Sacra, ora os Passos com sua Cruz ás
costas~ e coroada de espioh s'., c'ómninita propriedade
por certo, porque, vencidos pela oracaõ os perigos, e
tentações d'à\vrlta biJín<ltla\ comd'IV'Wtol'ia \'Veocia com
sua oraçaõ, devia pOI'-se a coroa para que a convida
Ghristo' rili)'Mma Samh.· '. , I (".'

mm:' A.~áOO'ah·ai r~zá'd~s'M-dtida'~, ai que s 'nipl'eJpoú~
t~a I;: ê- dtevota Iti~rltel às~iStia\: ('e'n!reUdeú (l9'q llé"be 'Ca m'i
Ii~t)tquasi'i'Il'fàllli'Vel, dai sal\raçaõ'segu'i1' ds acto~ da 'éoDi
mIIDi~dh'de), ài'éra~aijl; IqúEJ em CO'llllllum! cós~uttlá()1 ter
ti8i Re1igio71alSl;' é' samn6ó' ellasl'para fók'a dd cho\'o',1 cau
tro'uoá'V'ál aI8ó~'"Prost'rad{il;\ ei:Ifqíi~ persislià alIJe' a hora'de
'T-e'rça, fd'éIT'alm~n'dol Of sangue do:'ébraçaõ' em Higrimas;
'ednil ás 'quaes 'aelilivao o' chdto re'g'áll'o tias 'Religibzas
q\\~ ví'nbad 6uviJ,' missa na di~tá Il~ra. Beml c()ohecia' 'h
Madre Vi~tblllal ai ine~lima ve~'v~lm 'dás L'a'gTi'mas~' é; 'qlle
s~' th'áW ~fr vístltP adsl 'ólhos I d"~ c'Ôrp'o''': a';àcere8e~11~a'õ



muito elarw aos olhosl'dlll alma; pois a8sirm'como; ellaif
vaõ cOFrando: pol' l fóra; vaô afugentaln~El a cegúeirà 'dá
denlro. Aqui mesmo, e no tempo-ear que a~ outra6 8e-,
ligioz'3s se entrellnba ~ alguã Uonest3, é recreativ~

vista; eslava ellai no choro' rezando, e'olhanrttl para' (j

Saoto' C'ruci6xo 'que oelle'eStá. E pC'rgUDtíui porque
llaõ chegava'taõbelli' a verf;r: tlesp'Oodia' com Santa si:U~'

cerioode~ mas altissima)cómprehensaÔ, ~ a'pon1:áud~1 para
o Samo, ela~imado traossumpto', 'que Vinha diante doS'
olbos; Que'Poáso eu "" alfi,ver;'qu~aqui,naõve1t.1!

Parque tudo se vê em· Qh'risto, dizia oseo Santo' Patril.,
arclla Floancisco ainda nesta 'Vida ;;e fópa'de' abris~O'; diz
S.' G{ll1gorio N'isseU'd .liaõ l ba éouza!ág!radavl'l, Ílem <liem
algum que 'Se1veja', .\!;- ";'j ,.." '.

651. A1guã'S vezes depois
'
de eorrerta I Vis-Sacra .pe o

clltUS'tllfllbàiX'{J sel(ll'Qsvrll~ e1Dl/ o'Cemiterib·scibre'·"1
güàs' thíttlleUlt8 seputtlJ'rlYs, aonde g.astaya gr~nde :p'atte
dai inoile, 'dll'0rando, "e sbluç~D'do;j 'eomo COSIl1mltv8y
quando mfõ ~odia:'reprimÍl' o~fervor dte'Els-pirrto '0 qual
se afe vorizna mais óaqoel1elruo~tolIÍJgi{r com alem..
bllança noO's6 da morte,~oe Iià\lia de vi~, ma'SJ ,dá que
ja linlia vindol áqllJellas l R-el1giolms; que abi estav8õ' se
pultadas; vendo com a cOlIgid~tfáQaÕ" '() que' adverte
Santo Ag~slinh·o .. que os que viIVem, e' lll~em DO mundo,
6' haõ de ser .pó, veja~ 'a'óS <file pl!itneyro, que eUes já
foraO pó, e taõbem luziraõ, Erü\)1/ 3& ·órd'inal'iag l1Jate
rias da sua oontinba medilâ~õ I a Pllyxtlõ' d~ Cbpisio
Sebhofl Nosso~, e os,iN"oviS'9fIOO'S 'd6' Hi01mellJ>; ambas"taõ
uleis para 01 ~&PitlilO~ cÊ:luío nece~aHlIs paoo' a peJ'fei
çaõ; porque na Sagrada Payxaõ, além de term'O's asiló~,

e refrigeiro certo de todas as tentações, temos a liçaõ do
melhor exemplar das Virtudes; a Obediencia, que he a
principal de almas Religiozas para com seos Prelados
na que Christo teve com s-en Eterno Pay; a Charidade,
rogando por seos Inimigos; o Paciencia, suportando
tanlas'iojllrias, I tormentos; a Pobreza, Ba.desnudez da
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Cruz; e finalmente todas ,as Virtudes. Os Novissimos,
Daõ he materi~ menos util para a perfeiçaõ espirituall e
p!lra avivar-lbe a lembrança da mO,ne em ql~e particu
larmente meditava, tinba a Madre Victoria varias Ca
veiras,e entre ellas a d~ seo Pay:, em cujo ser, que já naõ
tinha se desenganava do caduco ser, que de.lle havia re
cebido, Conselho he do Espirilo Santo, que quem se
lembr.ar dos seos Novissimos naõ peccará etel'nameote.
e porque a Madre Vktoria tomou este conselho ta{) de
veras, como se só a ella fosse dado, .por isso conserva a
sua alma oaõ só livre de pe.ccados, ,mas cada dia. enri·
queceodo-a de' altas virtudes. I'

652. Todos os aonos .toma.va os exercioios espirill"
aas, que o gloriozo Patriarchll S. Ignaciõ instilullio para
taõ grande proveito das almas proprias, C~mO te~te.mu

obão todos os que cbegaõa e~perimellta-Ios"gllardando

eXllctame.nte a direcça~~ Ique para ,o.s ter cOJO fr,ucto.lbe
eosioaraô seos confessores·:os Papres da Gompaohia,
com quem sempre. se confessou, e. communicava él$ cOU·
ZélS de s~o espirito, escolhendo pa.r.a este fim aquelles, de
cuja .virtu{{e ~e tinha melhor cpoceito; e loesta escolba
se deixavjl ver. beQl, e manifeslava: a gr.ande, prudencia
da Madre.Victol1ia, ..porque se -para nos defender huã
delJ).anda de couzas temporaes. e caducas, procuramos
o;meJhor letl'ado.; pqr~ noscul'ar o;corpo, que !Dais dia
e menos dia se bade tor.oar em pó,:'buscamoso melhor
Medico;. com 'quanta ,-mais ~azaõ devemos procurar o
Confessor par.a que'encaminbe e g~ie a oQssa Alma, que
he' de inextima vel valor, e ha ~e ·dufar para .toda a
eternidade. '
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r 1',. uil.l-lrtJLO 1.11.
• 11 f' '

", óutrai "àrtt1oM' oper~i "de Madre Vktoria, em aprovMtamenlo 1eO,
edot'Proxtfllo,'pàm Ó'que àRltitUe taõbem a Proc(iMiJ·do. Pauo. den-

, " Iro do elaumra, eTwõ Via-Sacra. '
{ I 'f

653. COrrl'êrú'el,!e laslimozo estrago de inoumera
veis vidas continua'va na Ci~~de da Bahya no anno de
1.693' o"peslitenle 'contagio,' a qne chamàraõ 'Bicha, pela
semelhança sem duvida, que tin'ülcom este venenozo
8nimal que fere, é matá em br'evislli,no tempo, sem que
a arte da mais experta Mediciná podesse atalhar, nem
applicar remedio conveniente a taoto mal, e nesta uni
versal umiçaõ foi mais que precizo recorrer aos Divinos
como divina foi a inspiraçaõ' com que hum Religiozo da
companhia instituhio, e pnblicou huã adoraçaõ per,pe
tna, ou Lans Perenlle todas. as horas do dia, e da noite
em honra do Sehhor Sacramentado, e foi taõ acceita
esta amoroz:a devoçaõ, que o Sumo Pontífice Innocen
cio XII, a a;>provou com dous Breves, em hum dos qnaes
concedeo hum Altar privilegiado, que be o db Santo
Chfisto ná 19reja do Collegio, e em outro varias indul
gencias aos conrederadós para esta adoraçaõ devota, e
taõ efficaz pal'a com D~~s N.:: Seóho'r~ que dahi em di
Dnte foi cessa'ndo vísiYelmente' u' perniciozo contagio.
Huã destas Almas devotas confederadas para ocontinuo
obsequio do Santissimo Sacramento, era a Mlldre Vic
toria, e ti'nha cincoenta horlls repartidas por varios' dias,
oil pàra n'I'elhór' dizer por 'varreIS noites do anno, porque
as mais dellas'eraõ nocturnas, as qnacs, parece, pedio
de propozilo ao Padre, que distribuhia as horas desta
Laus Perenne', e signalava a cada hnm dos confederàdos,
o dia, mez,' e bora, que havia de'estar em Oraçaõ, Otl

fazer alguma penilencia, e o que nella tiavia" de observar
para lucrar as indulgencias, e applacar a Divina Ira.
Como' a Madre Victoria era taõ zelou, e vigilante na



continuaçaõde.~t e\ ~f' fl..~n·tJueri.a bouvess~
falta nelle; e para evità-Ia, acordava a todas, as que sa·
~i~ ~a~lÍa\Q .~e \~er.. dlie'I,"oile,_a~\Ia \~qtil.,;.,.e. ~,~,~)J;'J.\ãl\;a,,~iI.~
po ii, ~,r; p~r\,,~wt~l\~1.",Q,~ ~p..~t~l,q~~IJ,Z~AJlQ~J;.Y~fllggte,
supria ella esta, ,Ü'.lta. ~S~ qÂz ,~SanM~ ,c\gostinho, que
Saulo apl'edrejava S. Eslevaõ pelas maõs de todos
ªg~e,\I~%Hqu~,lhe !1.th:<\vaõ \~Sj p.~~r~s. POff.lue t \1,es(g\Wr
4pV:;l, ~~ ,SlJil IWS; el era; ll~p i<\'tISP,;l,S ÇplpfUi; beJIl ,po
d~PJo&.diz.e.r fI q1!~.",jMa~~~ V.i~tp.rj.a.Qra\ía. ,e,se,pe,n'~Qt
c,~aYfl C(}IU ~o.~a~,( 3,S upe, ~olipila v.a ip'~fla /3,p,faÇaõ,.. le\er,~
Pêflicip.aot~,lfle ~~.&fllçrleqià:J.e.olqsl Rr.aodp4COffi, tP<lflS e
,poJ:,todasl~s qlJe .e1l.~lId~~per,layn.\ ... I , " .,' , , ,

I .~54· COJD afl"eU~ '~iogele~a 4e,q,t,I,e, er,a 'Qí4l1~r;lhl)~~te

dpM4~, (efel;io. a..dl:llv9t';h~adli(jl, qu~"po\u,cos tEtfDPoS ~e.

ppi~ dEl.pfof,essa, .sQQ,\)alia. buã .poit~, que I via camj,ubar
a Gbri~tÇl:;?euhor- C'{Qpsp,-ÇQJP a sU.14,cr,l;Iz ás,cos,tas, e ·Ihe
~~~,~-~eg4~,~poZíl D;\\nha .q~ meos PílSSo.~H ~e.roi i;s,to
s9,u,ho, Q~ ,I~ foi ri~aõ'f j,ulg,qe-Q.~HIuemJ,:;om ld~vjaa

a~tenç,f\õ·coJ1~ideJ:~r.\i\s,~ções, ijlW ,Desta, hJstOfijl se J,'e,
f~r.~~, ,dit'!gi4a,s Jodas "~lverdad~lca,~~Haçaõ dq' D,ivhJQ
E~Rnzo!peoiten~e. q,ue.~ p.~llmay,\, e,allüqHat a,seguHo,
dqp~~-Ibe tal e&forç$l, que. 'se, r~sol~eo .a;abr~.çar G(Jp1

~erv.or Il,C~pZ pa .Religiaõ" e..peniteucia, l~m ij~e .e.~a.ia,:"

..caJl~~.yel~ ,.De~\i\ yi~Qt ou 8(}.D~O, ,cremos lhe ua!fC~o, o
d~zej9t' Ide, (HW "O CODve~~9 ,sli! ••mitass.e la Procissaõ ,dos
SilP1P:;l Pass,qs, CQ9f9rrme1Q lou.valvel ço.stume.. .de .,~da Jl
.eh isJa,ll,di~de. Ir; .porqu~ \,he,(altav.a ~11.Qlagem do s.e",:,
ub~r 'I que reprpzell~8ss,e, o ta\ ,lP.ysteri9, ;iot~ptou fazer
bIUl,Q~.tuoiA~~iDha.\~o{!l q~e'Fes'tisse fiO Menino Je~~s.

,c~~,buJJ}íl!cr\uziQ~al ~s co~W..s, .dizeodplqlJ,~. isto ba&tava
,po~1 e,ntre,lial\lo IP~r.íl satisfa.z~r aqJ~el~e 3QOO ,iá,devpçaõ.
:~,~&tes lIPI'H)~~P1í1otp&llao,dava'", Q\ll10clo, iDspiradameo,te
~ppar~ceO; .D~tpÇlA'taria bum, H~mem com ..buã Jm;tgem
.dQ S.eo~\Orl cOJP.I'~Cm~,ás, Costa~j' p.~rgqJltao.~PI~~ la·,q\le·
r.j~õ 'Gomprar 1, :?<\b n~o di:;to I~ \ MaÀ~e VioJoril,\" co.m
gran~e,,3jlegri~ cbego~ ~ pOI'~~, compoou 'â lmagcm, ,c
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finulmente illll'oduzio a pl'ocissaõ que neste convento se
faz com toda a tlevoçaõ todos os anllos na terceÍl'a Sexta
feira da Quaresma, tendo partícula!' cuidado, em que
naõ faltasse couza alguã para o seo effeito. Quem an
dava, e procurava com tanto zelo se dessem taõ agigan
tados passos na virtude sem duvida findal'ia glorioza
mente a carreyra da sua vida.

655. Quaudo Ilaõ havia Religioza, que ficasse por
Provedora, sempre ella estava prompta, se bem, por
rara bl1lllildafle, naõ consentia, que a nomeassem [Ia
eleyçaõ com este honorifico tilulo, o qual apropriava á
cOlnlDuuidade, mas ouvindo-se assim, logo se entendia
ser ella a Provedora, suposto, que corno tal nnnca pe
gava na vara, ou insignia alguã, como uzaõ as provedo
ras, e somente se abraçava com a sua cruz, e coroa de
espinhos; e se lhe perguntavaõ, porque naõ carregava
com o alldol'~ ou levava algum dos Murtyrios ;·respon
dia com alto e profundo juizo, ainda que parecia sim
plicfdade; (porque a humildade he muito entendida, e
lhe naà faltaõ nunca razões para desprezar-se), Que Ita
de carregm' huã vadia? subtil lance da virtude repu
tar-se inepta pOL' fugir de tudo, que pode ser honrozo;
porém entendaõ os humildes, que como esse fugit' he
merecer; quem mais foge da boura, mais merece, por _
esta razaõ, quem mais se abate, mas se levanta. Estan
do já a Procissaõ preparada) arm.ava-se a Madre Vic
toria com a sua CI'UZ, e coroa de espinhos, seguia de
joelhos o andor do Senbor, e a poucos passos lhe bro
tavaõ nas faces duas rozas, com cuja purpura avivan
do-se o desrnayado e penitenle do rosto, arrebatava
as aLtenções das que a vhõ, naõ podendo repl'irnil' as
lagrimas da devoçaõ, que lhes caU7.ava esta devota pe
nitente-Se a vara de Moyses figura da cruz fazia bro
tar agoa de Imã dura pedra, que muito, que o lenho da
Cruz figurado no que tinha nas costas a Madre Victoria,



'com tanta devoçaô, fizesse mananciaes fontes aos olhos;
.fer.indo corações, bra-ndos, pios, e Religiozos.

-656. A, Cruz com que acompanhava a Procissaõ, e de
'que mais vezes uzava, era taõ pezada, qne apenas po~

'diaõ 'com ella duas Religiozas-, como mostrou a expel'i
-eneia',. (i>ois ped-illdo-Iha em certa occaziaõ, e canegan-
-do-a ambas se sentiraõ depois da Procissaõ taõ debili...
'tadas, que Ilaõ se atreveraõ ii pedir-lha segunda vez,
dizendo-lhe ao restitui-lha; Mad"e, nunca mais; pois

'1100 quer Deos, que nos maternos, naõ sabemos como
,pode com cita! A. isto respolldeo sorrindo-se { Elia peza I
Nuuca lhe achey pezo, e dizia nisto a vel'dade; porque
'o gr<lJnde dezejo, que tiDiha de mortificar-se lhe fazia su
ave o jugo de Christo, e a carga da cruz leve, na certeza
de que imitando, quanlo lue fosse possivel an mesmo
'Cbrislo, levando nesta caduca vida a cruz aos hombros,
'descaoçal ia nos I1l'aç@s da mesma cruz na Eternidade,
aonde a cruz he, e sem(}re será glorioza. Na quinta
feil'<lJ, vespel'a da Procissaã d'()s Passos era o seo mayor
cuidado prepal'ar a Imagem do Senhor, vesli la, conser
tar o andor, dispor todo o necessal'io paFa ella, e de
tarde repartir velas a ~oda a comlllllnida-ije para leva
'rem a dltta Imagem para o choro, a qual depois de col
locada em lngal' deceute, cercava de loehas, assislindo
lhe toda a noite com varios aclos de penitencia, e mOI'·

tificaçaõ, como quem entendia, el'aõ estas as verdadei
ras latllpu{las acezas, com que o Divi'llo Espozo queria
ser espel'ado das· Vil'gens pru1denles, amarozas, e
vigila nteso

657. Ajuntou alguãs esmolas de Pessoas pias para
el'Ígir huã Cali>elliuha, em qne a devota Imagem do Se
nho'r es·tivesse COO) a devida deoeooia, aLiJe que final
mente se apel1l'eiçoou alobl'a. Acabou taõbem tono o
ap[laralo, que requeria a diLUi pl'ocissaõ, para a qual
alcançou de Imã Religioza outra muito perfeita Imagem.
E por remate deste seo devoto empenho, deixou o que



lbe pa-I'ecen bastante para que se· dourasse a Capellinhia..
adquirindo tudo pelo seu ,grande zelo, respeito, e ar
dente amor, que se e H'Qmano~ 'OG~mo dizem vulgar
mente, vence todo o passivei,. 'O. Divino vence os mes-·
mos impossiveis; .e taes parecia-õ.alguãs d,ifficuldad.es"
que o Demonio. ardia pal'a impedir 'fI :ditta, obra;· porque
suspeitava, e temia, que desta.'pequeua Cap.ellinba, como.
de grande e inexpugoavel €ortaleza !laviaõ de alcançaI'
delle oaõ só ltuã Victoria.. mas quantas a imitassem~ mui-o
~as victorias.

658, Pam que todos os seus passos fossem sempre,
dirigidos á,ffiemol~ia da Sa.grada Paixaõ, dispoz a Madl'e
ViclOria ontra Via-Sacra, além da comlllil!1a que coméça
na dita Capellioha, passava pela Isua pequena, e humilde
cella, e terminava em bum quintalinho, que na cerca·
fez, com licença da Prelada, a qual cercou. com ~arias,.

mas pequenas arvores, e plantas, .e no meyo hum mon
teziuho com militas ftores, te entre ellas huroa Cruz" a
lIue ella obamav.a o 'SeQ Monte Calva.rio. Entr.e fiares.
se goza ·0 Espozo Divino, como diz aqu.ena A,lma mais
experiente nos amores de Deos. Victoria por gozar do.
seo Diviuo Espozo de aoile o buscava p-Or eufire es-tas f1~

res; como as flores do Calvaria saõ as penas, mortifi
cada com os braços em cruz, em quanto .oaõ tocava a,
campainba para se recolher á communidade., orava
contemplando as dores... qlle o seo Divino Espozo pa
deceo no Monte Cal vario. Nesta 'Circunstancia de oralf'
naõ só se d~scohre a. imitaçaõ de Christo, que dei
xaudo a caza se retirava de Goite para o Horto, mas taõ>
bem se deixava ver a especialidade, com que Deos fa
vorecia a esta Heligioza gu.iando-a, 'por este 'wod'6 a hU1n
Desterro, qual be o C'OO'vento" para 'buã sol-edade, qual,
era o seo Monte Calvario, porque Das soledades cos
tuma Deos faUar aos penitentes, e devotos mais ao co
raçaõ. Tinha a Madre Victo.liia a Via-Sacra I d'isposm em.
yarias parles, e succedia corllcl·a qua~l'o, eiciono \Vezes.
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entre dia, e noite. Venturozos pussos, que dando-se
em taes caminhos, naõ só merecem para com nós ou
Iros o nome de Sacros, mas na estimaçaõ de Deos me
recem o titulo de fermozos.

659. Todas as SextasJfeiras da Quaresma inventava
o seo insaciavel dezejo de mortificar-se Imã nova peni
tencia pal'a correi' os Passos, convidando as mais Reli-

I giozas a fazerem taõhem a sua, em que sempre as exce
dia, tauto, que ficava inimiLavel;: como foi, quando em
IlUã Sexta-feira COl'l'eo os Passos levando na bocca huã
canella de Defunto ainda fL'esca, e retida, de que lhe pro
cedeo andar mais de oito dias continuamente babando,
di~endo-lhe, como por graça as Religiozas, que avião
padecer tal fluxaõ de &11iva, que a canella era sem dnvida
de algum DefuDto, a quem o azou~ue havia penetrado
os ossos. Acçaõ foi esta da Madre Victoria no/> só peni
tente pela mortificaçaõ... mas pia, e mysterioza pelo fim;
ja quanto. a sustancia executada por Moyses por Illau~

dadodeJoseph trazendo com sigodo Egypto para Canaan
os ossos do Patria.rcha defullto, pnra que naquella vista
lembrados os Iraelitas do captiveiro, qne experilllenta
r3Õ.. se empregassem fervorozos em habilar a terra da
Promissaõ figura da gloria; e Victoria wazia comsigo o
osso relido de hum defuDto, para que vendo nelle as
companheiras o estado a que as havia reduzir a mal'Le,
empregassem todos os cuidados da vida em adquil'iL' a
bemaven.Lurauça Eterna.

(t4.PIT1JLO XIV.

Da devoçaõ particular da Madre Victoria aos Mysterios da 1Fida de C/wis
to, c sua May Sanfissima.

660. Do continuo exercicio das vil'iudes, que ficaõ
f l'ererid:l5, resultava na Madre Victol'ia a cordeaI devoçaõ

que tinha 'para com Deos nos Myslerios da vida de seo
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unigenito Filho, em que era extremoza, e especialmente
com o do Santissimo Sacl'amento, por ~er buã perellne
memoria da Payxaõ de Christo, de quem era devotissi
ma, Recebia-o com ternissimo affecto todas as quiutas
feiras, Domingos, e dias Santos, e vezes houve, que o
recebeu, dous e trez dias continuados por assim lho
mandarem seus confessores, que a julgavaõ capaz desta
frequencia, Quando em Madre das confissões, persua
dia, e obrigava com sllas devotas palavras a muitas Ser
vas, e Escravas do Couvento para que, precedendo pet'
feita confissaõ, dispozessem suas alma8, e chegassem di
gnamente á meza da Sagrada Communhaõ, Effeito era
este da charidade, a qual, se he bem ordenada, posto que
comece pOl' sy, naõ ha d~ acabar pOl' sy, se be verda
deyra charidade; mas ha de 1)('OCIlI'(\\', quanto fOI' pos
sivel, que todos participem do que logra, e principal
mente de hum Sacramentu, que para todos foi institui
do, do qual se colhem tantos, e sazonados fructos, como
experimentnõ todos os que dignamente o recebem,

661.. Naã era menor a devoçaõ, que tiuha ao Nas
cimento du Menino Jesus, a quem todos os annos rabri
cava a sua lapinha para mais incitar em todos o àffe
cto, que deviaõ ter em taõ Santo M.ysterio, preparan
do-se para receberem em suas almas ao M.enino Deos,
recemnascido em hum Prezepio, e envolto, ou desa
brigado em pobres palhinbas. Para este mesmo fim in
troduzio neste convento aquelle zelozissimo Prelado, ver
dadeyro Pay das Religiozas delle o 11Im, Senhor Arce
bispo D. Frey Manoel Imã Novena, a qual começa
em dezaseis de Dezembro, e acaba em vinte qnatro
do mesmo, vespera desta Santa Celebridade, que ainda
agora se continua todos os anoos, assislindo a ella a
commnnidade, e esperamos em Deos, que perservere
pUl'U gloria sna, e proveito das Almas, que devotamente
a fazem. Pelo copiozo fructo, que colhia da ditla Nove
na li Madre Victoria, UflÕ se satisfazia com celebra·la



huã vez cada anno, mas,e.m cada (qlez. a repeti-a. com ar-o
deolissima de,voçaõ, e Da noHe em que considerava ser·
a do Nascimeuto, que era dos vinle e qmllro, para as
vinle e cioco de cada wez se punba DO, choro pelas ouze
hor4ls com outras Religiozas de semelhaóte espirito,
que Daõ fallaõ em taõ reformada Convento, a esperar o
Nascimen lo do l\ienino ,Oeos, preparando-se com as.
suas costumaias disciplinas, as quaes acabadas, se pu
nha em oraçaõ, em qu.e persisLia albe as duas, o as ve
zes albe as tres horas da ,manh.ã, abrazando na ardenle·
fragQa d:> meditaQ3:õ o seo devoto ... ,e amoro,z-o coraçaõ,.
para dentro delle al}rigar ao S' ~ti6simo MeniDo,. a, quem
contemplava tirilando ,de fr~o no desabrigo de bum,
Borlal, ao pino <ila meya O()ile, e DO rigOfOZO tempo, do·
mais congelado Inveruo..

Q62. Quem tanlo ama,va ao Filho, luaõ podia deixar..
de amu terDamenle a MllY, em quem vener-ua tau las e·
laõ Di,vlioHs gr.aças, .e excelle.nlCias, e de quem espe
rava os mayores favores; .e para os alcançar se encorn
menda,va continuamente á mesma purissimn V;jrgern
May de Deos por hum methodo, que lhe ensinou o P.
Jacób CLocl~o, Religiozo da companhia; seo ordinal'io,
confessor. Qual fosse este melhod0 nos oaõ consta,
porque nem ao dilto seo confessor, o ~odemos pergun
tar, por ser lá d.efuncLo, nem a Madre Victoria o reve
lou em sna vida. QJas lconforme o espirito de ambos, e
a regulada v.ida que fazia a Madl'e Victoria, nos persu
adimos a que seriaõ as ires celebres devoções, que mais
agradaõ ~ Sanlissima Madre de Oeos, c co Ul as quaes
be inraHivel a.saLv.açaõ a quem as fizeI:. Naõ pareça isto
temeridade,. porque a.experiencia o tem mostrado por
couza certiss·ma.

663~ A primeyn" e prioci paI devoçaõ l e que mais
agrada a N,ossa Senhora, he naõ olfeoder em Demnhum
cazo a, sec Remdicto :Filho, por-quem.el,le he, e por oaõ.
dar esl.e tÜssabor á,sua Sanlissima May;. pois he certo,.
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qoe sente esta Senhora., quanto be permitlido aquem
'está gOZ&ol1o a gloria. as olfensas, que se fazem a seo
unigeniw Filho. He ta@, boa., e otil est;j devoçaõ, que só
eUa basta palia segurar a sa~v.a~aõ de buã alma. A se
gunda, he fazeI" todas as obras boas, principalmente as
espil'itllaes, com·a maYOI' perfeiçaõ, ql'le fOI' possivel
em honra, e louvor de lNossa Senhora, Il.aõ só por agra
dar a Dcos, mas taêbem á sua gloriozissima May; por
'que assim-se dá a m'esma Senhora por obdgada a apl'e
zentar, e despachar co;m o mesmo [)eos, as petições de
seos devotos; e bem notol'io he o mnito que importa,
que as petiçães se aprezentem a que~n as ha de despa
char, por Pessoas, que lhe sejaõ gr3Jlas, para segurar ()<

bom despacho, Aterceyra he, rezar com muita devo..
çaõ, e attentameute o Rozario carla dia, e bem poetemos
crer, que esta dev,oçaõ be admiravd. e summameote
efficaz, e que veyo do Céo á terra para levar as almaS'
da terra ao Céo, como. foi revelado ao Palriai'cha S.
o-omingos, e a muitos outros Santos; c saõ tanlos os
exemplos desta verdade, que he quasi impossivel conta
los, He finalmente o Rozario da Senhora rezado com
devoç~õ, hum diretto, e certo caminho para Q Céo.

r:

Da sua deuoçaõ ao Archanjo Saõ Migu~l, como defensor da$ almas;
de qu~m era especial oomfeitora.

66lt.. Entre os muitos Santos, que venCl'ava a devoçaõ
<.la Madre Vfcloria liuba o primeYl:o hlgar O ArclJanjo
S. Miguel, par 'saber· está cornmettidó a este berndilto
Alferes da Milicff,l Celeste o cul.dado das 'Almas do PUL'

gatoria, para alivio das quaes faiií\ m,pitas orações, e
sufE'agios, olfere,cendo taõbem por ellas todas. as obras
de humildade; qne em serviço da ReligiaQ e~Ell'citavaJ
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por tel' entendido a qualidade, e rigol' das penas que
ellas padecem, qll'e a serem cridas, e consideradas mo
veriaõ os mais duros corações, quanto mais aos devotos
e pios; porque se padece hum fogo vehementissimo, e
e humas penas, e tormentos taO intoleraveis, que Daõ
ha pena nem consideraçaõ humana, que as possa dig
namente ponderai'. Assim o affil'maõ varios Santos, e
consta de muitas revelações autenticas, entl'e as quaes
he celeberrima a do gloriozo S. Patricia, quando na
Ilha de Hibernia onde p.'egava fez abrir as entranhus
da terra, pOI' pel'missuõ Divina, e patentear o Purgato
rio a innumeravel Povo, que estava pl'ezenle de que
resultou geral conversaõ dos htlbitadores daquella
Ilha.

665, COllbeciaõ muito bem as bemdilas Almas a pl'O
pellsaõ, que linha a favorece-las em rigorozas penas!
encurtando-lhe o tempo de as padecer, qaanto lhe era
passivei; por esta cauza acudiaõ ti ella com toda a con
fiança, como mostraõ os cazos seguintes. A alma de
11lIã Religioza lhe apptlreceo huii noite junto á cama se
assim se pode chamal' a desta taõ pobl'e, corno peni
tente, pedindo-lhe de joelhos, e com as mãos levanta
das, lhe desse com que cubrir a sua dlfr;nndez pela qual
Daõ apparecia diante de Oeos. Cauzou-Ibe esta vizaõ, Oll
verdacleyra ou imagintlria, geaude lastima, bl'otando
em seos olhos duas fontes de lagrimas ; e perguntada
pOl'que chorava tanto, clwlava o sOQredito com muito
segredo, e tanta sinceridade, que se lhe dava credito,
e juntamente pedia suífragios por huã alma necessita
da, pela qual passou muitas noites em puras vigílias
exercitando-se em estações e disciplinas, acompanhada
de outl'as Religiozas, a quem convidava, que a ajudas
sem nesta empl'eza solicitanclo taõl>em de alguns Religi
azos missas, e sutfragios pela mesma tençaõ.

666. Contava taõbeUl, que hinclo em Imà occllziaõ de
mayol' silencio da noite ao choro, como costumava, e
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pondo-se em ol'açaõ junto á grade ouvia ullni lasHmozo
gemido de cena defunto, que por chegar tarde á Igreja,
ncara por enterrar. Temeo a Madre Victoria, ao prin
cipio algum tanto, porém como vercladeyra charidade
lança fora todo o temor, 'como diz o Espirito Santo, co
brnndo an'mo, lhe disse: Por reverencia do Senh01"
em cu.ia l,qrejaeslamos,peço me declm'equemhe,e de que
necessita? Ao que respondeo o defunto: Eu sou flllano
F. (dizendo-lhe o nome, pelo qual elta o nalJ conheceo)
e estou no PUl'gatol'io, peço-te, me mandes dizer tantas
missas, p01'que necessito muito deltas. Prometeu·) oe
de assill o fazer, e continuou com a sua oraçaõ, como
costumava; e no dia seguinte procurouse-ll.Je dicessem
as missas, pelas quaes veio depois o defunto dar-lhe
os :Jgratlecil1lentos; e he sem duvida, conforme o
Doutor Angelica S. "'Thomnz, que diante de Deos lhe
faria bons omeios; porque saõ as almas muito agra
decidas. e quando cbe~aõ a ver a Divina face rogaõ
muito pelos seus bemfeitores ; pois com suas orações e
suifragios as livraraõ das intoleravcis penas, que pade
ciaõ.

667. Estando Imã noite dormindo em o sen aposento
a ouvio a escrava, que lhe assistia, pOl' estar já eutaõ
~chacadll, estar fàllando á meya noite, e naõ sabendo
com quem, assustada do grande c1araõ, que via na cella
levantou 2 voz, perguntando-lhe: Com quem senhora
está a estas /toras faltando? E dizeudo-lbe a senhora,
que se callasse, e dormisse, ella sem poder socegar, le
vantou a voz de tal sorte, que despertou a communida
de, na qual entrou taõbem tal p3.vor, que se ampal'a
raõ hnmas Religiosas nas cellas das outras. Nessa perl.l1
baçaõ abrindo a Madre Victoria a porta levou a escra·
va para a cella de sua Irmii, e voltou para a sua, dizendo
ás mais Riligiosas, que sem medo algum se tornassem a
recolher. E no dia seguinte, disse a hllllla Religiosa,
que com mais instanda lhe perguntava p~lo slIccesso.
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que naõ sentira nell~ ~nimo a alma de luzia da Luz,
escrrwa que' fora sua, e por isso lhe naõ fallara, como
iotellltara, porlanto a encomendasse a Deos em suaS'
oraçôes, e lhe manda'sse dizer algumas missas; de que
necessitava, o qne logo fez a Religiosa, persuadindo-se
ser o a-pparecimenlo verdadeiro, por ter visto na mes·
ma noiLe na sua ceBal hl1ma claridade á maneyra de I'e
lampago, e a leve per mysterioza, parqué em taõ san'las
obras, como' se pEldiaõ, aaã podiaõ haveI' diabolicas as-
tucias. .

668, El'aõ tao·tas as vezes, que as bemditas almas' ap·
pareciaõ á Madre Victada em forma vizivel, que ja
lhe naõ cansa·vao medo; nem novidade, antes as éonta
va sem rebuço, como se semelhantes favores se conce
dessem a todos, como a ella se manifesMvaõ. Dizia, que
em hum dia estando no' choro rezando Prima, vira na I'aya

. do sol, qU€ por junlo della entrava huma rodinha, que

)

altdava em pel'pelllo moviment@, e grande multidaÕ' de
alma-s, que entrando e sahindo por ella em forma de al
finetes, se chegavaõ a ella como a pedir-lhe s\ltfra~ios,

Por algumas vezes disse a bua irmà, que levantasse os
olhos, e visse subir ao Ceo a Alma da Madre Luzia,
IDas Daõ foi Deos servido, que a irmã participasse desla
alegre vista, a qual sÓ lograva a Mafll'e Victol'ia, recom·
pe'llsaodo-tbe l)eos com este tao grande alivio as cOllti
nuas lagrrrnas, que chorava de compayxaõ pelo muito
que as almas penaõ no Purgatorro.

669. Contava, que estando numa noite 110 choro de
bayxo em ol'açaõ, e acabada ella, querendo sahir para
fora a cercaraõ as almasde tal sOI'te, qne por mais, que
forcejava, naõ lhe Uoy passivei sahill, inteuessando asal
mas com este festejo, como ella lhe chamava, a larga
oraçaõ~ em que a fizeraõ eslar atbe romper a aurora o
eSCLrfO malHo da no<Íte. C0m muiba razaõ agradecidas as
almas festejavaõ a sua bemfeitora, 00 por sy~ ou pelos
ilOjÓS da sua ~uaFd~; pa'rque, supposto ellas, em quanto
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padecem, Daõ possaõ ler semelhantes alivios, comtndo
conforme dizem muitos, e gravissimos Doutores, he cer
to, que os Anjos da guarda daquellas almas, rogaõ ef
ficazmente a Deos pelos que a ellas lhes fazem algum
serviço, 011 suffragio, porque, como ainda estaõ a seu
cargo, lhes dezejaõ alivio e consolaçaõ, a qual só po
dem alcançar pelas orações dos devotos, que estaõ nesta
vida, ainda em estado de merecer.

670. Estando já enferma lhJ doença, de que moneu,
disse éI hllmas Religiosas, que lhe assistiaõ; Fulano
veyo aqui hum dia pelas horas da sexta, a {aliar-me; e
dizendo hnã dellas ; Esse naõ Ize morto á tempos? Sim
he, disse ella, e por isso veyo. Replicaraõ-lhe as mais:
Isso, Madre, devia ,ser sonho.Sonho naõ,1'espondeo ella,
porque eu velava, e o vi entmr por aquelta porla, pela
qual sahio taõbem depois de pedir-me certas cousas. Em
outra occaziaõ, mas j~, enferma, disse a huãs Religiosas;
Coitadinhas das almas, que tanto padecem, sem havef'
quem deltas se compadeça, esteve alhe 2gom naquetta
p01'ta huma alma em forma de huã ardente braza, pas
sando-lIl,e todas p01' cima sem haver delta compaixaõ; eu
ja lhe naõ posso Sef' boa. Naõ houve quem visse a tal
braza, porém todas creraõ, qne assim el'a, porque e~Ja

o dizia. Tal era ocredito, que para com todas tinha gl'an
geado, pois nunca rlissera, nem a mais leve mentira,
julgando pOl' cousa indigna de qualquer pessoa, e prin
cipalmente Religiosa desviar'-se da verdade. Nem foi
esla a primeyra vez, em que se Llle representou 8€me
ll.lante methamorpbose. pois ja outras militas antes vira
pelos correciol'es as Almas em semelbantes formas, com
que lhe explicavaõ o excercicio de suas penas; e para que
Daõ irna~i.oasse era@, estas appareocias mel'élS iIIuzões,
permitio Deos lbe imprimissem as Almas Santas R.m hum
bombro como tl'es dedos de rov,o, que ella mostrou a va
rias Religiosas, rlizendu-Ihcs CGmo POI' gt'aça; Que tUlõ
queria naáa com as suas amigas, faSSt'1/t c/w,mav(, as
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Santas ALmas,) pois a linhaõ c{4uterisarJo. Temos por
sem duvida, que uaõ por jactaucia, porque, como se
tem visto, era muito humilde a Madre Victoria, mas
por Illais alto fim manifestava este sigual, porque, se os
callterios de fogo se applicaõ á parte sã pal'a melhorar
a enferma, bem era, que :iqllelles dedos de fogo se apli
cassem á Madre Victoria, e que ella os manifestasse para
curar o esquecimento, que havia das Santas Almas, c
afervorasse a devoçaõ para as soccorrerem.

Por estes benefícios, que fazia ás Santas Almas a 1I1adre Victoria, pel'lnit
te Deos receba taõbeln por m8'lJo dellas alguns favores, e o dom de

prore~ia.

671. Se na occaziaõ, que fica relatada repat'liraõ as
Almas do Purgatorio com a Madre Victoria alguma re
liquia daquelle iutenso fogo, que aIli as lltormenla, ou
tras muitas vezes IlJe serviraõ de grande refrigerio, c
cousolaçaõ: Em hnma noiLe de muita calma estando elD
falIa com outra Religiosa á porla da sU.r! pobre cella,
experimentou por beneficio das Almas, o que os meni
nos pelo de hum Anjo na fornalha de Babilonia. Sentio
mover~se o aI', como se a estiveraõ abammdo. Admirada
a diUa Heligiosa de taõ suave viraçaõ, perguntou-lhe,
donde procedia. Ao que respondeo, com toda a since
ridade: Isto saõ as minhas Ãmigas, que me estaõ aba
nando, e defendendo da excess~va calma, que faz. Oh
que consolaçaõ tencl, Madre,'se visse Imnza alma, das
que estaõ em estado de salvaçaõ! Neste aposento veyo os
dias passados kuma taõ lz"nda,e resplandecente que exce
dia a luz do mesmo sol. Com estes, e outros favores vi
ziveis se mostravaõ as Almas.. e os Anjos da sua guarda
agradecidos aos sutfragios.. com que a l\ladre Victoria
as aliviava em suas rigorosas penas, e era cauza de que
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outras Rdiglosas taõbem se lembrassem de as SOCCOl'l'eu
com suas erações, e bUlras boas obras; porque o bem
se consegue com a vizinllança do bem,que se o mal tem
coUlagio que se péga, a virtude tem I"uz, que se com
munica; e se os perversos (azem pel'versos, os Santos
taõhem fazem Santos.

672. Eraõ taõ notorios no convento estes favores,
Que em se perdendo alguã couza logo recorriaõ á Madre
Victoria, que a buscasse por intercessaô de suas Ami
gas, corno se se esquecessem de S, Antomo, particnlar
depurador de couzas perdidas; e ella o fazia com tant3
facilidade, como se verá nos cazos seguintes. Perderaâ
as moças a chave da cozinha, e P01' mais diligencias,
que [tzemõ, lhes naõ foi possivel aeha-la; recorreraô á
Madre Victoria para as remediar, pois llaõ til}baõ ou tra
coave para de madrugada irem preparar na cozinlJa, o
que era necessario. Elia lhes disse que se recolhessem, e
que de madrugada voltassem, porque ella pedida ás
suas Amigas lha deparassem. Assim o flzeraõ, e voltan
do á horasobredita,batel'aô-Ihe á porta,abrio elta, elhes
deo a chave. Perguntada aonde a acbara, respondeo,
que sobre a cama, porque ali lha haviaõ posto suas Ami
gas. Semelllante a es.te caso, fDi o que succedeo a outra
escrava, procurando outras chaves, e vendo-a muito
afllicta a Madre Victoria lhe disse ; I de, e buscai na
vossa cozinha. Respondeo-lbe a escrava, senhora, ja
a varri toda, e muito bem, e naõ as achei: Tornai, dis
se a vene1'avel Madi'e, e levantai huãs tigellas velhas 1

que lá tendes, e alti as acharás. Assim o fez a escrava,
e voltou mui contente a dnr-lbe as graças pelo achado.
Quando nestas miudezas se mostravaõ as Almas bemdit~

tas laô cllidadozas, como se haviaõ de descnidar cm
COI\Z~S (le maior imporlancia. .

673. Perdeo hlHl Religiosa a chuve da sna cella, ~
cllnçada ja de busca·la, mandou com toda a conuauç'(1
dizer á M.adre Victoria, que pedisse ás suas Amigas lh~



deparassem a sua chave. Chovia muiLO, quando se lh"
deo o recado e resp(mdeo ella: Pois com esta chuva
(UJide mandm' molhm' as minhas A migas, e meterem-se
pela lama? Deixem 1Jassar a chuVa. Dabi a pouco cha
mou pela criada da FreY"a, e lhe deo a chave cheya de
lama, pela qual couheceo. que iruldvertidamente tinha
cabido na cerca, dizendo· lhe : Tomai {J, chave, e .ide re
zar pelas minhas Amt"gas.Coitadinbas, bem 11m custou
irem busca-Ia pela chuva. Do sobreditlo ficaraõ todas
admiradas, porque era noite escura, e mnito chuvosa;
e sem dar oulros passos, mais que entrai' na sna C3

zi1llha, deu log@ a chave.O mesmo Ibe slIccedcu em fazer
que apparecesse hnã galinha de IlUã escrav~, e 11m fran
go a outra, de.pois ja de causadas em buscar as diltas,
aves, e em se valendo da Madre Victoria logo afJpareoe
raõ. Desta promplidaõ, com que as almas Santas faziaõ
o que Ibes pedia, bem se ,collige a grande familiar'idade
que oom ellas tinha, e que sempre anda va dellas acom
panhada. .

67ft. Naõ só para apparecerem USJCOtlS<lS pel'didas..
mas taõbem para consta,r se alguãs Pessoas auzeotes es
tavaõ com saude, e chegllriaõ com brevidade, se valia a
Madre Victol'ia das mesmas Santas Almas. Com muito
gr'aode aUicçaõ lhe pedio hnâ Religiosa das mais antigas
que encomendasse muito a suas Amigas, rogassem pelo
bom S'uccesso de bum Na vio, em que vinha de Portll~t,

hUDl PrC!>vincial do Carmo, pessoa muito de sua obriga
çaõ, e corriaõ novas rll ins, de qne se ha \'ia perdido
aquelle Navio;,ao que I'eapoudeo: Madre descance, que o
Navio naõ he perdido., c chegará brevemente a salva
mento. Assim succedeo, porque dali a poucos lempes.
entrou pela barra, como ella o havia diUo. O mesmo
succedeo em occa&iaõ semelhante e com a dilta Reli
giosa;segurao.do-~he, que o mesmo Prov~llcial, que se
gunda vez voi(t<1Va do Beyno, chegar-ia brevemenle II

~lvarneu.lo e assim se cumprio. C.elebre foi ii rece·ta ..



717

que a Madre Vi'ctoria deu: a, huma Religiosa, que se lhe
queixava do pouco effeito, que faziaõ tantos remedios
appli€ados p4l11 muillüs cirurgiões a bum Ppetiono por tlS

paço de dous anuos, a-chan,d(}-se cada vez peior, ao
que lhe respondeo a Madre Victoria; Que lhe dariá
hum remedio muito facil, e que togo sararia, Corrtente
lhe pedio a Religiosa, que lhe ensiuasse taõ [aeH, e ef
ficaHemedio para logo lho appli-e:}r; entaõ lhe disse a
Madre Victoria: Mande-o bauliznl' depois de bem ins
truido, (porque em ainda pagaõ,) e logo sarará. Assim
se fez, e sem outl'a alguã medicina sarou logo. Muito
doulrinal foy este remedio, e mnito pnL'ecido ao que
Chrislo applicou ao Paralítico do "vnngelboj 8 qnem pela
remissaõ dos peccados se lbe restiluio a sande, eDsi
nando.. nos taõbem, que devemos tirnr os peccados da
alma; se queremos sarar das enfermidades do corpo,.
pois be certo que estas saô e feraõ sempre nascfdas do
pe~cac.Lo de nossos primeil'os Pays. Notorio foi taõbem
o vaticinio, que fez dn Slla morte, dizendo, que havia de
ser a pl'ÍlDeyra, que havia acompanhar a sua PI'elada,.
(tinha fallecido de pL'oximo a Madre Abbadeça do Con
vento,) e replicando-lhe alguãs religioz3s, que Deos
lhe daria ainda mllitos aODOS de vida, respoDdeo affir
lOO.tiva,mellte 1 Vida naõ, pm'que eu sou agom a subdita
que sigo a minha Prelado,. Compl'io-se á risca o vati
cinio; porque deDll'o do mesmo linDO falleceo. Dos ca·
ZQS\ referidos se deixa bem vet' (} quant(} Deos ama as
Almas do PUl'gatorio, e o muito, que se Àá pOl' bem ser
vido dos devotos, e devotas-, (flue as f.a-vorecew., pois
lhes concede o dom de profecia, naõ só d'as COl1:1líltS fu
tu.cas, mas o con.hecimento das muy distaotes, como se
vio DOS caz.o~ precedentes, para 1)116- ~0[Q es\es favores
86 animem a coulinuar Da devoçaõ.
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«::.....PITIJLO XVII.

'ntmtá () commllm Inimigo divertir a'Madre Victoria dos 1001 6lpiri

tuaos ea:erciciol.

675. Quanto mais Oeos Nosso Senhot mostrava agra..
dar-se das orações, e exer'cicios da Madre Victoria,tan
to com mais ip.lportunaçaõintenlava ocommUlll Inimigo
diverti~la; porque o maior empenho do Oemonio ue
persegui!' os escolhidos, uzando de fantaslicas apparen
cías. Estando ti Serva de Deos alta noite sentada á porta
da cella, rezando, e fazendo assistencía a huma enferma
de quem curava, vio hum corno fantasma de palbas, que
muito acompanhado', vinha do Dormitorio velho mar
chando a som de marimbas, trombetas, e tambores
com tal estrondo, que lhe p:lrecia vir o Dormitorio abay
xo; levantou~se atemorizada, e fechou a porta. Mas
vigiando pelo posiigo, vio, que o horrivel fantasma vi
nha a entrar por elle, e taõbem o feicholl. Depois, que
sentio haverem passado aq llelles III femaes Espiritos
abrio a pOI'ta, e sentou-se outra vez a eUa, e vio que

.... 1 dando volta a quadra se tOl"Davaõ a recolher para o
Dormitorio velho donde haviaõ sahido. Foi isto pronos
tico das discordias, que no dia seguinte houve entre al
gumas Religiosas, das quaes doendo-se a Madre Victo
ria, disse a huã fidedigna, e antiga. que depois o contou:
Naõ sem caltza, Madre, andou o Demonio'esla noite fes
tejando taõ alegre as vesperas porque 1Jor alguns indi
cios sabia, o que hoje havia de succeder. Na noite ante
cedente a outra semelhante dissesaõ vio andar os Oe
monios em figura de molequiuhos bailando, e com pan
deiros, fazendo muitós trigestos, e mOllarias, as qllaes
ella arremedava com particular graça, e dizia; Mas naõ
Mde ser nada, porque os caens naõ podem morder, e só
podem ladrar, e como Sen/wr Sobetano, só Deos póde
tudo.
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676. He sem duvida, que as Religiozas com suas

1
discordias, entristecendo os Anjos de paz, joya da
bemaventurança, que o Filho de Deos trouxe á. terra
e deixou por morgado a seos Discipulos, alegraõ aos
Demonios, que as fomentaõ, como auctbores de todas,
afugentaõ a Cbristo de sua companhia, destroem a Re
ligiaõ, porque cessa o culto, e reverencia de Deos; pois
como diz o Evangelista S. JOHÕ, em quanto duraraõ en
tre os Anjos as discordias, que Lucifer, e seos sequazes
ordil'aõ, nem os mesmos Anjos bons lo.uvavaõ a Deos;
porque alhe o mesmo Céo se perturba, com as disco r
dias. que cauzaõ os Demonios, e só elles se alegraõ
pelos muitos, e gravissimos danos, de que saõ cauza.

671. Andando fora de horas correndo a Via-Sacra,
e estando já na septima cruz, vio, que bum disforme
pato, estendendo as azas, e bc.tendo com eHas, fazia o
som de hum tosco, e dissonante chocalho,' e atl'aves
sando com repetidos vôos o corredor lhe passava por
cima da cabeça, como que queria nella pouzar. Naõ
obstante porém o grande pavor, que lhe cauzou taõ.
inopinada.. e temeroza vista, continuou assim esta, como
outras vezes a sua costumada adoraçaõ. CODlOU taõbem
que hindo huã noite correndo a mesma Via-Sacra, como

I costumava, e olhando de huã varanda para a claustra
bayxa, vio neHa huâ como figura vestida de pall1as,
com hum fogareiro acezo á cabeça, e proseguindo no
seo devoto exercicio, ao passar por huã janclla conven
tual a vira hir seguindo-lhe os passos pelo quintal, e
chegando á oitava cruz, querendo prostrar-se em terra
acbara estiJ'ado no chaõ l1um velho negro, que occu
pava todo o lugar, em que havia fazer a adoraçaõ, de
que ficou muilo sobresaltada, e affiigida, e recorrendo a
Deos, foy o mesmo Senhor servido dar-ll.Je alento, e
valor para vencer taõ importuno e poderozo inimigo.
Bem se pareceo a Madre Victoria nestes cazos com Santo
Antaõ Abbade, zombando dos mesmos medos., como

UllOA.TAM. PART. II. VOL 111. !)~
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·elle fazia, por conhecer o pvuco, que pode o Demonio
com todas as suas astucias contra Imã alma, que está
fortalecida com a graça Divina.

6'18. Como Deos queria, que a Madre Victoria ven
cendo o Demonio ficasse sempre victorioza, permitia
que o Inimigo a dezinquietasse com nocturnas fantas
mas, de qne elIa já fazia o pouco cazo, que elJes mere
cem, como lhe succedeo, quando bindo com outra Reli·
gioza correndo a Via-Sacra buã noite, ouviraõ estar la
vando, e viraõ bum vulto com a cabeça coberta; e tendo
a Religioza muito grande snsto, a Madre Victol'ia a ani
mou, e a recolheu na sua ceBa, e no dia seguinte soube
raõ da Provizora, que naõ tinha ficado agoa na cozinba
e a porta estava fechad:t. Taõbcm naõ bastou para im
pedir-lhe a sua devoçaõ, quando vio na grade de ferro
de buã janelIa con ventual li ndarem os Demonios em fi
gura de vultos negros fazendo grande estrondo nos fer
ros, nem quando em figura de bum disforme Etbiope,
com borrendo aspecto intentava amedronta-Ia, ora me
tendo-se no choro deb:1Yxo do banco das cantoras, e
levantando-o no ar, como quem queria lançar-lho sobre
a cabeça, ora revolvendo os livros, que estavaõ no cho
ro, 50 afim de a divertir da Oraçaõ, em que estava,
mas a Madre Victoria, corno mulher forte, sempre tri
unfando, perseverava constante no exercicio das virtu
des, sem deixar, nem interpolar a oraçaõ, a disciplina,
e outras semelbantes mortificações.

Recebe a Madre Victoria alguãs camolações espir ituaes e da estreita obser
tJancia com que guardava os tres votos, em61is preceito. da Ordem.

679. Muito conveniente era, que depois de tantas ba
talhas, tantos sustos, e tantos borrores, se cantasse a
Vicloria, e celebrasse o triunfo; porque Deos nnõ cos-
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tuma dHatar a remuneraçaõ do s.erviço, que se faz por
seo amor, e assim foi servido, que buã noite estando a
Madre Victoria recolhida na sua pobre cena, e deitada
a tornaI' repouzo, ouvisse cantar no choro os Psalmos
de Prima, com huã taõ suave melodia" c Angelica toada
que quasi a tra.nsportawaõ, e alheavaõ ·de sy mesma, e
querendo gozar de mais perto taô ceJestial muzica, se
levantou, e foi para o choro.; mas logo se arrependeo,
porque chegando a eIle, nem vio quem cantava, nem
ouvio mais a celestial muzica" Alguãs vezes ouvia can
tar Matinas fora de horas no choro, que lhe ficava vizi
nho, á sua cella. 'Em certa noite lhe entrou buã Reli
gioza pela cella dentro dizendo-lhe: Madre, vamos para
o c/toro reza?' Matinas, que ke já madrU1lada; dando
o avizo sahio para fora; le nLou·se a Madre Victoria,
e querendo sabir achou a rLa fecbada, e buscando a
chave, que tinha debayxo -a cabeceira, aonde a costu
ma va sempre l~ôr, a aeltou, abrio a porta, caminhou
para o choro, que achou solitario, e sem a Religioza,
que a tinha ehamado; a qual adoeceu logo, e dahi a
poucos dias, passou corno he de crer, a melhor vida,
aonde os gostos saõ verdadeiros; porque os Dai; altera
pena alguã, e os de.sta vida naõ saõ gostos perfeitos, por
que a pena, que succede os diminue ou de todo os acaba
e priva da perfeiçaõ do gosto.

680. Bem merecia taõbem a Madre Victoria estes fa
vores do Céo pela summa perfeiçaõ com que guardava
os tres votos, com que na terra se tinha crucificado,
como com tres cravos na cruz d:.l Religiaõ. Foi extre
mada na pobreza, e assim se verificou no seo comer,
vestir, e descançar. No que toca ao comer já ternos dit·
to, ainda que pouco, de sua parcimonia, e abstinencia.
De orclinario vestia sempre o mais grosseiro habito, e
esse curto, ,quanto permittia a modestia Religioza, e
remendado, e nunca teve mais de hum habito. O seo
enxoval de roupa branca Daõ arribava a uas calílizas
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de lia grosseiro, sendo que nas matel'ias do espirito
fiava a Madre Victoria muy delgado. Viveo quasi vinte
anoos em huma cellazinha, que ficava ao lado do choro
detrás de huã escada, que tinha de comprido doze pal
mos, e meyo, e de largo seis somente. Limitado apo
zento para taõ grande espirito, mas muito proprio para
taõ profunda humildade. Desta cellazinha se uaõ tira
ria nunca se naõ fora precizo aquelle lugar para se aca
bar bum lanço do dormitorio novo em que pedio lugar,
que se lhe concedeu para fazer a capellinha do Senhor
dos Passos,junto da qual pedia taõbem huã cellazinha para
que ficando-lhe vizinha melhor cuidasse do aceyo, e
limpeza della, provendo-a do que Ibe fosse necessari<;)
para o seo ornato. Servia-lhe de cama huâ pequena
banca de tres palmos de I 'gur • ajustada no compd
menta á sua estatura, com. m p queDO lançol de algo
daõ fiado por suas proprias maôs, e \1uã grosseyra man
ta, com que se reparava o ia, descançaodo a cabeça
em hom pequeno, mas duro cêpo> lembrando-se de que
seo Divino Espozo naõ teve aonl1e reclinasse a sua.

681. Era a sua gnarda ronpa hum balayo, em qne
debayxo da pobre cama guardava o pouco ou nada,
que possuhia, porque tudo o que em algum tempo ti
vera, vendeo para dar a pobres.. e fazer a capellinha,
em cnjo ornato empl'egava a maior parte do que gran
geava com o trabalbo de snas cUl'iozas maõs. Viveo em
fim e morreo taõ pobre, que dizendo-lhe á hora da morte
a Prelada que se dezapropriasse do que tinba, respon
deo que naõ tinba de que, se Daõ fosse das cbaves da
capellinha e da cella, servindo esta resposta de grande
confuzaõ ás Religiozas que deixando o Muado,' e as
esperanças vaus, e caducas, do que ueHe podiaõ lograr,
ao depois se deixaõ captivar de couzinhas de pouco va
Iar para a estimaçaõ, posto que de muito pezo para a
consciencia, por sel'em contra o voto da pobreza, que
professaõ. O' se todas imitassem esle raro exemplo da
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SeDbor~, e Santa Pobreza, como lhe chamava o mais
pobre dos pobres o Serafico Padre Saõ Francisco.

682. A virtude da castidade be taõ agradavel a Deos,
e aformozea taoto aos que a guardaõ, que os faz, em
certo modo, semelhantes aos Anjos; porque, como diz
S. Jeronimo, viver em carne, e sem carne, mais he
proprio de natureza Angelica, do que humana. E S.
Ambrozio diz, que ainda que esta virtude oaõ be taõ se·
gura nos bomens, como oos Anjos, be com tudo mais
glorioza oaquelles; porque estes vivem sem caroe,e naõ
temcontrario,que lhes faça guerra,e aquelles vivendo em
carne triunfaõ della. E porque a Madre Victoria tinha
entendido a verdadeyra Doutrina destes Saotos, era {)
sen maior cuidado morLificar todos os seos sentidos,
para que naõ .entrasse por elles couza, que despertasse
nella algum máo pensamento, ou fêa imaginaçaõ, adqui
rindo nesta forma o ubido quilate da pureza, que com
razaõ se podia a sua chamar Angelica.

683. Rogando-lhe ao gloriozo Padre S. Francisco os
seos Religiozos, que lhes ensinasse, qual era a perfeita
obediencia, respondeo, que bum corpo morto a tinba,
porque sem resisteucia se deixava levar para onde que
riaõ, sem queixar-se,deste, ou daqllelle lugar, e seguin
do a Madre Victoria a direcçaõ, que'inculca esta admi
ravel resposta do seo Santo Patriarcha, foi na obedieo
cia eX:.lctissima, fazendo com muita presteza, e alegria
espiritual, tudo, o que lhe mandavaõ, por ter por certo
que naõ p6de buã Alma Religioza acbar descanço, senaõ
na humilde sugeiçaõ por Cbristo, e na renuncia da pro
pria vontade, por ser esta a que nos' faz mais cruel guer-·
ra, e o verdugo, que nos atormenta, naõ só nesta vida
mas taõbem na outra, e a que se atreve afomentar ban
dos continuos contra Deos, e contra I)S proximos; po
rém esta obediente Serva do Senbor rezignava a sua
vontade naõ só aos Prelados, e confessores, senaõ taõ...
bem aos iguaes, e o que mais he aos inferiores, quaes.
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eraõ as Servas, e eSCl'avas do Convenlo,como se deixou
ver nos cazos seguintes. Tra-zendo-Ihe em certa occaziaõ
buãs fructas, a que os Brazis chamaõ Araçaz, que por
agrestes saõ de pouca estimaçaõ, e men~s valia, lhe
mandou o confessor, qoe fosse pedir licença á Pl'elada
para as receber, o que ella logo fez; vençendo alguma
repugnanciaj que sentia, por Daõ estar em uzo pedir-se
licença para semelhantes miudezas. Mas se a desobedi
encia de nossos primeyros Pays tornou tao amargoza,
e mortal pnra o ge.nero hnmanQ a frucla no Parajzo,
comidos agora com obediencia os Araçazes, seriaõ sem
dtlvida, naõ só gostozos, mas sadiDs. Com a mesma
promptidaõ, lhe obedeceo, quandQ lhe ordenou, que
fizesse hum quazi inventario do pouco.que possuhia,pon
do·neHe os Iivrinhos,cilicios,e disciplinas, e o levasse á
Prelada. para que com a sua firma lhe ratificasse o I1Z0

de tudo. Desta acçaõ ficou a Prel da compungida, ad
mil'ando nella o exercicio de tanlas virludes, principal
mente da pobreza, e da pontual obedieocia, na qual imi-

\
tOIl a Madre Victoria aos ReHgiozos do celebre capitulo
chamado das Esteiras. ( por serem as cellas feitas destas
fracas paredes,) aos quaes mandou seo Padr~ S. Fran-
cisco, que lhe apprezentassem quanlos instrumentos
tinbaõ das suas mortificações, e obedecendo pontual
mente se ajuntaraõ mais de uinhentos entre cilicios,
cadeas, e disciplinas de ferro. Tal erll fervor a elle
Santos, e penitellt s Frades da primitiva fieligiaõ Fran
ciscana.

684. Passando certos Missionarios pel 01 vento ,se
confessou a Madre Victoria com hUlll delles o qual lhe
f1eu de penHencia, que dicesse á communidade em voz
alta: Minhas b'mãs, eu sou Santa, tomamõ vossas e
verencias S81' como eu sou. Auaõ ser o Espirito da Obe
diente Victoria taõ alentado, podia ex.cuzal'-se de taõ
extraordinaria, e indiscreta penitencia; nem he de crer
que o coufessor lha desse, se naõ entendera, que havia
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fieHa valor para exercer taõ heroiclJ acto de mortlficaçaõ
exterior. Duas vezes pois, como lhe era mandado, buã
no cbo,ro, e outra no Refeitorio repetio o exotico pre
gaõ, com' grandissima edificaçaõ das que a ouviraõ,
e nas rubicundas cores do rosto, leraõ o muito, que lbe
custava a tal obediencia, tanto mais meritoria, quanto
mais custoza a sua pl'ofundissima hnmildade.

685. As sobreditas vil'Ludes, e oU.iras muitas ataVa a
Madre Victoria com o fio de OUIIO da Cbaridade, e assim
como elle he o mais preciozo dos metaes, be ella a mais
perfeita das virtudes, e vinculo de todas, como lhe
chama, o ApostoloS. Paulo, esem ella naõ ha nem pode
haver virtude solida, e verdadeyra. Mal se pode expli
car a ardente Charidade, que tinha para com Deos, em
cujo amor ardia o seu amatlte coraçaõ; mas bem pode
inferir-se da pontual observanoia dos Divinos preceitos,
e dos da Ordem, e fazer tudo o que fosse mais agrada
vel ao mesmo Senhor, desterrando de sy todas as pay
xões humanas, pois na infallivel guarda dos Mandamen
tos consiste o verdadeyro amor de Deos,como repetidas
vezes lemos no Sagrado Evangelho. E para que em ne
nhum tempo se apagasse em o seo peito este fogo de
amor Divino, o accendia cada dia mais na fragoa da
oraçaõ, e meditaçaõ, em que era taõ continua como te
mos referido; e deste exercicio se lhe formaraõ muitas
vezes nos joelbos empollas de sangue, as quaes cortava
com a tezoura, e depois de feitas em cbagas, as esfregava
com sal e limaõ para sararem, como dizia ás qne a viaõ
impossibilitada para as adorações externas, mostrando
nesta molestia, que padecia por Deos, o muito, que
estava adiantada no seo Divino amor, pois o padecer he
correlativo do amar, como em seos escritos, e muito
melbor em seo exemplo nos ensinou a doutissima, e
insigne Madre de taõ numeroza família, a amante vir
gem S. Tbereza de Jesus, que tomou àquelle gloriozo
timbre: Ou padecer ou morreI'.
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686. Naõ he possivel amar muito a Deos, e naõ
amar taõbem ao proximo; porque nestes dous manda
tos se funda a ley Divina, como nos diz Christo Senhor
Nosso,e por guardar pontualmente a Madre Victoria es
tes Divinos preceitos amava ao proximo como a sy
mesma; e porque he mais meritoria a charidade, que
se exercita com as Enfermas, por serem as enfermida
des as que mais entibiaõ o fervor, e costumaõ cauzar te
dio ainda aos maiores amigos, era nella maior a atten
çaõ com que as servia. Carregava muitas vezes canta
ros de agoa para a Enfermaria, varria-lhe as cellas,
fazia-lhe as camas, e tudo o mais,de que necessitavaõ, e
naõ se satisfazendo com servir ás Religiozas, taõbem se
extendia a sua grande Charidade ás servas. Succedeo
adoecer huà Preta da communidade, que estava dentro
do convento de hum rendimento de peitos, lançando
muito sangue pela boca, de que lhe resultou huã febre
ethica com escarros fetidos, e asquerozos, para reme
dio da qual enfermidade mandaraõ os Medicas dar-lhe
azougue. A Madre Victoria lhe foi assistir, e pela do
ença ser ruim e pegadiça e pelo nojo, que cauzava, 01'

denaraõ, que a tirasse da sua cella, em que estava, e
pela apartarem das Religiozas, puzeraõ a diUa Preta no
dormitaria velho, em buà cazinba sem porta, a qual se
fechava denoite com huã esteira. Neste triste, e quasi
dezamparado reliro a acompanhou sempre a Madre
Victoria, tratando da enferma com o maior cuidado, fa
zendo-lhe ella só todo o serviço, porque ella s6 lhe as
sistia, sofrendo as impertinencias do azougue e de noite
ficava com ella só, velando, e sendo o lugar medonho,
porque além de ser solitario de noite Gcavajunto á Igre
ja, e sobre o cemiterio das defulltas, mas nada atemo
rizava aquelle cbaritativo coraçaõ, e antes se mostrava
muy gostoza. Admiradas alguãs Religiozas, que com
ella linhaõ mais confiança, lhe perguntaraõ, como se
atrevia a ficar alli taõ só, estando a enferma taõ perí-
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goza? Ao que ella respondia sorriDdo~se: Naõ es/r), só
quem está com suas Amigas, e taõ boas Amigas, que
sempre me acompanhaõ, e fazem tudo, quanto lhes eu
peço. Porque a doença era de morte, naõ escapou a
Preta, e pOl' incuravel foi para fóra do Convento, mas
nem por isso ficou livre a Mapre Victoria do cuidado"
porque a mandou para caza de seos Paes, onde mor
reo com signaes mllY proprios de sua salvaçaõ, como
quem tiuha logrado a doutrina, educaçaõ, e. exemplo da
Madre Victoria.

687. Taãbem /le digno de memoria, o que lhe suc
cedeo com outra Serva Parda, que estava em sua com
panhia DO Convento, e de quem as Religiozas tinhaõ
boa opiniaõ, por ser bem inclinada, e boa cbristã. Esta
endoudeceo de tal sorte, que depois de varios remedios
os Medicos a julgaraõ por iucuravel, e ás vezes estava
taõ furioza, que era precizo prende-la fortemente. ~ste

terrivel lhe durou por quasi seis mezes, e em todo este
tempo lhe assistio a Madre Victoria com o maior cuida·
do, e desvel-Io, que se póde imaginar, e para estar cal·
lada de noite, vigiava ella, afagando-a, e obrigando-a
com força, e serviudo-a de tudo; mas naõ podendo
vence-la a que comesse, pela muita inedia, chegou a
tal estado, que lhe deraõ o Sacramento da unçaõ; sendo
que a Madre Victoria nunca desconfiou da sua vida,
dizendo sempre; Que Deos era grande, e que ainda lhe
podia "e~tituir o juizo. Estjlndo nestes perigozos terlpos
eis que de repente começa a gritar a enferma com gran
de ancia, e continuaçaõ, d~zendo, ..que queria hir para
caza de sua senhora D. Luzia. Era a Mãy da Madre Vi
ctoria, e vendo que a teimoza loucura naõ cessava, es
pulsaraõ a enferma da clausura, naõ só por consenti
mento, mas por conselho da Serva de Deos, que sem
pre perseverou Da esperança de que brevemente l.1avia
de voltar livre de taõ terrível acLwqne.
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688. Nunca Deos falta a quem I)elle fielmente espel'a,
e se vio nesta occaziaõ, porque passados oito dias che
gou a enferma já totalmente sã á Portaria, pedindo
com toda instaucia, que a recolhessem, porque estava
em sco perfeito juizo, mas auendendo ao pouco tempo
que tinha passado, e ás muitas loucuras. que havia dit
to, e feito, ninguem lhe dava credito. Tal foi porém ii

instante importuuaçaõ, da que tinha sido enferma, di
zendo, que dali se llaO havia de apartar ainda que mor
resse; e taõ grande era a authoridade da Madre Victoria
para com os Prelados,que bastou affirmar que naõ tOI'
naria a perder o juizo,para que elles lhe concedessem Ji.
cença para entrar outra vcz,dispensando no direito,quc
probibe nas Educandas, e Servas semelhante regresso,
salvo, se quizerem entrar para Freyras, alleudeudo
taõbcm a ser taõ notoria a cauza da sua expulsaõ.
Tanto que a ditta Parda se vio dentro da cJauzura,corno
sabia o caminho se foi logo ao choro dar graças a Dcos,
e muito em seu juizo. com aUDlil'açaõ de todos, e dos
Medicos, e onnca mais lhe repelio o tal acLJaquc; c di
zia a Madre Victoria: nulo isto saõ milag1'es de Nosso
Senhor dos Passos por intercessaõ de mi/lhas A migas,
e pudera sem falsa jactancia applicur taõbem esta ma
ravilha ã sua boa fé, e firme confiança,com que se per
suadio sempre a que Deos a havia de melhorar por serem
semelhontes maravilhas partos legitimos das sobreditas
virtudes, como nos ensina o Sagrado Evangelbo•.

Ull.PITlJLO XIX.

Continua a Iladre Victoria nas o!lras da lua Cliaridade.

689. Com olltros cazos semelhantes confirmou Dcos
. a grande charidade da sua Serva. Deraõ bexigas em

duas Pretinhas, Imà da Madre Victoria, c oulra de sII1I
Irmã, e por ser o mal rnuy contagiozo, principalmente
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no Bl'azil, I'cqueremõ as Religiozas que se lançassem
fOl'a da Clauzul'a as diltas Enfermas para evitar taõ ma
nifesto risco, visto como a experiencia o linba mostrado
em occaziaõ semelhante. Porém dizendo a Madre Vic
toria: Qr,e deixassem estar as N egrinllas na sua Celta,
que eUa as cW'm'ia, e estivessem sem medo, porque da
dilta Celta naõ /,aviaõ sahir as bexigas para fora, As
sim o seglll'ou, e o dice a Madre Victoria; e bastou,
que assim o dicesse, para todas lhe darem credito,e- es
tarem confiadas na sua promessa, tanto assim, que dan
do as hexigas em outra Pretinha de huã Religioza, lha
levou para a cella, dizendo-lhe; Madre, já que as suas
Negl"inhas pegaraõ bexigas á min/ta, aqui lha entrego
para curar laõbem delta; ao que a Serva de Deos respon
deu; Com muita boa vontade, Madre,deixe-a ficar, que
iguatmentetratal"emOS delta, E assim o fez com a sua cos
tumada charid:lde,e paciencia; e todas trez escapamO, e
naó tocaraõ as he~igas mais em pessoa alguma, o que se
attribubio a partículal' mercê de Deos, e ás orações da
Madre Victol'ia, que curava os enfermos mais com ora
ções, do que com outros remedios; porque os Divinos
sempl'e saõ mais efficaces, que os humanos.

690, Naõ só com as Enfermas, mas laõbem com as
que linhaõ saude se exercitava a sua -graude charidade;
e sendo alhea dos cargos da Religiaõ aceitou por duas
vezes o de Provizol'a, assim porque a obediencia o dis
punha, e ella naO tinha vontade propria, como por en
tendel', que no tal ollieio lhe naõ fallariaõ occaziões de
exercitai' as vil'tudcs, e compadecendo-se das Servas
da cozinha as acompanhava, e ajudava no trabalho,
como se fOl'a qualquel" dellas, Indo Imã madrugada
pal"a a cozinha, lhe disseraõ as Servas, que naõ havia
lenha para o fogo, ao que ella respondeo: Que Deos
p1'ove1'ia, e que em se {Ibrindo a ctausum aC/ta1'iaõ á
11m'ta alguã lenha, Correspondeo o successo á promes
S3, porque em chegando ao dilto lugar acharaõ dous
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feiches, e cal'regando ella hum c huã das Moças olltro
os levam'õ para acozinha com tençaõ de os pagar; po
rém por mais diligencias que se fizeraõ se naõ pôde sa·
bel' quém era o dono da milagroza lenba, com que o
sübremo P"ovizor de tudo o criado houve por bem re
à'ledillr a falta á esta charilali va Provizóra do Convento.

691. Era esfera limitada o alilbito do Conven to para
a intensa cbaridade desta grande Serva de Deos, e por esta
cauza os seds effeitos bl'otavaõ fora da clausura favore
cendo aos pobres com quanto Ibe era possivel, e quan-

'

dó era Porteyra, ou Roleyra, lhes tirava esmollas no Re
feitorio cbmn1um, e pelas cellas das Religiozas, e as re
pàrtià pelos pobl'es necessitados, que a estavaõ espe-
rando.. os quaes agradecidos do modo que podiaõ a in
titulavaõ Gom o decorozo nome de sua esmoller. Pas
sando a charidade da Ma 1'e Viêtoria ainda as rayas da
meSÜla vida, taõbem abran i aos mortos. Se linha no
ticia que algum era ta- dezamp" ado, que atbe a sepulL
tura, qne a todos os m rtaes sobe'a, lhe faltava, soc
corria com tudo aq'uillo, q e para de ente enterro e~

I
necessario. E se succedill lan rem ~lg m defunto no
Ad1'o,mandava buscar.. quem lbe b isse cova,e a pa
gava á sua custa .. imitando nestas ae ões, no modo, que
lhe era possivel ao Santo Thoblas, a quem ellas fizeraõ
táõ celebre na Sagrada Escl'iptura. Foi nalme~Jle aõ
charitativa para os pobres, que naô tendo j que lhes
dar últimamente lbe entregou a banc ,qne lh se via
de leito, e a maotazíl1ha, com que se cobria, fic ndo
por esta cauza dormindo no chaõ sobre buã esteira,
coberta com o leoçol de algodaõ; e este foi () motivo.
porque dezejal1dó tanto morrer na sua celta, junto á

. capeHinbà do Senbor dos Passos, o naõ.pôde conseguir
por naõ ter onde encostar-se, e foy preciso levarem
na para a celta de sua Irmã, onde falleceo. Parecendo
esta mudánça aeazo, naõ careceo de mistel'io; porque
tendo a Madre Victoria deriJittido de sy com tanto desa-
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pego, tudo qna'nto tinha ~ pois propriedade nai') era
possivel, tendo' feifO' voto de pobreza, era 'bem que
nem o uzo da cena ttv~sse,e ptrdesse com verdade dir.er,
como Job, sem éOtrza: alguã «!ntrer no muMo, e sem
couza alguma me despeço delle. .

, 'f

I I "

I tJA.PITI1Lo XX.

Ultima 8tIfermidade da Serva de Doo. a Ma4re "Victoria.

I

692. Das couzas terriveis, diz Aristoleles~he a mor~
a mais terrivel de todas, e por esta cáuza nos amarga
tanto a sua memoria, porque com ella se, acabaõ os
passatempos, e gostos desta vida caduca e transitoria,
e se dá principio a Imã eternidade, que ha de durar
para sempre, pára sempre, para sempre. Estaõ' com
tudo as Almas puras, e juslas taõ longe de a temerem,
que autes a dezejaõ, como precioza ROS olhos de Devs,
com a qual compraõ a vida eterna, mas os Peccadores
com razai') temem a &ua morte pessima, começando por
ena a eternidede das penas, que por sua ruim vida tem
merecido. J ustameDle ll'azia sempre na memoria, e
repelia muitas vezes bum [amozo, e antigo Anacoretà
aquellas pc1lavras, dignas de lodos as trazerem sempre
no sentido: O' momento1deque depende huã eternidade
de gloria, oU pena! Sem duvida, que guiada deslas con- "
siderações, dizia a Madre Vicioria ; Que não havia couza
melkm" que a morte, porque dava fim aos males desta
vida, e principio aos bens da oulra. E se lhe replica
vaõ; E. Daõ seraõ os males da outra j qne por nossas
culpas merecemos'l RespQudia; Ainda entaô ke de es
timut·, porque com ella deixamos finalmente de offende1'
a Deos, e satisfázemos a sua Divina justiça. Resposta
certamente digna de hum coraçaõ taõ abrazado no amor
de Deos, como era o seo, quo com estas notaveis 5ell-
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teoças,- explicava o muito, que desejava ver-se livre do
peoozo carcere, como dizia S. Paulo, do corpo, e lo
grar os braços de seo Divioo Esposo.

693. Ouvio Oeos as vozes desta sua amada Espoza,.
e quiz satisfazer aos seo~ merecidos desejos, e para que
os seos merecimentos fossem mais aV1l1lados, e confor
me elles a cOl'ôa de gloria; veyo esta Serva de Deos a
cahir em luta taO perigoza, como prolongada doença,
cuja toleruncia he aos Diviuos olhos _de mayol' estima,
que todas ::lS penalidades, que escolbe a eleyçaõ pro
pria. Foy a enfermidade de dOl1s conlinuos fluxos, que
lhe- duraraõ seis an>oos, o de sangue obedecendo aoS' re
medias, cessou finalmente, naO, para sua melhora, como
se esperava,mas pal'a se lhe formar por todo o aono se
guinte, que era já o selimo d~ suas dores, hnã grande
postema intel ior. Como outro Job se cobria de imper
tinente sal'ua, muito semelhente a lépra, a qual cas
sando-a de dia e de noite sem socego a punha em buã
viva chaga. Sohrevieraõ-lbe taõbem IlUns frnncbos ma
lignos,a que cbamaõ entr3zeS,em cuja cura se via mais a
sua gruode pacieucia, ~ sofl'imento, pois havendo·se o
cirnrgiaõ oa cura taõ sem piedade, como pedia a arte,
uaõ se lhe ouvia, nem h.uã só palavra de queixa, co
lhendo desla grandissima paciencia os fruclos, que ella
costuma dar, uaO sendo o menor a posse dapropria alma,
como nos ensina Cbristo Seuhor Nosso,

69lJ.. Em dia da glorioza Ascel1saõ -do Senhor, em que
foi quazi arrastando-se a ouvir Missa, se descobria a
perigoza, e mortal enfermidade da pllstema, que até
enlaõ se occultava,e entristecendo-se muito as Religio
zas pela pouca esperança de vida, que lhe davaõ os Me
dicos, ella se alegrou extremozamenle, vendo, que se
chegava o tempo de ii' para a caza do Senhor, como
cantava David, e se livrava das mizerias, e trabalhos
desta cansada vida temporal,que só tem de bem quando
se deixa para ii' lograr a eterna. Nesta alegria perseve-
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rou' emquanto 'ilie durou a enfermidade, dando por esta
catlza ao Medico tantas occaziões de admiraçaõ, quantas
eraõ as vezes,' que a vizilava, considerando a muita
abundancia, com que o Espirito Santo tinha' enriquecido
a esta mulher forte com seos Divinos fructos, quaes saO
a Paciencia, e alegria com que farta aos seos escolhidos
Servos fieis~ Sem melindre algum tomava os medica
mentos, 'que lhe applicavaõ, por mais repugnantes, qne
fossem á natureza em reverencia das Chagas de Christo,
com cujà memoria os 'suavisava todos, e vendo as Reli
gio'zas, que obrava coni elJes,imaginavaO que escaparia;
ás quaes ella disse: Naõ se enganem minhas Irmãs,
que este mal Ize de morte, e o remedio he só morrer.
Quem nesta forma, e com esta confiança fallava na
mOI'te, bem mostrava que lhe naõ tinha horror. Se o
claro conhecimento da morte he taO poderozo, e efficaz
que os grandes peccadores volta em jnstos, que faria a
buã almataõ justificada, como a da Madre Victoria?
Era inexol't1vcl o fastio, que padecia, e totalmente lhe
impedia tomar o sustento precizo, e quando a importu
navaõ que comesse alguã conza para se alimentár, res
pondia: Esla boecà naõ a1Jpelece senaõ a lerra, em que
cêdo se hade l07·na?". Todo Q seu fastio era das couzas
da terra; porque todo o seu appetite tinba posto nas de
licias do ceo, que somente devem ser dezejadas e ap
petecidas.

695. IDia do Corpo· de Deos disse á PreJada, qlJC se
qUflria confessar geralmente e commuilgal' para ganbar
o Jubileu das horas, c assim o fez coiu 'édificaçaÕ da
com'rnunidade. Tepdo-se taõbem preparado a vespêra
para commungar no dia seguinte, que era' dedicado á
solemne commemoraçaõ de N. Senhora do Monte do
Carmo, as Religiozas a vÍl'aõ taO anciad'U' d.as onze para
meya noite, que pal'êcendo-Jhes eslava nos ultimos pe·
ríodos da vidtl, charnarnõ a Abbadessa, a qual perguD'
lando-Ihe se queda receber o Stiiitissimó Sacramento
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P,Q~',vji\fcp, r.tl~\lO\l~~9 ; q w pelA planq~ p 'J.:J1ceberia.
Iq.$tA~~ J\'s ,1l~li~iozqft, q~c o Q~o~,be~~ ogJ', porqne
l.ajlv~ n.~õ ç, l(;ij~r~ ,~.o diq segAil}te" ao que ~'ljl respon
dlaf' .Q~ /l,avia gl'.CcSr DeQ~, qua chegflS$e. ~~i,!p p de"
z~jay.a" 9l\ra sol~mni~f m1t' IlLtilI}alil çle~pePidas ,do D1un
dp íl f~~il ,da SeD1)ora, fJ quell~ ~IJlpr,e ti vera buã a{fec
tupz~, ~ cordijlJ d ,voÇ(),Õ. M:p,.s, .C.QI1-10 as JleJigi,?z s a vis
s~ro ça4~ vez mais aneiada, lue disS# a Abba4essa, q\ie
co.~W ifl ~m .mnls <J,eooo,ca f0!ll~r ~ogQ o v'nUco, 'p,Qrque
eSfllVl<1 e~ ~'QeQte ~J'igo{, e que ..sen4o ja depoil' de
m~Yfl 90~C pqP.l MdJp S' tisfa~çL' a ,devoçaô, que ti~ha

~f.' oo~m#OOilr opo, dia 4a ISe,l)hora. O~edieCe() logo, sem
repli~'il!.guã, CQI;IlQ q,uem bem {iílbia, que na prompta
l;)Qed;iq{lpia qlOsiste.() maior merecimento, pois aeeeita
Dep~ ÇOO1 mais.~gradQ hlllD acto obediente do que mui
~QS ·~llcrifieios,. C~egildo o Santis~hIlo Sa,çramento o re
ce~o por v.~aticQ, que jUJJtal1lCDte ,he ~~minho, verdade

_ e :vi\lf,lj 41iJS per~grinos, cOqJ te.rniMiwa devoçaô, banha
qalem rios ~ lagritnClS, (e çpw J:P\litos, e r~pelidos actos
«l~ r#:~ ~§pm~ pÇil e Gb<,lrida.<;l.e1 e .desfazendo-se em
ferv0.fPlZa..s ~.e;JlnuPls; ql\C ,cP1lJR o seo coraçaõ andava
tflô costumado ~ s~w~lb,aote~ ~ct9s,era fadLderreter-se,
WJlUO )aõ pro~iplQ ,o fogp do àmOf,:Divino Sa.crameut~<lo

que .COD) ~Uil !i# HJlill. -- .
69t>. P.adio Logo a Santa Unçaõ com gl'1,\nde alegria

e fortalezá de animo, expedindo ella mesma a~ mílõs
p~r". l~a,s,r. ~g,r~Ul~ A ~uÃ Religioza, qqe lhe fi~va

ma~s pertlj) ,disse " Eis aqui fJ que vi pm' sonhf)s, porque
$fNinava plgp,ns 4ias antes. que recebia este sal",tif{Jl'o
sqcr.amentqj, assistida das Religio~as, que ao tempo da
unfaõ recif(av(li> os Psalmo$ P(Jnitenciaes. Para ~ste ul
tiUlo s~cramento se preparou com a limpeza Daõ. só ,(,la
alma 9{)m· ~uitos actos fervorozos de contricçaõ, e
amor ~e pCo's, lJ,IítJ) taõbem do corpo, pedindo lhe la
VJlS/iem,o~ ,~és ; e d~pois d~ lavl,lr ella mesma as maôs, e
o. rp"L9,,~comme"dou ás circunstantes prepi;lrassem
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hum pouco de algodaõ para lbe administrarem o sacra
mento, o qual por enlaõ se lhe Daõ coucedeo, por julgar
o Medico naõ era ainda tempo, porém se lhe adminis
trou em tempo, que ella estava aiuda em seo perfeito
jnizo, naõ esperando, como erradamente acontece a
DJuitos, que lhe faltassem os sentidos; porque ainda que
os Sacramentos obrem por sy mesmo, com tndo nos
adultos he bem que ajuue apropria dispoziçaõ do reci
piente, porque sem ella naõ obraõ eltes.

697. Com a bençaõ, e pel'daõ pedio á Prelada de es
lllolla a SepniLura, encornmendando lhe, que se naõ
tratasse de cayxaõ, em que a enterrar; que Ibe deixasse
moer, e quebrar üqnelles ossos, que nunca souberaõ
servir a Deos, como deviaõ, e que depois d~ espiral' lhe
mandasse tirar huã esmo lia pelas Religiozas do mais ve
IllO babito, e peyor que tivessem para se amortalhar, e
qne lhe .naõ mandassem ornar a cabeça,.com capella de
flores, e palma na maõ, mas que esta suprisse bum pe
queno olho de cana, e aquella huâ coroa de espinhos.
Pios e piissimos saõ estes legados, e mnito semelhan
tes aos que deixou em seo solemne testamento o glorio
zo PatriarclJa de Alexandria Saõ Joaõ, por antollomazia
chamado o EsmalteI'. Assim testaõ os pobres de espi
rito, e humildes de coraçaõ. Pedia-lhe taõbem, que a
mandasse levar á sepultura pelus Moças dI caza;
Respondeo-lhe a Prelada mais com lagrimas, que com
palavras faria quanto esLivesse em sua Ulaõ por
lhe fazer a vontade. Peq~uotaraõ lhe ao depois ülguãs
Religiozas porque razaõ pedia á Prelada o que uaõ po
dia fazer, nem era bem que fizesse; corno seria se mau
dasse que a levassem á Sepultura as Moças da caza, se
ellas na{) podia:) entrar em communidade! A iSLo res
pondeo, em prezença de muiLas Religiozas; Que se a naõ
carregaseem as Moças, de 1lenhum outro modo a pode
1'iaõ levar' á 3epullum. Resposta, que por eotaõ se ava
liou em pouco, mas brevemente lhe' mostrou a experi-
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encia, que fOl'a dada com superior ilIustraçaõ, porque
os Servos de Deos athe quando parece, que fallaõ sirrr
plesmente, profetizaõ; e quer o mesmo Senbor, que as
suas pahvras sejaõ estimadas como profecias.

698. Querendo as Religiozas fazer em vida a esmolla
que a Madre VictOoria lhes pedia para depois de morta,
foi cada buã á sua cella,e lhe traziaõ, bua a.camiza, ou
tra o habito, esta o véo, aqnella a toalha, aquella outra
o manto, e finalmente outra a flUa para Ibe atarem as
maõs, e os pés, entregando-lhe a ella mesma, que acei
tava estas esmolIas illUY humilde, e agrad~cida, fazendo
depozitaria de tudo a buã Religioza, a quem tinha pedido
por charidade a amortalhasse; procurando morrer taõ
pobre de tudo, que athe os ultimos omcios, que por pie
dade Cbristã se fazem ao corpo já sem alma, pedia de
esmolla.

o

Ultimas acçiJcs e ditozo transito da Soroa de Does a il1adre Victoria.

699. E 1 Imã quinta-feira dous dias depois da sobre
ditta festa de Nossa Senho a, tomou- por sua devoçaõ,
a refazer-se com o escolhido é Angelico Paõ dos Es
colhidos, e passado-algmnespaço de tempo, e acabada
a missa, em que comungou, pedia-lhe trouxsssem alguã
collaçaõ, a qual tomou com tanta alegria, que bem se
collegio della a tinha vizitado a saude por naõ faltar a
Serva de Deos com a politica, que de ordinario uza com
os que estaõ ás portas da morte. Sobl'eveyõ-Ihe depois
Imã profunda madol'l'a, que lbe dm'ou athe as sotte ho
ras da noite, em que conservou sempre o uso dos senti
dos sem já mais delirar; Daõ permittindo Ocos, que
nem ainda por breve espaço de !irasse hum eDteodimen·,
to, que em 'toda a navegaçaõ de sua vida, se tinha
guiado pelo norte fixo de seo Divino amor. Oas selte
horas por cHante começou 11 'utrar pm ancias, entre 'IS
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qllaes dezejava como seqnioza serva do amor Divino,
apparecer diante de Deos, para ·lhe refrigerar a sede
com aquella deleitoza torrente, que sem fim participa
aos bemaventurados. Perguntou-lhe varias vezes huã
Religioza, a quem encommendara lhe lesse a Protesta
çaõ da Fé, a Via-sacra> e Paixaã do Senhor, pelas horas
em que estavaõ, respondia promptamente, significando
as pelos Passos da Payxaõ, em que em cada buã dellas
costumava meditar, tanto as encommendava á memoria
pelo largo, e continuo uzo. que deste Santo, e utU exer·
cicio tinha; porque os bons sempre lembraõ, e os máos,
e ruins tarde se perdem; e ninguem se persuada, que
poderá facilmente acabal' bem, e como Cllristaõ, se tem
vivido mal, e como Gemia.

700. Ássim angustiada e affiicta chegou a Sexta-feira
em que voltando o Medico, lhe disse que se naõ cansas
se mais em applicar-Ihe os remedios da arte, que nada
valem, se Deos ürdeu o contrario; e lhe agradeceo
muito com demonstrações de humilde o cuidado, com
que athe entaõ lbe tinha assistido, e o despedio com sua
costumada atfabilidade, que nesti occaziaõ enterneceo
naõ menos ao Medico, que as Religiozas assistentes, e
se as despedidas aiuda que sejaõ com esperanças de
voltar a quem se aparta e fica, tanto magoaõ, que faraõ
aquellas, que saõ para nunca mais. Sendo quasi meyo
dia perguntou-lhe a Cllaritativa Enfermeyra assistente
pela hora: Estamos, respondeo, na em que foi o Senhor
c1'ucificado. Perguntou-lhe mais se seria aquella a sua
ultiIDa bora! Respondeo: Que naõ, pm'que lhe 7'estava
ainda que 1JadecB7' nesta vida. Naõ parou aqui a curio
zidade da assistente, porque dezejava saber se tinha aI·
guã rev.elaçaõ da bora do seu transito. E assim lbe per
guntou por ultimos naõ sem cavilaçaõ, se seria a bora
de Noa !; Esperando acertaria ou annuindo, ou assignan
do incautamente outl'a hora. Porém naõ faltaraõ á en
ferma termos, e palavras com que satisfizesse a pergun-
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ta simulada deixando na mesma duvida a quem a fazia
e respontleo somente que: Deos o sabia. Se o Bcy da
Gloria, como cremos, lhe tinha manifestndo éste se·
gredo, mostrou esta virgem em encol.>ri-lo, que era
das Prudentes, e srg lia o cOllselho do Espirito Santo,
qne tanto louva a fluem sabe guardar os segredos do
Rey.

701. El'aõ affectnozas, e ardentes as jaculatol'ias, que
por este tempo enviava ao céo, como se com estas vio
lentas,e amorozas lanças o quizesse conquist<Jr de novo,
e repetia Oluita,s vezes com David: P1'eliosa in conspe
cl'tt Dornini 71i01'S SanClOl'Ullt ejus. Uzava muy frequen
te das palavl'::ls. com que o cego mendigo implorou a
Mizericordia do Salvador do Mnndo, appelidanclo-o naõ
por Filho de David, como o cego, mas por filho de Ma
ria, como o ensinara ás Religiozas deste convento hnm
douto, e espiritual Padre da Companhia, significando
lhes, o quanto seriaõ acceilas ao Filllo pelos louvores da
May, que em sy continbaõ. Destas uzava taõbem agora
a devota moribunda para pedir ao Salvador pel'daõ de
suas culpas, dizendo-lhe repetidas vezes: Jesus, Filho
de Maria, havei mise1'icordia de mim. Cum temor pe
dia pel'daõ, e taõ confiada!!!,-eDte-esperava o agrado do
filho por intercessan-d-d""May, pois em seo purissimo
Ventre lhe dera com a hnmanidélde o amor, e compai
Jiaõ dos pecc6dores 'esta Santissima Senhora e M5y de
Piedade. Taõbcm pedia logo perdaõ a toda a Commuui
clade da ponca edificaçaõ, e menos exemplo com que
nella vivera. Porque pagaõ os justos lá no Céo os em
penhos, com qne foraõ cá da terra, se offereceo para o
que prestasse dia nte de Oeos, de cuja bea ti fi ca vista es
perava gozar por sna infinita Mizericordia, mas naõ por
seos merecimentos, porque as Almas Justas entaõ se fa
zem mais dignas da vista de Deos, qua ndo se j ulgaõ, e
repnlaõ por mais indignas del\as. Despedio-se das Moças,
j Senas do Convento, dando-lhes saudaveis conselhos,
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e ullimamente de sua Irmã, e como a mais velha lhe
'pedio perdaõ,e a bençaõ, que lha lançou a [rmà impor
tunada, pedindo-lhe taõbem e tomando-lhe a sua em
recompensa,despedindo-se huã da outra com dous saudo
zos,e ultimos abraços,e correndo- lhes as lagl'imas em fios,
reprezentavaõ a mais lastimoza Imagem da maior magoa.

·702. Feytas estas ultimas despedidas, pedio ás f\eli
giozas, que a levantassem por tres vezes, naõ consenlin
do ella nunca, que lhe pegassem, o que ellas fizeraõ com
muito amor, reclinando-a sobre o peito, mas .<iUl'àva
pouco espaço, porque logo peclia a deilassem outra vez,
o que ellas allribuiraõ, seria a imilaçaõ das quedas,
que deu Nosso Redemptor na Rua da Amargura, porque
logo pedio a levantassem a quarta, e ullima vez, e a
pregassem na parede, mas porque naõ era facil, servio
de parede o peitode huàdas moças doCon\ento, e tan
to, que se via reclinada, abrindo os braços, e estenden
do os pés muy direitos se poz em forma de cruz. Estan
do nesta postura, e já sem falia, sendo tres horas bindo
os Religiozos da Companhiapara lhe assistirem n!:\ ul-
tima bora, ouvio tocar a campainha, e logo pedio por
acenos, que lbe cobrissem a cabeça com o véo; c tendo
já os braços, e maõs quasi frios, tirou pelo habito,
significando pelo exterior o habito interior, de que a
tinhaõ veslido os repelidos da modestia, e compostura
Religioza. .

703. Havia encommendado ás Religiozas, que lhe
assistiaô, que estando para mOrl'er lhe dessem buã pouca
de agoa, mas como entre as mortaes agonias, lhe fal
tassem por esquecimento com este refrigerio,o pedio por
acenos, e depois de o tomaI', pegou no crucifixo, e na
vela: tocando-se neste tempo ao choro para hora de
NÔa, lhe perguntou a assistente: Somos minba Irmã
cbegadas á hora de Nôa, parece-Ibe que espirará nella.
por imitar oella o seo Divino Espozo, que taõbem uella
espirou? A isto annuio com a cabeça, levantando os
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olhos ao céo, aueudeudo com muito socego, e quieta.
çaõ ao officio da Agonia.. que de joelbos lbe rezavaô os
P a dres, e o credo, que lhe cautavaõ as Religiozas, e
chegando estas com o canto á ultima palavra: Am~n,

largou o crucifixo, e a vela, que tinha nas maõs, as
quaes cruzando sobre o peito, e inclinarrde a cabeça,
deu a Madre Victoria da Encarnaçaõ o seo venturozo
espirito ao C('eador" coroando com taõ Santa morte a
vída. que com tauto fervor empregara em servi-lo.

70ú. Ficou o corpo exbalando tao maravilllOza fragran
cia, que ainda antes de enlrar na cella se deixava per
,ceber, julgando-se por mais que nalural. Tendo as
maõs muy grosseiras do continuo trabalbo, em que as
exercitava, lhe ficaraõ muy brandas, e delicadas, llexi
veis, e trataveis, que llle abriaõ, e fechavaõ dedo por
dedÜ', como se estivessem ainda animados, Succedeo
porém, que dahi a selte boras lhe c(}mcçou a inchar, c
denegrir o ('osto de lad sorte, que cauzava l1ol'l'or a quem
a via. Admil'avaõ-se as que albe enlaõ eslavaõ como
suspeusas, e embebidas com a sua boa prezença, mas
durou-lhes pouco a admiraçaõ, lembrando-se, que milito
tempo antes lhes dissera a defunta: Que-depoz's de mor
ta fica7'ia rnuy {ea, e IW7'1'g'tfJJ:a. Semelhante Lr<ln for
maçaõ da formozura,. e galhardia da Imperatriz O. Iz,
bel morta, fez debum Duque de Gandia, bum S. Fran
cisco de Bor'ja. Tanto obraõ eslas quazi repentinas u
danças de semblantes,se achaõ os corações dispostos.

705. Jazeo o corpo toda a noile na capellinha <lo
Senhor dos Passos, :de onde pela manhã o leval'aõ para
o choro, em o qual fazendo-lhe o officio de corpo pre
zente, andou hum muy alegre, e veloz passarinbo dan
do voltas, primeiro pela Capellinba, e depois por todo o
Convento, naõ sem admiraçaõ das Pessoas, que o viraõ
e liveraõ por hUID mudo emblema da velocidade, e ale
gria com que di~col'l'ia pelas moradas eternas a bemditta
Alma da, Serva de Deos, livre já das pl'izões do corrup-
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tivel corpo. Quo nos impede os vôos do Espirito. Aca
bado o omeio tTátaraõ, J{!m dar-lhe sepultura; mas suc
cedeo no caminho bum cazo prodigiozo, que querendo
as Religiozas, que levavaõ o esquife descer por huã es
cada, que guia ao choro debayxo, naõ o poderaõ con~

seguir, por mais qne se empenbaraõ em ajuda-los os
dOlJS Sacerdotes, que com ellas biaõ na pompa funeral.
Vendo-se pois as Religiozas com hum pezo mais que snas
forças, e sem poderem dar passo adiante, cbamaraõ pe
las Moçasdo Convento, paraa carregarem, as quaes em
tomando o Esquife passaraõ logo adiante sem impedi
mento. Enlaõ se lembraraõ as. Religiozas do que a Ser
va de Deos lhes disser.a, que s.e a naõ carregassem as
Moças, de nenhum modo a levariaõ á sepultura; em a
qual finalmente lhe deraõ o ultimo vale, em idade de
cincoenta e qnatro annos, quatro mezes, e treze dias,
que findaraõ em huã sexta-feyra pelas troes horas da tarde
de dezanove de Julho de mil e seHe centos e quinze;
d-os quaes viveo na Religiaõ vinte e oito, . nove mezes,
e vinte dias com a exemplar vida, q~le temos r.eferido,
senaõ com a eloquellcia~ que mereciaõ taõ relevantes
virtudes, ao menos com a verdade, que moralmente pu
demos alcançar.

De outro. CMO', com qoo depo'is da morte confirmou Deos a grande
'Virtude, 8 opiniaõ da sua Seroo.

706. He Oeos Nosso Senhor sempre gloriozo em
seos Santos, c para maior gloria sua naõ só depois de
mortos, mas ainda em vida lhes concede muitos, e par.
ticulares favores, se~do hum delles Q dom de profecia,
a qual parece concedeo sua Divina Mages~ade á Madre
Victoria,como se colhe de alguns caz~s de q..e ja temos
fei.to mcosaõ. Mas naõ deve ficar ~m esquecijnento, o
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que agora se vio depois de sua fim'Le, annuDciado por
ella sendo viva, e lhe aconteceo com buã Educanda.
Andava esta muito triste, e desconsolada, porque havia
mais de quinze annos, que assistia no Convento espe
rando lugar para seI' Religioza lIelle~ e naõ o havendo
por estar o numero completo, lhe disse a Madre Victo
ria em Imã occaziaõ; Que se naõ desconsolasse, porque
cedo ,et'ia freira. E perguntando-lhe a dilta Educanda
pelo quando, e em que lugar? Respondeo ella ; Logo,
em meu lugar. Madre,lhe tornou a Educanda, naõ per
miHa Deos tal, vossa Reverencia o logre POI' muitos
annos, que a troco disso ja me naõ enfadarei de espe
rar, Mas persistindo no que tinha diuo, lhe tornOIl a
asseverar; Que sem duvida alguã lhe succederice no lu
gar. Pareceo entaõ, que esta pratica naõ passava de
consolateria, e epithema contra a tristeza, mns breve
mente se vio a sua verdade, que sem qne Pessoa alguã
fallasseao Prelado, (como ílOS consta cerLamente,) a fa
vor da Educanda, antes havendo varias pretendentes,
foi ella preferida, quando menos o esperava, cnmprin
do -se assim a promessa da Serva de Deos, qlIe por sua
altissima Providencia tudo dispoz de sorte, que nella
Daõ bouvesse falta.

707. Naõ foraõ inferiores ás sobrediUas as mercês,
que o mesmo Senhor fez a esta sua Serva taõbem de
pois da sua morte, recompensando-lhe a humildade
profunda, que professava em vida, com extt'aordinarias
honras em seo fallecimento, Tanto que pelo dobrar dos
sinos constou de sua morte, naõ be crivei o gr:lnde nu
mero de gente, que concorreo á Porlaria, pedindo-lhe
tocassem conlas, medalhas, bentinhos, cruzes, e lenços
no corpo da FreYI'a Santa fallecida, Ao pl'iocipio repa
raraõ as Porteyras, porém vendo, que crescia o Povo, e

}
com elle o lumulto, fundado na devoçaõ, hotlveraõ de
condescender com as gentes por se naõ 8rt'iscarem a al
gum excesso, e persuadidas taõbem que taõ grande ius-
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lao-cia, e taõ repentina noticia mostrava superior ins
piraçaõ ; e com effeito se tocaraõ no corpo defunto mui
tas alfayas, para ficarem em memoria viva; mostrando
se nestes elfeitos a grande opiniaõ, que todos geralmen
te tinbaõ das virtudes da Madre Victoria.

708. Como ella havia promettido ás Religiozas, que
se chegasse á prezença Divina se lembraria sempl'e
dellas, fiadas nesta promessa confiadamente a imploraõ
porque sem duvida a suppoem prezente ao Divino aca
tamento. Succedeo poucos dias depois da sua feliz mor
te, dar huã terrivel dor de ouvidos em buã menina de
oilo anDOS, que esteve como tlouda, sem querer a tei
moza dor obedecer a remedio algum dos muitos, que
IlJe applicaraõ,e nesta affliçaõ, começou a mesma mE!ni
na a gritar, dizendo; Minha Senhora Madre Vz'ctoria
tirai-me esta d01',minha Madre Victoria, acudi-me ; pe
dindo juntamente ás Religiozas Ibe dessem alguã Reli
quia da dina Madre, COIU muita instancia, e de crer
he, que com vjva fé lhe deraõ bum ~ordaõ, com que a
Serva de Deos se cingia, o qual a menina dobrou, e o
paz no ouvido da molestia, e se deitou sobre elle sem
mais abrir boca, nem se llle ouvir gemido algum. Pe
gou em somno até pela manbã,e quando acordou estava
o cordaõ impresso lia rosto da menina, sinal de que em
toda a noite naõ tinha dado volta na cama, e levantou
se sã, dizendo a havia curado a Madre Victoria, e Ibe
naõ repelio mais a tal dor, mostrando Deos, que ouvira
as vozes da innocente enferma, e attendera á Fé das
Religiozas, e' aos merecimentos da sua Serva.

709. A huã Religioza das mais antigas costllmava
dai' huà tal ~or, que a cingia toda, e lhe deo em huã
noite pelas dez boras, e lhe durou athe pela manbã,
sem lhe valerem os remedios, que lbe aplicavaõ, aotes
com elles se via ás portas da morte. Neste grande aper
to Ibe lembraraõ as Religiozas qlte lhe assistiaõ, a po
deroza intercessaõ da Madre Victoria para com Deos;
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recorreraõ a ella, dizendo; Minha afilhada do meo co
raçaó, vós naó ereis taõ ckaridoza, em curar os doentes
quando viva, naõ prometestes, que se vos vísseis diante
de Deos, nos havieis de soccorrer? Pois vos peço, que me
valkais,e me alcanceis do mesmo soberano senkor,tirar.
me esta dor, que tanto me atormenta. Applicou o mes
mo cordaõ, sobre a dor, e affirma a ditla Religioza, e
he pessoa fidedigna, que de repente lbe passara a dor
como se Dunca a tivera, e taõbem diz, que costumando
dar-lhe por varias vezes lbe Daõ repetira mais. E assim
devia ser, porque os favores, que Deos costuma fazer"
por intercessaõ dos seus Servos saõ grandes, firmes, e
estimaveis por todos os titulos, e naõ como os que fa
zem os homens, que sempre padecem o dezar de limi
tados, e caducos.

71.0. He ainda ao prezente taõ grande a fé, que tem
as Religiozas no valimento da Madre Victoria para com
Deos, que sempre recorrem a ella em suas affiições.
Affiigidissima buã Religioza de veo br~nco, que por
haver tido hum gl'ande fluxo de sangue, que como se
fora de alguã vêa ferida naõ parava, lhe durou todo o
dia sem estancar, zombando dos varios remedios bu
manos, que se lhe faziaõ, em cujos termos, accudio aos
Divinos,que devendo ser sempre os primeyl'os, nossa pou
ca fé os conta por ultimos,mas agora com muita pedia á
Madre Victoria, que lhe acudisse, como tiuha promet
tido, e applicou á boca buã Reliquia sua, e ficou sem
queixa. Assim o contou, e refere ainda a Religioza para
gloria de Deos, e honra de sua Serva,

7H. Com excessivas dores de garganta. e nella tu
mor interno, e externo estava padecendo buã Religio
za, e com evidente perigo, por naõ Iloder engolir couza
alguã, e ainda com mnita difficuldade a mesma saliva,
sem obedecer a importuna dor, e inchaçaõ, nem a
sangrias, e ventozas sarjadas nas costas, nem a antros
.varios medicamentos, que os mais peritos Medicos lhe
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applicavaõ com tanta promptldaõ,como pedia o evIden
te perigo, que clles reconheciaõ, o qual llUã noite deu
maior cuidado.. porque parecia, que naõ só fechava a
garganta para a respiraçaõ, mas taõbem da esperança
para os remedios. Entaõ se lembrou a enferma da inter
cessaõ, que prometera a Madre Victoria, se chegasse a
estar na Divina prezença. e pegando-Ibe pela palavra,
anciozamente lhe rogou se lembrasse della em taõ pe
rigozo aperto. E para do modo, que podia obrigar a
Serva de Deos, e mostrar o muito, que venerava qual
quer Reliqnia sua, mandou desfazeI' em huã chicara de
agoa, pouca porçaõ de terra da sua sepultura, e a bebeo I
com viva fé, e molhou a parte exterior inchada. Suc
cesso maravilhozo! Logo se foraõ -mitigando as dores,
houve algum socego, que deo lugar ao somno, dormia o
restante da noite, o q~ nas antecedentes naõ tinha feito
e amanheceo desfeito o tumor, com assombro das Re
ligiozas, que vÍI'aõ em taõ breves horas taõ extraordi
narios effeitos. E para que naõ parecesse acazo, e se
du vidasse-de quem tinha feito a maravilha, ficou a dit
ta chicara conservando hum cheiro suavissimo, que
admirou a quantas Religiozas o chegaraõ a experimen
tal', que fo,raõ muitas. Com terra feita em lôdo curou
Christo Nosso Senhor ao cego de nascimento; com ter
ra da sepultura da Madre Victoria desfeita em agoa cu
rou Oeos esta enfermidade; e bem se deixa entender,
se com devida allençaõ se considerar, que he efficacis
simo collirio a telTa de huã sepultura para curar mnitas
vezes as enfermidades do corpo, e sempre, e em todo o
tempo as enfermidades d'alma.

Esta be a breve historia da virtuoza.. e exemplar
vida da Madre Victoria da Encarnaçaõ, cuja saudoza
memoria espel'amos, que seja efficaz estimulo ás Reve
rendas Religiozas deste reformado e muito Religiozo
Convento de S. Clara da Babya, para correrem a largos
passos pela patente estrada da perfeiçaõ, que profes-
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saraõ, aLbe cbegarem ao monte Santo da gloria, aonde
piameDle suppomos descança para toda a eternidade.

Atbe qui a seo AULbor.

tJll.PITlJIA) XXIII.

nrm;e memoria da Madre Soror Antonia do Parai::o, que n(J$te Mosteiro
falllJceo, oom boa opiniaõ.

71.2. Por naõ variarmos a ordem e chronologia dos
anDOS, e ficar entre o de 1. 715 de qne ncabamos de es
crever, e o de 1.71.8 de que adinnte havemos de tratai',
este de 1. 7:17, que se segue, foi precizo félzermos delle
capitulo particular, ainda que mny abreviado desta Re
Iigioza. Foy filha leg'itima de BalLhazar de Vasconcellos
de Albuquerque, e de sua mlllhelàO. AntoDia de La Pc,·
nha Deos- dará. Por seo Payera n Mndre ADtouia do
Paraizo de!lcendente dos Albuquerql1es, e CavaIcantes
de Pern am buco; porque seo Pay Balthazar de Vascon
cellos CavaI cante era filho de Francisco ele Vasconccllos
Cavalcante, cazado na Bahya, e era este filho de Antonio
de Vasconcellos Cavalcante, o qual com seo Irmnõ Lou
renço Cavalcante havia pnssado de Pernambllco á B3
hyn, e eraõ filhos estes de D. Philipa de Albuquerque
cazada com Antonio de OIanda de Vasconcellos, fi
lho de Arnaõ de Olanda, natural de Utreque, e este fi
lho de Henrique de OIanda Baravito de Rbeneoburg,
c a dita Philipa de Albuquerque cril filha de O. Catha
fina de Albuquerque, cazada com Philipe Cavalcante,
fidalgo Florentino, e esta sua mulher O. Philipa de Al
buquerque era filha d'e Jeronymo de Albuquerque cu
nhado do primeyro DOllatario de Pernambuco, e de D.
Maria do Espirito Santo Arcoverde. De idade de quinze
annos tomou o habito neste Mosteyro a dous de Feve
revro de 1690, e professou a 2!.J. de Julho de 1691 com
o nome de Antonia do Paraizo, a sobredita Religioza,.
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chamada antes D. Aotonia de La Penba Deus-dará. Es
tes dous nomes que teve em Religioza" e secular bem
mostraraõ ser o de Secular hum como pronoSlieo do que
havia ser quando Religioza; porque sendo em Religioza
bum Paraizo fertil de todas as virtudes, vida exemplar,
e penitente, isto sem duvida lbe prometia o primeyl'o
nome havia Deos dar. Assim completou os dias aos 25
de Fevereyro de 1.717, com Imã opiniaõ muito certa de
predestinada; o que se confirmou com o que depois da
sua morte disse a huã Religioza desta caza certo Reli·
giozo tido por Servo de Deos, que a Alma da Madre All
tonia do Paraizo lhe apparecera certificando-o da sua
Salvaçaõ; e perguntando·lbe a Religioza o como, res
pondeo que ella estava no Céo, e que elle naõ podia di
zer mais, e que isto bastava para consolaçaõ sua, incen
tivo ás mais, e dare -se a Deos por tudo as devidas
graças.

VIDA, E MORTE D.\ SERVA DO SENHOR
SOROR MARIA DA SOLEDADE.

(t~PITtJLO XXIV.

Sua Patria, na.cimento, vocaçaõ, e p"ímellrol progreslol lIO 81tado
de Religiosa.

713. A' saudoza, e v-eneranda recordaçaõ da Madre
Victoria,se segue a da Religioza,e taõbem veneranda Soror
Maria da Soledade, companheira sua nos exercicios da
virtude, e exemplar da vida. Esta escrevemos da mesma
sorte que a outra, sem pôr da nossa parte mais que o tra
balho da escripta, e traslado, assim com a deixou recopi
lada e exposta a Madre Margarida da Columua, segunda
deste nome entre as Religiozas do seo Mosteiro, e buã das
qne o iIlustrou taõbem com seo bom exemplo, c virtu
ozos exercios,e companheira oelles de Soror Maria da
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Soledade. A vida desta Religioza assim escripLa a al
cançamos da R. Doutor Joaõ Borges de Barros, The
soureiro MoI' ao prezente, e conego nesta capital da
Bahya, e sobrinho da sobreditta Religioza, o qual em
hum livro MS, entre outros muitos, e curiozos papeis
conserva este. Nelle naõ accresceulamos de mais, que
o reparti-lo em ca itulos, e desecando-o soment.e em
algllas repetições nos necessanas, e nem foi possivel
o fazer isto em outras muitas partes delle, porque entaõ
seria forçoso mudar mos a escriplll, e total narraçaõ
della, e perderill a Authora o seo tr"balbo, e o zelo com
que o fez para credito seo, de suas I,'mãs, e da Reli
giaõ de quem ue filha, e taõbem fOI Mãy, como Prelada
e Abbadeça no proprio Mosteiro. Começa assim a vida
que escreveo da Madre Soror Maria da Soledade.

~ 71/l. N:lsceo esta venerav~l Religioza nesta' cidade
da Bahya Da Freguezia da Santll Sé, aos vinte e quatro
de Agosto do anno de 1668, á Imã hora depois da meya
noite. ForaO seos Pays o cap. Joaõ Borges de Macedo,
natural da Villa 'do Cadaval, do Arcebispado de Lisboa,
e sua mulher D. Maria de Barros natural desta mesma
cidade da Bahya.., Pessoas nobres, e lIella bem conhe
cidas. Do seo casto consorcio houverllõ esles bons ca
zados nove filhos, sete machos e duas femeas. Dos ma
chos falIeceraõ dous em teu ra idade, e os mais occn paraõ
varios' empregos, assim no Ecclesiastico, como secular.
Das femeas passou taõbem huã de poucos aunos a me
lhor Patria, e ficou esta taõbem ditoza, e sendo unica,
que por essa razaõ a ólmaraõ seos Paya com extremo, e
a crearaõ com toda a devoçaõ, e recolhimento, e no Santo
amor, e temor de Deos. Na Igreja cathedral se baptizou
emoitode Septembro do mesmo anno,dia do Nascimento
da Mãy de Deos, e lhe foi posto em o Sauto baptismo o
nome de Maria pelo dia, em reverencia da Senbora, em
cuja devoçaõ a criou sua boa Mãy,rezando-Ibe desde entaõ
o seo Terço, meditado pelos mystel'ios athe sna morte.
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Com tauto recolhimento, e boa educa~mõ creavaõ seos
Pays a esta filha, que parecia ser a mais observante Religi
oza, e taõbem inclinada, que toda a sua occupaçaõ foi
logo cozer, e fazer rendas para o concerto dos Altares,
e plantar flores as mais cheirozas pàra o ornato delles,
e pedia á sua Mày lhe mandasse fazeralqmbiqllinbos onde
estillasse as flores para burrifar as roupas dos Altares.
Assim foi crescendo, e criando-se ~esta boa doutrina,
com tanto recolhimento, que dizia depois elIa nunca
ouvira Sermaõ se naõ depuis de Religioza no Convento.

715. Morto seo Pay, ficou COJ:!l sua Mày, e Jrmaõs;
os quaes como a vissem com idade competente lhe qui
zeraõ dar o estado de cazada, com hum nobre caval
leyro vindo da Jndia, chamado Christovaõ de Souza
Coutinho; ao que ena sabendo rezistio grandemente,
dizendo sempre, que só queria ser Religioza. Veyo a
descobrir a sua Mãy havia feito voto de pureza a Ma~

ria Santissima em idade de dez annos, com a qual rezo
luçaõ condescendeo a boa Mãy, como Santa mulber, e
piedoza Matrona, e tratou Jogo de lbe dar o estado de
Religioza, como com etreito o fez entrando no Convento
no anno de 1.687, em dous de Fevereyro, dia da Pllri
ficaçaõ de Nossa Senhora pelas seis horas da manhã,
mostrando neste madrugar o fervorozo, e ardente de
sejo, que conservava de servir a Deos diligente; e no f
mesmo dia, e hora se vestio do penitente habito de
Nossa Madre Santa Clara; e logo os primeYl'os paBsos
que deo foraõ o hir do chol'o dehayxo em procissaõ com
as Religiozas em comunidade, como he seo louvavel
costume fazer-se todos os annos com a Senhora, em
hum andor, que vaõ carregando quatro Religiozas le
vando todas vélas acezas nas maM, e nella foi taõbem a
nossa Noviça, com a mesma véla com que havia tomado
o habito, muito contente, e satisfeita, tendo primeyro
assistido ao acto da comunidade do officio Divino logo
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com o seo Breviario, tudo indicios evidentes de que
depQis havia de ser taõ incansavel em assistir a elle.

716. Começou o seo Noviciado, e o proseguio com
tal fervor, que logo deu mostras da perfeiçaõ, a que
aspirava o seo elevado espil'ito, exercitando-se nas vil'
tudes de tal sorte, que fazia, ou parecer reprehensivel
a v,ida das mais Religiozas,Noviças, e companheyras,ou
as mais' perfeitas menos adiantadas, Este era o exemplo
da Nossa Noviça,mas todo o seo cuidado era esconder o
que a podia avaliar de perfeita; e este lhe durou em
quanto viveo, e guardou atlJe a hora da sua morte. Pro
fessou no anno seguinte de 1.688 em quinze de Fevereyro
dia da trasladaçllõ de S. Antonio de Padllu,e de tal sorte
ordenou a sua vida de perfeita Religioza, e com tal fer
vor continuou a sel'vir a Deos, que sendo de poucos
annos, pal'eeia ser a mais antiga entre as Religiozas; e
as suas muitas virtudes a faziaõ respectiva, e venerada.
Nunca mais fallou a seus Irmaõs, e Parentes, nem a

'Pessoa alguã de fura, nem foi a parlatorio algum. mais
que a fallar a sua Mày os poncos annos que viveo, Imà,
ou duas vezes no anno, e essas taoto que tangia o pri
meyro signal do sino para o choro, ja a deixava na gra
de, e se !lia para a comunidade, e depois de acabarta,
entaõ tornava, Fallecida sua Mãy nunca mais vio par
latorio algum, nem fallou a outra qualquel' Pessoa, que
fosse em toda a sua vida; e se lhe diziaõ as Religiozas,
como naõ fallava a seos Irmaõs e sobrinhos, respoudia,
que naô qneria jamais trato, que com aql1elles, COlO

quem vivia que eraõ as suas Irmãs Religiozas. E nisto
mostrou a virtude da perseveranca, que sempre
te~e, pois aql1i11o que Imã vez começava, e era de vir
tude, e para perfeiçaõ, o nuõ deiX'lva mais; e por esta
razaõ costnmava dizer, que naõ era amiga de tomar
muitas devoções; e que entre todas, para ella, eraô as
suas particulares somente quatl'o. E perguDtando-lhe as
Religio7.3s quaes eraõ, dizia; Mt'ssa, oflicio Divino,
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Omçaõ, e o Tet'ço de Nossa Senho1'a petos mysterios.
Couzu fQi está, que tiveraõ as Religiozas por favor es
pecial, e do céo dizer ena islo; porque nada do que fa
zia o manifestava a alguem ; anles costumava dizer, que
ella era IlUã arvore sem fruclo, que nada bom fazia, e
em nada agradava a Deos; mas pelo contrario a viaõ
obrar de sorte, que a todos servia de el~mplo.

VAPITULO XXV.

Dos exercicios espirituaes da Serva de Deos.

717. Foi incansavel no exercicio de ouvir as Mi&sas,
que nesla Igreja se diziaõ; a todas assistia, ouvindo-as
sempre de joelhos, e com taõ grande devoçaõ, que
tanto que o Padre sahia da sacristia punha-se ella de'
joelhos na prezença de Deos; e começando o Padre a
missa, benzia.se, dizia a confissaõ, e punha as maõs le
vantad~s, ti cabeça algum tanto inclinada, e sem mais
movimento, ou acçaõ alguã, ficava como immovel, ou
eXlalica,- de tal sorte.. ql!..e ainda chegando a ella, ou
querendo-a mover, a nada dava altençaõ; e reparavaõ
as Religiozas, que ainda dizendo-se oulra missa, ou
mais, quando neHas se levanlava a De_os naõ olhava,
nem para ador:lr ao Senhol', por uaõ tirar os olbos da
missa, que eslava ouvindo, e cm quanto naõ começava
outra vez o choro das nove horas se sempre haviaõ mis
sas naõ cançava de as ouvir, e quando bavia muitas en
taõ estava mui alegre, e contente; convocando as mais
para as ouvirem, e fazendo signal no sino para virem;
e se succedia haver 11lIã missa só, ou duas, mostrava
gl'ande pena, e pedia ás oulras Religiozas para convida
rem aos Padres parenles.. e conhecidos para virem di
zer missa á Igreja, e sempre buscava para ouvir as
missas daquellcs, que ja tinh« experiellGia as diziaõ com
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mais devoçaõ, aluda que fossem, on gastassem nellas
mais tempo. .

7f8. Do mesmo modo assistio sempre ao oficio Di
vino, e de tal surte, que em trinta, e qnazi dons anDaS,
que foi professa, e com o de Noviça, nnnca fallou ao
choro, nem a acto algum de communidade, mais que
os tres dias antes de sua morte. A's cinco horas da ma
nhã ja estava de pé, preparando.se para hir ao choro,
e quaudo sabia sempre era com tal pressa, que era qnasi
de carreyra, como que lhe faltava o tempo, e quem assim
a via, cuidava bh' fugindo de algui'i cotlza, e sem fallar
ás qne encontrava, e c\a mesma sortc entrava pelo
choro, e como Imã esfaimada, ja com os olhos no Sa
crario, ajoelhava na sua costumada postura, com as
maõs levantadas, c assim estava athe que a Prelada
fizesse signal pqra se começai' o oficio Divino, e levan
tando-se tornava a sua cadeira, com os olhos no Bl'evi
ario, sem mais dar allençaõ a couza alguã; c se outra
Religioza lhe perguntava depois por alguã, se tinha hido
ao choro, Oll se foraõ muitas, naõ sabia dar razaõ de
nada, c taõ allleya se achava, como se nelle naõ fora a
sua conlinua assistcneia. Rezava sempre o oficio Di
vino dc pé, ~ raras vezes se assenlava, e só com grande
necessidade, pedindo pa ra isso licença. As Matinas de
todas as celebridades de Nossa Senhora rezava com taõ
grande devoçaõ, que Incitava as outras,que nena repa
ravüõ, pois a viuõ toda elevada com os olhos no céu, e
rindo-se para ellc; c com mais excesso se eraõ as Ma
tinas cau ladas.

719. Na oraçaõ foi taõ permanente, que se podia
dizei' eslava de conli nuo em oraçaõ; pOl'que hia pelas
cinco horas para o choro, e delle naõ sahia senaõ pelo
meyo dia, e alguãs vezes pela huã hora, e fóra da reza do
ameio Divino com o choro, a viaõ scmpre de joe Ibos,
ou em oraçaõ, por todo aquclle tempo. A' noite tanto
que sahia do Rcfeitorio, a que taõbem nunca falto ll, se
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punha ue joelhos no choro diante do Santlsslmo Sacl'a
menta, e nem mais a viaõ mover athe as oito, ou nove
horas, que se levantava, fazcndo muitas genutlexões, se
recolhia para a cella, na qual estava taõbem sempre
occupada em fazer rendas e costuras para os Altares, e
Igrejas athe a meya noite, e de dia os espaços de tem
po, que lhe resta vaõ do choro, e comunidades; e se lhe
pcrguntavaõ para qne cozia tanto, respondia: Estou
fazendo rendas para os lenços de meo Espozo, e isto era
logo com os olhos arrazados em lagrimas pelo amor que
lhe tinha, e fazia tudo com tanta vontade, fosse de quem
fosse, tanto que via era couza do culto Divino, e desta
lhe nascia, e da sua muita curiozidade para as taes cou·
zas, que tudo o que tocava aos Altares cortava, e fazia;
e ainda nos poucos dias, que teve da doença, que foraõ
tres, esteve dando ordem a acabar huã obra da commu
nidade com grande ancia para o tempo Ilecessario, como
com etreiLo se acabou, e eraõ llllãs capas de Asperges
roix.as da caza, as quaes li primeyra vez, que scrviraõ
foi no seo proprio enterro. Deste continuo exercicio de
cortar assim as couzas dos paramentos dos Altares, que
fazia com tal reverencia, que a lezoura, com que ns
cortava, llaõ servia para outra COllza, como de cortar os
habitas das Religiozas, e ajuda-los a fazer, tinha 'os de
dos cheyos de cálos, porque esperava do Senhor, haviaõ
apparecel' na Etcl'nidade. Tal era a attençaõ com que
o fazia; e cozendo de continuo nunca deo ponto, que
naõ fosse para Deos, e para o seo santo scrviço, de sorte
que as suas proprias camizas mandava fazér por qual
quer Pessoa, ou bem, ou mal cozidas, por se naô til'ar
de sco frequente exercicio de cozer para Deos, e com
estas cOllzas gastava a sua lença, e para sy achava
tudo taõ mal empregado, que naõ queria, nem fazia nada
e vivia como a mais Rcform"ada capucha, que podia ha
ver; porque os seos habitas eraõ de pano o ma Is gros
seiro, e succdeo fazei' para sy habito de pedaços
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emendados, qual outl'a Santa Coleta~ que IIzava do mes
mo. As toalhas da cabeça emõ das mais velhas, e dai!
que as outras Religiozas muitas vezes deixavaã; o que
se supunha era por naã fazei' cazo de sy, e desprezar-se,
So quando commullgavu se compunha com toalha, e véo
aceado para apparecer diante da Divina lVIagesLade, a
receber ao seo Espozo~ o Senhol' Sacramentado,

720. Viveo sempre com tanta observancia, e pobre
za, como se naõ tivera tença~ com qne po.din passai'
sem expel'imentar faltas, e necesssidudes, mas rep!lrtlu
tudo em obras de charidade, e para sy só deixava os
rigores, e pohreza, de sol'te qne nnnca admitlio Serva
para a servil' em todo o tempo, que vivco neste Con
ventudo, e por sua mão vania a sua cella~ fazia a cama,
e todo o mais serviço, que lhe era necessario; e quando
lhe diziaã, porque naõ admiltia, como as mais a sua
Serva; respondia, qlle IlUÕ; porqne em quanto Deos
Hle dava saiJde bem podia servir-se por sy, e nem pote
de agoa, tinha na cella; e qual)do a qneria beber., !lia
com hum pucarinbo á caza de ontra Religioza a pedi-la;
que entendiaã ellas, qne como dezejava viver pobre
mente o fazia com disfarce, e nelle a pedia por esmol
la; e assim era o mais. Quando tinha ou lhe D1anduvaõ
os seos alguã couzn, na mesma hora dava tudo, sem re
zervar para sy couza alBuã, e dizendo·lhe as amigas. como
naõ deixava taàbem para sy, respondia com disfarce,
que naõ podia teI' penções ; e do que repartia com as
mais se lhe davaõ ao tempo da refeiçaõ alguã daqucllas
couzas para éOmeI', oaceita va ,ja naõ como seo,mas como
esmolla, de que dezejava viv eJ', e esta observancia pra
ticou em toda a sua vida,

. 721. Foy taõ abstinente, que nunca em quanto viveo

\
tomou refeiçaõ fora da meza, e das dua's vezes costu
madas dq jantar, e eea; e nos dias de jejum era muy
diminuta a eonsoada~ que parecia impossivel podersus-
tentar,se sem esfol'çO Divino, e se podia dizer, qne era
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nelIa o jejum perpetuo, naõ faltando nunca aos da Re
gra~ do Ádvento, e da 19reja, fora dos seos em particu
lar"e muitos depão, e agoa. Ttlõ humilde foi, que podia
ser a todas hnm vivo retrato desta virtude. Viveo sem
pre taõ encolhida e apoucada, que parecia entre as mais
a mais Moça,e daqui lbe nascia naõ querer os officios al
tos, dizendo, que naõ tinha prestimo para couza al
guã, e só aquelles mais bayxos, e humildes, que lhe naõ
tocavaõ, e porque naõ fizesse vista, he que dezejava lhe
dessem estes, para exel'citar assim a sua interior hu-
mildade~ e modestia, buscando sempre nas commllnidu
des o Ingar das mais modernas.

722. Na virtude da Cbaridade foi taõbem muy exer
cilada para com os pobres, remediando-lhes as suas ne
cessidades, e tirando muitas vezes da bocca para dar
lhes, assistindo-lhes aquellas horas, que naõ eraõ do
choi'o, e de lloite athe ás duas horas que se recolhia por
naõ faltar ás Matinas, a que era taõ assistente, servindo
a todas no que podia: e as consolava, fallando-Ihes em
Oeos; e pela sua boa pratica, e companhia, lhe rogavaõ
quando se apartavtl, que tornasse, e estavaõ esperando
aquellas mais desocupadas para terem esta consolaçaõ,
que cOllfessavaõ _a Linhaõ milito grande.

723. Foy observantissima da virtude do silencio naõ
fallaudo nunca alto nas horas delle, e fazia~ que o guar
dassem as que estavaõ com clla, e de coutinuo llaõ fal- i
lava athe o meyo dia, porque estava sempre assistindo
no cboro~ e s6 fallava pal'a mandar locar sino, para as
missas; dizendo assim: Toquem lá a tlllJ~a; que era
fazcl' signal para as outras virem ouvir missa; ~ pal'a
dizer as taes palavras, sabia para fOl'a do choro; porqut:
nelle nunca fallou guardando alli perpetno silencio, li}

se lhe perguntavaõ algllã COllza, respondia por acenos, e
se era forçozo fallar sahia da porta do choro para fóra.1
e ahi dava a resposta. E ainda fóra do choro antes de
começar as matinas taõbem naõ fallava, e se da sua
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ce11a para o ChOl'O se encontrava com alguem, que a
saudasse naõ respondia, nem a pressa com que hia lhe
dava lugar,

726., Naõ murmurava àe couza alguã, nem consentia,
que em sna prezença o fizessem as mais, e se chegava n

tempo, que ouvia murmurar, com tanta sagacidade en
tretinha alli huã pratica espiritual,e de Deos,que a panca
espaço sr. achavaõ todas fallando no mesmo, e taã
gostozas, que naõ queriaõ se acabasse a pratica, ainda
que fosse por muitas horas. Mas, nem com ser tanto, e
taõ notado o seo silencio deixou de ser criminada por
alguns geDios discordes e mal atfectos, de que falia va em
as faltas commuas de pessoas parLiculares, e de serem
po_uco obser.vanLes da sua Regra, o que sendo assim
sempre nella se devia entendet' zelo da Religiaõ, c naõ
critica, ou mal dizer, como o supuzeraõ, e pai' isso foi
encarcerada peJos Prelados por tempo de onze dias. Na
sua prizaõ a hiaõ expreitar alguãs curiozas pelo buraco
da chave, e viaõ, que ao tempo, em que estavaõ as mais
no choro, se punha ella dejoelhos rezando o omcio Di
vino, para o qual se cornQunha de vêo, e toalha tanto
que o sino começava a tocar, e o mesmo fuzia para a
missa quando se tocava; posta' de joelhos no oratorio
se benzia, e com aS maõs levantadas, como sempre, e os
olhos no céo, a viaõ com o rosto resplandecente, e a
cor muito encamada, hindo huãs,e vindo outras a ve·la
e todas louvando a Deos, e ficando muy edificudas. Di·
zia ella depois, que o naõ ouvir Missa naquelles dias, e
naõ assistir no chol'O ao olicio Divino, fôra o que mais
sentia, e fallando·lhe algllãs nesta sua prizaõ, dizia,
rindo-se: En ainda qne fosse muito penitenciada, c
ainda sem o véo, naõ o sentira, com tanlo, que fosse á
communidade; e assim andaria muy contente, e sem
pena alguã, como a naõ lenho mais qne disso; mas,
como foi pela obediencia, eslá bem feito. Além desles
desconsolos do seo abrazado espirito lhe sobreviel'aõ
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Desta prlzaõ o\itl'as molestlas corpol'aes; porque lhe re
bentQu a cabeça, e se Ibc Inflamou o l'osto com febres,
e frios, que maios podia toIEl.rar, mas tanto, que a solta
raõ, de carreyra se foi meter no choro aos seos costu
mados exercicios, como se nada houvera passado pOI'
ella, e sem outra alguã mezinha ficou sã como de antes.

Cont-inua a Seroo do Doos nOl 1001 61pirituaes ea;erciciol.

725. Foy hum destes, e no qual se mostrou sempl'e
extremoza a cordeai devoçaõ que tinha ao Santissimo
Sacramento. Do seo Lalls Perelllne tinha vinte e quatro
horas, que lhe fazia com tal üevoçaõ, que muitas vezes se
acabavé! a hora, e levava outra,e mais, que parecia estava
elevada naquelle amor Sacramentado, em que de continuo
andava absorta. As mais destas boras eraõ de noite por lhe
naõ tirar os seos. costumados exercícios, que tinha de
omcio Divino, Missas, e estar cozendo para o seo Altar,
e adorando-o no choro; e foi muito para notar, que em
tantos annos, quantos saõ os sobreditos, que habitou
neste Convento,nullcase abrisse o Sacrario, nem dedia,
nem de noite, que ella se naã acbasse prezente; e isto,
ou fosse para dar a commt\nhaõ, ou sahisse fóra o Se
nhor POl' ViaHco, e ella sempre o ficava acompanhando
de joelbos atbe tornar, e se havia janclla por onde o
fosse ver passar, naõ perdia a occaziaõ, e tornava logo
ao seo pel'emne exercicio. Quando comungavaõ as Re
ligiozas descia do choro de ciDla ao debayxo a assistir á
comunhaõ, e naõ tirava os olhos do Senhor em quanto
ulli esLava, e recolhendo-se da va o lavatorio ás Religiozas,
e tornava para o choro. No dia em que estava o Senhor
exposto, ainda que fosse por todo o dia naã se apar
tava do choro, hindo pelas cinco horas da manha para
elIe ussistlr aos omeios Divinos, e o mais, c só 5ahia
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acompanÍlando a communidade; e hindo as mais para
o Refeitorio, tornava para o choro athe se tocar as ves
·peras, e de joelhos, e em pé levava o dia athe se encel'~

rar o Senhor, e depois de tudo acabado hia entaõ para
acella a tomar alguã refeiçaõ;porque athe aqucllas horas
levava em jejum, couza, que"admirava á!i mais Religio
zas. Quando comungava uaõ dizia palavra alguã, nem
fóra do choro por reverencia do Senhor athe depois de
buã hora de sahir do choro elos seos costumados exer
cicios, e pelo dia adiante naõ fallava mais que o neces
sario, e cra tanto o fervor, que tinha em tal dia, e o
amor, que lhe ardia no coraçaõ, que lhe sahiaõ pelas
faces rozas cncal'nadas, e de tal sorte andava enlevada,
que parecia estar-se rindo só; e quando recebia o Se
nhor, recolhia-se a hum canto, cuberta com o seo véo,
e alli estava athe se acabar o acto; e quando descia o
véo para tomar o lavatorio, para o qual a chamavaõ Illui
tas vezes, a viaõ taõ formoza, e rozada, que parecia
resplandecer-lhe o rosto.

726. Deste grande amor ao. Divinissimo Sacramento
lhe nasceo hum ardente dezejo de lhe fazei' a sua caza,
que como a que tinha n:lõ era taõ boa, por"ser de páo,
e ja antiga, davaõ-Ihe ancias, e de continuo andava va
cillando o como Ibe, poderia fazer ontra capaz, e per
feita para habitaçaõ do amol'ozo Deos Sacramentado,
sem que fosse sabido, como era seo costumc occ.uHar
tudo, quanto fazia de virtude para que a naõ tivcssem
em boa conta, valendo"se para isto do mesmo Senhor,
a quem pedia com muita instancia lhe desse caminho
por onde o pudesse conseguir, se fosse para gloria sna.
Isto se soube por se ella fiar de outra Religioza, por via
da qual vendeo tudo quanto tinha, pedindo licença para
isso aos Prelados, e o foi dispondo aos poucos, e hindo
ajuntando athe fazer certa quantia; e vendo, que naõ
chegava, se 'valeo c1.e outra Religioza para r.om hum de
voto, que o era do Senhor Sacramentado, e mandou
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lazer a obra, como com effeilo se fez, e veyo de POl'Lu
gal hum perfeito Sacrario de prata, c ella se mostrava
muito alheia no exterior para naõ suspeitarem nella, e
para isto pedio ás ditlas duas Religiozas guardassem se
gredo; porem no interior estava taõ.contente, e alegre
qne Daõ cabia em sy de ver a seo Senhor Sacramentado,
que era como sempre o nomeava, ja com aquelle obse
quio, e veneraçaõ, que se lhe devia e ella tanto dezeja
va. E quando pelo tempo adiante se achava menos ace
ado, ella o mandava alimpar á sua custa, e sempre por
intervençaõ de outra Religioza, dando-lhe ella com que
o fazer em segredo, por se naõ saber era ella a
bemfeitora da obra.

7'J7. Trabalhava sempre por fazer castiçaes, e vazos
de prata para a communbaõ, e tudo o mais, que era ne
cessario pal'aeste ministerio. Quando acabava do choro
dos seos quotidianos exercícios sempre era com cinco
vizitas ao Santíssimo Sacramento, c quando passava por
junto do choro, ou perto delle, o naõ fazia sem entrar
neHe a vízitar o seo Senhor Sacramentado, e naõ
se contentava com entrar buã só vez, se liaõ mui
tas, naõ se satisfa7.endo com o ver, de sorte, que ás ou·
tras Religiozas cauzava admiraçaõ, vendo, que esperan
do-a alguãs vezes naô acabava de chegar. Quando llle
queriaõ pedir alguã couza, que ella naõ deixasse de a
fazer era pelo seo Sell boI' Sacra melltado; porque inda
que fosse o maís impossivel, o naõ deixava de fazer. Se
tinha susto de alguã, as suas palavras eraõ-Jesus Sa
cramentado ! ou; - Vatei-me 17leo Deos Sacramentado!

728. Foy taõbem muito devota do mysterio do Nas
cimento de Deos Meuino. Fazia-lhe todos os annos a
sua lapinha com muita perfeiçaõ na sua cella, e para ler
os seos colloquios com clle entrava em exercicios na
vespel'a, confessando· se pl'imeiro. De tarde ja pe~·to da
noite metia-se no choro, e Ilaõ fallava mais a alguem,
assistindo com as mais á solemnidade das Matinas, e
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comungando com a communidade se punha a ouvir as
Missas na sua costumada postura athc pela manhã; hin
do-se as mais recolher ella ficava só, e quando tornava
a communidade a rezar a Prima de manhã a achavaõ no
,seo canto junto á gl'ade de joelhos, que ficavaõ confu
-lati n'lõ ter esta Serva de Oeos sono, e poder com aquel
Jes exercioios em taes dias, em que todas se achavaõ

, desveladas, e acabava os seos exercicios, que eraõ os de
Santo Ignacio dia do Nome de Jesus depois de comun
gaI', e satisfazer as suas devoções, ás horas costumadas
que eraõ a huã ou duas depois do meio dia. ii; foi tanta
(l sua devoçaõ, que mandou buscar huãs Imagens milito
perfeitas para fabricar huã capella do Nascimento para
'o que dava a sua mesma cella, accornodando-se em Imã
antiga se houvesse para isso licença dos Prelados.

720. Da mesma sorte da Virgem Mãy de Deos foi
devotissima. Celebrava-lhe as suas festas com jejuns,
mortificações, comunhaõ, c oraçaõ dobl'ada. Rezava.,lhe
'0 Terço do seo Rozario meditado pelos rnysterios, o
qual sempre rezou no choro de joelhos sem fallar, nem
se mover, que parecia absorta, e elevada, e muilas ve
zes a viraõ estar em cruz louo o tempo, que o rezaVlI,
que fazia admirai' as mais o vel' corno podia alUl'ar as
si'm lanto tempo, Nas Missas das suas celebridades, e
nas matinas eslava taõ elevada, que qllazi naõ atinava
ao que se fazill .. e sllccedendo darem-lhe alguã aotifooa,
uaõ ao davll, nem sabiaõ as mais a cauza, se seria pOl'
mV{lreucia, e reconhecer-se indigna de o fazer, ou se era
por naõ alinar; só viaõ pôr-se logo de joelhos, c fazer
penitencia pela falla, como be uzo.

'" 7-30. Taõbem era devota das Almas, sendo sua Ir-
mã, e mandando-Ibe dizer Mi§sas, e quando ficav::l
no choro, ainda fora das suas horas costumadas, e lhe
perguntava alguã mais sua familiar que fazia lá áquel
las horas, que podia ter de algnm descanço, entaõ dizia
estava rezando Rozarios pelas Almas, por ser DOlllingo,
ou dia Santo, por lhe Ilaõ tiral' o ~empo do ~rabüll)Q nos
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dias del1e, porque costumava dizer, que el1a el'a cativa
do seo Senhor Sacramentado, e assim com aquella tençaõ
tomava ella mesma tarefa como cativa, e se naõ levau
vantava da almofada, salvo para as communidades,. ou
para alguã obra de charidade, sem que acabasse a sua
la refa,

731., Teve esta Serva de Deos logo que professou
hum. confessor da companhia o' P. Estevaõ Gandulfi ~
porém lanto que foi cenhecendo elle o seo relevante es
pirito, ella o deixon. Dahi a alguns aonos tomou e P.
Antonio Maria Ronuei, e como este a foi taõbem co
nhecendo; c por dizer a alguãs' Religiozas, que era a
Madre Maria huã pedra precioz3 lavrada e perfeita, fu
gio taõbem delle, e nunca mais quiz ter confessor certo.
Entendiaõ as Religiozas, era isto por occultar a sua
virtude, como o fazia em tudo o mais.

732. Fez Deos nosso Senhor a esta sua Serva, e Es
poza obenefieio de lhc conservar a sande em todo o
tempo que viveo neste Mosteiro, qne sendo o lugar bas
tautemente doentio, ella só logrou sempre sande, para
naõ faltar, como nunca faltou ás snas communidades, e
contiuuos exercícios, em que vivia sempre fervoroza, e
occupada; e reparando as Religiozas nisto diziaõ con
fuzas hnàs ás ontras-Da·lhe Deos nosso Senbor esta
sande pelo fervor, com que o serve, e porque a sabe
empregar taõ bem; e ainda que alguãs vezes tivesse
suas queixas, as dissimulava de tal sorte, que Daõ
entendessem as mais as tinha ella, pOl' lbe Df,Õ probi
bit'em o hir ao choro, a que naõ dezejava faltar,

733. Nestes fel'Vol'ozoS exercicios andava esta Serva
de Oeos taõ abrazada de continuo no seo Divino amor,
que/daqui lhe nasciaõ os dezejos gt'andes, que tinha de
morrer, que alguãs vczes dizia, que se naõ fora offensa
de Oeos tomar a creatura II mortc por suas maõs.. a to
mara ella pelos grandes dezejos, que tinha de morrer;
e dizcndo-Illc as outras naõ dicesse aquillo ; ella o ra-
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tificava accrescentando: Digo que se Daõ fora offens
de Deos, que sendo, guarde-me o Sell!lOr; e logo com
os olhos arrazados em lagl'irnas, dizia com disfarce, e
submissaõ; Eu de que sirvo neste mundo para dezejar
vida? e isto dizia para que se lbe uaõ entendesse era
por ver, e gozar de quem tanto amava, e por quem de
contínuo suspirava. Outras vezes se punha em parte
onde podesse estar vendo o ceo, olhando para elle, e
levantando o coraçtlõ a Deos; porque ainda que o ella
disfarçava,reparavaõ as outras que sclhe enchiaõos olhos
de lagrimas; e dando suspiros dizia: Quem merecera
ver-se com a seo Deas no céo I Alguãs vezes cbamava
pelas outras com muita pressa, dízenc1o, venhaõ cá.. ve
nbaõ cá; cheguem aqui; Vinhaõ ellas, e pergulltando
lhe o que queria; tornava ella, olhem para o céo; vejaõ
como está bonito,. e lindo I E qunndo isto he ao avêço,
que será ao direito I Que hirá lá dentro! Em que lugar
estará nossa Madre Santa Clara! Que será ver aque\les
choros de Virgens, e Rcligiozas, que souberaõ agradar
a seo .oeos, c Senhol'! Ora agora, tornava ella, olhem
para a terra, e vejaõ como está feya, e triste! Que fu
rias Infernaes Ilaõ estaraõ por ella! Mizeraveis dos seos
habitadores, qne desagl'adaraõ ao seu Oeos! E isto di
zia' taõ repetidas vezes, que as mais se reliravaõ, e ella
ficava, se era de noite, por muitas horas com os olhos
no Céo, e de sorte elevada, que as vizinhas das outras ja
nellas estavaõ reparando no largo tempo, que alli a
viaõ estar, e isto era em as mais das noites, que bavia
1l1ar, e estava o Céo cstrellado, depois que acabava os
seos costumados exercicios do cboro. Seria do fervor,
com que sabia da oraçaõ, e prezença de Deos, e seo Se
nhor Sacramentado, e vinha entaõ para a cella.

7M.. Alguãs vezes Linha por uzo em Domingos, on
dias Santos naquellas boras, que naõ eraq do cboro, di
zer, vamos divertir a huã janella conventual, e hia adi··
ante a IllIã, qne ficava de fronte de IllIã Igreja, que ti-



763

nha SacI'ario, a vizital' dulli o Santissimo Sacramento,
e quando as outras chegavaõ, ainda a apanbavaõ rezan
do, e com os olhos na Igreja ja arrazados em lagrimas,
e logo mudava o propozito com o seo costumado disfar
ce, mas era fallando sempre em couzas do céo ; e quando
fazia a sua oraçaõ na capellinha interior do Senhor dos
San los Passos, POI' se estar concertando o nosso choro,
reparavaõ as outras, que taõbem ali estavaõ, que pri
meiro, que se puzesse de joelhos, assim que entrava bia
á janella da mesma capellinha que fica defronte da
mesma Igreja, que he de nossa Senhora do Carmo, e
lá estava hum pouco, e entaõ vinha para a ,sua oraçaõ,
onde levava huã, e dua~ horas, e o mesmo fazia quando
acaba va, e para o naõ entenderem fazia, que hia escar
rar fora; mas como fosse contlDuada, observaraõ bia ali
pôr-se na prezença do Senhor Sacramentado, visto, que
cntaõ se naõ hia ao choro, pelo qual cborava ella mui,
tas lagriinas, e dizia, quando a advertiaõ, que naõ cho
rasse, qtle logo se hia acabar; Naõ sou eu Maria a que
vou rezar mais a elte; e isto repetia moitas vezes com
lagrimas; mas as missas nunca deixava de as ouvir fosse
por onde fosse; e dizendo-se-lbe, que visse lá naõ lbe
cahisse de cima do choro algum páo, ou pedra; respon
dia: Naõ fio eu taõ pouco de meo Senhor Sacramenta
do, que sabendo vou ali pOl' seo amor, me bade malar;
naõ por certo em quanto estou ouvindo Missa, ou em
sua prezença. E assim era tanta a sua fé, que a quaes
quer horas da ~ite estava só no chO-ro, e muitas vezes
ás escuras por se apagar a Alampada, e dizia naõ tinha
m-.edo algum, nem temor de outra couza, estando diante
do Santíssimo Sacramento, porque alli naõ temia nada;
e assim era porque estando hnã vez orando no costu
mado cantinho junto á grade do chopo ja tarde, succe
deo ficar outra Religioza junlo a ella taõbem no mesmo
exercicio, ouviraõ ambas bum ruido, ou estrondo d&
Mirante para o cboro, comoqoe cabia; (disse a outra)



764.

buã pipa de pedl'as, por alli a bayxo, e callzou Laã
grande pavor, que a ReHgiozll se abraçou logo com a
Madre Maria, e tremendo, começou a gritar; ella para
que se naõ ouvisse, entrou a anima·la, dizendo, calle~se

que DaO be nada; mas a Religioza naõ tendo animo des
maiou, e ella puxando-a a tI'ouxe arrasto para fora do
choro, como hum corpo morto, e e5teve com ella atbe
tornar em sy; e entaõ lhe encomendou muito Daõ di
cesse, nem fallasse naquillo, que naõ era nada.

735. Outra vez estando élla na sua costumada ora
çaõ e assistiaõ outras Religiozas, e as Noviças com sua
Mestra, sucedeo ouvir-se taõbem hum. grande estrondo,
que parecia cabir o Mirante abayxo, e.se ouvirà junta
mente rioxadul'as de cavallos, roncar porcos, uyvar
cuxorres, e outras desen\oadas vozes, q1le Daõ só ou
vimõ as que estavaõ dentro do choro, mas taõbem as
que se achavaõ de f6n, que todas corriaõ a ver o que era;
e as do choro correr3'G para fóra; e ti Madre Maria, tal
foi o estrondo, correo taõbem, e passando todas sem
molestia só ella, diziaõ as mais, veyo pelos ares, e pelas
escadas abayxo, e se estendeo no cbaõ, eomo morta, e
ficou toda pizada, e pOl' milagre de Oeos Ilaõ abrio a ca
beça em hum Armario, que alli ficava, em que se guar
davaõ papeis, e outras couzas pertencentes ao choro,
levaraõ-na para a cella em braços, e a mandaraõ á força
sangrar e emplasta r, O que ella passou no choro depois
das outras sabirem, oU'Se vio mais alguã couza uaõ se
soube, porque ella o Dao disse, mas a prczunçaà das
mais foi attribuirem seria o inimigo commum a respeito
seo, pela qual calUia atirou com ella como pelos ares;
porém nem a ~uza de ficaI' pizada, e sangrada foi bas
tante a priva-la do seo fervor, e hir a todas as horas do
olicio Divino da maneira, em qlie estw\'1a, e podia.

736. Fazendo l~uàl vez coneerLo com outr:l Rcligioza,
taõbem de espirito, que quando morressem, se fosse
ella- primeiro lhe viesse apparecer diante do Santissimo
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Sllcramlm!o para lhe fallar, e que dicesse ella como
queria lhe aparecesse, ou em que parte; disse-lhe a
outra, que lhe viesse apparecer em sonbos. ReSpondeo
lhe ella, que estava' bem; Mas a ontra, falta de animo,
tornou a dl?Jer-lbé, naõ 'queria estar pelo concerto; Di·
ce-lhe a Madre Maria; Poi teme vir-lhe só apparecer
em sonhos! Disse-lhe entaõ a Religioza; En por mim'
uaõ o faço; mas he porque naõ sey em que estado lhe
apparecerei, quê a ua'Ô assombl'e. Naõ. Madre diante dO'
Santissimo Sacramento naõ temo, porque alli estou ca-
paz de brigár com todo o Inferoo. E isto' dizia pela
grande fé, com qne estava diante do Senhor Sacramen
tado. E he sem duvida, que se o repentino susto, que
teve no choro, e fJ exemplo ltaS' mais a naõ movera nesta
occaziaõ a sahir com as dtrtra's fota 'delle, como o naõ
executou da oulra vez, ficara como entaõ illeza, e ven
cedora do Inimigo, pois se ooõ atrevera· a ella na'pre lo

zença de seo Senhor Sacramentado. NaÕ' quiz com tudo
a sobredita Religioza admiti.' o concerto, para qnando
morressem.

Enfermidade unica, 8 tIIorta soooo 40 Serro da D6O••

737. Ouvio De.os. Nosso Senhor as vazes repetidas,
e anciozos dezejos desta -amada, e aDiante Espoza sua,
e quiz satisfazer-lhe os seos rogos, e dar-lhe a coroa
devida aos seos merecimentos, e perseverantes se!!vi
ços, que lhe havia feito em toda a sua vid~. e assim.an
dando nesles costumados exercicios-, deo-Ihe Imã febre
bastantemellte aguda, com a qual andou de pé alguD~,

dias, sofrendo, e oaõ, querendo manifesta-Ia, 'por lbe
Ilaõ pl'ohibirem o hh' ao choco, e pUireceodo-lbe .como
Ol1~l'as vezes, que quarUdo lhe sllbrevioba alguã molestia
a levava de pé, poderia taõbelll cQm esta, uaõ afrouxou
cm nada, nem qlliz ter compaixaõ de sy, sendo que a



766

linba grande para com as mais; c vendo as .Q.eliglozas
andar ella taO descorada, e com hum fastio mortal na
qnellas duas vezes, que tomava a refeiçaõ necessaria,
lbe disseraõ, que visse andava muito doente, e que to
masse alguãs sangrias para aliviar; qne o podia fazer de
pé; e ella repelia, isto nao he nada; mas corno a que
ria já o SenIHH' premiar, foi·se acrescentando a reb~e

cada vez mais, atbe que hum dia lhe disse a Prelada,
vendo-a daquella sOl'te, qne oaõ fosse mais ao choro, e
se recolhesse. para se curar. que nisso mesmo agradava
a Deos. Obedec~o ella, dizendo, que a deixasse bir ao
eboro aquellas vesperas para se despedil' delle, que se
ria a ultima vez,

738. Era em IlDã Sexta-Feyra, vinte ,e sete de outu
bro, e como a Prelada a visse com lanta ancia, e von
tade de hir ao choro rezar as vesperas, ·consentio na pe
tiçaõ; e as rezou com a mesma devoçaõ, e espiri to; e
como ainda se naõ rezava no choro por se estar concer
tando acabou as vesperas, e foi como era costumada ao
choro a vizitar seo Senhor Sacramentado, e lá se deteve
largo tempo. Recolheo-se á cella • .Q dizendo-lhe huã
Religioza f Ainda Madre Maria foi au ehoro, e tardou
tanto para vir' sangrar-se? E ena respondeo; Fuy des
pedil'-me de meo Senhor Sacramentado. Edespindo os
habitos, dobrou as toucas á obediencia da Prelada, que
lhe disse, se havia mostrar ao Medico; porque nunca
tiuha visto este, nem outro algum. Veyo o Medico, e
mandando-a logo sangrar, lançou bum sangue taõ po
dre, que deo indicio do que havia de ser; mas ella com
muito socego esteve trez dias de cama, com notavel sof
f.rimento; e tanto que via as mais Religiozas começa
rem o omeio' 'Divino, qne se rezava perto da sua cella,
sentava-se em quanto pôde, benzia-se e resava, o que
por comuta.çàõ lhe havia assignado a Prelada, e acabada
a obrigaçaõ se tornava a deitar; logo no sabbado, que
era dia Santo, disse ella a Imã Religiosa, das que lhe
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assistlaõ, a mandassem carregar por duas Escravas, e
leva-Ia ao cboro para ouvir missa; e querendo a Reli
~oza fazer·lhe a vontade, naõ foi po~sivel, por naõ estar
ja em l termos disso; e vendo que oaõ podia ser; cen
formando..se com a vontade de Deos, disse: Naõ quer
ja o Senho'r, e eu quero o que for sua vontade; porque
eu ja me resignei nella para o que for servido. Com
esta mesma resigoaçaõ se sugeftou a tomar os medica
mentos, que lhe applicava o Medico, por mais repug
nantes, que fossem; e com tanta mansidaõ, e pacieocla,
que julgavaõ as Religiozas naõ ser a moleslia couza de
tanto cuidado; mas, como temiaõ perde-Ia, pelo muito,
que a amavaõ por suas virtudes, viviaõ assustadas sem
pre, e ella preseotindo isto, dizia-Ibes: De que Irmãs
se assustaõ '1 Eu pal'a morrer nasGi; aqui estou para o
que Deos quizer dispol' de mim. E como lhe fosse con
tinuando a ardente febre, que era o mal, que a pros
trava com muita secnra, de que ella se abstinha gran
demente, por lhe dizerem naõ bebesse muitas vezes
agoa, que lhe fazia mal.

739. Na segunda-feira terceiro dia da doença, e ul
timo da sua vida, disse ás Religiozas que Ibe asslsttaõ,
lbe fizessem Imã cama no chaõ, e Ille dessem o seo man
to para se cobrir com elle, c pedio a puzessem alli; e
posta nella, pedio agoa PUI'U tomar na bocca, e em todo
o dia naõ descançou de a ter; naõ se soube attribufl', se
seria por secura, porque nos mais .dias o naõ bavtá
feito, 011 se éra para estar em silencio, como costuma'..}
va rezando, ou meditando no terço da Senhora, e o fez
naquelles dias benzendo-se com a cruz do Rozario ; e
agora chamou por Imã Religioza pedindo-lhe tirasse
hum nó, ou lasso, que tinha dado em huã conta com
a qual repartia o terço, e tirado o nó, lançou o Rozario
ao pescoço, como dizendo, o naõ havia mais rezar, e
costumava dizer, era o Rozario o seo preciozo colar
de quinze j,oyas. Tornou a tomar na bocca agoa, L10 que
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dbia aclIava alllvio; e vindo o Medico vizHa-Ia, Daõ
desconfiou della, e ficou com algum socego, sem mostrar
mais achaque, que a sua febre.

740. Das selte para as oito horas da noite, lhe
sobreveyo hua anela, e como a naõ tinha sentido
uaquel~es dias, augmentou o susto ás Religiozas, e sa
bindo estas do cboro, huã de mais ex.periencia toman
do-Ibe o pulso. e Daõ o açhando com aquelle socego,
que 8ntes tinha, lbe disse, que he isto Madre Maria?
que sente demais; que a naõ acbo, como a deixei? Res
pondeo elia. Esta ancia. Pois que anela he esta, repil
cou u Religioza 1 E elia lbe replicou, bc a da morte.
Pois, quer-se confessar para comungar logo? E elia
respondeo; Eu dezejava fosse para dia de todos os San
los para ouvir taõbem missa; mas se assim o dispoem o
Senhor, seja como elie o ordena. Pedio lhe chamassem
logo o P. Mestre dos Noviços do collegio, e hindo-se
cbamar, começou ella a fazer hum acto de contricçaô
em voz alta, o qua I nos bavia ensinado o P. Mestre Do
mingos Ramos, nosso confessor, e Director, e com a
maõ fechada a bater nos peitos com tanta força quanta
podia, e reparando as Religlozas, que elia nunca dizia
oouza, que se ouvisse, porque tudo o seo era occullo,
cabiraõ, que o fazia agora assim pelo que o dito Padre
ensinava; Que para fazer contricçaõ dicessem o acto
desta em voz aiLa; e por esta razai) o fazia ella agol'a
Rssim, por Ibe ser necessaria para aquella bora. Nesta
lhe deo buã ancia muy grande, com a qual poz os olhos
em alvo, que parecia a todos espirava; e começando·lhe
huã Religioza a lembrar o nome d~ Jesufl, pedia lbe
trouxessem o Senhor da Boa Morte, que he hum Santo
Cbristo de Indulgencias, que o mesmo Padre trouxe
para se guardar na capellinha, para quando as Religio
zas estaõ em artigo de morte, lhe meterem Das maõs.
Taõbem pediu com muita instaDcia lhe trouxessem a
Imagem de Nossa Senl~ol'a; e perguntando-lhe, se a
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maior, ou a mais pequena, disse ella a mais pequena que
veyo do collegio; e he huã que deo o mesmo Padre
para tnõhem estar na capellinha do Senhor. Veyo esta
Imagem, e a do Senhor; com esta se abraçou, tendo
nas maõs a da Senhora,e pareceo fazer os ultimos termos.
A este tempo chegou o Padre para a confessar, e vendo· o
ella, disse; este naõ he o Padre, que eu pedi; mas he o
que Oeos quer, e eu taõbem. Rogou ao Padre pedisse
por ella perdaõ a toda a communidade, assim de algua:
otfensa, que lhe houvesse feito, como do máo exemplo,
que lhe teria dado. Taõbem pedio á Prelada a sua bençaõ,
e desapropriando-se do nada que tinha, lhe fizesse esmoila
de hum habito para se amortalhar, e cova paraa sepultura,
o que tudo fez o Padre em seo nome. Elogo com a sua cos
tumada devoçaõ recebeo o Senbor por vialico, e tomado o
lavatorio, cerrou os olhos e a boca, seo uzado costume, e
naõ disse mais palavra. Deraõ-lbe o Santo Sacramento
da unçaõ, e começou o Padre a rezar ,o officio da agonia,
e no fim deste se foi desta vida prezente para n Eterna,
composta, com n brandura de hpm suave sono, que
ne.m deo mostras de que havia espirado, e foi necessa
rio fazerem-se al~uãs ex.periencias para certeza de que
estava morto aquelle corpo, que taõ vivo foi, sempre
para o serviço de Oeos. Estando taõ quebrado e consu
mido das penitencias, e mortificações, que á vista pare
cia bum cadaver em vida, ficou depois da morte taõ
formoza, que parecia estar na primeira idade dos seos
annos; e naõ sendo de cor muito alva, enlaõ {) ficou
sendo. Romperaõ as Religiozas em lagrimas, que athe
11 reprezavaõ por lhe naõ ,causarem turbaçaõ, e p~lo

respeito com que sempre a veneravaõ pelas suas virtu
des, lamentando a perda de hum tal thesou1'o, e a falta
de Imã lal Religioza, como era a Madre Maria da Sole
dade. Compuzeraõ as Religiozas o seo corpo, e o leva
ruO para a capellinha do Senhor dos Passos, onde esteve
aquella noite depozitado, e na manhã seguinte rezaraõ
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aM as Matinas, e estando no esquLfe a Defunta, com taõ
agradavel prezença# que parecia estar viva pela extra
o..dioaria formozura de que se acbava, revestida. Foy
o 1)el;) dilozo transito em huã Seguoda-Feyra pelas dez
boras da noite, em o dia trinta de Outubro de 1.71.9,
tendo de idade siucoenta e bum aooos, dous ,mezes, e
seis dlas,# ~ de habito de Religiaõ trinta e dous aonos,
oito meze:;, 8 vinte e oito dias•.

!Jft OWral Bellgk;~ flIaU, qtlll d6ia;a,.aõ {afAa de virtvd8 1IQSto Mostriro.
,6 •da algu(J.t, quu deUB sahiraõ para fu1llfadorlU do outras.

7A1. Entre as oilo Noviças de que ja se fez mcnçaõ,
sem'se lhe declarar o nome, tomaraõ 'o habito nos pri
m'eiros annos da fund::lçaõ deste Mosteiro desde Agosto

1

de t683, atbe Março de 1.684, foi buã a Madre Soror
'Brites da Esperança, filha legitima de Francisco Correa
Lima, e de sua mulher Anoa Vieyra, natural da Goru
guaya destricto da villa de Sefgipe do conde no Recou
cavo daBabya. Em o primeyro de S'eptembro do aouo
de '-683, com doze de idade, tomou o habito, dando
seo Pay, além de seo assigoado, por esmolla para as
obras do Mosteiro oito centos mil reis. Naõ se decll.ra
nos livros do convento quaodo professou, e só diz hum
memorial, que delie nos deraõ, que professara teudo a
idade competente. Com os dotes, que participou da
natureza, de bom entendimento, formozura pessoal, c
oúlros màis soube merecer taõbem os da graça pelas
muitas virtudes, que praticou no estado de Religioza.
com buã vida em tudo exemplar. Foy Mestra da Or
dem, e ainda boje seconser.vaõ entre as Religiozas, que
a cónheceraõ, saudozas memorias do bom exemplo, e
doutrina, com que criou, e soube instruir como boas
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Mestras suas Disclpula9, e edlOcer n todas as mais. Com
estas mostras de exemplar, e,Religioza de vi~tude, fal:
leceo em idade de sincoenta e nove para sessenlil {lnnos,
diz a r~erida memoria, que nos deraO, sem lhe assignar o
em que falleceo; e se havia tomaQo o babito em 4.683.
com doze annos de Wade, e falleceo com sincoenta e
nove para sessenla de vida, devia ser no de :1730 para.
trinta e hum. I (

7fJ.2. Com Q papel, em que estavp e5cripta a vida da
Madre Maria da Soledade, que ja fi~ lançada aqui em
seo lugar, n05 Jez tqÕ'bem entrega o R. Doutor Joaõ
Borges de Ba~r08 de outro papel, em que s~ acbava o·
assento seguinte: Em tres de Qutubro do anno passado
de 1738, vespel'a do 'Padre Soõ Francisco falleceo com
grandE)s mostpus de pre~estiDada no conv~nto de Santa
Clara do Desten'o da ahya, com oiteota e oito 3Dnos
de idade a M. Soror :,lartha de Christo, natural da mes
ma Cidade, e das principaes famílias do Brazil; haven
do sido a primeyra Religioza, que professou nD dito
convento, em que tomou o habito a 28 de Jaoeyro de
1.678, e primeyra Abbadeça de~le por eleyçaõ em 16 de
J1llbo de i.686, em que se ausentaraô as Religio~s

Fundadoras para o soo convento de Santa Clara da
cidade de Evora.

743. Este assento pela forma, e termos com que esll\
lançado, mostra ser feito Daõ por Religioza do conven
to ; porque sendo por alguã deUas, quando diz-Pelu
tres horas da tarde ves'/Iflra de S. Francilco,-DaÕ de~

via fallar desta sorte; mas assim :-Vespera de N. P.·
S. Frapcisco,-e conforme ent~ndemos foi feHo pelQ
R. Doutor Joaõ ~orges de Barros, que me fez delle a
entrega, e naquelle tempo era ja Gonego na Sé da Ba
hya, e cODt(1ahi~ parentesco com esta Religioza, qne no
seculo se chamava D.iMartba Borges da França. Foy
feito este asse(lto logo epois da morte da sobredita
Religioza, como do mesmo se colbe, qnando diz;-Em
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tres do out»bro do anno 'P'U~atlo; e por esta circuDstau
cla digna de credito; além de que tudo o que refere se
confirma C'Om o que ja atrás fica escripto, e se conserva
na memoria de Religtozas antigas, que ainda existem
no mesmo Convento, que Irataraõ, e conbeceraô a Mar
lha de Chl'Jsto por hua das grandes Servas de Deos,
conhecida, e venerada como tal por todas. NaO declara
o assento quem foraO seos Pays e só que eraõ das prin
cipaes famílias do Brazil, o que assim era; pois como

. ja em outro lugar fica declaracjo, era D. Martha Borges
da Franc;a, que assim se ehnmava, filha legitima de Sal
vador Correa Vasqueanes, . e de sua mulher O. Marga
rida da França Corte Real, dos quaes se· conserva ajuda
nobre deceiJdencia~ Tomou D. Martha o babito em
idade de vinte e oito annos no ja referido de t678 em
28 ·de Janeyro, sendo a primeyralleligioza, como fica
dito, que passados algnns dez mezes depois de chegarem
de Portugal as Religiozas Fundaduras, e estarem DO
Recolhimento dó Desterro todo esse tempo sem o errei to
a que tinhaõ vindo, de 8'e receberem Noviças para elle
pelas difficuldades, que ja ficaõ taõbem referidas, foi O.
Martba, como dizemos a primeyra, que abrio caminho
ás mais, e DaO só servio de norte, e guia ás que se fo
rnõ logo seguind.o; mas para todas foi sempl'e nos dila
tados annos que DO Convento viveo Religioza hum in
centivo de virtudes, o exemplar de perfeiçaõ. Pelas
mesmas difficuldades referidas se dilatoll a ella, e as
mais, que se lhe seguiraõ,' alguns tres annos a pro6ssaõ,
e a fez em 2~ de Abri'! de t68!. Pela conta rios annos,
que diz o assento acima viveo, que foraõ 88, entrando
na Religiaõ de 28 de idade, foi o de seo feliz nasci
mento no de 1.650, vivendo Religioza sessenta 3nnos.

7fJ.lJ.. No de H>86 aos 18 dias do mez de Oezembl'O
enlroll Deste convenlo para Religioz8 de véo preto,
sendo Abbadeça a R. M. Martha de Christo, Margarida
Dias Jardim, que depois se chamou Margarida da Co-
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-Iuwoa, segunda deste 001116, tiloo legitima de DomiDgos
Dias, e de Ignacla da Costa Jardim, Datural da vilfa do
Cilyru, baptizada Da Matriz de N. Senhora do Rezar.lo
da mesma villa, no anno ·de 1662, Contava de idade
quaudo entrou vinte e quatro anDos. Em llellgioza des
empenbou o nome que escolheo, porque foi buã grande
e forte columna deste Couventt> sendo dotada de bom
entendimento, escreveo a narraçaõ que ja aqui fica lan
çada da vida da Madre !vIlu'ia da Soledade, companbeira
e coadjutora dqs seos santos exercidos, Servio o cargo
de Vigaria da Caza, e na era de t.732 foi eleita em Ab
badeça, cargo que exerceo com grande zelo e cabalsa
tisfaçaõ, Cuidou sempre, e muito no aproveitamento, e
bem espiritual naõ só üaqueJlas pessoas, que tinba a
seo cargo; mas ·em commom d.e todas, procurando POl'

meyo de Santos exerclcios conduzir a todos ao caminbo
da Sahaçaõ. Todas as noites lia huã liçaõ espiritual, a
que ella chamava Lenda, e para que todas a. ouvissem o
fazia na Capella do Senhor d{)s Passos, a qual acabada
começava a rezar o Terço da Senhora para o que com·
poz muHas jaculatorias, e obriga va a todas as Serva s do
Convento, sendo Prelada, para que o fossem rezar; e
ao Sabbado o fazia canlar, e naõ sendo Prelada convi
dava para isso as Religiozas mozicas. Elia deo priuciplo
aos exel'.cicios de S. 19oacio, Boa morle, e Via-Sacra,
e todos os mais que ainda boje se praticai) no Convento
se devem ao seo zelo, e devoçaõ. Convidava a todas as 
Pessoas para ganbarem as indulgencias plenarias da or
dem, das quaes tinha feito hum caderno para melbor
lembrança dellas, Foy compauheira nas penitencias da
Madre Victoria, e em velarem toda a noite, e dia no
choro nas mais devoções, e as ficou c{)ntinuando depois
de morta 'a companheira. Tinha mais de oitenta annos
de idade, e nunca dispensou com a obrigaçaõ do cboro
no qual assistia eJesde Matinas atbe a bora de Noa, fi·
cando alli em oraçaô e ouvindo todas as missas; e o
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mesmo fazia depois de \Iel4peras, de aorte, que 00 cho...
f,Cl ertt toda a stJ dSsistencla. Nodca tete o tempooclozo
porque aibda alg01D, que lhe restava dos seos esptrl
tulleB exer«icros, e ootras occopações, o gastava em eo
sio r a hua!fa Itngua latina, que sabia dJUlto bemj e a
OUOO8S a doutrina CbrisUI.

7lt.5. O jejum roi neHa indlspensavel, pois além da'"'
quelles,a qtle p.ela Igreja, e Regra era obrigada', muitos
dias o fazia por devoçaõ e penitencia~ 00 mortiJicaçaõ .
Taõbem fOl cominu" DO rigor da disciplloa, e cilicio
com que castigava o seo debil. é enfraqllecido carpo<.
Advertiraõ as Religioz3s, que a compuzeraõ depois
de morta, que 00 tempo da enfermidade taõbem naõ
dispensara nesta mortiOcaçaõ pelas pizaduras, e slg
oaes que lbe acharaõ. Taõbem ootaraõ que entre as
affiicçôes da doença muitas vezes se punha em cruz
sobre a cama, mostrando lembrar-se da Agonia,
que o Senhor padeceo oa cruz. Falleeeo esta Serva
de Deos aos viote dous de. Dezembro do aooo de 17lJ.S,
tendo de' idade oitenta e hum e de Retlghiõ alguns ciu
cocnta e sette. Depois de algons aonos abrindo-se a
sua sepultura se àcbou sobre a sua caveyra hum Roza
rio de contas brancas que le\lara ao .pescoço, quandO' a
sepultaraõ, o qual estava posto ao modo de Imã capella,
ou coroa, e taõ novo, que naõ parecia estar elHre a ter
ra ; daqui se ficou inferindo o quanto seria ágl'adavel á
Mãy de Deos a devoçaõ do seo terço, que ella com tanto
zelo rezata, e fazia rezar todas as Doi es, além do ou
tros muitos serviços, que fazta ã mesma Senhol'u. Nes
tes santos exercicios por morte da Madre "tictoria, ficou
contiouando com a Madre Maria da Soledade, que to
das tres t1orecel'aõ' ao' mesmo tempo, ficando por mbrle
da Madre Victoria as dnas companheiras a Madre Ma
ria da Soledadel; e a Madre Margarida da' Columna.
Elsta'sam du-Yida foi aquella, que assistia !to aborO' á
oraça(') com a Mádre MarIa -da Soledade, quawlo lbe
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perturbaçaõ, e arrojo, que fez delta o inimigo commum
lançando-a do cboro pelos ares cabindo fora delle pela
escada como morta; e por isso escrevendo a M~dre

Margarida da Columna este cazp, e dizendo estava na
oraçaõ, e choro com a Madre Maria da Soledade outra
Religioza naõ declara quem fosse eSlí\. Da Madr~ l\iaJ;
garida da Columna~ sendo ainda vi va test'Hicou ·buã Re
ligioza, que entrando na sua celta ás tres horas da. ma
drugada a experta-Ia para o choro, 'a achou dormindo
com bum lal resplendor, quenaõ parecia ser ella. Tudo
o referido const~ de huã breve relaçaõ, que com as que
ja referimos nos deo o sobredito DoutOl' Thesoureiro
MoI' Joaõ Borges de Barros, que pelos charateres mos
tra ser antiga e concorda em tudo com outra moderna
que agora se nos communicou por ordem da Madre Ab
badeça deste Mosteiro.

746. Com o bom exemplo destas Religiozas, criada
com a sua doutrina, e companheira taõbem dos se05
virluozos exercicios, e boas operações, 'viveo bastanles
annos ainda depois dellus, conservando semprtl na alma
o santo fervor do espirito, que deltas havia participado
a Madre Flol'encia da Resurreiçaõ. Foy filha legitima
do capitaõ Simaõ da Sylva de Andrade e de sua mulher
Catharina Vieyra .. Na Sé Cathedral desta cidade foi
baptizada. .

De onze annos tomou o habito aos oito dias do mez
de Septembro de 1.689, e 110 mesmo dia, e mez do aUllo
de 1.695 fez a proussaõ como discipulfl, e companheira
de laes Mestras, e por parLicipul' por graça superior de
huã condiçaõ mança, e hum natural brando, e humilde
viveo sempre Religioza perfeiLa, e com opilliaõ de vir
tude, telldo de idade oitenta e tres aouos, e de R~ligj

oza settenta e dous, completou os dias aos quinze, de
Abril de i 761. pelas tres horas da tarde. No outrp dia
se deo á sepultura o seo cadavel', e lhe [oraõ fazer os
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omclos, e honras funcraes~ e assistiL' ao enterro os Re
ligiozos deste convento da Bahya com o seo Guardiam,
querendo-lhe pagar com estes obsequios o sincero e
verdadeyro amor, 'que a todos mostrava, tratando-os
por seos Irmaõs assiln na prezença.. como na auzencia,
e o affectuozo do seo espirito. com que parece se arre
batava.. quando fallava, e ouvia nomear o Santo Patri
archa.. chamando-o com profunda reverencia; Moo Pa
dt'O S. Francisco; que no céo lhe pagaria esta venera
çaõ, assim como na terra lhe pagaraõ os filhos o sallto
amor. que lhes tinha.

7ft?, Estes foraõ os sazonados frutos, que como pri.
mitivas plantas do jardim de S. Clara do Desterro na
Bahya, entre as mais, que nelle nascemõ nos primei
ros dez para onze anDOS de slla fundaçuõ, brotal'aõ taõ
copiozamente como l'egudas com as salutiferas aguas, e
vigol'OZOS espiritos das suas Religiozas Fundadoras.
Das model'Das pela fertilidade do seo espirito naõ des
merece o ser numerada entre aquellas primeyras a Ma
dre Maria de Jesus, Chamou-se no secnlo D. Maria
Bolcôa, filha legilimu de Antonio Velho Machado, hoje
Religiozo de S. Joaõ de Deos no hospital da villa da
Cacboeyra districto da Bahya, para onde se l'ecolbeo, e
traspassou o outro h;)spital jUlHo ao nosso convento de
Paraguaçú, a que se havia recolhido em secular POl'
morte de sua mulher O, Anna de Souza de Aragaõ, fi
lha do Alcayde MoI' da cidade da Babya Francisco de
Araujo de Al'agao, e Mày da Madre Maria de Jesus.
Roy a Madre Mada de Jesus no seculo por~parte pa
terna sexta nela de Diogo Alvures COITea o Cararnuru..
e de sua mulher legitima Catlladua Alvares.. India prin
cipal da Babya ; porque destes foi filba segunda legitima
Genebra Alvares, que cazou com Vicente Dias de Beja
natural do Alemtejo, Moço fidalgo da caza do Infante
D. Luiz. Destes foi filha Maria Dias cazada com Fran
cisco de Al'ahujo da nobre fumilia dos \rabujos de Pou-
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te de Lima, e destes foi fHha O,. Mal'Ía de Aralmjo, que
cazou a primeyra ve~ ~om Ballhazal' de Aragaõ, e Bao
gala, primeyro deste apellido na Bahya, donde foi gover
nador interino, por morte de D. Diogo de Menezes Go
vernador Geral do esLado pelos annos de 1.61.3. De O~

Maria de Arahujo, e seo marido Ballhazar de Aragaõ,
foi filho Francisco de Arahujo de Aragaõ, cazado com.
Anua de Barros Sueyros, e destes foi 61bo outro Fran
cisco de Arahujo, Alcayde Mor da I3:dlya, cazado com
D. Agueda de Goes, a qual era filha de Manoel Pereira
de Goes, e de sua mulher O. AnDa Brandaõ, tilha de
Antonio de Souza de Andrade, que dizem era filho natu
ral del-Rey D. Pedro·H, e deste Francisco de Arabnjo
de Aragaõ, era filha D. AnDa de Souza de Aragaõ, que
cazou com Antonio Machado Velho, Pays qne foraõ
desta Religioza. Foy baptizada na Freguezia, e Matriz
de S.. Bartholomeo de Maracogype, reconcavo da
Bahya, e tendo de idade vinte e tres aonos completos
tomou o habito em viDte e dous do mez de Junllo de
1. 741.. Mostrou em todo o decurso da vida ser Religi
oza perfeita em todas as suas acções, alegl'c no aspecto,
dotada de huã Santa simplicidade, que mais inculcava
ser graça superior, que defeito danatnreza. Foy muito
inclinada, e assistente ao choro, dada á ol'uçaõ, na qUl.l1
gastava muitas horas do dia, e da noite, exercitando-se
em muitas penitencias, qne occultava por humilde,
devotissima do Bozario da Senllora, e estando muito
mal da enfel'midade de que acabou o naõ deixava de
rezai', e na vespera de seo fallecimeDto, porque já o
naõ podia fazer mandou a hua Serva, que lhe assistia
rezasse em voz clara para clla o hir assim medilando.
E assim acabou com signaes demonstrativos da sua
Salvaçaõ aos cinco dias do mes de Agosto de 1.761 ao
romper do dia. Desta ReJigioza dizia o seo confessor o
Padre Luiz da Rocha, capellaõ do Mosteiro, e o Padre
Escota da Companhia que nunca perdera a graça ba:-
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tismal, e aLhe f6ra do Mosteiro foi notol'ia a sna virtu
de, e boa fama; pois em hum MS: que trata das fa
milias da sua Ascendencia feito por pessoa cnrioza, e
que naõ contrahe com a Familia parentesco algum na
Arvore dos Filhos do sobredito Antonio Macbado Ve
lho, e de sua mulher D. Anna de Souza Aragaõ, esr.reve
assim-Teve huã filha, que foi D. Maria Bolcôa, que
be Freyra no Desterro da Bahya de bllã vida Religioza.

7lJ.8. A Madre Jozefa Tb€reza de Jesus, filha do ca
pitaõ MoI' Joseph Pires de Carvalho, e de sua m111bel'
D. Tbereza Cavalcante e Albuquel'qne, que era Irmã
legitima da Madre Antonia do Paraizo, de quem já aqui
se fez memoria. Foy baptizada na Matriz da Conceiçaõ
da Praya da Babya.

De idade de quinze annos a 22 de ou tubro de 171.7
tomou o habito. Ouvindo nos primeiros annos de
Religioza a missaõ de certo Missionario na Igreja do
seo Mosteiro se dispôz com grande fervor de espirito a
empregar-se toda no serviço de Deos; e depois de gas
lar alguns annos nos exercicios da vida espiritual enfer
mou de muitos achaques, que se foraõ seguindo buns
aos outros por espaço de 28 annos, e sofreo com grande
paciencia, e conformidade, e só se ailligia por naõ poder
cumprir as obrigações do seo estado. Assim enferma
nunca perdeo as horas costumadas da sua oraçaõ. Era
muito charitaLiva, e a mayor parte da sua tença a re
partia em esmollas. A rotl pa do seo uzo era a mais
grossa, como estopa, e outras·semelhantes. Na sua cella
naõ havia outro ornato mais que huã pobre cama de
couro, e llUm bofetezinbo de páo Iizo. sobre o qual ti
nha alguãs Imagens da sua devoçaõ, e a sua cayxa,
hum balayo, e em tudo taõ reformada como buã verda
deyra filha de S. Clara, e S. Francisr.o, sendo sobretudo
admirada a sua rara paciencia com a qual põz fim ás
sllas enfermidades corporaes aos 28 dias dO' mez de
Agosto deste anDO de 1.764.
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7á9. Naõ só se illustrou muito este Convento com as
vid..s, e virtudes destas"l,\eligiozasi, taobem lhe serve
de grande credito o haver dado' ontras de virtude e ca
pacidade para Fupdadarl\s de alguDs Mosteiros. Em
7 de Septembro de 1.7áá, sabiraõ deste Mosteiro para
Fundado-ras do de N. -8. da Lap.a,.Q6s.\~~~Sllla G~daqe a
Madre Mal'ia Caetana da Assumpçaõ por Abbadeça, e a
Madre Jozefa Clara de Jesus por vigaria, e Mestra; esta
ficando alli encorporada por Breve Apostolico, a outra
voltou outra vez para o seo Mosteiro, em dez I de :De...
zembro de 1.750., I

750. Para Fundadoras do convento dtr N; S~ da Coo.. \
ceiçaõ da Ajuda da Cidade do Rio de Janeiro sabiraõ
deste em dia do Patrocinio de N. S. do anno de 1.7ls.8
qnatro Religiozas, e por Abbadeç~ a Madre Leonor Ma
ria do Nascimento, e passados alli alguns trezé annos se
recolheraõ todas a este em quarta-ferra de trevas
de 1.761..



LIVRO VII.
Cootinuaii-se as Memorias desta ProTincia depois de coocluldas as suas

Fundações.

Ul1.PITlJLO I.

Acceita o Senhor Rey D. Jooo V. o ler Padrooyro delta PrOlJincia,
/l beneficiol qUll lhe faz.

75t. Concluidas as fundações desta Provincia com a
ultima·do Convento da Alagoa do Sul no anno de 1.659,
deste athe o fim daquelle seculo naõ temos conza nota
vel, que á mesma Provincia diga respeito, e pertença á
sua CbroniCil, porque no commum della já, fica notado
nâ . Estancia dos seos Ministros Provinciaes da La
parle; e taõbem no particular ·dos Conventos, porque
em cada hum delles, conforme a ol'dem, que promete
mos seguir fica escripto tudo, o que lhes pertenoia.
Do seculo prezente, em que estamos de 1700 para 'cá,
diremos, o que nos parecer digno de memoria. No
principio deste entrando por Provincial em 1lJ. de Feve
ceyro de 1.705 o Padre Fr. Cosme do Espirito Santo,
tendo sido Vigario Provincial hum anno, e alguns tres
mezes antes por morte do FI'. André da Conceiçaõ, seo
Antecessor immediato, considerando, como pOI' descui
do, e negligencia dos passados, estava est1 Proviocia
desde o seo principio de Custodia sem tomar Patraõ,
ou Protector, como costumaõ as mais,- especialmente
aos Princlpes, Monarchas, e Senl).tlres dos Reynos, e
Dominios onde os Religiozos tem Conventos, e Pro
vincias, e saõ sujeit{)s, ou slibdHos, tanto para credi
to, e estimaçaõ dos mesmos Religiozos, como para cap
tarem assim melhor a beuevolencia, e reconbecerem a
vassala~em dos seos Soberanos, atlendendo a tudo isto o
Padre Fr. Cosme com a sua sempre acertada, e provida
Economia Regular, rezolveo toma r taõbem Patraõ, e
Protector para esta Provincia, e foi feita a merecida
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escÔll1a em 'o Senhor Pl'inéipe 'O. JOllÕ, que depois, e
logo foi ól (iJuínto deste nome 'em o Reyno de Pdrtu'gal:
Para effeilo destà sua boa, e discreta eleyçaõ fez em
Meza com os Padres. do seo DiOiàitorio a' seguinte

• ~ ,* t '. . f

CARTA .

Do Provincial do' 8. Antonio do BI'asál para o Senhor
" 'prit&cipe D. Joaô.

Au~uslissimo Principef e SeJlhor Nosso.
, !

I.Fr.Cosme do l',spirito Santo, Ministra Provincial. e
mais padres da Meza da Ojffiniçaõ desla Provincia Ca
pucha de S. AnLonio do 'Brasil, humildemente prostra
dos aos Reaes..pés de V. Alteza· o saudamos em nosso
Senhbl' Jesus Christo,; Por quanto esLa Provincia de V.
A. desde a sua pl'imey.ra' creaçaô aLbe' o prezente naõ
teve Protectol', do que muito necessita para a defender
nos cazos de necessidade, que, poderá ter; por tanto
expomos a V. A. a faculdade que lemos dos nossos
Santos Padfes, ~nn,l?ce.i1,cio .,",-V em huma Bulia, que come
ça-Geoeralibus, ct Provincialibus, et custodibus,-e
oUVra .de-N(coláo LV-Genel'allblls, et Provincialibus Mi
nisteis, et cllstodibus,.,.e ,de outros summos PonLifices,
que,nos-concedem a graça de procurarolOs Protectores:
Nós, pelo grandíssimo ·atrecto de vassalos, elegemos de
votissima, e cordealmente a,Y. A. em pleno Oíflinitorio,
que neste convenlo de N. P. Saõ Francisco da cidade
da Bahya fizemos em 1.4 de Agosto de 1. 705 por Protec
tor, e Padroeyro desla nossa Província, com a obriga
Ç'aõ, (além, das qne por.vassallos de V. A. Lemus, e das
que aos Padroeyros saõ concedidas,) que em o dia,22 de
outubro em que V. A, faz annos, de se enloal' em cada
Convento desta Provincia huã Missa a S. Antonio por
tençaõ de V. A. e taõbem celebrarem todos os Sacer-



dot~.s I~ela meSIPa tençaõ ne~1iJ:l. dia, pedindo ~,l;)e09

c_gn.ce~ala. V. A. largos ~.pnos,de. v/ida; ~ completos es··
teso fel.zwente~ terá élP, depois V. A. egi cadfl,Conveoto
b~m offi~io:,entoal;lol di~\Wdo cadjl Sacerdote c~pco mis
sas, cada [rmaõ chorista cinco olficios de Defuntos, e os
Frades leygos cinco vezes I sua reza, além das obriga
ções, que por vassallos temos, e aos Padroeyros somos
obrigác'los,' e destle'l~(}"fica V. -A. participa-ndo de to
dos os sutrragios, Müsas, 'Oraçõ~s, disciplinas.. jejuns,
penitencias, e todas as mais obras meritOl'ias, que nesta
Provincia se, fazeltl, e:ao diallte' se fizerem, para que
ajudado V. A. destes socorros espiritl1aes, naõ só cresça
o aIhGr, 'e devoçl\õ, -que. a nosso Saoto babito tem, mas
nesta vida mereça áugmê to de graça, e na outra o
premio eterno, e pa'fll cumprimento de tudo o acima
ditto, mand'amos passar esta carta assignada, e sellada
com o sello m:íior da 'Provincia. No OonveO'to de N. P.
S.Fraocisc(f da cidade da' IBally~, dia, mez, e aono ut
supra•.+. I .

. l

DolMafquez de Marialva.

M. 'R. Pi Provincial de S. Autonio do Brasil. O P.
Fr. Diómingos de S. Josepb fez pre1.eote a 'Sua Mages
tade que Beosi.GI1-arde"ã carta de'ProtecQaõ, que V. P.
e 05 mais "Relígiozos desta Provincia ofl'ereteraõ ao
llitto Senhor, li qual acceitou, e porque pela pressa, com
que partem estes Navios se nàõ podem expedir os des
pa'chos oecessarios) para coosta1' nessa Provincia da
sua Real vontade, me permitio puüesse segurar a V. P.
da sua parte ficara muy persuadido do bom animo de
V. P.. e mais Religiozos, e esperava de suas orações
produzissem os meIlllores e[eitos no acerto, com que
dezejava governal' este Roeyno, e fazel' justiça ;t seos
vassallos; e espero ele V. P.' me faça mercê tomar-me
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por sua couta para me mandar ellcommeudar a DCQs,
q!Je guarde a V. P. muitos annos. Lisboa 28 de Julho
de 1707.

Muito criadu de V. P.

o Marquez de Marialva. "
j

Escripta ao óosso ProvillOial pelo Marquez esta carta
mandou S. Magestade 00 seguinte mez expedir o sell
regia Alvará, em que, acceitava o ser Protector desta
Provincia, como neIle se· contém.

ALVARÁ

De Sua Mageslade.

Eu EI-Rey faço saber, que tendo consideraçaõ ao
bom exemplo, e virtudes, com que vivem os Religiozos
da Provincia de S. Antonio do Estado do Brasil, e a
utilidade das almas dos moradores delle, nas Missões
que exerciUlõ; e por esperar que I,aõ só ontinue, mas
cresça neHes o zelo do Serviço de Deos, e bem das
almas, rogando a Deos nosso Senhor pela conservaçaõ,
e Estado deste Reyno: Hey por bem tomar a ditta Pro
vincia debayxo da minha Protec.;aõ Real, com a'.q:ual
procurarei' mostrar-lhe os effeitos da minha bO(lJlfon
lade, e a particubll devoçaõ,' com que venero o Sera(h~o

Padre S. Francisco, e ao gloriozo Santo Antonio; c
para constar do referido llle mandey da'r este Alvará
por mim assigna'do, o qllal quero tenba fórça, e'vigot,
como se fosse énrtn começada em 'meo nome, e pas>
sada pela chancelaria, e segnarde inteiramente, sem em
bargo de seo effeHo haver de durar mais de hUlll';anno,
e de Daõ passar pela chanehelaria, naõ obstante as Or
denações do liv. 2. 0 n. 39 e nO, que o contrario dispo-
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em. Jorge Monteiro Bravo o fez cm Lisboa a 30· de
Agosto anDO do Nascimento de N. S. Jesus Christo de
t i07. Diogo de Mendonça Corte Real o subscrevi.

Rey.

75~. A' sombl'a da Regia protecçaõ de hum Mooar
chu em tudo affectuozo ao que era de Ocos, e das Sa
gradas Religiões, e em especial da Sel'afica dos Pobres,
como o mostrou sempre em todas as acções, que a esta
diziaõ respeito, o mesmo Provincial, que havia conse
Kuido de sua Mngestadc a carta de Protecçaõ desta
Provincia, alcançou ontra a favor fios Syndicos, Cirur
giões, e Barbeiros, de qlle os Conventos tem necessi
dade, e naõ logravaõ alhe li privilegio 011 isençaõ algl1íl
Beal, com qlle suavizassem o seo tl'abalho, e os moves
se a sel'virem, e a fazer a necessaria assistencia co m
melhor vontade, e mais cuidado, a qual curta he do
theor seguinte:

PROVIZlo REAL

A favor dos Syndicos, Cú'urgiões, e Barbeí1'os
dos Conventos.

Dom Joaõ por graça de Oeos, Rey de Portugal, e dos
Algarves, da quem, e dalém, Mal' em Arrica, Senhol' de
Guiné, e da conquista, navegaçaõ, commercio da Ethio
pia, AL'abia, Persia. e da India &c. Faço saber aos que
esta minha carta virem, que tendo respeito a me repre··
zentar o Provincial da Provincia de S. Antonio do Bra
sil, que naqnellas partes padecem os seos conventos
muitas faltas por .recuzarem muitos o offieio de Syndico
dos taes Conventos, por naõ terem I)rivilegio, nem
isenÇ8õ alguã, com que fique remunerado o seo traba
lho, e dispendios de suas fazendas, motivos, que obL'i
garaõ aoo Reysl meos Antecessores concederem algnãs
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isenções aos Syodicos da Ilha da Madeira.. e Barbeiros
dos Conventos, como constava dos documentos, que
apprezentou, pedindo-me lbe concedesse por esmolla
aos Syndicos, eCirllrgiões dos Conventos daquella Pro
vincia os mesmos privilegias já concedidos aos da Ilha
da Madeil'a, E tendo a tudo consideraçaõ, e por faz-el'
eSlllolla aos Con ventos da dilta Provincia de S, Anto
nio do Bl'asil; Hey por bem de conceder ilOS Syndicos,
e Cirurgiões dos diltos Conventos os privilegios de be
rem isentos, e escuzos de pagar nenhllàs peita s Reaes,
pedidos, serviços, nem emprestimos, que estejaõ, ou
forem lançados no dilto Estado; uem sejaõ obri gados a
acompanharem prezos, uem dinheil'os, nem a serem
Tutores, nem curadores de nenhuãs Pessoas, salvo, se
as taes Tutorias, forem ledimas, nem possaõ ser cons
trangidos, a servirem omcios, nem cargos do conselho
contra sua vontade, nem scjaõ postos pOl' hosteiros do
couto se athe agora o naõ forem; e da mesma maneira
hey por hem, e me praz, que n3õ paguem julgadas; nem
olltavos de pam, vinho, nem outras couzas, que se cos
lumaõ pagar, nem pouzem com elles em suas cazas de
mOl'ada, Adega, nem cavallal'iça, nem lhes tomem seo
pam, ViNho, roupa, lenha, galinhas, suas bêstas de
sella, nem de Alual'da, neID outra COllza do seo contra
sna vonlade; nem vaõ a servir a nenhuãs gllel'l'aS por
mar, nem pOl' terra, nem a outras nenhuãs partes, que
seja, para onde possaõ sei' chamados, nem sejaõ acou
liados em cavallos, e armas, nem em bestas garuchas,
ne mem outras nenbuãs quanlias, que sejaõ, posto que te·
nhaõ fazenda, para a terem, nem appareçaõ em alardes,
porqne de tudo oque ditlo he, e em especial os hey por
relevados, izeotos, e livres, como o saõ os Syndicos, e
Barbeil'os do Convento de S3Ô Francisco da observancia,
que está na Ilha da Madeira. Pelo que mando ao meo
Governadol' Geral do Estado do Brasil, Governadores,
e capitães mores das capitanias delle, e mais Mioistros,
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a quem ~Ócar cl1mpl'aõ, e guardem esta minba carla de
privilegi6S,. e isenções, e a façaõ cumprir, e gnal'dar
ioteiramenre como nella se contém, ·sem duvida, nem
contradicçaõ alguã, que por firmeza de tudo lhe' mandcy
passar esta por duas vias, por mim assignada, e sellada
com o roco se110 de chumbo pendente, E por ser por
esmofla se naõ 'pagaraõ novos direitos, como conslou
por certidaõ dos omciaes delles. Dada fia Cidade de
Lisbol( aos 'quatro dias do mez de Outubro, Dionisio
Cnrdozo Pel'eyra a fez no anno de mil sétle cenLos, e
nove. Q JSecre!ario André 'Lopes da Lavre- a fez
escrever,' -

Et-Rey.

Guarda-se' no Archivo do Convento da Bahya escrip
ta em pergaminho, despachada nOlconselbo ultramarino
pegistada no liv. !t. da Sec etaria de ESlado da Côrte,
8 em todas' as camaras do -Estado da Babya, e Per
namhuco.

753, Em lod@' o seo felicíssimo Reyuado mostrou
este piedozOl Monarcha naõ só com expressões da sua
boa vontade, mas com obl'as; .e acções da sua libera I
grandeza, que sendo Principe Magnanimo, era Pay
benigno, e' Protector Real, assim pela estJrmaçaõ, que
dava aos Prelados, e snbd'Ílos da Provincia, como pelas
graças, e donativos, que fez aos seos Conventos. Na
descripçaõ destes assim da primeyra, como àesta -se
gunda parte ~aõ ja referidas muitas destas gl'aças ;
aqui só repetiremos alguãs, que lá naõ liveraõ l'ogar.
Para o' Convento da Oidade da Bahya mandou dar hum
todo de veludo negro para os cinco altares do Cll'uzeiro,
e oopeJla Olor. Outro todtl para o Convento de Olloda
de -Damasco de ouro com franjas do mesmo. Outro.
semelbante para o Convento da v.ma do Cayru, e para.
o Convento d& Seregipe do Conde outro da mesma sor
te além de outras dadi-vas mais paFti'Culal'es, Do' seo.



787

" ,
Do Senhor Rey D. Joàõ "V.J1Jtlra o G'tiardiflõ'f.t'O Recife.

I I' • JII.

• :' I. : I, I

,Guardla,õ do, Conveu,to po RecIffe/11 , ror m~i~, r pre-
zenle 9 z~lo co1?l q~e v~~ l~ouve~te~ Il~ ,oe 'azi~g, emlq~e
os J;>9VOS d~ssa eapltaO\a, se ~olevaraõcQnlra o Gove,
nador Sebasti/lõ de qa 11'0 C~l~à~~. Mfl ~hre~eo ~'{Wi-'
t]cilrVO& p'!Jr est~"o zp.uito" Que mr f<>:~ ~gradavel o tiool
serviço,Que vós!le ~s vos~ps Reli~w.zo ,We fizerab cqp ~~
sua exhortacõe~l( l~lp~dlUdo "' f fia. ~ ~u ,Ie~a?p , 11
vI'aodo. e~e Recl1:fe e;t.~ rUlDa, ~IRur °llrIleHP~va o c?rpo
dos a,UlO LlDados. cUjas ~cções beW1 o('lra raõ serem
uascidas das·, obrig~çõ s~'pe, ~rda~elrps lteli~iqz?s;~
cheyos dlJ9l.elle fepor, ,~espmlo., ~oal ijeqia a occa~)~õ.
de tanto flS~P, o' Q,u,e vos <Jgr' d CO PQ 1sla, ~I fio ile (vos.
coptinueis, e os Vossos I I1ligiq~os. da~~(CJP Wàp~ç com
o qJesmo exeQlPlo, e~hor~n(l,o,.~sslm nos sermões, como
em toda áparle aos Pôvo\~ o Hom"1ercj<\rem entre sr buã
boa un!aõ, e amiztlde~ .cn~r~' ar.~m~.J~ ai'9' ~be~ienci*
u tudo o QU~ fpr em h~ eKelO, e utiTI ~~~ do m~QI er
viço. Escripta em Li l)~al. 8' e ~u~~,q 'de rZI~ '~ .'

.1 ÍleU-,

affecto-, e veDeraçnõ aos Ppelados se mostra fje aJ~liàs

calJtas suas esoriptas a69 Provin~ia-es,- ,Goardiães -des·,
ta 'Provincia. ,P00T ()ICeazia~' do primeyuo levante,. 'e .iD"·
Quietações de Pernatnbuco~ .em' que' C>i ,Religiozos com,
as suas admoest'!rçõe/i, e OCGIM.'SO fornij grande pllil·te~pa,raj,

a quletaçaõ '<Íaquelle- Povo. cerlificadQ disto Sua 'Ma../'
gestada escre\!eo ao GllaIldiaõ do Réfiife.a seglliln,te- If '

t' (O fi"
, ,I I ,I, ; -:1 h

I I ') lO' "Ir I , J.
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754. Quem quizer com mais individuaçaõ a nOlicia
destes movimentos, ou levanles do Povo de l>ernaw
buco veja o Aulbol' da America Portugueza *, que a DÓS
julgamos Daõ DOS pertencer, principalmente achando-se
ja escripto e com Dotoria verdade, e só assignat'emos
ao certo alguãs passagens, que ella naõ decla l'a. Foy a
povoaçaO do Recitfe levantada em villa pelos fins do
anno de 1.709, sendo Governador Sebasliaõ de Castro
e Caldas; ouvIdor Jozé Ignac,io de ArouclIe, e Juiz de
Fora Luiz de Valençuela Ortiz, éfoi inlÍLUlada, villa de S,
Sebastiaõ, querendo o Governador com o deste Santo,
e invicto Mutil' fazer pel'duravel, e immortal o seo
nome; c sempre veyo a lograr este fim; porque, ainda
que a villa depois de l'ecouciliadas as turbações do
Povo, deixou aquelle do Sauto Martyr, naõ pelo Santo,
mas pelo seo Aucthor, tomando o de Santo Antonio, que
bojecousCl'va, com tudo. sempre o Governador Sebasliaf)
de Castro Caldas logrou o fim que dezejava, porque
ainda boje he lembrado em Pel'u ambuco o seo nome,
supposto, que com ditrerente memoria.

755. Por auzencia deste governadOl' pam a Babya,
que foi em a noite para amanhecer o diâ Settedo mez de
Novembro de 171.0, e o mesmo em que entron o Povo
levantado no Recife, dahi a oito dias a 15 do 80bredilo
meZ e anuo, tomou posse do Govel'no o IlIustl'Íssimo
Bispo D. Manoel Alves da Costa, sendo chamado para
isso da Cidade da Pal'aiba, onde se 'achava na viziLa
das suas ovelhas. A l'equerimento do Povo logo, que to
mou a posse do governo, lhe passou o 111m. Bispo em
nO,me dei Rey h...~ perdaõ gel'al. Foy este conlh'mado
por sua Magestáde em oito de Junho do anno seguinte
de i 7H, declarando este Senhor no seo Real Decreto,
que o Povo com este levante se livrára das vexações,
com que o governava Sebastiaõ de Caitro. Assim se

• Pita RocA" (ol. 1I1S1.



789

acha este Decreto em bum dos livros da camara da ci
dade de Olinda a foI. ~i7.'FoV publicado Das Praças de
Pernambuco, que o trouxe o Governador Felix Joseph
Machado, que vinha succeder a SebastiaO de Castro.
Tomou a posse em' tlez de outubro do anno de :I. 7ti:; 'a
tempo, que hia por quatl'O me7e~. estava o Reciffe cer
cado pelos de fóra em ou(ro levante, que (jl,eraõ os se
os habitadores. Teve este principio em desoito de Junho
do sobredito abno de '171 t, amotinanrl'o-se os Militares
do Reciffe, e'~ritando'tumultllo7mmente pelas Ruas, Viva
EI-Reye morraõ· Traydores. ! éstes, que sem duvida, o
eraõ, como cabeças de motim, incitadas por outras. veyo
a cercar o Povo de 'róra. qlle foi o seo maior de7.acerto.
Durou o cerco alhe dez de ontubro do já referido aono
de 1.71'1.. dia em que tomou posse o oovo Governador
Felix Joseph. Neste tal levante. ainda que naõ tiveraõ
os Religiozos, e Prelildo do nosso Convento do Reciffe,
e os mais daqllella' Praça, efficacia para com IlS suas
razões aquietarem aqnelle Povo de dentro, como a tive
raõ para com os de fóra em o primeiro, tiveraO o me
recimento de padecer com elles as fomes. snstos, e ~rao

des inquietaçães,entre a confuzaO de armas,e artilharias,
que os de dentro lançavaõ contra os de fóra, perigos de
morte, e o mais, que succede em semelhantes guerras
civis. O que de tudo se seguio o achai'aõ no Autbor ja
a\legado, que nós himos a ver huã Provizaõ Real deste
mesmo Senhor, em beneficio desta Provincia do Brasil,
c da qnal ja fizemos memoria em a primeyr.a parte desta
Chronica, tratando do Convento de Olinda; e aqui
a trasladamos, como em IlIgar proprio.

PROVIZAÕ .REAL.

Eu EI-Rey faço saber aos que ~sta minha Provizaõ
virem, que POI' parte do Provincial, e mais Religiozos
Capuchos da Provincia de S. Antonio do Estado do Bra-
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sil, 8~ me nepresentou, qUBJS80do I1UDS Religiozos Po
btes ~Ddioaotes, (Jóe!'se 1KlstePlI.tÕ das esmollas, que os
B'ieis'llheSdáõ, pOr,oaÕ'f.feFe~oda8Ipro{}rias) e que
OasltaéB esmollas cbstumavaõ JDaodar! eomprar a este
Re1dó' kg suas veslial'ills.. e alguãs COijzas comestiveis
para o'gasfo pl'oois(t de t eZ8 I (4oD-ventos~ qua tem np
ditto Estll'do~ e outras·tautas.Miss i)es, e para o ornato,
e fabrica das surudgl'ejas; e/que sendo pela Ley izentos
de pagarem neste Reyno Direl1os, Oll Tributos Reaes
das coums', Jqu~ eompraõ pal1a seo uzo.. ·e·· srratento, o
deviaõ taõbem ser no Estado· do ,B11~sil ; e JllJe os offi....
oiaes da rallenda Real, deUe a rrotá passada os obrigaraõ
ai faze Ilequerimento para se lhes dali livre-da Decima
o seo vestuario,1 e algUM' provimentoll, por oaõ terem
Provizaõ minha; e. que pela dilaçaõ, que houvera- nos
di'tl'Os requerimentos se 11Ies perdel'aó alguãs couzas na
Alfán<lliga; e'que- pór quanto aos Religio~os. do Carmo
Descalços,· e aoslPadres :da Companhia de Jezus ·a tinha
eu concedido, porque os isento de pagarem os dez por
cento das conzas, que mandaõ hh' por sua conta, e ris
co para DS seos.Conventos, e Missões, e que os 8uppli
cantes oaõ merecem' meo'os no serviço•.que fozem a
Deos, e a mim oaquelle Estado, por. serem mai5 pobres,
que b0dos;1 pedindo..me, que na' mesma rOI'ma se passas
se aos seos'Religiozos, E tendo a tudo consideraçaõ, e
80-'qué respo-ndeo o meo Procurador da Fazenda, a que
se deô vista -des.te equerimeotoc Hey par bem, que se
clem livres do Direito da dizima aos Religiozos Ca~llchos

da Provincia de Santo Antonio do B,'asil as couzas, que
se lhe remetterem 'para !ilm provimento, e de suas Igre
jas, jurando, e fazendo as_diligencias na rOl'ma do foral
da Alrandega destâ 'cÔrté; Pélo qfte, mando ao meo
Vicc-Rey, e capitaõ General de mar, e terra do Estado
'do Brásil, Provedor da 'Alfandega da Cidalle da Bàhya,
Governadores, P,rovedores das Alrande~as d'as Oapita..
dias 60 mesmo Fj~'ado, Ministros, e Pessoas, a que tocar
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cumpraõ, e guardem esta Provizaõ. e a faça.õ ~nmprir,

e guardar inteiramente, como oeUa se CQotem, ,se~

duvida alguã, a qual valerá como· carta., e naõ p,assará
pela cbancelaria, sem embargo da ordenaçaõ do Livro
~ U. 39, e fiO, em cODtrario, e se passou por quatro
vias; huã só haverá effeito. Dionisio Cardozo Pereyra a
fez em Lisboa occi~eptaJ a vinte e' quatro de Jàn~yro
de mil selteceutos, e dezoito. O secretario André Lo pe's
da Lavre a tiz escrever.

CARTA

Do mesmo Senhor para o Provincial d'C S. Antonio do
Brasil.

O. Joaõ etc. Faço saber a Vós Provincial dos Capu
chos de S.Autollio do Brasil, que ao Arcebispo da Bahya
e aos Bispos de Pernambuco, Rio de Janeiro, e do Ma
ranbaõ encommendey, que tanlo que cbegassem aos
portos dos seos Bispados Navios com escravos poohaõ
todo o cuidado, corno matel'ia taõ grave, de mandar
saber os que vem doentes, e façaõ com que se lbes acu
da pl'Omptalnente, para que instruindo-se Da doutrina
Chl'istã, o que he precizo para receberem o bautismo, se
lhe admini611'e logo a tempo, que se possa evitar f1\lle
cerem sem elle; e por que he notorio o zelo. com que
vos empregaes no serviço de Deos, e meo, me pareceo
recommendar-vos empregueis os vossos subditos oeste
exercício para qne se possa conseguir por este .meyo
hum fim taõ gloriozo, como taõbem em tomardes á
vossa conta instruir os mais escravos para se radicarem
bem qa fé, e mysterios della. El-Rey nosso Senhor o
mandou PQr Joaõ Telles da Sylva, e Antonio Rodrigues
da Costa, conselheyros de seo conselho ultramarino, e

AnOATAIlI. PART. 11. VOL. 111. 100
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sé' pássou por tlúas vhUl, Manoe Gomes da Sylva a fez
éni Li~oa ~idental n 2'iJ de AbfU dt! 17t9, O 8ccre
tatiô i\.ndl'é Lopes da Làvte a fez eSCrevei',

RrJY.

756•. A boa vonta'de do nosso Monareba exptessada
nestas suas piedozas letras, ou catb'Olicas admoesta
ções naõ Leve o seo dezejado effehó peln rep't.tgnancia,
que se eoLendeo havia seguir, e achar da parte' dos Se
nbores dos Escravos, por cuidarem, ou terem para sy,
era querer EI-Rey dai' aos Religiozos alguã Lal jurisdi
çaõ, ou dominio sobre os seos escravos, e assim ficou
isto, com alhe-H.estava, e os mizeraveis sempre sugei
tos a maior,.ou meno~' eharidade, e cooscieócia dos seos
possuidores, Nem os Re!·jgiozos, 011 os seos Prelados
se podiaõ, nem deviaõ adiantar ao cumprimento destas
ordens, ainda que Reaes, sem que primeyro' fossem
para isso mandados pelos Senhores Diocesanos, corno
assim o detlara Sua Magestade em sua ~arta,

757. Com 'todas estas liberaes graças mostrou o Benl,
e generozo anim~ deste c'atMlico, e piedozo Monarcha
os effeitos da sua Regia, e poderoza Protccçãô dezeO'l
penhando assim com estas acç~es, e muito melhor,
com a ultima d~ mandai' vestir o SIM cadaver com o ha
bito d~ S. Francisco, uab só o reconhecimento de pro
tector de séos Filhos, mas o muito amor, e affecto uo
seo Santo, e ]Jobre pattiarcha, e a toda á slIa Ordem,
e com muita especialidade no 'Que mostron a esta pro
vincia. ElIa lhe soube 1aõbem gràtifical' DO modo, em
que lhe 'estava, Daõ só cumprindo por snà alma, () que
Il'le -era rlevido, como a seu Bey, e Protectot', mas àCI'e
celltaudb em demoustraçàõ (lo que lhe estava ob'tigada,
excquias, e flllleraeS solemnes em torlos os Conventos
e em quazi todos com orações, e Paoegyricos fooeb"es,
<los quaé se achaõ iml}reSsOs seis, tom outras obras
ao mesmo assump'to, e IlHl'l'açUÕ de 11H.\0 em hum tomo
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de quarto com o titulo de-Gemidos Seraficos-com os
quaes esta Provincia explicou a sl)a taagoa, dor, e sen
timento na perda de hum Mooarclla, que sendofB~y. era
juntamonte seo Protectol', e Pay, e d~ quem vivirá {iem~

pre lembrada com saudo7.u, (' sentida memoria"

~A.P'T~LO II.

Determinaraõ os Prelados Mayores dUta' Província Religiosos parlJl

missionarem aos PC1IIOI peWI diltríctol d6 Pernambuco, e Bahya.

758, Pelos annos de 1.7lJ.O altelldando os Prelados
desta Proviucia ao bem das almas dos Fieis babitado~

res DOS Povoados de fOI'a, oode pelas distauciílS da.s
villas, e cidades lbes faltuõ Ministros, e coadjutores
espirituaes, especialm6nte para as doutrinas do Evauge~

lho, exhortaçaõ ás virtudes, desterro dos vicios, e occaT
ziões do pec.cndo, deLerminat'aõ mandar Religiozos de
eSI)irito, e capacidade a fa~el'-lhes Missões por aquel
les lugares oude fosse maior o concursQ da Gente, q
houvesse modo p!.ll'a isso, com liceuça ou cons,eIHimen~o

dos Prel:ldos Diocezauos, e I'ecommendaçaõ destes aQs
Parochos, e outros quaesqner, que tivessem pelos lu
gares Igrejas a seo cargo para os receberem, ij ajudn
rem em tudo, o que lhes fosse necessario para Q m~lhor

elfeito do seo miuisteriQ. Para o Distl'icto da Parahiba
foi mandado. o lrmaõ Pregador FI'. Antonio da Concei,..
çaõ Fialho, que naquelle Convento era moradQII, e
nelte vivia com bom exemplo dos seculares, e credito··
seo, e l)aquella nidade guiadas do seo espirito varias
mulheres convertidas, se haviaõ recolbido a buã Cl\za,
e oella viviaõ, e ainda ao prezente' existem com outras,
que se lbes f()~õ aggregando, das 6s1Upllas dos Fieis, e
~om o projecto de Qrdenarem aUi hum Reoo)'bimenw, D'
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qne àlIJe agol'a uaõ leve effeiLo pela. indigeucia da terra
·e 'principalmente por falta de qnem as patrocine neste
seo santo e bom dezejo.
• 759-. Autes que este Religiozo passasse por mora
dóI' ao Convento da Parahiba, que foi neste anDO de
17úO para 11.1, havia assistido alguns anllos no Convento
de Iguaraç-u, e alli taõbem guiadas pela sua doutrina se
haviaõ recolhido em caza particular outl'as convertidas,
as quaes ainda alli existem com melhor forma na sua
viv~oda, pois retil'ado para a Par'ab)\ba este Religiozo,
ficou com a di1recçaij, e cuidado daqllclla caza, O,U Re
colhimento o P. Miguel Teixeira de Sepulveda, Irmaõ
do P. Paulo Teyxeira, Viga rio, que fói da mesma villa
de Igllaraçu, e depois Religio~o da Companhia oude
falleceo com boa epiniaõ. Estas Recolbidas de 19uaraçu
logo do principio tomaraõ por sua superior, ou Regente
a Irmã Maria de Jes'us, e nas suas cazas, que eraõ de
sobraào ol'dellaraõ o seo Recolhimento, levantando
Delle altal', e oratorio para se lhes dizer missa, e sem
sahirem mais fora deHe, com c1auzul'a em forma Reli
giÜ'za. Hoje tem IlUã boa Igreja, com capclla moI' do
tituto tla Conceiçaõ, e dous altares uo seo cruzeyro,
portaria e toda a mais forma Regulai" com a mesma
superiora e Di'rectol' o sobredHo 'Padre Miguel Teyxeiru
e fillJO espil'itual taõbem do mesmo Religiozo de quem
bimos fallando.

760. Foy mandado da Parahiba a fazer Missaõ ·pelos
seos di'strictos, e no anno de 1.7ú2 sabio a esla diligen
cia. Missionou por todas as Freguezias, Engenhos
e lugàres de fora, onde havia capellas com muito fruc
lo, e aproveitamento das almas, e opiniaõ sua. Alguns
cazos dignos de nota, e tidos pelos que o viraõ, ·e pre
zenciaraõ por superiol'es á esfera dos homens, lhe acou
teceraõ deste éxercicio, e os ouvimos repelir ao seo
'companheiro taõbem Religiozo, e dos quaes naõ damos
aqui individual noticia, por ser ja fallecid,o o tal com,-
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panhciro, e quando os ouvimos a este naõ nos occolTia
o fazermos memoria delles, e assim US llaõ tomámos
cem aquella appbrebensaõ, que se queria para ,serem
escri ptos. .. 'Jlj' " ' .. I'

76L Concluida: esta Missnõ, e passado, para o Reci.:
fe, ainda continuou oom o tal emprego [>'01'. alguns lu~

gares de Pel'Damhuco com igual fructo dos seos P.OIVOS.

Ja untes delle, e quando sallia ás Missões da Parahiba
hàviaõ mandado á meslIla os Superiores outro Religio
zo, e o mesmo, se executbu pelns parles do Rio de S.
Francisco, Alagoas, e mais districtos 1>01' ()I:l{ros.

762. Depois destes pelos annos seguintes se; refOF
nou a repetir a diligencía s hindo ii ellá o IrrnaõtF,'rel.
gador FI'. Autonio do Espirito Santo Goayalla, n'orne,
porque era tratado, e conhecido, POI' ser natural desta
villa em Pernambuco. Do Convento. de Olioda donde
era morador sabio' DO ano'o' ,de i 747. com ordem dos
Prelados, c beneplacito do Senhor. Bispo D. FI'. l.nil
de S. Tbereza, de qnem era bem acceito. Começou a
sua Missaõ pelo Rio de S. Francisco, e a veyo continu
ando athe Pernambuco. Recolheo-se ao seo,ConV'ento
de Olinda, e delle no anno seguinte tornou a 'Sahir, le
andou missionando desde o disLldcto de Serenhanhem,
Pojuca, Muribeca, S. Amaro, Matta., Varge, Igml1'açu
aLbe Goay'ana'l e contornos da Cidade de Olinda, e Boa
vista. Pelos fios do anuo de i 760 ·sahio aó mesmo exer
cicio; e correndo outl'a vez os lugares, Freguezias,l, e
'villas de Pernambuco para o Snl atbe o Rio de S. FI'an.
cisco,. passou aos de Seregippe tlel-Rey, lt'apicm:u, e
outros pertencentes á Bahya, e se recollleo ~o COnyenlo
desla Cidade ja no anno seguinte de i 761.. Dalli pas
sou I a Pernambuco, e consumido do trabalho,. e máo
tratamento. confessando, e pregando continuamente,
quebrado !dos peitos, e desfallecido de forças concluhio
ocurso da ·vida aos i6 de Outubro do referido' aDIlO de
1761', DO GODvento·do Reciffel
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763. Ao mesmo lumpo, que pelas pOl'tes de Per
nambuco sabiraõ a missionar os primoiros Religiozos,
pelos aonos de t 740 por dialtle .. se exeoulou esta dili.,
gencia pelos dislrictos, Reconcavos e sertões vizinhos
da Cidade da Babya. Foy nomeado, para este et!eÍ(o o
Pregador Fr. Theodozio de Jesus, Religiozo exemplar. e
lodo inclinado a este sal to exercicio• Repetidas ~ezes aa
occupou nalle, correndo todas as F~gnezias, e JugarE:
do ~obrediolo ReeoDoavlt, e na:ultima desta~ Veies,. qU6
sahio, chegaodo ao serLaiXdo Rio Real alli doeceo gra~

vemente, e crescendo a enfermid d6' pela debilidade e
trabalho quotidiano, falleceo pelo, mez ..de JulhQ de
1748, e fo~ sepullatlo na Igrf'ja Matriz, que Ch~HlJaÕ'

da Abba.dia, com bl1ã· boa opiniaõ" a qual sempre cmo.
servou desde Noviço~ Â esla mesma djJjgencia,. ~ po
ajuda.r ao sobredito MissiO'olllio achando-se no Co veQto
da Babya- pelos'oonQ&,'de 1774 .0 P. Md"p. Antonio de
B. Maria Traripe, sahw, este pai' alguã~ partes do mesmo
Recouca\'o a [uer missaõ, e execl1low CQO); muiro ere...
dito seo, e lucr das almas; que o ~u,viaõ. ,

764. Na~) só;chegou Q. zelo e hOl\),.de~ejo dos Prela··
dos da Provi:ncr3 ao bem espirilllal dos Povos babitadQ
res dos sertões circnID"i-ziobos destas partes da BahYIl,.
.cpPernumbuco, taõbem se esteodeo ás mais disLl\nJcS,.
especialmente das nOllas MIDas do Pracatú;; pOIJ'IlICr no
anDO de 1.741, ap'pllovaodo esta sua disp0Zi~nõ- os 8e...
nbores Atrcehispo da BaJlya-, e Bispo de Pernambuco,.
manrlaraõ Missiouar por nqueUas pa~l'es ao lrmaõ Pre,..
gado!' FI'. Man,pe de S. Ursula" que se acbava em, Pe·p
Dll'mbuco e ja se ba'olia empregado' alli neste e~ercicio.

Na jornada, que' re~ pall3 aqoellas par'es naõ deix()ll de
padecer este Semeador EVlIngelicOt grandes trabalbos,.
naO só 'pel'0s oaminhos, el ser.t@.es.deserlos, ,DIlÕ culLivu
dos de hahtladbces catboroos, e, SQ .de, Gellilios. bntvi06,.
andando lDuiliOS dias sem ttlDmlllDlCaçaõ,. e eommer.cio
de gente, atravessando e R.io de' S· Francisco., Mtt~a-
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nba«4e outros' ldalol'JOs. com (pelÜgo~ fom~1!' sedes
em trawssias de tres, qu tro' te 'Cinco -dias; allte Gltegar
aos llfga es -de,PoJo; ãi'llda'alhe este tempo D5 cúlLi- .
v4dos de Mmisltos 1!lo E'Bogelho. e Pregad6res da pa-.,.
lavra ,de Oéos. POiubuã reht~õ que se 'ons I otfereceo
de Pessoa 6ccleSsiÓ8tica,e'Údedigo8i 'OOnsta que {aw

zendo mi39aÕ na F'teguezin/tto Pracat1Í DoanDO séguiilte
de 4. 748, aoooteéeb ~lH 'este cazo. ,

7ôD. No ullimo. dia dos nove da Missaõ se coochuG
este acto,' /ColhO" he 'costt.me iConal b lã procissaõ, em
que foi tOllttGJor.avei ,o concu.rso' de Igente de IUlID!;re
outro -sexo. Dividi~&e esl:a"4JOff'8Yit-ar o0nÜJzilõ, e ou...
lif9S iooo venientes em dous 'furçOS;1 de bomeas.. e
oul '0 as IlIheres. Sahiraã os bomeos Mm a sua, e
(iCOlt '0 Vigario 'Ânt()oio Mendes para fazet"Q oulra'-aoOl
'O Mwbedo pelo terr,e (t circumvi~inboá Ig (ilja. TéDOO
8ahqdo esta, e I ficando . a IlIgreja 'O ,Missionario oUlVio
llUOl gtaode .relruli'l0, como trflba1Je hum :grande exer·
cito e onnlleyros, que marebaMÕ'. Applieou t)S ouvi.. '
d0S"e rep~eotct1ll....~~be, '-iJue lcada ,yez "sel8cercan
mais a Igreja. Temeo fosse alguã m{)l~idaõ de Negros
levautld0s, e fOI'agidóS, que 'temio....alili a geooo toda jun
ta, edesarmada', 'Vdessem a IBaLa..los,oomo 'lllguas vezeS
o 'hniaõ ~DteDllido, li '!Ilda.q 'liem pore fOl'aa descubertos
OS seos desigoios~ ,0r'sereinliORumeraveis os «t'Ne iUestes
irá por 'iodos aquelles' distn'iotGs; e ItemerOllo o -Fódoo
da D1orle~ se quiz occullar entre Imà ponaa 'de madeirA,
que estan 'pOI' bayx.e db trano- da trJbllil8,para o &soda
mesma Igr-eja; Imas il'eOel1J8óo\, ..'Ue l(jcaNalo Saorameailo
SButíssim{t" ~ue esmva :exposto se~l o· dev'do resguardo
~e .rezoIveo a naõ sabir do lugar. Â este meS1l}@ tempo
chegou laõbem o es~onclo i a ser olliVido na mcissaã,
que se cumpofOha das ltnulhel1~, 'e lhes callZotl Ja'Õ grai't
du espaotro, e alvoroço, q le gritando todas a -Deos Mise
ricordia eochiaõ 'Os '1Ires, e ouvidos de ~ fuzaõ; e com
taõ desordenada fuga se Jnnçal'aõ a ooroor, e com taõ
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impetuozo curso,'que hum'muMIAle barro4.e'madeyra
que ás embaraça'Va.a 'seguirem'o rumo, que ha,yiaõ to
mado sem eonsideraçao'oJeval'8'i} á'escalla; e 'oaG 'dei
xou de parecer. maravilho, que. lançando ellas fóra de
sy sem reparo as 'pedras,que'por pénÍ'leocin levavaõ á ca
beça,.a ninguem molestlfraõ, e huãHle bom1tamanho,
que.reahio sobl'C o Ihombro do Padre' Viga rio o naõ olfen
deo nem levemente. No meio des~e labirinto' de confu
zôes chegou o que CéU'regava a cruz da1procissaõ dos
homens, com QS' quatro, que levavaõ! as lanternas, sem
ma·s pessoa <Rlguii la traz Ide sy; perguntou I o Vi~allio

pelaJmais gente, e respouderaõ, que alli estava em seo
seguimento, e olbando''elles entaõ para' traz naõl se vio
pessoa algllã ;(Iporque o mais corpo da procissaõ, dei-~

xando de seguir/o da cruz', tolllaraÕ'loutro caminbo, fa
zendo o ~e(') 'gNro por hum dilatado call1PO que por
aquella),parte se seguilJJ affir ando os· da cruz v1nhaõ
elles da procissaõ atraz,;õporql1e, sempre') os vinhaõ ou
vimloreantar ,()"~erço dail Senhora" com o' qnal sabio a
PI:ocissaõ, o que era -impossivel poderem elles natural
mente" ouvir por ser grande a' distancia, que se dava
entre os da cruz, a os do Tel1ç@. E foi sem.duvida hum
fa~or grande do Ceo,' oUi míla.glle ; porque se os da Pro
cissaõ seguissem aos da cruz, vendo os homens aquelle
horrol'ozo motim de soas mulheres, e filbas, seria ainda
maior o desconcerto, e turbaçaõ; porqne era já Doite
qoando nconteceo este motim, e como ,a terra andava
envôlta em parci~lidades, e odios, sem haver ,Imã só
pessoa, que nisto naõ entrasse, ,a occaziaõl;se dispunha
para 'huã grande ruina, do que os livl'oll Deos, fazendo
com que os da procissaõ 'uaõ seguissem aos da cruz, e
os tia cru,z viessem, sempre ouvindo cantar Í) 'Eerço da
Senhora, sem la curiozidade 'lIe olharempa{la ·clles. .

766. Tendo já tido lugar aquelle repentino horrOl',
e quieto o tumulto, sahio o Missionario com outro ho
mem li fazerem 'recolheI' á Igreja o IUlllhorio, o qual
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estava taõ temerozo, que custou milito a accom6dar,
convencidas de que só na Igreja estariaõ seguras. An
dando Desta diligencia o dilto Padre reparou, qu~ bum
Negro lhe servia de guia, e vendo que em repetid.,s vol
tas, qúe fez naquella diligencia sempre o Negro andava
diante delle, temendo fosse para algum máo effeito,
chamou o Padre por elIe, e por muito que fez para que
o tal Negro se chegasse a elle, e lhe fallasse, o naõ qUlz
fazer, athe que lhedisse; Eu te mando, em nome de Deos
que le vas, e em quanto o Ilaõ fizeres deste lugar naõ
passarei. Ao mesmo tempo deÜ'o Negro alguns passos,
e á vista do Padre, e do Iílomem, que o acompanbava
desappal'eceo, sem poderem averigl1ar para que parte
tomou', o que podiaõ muito bem ver pelas luzes, que
tI'37.iaõ. Depois disto, e na mesma diligencia de fazer
conduzir as.mulher'es para a Igreja, via mais, que dous
Moleques abra'çando~se com rizadas gl'andes anda'vaõ
aos aaHos fazendo -varias cabl'iólas, e imaginando o
Padre, que faziaõ isto pela occaziaõ, que se lhes olfete
cia de roubarem os trastes, e alfayas das mulheres, que
ludo alli deixarao lançando-as fOI'a de sy, os rp,prehen
dia de ladrões tlOS taes saltantes. IDas elles cada ve7.
mais se festejav9õ. Recolberaõ-se as mulheres á Igre
ja, e ajulltando-se os trastes, que ficaraõ espalhados,
oadn faltou; e athe este tempo naõ era chegada ainda
a pl'ocissaõ dos homens. Aqui enu'ou o pregador com
maior reflexaõ a duvidai', qne aqllelles Moleques, e
Negro fossem pessoas humanas, e se confirmou neste
pensamento, quando ao outro dia se vio, que hllã casa
tinha aberta Imã brecha pelo oitaã abayxo athe a terra
por onde aqllelle estroudo caminhou quando vinba
chegando á Igreja.

767. Nesta Missaõ sllccedeo mais, que sendo for
çozo pregar fóra da Igreja pelo grande concurso, como
a tcrra estava dos Negros fllgido5. muy infestada com
roubos, sempre deixavaõ elD caza. os qne sahiaõ aos

JABOATA~I. PA.IIT, II. VOto m. 101



800

Sermões, alguem para as guardar, o que naõ seria bas
tante, se Deos uaõ fôra oque a defendera, porque se es
tando toda a familia em caza antes desta Missao a leva
vaõ os ladrões á escala, e a roubavaõ, muito melhor o
[ariaõ agora com llUã só ou duas pessoas que a 6cavaõ
a guardar; nem bavendo neste tempo lodo mais que
dous furtos; bum que se fez a certo sacerdote, chamado
Manoel Alvares, e tudo que lhe furtaraõ amanbeceo ao
pé de buã cruz; e ás portas da Igreja. Outro, que taõ
bem se fez, affirmou o Doutor Dezembargador Diogo
Cotbrim, que as Pessoas, que ficavaõ em slla caza,
todas Quviaõ ao Pregador, como se estiveraõ no an
ditorio, o que se lhes aCl'editava pelo que repetiaõ da
pl'egaçaõ, sendo certo, que da caza naõ sahinõ, ficando
esta em distancia da Igreja,

768. Foy sem duvida grande o fructo, que nesta
occaziaõ se colbeo, e o principal foi ficaI' a terra soce
gada com as pazes, qne se fizeraõ em a noite ultima
desta missaõ pelo cazo nella acontecido; porque uao
satisfeitos com o pertlao particular, com qne se tillhaõ
congraciado huns com olltros, alli em publico. se acu
zavaõ dos seos delictos os motores destas inquietações.
Foy hum destes o DoutOl' Taborda, que vendo ter sido
o seo mal publico, PI'O&ll'ado POl' tel'l'a, pedia perdaõ a
todo o povo de ser elle, o que com libellos ln famatorios
e pasquins tinha infamado a muitos, e perturbado a
terra; e outras Pessoas commuas raziaõ o mesmo; c
Daõ só se lançavaõ aos pés daquelles, a quem tinhaõ
offeudido, taõbem o f(1lziaõ a alguns a quem tinbaõ má
vontade, como o fizeraõ com seo viga rio. Ficaraõ as
ruas todas com oratorios, nos quaes todas as noites se
cantava o Terço da Senhora, e todos os mezes faziaõ
procissaõ, com muito aceyo e devoto concurso.
. Sendo <I pl'imeyra Pessoa,que se matou nesta terra hum
Sacerdote, quiz Deos, que por ontro cessassem flS mor
tes, que sendo estas quuzi todos os dias, dahi por diante
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naõ honve mais alguã. Este foi o primeYI'o Missionaria
que chegou ao lagar, abrindo o caminho para os mais,
snpposlo naõ saõ muitos, os que para lá passem, pelos
longes, do que rezulta uaô se colher o fruclo necessa
rio, e que Deos quer. Nas mais terras naõ foi menos o
que se experimentou pOl' onde discorreo, pertencentes
estas aos Bispados de Pernambuco, Mariana, Rio d~

Janeiro, A.rcebispado da Bahya, pelas Minas, e Sertões
destes, em que gastou OilO annos, andaudo mais de tr~s

mil e quatro centas legoas. No anuo de t 757 se reco
1l1eo ao Conveuto da Bahya, e dalli passou aos das par
tes de Pernambuco. Assim daquellas, como das da Ba
Bahya se foi cOlltinuando este piedozo exercicio á dis
posiçaõ e ordem dos nossos. Prelados, quando o julgaõ,
mais conveniente.

U."-PITtrLO III.

Da. Doutrinas, ou Missõe., que ao pre.ente admini.traõ o. Preladol da
PrOlJincia, e de outras, que 'ó permaneceralJ por algum temf1O.

769. Ja na L· pal'le desta chronica se tratou das
Aldêas, e Doutrina& dos Genios, que forao da admiois
traçar> dos Prelados desla' Custodia athe o tempo,' em
que pelas razões, que lá ficaõ expressadas se eximiraõ
os nossos de tal adminisu'açaõ, e por este motivo naõ
continuamos alli com as mais.Corueraõ os tempos depois
que largaraõ os nossos Prelados aquella administraçaõ,
que foi pelos annos de 1.61.9, e com elles taõbeÓl ou es
quecidas as razões particular.es porque o fizeraõ, ou at··
tendendo-se á principal, que era o serviço de Deos, e
bem das almas do mesmo Gentio, tornaraô os Prelados
desta Provincia, já entaõ separada da de Portugal', a
encarregar·se deste cuidado. Naõ alcançamos se seria
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isto juntamente por ordens especiaes dos nossos Monal'
cbas; porque nesta parte a maior clareza, que podemos
descllbril', he, que DO capitulo celebrado na caza da
Babya em 1.4 de Seplembro do anno de 1689 se acbaõ
nomeados Rellgiozos p:.}ra assislirem em tres Aldêas; e
assim correndo os tempos, em outros capitulos, e con
gregações ·se foraõ nomeando para as mais, de que lar
gando-se taÕb1:lill alguãs deltas, permanecem outras pela
ordem seguinte

MISSÕES QUE EXISTEM.

A, que levaõ • ja saõ Freguezias do Ordinario.

Na. Titulos.

1. SS.mn Trindade
2. S. Antonio

.. 3~ I' Ama.~o'

4. N: S. das ~eves
• IS. N. S'. do Pilla~.
.. 6. N. S. do O'

7. N. P. S. Francisco
• 8. N. S. da Piedade
• 9. N. S. dos Remedios

10. N. S. das Brotas
11. nom Jesus

I 1.2"• .N. S. da Conceição
.. 13~ S. A,ntonio

Terras.

Massacará
Tapicurú
Alagoll
Sahv
Corip6s
Sorohahé
Curral dos Bois
Unhunhum
Ponte I
Joazeiro
Jacohina
Aricohé
Pajahú

Districtos.

Bahia
Sergipe del'Uey
Pernambuco
Bahya
Pernambuco
Pernambuco
Babya
Pernamhuco
Pernambuco
Bahya
Bahya
Pernambuco
Pernambuco

Annos.

1689.
1689.
1689.
1697.
1'102.
1702.
1702.
1705.
1705.
1706.
1706.
1741:
1741.

QUE EXISTIRAÕ ALGUM TEMPO.

1.
A 2.'
3.
4. ,
8.1 N. s. do Desterró
1). N. S. do 'Pill/lr

.7. I
8.

Palmar
GeremulIbo
Pambú
Aracap~

Camaitl\~

Caciriz '.,
Salitre

I Piagui

Pernambuco
Dahya
Bahya
Bahya
Bahya

. Paraiba I

Bahya
Dabia

169/S.
1702.
1702.
1702.

, 1703.
170/S•
170/S.
1706.
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770. Destas o 'i as 1 La pelo livro das
eleyções, que para as mais dellas, como foraõ a do Pal
mar disLricto do POI'Lo dp Calvo em Pernambuco, Pam-
I ' . I 1 "IH ; h '-'O' \!; .. ,l .
m~ Aracapá, ali re, lJamamu, e rlal;uhl so s~ nome-
araõ pelos Prelados da Provincia rezidenLes para ellas
I.luà vez, e que.ooUas- naõ perlDanec..eraõlliJaisl que-por
aúuo e meyo OOIlJ pouca diíferenQa. pois:. estandot no
meados .em buns CaJIlllUlos se oaõ-aahaõ confirmados
em us suas cobgregações; e nem ,nes.fus doulrjnas S.~

falia IÍHllS. Na Cio Ger.awuábo a sisnrafLos seos missio
narios desde o anDO de 17102 athé J uibo de 1.1!l8, em
que se ..lhe nomeou o uiLimo, Ipn :que o lugar paSS€lll a;
Freguezia, e com eUa se ebandonoll a missaõ, recolhen
do-se os spos Iuilios fi oliL:ra ~ ldeas. A. àD6 Caril'iz,
àoze le;goas ao Se'laõ da G"itlâde dalPa~'al.libltl ermane··
ceo desde o fettno deli í06 alhe (o dild.72á em que se
lhe poz ó ulllimo MissroUDI'ÍlO, e rJaDÍ'pasSl'lu.para Fadre.s
Céipuohinbos ItalIanos,.que inda 110je a admiois~raõ.

A de Una, districto' dli Pernambuco nas parbes .rla villa
de Serenbanhem foi administrada- pe.U)s/nossos desde 0'5
annos de 1.689 alhe: o de'17fi~ .00 qual se lhe n Oleou
o ultimo Prezidellle, e dahi passou para a rege:noia dos
ReliA'iozos observantes de Nossa Senhbl'a do.Carmo.

771. As mais,' que fazem o numero da treze acima,
se conservaraõ todas alhe ~sles annes passados de 1.760

, para 6:1, em que C0m permissaõl!lo Senl.lor Bispo de
Pernambuco, e mandado de sao GoveFnad~lP, {iàizem
elles que por ord'eus pa Liculares dd-Rey,) foi despa...
cbadõ do Reci1fe hum cabo de Milícia com .esquadra de
Soldados a oxpellil· daslMissões daquelles eos distl'Jc
tos a todos os B.eli~ioio8',I\que· nellas assisliúõ~ o que
com effeito se eKeculOu.,

~

r
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IJ_4.PITtJLO IV.

FalllJCs o lrmall Leygo Fr• .Antonio Pallli,ta eom nota de virtudl.

772. No 'Convento da Villa de Serenhanhem, distri
cto de Pernambuco, fal/eceo o anno passado de 1. 763,

, a nove de Septembro, das quatro para as cinco horas da
tarde, o Ir.maõ Leygo FI'. Antonio do Rozario, conhe
cido, e tratado vulgarmente assim pelos Religiozos,
como seculares. por FI'. Ant~nio Paulista. Aeste dis
tinctivo deo occaziaõ ser elle natural da ViIla da Para
nabiba, Freguezia de S. Anna, districto de S. Paulo, hoje
Cidade, nas Minls do Brazil. onde foraõ taõbem nas
cidos Francisco Cabral de TavoI'a, e Mària de Oliveyra
CordeYI'a, seos .Pays. Sendo séo filbo legitimo Autonio
Cabl'al de Tavora de vinte e hum annos de idade fez
profissaõ para Religiozo Leygo 00 Gonveoto da Villa
de S. ijrancisco de Seregipe do Conete, Recoucavo da
Babya, a sette de Janeyro de i 703. Na Religiaõ, edis
curso da vida foi sempre,.e de dia em dia aperfeiçoando,
e fazendo certo, e verdadeiroo espirito, com que o abl'a
çou, e seguio o do seo Santo, e Serafico Patriarcha, em
huã obediencia rendida, e cega; em huã pobreza neces'
sitada, e voluotaria, e em todas as virtudes sempre
exemglar, e dizem que sempre caslissimo.

773. Depois de passados os primeyl'os annos no
commum, e laboriozo serviço dos Conventos, continuou
os mais no emprego, e cuidado de esmoller, com grande
zelo das c9mmunidades, e bom exemplo entre o povo.
Pelos do porlo do Calvo, e districtos da sua vilJa, por
onde foi mais continuado o seo. exercioio das esmollas,
e particularmente com a dos gados, se contaõ alguas
couzas dignas de notar, que deixamos de repetir por Daõ
termos dellas mais individual noticia, que a vaga voz
dos que as relatavaõ; affirmando que aos seos acenos,
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e vozes obedeciaõ, ~ se punhaõ em boa ordem" e, mar
cha alguns daquelles· brutos' mais ferozes, e ind~mitos.

Pelo que com hum destes ja manso e domesticado com
o serviço do CODvento viraõ os Religiozos, e muitas
pessoas da vil\a; e era 'Dotorio, se pode fazer crivei, o
que dos outros bravos /coDtavaÕ. Era este taõ manso
e estava taõ sujeito á vontade do Religiozo, que Daõ só
lhe senia de 'besla, quando sabia ás, esmollas dos mais,
levando sobre aSI aostas () surraõ do Escravo, que· o
acompanhava,. e alforges do Padre, mas taõbem era
guia e pacilioador dQs ootros; porque aquelles, que Ilia
til'audo os associava' aeste, e os levava para o sitio
onde costumava fazer. a junta; cO'llcluida esta, pal'a a
conduçaõ de todos, este partia adiante, e os mais o hiaõ
seguindo; e se algum por feroz, ,e bra vio se queria des
viar do caminho e meter-se aos matos, ás vozes do Pa
rire, que vinha atrás se accommodava logo, e unia com
os mais. Assim continuavaõ a marcha atbe o Arrebalde
da Povoaçuõ, e villa 'onde elttá situado o Convento, e
alli ornava o Religiozo a cabeça e armaçaô deste boy
manso'com ramus, e Oores do campo, e elle como fes
tejando, ou porqueja conbecia oPaiz, aoude costumava
pastar, caminhava adiante dos OUll'os, com mostras de
alegria, fazendo alguns meoêos com a cabeça, e dando
seos mugidos alhe chegai' á cerca do Convento•.

77ã. Neste emprego de esmoller gastou o mais ro
busto da idade, mas achando-se ja falto de fOI'ças, as
sim pelos annos, como pelo aspero, e penitente da 1;>es'
soa, D3Õ afrouxou com tudo no fervor do Espirito. Foy
I'igorozo abstinente, e com as mais virtudes de perfeito
Religiozo resplandeceo muito na da Santa oraçaõ. Nes
ta, além de alguãs horas do dia, que lhe ficavaõ desem
baraçadas de outras obrigações, e ser-viços do Conven
to, a que nunca se C'{CUZOll, ainda quando ja decrepito
gastava desde as oito para as nove da noite athe se locar
ás Matinas de joelhos na capella mór. A.l1i assislia ao
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omeio Oi"loo e qtlarto de o oçaõ. AC8·badb este se re
cotlHa â tia c6Ha a toImar Iguro repóuz albe ás boras
d~ PrttmL JAssitrl coou OOn inestaa liÚlrS 'vitttuoz3S ope
rai;OOs alho lItn ()i de Se~enfbf'lO do '~ferido 'BOIlO

,de·W6&, qúril' átJj n:r~s tõble~Ull, que a da sua ve·
I'biCé f\rljs iol! sê" o h~bito 'flbv 11(11farda, 'que ~he ba
~ .- (j a~" tre: oorite!l Ol , I e t\f 'é(l)mÂ1t,~gatr lá .Iglleja.
NÓfOOtro dia'e (Mido a ébmm lrid da ri Rafe4terio ao
jantall foi a'f'ltMlo~' P. Gu rdlaõ de que se Chava: o 11'
maõ FI'. AolOU' em ~goDiá fd6"IDorte. Dalli despachou
J~o o'Pl'ela'do o I OO"iJ Rv. 18'toolo Plfchtreo, qlleera
ao prezenle ,fi séO COD féssO'r, 'l1le f(j~e assisti r. 000

tloid() o acto do'Refeitoria, foi \)3 diaÔ'com a com
fDlIrlidade'taõbem a êUló,i éacb'a· do..Ó' mo.,tbl\ndo lhe
administ.roll a SanWIUnGãõ I eJ(!um assistencia d ~ Re
ligrozos, e maiS. cereltltH1Í'l!!;' de (Jade' lI'Ielnes ultimos
tálhceS, 'élntt'egoo (:) B ntfo ~)HO<Hj~ma:,lIlts qiiatl'o f>'3ra as
éi \~Ol bo as da tátde dt1 Did!;Á}() di rlove :e &ptetnbl'o,
da mes'ma 'sorte, ~lf()lt nafiJem q4l oil ehado quando do
Refeitdrhl Ulé Inlll1dou l 'o' P. Gtl1trdiaõ assistir. Estava
na' celtá delftid'o de'ótiSlas ao') mpridU no s'ollrado,
sem a'tfayá algú'ã que rhe servi ~~'deC3(1)a, ~slido com
o bllbiro, e (J,capello cobrindo Il'lcabeça, ás maõs reco
lhida ao ii1téHor' da:s mllÍlgas ' tendo em imã as suas
contas. Naõ'tl'nh. por l abeceyn. OOutá algllll, como o
costul1lõ!l Mil p,'e 'em' vido', dormindo· da,me ma' orte
no cll'l' õ~ e1sdbl'ado-ldll' oella'buãk vezes,deitádo e'outras
sentado ca'm'o'e pellu na'eab'e~, 'e e-om (bs'ma6s uni
das se~b'rà<lldo DOS bra~osos~f)êltr03. Naõ tioha pOl' 01· ...

DaU~ 6.<'.1 eellá mais'1qoé l l1uã eru~ peqnena de páo, ~i1i

cios', e' dlseiplioas; e pará sarYeoli a rilgutn voto de
barro para agba de 'beber~ , ',I, I \'

775. Assim O'oosumou 'os diáB, ficando de~orlv <le
morto com (j qUéixo deba;xo càt1ido, e a btlMa' de todo
aberta, &em 9Ue basta' enrdiHffHbthls pora fi~r oom
posta; o q H!'veudo o seo tiollfessor, acudio oom li' maõ
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:II' queixo cahido, dizendo para o defunto ao mesmo
tempo; Irmaõ Fr. Antonio, C011.zponlta a sua hocca, pol'
que naõ parece hem vá para, a Sepu:Uura desta sorte.
Pareceo taõl]em quiz Deos mostrar, o quanto fôra este
Religiozo em vida resi~nado na Santa obediencia ; por
que unido logo o queixo debayxo ao outro ficou o De
funto com a bocca fecuada de todo, e assim se deo o
corpo á Sepultura.

776. Divulgada a sua mOl'te pelos sin,os do Conven
to concorreo o Povo ao seo euterro, e entraraõ a cortar
J:etalhos do habito do oadnver com muita devoçnõ. De
pois do enterro se segniraõ com aquelles retalbos', que
levaraõ alguãs couzas dignns de advertir. Certa mulher
que padecia hum /luxo de sangue, aPl)1icando a sy hum
dos taes retallJos, 00 mesmo ponto ficou livre di1quella
molestia. Buã criança de peito, que se julgava mori.bu
oda, porqueja oaõ tomava o peito da Mãy, tocando-lhe
com huã migalha do habito do Defunto, logo pegou do
peito, e coovalleceo com brevidade. A IlUà Preta, que
padecia dor excessiva, applicando-se-I he outro reta Iho do
mesmo habito, immediatamente se' achou livre. Foraõ
estes cazos motivo para recorrerem de varias partes de
fóra muitas Pessoas ao Convento pedindo destes reta
lhos, que se lhe foraõ dando de outro babltá, que de
ordinario vt:Jstia o mesmo Religiozo,

777. Depois de lauçada aqui esta escripta tivemos
a noticia seguinte, que DOS commuoicoll hum Religiozo
desta Provincia, e diz lha participou o Irmaõ FI'. Aoto
uio Paulista, moraodo ambos 00 Convento de Sere
nhanhem, praticando em Ilua occaziaõ sobre a cauza,
que tivera pura vir tomar o habito á Bahya, podendo o
fazer no Rio de Janeiro por lhe ficar mais peno da sua
patria, lbe disse elle, q1lle a cauza fora, porque ardendo
em sua alma IlllOS dezejos grandes de vizitar os lugares
Santos da Palestina .em fOl'ma de pobre, e peregrino,
achando-se alli em S. Paulo hum Clerigo da Bahya, e

JADOATA!I. PAwr. 11. VOL. III. 102
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esta vá a fartir 'para eSta Cidade, por têrra, em sua
có'fupàhbi~ ooosegUio o 'transp'Orte athe a villa da Ca
cllóeYta. Dalli passou o Clerigo para a Cidà'de, e elle
nus d'Ías, que naquella villa se deteve, passou ao Sema
nário de Belem, dos Padres Jesuitas, e coilfessando-se
com o P. Alexandre de Gusmaõ lbe 'commuúicou tls
intentos com que sahira da sea terra. Mas o Padre
ponderando-Ibe as grandes difficuldades da peregrina
ÇtlÕ, que intentava, lbe aconselhou buscasse ant~s al
gua l\eligiaõ onde pudesse servir a Oeos com ma'is
socego, pois atbe li naõ bavia feito voto algum, e só
ePaõ aquelles devotos dezejos e fervores de seo espÍl·ito.
Com este conselbo determinou ser Religiozo nosso, e
buscando na Habya o Clerigo com quem tinba vindo,
em soa caza assistio, cm quanto pcrtendco o babito,
qu'e conseguio sem repugnancia, achando na mesma
cidade as 'testemunhas, que lhe foraõ necessarias para
as suas, inquirições.

(JAlPITULO ".

De hum caso attribuido por milagroso, ao nosso Serafico, oSanto
Patriarolia, com o qual so conclue elta segunda parte.

778. Assim como o nosso Santo, e Serafico P.àtriar
ca deo principio a esta segunda parte da Cbrouica~ dos
seos pobres, e Religiozos filhos desta Reformada Pro
viDcia do Brasil, começandu conforme a continuaçaõ
dos tempos pelo seo Convento da Cidade da Bahya, as
sim parece ql\iz a Providencia Altissima, que tudo or
dena para gloria de Deos, e dos seos Santos, que para
conclu~aõ desta obra, a que damos fim pela mesma or
dem dos annos neste de 1. 763 em que fazem i 78 da fun
daçaõ desta Provincia no de 1585, fosse o ultimo cazo
com que a comple~amos em honra do mesmo Santo Pa-
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triarcha, :linda que acontecido em outro Convento, e
foi assim.

779, 'O R. P. Franci,sco Soares de Quintaõ, Clerigo
secular, morador na 'Cidade ele Olind)., fronteiro á San
ta Caza da Misericordia, donde foi algnns annos Pro
ledor achava-se no fim deste referidQ de 1.763, Sacra
ment~do, Ungido, e desenganado de M.cdicos, e Cirur
giões dos quaes houve junta, que D<lÔ escaparia, por
lhe haver descido abayxo buã quebradura g~ap~f'l de
que era mole:;tado, naõ obstan~e traz~-Ia senwre cOpl
funda. Modificou-se o perigo, e veyo a pôr-se de pé,
ficando a quebradura de fóra, de sorte, que para poder
andar foy necessario uzar de suspensorio. No tempo do
seo IDnyor perigo implorou o Padre o favor do Céo por
meyo dos seos Santos, de quem fez vir para o seo apo
zento as prendns de que as suas] mngens se adounaõ•.l'las,
por serem eslas prendas necessarias nas mesrqas Im~

geDs, foraõ tornando palIa ellas em dias precizos, ficando
o Padre com a quebradura de fora na fo~ma referida.

780. Cbegado o dia tres de outubro do ja referido
anno de i 763 foraõ dous Religiozo~ do Convento á caza
do dito Padre, e entendendo elle hiaõ buscar o cordaõ
de N. P. S. Francisco da sua Imagem, que se acha no
altar do capitulo, que taõbem havia pedido, fez .entrega
delle aos Religiozos, dizendo qne era 'taõ pouco afortu
nado e falto de merecimentos, que as medicinas lhe
naõ aproveitaraõ, nem os Santos o favoreciaõ, e para
mnior desconsolo, e confuzaõ sua se via destituido athe
das prendas das suas Imagens, que buscara para seo
remedio, e que por ultimo ficava sem o cordaõ de S.
FranciscQ-, e aom. a quebradura de fora •. ,Os. Religiozos
recebido o cordaõ voltaraõ para o Convento, e tanto
que se despediraõ do Padre, entrou elle em dores das
que costumava experimentar nas cahidasda quebradu~

ra; e vendo-se nestas dores, começou a chamar por
Nosso Padre S. Francisco, queixando;-se que apenas se.
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viu sem o seo cOI'daõ logo entrou a padecer o qne nova
mente experimentava, Nesta affiiçaõ foi cahindo de
ilhar~a sobre a cama, e ao cahit' nella sentio, que se
commoviaõ os intestinos á maneira de quando se reco
Ibiaõ. Do modo que pode accudio com as maõs á que
bradura, e implorando continuamente o favor do Santo
Patri&rcha, a pouco espaço de tempo se acbou com a
qnebradura totalmente recolhida. quando ja contava
cincoenta e cinco dias, que totalmente lhe havia ca
bido. No dia seguinte, qne era o do Santo Patriarcha.
mandou o dito Padre ao Convento dar conta deste ca
zo, pedindo lhe acceitassem o concorrer do modo pos
sivel prtra a festa vindoura do mesmo SUnLo. AcceiLolI
o Padre Guardiaõ a offerta, e fez com que o Pregador
dàquelle dia manifestasse do plllpilo este cazo,

o 781. O Padre athe agora naõ experimentou molestia
atguã na quebradura, e aml'ma elle, que uzó ile fundn,
para nnõ dizerem se faz digno dos favores do Céo, po
rem jutgn, que lhe naõ era a funda necessaria ; e qne nn
festa seguinte do Srtnto Patriarcha determina pendura-Ia
lia parede desta Igreja. A' cerca deste recolhimento da
quebradura, l'alley, diz o P. Ex-Diffioidor ri'. Ludo
vico da PurHicnçaõ, que he quem nos participou esta
noticia; fallei, diz ellc, ao CirtlJ'giaõ Simaõ Lopes, o qunI
me respondeo, qlle a quebradura se recolhera, porque
o quiz assim o Serafico Patriarcha Saõ Fl'aneisco.

PBf·tencB ao Convento de Iguaraçu o cazo seguiRte•

. 782 .. Sendo alli,Guurdiaõ pelos anuas de 1.687 o 11'
maõ co'nfessoL' FI'. D~niel da Assumpçaõ, eleito na
congregaçaõ de sette de SeptembL' o de 1688, e o foi POl'

tl'es annos athe iii. de Septembl'o de 1.689, e m que se
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cclebt'ou o Capitulo seguinte pelas razões, que em seo
lugar ficaõ apontadas, e vindo votar a este Capitulo fi
COIl nelle por J;)ifPuidor. Sllccedeo' q,ue MI' Illiâ occaziaõ
sendo já alLa noit~, 'estando s~, ,~'~\ua~dia,<! des'pe r'to,
ouvw tocar a Capitulo sem elle o'mandar. Era bomem
de espirito c sem temor, como Prelado. sábio da sua
cella.. deo volta ::lOS corredores de cima, e naõ achá"ndo
por elles Religiozo algum pOllque todos estavaõ reco
lhidos, e preooupados· do somoo, e o Convento em pr.o
fundo silencio.. desceo ao Claustro, e passaodo ' pelo
Capitulo vio alli prostrado a hum Religiozo. Chegou-se
a elle, pergulltou·lhe quem era, ,e que fazia alli? Eú,
respondeo elle, sou F, Era Religiozo desta Provincia,
que fallecendo na Apostazia, foi Deos servido ter mize
l'icordia de mim.. e para poder conseguir esta.. e gozar
da sna bewaventurança me manda venha pedir a ab
solviçaõ da censu,ra que contra mim foi pr9mulgada, e
assim o absolveo o Guardiaõ. rths nem estê, nem outro
algum ReJigiozo, a quem o Dle~mo Guardiaã partícipou
este cazo, e destes passou aos mais, expressarnõ nunca
quem fosse este penitente, c só se ficou conservando
no commuól esta tradiçaõ; que como tal a fiotamos ;
pois naõ se encontra com os dogmas da Igreja; nem a
contradiz a doutrina dos Padt'es.. nem' tem coutra sy a
novidade, pois naõ lIe o pt'imeyro, que se' acha haver
acontecido. De hum semelhnnte diz Remigio nn ~nm

ma a foI. 10L '§, ih. num. i, assim: Entre m'tlchos
exemplos se refe1'e de un Monge, o He1'1nitano, que mui'iõ
descomulgado por S. Gregorio Papa, o qual tuvo gmn
de senlimiento del caso, quando lo supo, y movido da pi
etlad enbió C07wn olficialla absolucion al Defunto, O1'de
nando-le, que la liesse eu sima de su sepulchro, ya la
misma ho1'lt appa1'ecio a~ Abbad de su Convento, y le
dz)'o como iba a gOZa1' de Dios, libre de tas ataduras,
en que havia estado detem'do hasta aquet tiempo.. .
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De'f\~ Jlt'cwilll'el f1~ 100/8,aaõ ~ref7J lr;'~\4~ fiai, A.lfandtigas 01
~~os qlfe tll\~ ~IJlevMS fqra e",~a PrlJ1f~nf~' qnew direitos

aI/l'moUas. aue voo de cçípara 01 teres provitnlJnfos.
f ..,;- ~ I

• I
78.3•. De.f.lois. de: ter cOQoedidQ o SonhoD Rey, D. Joaõ

V. a Pr.ovizaõ Real, que fiea lançada em o numero 755
para se naõ pagarem tributos Ipelos'PJIovim~ntos, que
velll ao Reyno para estaJFroNi'Ooia Qffer~e.endo 'se sQbre
isto na Báhya, (fPelloambueo pelo e.()~trlllador dos. sub..
sidiO!!' alglJãs diI~i4as, e contrapiedades,j J)3N as tirar,
passou o mesmo .senho$: a seguinte.

!

PR<:>VI2JAÕ~ ..,
" J;'

t I I I J •

PQQl Joaq P·9~ .graÇí,l <te Qeo.~t ll,e.y. ~e. PQr,l~al, e dos
Alg~rYres. da,qu~D1 .. ~ d~Le.w ~ F em. L\ffi.~fI!1 s~nJmr «e
GI,\ip,é ~lc~ F~f;o,~al.H~r ~.o~qu~ ~sta lI)iDbq.J.lro.vi~l1Õ vi
rew, que por paJ:te dO{IProeur~dOl~ G~ra\ dq provincia
de S, Antonjo do BraO s~ ~e .repre.zeotol}, (J,ue elle
J.'eQlete deste Jleyno g prgduto das esmolllls, que rece
beIJl dos Fieis, ~mprflga~05 eJD PQrei& para a ~ua vesli
aria, e algnãs ~qlJ~~~.~o~esM-veis, p~ra o· gasto precizo
dos seos C~DventOl?! Missões:. ornatq, e fabrica de suas
19rejq~, e s,endo ize~tos. pela le~1 de "agj!rem Qirei~os, Oll
t~ibuto~.Rea~s 4,o~sc;lQ'$ proviw~ntos, p ): sereql para seo
uzo, e SlJst~pt , o cQ.DItr:l;tador ~as ~ubl\id·(i)s da Bal.Jya"
e PefQ3.wl}pÇo" ,l~~·,g~j~~xª~ ~ frotill p~$~ada impedir o
despacp'p- d bup~.,~a.~ i~ d~ aq;çHç, q'te mao~ava para
o gasto.de SAOS. çQ~/veqto,s.. ~ Mi&sp~s. o q~e constlgui
raõ do qito c9.n~~at~dQr com 'ffi\li~p tra~~lbo gara.
q~e ~he& «~s&e. Iiy,~~s .d@ dHo di~elrOt,\ e PQf evit~r

duvid~~, ç, "~Q..I,J,\rO~~l~ja!f, ~OQl. os, cQ~tr4ta4,Qres... e.
officiacs,. que trataõ da arrecadaçaõ dos ditos.. df-
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reitos, ou subsidios; [Mêe '~i áWõ, de que eu por cha...
ridade, atendendo á sua summa pobreza, lhes mandasse
pllssalr oratHd parl!' cjité 0'8 FeilUres, oü 'Proéortktlores
dos ditos direitos llatl bri~ü~1ÍI áos ~l1ppli~Íln\é&,' ~ que
pagu~io 'cotlza {m~lÍã "-li mesma forDia, que já fuí Béí'vldó
e'Onceli'etl.lli~~ S~I he d~s~é'm livres tle dit~itóS·dé ditim';k
as reFerHlas ~IiUzalfn<T<fotlml do forál da Alfaíldega des
tas tldadeS'.! {)edindtl ore assim. o'ô'landas&é ot'denar. E
se'ndo vi to séo fé~uéMinentô, âótjtlê sobra aHe1'eSpObdeo
o Pl'ocn àdor Ue O1iblH1 f:lireótlU, li qoe Sli deo vIsta: fiey
por bem, se dem aos'sup'plié'ante's4 Uvli.es dt}s direitos tios
subsidios b qut! tIia"diiret1J'~tll'li 'ós Séds·(}tHlveõtos; tia
forma da ley, e fotal da AHandega. Pélo qua kDandü
ao Uleo Vice Réy, e Capila~ Géberol de mar e terra do
estadó do 'Bdi~'il, e âó GM'éró'àdtlr dá 'Oallitania de ~r

nambuco, Pld étlói'êfh:las Aifán(Jé~Jcl's dà Qtdád~ dá na..
tryâ;l dila éa'í>i'Hitiiá de Pernálii'l>úéO) mais MIíHstrõs,
i:l PesSb~s,'á qUe tocar, clunptaO e gü'áMeW eSta Pro
yjzaõ, e a fàçaõ cúmpnr, ti guardar inteitamente, como
l1ella sé cont~ió, sém dltvida algtiii f a qlJal valerá, "Como
cà~ta, sélb'eiíltlhrgo lla Ordéúá~aõ dó Iiv. 2.·. !t. 4;"
eM ontrar1ó, ,rUM pagtlti tlbvl)',diteiUl, por sér por
esnioWa,' co1í1 côóst'ôu ~o't é~rtidàó dÓs Uffiêiae~ deUe.
EI-R~y bosso S~óh'ói' ~ ma dM' ))o~ Antoliio Rodrigues
db Costá', 'do seo cbliselbb eo 'Dr. Jôié d~ Carvalho Abtéu
-ebbselheiros 'do t1ons~lbo mtramarino, e se ·pasStllí' pol'
dUi1s via , UUã s'ó IUivél'á etreito. DilHíitÍoiOartltlzo Pc...
l'ey\'a a féz em J,isbbtl óCbidental em 4de May6 de 1729.
o Secretario Alndtê Lopes da Lavre a fez eScrever de.

78!J.. Nàõ obstánte estã, e a oUtra Provizaõ, que 6
caõ 'referiHüs, foi necessario recorrer à SUa Mageslade
pelas razÕé~~' ou dUVitlas, que s~ offere~~l'àõ; e vaó ex
pressas na s~guiote--

I
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PRO-YIZA[>.•
. , • l',' "_' •• 1 t

,Dom Joaõ por graça.de Deos Rey de Portugal, e dos
A;lguI:ves, .da f.Jl1em, e, da lem mar em Arrica, Senhor
de Guiné et(l; ,l1'll;O sa.berJ ,a vós ,Pl'oyedor da Fazenda
Real da JCapitaoia de Perna\D,buco, que por porte do
Pr9curador ',Geral dos, Religiozos ca,puchos de Santo
Antonio do Bras,il, se me reprezentou, que todos os
GOllvento~ Qa ditta ProviQc~a mandl\õ pal'a este Reyno
tIS ~sll)'ollas na'm,esma ~speci~, que os Bemfeirores Ines

.(1aõ p~lo I amqr. d~ P~os, remeti~as ao syndlcn desta
üôrte; para effeHo de I,hes mqndar, as ~es~ial'ias, e mais
provi·mentos necessarios para gastos dos Conventos, e
lIZ0 tios Religiozos tbe o que poderem ,chegai' as ditas
e~91ollí\s, {) que tudQ ·eu fora servido lllilOdar, que nas
Alfandegas,desse Estado s~ Ihe~ dessem livres de direi·
tos, e PQrque qaõ podiaQ fazer com certeza ao que po
dep1 cnegar ilS ditas esmollas, por es~a razaõ ~aõ podem
fazer lealdaçaõ oerta dos, provimentos ,necessarios, e
sllccede ficarem alguãs esmollas na ~aõ do Syndico,
ç~m as qllaes pode mandar mais alguns provimentos
p.rdinarios, CO}DO se Ilhes,ordenll, do que se segue grave
prejni~o á providencia, dos ditos C<;)Oventos, o que se
podia ev~tar dando-se livres de direitos o que se Ine re..
melte deste ·R~yno,. jUI:?pdo, qlle ~e par~ gasto' dos ditos
Convenlos, e uzo· dos- Religio~os. p;edlindo-me, que
attendendo á ,sqlllu po.brez~'J em qne(;viv~D.J, ,lhes faça
mercê por esmolla mandar, que U,qS Alfandegas desse
Estado s,e cumpra a mesma ordem, que la eSlá munda
da, dando~se livre de direitqs, o.que jnrarem ser para
gasLo dos Conventos" ,e lIzq. dÇls .,s~os'\Religiozos : Me
pa,receo ' oL'4eoar-v.o~, de)s aos ,supp.l;cantes Jivr~ o que
jurarem para gasto dos seos Conven.tos, visto o que
nesLe requerimento respondeo o contratador, e dispo
ziçaõ da ley, ficando sempre ao dito contratador o seo
direito salvo na forma da mesma ley,. El-Rey nosso Se-
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nhor o mandou pelo Dr. Manoel Fernandes Varges
e Gonçallo Manoel Galvaõ de Lacerda, conselheiros
do seo Conselho Ultramarino, e se passou por dnas
vias. Dionizio Cardozo Pereyra a fez em Lisboa occiden
tal a oito de Julho de mil setecentos, e trinta e dons. O
Secretario Manoet Caetano Lopes da Lavre a fez
eSCI'ever.

785. Havendo ainda algoãs duvidas a todas estas
Ordens Reaes, a requerimento da Provincia passou o
mesmo Senhor ontra Provizaõ, na qual se explicaõ as
mesmas dnvidas.

PROVIZÃO.

Dom Joaõ POI' gl'aça de Oeos Rey de Portugal, e do~

álgarves, daquem, e dalem mar em Arrica, Senhor de
Guiné, etc. Faço saber a vós Provedol' da Alfandega da
Cidade da Ballya, que por parle do Procuradol' Geral
dos Religiozos da Provincia de Santo Antonio desse
Estado, se me representou que altendendo eu á sua
muita pobreza, fora sel'ViGo ordenar por carta de oito de
Julho de mil e sete centos e, trinta e dons, se dessem
livres aos dittos Religiozos os provimentos, que por sna
conta, e risco mandaõ hil' deste Reyno para o cullo
Divino, gasto dos Conventos, e vesliaria, para cujo ef
feito remetem desse mesmo Estado em propria especie
as esmollas, que os Fieis Christaõs lhes costumai} dar
pelo amor de Deos; e como se nai} podia saber com
cel'teza ao que podia chegar o producto das ditas esmolas
senaà podia fazer lealdaçaõ certa dos provimentos, que
lhes saõ necessarios, e com effeito se tem observado a
dita minha ordem sem embargo de alguãs duvidas, que
a este respeito lhe tem posto os contratadores passados,
e o que aetualmeDtc'existe na administra~aõ do dito con
,trato duvidara dai' livres os ditos Ilrovimentos,que paNi
niltlelle Estado remetteo o snpplicnllle para gasto dos
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Conventos, e uzo dos Religiozos, allegando na sna res
posta., que senaõ devia observar a minha ordem, por
naõexpressar o capilulo 122 do foral da Alfandega, cujo
capitulo senaõ entendia com os supplicantes; porque
nb capitulo :l2lJ. do dito foral, in medio, se isenta aos
ecclesi,asticos de lealdarem o que mandarem buscar por
sua conta e risco, para seo gasto, como consta do dilO
capitulo, que olferecia, e o dito contratadar vos requere·
f8, .que se devia observar como ley, que era o dito cu
pitulo 1.22, o attendereis em forma, que desprezando a
minha ordem lhes deferistes á replica, que vos fez
na forma, que constava do vosso despacho, que taõ
bem juntara, sem adv6rlir, que assim como era Ley o
capitulo 122, taõbem o el'a o capitulo 1.24; maiormen
te, achando-se este-corroborado com a dila minha or
dem, n qual se deve observar na mesma forma, que nel
)a se contém, guardando-se em tudo, o que no dito fo
ral se ordena; porque.do contrario se segue grande pre
juizo aos Conventos, e Religiozos da dita Proviucia,
que ha muitos anuos eslaõ na posse de naõ lealdarem,
nem p,agarem direitos, dos referidos provimentos, que
por f!Qa conta e risco remetem deste Reyoo pal'a esse Es·
tado;e como ue sabida a oecessidade e pobreza dos filllos
d~ ~aõ Fvallcisco, requel'ia o supplicaote lhe mandasse
pasS<Jl1.nova ordem, e que nella se citem os ditos dous
Oa~ilJ1los do foral; ordenando.vos, façaes observar com
Q~ sll,ppli~lHes a ilençaõ de naõ lealdarem, corno se
coptem no dito capitulo 124, e lb~s mandeis dar livre
de direi~os os mesmos provimentos, evitando-se por
este modo as duvidas, que todos os cOlllratadores llles
movem" ~e q-ue se segue padecerem os dit@s Religiozos,
e Missões muita necessidade além de perderem Illltitas
vezes os guisamentos, que se rel;netem para administra
çaõ dos Sacramentos por cauza das mesmas duvidas, e
attend6ndo á sua supplica, documentos, que junlou, e
a0 que respoodeo o Procurador da miulJa fazenda: Me
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pa-receo ordenar-voS$ façaes dar livres de direitos os
generos, que forem para provimenlo da Provincia do
su,pplicanle, sem que preceda lealdalos; e assim o len
de entendido. El'Rey nosso Seob0r o maodou pelo Ii)r.
Thomé Gomes Moreil'a~ e Martinho de Mendonça de
Pina, e de Proença, conselheiros do seo conselba. ultra
marino; e se passou pOl' duas vias. Pedro José Corrêa
a fez em Lishoa a seis de Dezembro de mil e sete centos
e qClarenta, e hum. O Secretario Manoel Caetano Lopes
da Lavre; a fez escrever.

786. Naõ só alcançou esta Provincia do Senbor Rey
D. Joaõ V. as. Provizões, que ficaõ referidas stl'bre nao
se pagarem direitos pelos prQvim.:enWB, que para elJa
vem do fiey'no. Taõbem cODoedeo o mesmo Senhor ou\o,
tra PrQvi~a0 para ficar livre do novo imposto o açu
car, que se,Ura no Brazil, de esmolla, e aulas haveres,
p.elQ procedido dos quaes mandados pelos Syndicos
em propria espeeie para o Reyno vem della os tae~

provimentos. Já na La pal'le desta Chronica, ne seo
liv. L o, ca p. 9. n. 16lJ.. dissemos fÔl'a concedida esta
graça pelo mesmo Rey o Senhol' D. Joaõ V. e Provizaõ
sua de 24 de Janeiro de i ?i8, a qual Provizao he a
mesma, que fica aqui lançada num, 783, e porque,
quand(j) isto escrevemos naquella primeyra parte nao
tinhamos visto esta Provizaõ, e só hum assento avulso$
fazcod0 agol a maior reflexaõ sobre isto" como em lugar
proprio, e revendo a tal Provizaõ, que está no al'chivo
desta Pro'vincia, naõ achamos, falle expressamente em
se nao pagarem as fintas, e uovo imposto no açucar, e
outras haveres por esmolla, e só falia nos provimen
tos, que do ReYDo vem do seo procedido. Mas o
que desta expressamente naõ consta se acha em buã
do mesmo Monarcha, pela qual confirma outras
duas dos Senhores Reis seos Antecessores, buã do
Rey D. Affonso V. ontl'a del- Rey D. Manoel, as quaes
tudas se acbaõ autenticas, c passadas pelos tribunaes,



818

a quem pel'lence, e 116s aqui só trasladamos as laes
Provizões, e he a pri1lleyra a do Senhor Rey D. Joaõ
V. concedendo e ampliando a esta nossa J?rovincia do
Brazil, o que os seos antecessol'es haviaõ outorgado em
commum aos Frades de Saõ Francisco do Reyuo de
Portugal.

PROVIZAÕ.

Dom Joaõ por graça de Deos, Rey de Portugal e dos
Algarves da quem, e da lem mar em Africu, Senhor de
Guiné de. Faço saber a vós, provedor mór da Fazenda
Real da Bullya, que por parle de FI'. Ignacio das Ne
ves, Procul'ador Geral da Provincia de S. Autonio desse
estado do Brasil, em nome de todos os Religiozos da
mesma Provincia, se me reprezeutou, que, sendo eu
Protector della, e gozando os Supplicanles dos privile
gios conteúdos na carla, de que com esta se vos
remete copia ilssignada pelo secretario do roeo
Conselho Ullramario, pela qual se vê serem isen
tas de pagar fintas, talhas, tributos, direitos ou despa
chos alguns de esmollas, e mais couzas, que Ibes furem
necessarias para o culto Diviuo, pl'ovimento dos Con
ventos, e vestuario dos Religiozos, se lhe dnvida nesse
estado dai' cumprimento aos diltos privilegios, com o
pretexto, de que nelles se Daõ comprebendem os sup
plicautes, por se naõ e{pressal' na carta as conquistas
do BI'asil, I'azaõ pOl'que os querem obrigaI' a pagar Do
nativo, e tributo das eSlllollas, que recebem dos Fi
eis, como saõ Assllcal', Tabaco, Farinha, e mais gene
ros, que pl'oduz a terra, sendo certo, que neste Reyno
lhes mando dar tudo livre, em cumprimento, e obser
vancia d'o dito privilegio, pelo que me pediaõ fosse ser
v.ido mandar, que todos os Provedores, Almoxarifes,
contratadores, recebedores, e rendeiros do Brasil pra
ticassem com as esmollas dos supplicantes os privile-
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. gios cODteúdos na dita carla, na mesma.. fOl'ma, que se
observaõ neste Reyno. E sendo visto o seu requeri
mento, e o que sobre elle respondeo o Procurador da
minha coroa: Me pa'.'eceo ordenar-vos, façaes observar
o privilegio do supplicante, e tendo dU,vida rue dareis
conta. EI-Rey nosso Senhol' o mandou pelo Dr. Thomé
Gomes Moreyra, e Martinho de Mendonça de Pina e
de Proença, conselheiros do seu Conselho' Ultramarino,
e se passou POI' duas vias. Pedro Jozé Correa a fez em
Lisboa a seis de Abril de mil e SQtecentos Q quarenta e
dous. O Secretario Manoel Ca,lano Lopes da Lavre,
a fez escrever.

COPIA.

Dom Joaõ por graça de Deos, Rey de Pol'lngal etc.
Faço saber que por parte do procurador Geral dos Re
]igiozos Capuchinhos da Provincia de S. Anlonio do
Brasil, me foi representado por sua petiçaô, que para
certo requerimento, lhe era necessario POI' certidaõ da
Torre do Tombo a copia autentica da carta de privile
gio, concedida pelo Senhol' Bey D. Affonso V. aos
Heligiozos de Saõ Francisco para naô pagarem nenhuns
direitos, nem tributos, e pela qual os toma 'debayxo da
sua guarda, e encommenda; e assim os mais papeis,
que àpontarern, e Dle pedia lhos mandasse dar na for
ma do estilo, e visto seo requerimento se lhe deffirio,
com a Provizaõ seguinte: Dom Joaõ por graça de Oeos
Rey de Portugal, e dos Algarves, da quem, e-dalém
mar em Africa, Seuhor de Guiné, etc. MaQdo a vós
Guarda M6rda TOITe do Tombo, que deis ao procurador
Geral dos Religiozos Capuchos da Provincia de S. An
tonio do Brasil o traslado dos papeis, de que r;a petiçaõ
atrás escripta, faz mençaõ, a qualllIe dareis na fOl'
ma das provizões passadas para se darem semelhantes
traslados, e.pagou de novos direitos triota reis, que se



820

carreg~raõ ao Tbesoureiro delle a folhas quarenta e
sete <1,0 Hvro primeiro de sua receita, e se registou o
conhecimento em forma no \iv. Lo do registo geral a
foI.: trinta'e nove. EI .. Rey nosso SenlJor o mandon
pelos Doutores. Antonio Teixeira Alvares, e Belchior
d'o Bego e Andrade, .ambos do se0 conselho, e seos De
zembargadores1do'paço. Joseph dll Costa Pedl'Qzo a fez
em Lisboa odcideotal 'a dez de Mayo de mil seteoeotos
e 'trinta e cinoo atmnos. De feitio desta, cem reis. Gon
sall0 Froa cisco da Costa Solto Maior a fez escrever.
Antonio Teixeyra A1Wl Belchior do Rego e !udra
de. E sendo passada pela Chancelaria, foi apre'Lentada
ao guarda Mór da Torre do Tombo, e em seo cumpri
mento, se bllscaraõ os Jlvros 'della, e no que tem por
titulo, livro primeyro de letras de Leitura nova, que
está· em· huii das estall e$ da caza da coroa, ncHe q fo~

Ihali seUellta e, cinc() coll,lmlla primeyra s.~, aCho,ll huã
c~rta, de priY~le..gio, peflicJa, e apQl\tÇld~ pelo sobl'<:J
diLLo" ,d~ qual o~o lIJeQr hEl o que se segue ;-

0001 Aff()uso pOI; grl\çé\ de Oeos Rey de Portugal, e
dos Algal'ves, e :)eo Qf.Q" Se~lI>ta, ele. A quantos este
virem, f<u~mQ& saber,; 'que nós, querendo faz~l' graça
e mercê por ~s.molla aos Frades de Saõ francisoo de
DOSSQSI Saynos) Temos por bem, e tomamo~l sem
qossa gual1.da, e,eQc(>.mmenda, e sobre nossa defensaõ,
e roand.awos, ,qlJ,e nenhuQl naõ seja l<lõ ollzado, de qual
quer estado, e coodiQaõuqll~ lbes faça mal, damno, llem
outra sem raza~, ~.Jl"'s~g\lizado, llem lhes tome ne
nhuã couza do seo ·çolltra suas vontades, e queremos,
que sejaõ ascu.z'ldos de pagal' fintas, talhas, tl'ibutos,
nem Qutros alguns ~ocargos, qne POl' nós, e por os
con~elbos sejaõ Lançados, nem paguem cizas, dizimas,
portagens, e costumagens de' pam, vin ho, carnes, pes
cados, e outras qllaesquer couzas, que comprarem para
seos mantimentos, nem de panos honestos, e bUl'éis, que
coroprarelI) pa . &~Qfu ~~&~j.r~s, e oece~sidades, uem de
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couzas,quee mpral'em pal'areparaçaÕdeseosmostej.ros.
e cazas delles, assim como pedra, cal, e a~êa,madeita.

pregadura, taboado, ~ quaesquer onlras couzas, que
para clIes sejaõ necessarias, nem de bestas com seos
aparelhos, que para serviço destes comprarem, posto que
os tornem a vender depois, qu.e mister oaõbouverem.
c de passa, e castaulla, e cera, que lhe seja P<ida por
esmolla, e de quaesquer ouLfas eouzas. (Iue lhe ~jaõ

dadas, ou deixadas, q'Ü~ elleslPos~"ir· Ulilõ. poSB~Õ; e ~e
quaesquer Joyas, e oroamento~j' que ~õbe[ij cQwpra
rem e houverem paFà 06, ~el1v:i~sDivinos. assim' como
vestimentas,' e Capas, livros, ,Ilija.g~os, e quaesquel'
outras conzl.S, que para etle pert~ncerelD; e porém
mandamos a todos os nossos C{}fregedores, juizes, e
justiças, - e con tadores, Almoxé\-r.i.fes, e I rendejros, e
Recebedores, e outros qUal:lsqu~r que ~ste bouverem
de ver, a qt1e esia,n.ossa <la ta,. ~lt trasla~o clella em
publica fOl'ma feita por'aUlhorid~Qe de jusliQa for mos
trada, que lhes cumpl'lW. e.Kuar, em, e façag cumprir,
e guardar lodo em ella couteu~Q.pela.guiza, que dito be,
e oaõ vaõ contra ella em .maneir.a,.. que sej~, e indo al
guem contra ella, mandamoJi a qualquw tabalinõ, a que
for mostrada, que os emprazem, que R trinta dias se
guintes pareça em nossa corte pOl' pessoa a dar razaõ
porque naõ cumpriraõ nosso mandado, e de como fo
rem emprazados de dia do aparecer as&im no-lo façaõ a
saber por esCriplUr:l publica para tornarmos a ello, como
nossa Mercê for, Dada em Santarema aos dous dias de
Abril; Alvares Lopes a fez, anno.de nosso SenllOI' Jesus
Cbrito de mil e quatro centos e ciucoellta eselte. Eas
sim mais no dillo livro a folhas selte verso, cohirona
pl'imeira se achou huã carta de coofirmaçaõ, e privile
gios pedida, e apontada pelo sobredito, da qual o seo
theor, he o que ao diante se segue.-

Dom Manoel por gl'aça de Deos Rey, de Portugal, e Jos
Algarves, da quem, e da lém mar em Africa, Senbor de
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Guiné, e da conqutsta, navegaçaõ, commercio da Ethi
opia, Arabia~ Persia, e da India, etc. A quantos esta
nossa carta virem, fazemos saber, que querendo nós fa
zer esmolla á Ordem, e Frades de Saõ Francisco da
observancia em nossos Reynos, temos por bem, e lhe
confirmamos todas as graças, privilegios, honras, li
berdades, e mercês, que foraõ dadas, e outorgadas, e
confil'lnadas pelos Reys ante nós passadus á dita Ordem,
e mandamos, que todos lhes sejaõ guardados, e confir
mados, e flzem delles, como sempre lIZaI'aõ athe ralIe
cimento del-Rey meo Senhor, cuja alma Deos haja, e
porsegLJraoQ<1 delle mandamos dar esta por uós assigna
da. Dada em Lisboa a dez dias de Abril, Joaõ Dias a,
fez·anuo do nascimento de mil e quatrocentos e noventa
e Dove.-E oaõ dizem mais as cartas, que aqui foraõ
trasladadas etc. Dada na cidad~, de til/boa oriental aos
vinte dias do mez de Mayo. EI.Rey nosso Sonbor o
mandou por Joaõ COflsseiro de Abreo e Castro Guarda
Mór da Torre do Tombo ••• AODO do Nascimento de
Nosso Senhor Jesus Christo de mil sctteceutos e tl'inta
e cinco, etc. Achaõ-se estas cartas e provizões no livro
seXto a folbas 55, verso da Secretaria da Bahya, do
Estado do Brasil.
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ADDITAMENTO
A primeira parte desta cbronica.

De algool noticias pertencentes ao Convento de Olinda.

787. Depois de conC!uiúa.e im!lressa a primeyra parte
desta Chronica, se nos ofIereceraõ alguãs noticias mais
assim de Religiozos, de qnem ja tínhamos escripto como
dos que depois l'alleceraõ, e onU'as couzas mais, que
pedem sei' advertidas, e reformadas. A pagina 356 do 2"
vaI. da pane 1..' em que se conclue com a breve noticia
do Ir. FI', Francisco de S. Antonio, o Pretiuho, se deve
accrescental', (conforme o ouvimos a alguus Religiozos
antigos sugeitos dignos de credi to, e fé pela verdade
que tratavaõ), que o Sachristaõ do Convento de Olinda
onde sempre assistio o Ir. Francisco Preto, algu às
vezes de manhã hindo a preparar os Altares, reparava,
que o Menino, que t~Ul lias maõs a Senhora das Neves
DUÕ estava ua<luella sua onlillaria e costumada postura,
e collocando-o elle outra vez como sempre, ao outro
dia o achava da mesma sorte variada a postura. E fa
zendo ja disto alguã rcOexaõ.. ali mÍsterio, se paz huma
uoite á expreitu, e vio, que chegando o Ir. Francisco,
como era seo costume a fazer ol'açaõ ao pé do aHar
mór DO razo da capella, depois de estar alli algum es
paço, sem alcançar o como, faltou dos Braços da Se·
uhora das Neves o seo Menino, c se achou collocado nas
maõs do bom Pretiubo, que o recebeo l.Itllllilde, e ale
gl'e, e ngaznlhava com excessivo carinho, c devoçaõ, e
depois de satisfeito o cordeai u(fecto do seo espirito, e
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:a 'benigna vontade, 'e cliguaçaõ daquelle Meuino, e Deos
'que sempre teve pelas suas maiores delicias o andar

-a braços com os filhos dos homens, e deixando os deste
seo Servo, e humilde CI'eatura, se tornava para os de
sua Saotissima Mãy. E p.odeudo tomar nelles o seo lu
gar de modo, que naõ foss.e notado o IlUÕ queria talvez,
pal'a que com a mudan(;a da postura ordinaria, desse a
conhecer, como deo, o extl'aordinHl'io do seo amor para
com este seo escra vo, e humilde Servo. Nem foi esta 11

primeyra vez, que este Divino Soll'ecem nascido deixoII
o bel'ço da melhor Aurora, para se transferir para ús
braços, e fazer tllrollo naõ no lugar do Sol, como ja foi
visto outras vezes, mas nos de IJUã Estl'ellinlla nebuloza
e escura qual era pela sua COI' preta o Ir, FI', Francis
co, puis o mesmo havia feito ja com o Beuedicto de S,
Fratello, e com o Antouio de Noto, taõhem Negros,

788. Entre os Religiozos, que coslumaõ os Prelados
deste mesmo Convento de Olinda dislribuir todos os
aunos para as esmollas dos Sel'lões, coube ao II'. eon
ressor FI'. Francisco de S. Agoslinho' li do serlaõ do
Siridó. Nella se OCCUpOIt alguns aunos, tanlo pelo cui
dado, e zelo, com que o fazia, como pelo bom exemplo
da sua Pessoa, e aceilaçaõ, que por tudo adquirio para
{;om aquelles Povos. Assim o foi continuando alhe o
anno de i 755, em que aUi falleceo com creditos de
Religiozo, e boa opiniaô entre os seculares. De tudo
isto, e de algllãs circunstancia nota~as na sua enfel'llIi-

. dacte, e morle consta da carta, que escreveo o Parocho
da Freguezia~ onele foi sepultado, e fez em todo o
·tempo da sua occllpaçaõ a commlla assistencia, escripta
ao Guardiaõ de Olinda, a qual trasladamos pelos scos
pl'oprios lel'mos c he a seguinte'
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M. R. P. GU3l'diaô

Senhor Fr. Joaõ de Jesus Maria,

Aos 18 de Abril do prezente anno em dia de Sexta-
Feira das sette para as oito horas da menhã fa11eceo da
vida prezente na caza da fazenda da Caiçára, onde ti
nha sua assistencia, o R. P. Fr. Francisco de S. Agos
tiuhó, Religiozo dessa Serafica Ordem, e Esmoller des
se Convento de S. Francisco de Olinda; e no mesmo
dia pelas seis horas da tarde o sepultei nesta Matriz da
Senhora S. Anna, Padroeyra desta Freguezia do Siridó,
se uaõ com aquella decencia, grand~za, e honra, que
merecia o dilto R. Padre por sua Pe~\soà, e venerando
Estado, siDl com aquella attençaõ e m<aior dezempenho
da piedade do meo animo, e com aqnella bonra, que
permitte o lugar. Assistiraõ com migo n9Õ só á encom
mendaçaõ do seo COI'pO, e omcio da sepultura, se llaõ
taõbem á sua enfermidade, depois que começou a en
gravecer, os RR. PP. José de Jesns Barreto, e Antonio
de Souza Espindola. Foy sepultado com a mesma forma
c ceremonias com que o saõ os Reverendos Religiozos
des~a Serafica Ordem nos soes Conventos. E porque me
disse o R. Padre defunto em sua vida, e enfermidade
havia pedir a vossa P. e á sua Religiaõ lhe mandassem
por esmolla trasladar os seos ossos para os claustros do
seo Convento de Olinda, maudey fazer bum cayxaõ, e
dentro delle o sepultei para com facillidade, e inteireza
se tirarem os seos ossos, e lhe mandei deitar cal e vi··
nagre para mais breve consumpçaõ de seo cadaver ; ,e
depois de passado o tempo, que V. P. julgar bastante
para a sua tl'asladaçaõ obrat'á o que for servido.

Pl'incipiou a sua enfermidade de hua reudidura de
carne ao pé do ventre junto á virilha da parte direita.
Esta abrio em duas cicatl'ices, ou cezuras, e por ellas
l,jomeçOIl a suhir copioza quantidade de Imã lllllílÔ de
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h mor ralo, que nem era peçonha, ne d
lo Java, e vinha a cr Ilnãagoa grossa, l ao e!l:!. Co •
ti nou nesta fluxaõ alguns mezcs (' dep is este se r 
solveo a tomar Imã purga dejalapa azo ~; {\) v r se
des edia de todo a Jluxnõ; e logo ue a tOlO, i e

iatamente se lhe tol eo o humor, qne ~ ria, araraõ, c
. fecharaõ as cicatrizes por onde expelha, e I o I esmo

ponto se lhe começou a diffundi.' pelo (' rp da C3 n

para ba'x:o crescendo em cada lIuma ( .~t s h J t
mOI', como obstl'ucçaõ, qne lhe Clusava hn' ilDcÍi
tinü.ada; incharaõ-ll e as pernas, e Ioda as p r es
co titntivas do corpo das arcas para b yxo.. a c D o
lhe huàs grl nodoas pelas pernas 1'0,' ii • e
outras quasi '. I alIJas, e ficou com o c o ( per-
uas, e coh.as " amarello, da côr do fi c. mo h mor
tolhido; e t , le foraõ crescendo s tumore as
arcas ou ii ';. " cresceraô em tanto excesso as aDcias

ue com e la~ xpirou. Esta foi em suma verdadeira a
sua enfermidade, e morte.

Tenha V. p~ e toda essa Religioza commuoidade a
consolaçaõ de que seria precioza na v'sta de I)eos a
mar ditto eligiozo. assim como foi invejada, e
bem julg :i por to os s qne a eHa cOllllJligo assistiraô,
e o acompanbaraõ cm sua doença, na qual muitas ve
7.es se confessou, e reccb 0(10 de dous em dous dias o
'antissirno SaCI3U1Cl1lo, que por conso açaô mo pedia,

e ultimamente o da Sagrada, e Extl'ema Unçaõ, sendo
absolto po:' mim duas vezes pela absolviçaõ Papal, que
teuho ncst ~ Freguezia a mim delegada para a conferÍl'
aos Moribundos nu hora da morte; c outras duas vezes
absolto com ti ubsolviçaõ da sua Sagl'ildu Ol'dem, que
lha conferIo o R. P. José de Souza, Il'maõ terceiro
dessa Serafica 01 dem.

C ufes o a V. P. q e pelos actos laõ christaõs, que
oh o oH. Hcligiozo aules de sua morte, e circu s
taucl e., taula pouderaçaõ, que Ilelle se viraõ, a odos
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deo evidentes, e seguras esperanças de sua salvaçaõ; de
tul sorte, que alhe o dia, qne havia fallecer o disse
muitos dias antes; pois p 'nticaodo com llJill;O <;m varias
materias p(~rtencentes á sua sillvaçaõ, dl'clarando-me
o dezelJgano, com que estava, r1e qne Ilaõ viveria. me
disse estas forlll:les pala7l'as: Eu e~pero na misei'icOl'
dia de Oeos, que nesta Sexta-Fl'Íra me leve para sy;
porque assim lho pedi sempre em vida, por meyo de
IlUã devoçaõ, que sempre tive á mot'te, e payxaõ de meo
Senhor Jesns Christo; e sempre nella lhe ro~uei, que
em dia dc Imã Sexta-Feira morresse eu; e como esta,
que vem he, a em que pode acontecer o que lhe pedi,
pelo estado, em que me acho , nelta espero, se Oeos
P(I(' meos poncos merecimcntos me mó ~uizer este fa
vor que lauto lhe pedi. E no dir l1-l, ~ "urta feira mo
tornou a repetir, e a muitos decaza., aos que eu com
muniquei o mesmo; e foi tanta ''sua fo rtuna que no dia
dezejado, e previsto, depois de', ...ébe," o Santissimo
Viatico bllã hora antes de amanhecer/~, C>;. e foi pt'ecizo
celebrar a estas horas para lho dar, é aepois de re
cebei' a absolviçaõ da sua Serafica Ol'dem, estando I

sempre em seo juizo perfeito, sem delirio, uem per
turbaçaõ, com a sua voz clarissima deo a alma a Oeos.

Eu oacompanhei em discurso de doze dias, tempo, em
que começon a engt'avecer a sua enfermidade, e conti
nuamente com elle assisti; e em todo este tempo, mais
foi a editicaçaõ, que delle recebi pelos actos de tanta
perfeiçaõ, que nelle via e admirava, do que a que eu
lhe dava, etc. He o que se me otferece dizer a V. P. 3

quem Oeos Guarde por muitos a,noos. Matriz do Siridó
em 28 de Abril de i 755.

De V. P. muito Reverendo Criado.

O P. Francisco Atvares Maya.



Era este Religiozo natural da villa de S. Antonio do
Reciffe de Pernambuco, Fl'eguezia do COI'PO Santo, fi·
lho legitimo do Capitaõ Francisco Antunes de Arahujo,
natural da villa de Vianna, Freguf'zia de Santa Maria
Maior, Arcebispado de Braga, e de sua mulher O. Maria
Diniz Bandeira, natural da mesma Freguezia do Corpo
Sanlo do Reciffe em Pernambuco. No Convento de S.
Antonio do Paraguaçú nas parles da Bahya recebeo o
habito, e fez a pl'ofissaõ a tres de Mayo de 1731, em
idade de desoito anoos com pouca dilferença. Os que
viveo na Religiaõ foi sempre com aquella modestia, po
breza e obediencia com que se faz digna de todo o cre
dito a boa opiniaõ, com que acabou.
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ANNOTACOES.
b .

Equivoca-se o auctor quando marca o dia 2ll d'abril do anno
de i500 como o do Mscobrimento do Brazil por Pedro Alvares
Cabral. Da carla de Pero Vaz Cal~oha, escrivão d'armada, cla
ramente se collige que occonesse tal sucesso á 22 do referido
mez e anDO.

Não foi á 3 de Maio; e silll no dia primeiro d'esse mez que
se disse a segunda missa no Brazil.

III. 'Vol. I, l,arte I, DiI;I·. I, pago a.

l Engana-se Jaboatão quando diz que Cabral se conservára
ainda um mez no paiz novamente descoberto, porquanto asse
veram os mais judiciosos chrooistas que deixára elle nossas pla- .

I gas no dia 1.0 de Maio.

I'V. 'Vol. I,parte I,DI~I·.II, paI;. 9-33.

Discordando inteiramente da opiuião do auctor á cerca da
ethnographia brasilica reproduziremos aqui as ideias que ã tal
respeito exarámos em uma acreditada publicação ( Revista Po-
pulm") d'esta capital. .

» E' para nós intima con~'icção que descendem as tribus ame
ricanas dos povos d'Asia, que em epochas ante·historicas emi
graram para o novo continente, tanto na direcção de leste, co
mo na d'oeste ; servindo-lhes d'escalas as ilhas de coral espar
sas pelo grande oceano; ou talvez quando ainda não existisse
a scissão a que denomimanos estreito de Behring.

» Em abono d'este asserto apresentam-se as grandes seme
lhanças sematicas que se descobrem entre alguns povos d'ori
gem semitica (como por exemplo os eg'ypcios) e as urticas,
ballicas, kechúas e outros antigos habitantes .d'America, bem
como a singular distribuição dos vegelaes Ulcis, ou quasi adhe
siros ao homl'lD.
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» Nem menos valioso é o contingente que nos ministra a lIn
guistica para a solução d'este problema, porquanto já não é li
cito duvidar, depois dos importantissimos trabalhos ultima
mente publicados na Europa e na America, do intimo paren
tesco que existe entre as linguas asiaticas e as do novo conti
nente,

'» Achada a filiação da raça que povoava o mundo de Colom
bo, resta ver a qual das suas rTandes especies pertencia a d s
tupys, que, pela sua prepond':::fáncia, mel'ecc particular estud •

» Cremos que facilmente póde ser ella relacionada com a k 
chúa, que formára no Perú a poderosa lDonarchia de Manco
Capac. Ignoramos, porém, a epocha em que se realizara a em 
gração d'algumas tribus mais impacientes ao jugo da civili
sação ; as quaes transpondo a cordilheira dos Andes, foram 
tra\'éz das malbas da rede amazonica, buscar as praias o
atlantico.

» Deduzimos das antigas tradições, colhidas por insuspeit •
viJjantes, que formavam os tupys a poderosa confederação, qu
destacando-se do imperio dos incas, vieram, como uma torrei -
te que das altas montanhas se despenha, alagar o sólo, once
suas provisorias tendas haviam plantado outras menos bellicosas J
tri1Jus; cuja origem não devera ser diversa da sua.

» Mais fortes, ou melhor organisados, fi,zeram fugir diante
de si o grande povo que habitava o interior do Brazil, conhe
cido por diversas denominações correspondentes ás ditferente
cabildas em que se subdividia, como v. g. cayapás, chavante,
cheventes, etc, a que o sabio l\larlius julga dever-se dar o nome
generico de ges.

» Representavam elles em nossa historia o papel dos pelasg s
nos fastos gregos, e, senhores da melhor porção do Brazil, f,
ram pouco pouco perdendo terreno diante da onda invasor
dos tupys, que .appellidavam-n05 de tapuyas.

» Discorda o referido Martius da COlllmUlll opinião sobre o
verdadeiro sentido d'esta palavra, e crê que não significa bar
ba1'o-inimigo, mas sim habitador da região do oeste, em q e
se haviam refugiado.

» AlIiados dos hollandezes, receberam os tapuyas certa orga•
. nisação militar, avantajando-se nas guerras que tiveram dt;

sustentar contra os portuguezes.
» Sobre os U50S e costumes d'estes povos é ainda hoje a 1 C

lbor fonte a excellente obra que á cerca d'administração dú
conde de Nassau escreveu o grave e sentencioso Barleo.

» Chl:'gando ás bordas do oceano concebeu a audaciosa r' ça
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fUpy o projecto de devassa-lo em suas grandes pÍl'ogas, nas
quaesjá haviam atIrontado as aguas do Amazonas e do Orenoco.
Dotado d'essa força de vontade que sobeja nos povos primitivos,
ei·los de subilo transformados em navegadores, e, novos nor
mandos, levando a depredação ás planuras do Atlanlico.

» Cabindo d'improviso sobre as tribus do liloral eram esses
p i'atas tão temidos como os argelinos antes que a França se
a possasse do seu covil, e temos razões para suppor que, com
o nome de cal'ahybas estendiam suas excursões ao golpho de

arien.
» Em quanto uma d'e3sas columnas invasoras assenhoreava

se do Brazil maritimo, recalcando para o interior os ges, ou ta
puyas; outra, partindo do mesmo ponto, descia as planicies do
Paraguay, atravessava as pa11lpas do Prata, e com o nome de
gual'anys estanciava na parte meridional d' Americ:\, operando
a maravilhosa fusão que os nossos chronistas reconheceram,
se todavia comprehender a causa.

) Admiltindo esta hypothese, faci! é d'explicar a analogia
qu~ notamos entre quasi lodos os dialectos das diversas tribus
que vaga\'am pelos nossos sertões antes que o venturoso Cabral
arribasse ás plagas de Porto-Seguro. Do exame comparativo de
to os esses dialectos (diz o Snr, general Bellegardc) couclue
se ue a sua semelhança reside menos no vocabulario, elemento
variavel, especialmente entre hordas, ou cabildas, separadas
pO' grandes distancias, ou guel'l'as implacaveis, do que na sua
s. utaxe, ou structura grammatical, que parece ser a mesma.

) Variando de denominação, segundo os epithetos que addi
cir navam ao radical -lllpy-, synonymo de-povo de Deos- ;
COJllO cupynambás,-wpyniquins etc, ou segundo o gráo de pa
re tesco em que se achavam, como tamoyos (avós) temininós
lIet s), ou ainda conforme a afTeição que se votavam coma
(guayannazes (estimados), guardavam o typo cdracteristico.» -

raças ás laboriosas pesquisas do nosso digno consocio o Sr,
F. A. Varnhagen elucidou a critica historica o facto do Cam
muni que de tantas fabulas se achava rodeado; e da sua lumi
no a dissertação, premiada pelo Instituto Historico e Geogra
phic Brazileiro, e impressa no tomo X da sua Revista extra
himos as seguintes conclusões:

Está provado que desde o anuo de 1510 até o de 1535 residiu
JA OATAIIJ. PAIIT. 11. VOL. 111. 105
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lla nahia um portuguez, por llome iogo Alvares, devendo o
seu naufragio ter succedido em um dos intermediarios.

Que (I'essa era até a de 1557 na qual, segundo o testemunho
·do Padre ~yres do Cazal, fallecera o dito Oiogo Alvares não
consta que se ausentasse eile da Bahia, onde valiosos serviços
prestou ao primeiro donatorio Francisco Pereira Coitinho, ao
primeiro govel'Dador geral Thomé de Souza e aos jezuitas que
d'elle fazem sempre honrosa menção.

A estas provas addiciona o Sr. Varllhagen a ausencia abso
luta da parte dos escriptores contemporaneos da minima allnsão
á sua trIO decantada viagem á França. Nem das paginas do
chronista BeHay, que tão minuciosamente se occupa com as
'occurrenclas do reinado de Henrique II, em que se collocou a
dita viagem; nem da correspondencia dos agentes portuguezes
Ruy Fernandes e Diogo de Gouvêa pode o nosso consocio de
prehender coisa alguma que tivesse relação com a presença
d'um vassalo de D. João III, vindo das liartes do Brazil, na
cOrte do rei de França.

Como porém não IlU tradição que não se funde em factos verda
deiros alterados pelo tempo e enfeitados com o~ arabescos da
'imaginação, não duvida acreditar o iHustrado critico na existen
'cia tI'algum por·tuguez, ou castelhano, que por ess:l. epocha ti
vesse ido a França, firmando sua hypothese bas palavras de Ga
briel Soares relativas a um individuo que Diogo de Paes encon
-trara no Rio Grande do Norte entre os piliglla7'és. e que se pas
sára á França a bordo d'uma embarcação occupada no trafico
·do ibimpilanga.

Facil é d'explicar como a imaginação popular, sempre pro
pensa ao maravilhoso, apreciando a aventura de Diogo AII'ares
com a. d'esse outro europeo arrojado ás plagas do Rio Grande
·do Norte, formou a legenda do (l Caramurú, "que com tanta
minuciosid<lde relata Jaboatão.

"I. 'Vel. I, parte I, DI~. III, pa#l;• .f5.

Apezar da correcção feita pelo proprio auctor aos equivocos
em que cahira. (Vide Volume I da II Parte, pago 3. e seg.) enten
demos conveniente dizer duas palavras á tal respeito.

Referindo-se aos testemunhos de Damião de Góes e de Jero
nymo Ozorio affirma Jaboatão que a primeira frolinha explora
dora fora enviada por D. ManoeI no anno de 1.503 sendo com
posta de seis náos. Pensamos, com o Sr. Varnhagen, que a pri
meira expedição mandada ao Brazil, sahira do porto de Lisboa
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Coelho, a quem acompanhava Americo Vespucio na qualidade
de piloto, ou cosmographo.

Acircunstancia d'haver Coelho encontrado Das ilhas de Cabo·
Verde a esquadra de Cabral, que regressava das Indias, prova
nos a veracidade da conjectura do illustre historiador brazileiro.
É de presumir que Ozorio e Góes se referissem a outra expedi
ção que partio no anno de 1503, e que alguns pensam que fora
commandada pelo mesmo Gonçalo Coelho, a quem el-rei D. Ma
noe! ordenara que proseguisse em seu descobrimento ao longo
da costa do Brazil.

'VII. ToI.I, parte I, DI~r. I'V, pali. &9.

Engana-se completamente o auctor quando assigna o anllo
de 1525 como o da viagem de Martim Alfonso de Sousa ao Bra
sil com o fito d'explorar a costa até o rio da Prata, nesse tem
po chamado de Santa Maria, Em face de novos documentos.
principalmente do precioso Roteiro de Pero f,opes, irmão do
dito Martim Alfonso, está hoje bem assentado que o dia da'
partida de Lis~oa fora o de 3 de Dezembro do anno de 1530.

'VI:II. 'V01. I, parte I, Digl'. I'V, pa~. fi".

Não foi em 1556 que aportou ao Rio de Janeiro Nicoláo
Durand de Villegaignon; e sim a 14 de Novembro de 1555
segundo o depoimento de Thevet, franciscano d'Angoulême,.
que acornpanhára a expedição, sendo até certo ponto seu chro
nista ( Vide Singulm'itéz d~ la Fmnce Antarctiq!le. )

IX. 'V01. I, pal'te I, DIgr. I'V, pa,;. '3.

Ha aqui um erro de data que cumpre rectificar, Vasco Fer
nandes Coitinho foi agraciado com a donataria do Espirito San
to por alvará de 1. o de Janeiro de 1534 e veio pessoalmente to
mar posse d'eIla no anno seguinte desembarcando no melhor
porto dos seus dominios no Domingo do Espirito Santo, de cuja
circunstancia derivou-se o nome de toda a capitania.
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x. "Vol. I, pal'te I, DJ~I'. IV, pa,;.•38.:

Cremos com o Sr. Varnhagen que deve ser regeitada esta
etymologia do nome "Olinda" conferido á primeira capital
de Pernambuco. Muito mais provavel é a conjectura apresen
tada pelo nosso infaligavel consocio que altribue tal denomina
ção á lembrança d'algum sitio d'identico nome na metropole e
do qual saudoso recordava-se Duarte Coelho.

XI. Vel. I, parte I, Di~r. I"V, pa~ • • 88.

Como a mór parte dos nossos chronistas adultera aqui Ja
boatão os nomes francezes ; assim chama La Raval-dib'e de Ra
va1'Clie1"; Ivo d'Evreux-Ivo d'Emoeuz, etc.

Destituido do espirita d'exame, e deixando-se levar pela toro
rente das tradições populares, quasi sempre eivadas de poesia,
e representando antes um mytho do que uma verdade historica,
consignou neste lugar o chronista da ordem franciscana a fabula
das amazonas com ares de quem lhe dava todo o credito. Nin
guem hoje porém deixar-se-ha illudiI' por taes contos; nem to
mará ao seria a que de maravilhoso ler nas relações dos pri
meiros viajantes que exploraram o rio-oceanico que limita o
Brazil ao norte. No bellissimo trabalho do Sr. Dr. ,L Gonçal·
ves Dias, impresso no tomo XVIII da Riv. Trim. do Instituto
Historico e Geographico, acham-se discutidas todas as opiniões
concernentes a semelbante crença, assignando-se o valor que
cada qual merece.

» Si se tracta de verdadeiras amazonas (diz o nosso con-
socio) concluo que nem na Europa, nem n'America existiram, e
que ainda dada como provavel, ou sómente como passivei, a
sua existencia, não encontro nem nos antigos escriptores, nem
nos modernos viajantes razoavel fundamento para me decidir
pela affirmativa.»

XIII. Vol. I, parte I,eap. VI, pa~• • .&3.

o auctar equivoca-se na data da fundação da capitania de
Pernambuco, que não foi em 1.530, esim em 1535 ; sendo feita a

-.
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doação a Duarte Coelho Pereira em 10 de abril de 1534, e ex
pedido o fôral em 24 de outubro do referido anno. Fallando
d'esla fundação assim se exprime o Sr. general Abreu e Lima
na sua "Synopsis", pago 33 :

» Duarte Coelho, donatario da capitania de Pernambuco, pas
sou a povoa-la com sua mulher e varias familias no mesmo anno
de 1535, indo residir na peq.uena aldeia de Iguarassú, em
quanlo não começou a povoação d'Olínda, da qual fez capital,
logo de seu principio.»

São estes os principaes equivocos que descubrimos no"Novo
01'be S,el'aphico" de Fr. Antonio de Santa Maria Jaboalão, que
ora em sua integra publica o Instituto Historico e Geograpbico
Brazileiro. Alguns outros poder-nos-hão ter escapado que serão
facilmente corrigidos pela perspicacia do leitor dado a com
pulsar nossos annaes.

Declaramos que nada rectificamos relativamente á parte his
torico-ecclesiastica por nos faltarem para semelhante empenho
os precisos dados.

Conego Dr. J. C. Fernandes Pinheiro.
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